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Pidetään 
harrastaminen 
turvallisena

JÄTÄN sen yhden sanan mainitsematta, 
jota on tämän kevään ajan saanut lukea ja 
kuunnella päivittäisissä uutisissa. Käytän 
tätä kuitenkin aasin siltana ja totean, että 
voi kun golf mainittaisiin kaikissa tiedotus-
välineissä yhtä usein. Saisimme lajin kaikki-
en huulille ja takuu varmasti uusia harras-
tajia. Golf on niitä harvoja liikuntamuotoja, 
joita tässä tilanteessa on saanut harrastaa 
ja voi harrastaa turvallisesti. Toki pienin 
erityisjärjestelyin, mutta lähes normaalisti. 

Me yritämme nyt kääntää tämän tilanteen 
hyödyksi ja tarjoamme rajoitetulle määrälle 
uusia harrastajia ilmaisen greencard -kurs-
sin. Ehtona on, että henkilö asuu alueella 
Nurmes-Lieksa-Juuka tai kuuluu alueen 
kesä asukkaisiin. Korostan, että paikkoja on 
rajoitettu määrä ja tässä mennään periaat-
teella nopeat syö hitaat. Jos siis lähipiirissä 
on on tuttava, josta toivoisit pelikaveria niin 
nyt on se oikea hetki toimia.
Vuodet eivät ole veljiä keskenään, eikä ole 
talvetkaan. Jääpolte ongelmat ovat yleen-

sä olleet Etelä-Suomen kenttien vitsaus, 
ei niinkään Itä-Suomen. Reilut 20 vuotta 
olen ollut toiminnassa mukana ja tämä oli 
toinen kerta, kun jäätä enemmässä mää-
rin kentällä on ollut. Tilanne näytti jossain 
vaiheessa hieman huolestuttavalta, mutta 

tässä vaiheessa voi todeta, että suhteellisen 
pienillä vaurioilla selvittiin. Kunhan sortsi-
kelit koittaa niin uskon kentän olevan jäl-
leen hienossa kunnossa. 

Palvelut proshopissa tulevat ainakin alku-
kauden osalta olemaan hieman vaatimat-
tomammat, kun kahvilamyynnissä salli-
taan vain takeaway myynti. Kesäkuun alus-
ta alkaen on todennäköisesti tulossa mää-

räyksiin huojennuksia, mutta nähtäväksi 
jää millaisilla määräyksillä siitä eteenpäin 
mennään. Tiedotamme muutoksista koti-
sivujen ajankohtaista palstalla sekä Face-
book sivuilla. Vieraskentillä vieraillessanne 
suosittelen tutustumaan etukäteen kentän 
kotisivuihin, koska ohjeistuksissa kenttien 
välillä on pieniä eroja.  

Alkava kausi tulee joka tapauksessa ole-
maan poikkeuksellinen ja tilanne muuttuu 
koko ajan. Joitain kevennyksiä ohjeistuk-
siin kauden kuluessa varmasti tulee, mut-
ta osasta ohjeistuksia tulee ainakin tämän 
vuoden osalta niin sanotusti uusi normaali. 
Noudatetaan siis annettuja ohjeita ja pide-
tään harrastaminen turvallisena. 

Aurinkoista golfkesää!

JUHA HOLOPAINEN
toimitus-/toiminnanjohtaja
juha.holopainen@pielisgolf.fi
0400 207 875

 Terveiset toimistosta

PIELISEN VÄYLÄT 2019

"Alkava kausi tulee 
joka tapauksessa 
olemaan poikkeuksellinen"
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Mistä lisää 
pelaajia lajin pariin?

Puheenjohtajan / Nuorisotoimikunnan palstaPuheenjohtajan / Nuorisotoimikunnan palsta

VIIMEINEN vuosi? Talvi meni yhdessä 
seuran hallituksen kanssa mietiskelles-
sä, kuinka saadaan lisää pelaajia lajim-
me pariin. Viime vuonna Pielisen mes-
suilla kävi ilmi, että halukkaita olisi pal-
jonkin, mutta kynnys aloittamiseen on 
ollut hinta. Näin ollen päädyimme jär-
jestämään ilmaisia greencard-kursseja, 
joita minä henkilökohtaisesti lupauduin 
vetämään. 

