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KAUPUNKIOTTELU 2012 KERIGOLF



Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi yksi 
aikaisemmin mukana ollut golfseura on 
kutsuttu 28:een Kaupunkiotteluun syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna.

Yhteisen tapaamisemme tavoitteita on saada 
eri seurojen välinen yhteistyö tiiviille ja golf-
henkiselle tasolle. Voimme vaihtaa ajatuksia 

seuratoiminnasta, golfista sekä saada uusia ajatuksia 
ja ystäviä. Tapaamisissa voimme vaihtaa tietoa ja 
oppia sekä samalla kehittää omia golfyhteisöjä. 

Golfkulttuurin ja golffilosofian ymmärtäminen on 
meille kaikille tärkeää. Lisäksi on mukavaa, että golf-
seurojen vaikuttajat voivat keskustella, tavata ja viet-
tää yhteistä viikonloppua rennossa golfhengessä. Tär-
keää meille kaikille on, että Itä-Suomen Golfseurojen 
yhteiset tapaamiset jatkuvat.

Tänä vuonna kokoonnumme Savonlinnassa ja Keri-
mäellä. Lisäksi meillä on nyt mahdollisuus tutustua 
oopperakaupungin Ronald Freamin suunnittelemaan  
kenttään Kerigolfissa.

Kaupunkiottelu aloitetaan vapaamuotoisella harjoi-
tuskierroksella perjantai iltapäivällä. 

Joroisissa 2011 voittaja oli Lahden Golf ja puheen-

Tervetuloa 28. kaupunkiotteluun 
31.8.-1.9.2012 Kerimäelle

johtajasarjassa Olli Kumela Mikkelin Annilasta. 
Perjantai-iltapäivänä seurojen puheenjohtajat ja  

kapteenit kokoontuvat omaan golfseurojen kokouk-
seen, jossa on ajankohtaiset alustukset Suomen Gol-
fliitolta ja eri golfliiton asettamilta työryhmiltä. 

Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen pelataan perin-
teinen kaupunkiottelu eri seurojen välillä. Puheenjoh-
tajasarjassa ovat mukana Suomen Golfliiton edustajat. 
Uutena on nyt myös kapteenisarja.

Kerigolfin kenttä on haastava, josta löytyy myös 
korkeuseroja. Seura on perustettu vuonna 1990.

Palkintojenjaon jälkeen puheenvuoro siirtyy vuoden 
2013 Kaupunkiottelun järjestävälle Holiday Club Sai-
maalle Rauhan alueen lomaresortiin, jonne valmistuu 
uusi kenttä ensi vuonna.

TERVETULOA KERIMÄELLE!

Kerigolf Ry
Eija Huttunen, puheenjohtaja
Soili Pelkonen, toiminnanjohtaja

Kai Kilappa
Valittu pormestari



Aloitteen kaupunkienvälisestä ottelusta teki Lah-
den golf ja siellä Taisto Mustonen. Ottelua on 
pelattu vuodesta 1985 lähtien.

Perustavina paikkakuntina olivat tuolloin Lahti, Jyväs-
kylä, Kotka, Mikkeli ja Lappeenranta, jotka aloittivat otte-
lun näiden viiden paikkakunnan kesken. Koska kyseessä 
oli paikkakunnat, tuli ottelulle nimeksi kaupunkiottelu. Jo 
seuraavana vuonna mukaan liittyivät Kuopio ja Kouvola. 
Vuonna 1987 mukaan liittyi lisäksi Imatra.

Vuonna 1995 alkoi sitten varsinainen Itä-Suomen seu-
rojen tapaaminen Kerimäellä ja tähän vaikutti Suomen 
Golfliiton päätös aluejaosta. Kerimäellä oli jo illallista-
pahtuma, jossa jokainen paikalla ollut seura esitti oman 
ohjelmanumeronsa. Tuolloin ohjelmassa oli mm. lauluesi-
tyksiä ja golftietokilpailu. 

Vuosina 1985 - 1995 oli kaupunkiottelun alullepa-
nijana olivat seurat Taisto Mustosen johdolla ja vuonna 
1996 seurat kokouksessaan valitsivat tapahtuman järjestä-
väksi henkilöksi, ”pormestariksi”, Kai Kilapan Kotkasta 
Kymen Golfista. 

