
 Scramblekisan 12.9. ylivoimaiset voittajat Tuula Kilpiä ja Irene Vilpponen, kuva : RL. 

* AUKIOLOAJAT, GREENFEEHINNAT ja KILPAILUTILASTOA - Jaakko Talsi - JT 

* SYYSTERVEHDYS KAAKON GOLFISTA - Keijo Rinnesalmi - KR 

* KENTÄN KUULUMISIA - Veijo Notkola - VN 

* TALKOOTOIMIKUNNAN TERVEISET - Risto Roope Lepikkö - RL 

* KENTTÄYHTIÖN TALOUSASIOITA - Jaakko Talsi 
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 RISTO LOUHISTOLLE 
 HOLE-IN-ONE 22.8., ONNEA! 

KAAKON GOLF

   

Suomen


kaakkoisin 
golf- 

tietopaketti

HELEÄN KESÄISET VÄRIT     

TAITTUVAT SYYSSÄVYIHIN 



SYYS- JA LOKAKUUN  AUKIOLOAJAT 

Caddiekahvila on viikonloppuisin avoinna lokakuun loppuun saakka, la - su, klo 11 - 15, 
säävarauksella - eli ei kuuraa, pakkasta tai selvää sadetta. Syyskuun loppuun to - su, klo 10 - 15 
samalla periaatteella.  Muulloin itsepalvelu, jonka ohjeet löytyvät caddiekahvilan terassilta. 
Kentälle pääsee aina pelaamaan kunhan kentän pinta ei ole kuurassa tai vielä pahemmassa 
kunnossa eivätkä hoitotoimenpiteet estä pelaamista. Erityisesti viheriöiden tilanne on herkkä. 
Toivotaan, että lämpimiä ja aurinkoisia syyspäiviä riittää. Tervetuloa!


SYKSYN LÄMPÖISET HINNAT 

Loppukauden greenfeehinta on vain 20 euroa. Sillä voi pelata päivän aikana niin monta kierrosta 
kuin haluaa ja ehtii. Juniorihinta on 10 euroa.


Kinkku- ja kuntakisan voittajat, Hamina: Sipilä Jorma, Virolahti: Alenius Antero, Miehikkälä: Hallikainen Jukka; kuva: JT         


KILPAILUTILASTOA 

Kilpailutoimikunta on järjestänyt kauden kuluessa hyvin pelaajia vetäviä kilpailuja. Osallistujien 
määrät ovat kasvaneet selvästi:


	 	 OMAT 	  MUISTA GOLFSEUROISTA	 YHTEENSÄ


2018 (22.09. mennessä)	 632 osallistujaa	 145    	 	   777                                                      
2019 (22.09. mennessä)	 841 	 	 171	 	 1012


Aktiivinen senioritoimikunta järjesti yhteensä 13 kilpailua. Suurin senioritapahtuma oli Kymijoki 
Scramble. Seuravierailuja oli kaksi kappaletta, Lampilaan ja Lappeenrantaan. Kaakon Golfin 
naiset osallistuivat Kymen Golfin järjestämään kisaan Kotkassa.


Eniten pelaajia vetivät Kaakonkulma Open (60 osallistujaa), Kymijoki scramble (54), Hallikainen 
Tango Open (52) ja Virolahden kunnan nimikkokisa Juhannusscramble (50). JT.
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Seiskaväylältä 22.9. Kinkku- ja kuntakisan tuoksinassa, kuva: JT 

SYYSTERVEHDYS KAAKON GOLFISTA 

Syksy tekee vääjäämättömästi tuloaan ja golfkausi lähenee loppuaan, mutta ilmojen ja 
kenttäolosuhteitten salliessa vielä ehtii kiertämään hyväkuntoisella kentällä monia 
kierroksia.


Golfyhteisössämme on kuluneella kaudella, niin kentällä, kuin seurankin puolella ollut 
myönteinen ”pöhinä” päällä.


Pari viikkoa sitten Mikkelissä pidetyssä Itä-Suomen aluekokouksessa todettiin, että 
olemme niiden viiden seuran joukossa, joissa jäsenmäärän kehitys viimevuoteen 
verrattuna on positiivinen. Itä-Suomen alueeseen kuuluu 23 seuraa.


Seuraamme on liittynyt tänä vuonna yli seitsemänkymmentä uutta jäsentä ja nettolisäys 
on ollut yli kaksikymmentä jäsentä verrattuna viime vuoteen.


Myös kentällä tähän mennessä pelatut kierrokset ovat lisääntyneet yli 12 % verrattuna 
edelliseen kauteen. Hyvä näin.


Tässä vaiheessa onkin syytä kääntää katseet jo pikkuhiljaa tulevan kauden 
suunnitteluun. Kaikkihan tiedämme, että yhteisössämme järjestö- ja luottamustehtävät 
tehdään täysin talkoovoimin. Monet meistä ovat tehneet pitkän päivätyön yhteisömme 
eteen ja ovat pikkuhiljaa siirtymässä taka-alalle. 


Niinpä kannustan teitä, hyvät seuran jäsenet kysymään kukin itseltänne, että olisiko 
minulla mitään annettavaa tälle yhteisölle. Osaaville ja aktiivisille henkilöille löytyy kyllä 
mielenkiintoisia tehtäviä. KR.


