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KAAKON GOLF 
KAUDEN PARHAITA PALOJA KAAKON GOLFAREILLE  

TÄSSÄ GOLFARIKIRJEESSÄ: 

*  Kenttä hyvässä kunnossa & Greenfeetä kertynyt aiempaa paremmin


* Uudet tuloskortit käyttöön & Väylien välinen HCP- järjestys muuttui


* Päivässä golfariksi- kampanja=> https://golftapahtumat.fi/event/
paivassa-golfariksi-kurssi-kaakon-golf-26-7-2019


* Kentän ja uuden varikkoalueen talkoita 


* WWW.KAAKONGOLF.FI  SIVUILTA  LÖYTYY  PALJON  TIETOA 

Kilpailut  ja  tapahtumat  löytyvät=>  www.KAAKONGOLF.fi  Seuraa  ja  osallistu  FB- sivullamme.             1

Jatta Retzlaf kutsuu 
meitä viikon pituiselle 

golfmatkalle 
Korineumin 

golfkeskukseen 
Kyprokselle. Jatta kävi 

viime syksynä 
katsastamassa paikat 

ja suosittelee 
kohdetta lämpimästi. 
Lisätietoja ilmoitus-
taululta  ja  Jatalta.
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* Kentän kunnon osalta asiat ovat 
suhteellisen hyvällä mallilla. Sateen ja auringon 
sopiva vaihtelu on tehnyt hyvää ruohopinnalle 
ja samaan aikaan kenttä on saanut muutenkin 
hyvää hoitoa. Hoitotaso on noussut edellisistä 
kausista - hyvää hyvän päälle periaatteella.


* Verrattaessa 2018 ja 2019 lukuja        
touko - kesäkuun osalta voidaan huomata, että 
pelaajien määrät ovat viime vuoden tasolla. 
Toukokuu oli hiljaisempi kuin vuosi sitten, mutta 
kesäkuu vastaavasti vilkkaampi. Kesäkuussa 
greenfeetuotto kasvoi noin kolmanneksella 
viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Paljon 
pelaava pelaa edullisimmin pelioikeudella tai 
kausikortilla, vähemmän pelaavan kannalta 
edullisinta on käyttää hyväksi Kaakon Golfin 
monipuolisia tarjouksia, kts. kotisivuilta ja kysy 
Caddiemasterilta.


Monet tekijät vaikuttavat siihen minkälaisen 
suosion kenttä saa. Kentän kunto, säät ja  
markkinointiviestintä vaikuttanevat eniten.


 Kastelujärjestelmää on tarkastettu ja huollettu tänä kesänä useasti.  

Väylien keskinäistä vaikeusjärjestystä 
ilmaiseva HCP-indeksi on tänä keväänä pistetty 
ajan tasalle. Väylät 1 ja 9 sekä 2 ja 6 ovat 
vaihtaneet paikkoja keskenään, kun väylät on 
pistetty tilastojen perusteella vaikeutensa mukaan 
uuteen järjestykseen. Muiden väylien HCP-luvut 
pysyvät ennallaan. 


Tilastollinen HCP- indeksi ei vaikuta kentän 
slope- tai CR- arvoihin.


* Kaakon Golf osallistuu GoGolfin ’Päivässä golfariksi’ kampanjaan:                  
https://golftapahtumat.fi/event/paivassa-golfariksi-kurssi-kaakon-golf-26-7-2019/


Golfyhteisömme hyvinvointi tulevina vuosina riippuu paljon juuri siitä, kuinka paljon nykyisin 
pidettävät kurssimme houkuttelevat uusia jäseniä seuraamme. Voimme kukin vaikuttaa asioihin 
myönteisellä tavalla kannustamalla jotakin/joitakin tuttuja ja sukulaisia tulemaan mukaan.
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  Uudet tuloskortit on  otettu 
käyttöön. 

Väylien HCP- indeksissä 
tapahtunut muutoksia. 

 Väylien tiiauspaikkojen infotaulut 
uusiutuvat seuraavaksi.
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    Katso allaolevan kampanjasivun tiedot linkistä ja välitä ystäville, tuttaville jne..


* Kentän ja uuden varikkoalueen talkoita 
Kenttätalkoissa viime keskiviikkona oli yhteensä 15 talkoolaista, joista vain osa näkyy tässä 
kuvassa talkookahveilla. Seitsemällä talkoolaisella oli raivaussaha käytössään. Hyvää jälkeä 
syntyi runsaasti. Kuvan otti talkoiden koollekutsuja Risto Lepikkö. Alemmassa velokuvassa 
Akseli Pihlaja ja Veijo Notkola tarkastavat kastelujärjestelmän toimintaa. 
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* Uusi varikkoalue valmistuu ripeää vauhtia - suurelta osin talkootyöllä.


	 	 	 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* Oletko sinä itse vai tiedätkö jonkun korkean tasoituksen golfarin?   

Ei hätää => Nexgolfista saamiemme tilastojen mukaan 50 - 54 tasoituksen jäseniä on 
meillä runsaasti. Et ole siis yksin. Korkean tasoituksen pelaajat selkeästi pelaavat muita 
vähemmän. Jos siis sinä kuulut tähän ryhmään - tai tiedät kaverisi siihen kuuluvan, niin 
tule/ tulkaa ihmeessä golfaamaan… Yhteys vain caddiemasterille.


Upeaa golfkesän jatkoa,


Jaakko T.
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Uuden varikko-rakennuksen 
katto päällystettiin Ruukin 
pinnoitetuilla pelleillä 
talkoissa 22.7. 

Monenlaista tarpeellista  on 
vielä lisättävänä, ennenkuin 
uusi varikko saadaan käyttöön.  

Myös golfautojen säilytys- ja 
latauspaikat tulevat  uudelle 
varikkoalueelle, samoin 
henkilökunnan ja golfauton 
varanneiden pelaajien 
parkkipaikat. 

Talkoopäivän töihin osallistui 
yhteensä kahdeksan henkilöä.

http://www.KAAKONGOLF.fi

