
Kapteenin lettuvisa 2/ 2015 
 
 
Ympyröi oikeana pitämäsi vastauksen kirjain. Sääntökirjasta on muuten tässä tilanteessa 
hyötyä, joten käytä sitä… 
 
 
1. Raffissa olevasta kiinteästä haitasta saa aina vapautua rangaistuksetta. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Kiinteää haittaa koskevan säännön 24-2 loppuosasta löytyy seuraava poikkeus: 
 
Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän säännön mukaista vapautusta, 
jos (a) jokin muu syy kuin kiinteän haitan vaikutus tekee lyönnistä selvästi 
epätarkoituksenmukaisen (b) kiinteän haitan vaikutus syntyisi ainoastaan selvästi 
epätarkoituksenmukaisen lyönnin, tarpeettoman poikkeuksellisen 
lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi.  
 
Tämä tarkoittaa mm. sellaista tilannetta, jossa jokin muu kuin kiinteä haitta tekee 
lyöntisuorituksen käytännössä mahdottomaksi. Esimerkkinä vaikkapa pallo kivien välissä 
täysin pelaamattomassa paikassa, mutta vieressä oleva roskakori estää mailan 
heilahduksen. Tällöin pelaaja ei saa ilmaiseksi vapautua roskakorista, vaan hänen on 
käytettävä pelaamattoman paikan sääntöä (28). 
 
 
2. Lähin vapauttava paikka on sama asia kuin lähin pelattava paikka. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Liian usein kentällä kuulee puhuttavan lähimmästä pelattavasta paikasta. Sellaista eivät 
säännöt kuitenkaan tunne, vaan käsite on siis lähin vapauttava paikka (kts. Määritelmät). 
Joskus pelaaja joutuu tinkimään vapautumisestaan, koska vapautuminen vaatisi pallon 
pudottamisen paikkaan, josta on hyvin vaikea tai jopa mahdoton pelata. Säännöt eivät 
mitenkään anna pelaajalle oikeutta löytää hyvää paikkaa pallolleen, vaan ainoastaan 
oikeuden tai velvollisuuden vapautua kiinteästä haitasta, epänormaaleista 
kenttäolosuhteista tai väärästä viheriöstä. Katso myös kysymys 12. 
 
 
3. Pallon lyöminen mailan selkäpuolella on sallittua. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Tästä oli jäänyt pois sana ’lavan’, mutta uskon kaikkien ymmärtäneen mitä kysymyksellä 
tarkoitettiin. 
 
Palloa tulee siis lyödä mailan lavalla (säntö 14-1), mutta säännöt eivät asiaa sen 
tarkemmin määrittele. Siispä palloa saa haluttaessa lyödä myös lavan selkäpuolella. 



4. Pelaajan merkitsijä on samalla pelaajan tuomari. 
a) oikein 
b) väärin 

 
Tämä on myös kovin yleinen harhaluulo. Golfissa pelaaja on itsensä tuomari, merkitsijän 
tehtävänä on ainoastaan pitää kirjaa pelaajan tuloksista ja huolehtia kirjanpidon 
oikeellisuudesta. Kukaan muu ei voi pelaajalle rangaistuksia määrätä kuin pelaaja itse, 
kilpailussa tehtävään nimetty tuomari tai joissain tapauksissa kilpailun toimikunta. 
 
 
5. Pallon kadottua sivuvesiesteeseen pelaajalla on viisi eri vaihtoehtoa miten jatkaa 
peliään. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Tämä oli pienimuotoinen kompa. Väittämässä nimenomaan sanotaan, että pallo katoaa 
sivuvesiesteeseen eikä sitä niin muodoin ole mahdollista sieltä pelata. Sellaisessa 
tilanteessa sääntö 26-1 antaa pelaajalle neljä eri vaihtoehtoa jatkaa peliään. Jos pallo olisi 
pelattavissa vesiesteestä eikä siis kadonnut sinne, vaihtoehtoja olisi tietenkin viisi. 
 
 
6. Pallon ollessa vesiesteessä irrallisen luonnonhaitan saa esteestä poistaa, mutta pallon 
ollessa hiekkaesteessä ei saa. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Pallon ollessa missä tahansa esteessä ei samassa esteessä olevaa irrallista 
luonnonhaittaa saa poistaa (sääntö 23-1), oli sitten kyse vesi- tai hiekkaesteestä. 
 
 
7. Lyöntipelissä säännöt kieltävät kanssakilpailijaa seisomasta reiän takana katsomassa, 
kun pelaaja puttaa. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Tässä on kyseessä erittäin syvään juurtunut ajatus, että säännöt kieltäisivät reiän takana 
seisomisen. Näin ei kuitenkaan ole. 
 
