
  Täysi kesä vallitsi tämän kuvan mukaan kentällä jo 4.6.2018, kuva JT 

KENTÄN KUULUMISET & SEURAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS & SOKERINA POHJALLA 

* Hanki vähintään 3 uutta jäsentä ja vapaudu omasta jäsenmaksusta! 

* Kevätkokoukset & Uusien sääntöjen infotilaisuus & Pro -opetus & Greencard -kurssit! 

* Vähän pelanneet & korkean tasoituksen jäsenet & uudet golfarit erityishuomion kohteena! 

* Kesälehden ilmoitusmyynti käynnissä & Ideoi oma tapahtuma - provisiomahdollisuus! 

* Kaakon Golf Oy:n talous hyvää lupaavalla tasolla; 
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KEVÄÄN TAPAHTUMAT  

GOLFKENTÄLLÄ

KAAKON GOLF



    * Kentän kuulumiset 

         Pieniä kevään merkkejä oli näkyvissä kentällä viime viikolla, kuva JT             

Tätä kirjoitettaessa kenttä on vielä tukevasti lumen alla. Syksyllä ennen lumien tuloa 
kenttä oli hyvässä kunnossa. Talvehtimisen onnistumisesta ei ole tietoa. Jonkinasteisia 
talvituhoja varmasti on.  


Lunta oli paljon ja kunnolla kenttä ei ollut roudassa koko talvena. Hiekka olisi edistänyt 
lumien sulamista, mutta kentän pohja ei olisi kestänyt hiekan levittämistä. Näillä näkymin 
viheriöt ilmastetaan ja paikkokylvetään  heti kun niille päästään. Ainakin kolmosen väylä 
ja nelosen väylän alkupää kalkitetaan. Myös ykkösen väylää kalkitetaan. Tämä tehdään 
heti kun kenttä sen kestää. Suurin osa väylistä myös lannoitetaan hitaasti liukenevalla 
typpiseoksella. Tavoite on saada väylät kuntoon mahdollisimman nopeasti. 
Kastelujärjestelmän päälle saaminen on myös tärkeä tehtävä, koska näin taataan se, että 
lannoittamisesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Ensimmäiset talkoot pidetään 
27.4. Lumitilanteesta riippuu se, mitä tuolloin tehdään. 


Huoltovaraston tekemiseen on saatu rakennuslupa ja työt aloitetaan näillä näkymin 
toukokuun alkupuolella. Talkootyö on varaston tekemisessä tärkeässä roolissa. Varasto 
perustuu kahteen konttiin, joiden väli katetaan. Rakenne on yksinkertainen, mutta ei se 
sinne itsestään rakennu. Varasto on tärkeä lisä, jotta kentän hoitokoneet saavat hyvät 
tilat ja koneita voidaan huoltaa kunnollisissa tiloissa.


Lumitilanteen ja tämän vuotisen kevään vuoksi kauden alku saattaa myöhästyä viime 
vuotisesta, mutta hyvää kannattaa odottaa.


Kenttätoimikunnan puheenjohtaja


Veijo Notkola 
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* Golfseuran puheenjohtajan kevättervehdys 
Kevät keikkuen tulevi - sanotaan vanhassa sananlaskussa, niin myös tänäkin vuonna. 
Vielä joudumme kuitenkin odottamaan jonkin aikaa kenttämme aukeamista ja pelikauden 
alkua, sillä lunta on vielä monin paikoin väylillä.


Kevään tapahtumiin kuuluu mm. kevätkokouksen pitäminen. Kevätkokous pidetään ma 
29.4. klo 18.00 ravintola Olkihatussa. Kokouksen jälkeen tarjoillaan kahvit, jonka jälkeen 
Veijo Suomela vetää info-tilaisuuden, aiheena tämän vuoden alusta voimaan tulleet 
uudistetut golfsäännöt.


Johtokunta päätti pitämässään kokouksessa vauhdittaa jäsenhankintaa siten, että jos 
seuran nykyinen jäsen hankkii uusia jäseniä seuraan niin, että niiden jäsenmaksutuotto 
nousee 150 € vuoden 2019 aikana, niin jäsen saa vuonna 2020 vapautuksen 
jäsenmaksusta.


Samoin, jos jäsen tuo sellaisia vieraita tutustumaan seuraan ja golfiin, joilla ei vielä ole 
green card-korttia, niin seura tarjoaa koko ryhmälle pullakahvit ja ilmaiset range-pallot 
harjoittelua varten. Tästä etukäteen ilmoittamalla caddiemasterille.


Kilpailukausi on tarkoitus avata la 27.4. pidettävällä talkookilpailulla (säävaraus).


Ensimmäiset green card-kurssit pidetään ke 22.5. klo 16.30, kurssin vetää Veijo 
Suomela ja toinen pe 14.6. klo 16.00, Mikko Korsun toimiessa vetäjänä. Lisää kursseja 
pidetään tarvittaessa koko kauden.


Kurssit, kuin kilpailutkin löytyvät piakkoin ilmestyvästä kilpailukalenterista seuran 
kotisivuilta ja Nexgolfissa. 


Pro -opetus alkaa 17.5. Seura on sopinut KG:n Pro Tommi Nousiaisen kanssa 
järjestettävästä golf-opetuksesta Kaakon Golfissa. Ensimmäinen opetustilaisuus on 
tarkoitus järjestää pe 17.5. klo 14.00. Ilmoittautuminen opetukseen ke 15.5. klo 18.00 
mennessä caddiemasterille. Tästä ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.


Valtaosa on jäsenmaksunsa jo maksanut, eivät tosin kaikki. Joiltakin se on saattanut 
jäädä epähuomiossakin hoitamatta. Voisitko omalta osaltasi tarkistaa asian. Pyrimme 
2019 erityisesti huomioimaan vähemmän golfkokemusta keränneitä jäseniämme. 