 3



KENTÄN KUULUMISIA

Päivät ja yöt näyttävät kylmenevän aivan väkisin. Kenttä ryhtyy talvehtimaan. Aamupakkaset 
estävät kohta pelaamisen aamulla. Varothan menemistä viheriöille, jos ne ovat huurteessa tai 
jäässä. Näillä näkymin viheriöt ilmastetaan viikolla 41. Olemme hankkineet meille uuden 
holkituskoneen Ruotsista, jolla työ tehdään. Talkoomiehiä ja naisia kaivataan apuun. Suunnitteilla 
on myös nelosen väylän reunojen perkaus, jotta pallo löytyisi helpommin. Kenttä pidetään säiden 
mukaan pelikunnossa. Erilaisia syystöitä nyt kuitenkin riittää.


Huussin varsinainen siirto hoitui nopeaan tahtiin. Kuva: JT

Leader-Sepra projekti on alkanut huussin siirrolla. Pohjamaalaus tehdään, mutta lopullinen 
maalaus tehdään vasta keväällä. Ilma on liian kosteaa varsinaiselle maalaukselle. Hankkeeseen 
liittyy myös klubin perusparannus. On kuitenkin vielä epäselvää, että milloin perusparannus 
toteutetaan. Taloustilanne ratkaisee. Tavoite juuri nyt on, että laajennus tehtäisiin keväällä 2020.  
Saataisiin ajanmukaiset tilat käyttöön jo toukokuussa.  Hankkeeseen liittyy myös parkkialueen 
päällystäminen, mutta sekin siirtyy ensi vuoteen. Parkkialuetta joudutaan jonkin verran 
tasailemaan, mutta ensi keväänä.


Varastoalueen rakennustyöt alkavat olla päätöksessä. Ulko-ovet enää puuttuvat, mutta eiköhän 
nekin saada kuntoon ennen lumien tuloa. VN.


TALKOOTOIMIKUNNAN TERVEISET


Roope eli Risto Lepikkö tiedottaa talkoiden alkamisajoista ja tarvittavista varusteista lähemmin 
ennen viikon 41 talkoita. Nelosväylän reunojen perkauksen ensimmäinen vaihe keskittyy väylän 
pelisuunnassa vasempaan reunaan. Lähemmin tiedotusta on tulossa sekä Facebookin 
ryhmäsivulle että www-kotisivulle. RL.


 4



Tässä tuttu viheriö 
kesäillan  väreissä,          
kuva:  Markus Åberg 

KENTTÄYHTIÖN TALOUSASIOITA


Kauden 2019 taloustilanne on viime vuotista hieman suotuisampi. Kentän pitkän tähtäimen hyvinvointi 
edellyttää suunnitelmallista kehitystoimintaa. Hyvällä suunnittelulla kehittämisen kustannukset voidaan 
pitää kohtuullisina. Tärkeitä ja monelta osin välttämättömiä kehitysasioita tällä hetkellä ovat


- Kentänhoidolliset asiat, mm. kastelujärjestelmän kunnostus


- Oman varikkoalueen rakentaminen, jonne myös sähköautojen lataus keskitetään


- Klubitalon suurentaminen vastaamaan toimivuuden ja hyvän asiakaspalvelun edellytyksiä


- Esteettömän liikkumisen edistäminen mm parkkialueen asfaltoinnilla, ja luiskien rakentaminen


Osa yllämainittujen kehitysasioiden kustannuksista saadaan katettua Leader Sepran/Ely:n kanavoimalla 
EU-rahoituksella, jota hanketta Veijo Notkola omassa kirjoituksessaan lisävalaisee.  Leader- hanke on 
kolmivuotinen ja talkootyön arvo huomioidaan Kaakon Golfin osuudessa. Vuosittainen taloudellinen rasite 
on siten kohtuulisen pieni ja sekin pyritään valtaosin kattamaan tulorahoituksella. Kehitystyön eräs 
konkreettinen tavoite on, että kentän suosion kasvun kautta osakkaiden hoitovastikkeet voivat muuttua 
vapaaehtoisiksi neljän vuoden kuluttua. 


Kenttäyhtiö voi ottaa vastaan Kaakon Golfin omia osakkeita tietyin edellytyksin. Pyrkimyksenä on ollut 
lähinnä tarjota sellaisille golfareille mahdollisuus luopua osakkeestaan, jotka syystä tai toisesta eivät enää 
kykene golfia harrastamaan. Asiassa noudatetaan osakeyhtiölain edellytyksiä kaikilta osiltaan. 
Yhtiökokous teki asiaa koskevan päätöksen viime syksynä: ”Päätettiin, että vuonna 2019 yhtiö ottaa 
vastaan (yhtiöjärjestys 19§) kolme kappaletta (3) yhtiön osakkeita edellyttäen, että osakkeen koko 
lainaosuus on maksettu 15.1.2019 mennessä. Halukkuus osakkeen luovuttamiseen pitää ilmoittaa 
30.9.2019 mennessä.” Jos tällaisia velattomia osakkeita tarjotaan enemmän kuin kolme kappaletta, 
suoritetaan arvonta syksyn yhtiökokouksessa. Sama käytäntö osakkeissa toteutunee ensi vuonna.


Kaakon Golfin konekanta on kasvanut kauden aikana holkituskoneen lisäksi uudella (käytetyllä) John 
Deere leikkurilla. Deere sopii erityisen hyvin viheriöiden reunusten sekä tiiausalustojen hoitoon ja muutakin 
sillä on mahdollista tehdä. Kentän ulkoasuun tälläkin edullisella hankinnalla on ollut iso vaikutus. 
Kentänhoitajat ovat toimineet hyvällä ammattitaidolla ja asiantuntemuksella. Kentän hyvä kunto on saanut 
tämän kauden aikana runsaasti myönteistä palautetta, erityisesti vieraspelaajilta. JT.


Erinomaisen hyviä golf- ja ulkoilusäitä syksyn viikoille!
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