
  

               Kentän kunnosta huolehtiminen 

MUISTATTEHAN KORJATA AINA PALLON ALASTULOJÄLJET 

GRIINEILTÄ JA LYÖNTIJÄLJET VÄYLILTÄ! 
 

Näin saamme pidettyä kentän hyvässä kunnossa vuodesta toiseen, helpotamme kentänhoitajien työtä ja 

säästämme kentänhoitokustannuksissa monilla tavoin. Muistattehan myös rangen ja harjoitusalueiden 

kunnosta huolehtimisen samalla tunnollisuudella! 

 

1) Lyöntijälkien paikkaus multa/hiekkasiemenseoksella 

Kaikista kärryistä löytyy pullot, jotka sisältävät multa/hiekkasiemenseosta lyöntijälkien paikkaukseen. 

Seoksella voi kätevästi paikata jälkiä, joihin ei saa laitettua lyötyjä turpeita takaisin. Kaada seosta 

lyöntijälkeen ja muista tasata se nurmenpinnan tasaan jalalla pyyhkäisten, näin säästämme leikkuukoneiden 

teriä.   

Jos käytät omaa kärryä / kannat bägiä, niin voit lainata pullon talon kärryistä.  Jos pullo tyhjenee (tai on 

valmiiksi tyhjä), voit täyttää sen multa/hiekkasiemenseoksella, joiden vihreitä täyttöastioita löytyy 1 ja 10 

teeltä, 6 väylän kopin luota ja 13 väylän naisten teepaikan luota.  

                                                                        

1.1) Lyöntijäljen korjaaminen tiiauspaikalla: 

    



 

1.2) Lyöntijäljen korjaaminen väylillä: 

  

   Lyöntijälki kentällä         Lyöntijälki kentällä paikkauksen jälkeen 

  

Lyöntijälki on helppo paikata irtilyödyllä turpeella 

     

Ilman turvetta lyöntijäljen voi paikata hiekkaseoksella! 

Tasoita jälki säästääksesi hoitokoneiden teriä. 
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2) Alastulojäljen korjaus greenihaarukalla 

Hyvä tapa on opetella säännöllisesti korjaamaan edes yksi alastulojälki greeniltä, vaikka se ei olisikaan 

oma. Alastulojälkien korjauksessa olisi tärkeää muistaa myös oikea korjaustekniikka. Reikää ei siis tule 

missään tapauksessa nostaa haarukalla ylöspäin, vaan paikata se niin, että siirtää ympäröivää maata reiän 

tilalle, kunnes reikä häviää. Nostamalla reikää haarukalla ylöspäin heinän juuri voi katketa, jolloin 

heinä kuolee.  

1) Aseta haarukka viistosti alastulojäljen alle                                 

2) Työnnä haarukan vartta eteenpäin niin että nostat haarukan pystyyn ja nurmi nousee ylöspäin.  

                                       

3) Toista liike eripuolilta alastulojälkeä ja tasaa lopulta korjattu kohta varovasti jalalla tai putterin lavalla 
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3) Palautathan haravan kokonaan bunkkeriin käytön jälkeen 

  

Haravat bunkkerissa ja poikkisuuntaan          -        Ei näin! 
 

 

 

1) Haravan varsi kokonaan bunkkerin sisällä (helpottaa kentänhoitajien 

työtä kun leikkaavat koneella bunkkerin reunoja) 

2) Haravan suunta vasten väylän kulkusuuntaa (ei pysäytä rullivia/eteneviä 

palloja) 

 



 
 

 