Kurssin käyminen ei vielä riitä, vaan 
sen jälkeen pelaajan pitää päästä mah-
dollisimman pian kentälle, jotta into ei 
pääse laantumaan. Tähän olemme nyt 
etsimässä kummipelaajia, jotka huo-
lehtisivat uuden tulokkaan viemisestä 
kentälle ja muutenkin harrastuksessa 
alkuun. Talkoohenkeä ja -työntekijöitä 
siis tarvitaan. Tässä jos missä on hyvä 
keino saada lisää pelaajia. Tämän jäl-
keen voi sanoa, että kaikkemme olem-
me sen eteen tehneet.

Jatkan myös treeni-iltoja jossain muo-
dossa, mutta Koronasta johtuen jou-

dumme todennäköisesti rajoittamaan 
osallistujamäärää. Menemme joka ta-
pauksessa terveys edellä, Suomen hal-
lituksen ja Golfliiton suositusten sekä 
määräysten mukaisesti. Kaikesta näistä 
infoamme kotisivuilla, klubilla sekä Fa-
cebookissa.

Kirjoituksen avauksen mukaisesti aiko-
muksenani on siis jättää puheenjohta-
jan tehtävät tämän vuoden jälkeen. Et-
sitään yhdessä halukas ja pätevä henkilö 
jatkamaan tätä tärkeää tehtävää. Olen 
saanut hoitaa tehtävääni erinomaisten 
ihmisten kanssa. Toki kipeitä asioita 
on käsitelty ja varmasti jonkun mieles-
tä tehty huonojakin päätöksiä. Kaiken 
perustana on kuitenkin ollut jatkuvuus 
ja yhdenvertainen kohtelu. Jos joku on 
toista mieltä, olen valmis keskustele-
maan asioista kasvotusten, mutta en 
lehtien palstalla.

VAIN osallistumalla hallitustyöhön, 
pääsee asioihin oikeasti vaikuttamaan. 
Koronasta huolimatta hyvää, terveyden 

ja onnis-
tumisten 
täyttämää 
golfkautta 
kaikille!

TERO NISKANEN
puheenjohtaja
040 720 2037



2020
Jäsen-osakasedut
Pielis-Golfin jäsen-osakkaana (kausipelioikeus) saat paljon rahanarvoisia etuja. Sen lisäksi, että 
jäsen-osakas maksaa kausipelioikeudesta 355 euroa ja pelaa sillä kotikentällä rajattomasti,  
pelaavat he myös yhteistyökentillä kierroksia puoleen hintaan. Lisäksi tulevat edullisemmat 
pallot rangelle, golfautovuokrat ja osallistumismaksut tapahtumiin.

Alennukset omalla kentällä  
(normaalihinta suluissa):

Polettikortit rangelle 
10 kpl ......................17 eur (20 eur) 
30 kpl ......................42,50 eur (50 eur)
50 kpl ......................68 eur (80 eur) 

Golfautovuokra
18 reikää ................28 eur (35 eur), 
5 x 18 reikää ...........120 eur (150 eur)

Greenfee osakkaan 
vieraalle ...................... 30 eur (35–40 eur) 
Osakkaan pelattava samassa peliryhmässä, 
joten alennus annetaan maksimissaan 
kolmelle henkilölle.

Kilpailumaksut
Alennus 2–5 euroa pelimuodosta ja 
kilpailusta riippuen

Sport Coach golfsimulaattori
Ilmainen (20 eur/h, kausipelioikeus 290 eur)

Greenfee alennukset 
naapurikentillä:

Järvi-Suomen Golfkortti 
kenttien edut 2020
• yksi kierros puoleen hintaan kaikilla 

 yhteistyökentillä / kausi

• 10€euron alennuksen voimassa olevasta 
normaalihintaisesta greenfeestä 
yhteistyökentillä (Tahkolla muuttuva 
alennus sesongin mukaan)

Järvi-Suomen Golfkortissa 
mukana olevat kentät:
• Annilan Golfkeskus
• Kareliagolf
• Kartanogolf
•  Kerigolf
• Laukaan Peurunkagolf
• Puula Golf
• Tahko Golf
• TarinaGolf

