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Kenttätoimikunnan toiminta vuoden 2020 oli yksittäisten siistimis -ja puunkaatotalkoiden 

varassa. 

Kenttä avattiin torstaina 30.4.2020 ja viimeiset pelikierrokset pelattiin lauantaina 7.11.2020.  

Osa väylistä oli äärettömän huonossa kunnossa heinäkuulle saakka, johtuiko edellistalven 

huonoista ilmoista? Joidenkin väylien avauslyöntipaikat eivät kestäneet suurta kulutusta, joten 

niiden uusiminen aloitettiin kauden päätyttyä. 

Vuosi 2020 oli kentän kierrosmäärän osalta ennätysvuosi. Lähtöjä oli lähes 42 000. 

Kenttätoimikunta vuodelle 2020 oli: Ari Liukkonen pj., Ari Saarivaara, Tomi Hakkarainen, 

Joonas Nieminen, MGS tj. ja Esa Laine, MGS kenttämestari. 

Kevättalkoot pidettiin lauantaina 18.4.2020. Niihin osallistui 22 henkeä. Vallitsevasta tilanteesta 

johtuen, ei talkoita liiemmälti mainostettu. Silti osallistujamäärä on kiitettävän runsas. Ahkerat 

talkoolaiset saivat paljon näkyvää aikaiseksi. Terassin kalusteet tuotiin esille mahdollista 

käyttöönottoa varten. Väylien 1, 6-7 ja 11-16 väliset metsiköt siistittiin haravoimalla. Väylän 9 

alkuosan raivaustyö suoritettiin loppuun ja loppuosasta molemmin puolin kerättiin loput risut 

pois. Samassa yhteydessä Ari Saarivaara poisti väylän 9 oikean laidan mäntyjen alaoksia aina 

harjoitusviheriölle asti. Saman toimenpiteen hän suoritti väylän 1 vasemman laidan männyille ja 

väylän 3 viheriön vasemman laidan koivuille. Väylän 18 siistiminen suoritettiin loppuun.                                                                                            

Harjoitusalueella olleen puukasan Lars Nyberg kuljetti pois ja siisti alueen oksat kasoihin. 

Tomi Hakkarainen teetti lippujen juureen reiänkorotus tasot. Ne oli käytössä alkukesään asti. 

Korona määräykset kielsi lipputankoon koskemisen ja korotustasot estivät pallon putoamisen 

reiän pohjalle. 

Terassin teltan kasaus suoritettiin 27.5.2020. Silloin ei ollut vielä täyttä varmuutta, voidaanko se 

ottaa käyttöön kesän aikana. Työ sujui ennätysaikaan, tunti ja viisi minuuttia 8 talkoolaisen 

voimin. 

Kentän ulkorajojen ja estealueiden paaluja uusittiin Tomi Hakkaraisen ja Ari Liukkosen toimesta. 

Osa oli jäkälän peitossa ja paljon niistä oli tullut muuten tiensä päähän. Kentän merkintöjä 

muutettiin estealueiden ja outrajojen osalta. 

Kenttätoimikunnan talkoolaiset aloittivat kentän reuna-alueiden siistimisen pääsiäisenä 11. ja 

13.4. Väylien 7,8 ja 9 reunoilta kerättiin kaadettujen puiden oksia ja runkoja pois. Myös väylän 8 

näkymää avarrettiin kaatamalla vasemman reunan puita. 

Väylien 12-14 välistä metsää harvennettiin syksyn 2020 aikaan siten, että estealueen raja 

siistittiin ja puustoa kokonaisuudessaan harvennettiin. 

Ari Liukkonen Puheenjohtaja 

 


