Jyrki Järventausta lumigolfin mestariksi, Kaisa
Ruuttila pronssilla
Jämin Hämeenkankaalla järjestetyt lumigolfin SM-kilpailut olivat varsin onnistunut tapahtuma. Hannu
Narvin suunnittelema upea kenttä on pelattavissa säävarauksella huhtikuun alkuun.
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Jouni Haapalalla, Jyrki Järventaustalla ja Kaisa Ruuttilalla oli hymy herkässä Jämillä.

Lumigolfin ensimmäisiä, epävirallisia SM-kilpailuja pelattiin Jämillä, Jämijärven lomakeskuksen
talvikentällä.
Yleisen sarjan mestaruuden vei viikonloppuna 36 reiän kisassa Jouni Järventausta tuloksella 151, joka
on seitsemän yli parín. Jouni Haapala sekä Kaisa Ruuttila hävisivät kolme lyöntiä.
Ruuttila sekä Pertti Kohtala onnistuivat tekemään myös hole-in-onet kilpailun kuluessa.
Yhdeksänreikäinen kenttä jossa on kolme par-viitosta pelattiin neljä kertaa.
Hannu Narvin suunnittelemaa ja pitkälti rakentamaa kenttää voidaan luonnehtia jopa lay-outiltaan hyvin
oikean golfkentän oloiseksi. Mittaa tulee 18 reiälle 5600 metriä, väylillä on riittävästi tilaa vaikka useilla
reiíllä molemmin puolin kulkevat puurivistöt tulevat myös peliin.
Viheriöt on tampattu varsin koviksi ja helposti putattaviksi. Suurimpana erona oikeaan golfiin ovat
suurikokoiset reiät jotka tekevät lähipelistä mielekästä ja helpottavat oleellisesti tuloksentekoa.
Lumigolf Jämillä on melkoinen kokemus ainakin niille jotka kestävät pientä pakkasta. Voi suositella
lämpimästi, pelitaidot tai niiden puutteet tulevat kierroksen kuluessa varmasti esiin. Ei ole mitään syytä
epäillä sitä, etteikö aikojen saatossa Jämille löytäisi muutama turistiryhmäkin ulkomailta. Tätä tuotetta
kannattaa hivenen puffatakin, asia on aito ja kaikin tavoin kannatettava.

Punaisellakin pallolla voi tehdä holarin tietävät Kaisa Ruuttila ja Pertti Kohtala.

Ensimmäisissä SM-kisoissa oli hyvin pitkälti paikallisia pelaajia Tampere-Pori alueelta, jatkossa soisi
useammankin vieraan löytävän Jämillle. Kausi Jämillä jatkuuu jopa huhtikuun puolelle, joten näillä
lumillakin ehtii erinomaista kenttää kokeilemaan.
Allekirjoittaneelle yhdeksän reiän pelaaminen oli erittäin positiivinen kokemus, hyvää liikuntaa ja oikeaa
lyömistä. Edes 12 asteen pakkanen ei häirinnyt, aurinkoisena päivänä Jämin kentällä "aika lentää kuin
siivillä".
Tulokset, yleinen sarja:
1. Jyrki Järventausta IkG 75+76= 151
2. Jouni Haapala PGK 83+71= 154
3. Kaisa Ruuttila LGV 79+75= 154

4. Tatu Holopainen LGV 81+79= 160
5. Hannu Narvi IkG 84+78= 162
6. Tuomas Seppälä TG 83+80= 163
7. Reijo Hakanen TG 83+80= 163
8. Jouni Irri LGV 81+83= 164
9. Risto Merkkiniemi TG 77+87= 164
10. Toni Niemi IkG 82+84= 166
11. Miikka Mäntykorpi LGV 78+90= 168
12. Pertti Kohtala IkG 82+87= 169
13. Jouni Östring NRG 88+87= 175
14. Jukka Vahtokari VGC 86+89= 175
15. Markku Rönkä TG 87+89= 176

HCP Hcp
1. Jyrki Järventausta IkG 7 68+69=137
2. Jouni Haapala PGK 5 78+66=144
3. Jouni Irri LGV 10 71+73=144
4. Hannu Merilaita PGK 18 73+71=144

5. Jouni Östring NRG 15 73+72=145
6. Toni Niemi IkG 10 72+74= 146
7. Tatu Holopainen LGV 6 73+73= 148
8. Hannu Narvi IkG 7 77+71= 148
9. Jari Manninen IkG 16 73+76= 149
10. Reijo Hakanen TG 6 77+74= 151
Seniorien mestaruuden voitti isäntä Hannu Narvi 25.2 pidetyssä kilpailussa. Lisää tuloksia jutun lopussa
olevan linkin kautta.
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Hannu Narvi kutsuu golffriikit Jämin talvigolfkisoihin
Jämin Hämeenkankaalla järjestetyt lumigolfin SM-kilpailut olivat varsin onnistunut tapahtuma. Hannu
Narvin suunnittelema upea kenttä on pelattavissa säävarauksella huhtikuun alkuun.

