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KAAKON  GOLF   
Kauden parhaita paloja & katse kohti ensi vuotta 

Kauden 2020 päätteeksi

* 20 vuotta hyvän harrastuksen parissa - Irene Vilpponen 
     Kaakon Golfin moninkertainen naisten sarjan mestari kirjoittaa      
… ajatuksiaan lajista, hienoimmista golfhetkistä ja tavoitteistaan.


* Kapteenin poimintoja kaudelta 2020 - Jukka

* Vähän nykyistä, vähän tulevaa - Keijo

* Itse kenttään liittyvät suunnitelmat - Veijo N 
* Kenttäyhtiön muut kehitysnäkymät 2021 - Jaakko
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Kaudella 2020 on 
Kaakon Golfin 
toiminta ollut 

ennätyksellisen 
aktiivista. 
Pelattujen 

kierrosten määrä 
on kasvanut 

lähelle yhdeksää 
tuhatta
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20 vuotta hyvän harrastuksen parissa 
Golfpallosta kaikki alkoi noin 20 vuotta sitten.  Sain 
mieheltäni Maurilta syntymäpäivälahjaksi golfpallon, 
johon oli kirjoitettu mustalla tussilla golfkurssi 2 hlö/pe-
su. Muutamaa viikkoa myöhemmin löysin itseni 
Ruukkigolfista golfkurssilta, jolloin pidin ensimmäisen 
kerran golfmailaa kädessäni.  Alku ei ollut kummoinen 
– en ollut mikään nopea oppija vaan päin vastoin.  
Svingin oppiminen oli todella takkuista.  Kovin oli 
iskostunut päähäni polvien joustaminen ja ensimmäiset 
lyöntiyritykset muistuttivat lähinnä niiaavaa huispaajaa 
golfmaila kädessä ja pallo kieri maata pitkin, jos nyt 
yleensä siihen osuin.  Mauri pelasi jo täysmittaisilla 
kentillä ja minä vasta harjoittelin rangella tai par 3:lla. 
Vihdoin syksyllä vuotta myöhemmin selvitin Gumböle 
golfissa ns. kapteenin kierroksen, jossa piti pelata 
kolme perättäistä väylää par+3 lyöntimäärällä 
yhdeksän väylän kierroksella.  Green card oli vihdoin suoritettu. 

Ensimmäisinä pelivuosina tuli pelattua aika vähän, koska omaa vapaa-aikaa oli todella niukalti.  
Harvakseltaan tuli pelattua, enkä muista, että olisin juurikaan harjoitellut.  Kehitys ei ollut 
mitenkään nopeaa ja muistan kun julistin, että minä en koskaan tule osallistumaan mihinkään 
golfkilpailuun.  Vasta kun molemmat lapset olivat muuttaneet kotoa pois, alkoi meidän varsinainen 
golfharrastus. Mukaan tulivat golfmatkat ja jollakin lomakatkalla löysinkin itseni täysin vieraan 
golfkentän parikisasta.   

Mieleenpainuvimpia kokemuksia golfin parissa ovat olleet ”yhdellä kuppiin” elokuussa 2015 
Peuramaan Porkkala kentän väylällä numero 4, Dubain golfkentät ja Kaakon golfin 
mestaruuskilpailut. Hole-in-one on aina mieleenpainuva kokemus ja Dubain golfkentät olivat 
maalaistytölle elämys. Kiva oli pelata yölläkin keinovalossa, päivisin olikin vähän liian lämmintä.   

Mestaruuskisoissa on oma viehätyksensä.  Jostain syystä olen onnistunut useasti juuri 
mestaruuskisoissa pitämään pelin koossa pelaten jopa kauden parhaita kierroksia. Välillä on ollut 
todella tiukkaa taistoa, on tullut niukkoja voittoja sekä niukkoja tappioita.  Naisten mestaruuksia 
on tullut useina vuosina.  Kaakon golfin mestaruuskisat, kuten muutkin seuran golfkilpailut ovat 
rentohenkisiä ja niihin on kiva osallistua. Toivottavasti saan ensi vuonna vastaani myös lisää 
uusia naisgolfareita. Kenttä on parantunut pelattavuudeltaan vuosi vuodelta ja tänä vuonna se 
ollut parempi kuin koskaan ennen. Olen käyttänyt kentän muotoja rohkeasti hyväkseni ja moni 
kumpare on tullut tutuksi vuosien myötä.  Jokaisesta golfkierroksesta voi oppia jotain, myös 
surkeasti menneestä kilpailukierroksesta.  

