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URHEILU
Kyyjärvi
Arto Hyytiäinen

Kyyjärvi DGP:n avajai-
sia vietettiin sunnuntaina 
20. heinäkuuta kelpo sääs-
sä Harsunkankaan upeilla 
männikkökankailla. Hiih-
toväki muistaa kuuluisat 
Harsunkankaan hiihdot, 
jotka ehdittiin järjestää 58 
kertaa samoissa maisemis-
sa, viimeisen kerran uu-
denvuodenpäivänä vuon-
na 2005. 

Nyt ei lylyä lykitty eikä 
laduilla puhistu, vaan eri-
väriset draiverit, midarit ja 
putterit lensivät ja kaartoi-
vat 18-väyläisellä frisbeegol-
fradalla kilahdellen lopulta 
maalikoreihin.

Tapahtuma alkoi iltapäi-
vällä Kyyjärven kunnanjoh-
taja Eero Ylitalon ja aktiivi-
sen liikuntasihteerin Niklas 
Vuorenmaan tervehdyksil-
lä. Ylitalo kertoi avajaispu-
heessaan, että viime vuon-
na kunnanhallituksen ko-
kouksessa tuli puheeksi, mi-
hin tässä kunnassa tulisi pa-
nostaa.

 – Monessa puheenvuo-
rossa tuli esille juuri Har-
sunkangas ja sen tärkeä 
merkitys kunnalle. Tä-
mä uusi frisbeegolfrata on 
ensimmäinen askel siinä 
suunnittelussa ja toteutuk-
sessa, mikä luottamushen-
kilöiden taholta viime vuon-
na päätettiin. 

– Tulevaisuudessa Har-
sunkangasta pyritään ke-
hittämään liikuntapuis-
toksi, ”liikunnalliseksi olo-
huoneeksi”,  missä kunta-
laiset voivat kuluttaa aikaa 
kesät talvet ja hoitaa kallis-
ta terveyttä, mikä itse kul-
lakin on. 

– Se on tärkeä asia, Yli-
talo totesi.

Pellosta kotoisin ole-
va Ylitalo tiesi kertoa, että 

edesmennyt mestarihiihtä-
jä Eero Mäntyranta muisteli 
lukuisia kertoja Harsunkan-
kaan hiihtoja ja sen maas-
toja. 

– Harsunkangas on juu-
ri sellainen, missä miehes-
tä otettiin oikeasti mittaa, 
että kuka on kuka, Mänty-
ranta oli kertonut, Ylitalo 
mainitsi.

Ylitalo kiitti myös yhteis-
työtahoja ja talkoolaisia ra-
dan tekemisessä. 

– Kunnassa olemme hy-
vin iloisia siitä, että tämä ra-
tahanke on onnistunut oi-
kein hyvin.

Henkilökohtaisen kilpai-

lun voitti Puska Puttaajien 
Simo Väisänen. Väisänen 
heitti tuloksen 51, mikä on 
kahdeksan alle  paarin eli 
radan ihannetuloksen. Kyy-
järveläinen Jarkko Parkko-
nen oli toinen tuloksella 56.  
Viljami Hakola myös Kyy-
järveltä oli kolmas samalla 
tuloksella.  

Väisänen oli toista ker-
taa heittämässä Harsun-
kankaalla. 

– Kävin täällä edellisenä 
keskiviikkona. 

– Kiersimme silloin myös 
Karstulan ja Kivijärven ra-
dat. 

– Juuri tällaista frisbee-
golf-matkailua tulee Kyyjär-

velle myös paljon sanan le-
vitessä, kuinka hyvä 18-väy-
läinen rata täällä on.

– Rata on myös mukava ja 
selkeä pelata ja se tulee pa-
ranemaan ajan myötä. Polut 
tulevat selvemmiksi ja korin 
ympäristöt tamppaantuvat 
ja näin kiekot löytyvät pa-
remmin. 

– Oksat ja pikkurisut kar-
siutuvat pelatessa pois. Jos-
sain vaiheessa voisi vielä ke-
räillä risukasoja pois väylil-
tä. 

– Nyt kannattaa kum-
minkin nauttia radan pe-
laamisesta, Väisänen totesi.

Peurungan frisbeegolfra-
dan ylläpitäjä ja kehittäjä 
Väisänen piti tapahtuman 
hyväntuulisuudesta ja hy-
västä hengestä lajin ympä-
rillä. 

– Pitää kiittää myös Jark-
ko Parkkosta siitä, että Pus-
ka Puttaajat tuli mukaan 
auttamaan viikkokisatoi-
mintaan. 