4
Jämin talvikentän kahdeksannen reiän maisemat kertovat, että kenttä on varmasti kokemisen arvoinen.

Kyllä Suomessa talkoohenkeäkin löytyy ja golffriikkejä jotka toimivat ympäri vuoden.
Jämin sensaatiomaisella lumigolfkentällä pelataan järjestyksessään jo kuudetta talvikautta. Kenttä on
ensimmäisestä talvestaan lähtien ollut täysimittainen yhdeksikkö, joka voidaan varsin helposti kunnostaa
18-reikäiseksi, säätilanteen ja pelaajamäärien mukaan.
Jämin perusyhdeksikkö, keltaisilta 2.800 metriä ja punaisilta 2.350 metriä, on toteutettu suojaisaan ja
kumpuilevaan Hämeenkankaan mäntymaastoon. Väylien täysimittaisuudesta ja greenien (valkioiden)
ammattimaisesta toteutuksesta johtuen pelaaminen on lähes samaa kuin vastaavalla kesäkentälläkin.
Kuten kesällä, kaikki mailatyypit ovat tarpeen, draiverista putteriin. Kunnostettuina, hyvissä sääoloissa
greenien nopeudet vastaavat hyväkuntoisia kesägreenejä.
Kaikki alkoi pienellä ydinporukalla kuusi vuotta sitten. Alkuvuosien vaatimattomasta, mutta sitäkin
innostuneemmasta harrastajaryhmästä on Jämille tähän mennessä kasvanut noin sadan aktiivisen
lumigolfharrastajan yhteisö. Yhteisöön kuuluu kaiken ikäisiä naisia, nuoria ja miehiä, pääosin
Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Harrastajat kokoontuvat talvisin joka viikonloppu pelaamaan pientä

”skiniä” ja muita kilpailuja.
Pelaamisen ohessa paistellaan golflaavulla makkaraa, keitellään nokipannukahvia sekä ruoditaan
leikkimielisesti ja kovaan ääneen sekä omia että kavereiden suorituksia.
Jämi Snow Golfin talvikentällä on vuosittain vieraillut myös useita ulkomaisia turistiryhmiä kokeilemassa
golfin pelaamista hohtavilla hangilla.
Useamman talven kokemuksella voidaan todeta, että kunnollisissa puitteissa järjestetty lumigolf on
todella koukuttavaa. Lajia kerran kokeilleet tulevat uudestaan, lähes sataprosenttisella varmuudella! Useat
tuovat myös kaverinsakin.
Kaikki ei toki ole mahdollista ihan itsestään – Pelkkä lumisade ei vielä riitä!

Hannu Narvi on Jämin golftapahtuman sielu ja sydän.

Kisoja ja sen mahtavia järjestelypuitteita on edeltänyt monivuotinen valmistelu. Kentän suunnittelusta,
toteutuksesta sekä hoidosta on alun alkaen vastannut paikkakuntalainen legendaarikko ja armottomana
golf-friikkinä tunnettu Hannu Narvi. Narvi on harrastanut golfia yli 40 vuotta ja kilpailee edelleen
aktiivisesti sekä noin kuutosen tasoituksella. Narvi on vuosien mittaan pelannut lähes kaikki suomalaiset
golfkentät sekä lukuisia ulkomaisia kenttiä eri puolilla maailmaa.
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Maailman ainoa golflaavu pysähdyspaikkana
Jämin Hämeenkankaalla järjestetyt lumigolfin SM-kilpailut olivat varsin onnistunut tapahtuma. Hannu
Narvin suunnittelema upea kenttä on pelattavissa säävarauksella huhtikuun alkuun.
Oman golfharrastuksensa lisäksi Hannu Narvi on toiminut myös seitsemän vuotta Ikaalisten Golfin
kenttämestarina. Narvi on toiminut myös asiantuntijana useilla kentillä ja lukuisissa hankkeissa.
Nykymuotoisen golfin vastapainona Narvi kilpailee menestyksellisesti myös Finnish Hickory Tourilla.
Ompa Narvi nähty heiluttelemassa satavuotisia mailojaan myös lumikentällä.
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Voittamisen jälkeen toiseksi tärkeintä on hauska yhdessäolo. Kuvassa myös Suomen ainoa golflaavu.