Tapahtuma kiertää järjestävien seurojen kesken erään-
laisella vuoroperiaatteella, näin samalla päästään tutustu-
maan eri seurojen kenttiin ja toimintaan.

Kaupunkiottelusta

Viime vuoden voittajajoukkue Joroisissa oli jällen Lahden Golf. Puheenjohtaja Olli Kumela Golf Porrassalmelta voitti 
puheenjohtajasarjan (alakuva).

Tavoitteena on lisätä seurojen välistä kanssakäymistä ja 
tiedottamista yhteisistä asioistamme sekä vaalia golfkult-
tuuria.

Tapahtuman yhteydessä 
järjestetään erillinen kokous, 
jossa edustajina ovat seurojen 
puheenjohtajat ja kapteenit tai 
heidän varamiehensä. Koko-
uksessa käsitellään Suomen 
Golfliiton toimintaa, seurojen 
ehdottamia asioita ja kuullaan 
mitä on tapahtunut seuroissa 
kesän aikana. 

Kokouksessa jaetaan lisäksi 
ns. bulletin, jossa on päivi-
tetty seurojen asiat ja tiedot. 
Lisäksi tapahtumalla on omat internetsivunsa osoitteessa 
www.kaupunkiottelu.fi.

Tapahtumaan sisältyy tärkeänä osana seurojen välinen 
ystävyysottelu sekä illanvietto edellisenä päivänä.



Kiertopalkinnon, lasisen 
maljan hopeisin reu-
nuksin, on  lahjoittanut 

Kymen Golf. 
Palkinto on erikoisvalmisteinen 

Ahlströmin Karhulan lasitehtaan 
valmistama  ns. ”salmiakkimal-
jakko”. 

Puheenjohtajasarjassa on kier-
topalkintona golfaripatsas. 

Aikaisemmat voittajat

Vuosi Voittaja  Paikka

1985 Jyväs-Golf  Lahti, Mukkula
1986 Lahden Golf  Lahti
1987 Viipurin Golf  Lappeenranta, Kahilanniemi
1988 Mikkelin Golf  Mikkeli
1989 Koski-Golf  Kuopio, Tarinagolf
1990 Viipurin Golf  Imatra
1991 Kymen Golf  Kuusankoski, Eerola
1992 Lahden Golf  Kotka, Mussalo
1993 Koski-Golf  Jyväskylä
1994 Lahden Golf  Lahti, Takkula
1995 Keri-Golf  Kerimäki
1996 Jyväs-Golf  Vierumäki
1997 Viipurin Golf  Joensuu, Kontiolahti
1998 Joroisten Kartano golf  Joroinen
1999 Puijon Golfseura  Kuopio, Tarinagolf
2000 Puijon Golfseura  Lappeenranta, Kahilanniemi
2001 Puijon Golfseura  Nilsiä, Tahko
2002 Viipurin Golf  Imatra
2003 Puijon Golfseura  Kuusankoski, Eerola
2004 Viipurin Golf  Kotka, Mussalo
2005 Vierumäen Golfseura  Jyväskylä, Sippulanniemi
2006 Lahden Golf  Mikkeli, Annila
2007 Lahden Golf  Iitti Golf
2008 Anola Golf  Tarinagolf, Siilinjärvi
2009 Tahkon Golfseura  Nilsiä, Tahko
2010 Golf Porrassalmi  Etelä-Saimaa Golf, Lappeenranta
2011 Lahden Golf  Joroinen, Kartano Golf

Kuvassa oikealla kaupunkiottelun 
kiertopalkinko, lasinen ”salmiakki-
maljakko”.



1§ Lähtöjärjestys
Ottelu pelataan yhteislähtönä sekoitetuin neljän 

kilpailijan ryhmin. Kuitenkin niin, että puheenjoh-
tajat sekä kapteenit pelaavat omissa ryhmissään. 
Ykköstiiltä lähtevät perinteen mukaan järjestävän 
seuran puheenjohtaja, edellisen vuoden puheen-
johtaja, tulevan vuoden puheenjohtaja ja Suomen 
Golfliiton puheenjohtaja.

