
Kapteenin lettuvisa 1/ 2015 
 
Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät sääntökirjan kohdasta Määritelmät. 
 
HUOM! Jokaisessa kysymyksessä voi olla useampia oikeita vastauksia. Ympyröi jokaisen 
oikeana pitämäsi vastauksen kirjain. Muista hengittää syvään aina välillä… 
 
 
Vastaajan nimi:    Seura: 
 
 
1. Haitta on 

a) isohko sepelinpalanen 
b) viereisen reiän tiimerkki 
c) Masterin 11. reiän tähystystorni 
d) paperinen nenäliina 
e) harava bunkkerissa 
f) hidas pelikaveri 

 

Määritelmän mukaan haitta on mm. keinotekoinen aine ja rakenne. Murskatun sepelin 
palanen ei sellaisenaan ole haitta, vaikka ihminen onkin sen murskaamalla tehnyt. Tämä 
siksi, että sepelin palasta voi olla perin vaikea erottaa muista luonnossa esiintyvistä 
kivenkappaleista. Sen sijaan tähystystornit, tiimerkit, nenäliinat ja haravat ovat kiistatta 
keinotekoisia (= ihmisen valmistamia) ja siten haittoja (paitsi pelattavan reiän tiimerkit 
ennen lyöntiä). 
 
 
2. Lyönti on / lyönniksi lasketaan 

a) huti, kun pelaaja yritti lyödä palloa 
b) lyönti mailan lavan selkäpuolella 
c) jos pelaaja tähtää ja lyö kasvavaa sientä harjoitusmielessä 
d) harjoitusheilahdus, joka irrottaa divotin 
e) harjoitusheilahdus, joka vahingossa liikuttaa viheriöllä olevaa palloa 

 

Määritelmän mukaan lyönti on mailan liike eteenpäin, kun pelaajan tarkoitus on osua 
palloon. Siispä huti on lyönti, samoin mailan lavan selkäpuolella lyöty yritelmä. Missään ei 
kielletä lyömistä mailan selkäpuolella ja asia on erikseen selvennetty Decisionissa 14-1/1. 
 
 
 
3. Vesieste on 

a) oja, joka yleensä kuivuu keskikesällä 
b) punaisilla paaluilla merkitsemätön oja metsässä 
c) tulvivasta joesta väylälle tulvinut vesi 
d) lampi 
e) toimikunnan sellaiseksi merkitsemä avoin vesialue 

 



Vesiesteen määritelmä on kovin monelle hankala paikka, koska sana vesieste viittaa 
veteen. Määritelmän mukaan vesiesteessä ei kuitenkaan tarvitse olla vettä, kunhan siinä 
joskus on vettä ja se nimenomaisesti on tarkoitettu (tai luonnon muovaama) veden 
säilyttämiseen tai sen kuljettamiseen/ohjaamiseen. Siispä oja on määritelmän mukaan 
vesieste olipa siinä vettä tai ei, samoin tietenkin lampi (tai järvi, joki, tai meri) riippumatta 
siitä onko se sellaiseksi merkitty tai ei. 
 
 
4. Ulkopuolinen tekijä on 

a) katsoja 
b) reikäpelissä vastustajan mailapoika 
c) hirvi 
d) kuollut hiiri 
e) kentänhoitaja 
f) trombi 

 

Ulkopuolisen tekijän käsite on vielä vesiestettäkin vaikeampi juttu asiaan 
vihkiytymättömälle. Tämä johtunee osin suomenkielisestä käännöksestä, ja osin siitä, että 
moni asia kentällä voi olla sekä ulkopuolinen tekijä että irrallinen luonnonhaitta tai haitta. 

Määritelmässä on erikseen lueteltu ne, jotka eivät ole ulkopuolisia tekijöitä. Käytännössä 
kaikki muut ihmiset ynnä eläimet, kasvit, kivet ja ylipäätään esineet tai oliot ovat 
ulkopuolisia tekijöitä. Sillä ei ole väliä onko kyseessä elävä vai kuollut otus. 
 
 
5. Kadonnut pallo; pelaajan alkuperäinen pallo on kadonnut, jos 

a) pelaaja löytää pallonsa, muttei pysty tunnistamaan sitä 
b) pelaaja lyö korvaavasta pallosta hudin 
c) pelaaja lyö varapallon paikasta, josta löi alkuperäisen paksuun raffiin 
d) pelaaja julistaa pallonsa kadonneeksi 

 

Kadonneen pallon määritelmästä löytyy kaikki olennainen: pallo tulee löytää ja se tulee 
myös kyetä tunnistamaan omaksi. Monet lankesivat pallon julistamiseen kadonneeksi, 
mutta sellaista eivät säännöt tunne. Myöskin huti korvaavasta pallosta johtaa siihen, että 
korvaavasta pallosta tulee pelissä oleva pallo ja alkuperäinen pallo muuttuu kadonneeksi. 
 