PIELISEN VÄYLÄT 20204
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Jäsen-osakasedut
ERIKOINEN TALVI alkaa olla pikkuhiljaa 
takana ja kevät alkaa saada otetta. Tälle 
kaudelle tuli uusi maailmanlaajuinen ta-
soitusjärjestelmä, joka varmasti herättää 
kysymyksiä kauden alussa. Otetaan sen 
suhteen rauhallisesti. Pääsääntöisesti jär-
jestelmä hoitaa päivitykset ja tasoitukset 
asettuvat oikealle kohdalleen, kun tasoi-
tuskierroksia tulee lisää.  Jokaisen golfarin 
on hyvä itsekin tutustua aiheeseen ja siihen 
mikä vaikuttaa mihinkin. Nettimaailma ja 
asiantuntevat caddiemasterimme kyllä 
auttavat.

Ja sitten tämä Korona pandemia. Nyt vaa-
ditaan kaikilta golfin harrastajilta ja henki-
lökunnalta terveen maalaisjärjen käyttöä. 

Pidetään turvavälit ja otetaan kanssa pelaa-
jat huomioon.  Hygienia on tietenkin myös 
avainasemassa. Golfliitolta on tullut jo oh-
jeita, joita kannatta katsella liiton sivuilta. 
Pielis-Golf tiedottaa ja ohjeistaa jäsenistöä 
omilla kotisivuilla ja myös kentälle tulee 
ohjeistusta. Toivottavasti korona ei tule 
vaikuttamaan uusien golffareiden innos-
tukseen ja saisimme uusia aktiivisia jäse-
niä. Tällä kaudella meillä on ilmaisia Green 
Card kursseja, joten nyt pääsee edullisesti 
uuden lajin pariin. Avainasemassa olette 
kuitenkin Te Pielis-Golfin jäsenet. Naapu-
rikenttämme Tarina Golf teki tutkimuksen 
omalla kentällä, mikä saa ihmisen aloitta-
maan golfin ja herättämään kiinnostuksen 
lajiin. Kyselyn mukaan uusista golffareista 

93 % tuli golfin pariin perheen, työkaverei-
den tai muiden ystävien  houkuttelemana. 
Loput 7 % tuli sitten muun markkinoinnin, 
kuten lehti-ilmoitusten, radion, somen ja 
niin edelleen välityksellä. Houkutellaan siis 
yhdessä uusia golffareita harrastuksen pa-
riin. Toivotaan, että kevät alkaisi lämmetä 
pian ja kentät tulisivat pelikuntoon myös 
täällä Itä-Suomessa.

Hyvää kevättä ja kesän odotusta kaikille 
golffareille ja pidetään itsemme terveinä!

HANNU MALINEN
Kapteeni
0500 579 646
hannu_malinen@hotmail.com

Erikoinen 
talvi takana

Pielis-Golf Oy/ry
Lomatie 10
75500 Nurmes
Puh. 020 7466 785
pielisgolf@pielisgolf.fi
www.pielisgolf.fi

Suunnittelu ja taitto:
PunaMusta Oy 
medialogistiikka, Nurmes
Painopaikka: 
PunaMusta Oy, Joensuu

Pielisen  
väylät

Kapteenin palsta

Näin pidät pelikierroksen sujuvana
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Titleistin 
uudet 
raudat
T100, T200 
ja T300

Cobran uusi 
Speedzone-sarja
Raudat, draiverit, hybridit 
ja väyläpuut

Omasta  
Proshopista
Titleist 
Trufeel
2 tusinaa

42€
(sh 56€)

Tule testaamaan demoja!

