
 
 
 
Constin mailataiturit voitollisina perinteisessä JSY Golfissa 

- turnausmuistelo vuodelta 2020 
 
Perinteinen JSY Golfkisa pelattiin tänä vuonna Hill Side Golfin Coursen pelitaitoa vaativalla upealla 
kentällä syyskuun 18. päivänä. 
Kilpailuun osallistui seitsemän joukkuetta. Pelaajia oli yhteensä 26 eli ”korona” ei vaikuttanut 
kovinkaan paljon osallistujamääriin. Vaikutus kohdistui ainoastaan pelaamisen ajankohtaan, joka 
on normaalisti ollut kesäkuun ensimmäinen viikko.  
Kilpailu pelattiin auringon lämmittämällä kentällä ja jälleen kerran huipputuloksin niin kuin 
aiempinakin vuosina.  
 
Constin joukkueessa parhaimmat mailataiturit 
Joukkuekilpailun voitti jo toisena vuonna peräkkäin Constin mailataiturit. Voitto oli ylivoimainen 
(96 p.), sillä toiseksi tullut Tremcon CPG joukkue jäi peräti 8 pistettä voittajasta, mutta oli Tremcon 
tulos kuitenkin loistava. 
Voittajajoukkueen pelaaja Jan Viitala voitti myös pistebogeyn tuloksella 43. Toiseksi pääsi 39 
pisteellä ja kolmannelle sijalle tarvittiin 38 pistettä. Tulokset kertovat, että julkisivutaitajat 
hallitsevat muutakin kuin rakentamisen. 
Tänäkin vuonna vähimmillä lyönneillä onnistui kentän kiertämään Stenin ”sijoittaja” Antti Pyykkö. 
Saman firman Manu Mutka tempaisi pallon pisimmälle kuin yksikään muu. Lähimmäksi lippua 
pallon sijoitti Saint-Gobainin Timo Rautanen. 
 
Lämminhenkisissä kilpailutunnelmissa 
Pelaajat kiittivät hyvin järjestetyistä kisoista sekä hyvästä ja hauskasta ”työpäivästä”. 
Tilaisuus oli lämminhenkinen, jokaisella oli hauskaa pelata ja osallistujat lupasivat osallistuvansa 
vastakin yhdistyksen järjestämiin kisoihin. 
Kisojen organisoijan edustajana toiminut Boris ”Boki” Panschin kiittää kaikkia osallistujia sekä 
runsaan palkintopöydän antimiin osallistuneita yrityksiä. 
Julkisivuyhdistys toivottaa tervetulleiksi ensi vuoden koitokseen kaikki kynnelle kykenevät.  
 
 
 
Pysykää terveinä 
Boki 
 
Historiatietoa:  
JSY Golf järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Se on perinteisesti pelattu Vihdin 
Jokikunnalla Hill Side Golfissa. Poikkeus tässä on tehty tähän mennessä vain kerran eli viime 
vuonna, jolloin kesäinen pelipäivä järjestettiin Nevas Golfissa Söderkullassa. 
 
 
 
Vuoden 2020 JSY Golf-turnaus muisteloita myös muutamin kuvin: 



 
 
Kuva 1 Joukkuekisan voittanut Constin raketit-joukkue. 
 

 
 
Kuva 2 Tremco CPG Finland johtaja Ville Teerioja ja Saumalaakso Oyn projektipäällikkö 
Markus Koistinen ihailevat kauas metsikköön lentävää palloa. 
 



 
 
 

 
 
Kuva 3 Jan Björkbom Sormat Oystä esittelee lyönti taitoansa. Taustalla ihailevat Saint-
Gobainin Timo Rautanen ja PK-Urakoinnin Jarmo Ojanperä. 
 



 
 
Kuva 4 Sobottin veljekset Jimmy Sitowiceltä ja Eddy Jatke Oystä. 