Huom. korkean tasoituksen golffari!  Ihan lopuksi 
haluaisin rohkaista sinua, joka pelaat 54 tasoituksella,  
tai et käynyt viime kesänä juurikaan golfkentällä, tule-
maan rohkeasti mailojen kera kentälle.  Jos kaipaat 
kokeneemman pelaajan apua tai tukea pelikierrokselle, 
niin rohkeasti vain nykäisemään hihasta - eiköhän 
sieltä kavereita löydy. Palataan tähän vielä myöhemmin 
kevään aikana. Katso myös viimeisen sivun tarjouksia.	 


Kevätterveisin ja uutta pelikautta odotellesssa,	 

Keijo Rinnesalmi 
P.S. Kuvassa kenttämme suunnittelija, golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander (oik.), ja Veijo Notkola; kuva KR	 	             
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* Kohti 2019 golfkauden alkua 
Kaakon Golf Oy:n kevätkokous pidetään perjantaina 10.5.2019 klo 18 alkaen. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi viime vuoden tilinpäätös ja tase sekä 
käsitellään muita sääntömääräisiä kevätkokouksen asioita. Tänä vuonna golfseuran kokous on 
eri päivänä kuin kenttäyhtiön kokous. Seuran kevätkokous tulee sääntöjen mukaan pitää 
huhtikuun loppuun mennessä, ja sen yhteydessä on tänä vuonna myös uusien golfsääntöjen 
infotilaisuus. Kenttäyhtiön taloudellinen tilanne on nyt vakaa. Lainat ovat pienentyneet niin, että 
yhtiön omavaraisuus on yli 65 prosenttia. Sen johdosta lainakorkoja on myös saatu alemmas.


 	 Muita kevään asioita 

Caddiekahvilan ja -toimiston vastaavana hoitajana toimii 2019 Jaana Hallikainen, 
joka aloitti Caddiekahvilan tehtävissä viime vuonna. Tuttuun tapaan myös talkoolaiset  	 	
	ovat näissä tehtävissä paljon mukana, mikä on todella hienoa asia. Myös Miika Silander 	

	 tullee  toimimaan pelaajien vastaanotossa osan viikkoa - osan viikkoa kentänhoitotöissä.  


 Jukka Hallikainen 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 vaimonsa  Jaana 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Hallikainen kaina-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 lossaan. Puolisot 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ovat Golfyhteisön 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	  riennoissa aktiivi-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 sesti mukana mm.	 	   	 	 	 	 	 	 	 	   	
	  Jukan  toimiessa 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 seuran  kapteenina. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Kuvan lähetti Jaana


                                                         Jukka ja Jaana Hallikainen	 	              Krista, Svetlana sekä Roope Lepikkö


   Ilmoitusmyynti Kaakonkulman kesälehteen on vielä käynnissä 9.5. saakka. Jos asia   
suinkin sinua kiinnostaa, niin ota yhteyttä Keijo Rinnesalmeen, jolta saat tarvittavat 	  	
perustiedot. Ilmoitusten välittäjille on luvassa 10% provisio, vapaaehtoinen tietenkin.


  	Risto Lepikön eli Roopen ikkunapöytä kahvila Varvarassa (kuvassa yllä) toimii samalla   	 	
	 eräänlaisena ilmoitusmyynnin tukikohtana Haminassa. Tässä ilmoituksen varasi juuri 	 	

	 Krista, jolla on hermoratahierontaan erikoistunut yritys. Kuvassa myös Roopen vaimo 	 	
	 Svetlana. Viime vuonna ilmoitusten myyntiä Haminassa hoiti menestyksellä kolmikko, 	 	
	 jossa Roopen lisäksi lisäksi toimivat Juhani Koli ja Risto Salomäki.	   	 	    


    

   


* Sokerina pohjalla - eli Kaakon Golfin TARJOUKSET 2019  
Virojoen golfkentällä suurimman käyttämättömän resurssin muodostavat peliajat joita ei ole 
varattu ja joilla ei pelata. Kaakon Golfin jäsenistössä on monia sellaisia, jotka pelaavat melko 
vähän ja tasoitus pääosin siitä syystä on kestänyt 54 tuntumassa. Kuten Keijo viittasi asiaan 
omassa kirjeessä niin myös kenttäyhtiön puolella kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota 
vähän golfkenttää käyttävien jäsenten aktivointiin. On meidän kaikkien mukana jo olevien 
yhteinen etu, että saamme golfkentälle lisää innokkaita ja aktiivisia käyttäjiä.
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Kenttäyhtiössä on rakennettu kampanja, joka pyrkii palvelemaan sekä yllä mainittuja vähän 
pelaavia että uusia jäseniä, jotka ovat liittyneet viime pelikauden päättymisen jälkeen tai ovat 
liittymässä tällä kaudella. Seuraavassa on tätä koskeva radikaaliksi mainittu tarjouksemme. 
Pannaan sanaa tarjouksista kiertämään.


_  _  _


Toivottavasti tämä golfarin tietopaketti saavuttaa mahdollisimman monen Kaakon golffarin. Jos 
olet mukana Facebookissa, niin liity myös Kaakongolf -ryhmäsivun keskusteluihin ja 
kommentointiin.


Kenttäyhtiön puolesta on ilo toivottaa hyvää liikunnallista kevättä, 

Jaakko Talsi 
Kaakon Golf Oy - hallituksen pj


P.S. Ajantasaisimmat tiedot löytyvät tietenkin netistä sivuilta:   www.kaakongolf.fi
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