P R O  S H O P
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KILPAILUKALENTERI 2020

KESÄKUU
20. LA JUHANNUSKISA, 
18r. foursome, AVOIN

26. PE–28. SU SEURAN 
REIKÄPELIMESTARUUS 2020, 
scr, m+n, JÄSENET

HEINÄKUU
5. SU SASTA OPEN, 
18r. lp, hcp+scr, m+n, AVOIN

15. KE KLUBIKISA  
(Klubi-isäntänä Pielispakari Oy),  
9r., AVOIN

18. LA VARAOSA MIKKONEN OPEN 
18r., lp/pb, hcp, AVOIN

22. KE KLUBIKISA  
(Klubi-Isäntänä Rahti-Kettunen Oy), 
9r., AVOIN

26. SU OPTIKKOLIIKE 
DURCHMAN OPEN 
18r., lp/pb, hcp, AVOIN

29. KE KLUBIKISA 
(Klubi-Isäntänä InvesStar), 9r., AVOIN

31. KE KLUBIKISA  
(Klubi-Isäntänä Oluttupa Obotta), 
9r., AVOIN

ELOKUU  
9. SU SANDELS OPEN,  
18r., scramble, AVOIN 

12. KE KLUBIKISA  
(Klubi-Isäntänä K-Market Evästori), 
9r., AVOIN

15. LA–16. SU SEURAN  
LYÖNTIPELIMESTARUUS 2020,  
36r. hcp+scr JÄSENET

17. LA NURMES vs.  
LIEKSA vs. MUU PG, 
18r., lp, hcp+scr AVOIN

19. KE KLUBIKISA  
(Klubi-Isäntänä Rautavaaran 
Leipomo), 9r., AVOIN

22. LA TESEMA OPEN,  
18r. pb, m+n (paras scr tulos 
palkitaan), AVOIN

29. TO HÖLJÄKKÄ OPEN,  
18r., lp, hcp, m+n, AVOIN 

SYYSKUU
12. LA RUSKA OPEN 1. Päivä 
(Pielis-Golfin kentällä)

13. SU RUSKA OPEN 2. Päivä  
(Karelia Golfin kentällä), 36r., lp, hcp, 
m+n, AVOIN

26. LA KAUDENPÄÄTÖS KILPAILU, 
18r., pb, hcp, JÄSENET JA OSAKKAAT

Kilpailukalenteri on tehty huhtikuussa, sen hetkinen Korona ohjeistus ja tilanne huomioiden. 
Kalenteriin voi tulla myöhemmin muutoksia ja vallitsevasta tilanteesta johtuen myös seniori- ja 
naistoimikunta päättävät omien tapahtumiensa järjestämisestä ja aikatauluista myöhemmin. 
Ajankohtaisen tapahtumakalenterin löydät Pielis-Golfin kotisivuilta. 



 Senioritoimikunnan palsta

TALVI ALKAA OLLA TAKANAPÄIN, ja min-
kälainen talvi. Niilo Kunnasranta kirjoitti 
2016 tällä palstalla "Näin vähälumista talvea 
en muista". Kuluneena talvena lähimpänä 
Nurmesta sijaitseva Valtimon mittauspiste 
ilmoitti helmikuun lopussa lunta olevan 3 
cm. Ei siis taaskaan ihan normaali talvi.

Toimikunta kokoontui alkuvuodesta ja teki 
suunnitelman kauden toiminnasta, jossa 
ei ollut isoja muutoksia edellisiin vuosiin. 
Kerran kuukaudessa viikkokilpailu torstai-
sin, kesän aikana kahdet reikäpelit ja seuran 
mestaruuskilpailut elokuussa. Perinteinen 
seuraottelu YSG, PG ja KaG Kajaanissa ja 
Pohjois-Karjalan seniorimestaruuksien 
ratkominen syksyllä Kontiolahdella Karelia 
Golfissa. Pelireissuja on ohjelmassa kesä-
kuun alussa Revontuli Golfiin ja syksyllä 
jollekin lähi kentälle. Lokakuussa – jos läh-
tijöitä löytyy – sitten jo hieman kauemmas. 
Kauden alussa Tero Niskanen pitää kolmet 
seniori harjoitukset rangella ja lähipeli-
alueella puttikilpailun. Näin suunniteltiin 

toimintaa vielä alkuvuodesta, kunnes tuli 
Koronavirus. Tästä johtuen on hyvin toden-
näköistä, että suunnitelmiin tulee muutok-
sia ja jopa jotain voidaan joutua kokonaan 
peruuttamaankin.