Tavoitteita pitää aina olla. Tasoituksen suhteen olen jo kaikki ruokainen.  Jos pelitasoitus on 
suurin piirtein kohdillaan, niin nautin pelistä enemmän.   Ensi kaudella lantioni kiertyy tyylikkäästi 
lyöntisuuntaan jokaisella lyönnillä, Kaakon golfin kentän 18 väylän lyöntitulos (edes kerran) alkaa 
7:lla tai 9 väylän lyöntitulos alkaa 3:lla ja tähän aikaan ensi vuonna olen pelannut myös Thaimaan 
golfkentällä.   Tuleva vuosi näyttää, toivottavasti edes yksi näistä tavoitteista toteutuu. Tällä 
hetkellä golf on minulle harrastus, jossa ulkoillaan säällä kuin säällä. Useamman tunnin kävelyllä 
raikkaassa ulkoilmassa täytyy olla positiivisia, terveydellisiäkin vaikutuksia ja mikä tärkeintä, 
golfin pelaaminen on kivaa. 

- Irene  
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Kapteenin poimintoja kaudelta 2020


Kausi 2020 aloitettiin kummallisissa 
merkeissä. Jokaisen pelurin mielessä 
oli, voidaanko pelata golfia lainkaan? 
Onneksemme golf la j ina tar josi 
kaikkein parhaimman mahdollisuuden 
harrastaa liikuntaa sekä myöskin 
kertoa ystäville, tutuille ja kylänmiehille, 
kuinka mukavaa sekä turvallista 
onkaan tallustella ulkosalla palloa 
etsien.


Golfin posit i iv inen imago näkyi 
ennätyksellisen kierrosmäärän lisäksi 
k i lpai lujen osal l istujamäärien ja 
jäsenmäärän kasvuna. Suuri osa 
uusista jäsenistä on nyt jopa täysin 
u u d e n l a j i n p a r i s s a . O l e m m e 
mie les tämme ta r jonnee t hyv in 
toimivan, kannustavan ja rauhallisen 
ympäristön uuden opetteluun. 


Kenttähenkilökunnan panosta edellä mainittuun kehitykseen ei voi liikaa korostaa. 
Pelaajamäärät eivät kasvaisi, jos kenttämme ei olisi niin hyvin hoidettu kuin se 
tänä kesänä oli. 


Minulle kesän hauskin tapahtuma oli Tango Open -kilpailu, 
joka sai mediahuomiota jopa valtakunnallisesti. Seuramme 
teema, rentogolf, näkyi todellakin tässä kilpailussa. Eino 
Grön, Virve Rosti, Jaska Mäkynen, Teemu Roivainen ja 
lukuisat muut iskelmän tähdet nauttivat helteisestä 
päivästä täysin siemauksin. I lmassa ol i suuren 
urheilujuhlan tuntua, kun väylien varrelle saapui yleisöä 
seuraamaan kisan kulkua. 


Seuran toiminta on kuluneen kauden aikana kehittynyt harppauksin, ja 
kehittäminen jatkuu edelleen. Pyrimme tavoittamaan yhä enemmän harrastajia 
lajin pariin.

Kiitos kaudesta uusille ja kokeneemmille pelaajille, henkilökunnalle, talkoolaisille, 
yhteistyökumppaneille ja kaikille muille toiminnassa mukana oleville! Iloa 
talviharjoitteluun ja keväällä nähdään taas nurmella!


- Jukka 

3

”Eino Grön,  Virve Rosti,         
Jaska Mäkynen, Teemu 

Roivainen ja lukuisat 
muut iskelmän 

tähdet…” 

       - Jukka hallikainen
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Vähän nykyistä, vähän tulevaa


Kuluva golfkausi alkaa olemaan lopuillaan. Kausi 
avattiin huhtikuun puolessa välissä, aiemmin kuin 
koskaan ennen Kaakon Golfin historiassa. Nyt sateet 
ja yöpakkaset alkavat häiritä pelaamista. 


Kokonaiskierrosmäärät ovat nousseet lähelle 9000 
kappaletta, nousua edellisvuodesta noin 60%, 
kilpailukierrokset huomioiden. Vieraspelaajista eniten 
ovat pelikierroksiaan kasvattaneet Kymen Golfin 
jäsenet , kasvua no in 75%. Kier rosmäär ien 
voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut pitkä kausi ja 
kentän erinomainen kunto koko kauden, myös 
koronalla on vaikutusta asiaan. Kentän kunnosta 
olemmekin saaneet kiitosta, niin omilta kuin 
vieraspelaajiltakin.


- Ylläoleva kuva iltakisasta 14.7.2020 - 

On ilo todeta jäsenmäärän kasvavan 
myös tänä vuonna. Ja mikä mukavinta, 
niin uusissa jäsenissä on paljon aivan 
uusia golfharrastuksen aloittavia ja 
nuorempia henkilöitä.