Sääntö 14-2b kieltää pelaajaa asettamasta mailapoikaansa, joukkuetoveriaan tai tämän 
mailapoikaa pallon taakse lyönnin suorituksen ajaksi. Tämä sääntö ei siis sovellu 
kysymyksen tapaukseen. Sääntö 8-2 puolestaan kieltää puttilinjan osoittamisen, joksi reiän 
taakse sijoittuminen voidaan katsoa. Kanssapelaajaa ei tuo sääntö kuitenkaan koske. 
 
Sen sijaan etikettiosiossa sanotaan, ettei pelaajan tulisi seistä välittömästi reiän takana 
toisen pelaajan lyödessä (suomennos on hieman virheellinen, alkukielinen teos sanoo ’On 
the putting green, players should not stand on another player’s line of putt or, when he is 
making a stroke,…). Säännöt eivät tuota siis kiellä, mutta on etiketin mukaista toimintaa 
pysyä poissa välittömästi reiän tai pallon takaa toisen pelaajan lyödessä. Rangaistavaa 
reiän takana seisominen ei kuitenkaan ole. 



8. Lähintä vapauttavaa paikkaa täsmällisesti määritettäessä pelaajan ei ole pakko käyttää 
sitä mailaa, jolla aikoo seuraavan lyöntinsä lyödä. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Määritelmän huomautus sanoo, että ’ Lähintä vapauttavaa paikkaa täsmällisesti 
määritettäessä pelaajan pitäisi käyttää sitä mailaa, jolla hän olisi seuraavan lyöntinsä 
lyönyt siinä tilanteessa, jossa haittaavia olosuhteita ei olisi ollut.’ Pelaajan ei siis ole 
ehdoton pakko käyttää juuri tiettyä mailaa, mutta väärän mailan käyttäminen voi johtaa 
siihen, että pelaaja vapautuu liian kauas lähimmästä vapauttavasta paikasta ja pelaa 
väärästä paikasta. Siksi on aina syytä käyttää juuri sitä mailaa, jolla olisi lyöntinsä siitä 
paikasta lyönyt, ellei haittaavia olosuhteita olisi ollut. 
 
Mainittakoon tässä vielä, että sen jälkeen, kun pelaaja on tuon lähimmän vapauttavan 
paikan määrittänyt, hän saa käyttää mitä tahansa mailaa pudotusalueensa mittaamiseen. 
Ko. aluetta EI siis tarvitse mitata sillä mailalla, jolla lähin vapauttava paikka määritettiin 
(kts. Decision 25-1b/2). 
 
 
9. Pelaajan käyttäessä pelaamattoman paikan sääntöä hän ei saa pudottaa palloaan 
esteeseen. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Pelaamattoman paikan sääntö (28) ei kiellä pelaajaa pudottamasta palloaan esteeseen, 
vaikka hänen pallonsa ei alun perin esteessä ollutkaan. Lisäksi ko. sääntö nimenomaisesti 
ohjaa pudottamaan pallonsa hiekkaesteeseen kahdessa kolmesta sallitusta vaihtoehdosta 
(28b ja c), jos pallo on hiekkaesteessä pelaamattomassa paikassa. 
 
 
10. Tilapäisestä vedestä saa rangaistuksetta vapautua kaikkialla muualla paitsi 
hiekkaesteessä. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Kyllä tilapäisestä vedestä saa vapautua rangaistuksetta myös hiekkaesteessä, kts. sääntö 
25-1(ii). 
 
 
11. Pelaamattoman paikan sääntöä ei voi käyttää, jos pallo on esteessä. 

a) oikein 
b) väärin 

 
Pallon ollessa vesiesteessä ei pelaamattoman paikan sääntöä saa käyttää, mutta pallon 
ollessa hiekkaesteessä kyllä, kts. sääntö 28. 
 



 
12. Pelaajan pallon ollessa päällystetyllä tiellä (= kiinteä haitta) ja pelaaja haluaa siitä 

vapautua, hänen on vapauduttava tiestä kokonaan, vaikka hän joutuisikin pudottamaan 
pallonsa vaikeasti pelattavaan tai jopa täysin pelaamattomaan paikkaan. 
a) oikein 
b) väärin  

 
Pelaajan vapautuessa kiinteästä haitasta hänen tulee vapautua siitä kokonaan aivan 
riippumatta siitä kuinka hankalaa maastoa ympäristöstä löytyy. Joskus lähin vapauttava 
paikka on kohdassa, josta palloa on tyystin mahdotonta lyödä tai edes seistä ko. paikassa. 
Siksi esim. tieltä ei aina kannata vapautua lainkaan, vaan kannattaa pelata pallo 
paikaltaan. Siksi onkin aina syytä ensin selvittää lähin vapauttava paikka ennen palloon 
kajoamista, koska pallon nostamisen jälkeen pelaajan on joko vapauduttava tai yhdellä 
rangaistuslyönnillä palautettava pallo takaisin paikoilleen. 
 
