24 tuntia golfia putkeen – aivan uskomaton kokemus
Olipahan reissu! Näin voisi tiivistää vuorokauden mittaisen golfmatkailun Kontioniemen kentällä. Päivän verran on kulunut urakan päättymisestä ja ainakin allekirjoittaneella olotila on tällä hetkellä yllättävänkin suotuisa olosuhteisiin nähden. 24 tunnin samoilu pääasiassa lyhyeksi leikatulla nurmella
tuntuu kyllä jaloissa, mutta pelkkä vuodelevossa köllöttely ei ole täysin välttämätöntä. Heti tänään
en taida kuitenkaan varata uutta lähtöaikaa Kontioniemeen… Ehkä keskiviikkona sitten. Tässä tunnelmia pelaajien näkökulmasta.
Kierros 1: Pieni jännitys oli päällä, kun startti sunnuntaina klo 12:00 lähestyi. Ajatuksissa pyöri, että
”mitäköhän tästäkin tulee”. Jokaisen par/paremman arvoksi oli kohonnut 9,10 € ja könttäsummiakin oli. Suuret kiitokset kaikille tukijoiksi mukaan
lähteneille! Tämä motivoi pelaamaan hyvin, sillä
totta kai Tonin kanssa halusimme kerätä Karelia
golfin junioreille mahdollisimman suuren potin.
Eväät ja ruokahuolto olivat myös aivan erinomaisella tasolla ja bägistä löytyi jos jonkinlaista matkaevästä. Kiitokset lähtevät tästä K-Market Ilomantsin
ja Golfravintola Swingin suuntaan. Ensimmäisen
kierroksen alla mietitytti pelinopeus, sillä kenttä oli
täynnä ja edellä kulki neljän ryhmiä. 24h-valjakko
sai uskomattoman hyvin tilaa ja ohituksia tuli enemmän kuin kukaan osasi odottaa. Pelaajat myös etenivät hyvävoimaisina väyliä pitkin ja kierrokseen
kului aikaa vain 3h 6min. Yli odotusten sujunut alku loi mainiot alkutahdit urakalle. Kierroksen par/parempi saldo 30/36
Kierros 2: Nopeasti bägi jälleen täyteen pähkinöitä, energiapatukoita ja vichyä sekä uudet urheilujuomat pulloon. Toinen kierros naputeltiin hyvinkin pelikirjan mukaista tilastogolfia. Tilastogolf noudattaa par4-väylällä mallia: pallo avauksesta väylälle -> väylältä griinille -> 1 tai 2 puttia -> kassakoneen kilahdus. Meno oli vielä kevyttä ja paareja tuli takaysin pienestä notkahduksesta huolimatta.
Saldo 28/36
Kierros 3: Kello oli noin 18:20, kun seisottiin kolmannen kerran ykköstiillä. Pelinopeus yllätti pelaajat
täysin, koska nyt oltiin jo puolitoista tuntia tavoitevauhtia (6 kierrosta) edellä. Ensimmäiset aatokset
7 kierroksen pelaamisesta hiipivät hiljaa mieleen. Vielä tässäkään vaiheessa ei pidetty 10 minuuttia

pidempää huoltotaukoa kierrosten välillä, vaan annettiin mennä sähäkällä vauhdilla, kun tuntui kulkevan. Pelillisesti upeaa tekemistä ja Tonilla kolmas kierros sisälsi energiaa säästävästi vain 68
kumautusta. Ensimmäisten kierrosten aikana puhaltanut tuuli rauhoittui ja samalla lentävien minifanien lauma kasvoi kymmenillä yksilöillä. Mäkäräiset eivät silti pelaajia hetkauttaneet ja matka jatkui. Myös ensimmäinen yleisön jäsen löysi pelaajien matkaan. Saldo 29/36
Kierros 4: Startti klo 21.15 ja tälle kierrokselle urakoitsijoiden seuraksi saapui yllättäen mahtava
ennätysyleisö (3 henkeä). Juttuseuran kasvaessa keskustelun tasossa havaittiin tällä kierroksella
selvä piikki. Kolme pelattua kierrosta ei jaloissa juuri painanut ja yleisölle tarjoiltiin hulppeaa golfia
birdie-sateen muodossa, sillä molemmat nakuttivat peräti 5 birkkua/pelaaja. Bongattua 10 linnun
parvea tavataan varsin harvoin Kontioniemessä tähän kellonaikaan. Kiitokset paikalla olleelle yleisölle hyvästä kannustuksesta! Tonin tulos näppärä 69 lyöntiä ja allekirjanneella muutaman onnettoman tuplabogin säestämä 75. Viimeisillä väylillä alkoi olla jo melko hämärää, mutta kierros vietiin
kunniakkaasti loppuun asti ja pidemmälle huoltotauolle vetäydyttiin klo 00.25. Saldo 29/36