Valtiovallalta on tullut käskyjä ja kieltoja. 
Nämä vaikuttavat suuresti siihen miten 
suunnitelmat voidaan toteuttaa. Onneksi 
liikkumista ei ole kielletty, päin vastoin ul-
kona liikkumiseen on kannustettu. Kuinka 
kauan tällainen tilanne kestää on vaikea en-
nustaa. On väläytelty, että yli 70-vuotiaiden 
karanteeni jatkuisi vuoden loppuun asti. 
Mitäs sitten veteraanipelaajat?

Golfliitto on antanut ohjeita pelaamisesta. 
Ensimmäisissä ohjeissa lähdössä sai olla 
vain kaksi pelaajaa, mutta sittemmin oh-
jeistusta hieman löysennettiin ja vastuuta 
siirrettiin enemmän kentille itselleen. Kah-
den hengen ryhmissä pelaaminen tarkoit-
taa, että lähtöaikoja tarvitaan paljon. Kil-
pailujen järjestäminen vaikeutuu ja kenties 

jopa estyy, mutta terveyden takia kaikkia 
annettuja ohjeita kannattaa noudattaa. Ei-
köhän tämä tilanne joskus normalisoidu. 
Käydään harjoittelemassa ja ollaan sitten 
valmiina pelaamaan, kun siihen saadaan 
mahdollisuus. Mielenkiintoinen kesä on 
tulossa.

Senioritoimikunnan toimintasuunnitelma 
löytyy Pielis-Golfin sivuilta kohdasta Pal-
velut/materiaalisalkku. Kilpailut ja tapah-
tumat päivitetään myös kotisivujen tapah-
tumakalenteriin, kun kaikki määräykset ja 
suositukset ovat selvillä. Pitäkää siis Pielis-
Golfin koti- ja Facebook sivut seurannassa. 
Senioreilla on Facebookissa myös omat 
sivut ja ne löytyvät nimellä "Pielis-Golfin 
Seniorit".

SENIORITOIMIKUNTA
Lasse Haikonen pj
Terttu Komsa
Hannu Malinen
Markku Pirinen

Miten käy veteraani- 
pelaajien kaudelle?

PIELISEN VÄYLÄT 20208
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1MyGolfSpy.com Most Wanted Drivers 2020.

THE WORLD’S MOST 
                  FORGIVING DRIVER

  

L Ö Y D Ä  L Ä H I N  J Ä L L E E N M Y Y J Ä :  C O B R A G O L F . S E
S E U R A A  M E I T Ä  S O S I A A L I S E S S A  M E D I A S S A :  C O B R A G O L F N O R D I C

Maailman suurimmassa draiveritestissä1, COBRA SPEEDZONE XTREME nimettiin vuoden 2020 
anteeksiantavimmaksi draiveriksi. Se sijoittui myös Smash Factor testissä eli kimmoisuustestissä 
sijalle 1. Sillä oli paras pallon lähtönopeuden toistettavuus - pallon lähtönopeus on hyvä vaikka 
aina ei osuisikaan keskelle sweetspotia. Joten jos haluat lyödä pitkälle ja suoraan – koko ajan – 
tämä draiveri on sinulle.
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KULUNUT KEVÄT on varmasti muuttanut 
meidän monen suhtautumista omaan 
terveyteen ja läheisten hyvinvointiin. Nyt 
kun sosiaaliset kontaktit ovat rajoitettuja 
ja monen arki kuluu neljän seinän sisällä, 
ajatukset karkailevat väistämättä kesään 

ja golfkentälle. Monen golfharrastajan 
kevään golfmatkat peruttiin ja kädet 
syyhyävät päästä pelaamaan. Vielä on 
kuitenkin muistettava, että tilanne ei 
ole ohi ja meidän kaikkien on syytä 
kiinnittää edelleen huomiota turvalli-
seen toimintaan.

Me klubitoimikunnassa seuraamme tii-
viisti THL:n ohjeita ja suosituksia sekä 

Golfliiton yhtenäistä linjaa. Klubikisoja 
suunnitellaan pelattavaksi heinäkuusta 
alkaen, mutta mikäli viralliset suositukset 
muuttuvat voi aikatauluihin tulla muutok-
sia.

