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Kultamitalijahdin vaiheet  Veijo Suomelan kertomana 

Suomen  seniorimaajoukkueen  Cup-joukkueen  valinta  tehtiin  alkukauden  kilpailujen 
perusteella siten, että rankingpisteiden perusteella valittiin kaksi parasta M65, M60 ja M55 
haastajatourin sarjoista. Valinnan jälkeen Tapiola Golfissa oli yhden päivän kokoontuminen 
jossa valmistauduttiin tulevaan EM-kisaan Walesin Celtic Manoriin 1-3.8.2019. 

Bussimatka Lontoosta kisapaikalle oli aika lohduton lähes koko matkan kestäneen sateen 
takia, onneksi säät parani jo harjoituskierrokselle. Kolmen huippukentän golfresort oli kyllä 
tyylikäs  kokonaisuus,  yhdellä  näistä  kentistähän pelattiin  Ryder  cup 2010.  Meidän kisa-
areena oli Roman Road vanhempi puistokenttä jossa oli melkoisia korkeuseroja ja greenit 
hyvin punkkereilla suojattuja. Ainut asia joka tuotti häiriötä oli vilkas hotelliliikenne joka 
kulki  kolmen  tiiboxin  vierestä,  eikä  nämä  millään  tavalla  kunnioittaneet  lyöntiin 
valmistautunutta  pelaajaa.  Avajaiset  oli  perinteisen  juhlavat,  mutta  koska  kilpailu  alkoi 
seuraavana aamuna vaihdoimme koko joukkue saamamme baariliput vesipulloihin. 

Landolfini - Italia (vas.), Suomela ja Breisach - Itävalta, finaalipäivän peliryhmä  &  Celtic Manor Resort

Ensimmäinen ja toinen päivä pelattiin Britannian ja Portugalin pelaajien kanssa, maat jotka 
edellisissä  Hämeenlinnan  kisoissa  olivat  kolmen  parhaan  maan  joukossa.  Kahden 
lyöntipelipäivän  jälkeen  olimme kuuden  hengen  joukkueella  toisena,  vain  kaksi  lyöntiä 
Italiaa jäljessä, Itävallan ollessa kolmantena. Viimeiseen päivään lähdettiin tavoitteena saada 
Italia  kiinni  ja  uusia  edellisen  vuoden  mestaruus.  Tässähän  onnistuttiin  ja  Suomi  otti 
kolmen lyönnin erolla kautta historian neljännen voiton. 

Voiton arvoa nostaa se, että se saavutettiin nyt vieraskentällä, jossa olosuhteet erityisesti 
greenien osalta poikkeaa kotimaan vastaavista. Vaikka kotimaan kenttiä on tullut tänäkin 
kautena kierrettyä kilpailuissa melkoisesti,  niin vastaavan nopeita greenejä ei ole vastaan 
tullut.  Putteja tulikin aivan turhan paljon vaikka peli  muuten kulkikin aika mallikkaasti. 
Päättäjäisillallinen  ja  palkintojen  jako  oli  tietysti  Suomen  osalta  yhtä  juhlaa  ja  kun 
ku l tamita l i t  o l i  kau la s sa  j a  k ie ropa lk intopyt ty  joukkuee l l a  pa l j a s t imme 
voittosalaisuutemme. Koko joukkue oli pukeutunut sinivalkoisiin ”mörkö” (Marko Anttila) 
sukkiin  jotka  sitten  paljastimme hurraavalle  juhlayleisölle.  Upeat  kisat  kaikenkaikkiaan, 
joista jäi hyvät muistot muutenkin kuin menestyksen johdosta.

Veijo Suomela
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Seuran mestaruudet 2019 

Kaakon Golfin mestaruudesta kamppailtiin 
kahden  kierroksen  kisassa  -  ensimmäinen 
lauantaina 17.8. ja finaalikierros sunnuntaina 
18.8., yhteensä 36 väylää.
Mest i s  pe l a t t i in  vo i t topuo l i se s t i 
aurinkoisessa  säässä.  Kisaan  osallistui  39 
seuran  jäsentä.  Kisan  pääsarjat  pelataan 
seurojen  mestaruuskisoissa  yleensä  ilman 
tasoituksia,  toisin  kuin  useimmissa  muissa 
golfkilpailuissa.  Kisa sujui  ilman suurempia 
sattumuksia, mutta myönteisenä yllätyksenä 
oli  tietysti  Mauri  Vilpposen  tekemä  holari 
viidennellä väylällä. 