– Tutustuin Jarkkoon 
Peurungan frisbeegolf-ta-
pahtumissa ja yhteinen sä-
vel lajin edistämiseksi oli jo 
valmiina molemmilla. Jark-
ko kertoi uudesta radasta ja 
totta kai halusin tulla pelaa-
maan rataa mahdollisim-
man pian ja auttamaan ta-
pahtumien järjestämisessä 
mikäli mahdollista.

– Tulevia tapahtumia aja-
tellen yhteistoimintaa tarvi-
taankin kaikilta hankkees-
sa mukana olevilta. Toivot-
tavasti pian pääsemme pe-
laamaan kansallista kisaa 
Harsunkankaalla, Väisä-
nen kertoi.

Päivän aikana innokkaat 
heittäjät saivat ohjausta ja 
vinkkejä frisbeegolfin pe-
rustaitoihin Puska Puttaa-
jien avustuksella. Ohjel-
massa oli myös sekapari- 
ja  puttauskilpailu sekä tut-
kaan heittoa. 

Frisbeegolf rantautui 
lopullisesti Harsunkankaalle

Eero Ylitalo osallistui sekaparikilpailuun yhdessä vaimonsa kanssa. Niklas Vuorenmaa antoi viime hetken vinkit 
1-väylän tee-paikalla.

Päivän voittajan Simo Väisäsen puttaus väylällä 17.

FRISBEEGOLF
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

Frisbeegolf on rantautunut 
myös pysyvästi Kivijärvel-
le. Viime lauantaina kisat 
järjestettiin Peltokankaan 
kuntoradalla jo kymmenen-
nen kerran tänä suvena. En-
simmäinen kierros pelattiin 
13 heittäjän voimin kolmella 
etukäteen valitulla kiekolla 
järjestyksessä draiveri, mi-
dari ja putteri. Jokaista kiek-
koa pelaajat heittivät vuo-
rotellen kierroksen ajan. Jos 
kiekko meni hukkaan niin 
jatkettiin niillä, mitä oli jäl-
jellä. Toinen kierros oli nor-

maalisti koko bäkillä. Kier-
rosten tulos laskettiin yh-
teen ja palkittiin paras raa-
katulos.

Ensimmäisellä kierrok-
sella koettiin jo holari, kun 
kivijärveläinen Toni Sep-
ponen heitti väylällä kak-
si rystyheitolla suoraan ko-
riin. Erikoista Sepposen hei-
tossa oli kumminkin se, et-
tä kiekko loppufadella osui 
vielä pururadan valotolpan 
kuuppaan. Yllättävä korin 
kilahdus kuului pian mui-
den heittäjien ja yleisön kor-
viin ja riemu oli rajaton. To-
sin Sepponen otti holarin 
tyynen rauhallisesti, oli-
han kisa vasta alkumetreil-

lä. Loivasti oikealle kaartu-
valla väylällä on mittaa pe-
räti 87 metriä ja par 3. Väy-
lällä heittäjä hyötyy juuri 
puuttomasta pururadasta. 

Kokonaiskisan raaka-
tuloksella voitti Helsingis-
tä kotoisin oleva Juha Ky-
tö tuloksella 108. Toinen oli 
yhden kierroksen rataen-
nätyksen (47) omaava Jo-
el Mäki Perhosta tuloksella 
110. Kolmas oli holarin teh-
nyt Toni Sepponen tuloksel-
la 111.

Viikkokisoja järjestetään 
keskiviikkoisin. Ilmoittau-
tuminen on ennen kisaa  
Kuntotuvalla.

Raakatulos MPO Avoin 

26.7. Kivijärvi
1) Juha Kytö 108, 2) Jo-

el Mäki 110, 3) Toni Seppo-
nen 111, 4) Jarkko Parkkonen 
112, 4) Petri Kotilainen 112, 
6) Vesa Muhonen 113, 7) To-
pi Sepponen 115, 8) Antti Ko-
tilainen 116, 9) Niklas Vuo-
renmäki 119, 10) Timo Sep-
ponen 123, 11) Seppo Pohjo-
nen 132, 12) Ville Korpeinen 
151, 13) Terhi Moisio 164.

Kymppikisoissa holari Kivijärvellä

Toni Sepponen väy-
län yksi tee-paikal-
la. Heittoa seuraa-
vat Aimo Kolehmai-
nen (vas.) ja Antti 
Kotilainen.

Torstai 31.7.12