Kierros 5: Tauolla pelaajien kitusiin hävisi hyvinkin lyhyessä ajassa kasa lasagnea, läjä lihapiirakoita, muutama rahkapurkki ja pussillinen pähkinöitä. Puolentoista tunnin tauko vierähti kovin sukkelasti ja kierros nro 5 aloitettiin klo 02.00, jotta uudessa 7 kierroksen aikataulussa pysyttäisiin. Taivas oli pilvimassojen peittämä ja pallojen loppulentoa oli mahdoton nähdä. Sadettakin tuli muutama
pisara, mutta se ei kaikeksi onneksi kestänyt kauaa. Sateenvarjot kuitenkin viriteltiin hetken ajaksi.
Matkanteko itsessään oli vielä melko helppoa mahojen ollessa täynnä, mutta lyönnit olivat paikka
paikoin molemmilla erittäin kauheita. Kirjoittaja onnistui kuin ihmeen kaupalla sinnittelemään tämän
haastavimmankin ajan hävittämättä yhtään palloa. (Omasta pelikirjasta paljastettakoon, että

draiveria ulkoilutettiin koko reissun ajan ainoastaan väylillä 5 ja 18.) Päivä alkoi sarastaa vasta kahdeksannella reiällä, mikä sitten osaltaan helpotti tekemistä tästä eteenpäin. Tunnelman todellisia
kohottajia olivat kuitenkin ysillä tsipattu birdie ja seuraavalla upotettu näyttävä 10-metrinen par-putti.
Takaysi muistuttikin sitten molemmilta jo vähän enemmän peliä nimeltä golf ja par-tuloksia kertyi
parempaan tahtiin. Tuloksien osalta tämä oli silti ylivoimaisesti vaikein kierros. Saldo 21/36
Kierros 6: Startti oli 05:10 ja edelleen hämmästeltiin pelinopeutta, koska hieman yli kolmeen tuntiin
oli tullut jokainen kierros, vaikka meno pelatessa vaikutti rauhallisemmalta. Nyt vaellus muuttui selvästi vaikeammaksi ja kävely alkoi tuntua raskaalta itse kullakin. Kuudes oli myös henkisesti suunnattoman rankka kierros, koska tiedettiin, että vielä yksi on tämän jälkeen edessä taivallettavana.
Kierros ei tuntunut loppuvan milloinkaan. Kuuteen lopettamista ei silti pidetty edes vaihtoehtona,
koska aikaa oli vielä reilusti jäljellä ja jalat kantoivat (tosin nyt jo hieman pakottaen). Kaikkein uskomattominta kierroksessa oli kuitenkin pelin taso, mikä antoi lisää virtaa retkeilijöille ja kannusti taistelemaan sitkeästi jokaisesta paarista. Toni taiteili 4 birkkua (+melkein holarin) ja allekirjoittanut kirjautti kauden parhaan 72 kolautusta. Kierros oli molempien osalta tilastogolfia parhaimmillaan ja
metsien puolella ei ollut tarvetta liikkua. Saldo 29/36

Kierros 7: Kello 08:20 polkaistiin käyntiin viimeinen kierros ja tässä vaiheessa maaliviiva alkoi jo
näkyä horisontissa. Jalat eivät olleet enää erityisen yhteistyökykyiset, mutta veivät kuitenkin väylä
kerrallaan kohti loppua. Henkisesti oli jo huomattavasti mukavampaa kuin edellisellä kierroksella,
suorastaan helppoa; nyt väyliä pelattaisiin viimeisen kerran tältä erää. Tilastogolfiin perustuvaa pelikirjaa noudatettiin täsmällisesti vielä viimeiselläkin kierroksella ja pallot osuivat hyvällä prosentilla
ensiksi väylään ja sieltä griiniin. Pään sisällä kassakone vain kilisi ja tiedettiin 24-projektista tulevan
varsin onnistunut. Viimeisellä kiekalla Toni pelasi mainitsemisen arvoista eri tehokasta golfia tehden
4 birkkua ja vain 2 bogia/huonompaa. Kello 11:20 täysin yli odotusten sujunut urakka laitettiin pakettiin viimeisellä griinillä ja hymy saattoi olla herkässä. Valmista tuli! Saldo 28/36

Kokonaissaldoksi muodostui:
❖ 7 kierrosta peliä
❖ 252 par-mahdollisuutta
❖ 194 par/parempaa (joista 3 eaglea, 34 birkkua)
❖ 76 832 askelta & 8 421 poltettua kaloria (Antti)
❖ 0 golfautolla pelattua reikää
❖ hävitettyjä palloja: Antti 0, Toni 6
❖ 2 tsippiä kuppiin
❖ muutama mäkäräisenpurema
❖ 2 melko väsynyttä pelaajaa
❖ hieno summa Karelia golfin junioreille!
Kyllä kannatti tämä reissu tehdä! Ehkä taas ensi vuonna
uudestaan…

Vuorokauden kokoisin terveisin,
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