Pikkuhiljaa onkin syytä kääntää katseet 
tulevaan, niin järjestössä, kuin omissakin 
tekemisissä. Virojoen Golf-kulmassa voi 
jatkaa harjoittelua läpi talven, myös 
erilaisia kilpailuja tullaan järjestämään. 
Yhteyshenkilönä toimii Antti Ahokas, puh. 
040 546 4062


Marraskuun viimeisenä sunnuntaina 
pidetään KaaG  ry:n niin kevät- kuin 
syyskokouskin. Tulevaan kauteen 
m e n n ä ä n p i t k ä l t i e n t i s i n l a i s i n 
suunnitelmin, mutta mukaan mahtuu aina 
jotain uuttakin. Syyskokouksen aluksi 
palkitaan seuran mestaruuskilpailuiden 
parhaat. Kokouksessa tehdään myös 
henkilövalintoja tulevalle vuodelle. 
Tervetuloa kokouksiin. 


Hyvää loppusyksyä kaikille.


- Keijo 
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Itse kenttään liittyvät suunnitelmat 
Hoitotason parantaminen edellyttää toimenpiteitä vuonna 2021 etenkin viheriöiden 
osalta. Mihinkään laajakantoisiin hankkeisiin ei ole varaa, mutta harjoitusalueen ja koko 
kentän parannustoimenpiteitä jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään epätasaisuuksien 
vähentämiseen. Kuutosen etulyöntipaikka korjataan ja seiskan uusittujen lyöntipaikkojen 
kunnostus toteutetaan kaudella 2021. Kastelujärjestelmää on optimoitu vesitalouden 
näkökulmasta ja ensi vuonna voidaan vettä nostaa aiempaa paremmin Virojoesta. 
Järjestelmän taajuusmuuntajan uudella ohjelmoinnilla on viheriöiden kastelu optimoitu 
uudelle tasolle, jonka merkitys tulee näkyviin 2021. Nelosväylän kastelu on niinikään 
remonttilistalla. 


Konekannan uudistamisen aloittaminen häämöttää edessä vuonna 2022, mutta jo ensi 
vuonna konekantaan tehdään tarvittavia parannuksia. Tarvittavat korjaustyöt 
(raffileikkurin leikkuuyksiköiden korjaus) ja uudishankinnat (mm. viheriöjyrä) tehdään. 
Kenttähenkilökunnan määrä vähintäänkin vuoden 2020 tasolla, kentän hoitotasoa pienin 
askelin kohentaen. Yhteistyö Golfliiton kanssa jatkuu. 


Talkootoiminnalla on kentän kohentamisen kannalta tärkeä merkitys myös tulevalla 
kaudella. 


- Veijo N 
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Kenttäyhtiön muut kehitysnäkymät 2021

Reilun vuoden aikana olemme voineet toteuttaa ja saavuttaa kymmenkunta maininnan 
arvoista tavoitetta. Kenttäyhtiön hallituksen ohella projekti- ja rakennustoimikunnat ja 
asiaan vihkiytyneet talkoomiehet ja -naiset - olemme saaneet yhdessä paljon aikaiseksi. 
Kehitystyössä on voitu hyödyntää erilaisia ELY-avustuksia menestyksellä. Seuraavassa 
toteutuneet kohennuksemme:


1. Klubitalon uusiminen, uusi yhteisötila kalusteineen, uusittu keittiö, pukuhuoneet    
… ja terassi, sekä klubitalon, puuceen ja varikkorakennuksen ulkoiset maalaukset

2. Uusi kone- ja varustevarikko säilytystä ja huoltotoimia varten 

3. Uudella varikkoalueella myös golfautojen säilytys- ja lataustila 

4. Rangen lyöntisuunnan kääntäminen

5. Harjoitusviheriö terassin edustalle

6. Kulkureittien kohentaminen

7. Saniteettitilojen eli puuceen uusi sijainti ja kohentaminen

8. Seiskan takalyöntipaikan viereisen näköalatasanteen perustustyöt on toteutettu

9. Myös Säkäjärventien 2020 toteutunut asfaltointi kuuluu tahtomaamme kehitykseen

10. Edellisen johdosta saimme alueidemme käyttöön runsaasti hiekkapitoista maata.


	 Kaudella 2021 voidaan tehdä jo kevyempiä toimia kahden viime kauden 	      
………reippaiden edistysaskeleiden ansiosta


•Varikkoalueen viimeistely ja kameraseurannan perustason toteuttaminen

•Luontoarvot- hankkeeseen liittyen toteutetaan laavu 6. väylän yläpuolelle rinteeseen

•Edelliseen liittyen luontoinfotauluja sekä laavun alueelle että sopivasti muualle

•Seiskan uuden lyöntipaikan taakse tulevan näköalatasanteen varustaminen

•Toteuttamiskelpoinen suunnitelma golfautojen lisälatauspaikoista varikon yhteyteen


Oikein hyvää syksyn jatkoa,


- Jaakko
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