Jämin lumikenttä on luonnollisesti kokonaan Narvin itsensä suunnittelema ja toteuttama. Yksin kentän
hoidossa ja kunnostuksessa välttämätön suurikokoinen, raskas ja traktorilla hinattava tamppaus- ja
tasoituskone on hänen suunnittelemansa. Oman aivoriihen tulosta ovat myös kentän kaikki muut
rakennus- ja hoitomenetelmät.
Hannu Narvi on joutunut painimaan myös muiden ongelmien parissa. Jämin lumigolfkentän toteutus on
nimittäin vaatinut myös oman monivaiheisen byrokratiansa sekä yhteensovittamisen alueen muihin
palveluihin.
Kaiken fanaattisen ja peräänantamattoman ponnistelun lopputuloksena Jämillä on sellainen
lumigolfkenttä, jota golfari ei voi jättää kokeilematta. Jämi tarjoaa monipuolista ohjelmaa koko perheelle
myös kisaviikon aikana.
Alkuaan laskuvarjourheilijoiden ja lentokoneharrastajien tunnetuksi tekemä Jämi on ajan myötä
kehittynyt koko perheen ympärivuotiseksi liikunnalliseksi elämyskeskukseksi. Alueen ihanteellisissa
puitteissa voidaan talvigolfin lisäksi harrastaa monipuolisesti mm. ilmailua, laskettelua, ympärivuotista
hiihtoa hiihtoputkessa ja/tai hyväkuntoisilla laduilla, moottorikelkkailua, patikointia, koiravaljakkoajelua,
pulkkamäkeä, lennokin lennätystä sekä frisbeegolfia.
Talvigolfin SM-kilpailujen aikaan Jämillä ovat käytettävissä myös hiihtolomaviikon kaikki
ohjelmapalvelut.
Harrastusten ja muun touhuamisen lomassa voi piipahtaa kahvilla, virvokkeella, lounaalla tai saunassa.
Edullisia mökki- tai hotellimajoituspaikkoja on tarjolla runsaasti ja monipuolisesti.
Lumigolfkilpailujen lisäksi Jämin alueella on järjestetty lukuisia näyttäviä ja vaativia mestaruus- ja muita
kilpailuja, kuten suunnistuksen Jämi-Jukola, hiihdon ja hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut, sekä
vuosittainen 90 km Pirkan Hiihto.

Kentänhoitolaitteet ovat vaatineet syntyäkseen tavallista enemmän kekseliäisyyttä

Tavoitteena on laajentaa kilpailutoimintaa
Nyt järjestettävien avointen SM-kilpailujen lisäksi tavoitteena on seuraavina talvina järjestää myös
kansainväliset lumigolfkilpailut. Toiveena on koota lumigolfharrastajia eri puolilta maailmaa mittaamaan
taitojansa ja jakamaan kokemuksia sekä pelaamisesta että kentän rakentamisesta ja hoidosta.
Kilpailumaksut: juniorit 15 eur, naiset ja seniorit 30 eur, miehet 60 eur. Kilpailumaksu sisältää
harjoituskierroksen sekä aamukahvin ja lounaan kilpailupäivänä.
Kenttä pelataan 9- tai 18-reikäisenä, riippuen säästä ja kilpailijoiden määrästä.
Kilpailun johtaja pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
Ilmoittautumiset pe 20.2.2009 mennessä myynti@jamimyynti.fi ja majoitusvaraukset p. 02-573 6510
Lisätietoja myös Jämi-Info
puh. 02-5736530
info@jami.fi
Kotisivut:
www.jami.fi
www.jami.fi/lumimaailma/snowgolf
Jämin talvigolfkenttään, kilpailuun ja pelaamiseen liittyviin tiedusteluihin vastaa myös kilpailun johtaja,
kenttämestari Hannu Narvi, puh. 040-7448123, email: hannu.narvi@pp.inet.fi
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18 reikäisellä kentällä on mittaa lähes 5600 metriä
Jämin Hämeenkankaalla järjestetyt lumigolfin SM-kilpailut olivat varsin onnistunut tapahtuma. Hannu
Narvin suunnittelema upea kenttä on pelattavissa säävarauksella huhtikuun alkuun.
Jämin kentällä pelataan täysimittaista kenttää jolla on mittaa lähes 5600 metriä. Kun muistetaan se, että
talvikeleillä pallo lentää lämminta ilmaa heikommin, erottuvat jyvät akanoista varmasti kierroksen
mittaan. Tämänvuotisiin kisoihin ennakkoilmoittautumisen on tehnyt nimekkäämiistä pelaaista ainakin

naisten Euroopan Tourilla rajoitetula kortilla pelaava Kaisa Ruuttila
Risto Merkkiniemen tekstin pohjalta
TEEMU TYRY.
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18 reikäisellä kentällä saa palloa lyödä normaaliin tapaan useasti myös draiverilla

Linkit
•
•
•

» Jämin myynti, tulokset SM-lumigolf
» Jämi, lumimaailma, snowgolf
» Jämi