Mestarit ’19 Jukka Pousi ja Irene Vilpponen 

Pääsarjojen tulosluettelosta:

Naiset  Miehet Juniorit

1. Irene Vilpponen 176 1. Jukka Pousi 176 1. Miika Silander 192     
2. Sanna Kujala 177    2. Kauno Riikonen 180 2. Akseli Mässeli 206     
3. Sirkku Ukkola 189 3. Juha-Matti Notkola 184 3. Tuukka Strömberg 223 
4. Marjatta Retzlaf 190 4. Raine Ristola 186 4. Jeremias Sipari 253     
5. Marja Tulikoura 191 5. Pekka Laisi 187                                        
6. Virve Kiri 199 6. Mauri Vilpponen 189               
7. Sari Ristola 214 7. Timo Kiri 190         
8. Tuula Kilpiä 218 8. Raimo Ukkola 190

……………………………………………..

Tilanne kentän osalta tällä hetkellä  

Kenttä  on  kärsinyt  jonkin  verran  kuivuudesta. 
Kastelujärjestelmän  automatiikka  on  työllistänyt, 
mutta  se  saadaan  vihdoin  kuntoon.  Muutoin  kenttä 
alkaa  valmistautumaan  syksyyn  ja  talveen.  Viheriöt 
tul laan  ilmaamaan  ja  kalkitsemaan.   Kalkkia 
levitetään myös väylille. Varikkoalueen kunnostamista 
jatketaan,  jotta  koneet  saadaan  talveksi  suojaan. 
Syksyn  sää  vaikuttaa  paljon  siihen  miten  työt 
ajoittuvat.  Kokonaisuudessa  eteenpäin  on  menty, 
mutta kentällä on aina parannettavaa.

Veijo Notkola      

Talkoissa Veijo Notkola ja Timo Kiri 

         �3



ELOKUU 2019 19. elokuuta 2019

Onnenkantamoisesta vahinkoilmoitukseen- tarina holarista 17.8.2019  

 
Tänä vuonna Kaakon golfin mestaruuskilpailu lähti minulle tavalliseen tapaan käyntiin, normi bogeja 
ja  par.  Saimme Pekkojen (Kaitila  ja  Laisi)  kanssa  nelosen greenin valmiiksi  ja  marssittiin  sitten 
viitosen tii- boxiin. En nyt muista kenellä oli honori, vuoroni tullessa mietin Tommin kurssilla saatuja 
ohjeita  pitkillä  mailoilla  lyömiseen.  Stanssi,  mailan  taakse  vienti  ja  lantion  kohdalla  ranteiden 
"vapautus"  nämä  kaikki  mielessä  valmistauduin  lyöntiin.   Puu-  3  käteen  ja  lyöntisuunta  hieman 
Keijon peltoon. Itse lyönnistä en muista juurikaan, menikö se ohjeiden mukaan, mutta osuma palloon 
oli hyvän kuuloinen. Seurattiin pallon lentoa, pieni draw siihen 
tuli. Pallo osui onnekkaasti Keijon pellon takareunan kanttiin ja 
yhdellä  pompulla  greenille,  muutama  pieni  pomppu  ja  rullit 
kuppia kohti. 
 
Pallo katosi kupin kohdalla ja toinen Pekoista sanoi että se on 
varmasti holari ja toinen epäili pallon menneen yli koska sitä ei 
näkynyt greenillä eikä sitä näkynyt sen vakio paikalla greenin 
kantissa.  Yläviitosia  siinä  kuitenkin  heiteltiin  ja  onnittelujen 
kera  lähdettiin  marssimaan  kohti  greeniä.  Sinne  mennessä 
mietin  että  menenkö  mailojen  kanssa  greenin  luokse,  mutta 
vein  kuitenkin  mailat  odottamaan  kuutosen  boxin  viereen. 
Marssin  greenille  kurkistamaan  kuppiin  ja  siellä  se  pallo  oli! 
Pyysin Pekka Laisia ottamaan muutaman kuvan muistoksi kun 
nostin palloa ylös. 
 