 
13. Myös harjoitusviheriö on sääntöjen tarkoittama väärä viheriö ja pelaajan on siitä 

vapauduttava kahden lyönnin rangaistuksen uhalla. 
a) oikein 
b) väärin  

 
Tämä on suoraan sanottu väärän viheriön määritelmässä. Siellä myöskin sanotaan, että 
toimikunta voi halutessaan sallia pelaamisen kentällä olevalta harjoitusviheriöltä, mutta 
tätä asiaa ei ollut mainittu kysymyksessä, joten harjoitusviheriö on sääntöjen tarkoittama 
väärä viheriö. Kentän rajojen ulkopuolella olevat harjoitusviheriöt eivät tietenkään ole 
vääriä viheriöitä, mutta eipä niiltäkään saa peliään jatkaa. 
 
 
14. Etäisyysmittarin käyttö on aina sallittua, vaikkei kentän paikallissäännöissä puhuttaisi 

mittareista mitään. 
a) oikein 
b) väärin  

 
Tämä oli hankala kysymys ja johtunee siitä, että etäisyysmitterien käyttö talmalaisille on 
likimain itsestäänselvyysSääntö 14-3 yksiselitteisesti kieltää etäisyyttä mittaavien laitteiden 
käytön, mutta ko. säännön huomautuksessa kerrotaan, että toimikunta voi laatia mittarit 
sallivan paikallissäännön. Jos moista sääntöä ei paikallissääntöihin ole sisällytetty, 
etäisyysmittarin käyttö on kielletty. 
 
 
15. Toimikunta on määritellyt isohkon kukkapenkin kiinteäksi haitaksi. Pelaajan pallo 

sujahtaa kukkapenkkiin ja katoaa sinne eikä kukkapenkkiin saa kentän ylihortonomin 
uhkauksin ryyditetyn kiellon johdosta mennä palloja etsimään. Pelaajan on siis 
arvioitava mihin kohtaan suunnilleen pallo katosi ja rangaistuksetta pudotettava uusi 
pallo mahdollisimman lähelle tätä kohtaa kukkapenkin ulkopuolelle eikä lähemmäs 
reikää. 
a) oikein 
b) väärin  
 

Tämä kysymys osoittautui melko vaikeaksi eikä ihme, koska aika harvalle tulee vastaan 
tilanne, jossa pelipallo katoaa haittaan (siitäkin huolimatta, että Golf Talmassa istutetut 
kukkapenkit on paikallissäännöissä määritelty kiinteiksi haitoiksi). 



 
Säännössä 24-3 asia selitetään näin: 
 
b. Pallo kadonnut kiinteään haittaan 
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on 
kiinteässä haitassa, pelaaja voi vapautua tästä tämän säännön perusteella. Jos 
pelaaja näin menettelee, määritetään se paikka, jossa pallo viimeksi ylitti haitan 
äärimmäisen ulkorajan. Tätä sääntöä sovellettaessa pallon katsotaan olevan tässä 
paikassa ja pelaajan täytyy toimia seuraavasti: 
(i) Pelialueella: Jos pallo viimeksi ylitti haitan äärimmäisen ulkorajan pelialueella 
olevasta kohdasta, pelaaja voi rangaistuksetta korvata pallon ja vapautua säännön 
24-2b(i) mukaisesti. 
 
Ja sääntö 24-2b(i) sanoo: 
 
(i) Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa 
se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, 
mutta ei tätä lähemmäksi reikää. 
 
Kysymyksen tapauksessa tulee siis määrittää se paikka, jossa pallo viimeksi ylitti 
kukkapenkin äärirajan. Pallon oletetaan olevan tuossa pisteessä ja tästä kohdasta 
ryhdytään määrittämään lähintä vapauttavaa paikkaa tavalliseen tapaan. Sitä ei siis 
tarvitse sen enempää arvioida mihin pallo lopulta katosi eikä etenkään käyttää tuota 
paikkaa vapautumisen määrittämiseen. 
 
Mainitsen vielä, että toiminta pallon kadotessa kiinteään haittaan on sama kuin sen 
kadotessa tilapäiseen veteen. Pallon lopullisella paikalla ei siis ole merkitystä, vaan sillä 
missä pallo viimeksi ylitti haitan/tilapäisen veden rajan. 
 