2§ Pelimuoto
Pelimuoto on 18 reiän tasoituksellinen pistebo-

gey. Suurin käytettävä tarkkatasoitus on hcp 36, 
josta lasketaan slope. Lisäksi kilpaillaan scr-sar-
jassa (kaikki samassa sarjassa). Puheenjohtajilla 
sekä kapteeneilla (ml. ladykapteenit) on lisäksi 
omat pistebogey -kilpailut. Suomen Golfliiton 
edustajat pelaavat puheenjohtajasarjassa.
3§ Joukkueen kokoonpano

Joukkueen suuruus on 6-8 pelaajaa, joista 6 
parhaan tulos huomioidaan joukkueen tulokseen. 
Puheenjohtajan tulos lasketaan aina mukaan jouk-
kueen tulokseen. Mikäli puheenjohtaja ei ole 
ilmoittautunut kilpailuun lasketaan joukkuetu-
lokseen puheenjohtajan korvaavana kilpailijana 
seuraavien henkilöiden tulokset järjestyksessä: 
kapteeni, varapuheenjohtaja, ladykapteeni tai etu-
käteen nimetty hallituksen jäsen.
4§ Tulos

Joukkueen yhteistulos ratkaiseen voittajan jouk-
kuekilpailussa. 

5§ Tasatulosmenettely
Mikäli joukkuekilpailu päättyy tasan, ratkaisee 

Kaupunkiottelun säännöt
seuraavien pelaajien (7., 8.) tulos. Mikäli ne ovat 
samat, ratkaisee sijoituksen paras henkilökohtai-
nen tulos. Näidenkin ollessa tasan, ratkaisee toi-
seksi paras tulos jne.

Henkilökohtaisissa sarjoissa (pb-kilpailut) voit-
taa alhaisempi tarkkatasoitus. Scr -sarjassa tasatu-
lokset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. 
Matemaattinen menetelmä ratkaistaan kilpailu-
kortin mukaisessa järjestyksessä. Ensin viimeiset 
yhdeksän reikää, sen jälkeen kuusi viimeistä rei-
kää jne.
6§ Palkinnot

Kilpailun järjestäjä hankkii parhaalle joukku-
eelle palkinnot. Henkilökohtaisissa pistebogey- ja 
scr -sarjoissa palkitaan kolme parasta pelaajaa. 
Puheenjohtajasarjassa ja kapteenisarjassa pal-
kitaan voittajat. Palkinnot ovat lähinnä muisto-
palkintoja tai paikkakuntaan liittyviä palkintoja. 
Kiertopalkinnot ovat ns. ikuisesti kiertäviä. Kier-
topalkintojen esittely ja voittajien listaukset ovat 
nähtävillä kilpailun nettisivustolla www.kaupun-
kiottelu.fi.
7§ Maksut

Pelaajilta peritään kohtuuhintainen kilpailu-
maksu, johon sisältyy lounas.

Hotelli- ja siihen liittyvät maksut hoitaa kukin 
osallistuva seura erikseen. 
8 § Ajankohta

Ottelu järjestetään vuosittain syyskuun ensim-
mäisenä lauantaina ja illanvietto sekä kokous edel-
lisenä perjantaina.

Uutena mukaan on tänä vuonna tullut kapteeneilla oma 
sarja, jonka palkinnon ”Koppava kapteeni” on lahjoitta-
nut Kerigolf. Palkinnon on tehnyt taiteilija Kalevi Korsu.



Kuvasatoa vuodelta 2011
Valokuvat © golfari.fi / Kai Kilappa



Kuvasatoa vuodelta 2011

Valokuvat © golfari.fi / Kai Kilappa



Seurantaa Itä-Suomen seuroissa 2012

GP Uusi kioski kentälle
KaaG Viimeiset kolme uutta väylää avattu, kenttä on nyt 9-reikäinen 
 Golf 100 vuotta Suomessa tapahtuma
KeG Startterin katos tehty 1. teelle
KosG Kentän parannustyöt meneillään 1, 2, ja 3 tehty tänä vuonna.
 Iidat Juura ja Nikka menestyneet hyvin.
KG Väylä 17 kokonaan uusi. 5, 7, 12, 15, 16 ja 17 teet uusittu
 EM joukkuepronssi syksyllä, Tapio Pulkkanen Finnish Open voitto  ja lyöntipelin Suomen  
 mestaruus, lisäksi muita SM-mitaleita.
Tarina Uusi klubirakennus 10 SM-mitalia
TGS New Course uusi 8. väylä
VG 11. väylä remontissa, pelattu par 3:na

Annilan uusi kioski