E k a n  k i e r ro k s e n  a i k a n a  sov i t t i in  Jaanan  kanssa 
holarirutiinit, hienosti Jaana ne Juhan kanssa hoitikin! Mukava 
oli tulla täyden kilpailukierroksen jälkeen viimeisessä ryhmässä 
klubille,  aplodeerattiin ja onnitteluja satoi,  halauksia ja käden 
puristuksia  tuli  runsaasti.  Kuohuviiniä  maistellessa  vastailin 
kyselyihin  että  mitenkä  se  holari  syntyi.  Taisin  sanoa,  että 
onnenkantamoinen se oli.  Tunnustinkin kohta,  että olihan se 
täydellinen lyönti, vaikkakin vahinko.
 
Haluan kiittää vaimoani Ireneä kärsivällisyydestä ja esimerkistä niiden monien yhteisten kierrosten 
aikana  noin  20  vuoden  golfharrastuksen  sekä  erikseen  vielä  40  vuoden  avioliiton  ajalta.  Ireneltä 
sainkin  ensimmäisenä  halaukset  onnitteluineen.  Kiitokset  kuuluvat  myös  kaikille  Kaakon  golfin 
pelaajille.  Te  kaikki  olette  hienoja  golffareita  ja  toivon  Teille  yhtä  onnekkaita  sattumuksia  golfin 
parissa.
Vielä yksi kiitos kuuluu yhdelle, nimeltä mainitsemattomalle, golfystävälle. Hän jaksoi kiertää erästä n. 
1 km harjoituskenttää sinnikkäästi useita kierroksia neljän tunnin ajan edeltävänä torstaina. Niistä 70- 
140 metrisistä harjoituksia oli hyötyä!
 
Lopuksi,  muttei  vähäisimpänä,  kiitokset  Jaanalle  tarjoilun  järjestämisestä  sekä  kenttähenkilöstölle 
kiitokset huippukuntoon hiotusta kentästä!
 
Vihdoinkin  golfliiton  ohjeiden  mukaan  vahinkoilmoitusta  tekemään,  kun  kerran  sen 
holarivakuutuksen tein 16.7. ,mielessä ehkä onnenkantamoinen. 
 
Hauskaa ja onnekasta kauden jatkoa kaikille! 
 
Mauri Vilpponen
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Pelikausi 2019 on jo hyvässä vaiheessa 

* Kesän kuluessa on koettu monia hienoja hetkiä 
kentällä,  ylävitosia  ja  halauksia  on  kertynyt. 
Kesän  ehdottomia  kohokoht ia  on  o l lut 
Hallikainen  Tango  Open,  jonka jälkeen Olkihatun 
heinävintillä  oli  tanssit.  Esiintyjäkaarti  oli  kuin 
Se inä joen  tangomarkkino iden  gaa la s ta . 
Musiikista vastasi kuusi komeaäänistä tulkitsijaa, 
kuvassa  (vas.)  kuninkaalliset  Jaska  Mäkynen, 
Marko Lämsä, Jukka Hallikainen, Rami Rafael ja 
Matti  Korkiala.  Alkuillasta  oopperalaulaja  Jussi 
Merikanto  tulkitsi  suomalaisia  tangoklassikoita. 
Upea ohjelma!

* Gol f in  suos io  on  kasvamaan  pä in  myös 
talouslukujen perusteella, kun verrataan heinäkuun numeroita vuoden takaisiin.

* Pertunmarkkinoilla  24.8.  on Kaakon Golfilla  oma osasto klo 10 -  14.  Tervetuloa mukaan! 
Teemana on tänä vuonna Olympialaiset 1952, mikä ei rajoita perinteikkään liikuntalajimme 
golfin esittelyä millään tavalla.

* Kaakon Golf kannustaa tulemaan kentälle. Miltä vaikuttaa seuraavanlainen tarjous?

             kuvakaappaus Kaakon Golf -videolta 

,Kaakon Golf -video on valmistunut 

Kesäkuussa  SkouDesig  otti  yhteyttä  ja  tarjosi  droonikuvausta  ammattilaislaitteistolla 
kohtuullisella sopimuksella. Nyt video on valmistunut ja ensikommentit ovat siitä mukavasti 
myönteisiä. Musiikki ja kuvat ovat videolla toisiaan hienosti täydentävä kokonaisuus.

Video, jonka voi klikata auki ensimmäiseltä sivulta, on sen lisäksi tulossa näkyville nettiin, 
mm. sosiaaliseen mediaan ja Youtubeen. Meistä kukin voi halutessaan välittää sitä omilla FB 
sivuilla ja missä vain katsoo aiheelliseksi. 

Hienoa kesän ja golfkauden jatkoa!

Jaakko Talsi
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