 
6. Irrallinen luonnonhaitta on 

a) maahan pudonnut neulanen 
b) maahan pudonnut käpy 
c) kuollut hiiri 
d) puuhakkeen palanen 
e) nuuskatyyny 
f) palloon tarttunut märkä lehti 

 

Irrallisen luonnonhaitan määritelmä on ulkopuolisen tekijän lailla hieman hankala 
hahmottaa. Irralliset oksat, kävyt, neulaset ym. kasvien kappaleet ovat useimmille 



itsestään selviä. Sen sijaan kuolleet eläimet ja elävät hyönteiset ovat jo oudompi juttu. 
Elävät eläimet eivät ole irrallisia luonnonhaittoja (hirvi, marsu, lokki, jne.). 

Hankala asia mieltää on myös se, että irrallinen luonnonhaitta menettää statuksensa 
liimauduttuaan palloon kiinni (esim. puusta irronnut lehti). 
 
 
7. Mailapoika (caddie) on 

a) henkilö, joka kannustaa pelaajaa tämän suorituksissa 
b) henkilö, joka kantaa pelaajan mailoja ja muuta välineistöä 
c) henkilö, joka pelaajan pyynnöstä noutaa unohtuneen mailan edelliseltä viheriöltä 
d) henkilö, joka saa neuvoa pelaajaa 

 

’ ”Mailapoika” on henkilö, joka auttaa pelaajaa sääntöjen puitteissa’, sanoo määritelmä. 
Pelaajalla siis saa olla enintään yksi mailapoika ja tämä saa pelaajaa neuvoa. Tilapäinen 
apu, kuten unohtuneen mailan noutaminen ei tee henkilöstä mailapoikaa. 
 
 
8. Kunnostettava alue 

a) on toimikunnan sellaiseksi merkitsemä hiekkaeste 
b) alueen raja kulkee pystysuunnassa ylös- ja alaspäin 
c) alueella oleilevat eläimet ovat myös kunnostettavaa aluetta 
d) raffiin kipattu leikkuujätekasa on kunnostettavaa aluetta 

 

Määritelmän mukaan kunnostettavan alueen raja kulkee vain alaspäin. Leikkuujätekasat 
raffissa eivät ole kunnostettavaa aluetta, paitsi jos ne on tarkoitettu pois kuljetettaviksi. 

Kunnostettavaa aluetta ovat luonnollisesti kaikki toimikunnan sellaiseksi merkitsemät 
kentän osat, vaikkapa hiekkaeste. 
 
 
9. Tilapäistä vettä 

a) voi olla vain pelialueella 
b) on vesiesteen rajojen yli tulvinut vesi 
c) ei voi olla vesiesteessä 
d) on myös pallon alla oleva vesi, jos pallo sitä koskettaa 

Määritelmän mukaan tilapäistä vettä ei voi olla vesiesteessä, mutta muualla kentän 
alueella sitä voi olla, siis myös hiekkaesteessä, joka ei ole pelialuetta. Edelleenkin 
määritelmän mukaan pallo on tilapäisessä vedessä, jos se koskettaa sitä. Siispä pallon 
alla oleva vesi on tilapäistä vettä, jos pallo ei ole vesiesteessä. 
 
 
 
10. Kentän ulkorajat 

a) on aina merkitty merkitty joko valkoisin paaluin tai puuhun kiinnitetyillä 
varoituskylteillä ’Pysy poissa!’ 

b) ulkorajoja osoittavat paalut eivät ole haittoja 



c) ulkorajoja osoittavia paaluja ei saa poistaa 
d) pallo on ulkona, kun se on kokonaan ulkona 
e) pelaaja ei saa mennä kentän ulkorajojen ulkopuolelle 

 

Tältä osin määritelmä on varsin selkeä ja kaikkien väittämien teksti löytyy suoraan 
määritelmästä. 
 
 
 
Jokerikysymys golfin etiketistä: 
 
Lähdet lauantai-iltana kahden kaverisi kanssa iltakierrokselle ja kenttä edessänne on 
varsin tyhjä. Neljännen reiän tiipaikalla huomaatte yksinäisen pelaajan takananne ottavan 
teitä kiinni kovaa vauhtia. Pelaajan ollessa aivan kannassanne, te 

a) pyydätte häntä liittymään ryhmäänne, koska yksin on ikävä pelata 
b) tarjoatte hänelle mahdollisuutta ohittaa, koska hän selvästi pelaa nopeammin kuin 

te 
c) annatte kaverin kärvistellä takananne, koska yksinpelaajalla ei ole mitään oikeuksia 

kentällä 
d) mielessänne säälitte moista ihmistä, jolla ei ole muuta elämää kuin olla lauantai-

iltana golfkentällä 
 
Vuoteen 2004 asti yksin pelaava henkilö ei ollut ryhmä eikä häntä tarvinnut päästää ohitse. 
Vuoden 2004 alusta etiketti muuttui eikä peliryhmällä enää ole minimikokoa, toisin sanoen 
yksin pelaava on myös ryhmä, joka tulee päästää ohitse, jos edessä on tilaa. 