Yhteistyökumppanit ovat suhtautuneet ti-
lanteeseen ymmärtäväisesti ja ovat mielel-
lään mukana tilanteen niin salliessa. Päivi-
tämme tapahtumakalenteria Pielis-Golfin 
sivuille säännöllisesti. Oikein mukavaa 
alkavaa kesää kaikille, pysytään terveinä!

JYRKI MIKKONEN
Klubitoimikunnan pj

Hei kaikki seuran  
jäsenet ja pelikaverit!

www.pielisgolf.fi

Aloita golf
ilmaiseksi

Green card -kurssit ilmaiseksi
lähialueen asukkaille
Kurssit ja niiden kesto
Tulevana kesänä Pielis-Golf tarjoaa green card -kurssit ilmaiseksi 
Nurmeksessa, Juuassa ja Lieksassa asuville. Kursseja järjestetään 
kesän mittaan useita, sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Tek-
niikan ja sääntöjen opiskelun lisäksi kursseilla opetetaan myös 
kuinka golfia pelataan sujuvasti ja turvallisesti. Kurssin kesto on 
7 tuntia ja kurssin suorittamisen jälkeen saat pelaamiseen oikeut-
tavan Green card -kortin ja pääset pelaamaan kentälle. Opettajana 
kursseilla toimii Tero Niskanen.

Kurssien aikataulut: www.pielisgolf.fi/tapahtumakalenteri

Ole nopea ja varmista paikkasi!
Kursseille on paikkoja rajoitettu määrä, joten varaa paikkasi ja 
ilmoittaudu nopeasti Pielis-Golfin caddiemasterille sähköpostilla: 
pielisgolf@pielisgolf.fi tai puhelimitse p. 0207 466 785.

 Klubitoimikunnan palsta

ETF-kaupankäynti 0 €
omistaja-asiakkaille
Voit sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin,
korkoihin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin.

Hajauta sijoituksiasi helposti ja tehokkaasti kansainvälisille markkinoille ETF-
rahastojen kautta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana käyt ETF-kauppaa
kuluitta vuonna 2020.

Osakevälityksen palvelut tarjoaa osuuspankki.
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www.pielisgolf.fi

Aloita golf
ilmaiseksi

Green card -kurssit ilmaiseksi
lähialueen asukkaille
Kurssit ja niiden kesto
Tulevana kesänä Pielis-Golf tarjoaa green card -kurssit ilmaiseksi 
Nurmeksessa, Juuassa ja Lieksassa asuville. Kursseja järjestetään 
kesän mittaan useita, sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Tek-
niikan ja sääntöjen opiskelun lisäksi kursseilla opetetaan myös 
kuinka golfia pelataan sujuvasti ja turvallisesti. Kurssin kesto on 
7 tuntia ja kurssin suorittamisen jälkeen saat pelaamiseen oikeut-
tavan Green card -kortin ja pääset pelaamaan kentälle. Opettajana 
kursseilla toimii Tero Niskanen.

Kurssien aikataulut: www.pielisgolf.fi/tapahtumakalenteri

Ole nopea ja varmista paikkasi!
Kursseille on paikkoja rajoitettu määrä, joten varaa paikkasi ja 
ilmoittaudu nopeasti Pielis-Golfin caddiemasterille sähköpostilla: 
pielisgolf@pielisgolf.fi tai puhelimitse p. 0207 466 785.



Rakkaudesta
lajiin

PunaMusta on yritysnäkyvyyden ja painoalan 
ammattilainen. Osaamistamme ovat  
niin markkinoinnin digiportaalit kuin paino-
tuotteet aina aikakaus- ja sanomalehti- 
painamisesta digiprinttiin, suurkuviin ja 
mainospainotuotteisiin.

Kaiken työmme lähtökohtana on vastuulli-
suus. Kotimaisen paino- ja digityön hankkimi-

nen lisää työpaikkoja ja antaa meille mahdolli-
suuden vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan ja 
sen palvelujen rakentamiseen.

Toimintatapamme on ajatella tulevaisuutta 
ja ottaa vastuu nykyhetkestä.

Siksi PunaMusta.

punamusta.com


