KAAKON GOLF
TALVEN 2020 PELAAJAKIRJE

Kuurainen viides viheriö 13.01.2020. Melko harvinainen näky keskitalven maisemaksi.

TÄSSÄ PELAAJAKIRJEESSÄ
=> Winter Open jatkuu 31.3.2020 asti
=> Seuran ohjatut harjoitukset jatkuvat 16.2.2020 klo 09:30
=> Tammikuussa neljä hole-in-onea Kaakon golfareille. Onnea!
=> Jaanan mietteitä kauden 2020 kynnyksellä
=> Moni kehitysasia toteutumassa kaudella 2020
-UUSI CADDIE- KAHVILA/ YHTEISÖTILA/ KLUBITALO
-SÄHKÖPYLVÄÄT KATOAMASSA 1. JA 6. VÄYLILTÄ
-DRIVING RANGEN LYÖNTISUUNTA MUUTTUMASSA
-PARKKIPAIKAN UUSI ASFALTOINTIMAHDOLLISUUS
-VÄYLIEN REUNA- ALUEITA SIIVOTTU PAKKASILLA
-YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN TUO TULOSTA

*

*

Winter Open jatkuu 31.03.2020 asti
Golfkulman Sports Coach simulaattorissa tammikuussa
käynnistynyt kilpailu on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Tähän mennessä
on jo suoritettu lukuisia kisakierroksia PariScramblessä ja
henkilökohtaisessa Personal Openissa. Osanottajien määrästä ja
kommenteista voi päätellä, että suurin osa golfareista kaipaa aktiivista
lajitoimintaa ja pientä kilpailuhenkisyyttä myös talviajan ratoksi.
Uskon, että viimevuotinen osallistujamäärä tullaan lyömään reippaasti
tänä vuonna. Kilpailujen ohjeet ja säännöthän löytyvät KaaG:n ja
Golfkulman nettisivuilta, mutta tässä vielä muutama ydinjuttu. Kilpailut
ovat tasoituksellisia, avoimia kaikkien seurojen jäsenille, joilla on
voimassa oleva tasoitus, scramblessä sama pelaaja voi olla max
kolmessa eri joukkueessa ja suorituksia voi olla rajattomasti
kilpailuajan puitteissa. Jos simulaattorin käyttötekniikka huolestuttaa,
niin sekään ei ole este osallistumiselle, sillä Antti Ahokas hoitaa
ammattitaidolla kilpailujen valvonnan ja kaiken laitteen käyttöön
liittyvät asiat. Mukaan vaan rohkeasti ja jos olet scramblessä vailla
paria, niin pyritään siinäkin auttamaan. Kilpailumaksu PariScramble
5€/hlö ja Personal 10€/hlö/9 reikää, ei muuta simulaattorimaksua.

Seuran ohjatut harjoitukset jatkuvat 16.2.20 klo 09:30
M

Tammikuussa alkaneet vetämäni treenit jatkuvat simulaattorissa
pääsääntöisesti kahden viikon välein, alustavasti koko talvikauden.
Talvi on parasta aikaa tehdä korjauksia ja parannuksia golfswingiin ja
siihen nämä ohjatut treenit antavat hyvät alkueväät. Simulaattori on
hyvä apuväline lyönnin kehittämisessä ja korjaamisessa.
Simulaattorin hyödyt tulevat erityisesti niistä golflyönnin arvoista
jotka eniten vaikuttavat toistettavaan onnistuneeseen suoritukseen.
Meillä kaikilla on resursseja lyödä tarkemmin ja pidemmälle, kunhan
saadaan vain koko keho paremmin hyödynnettyä lyöntisuorituksessa.
Voidaan myös käyttää lyönnin videointia apuna joka monesti auttaa
paremmin ymmärtämään oman suorituksen, mielikuva ja todellisuus
ei aina vastaa toisiaan. Suosittelen lämpimästi ohjattuja harjoituksia
ja ylipäänsä golfsimulaattorin hyödyntämistä. Itse en voisi kuvitellakkaan alkavani
kilpailukautta toukokuussa ilman talven treenikautta mm. simulaattorissa.
Jokaisesta lyönnistä saa arvokasta tietoa joka kannattaa hyödyntää. Opetustilanteissa on
pyritty saamaan koko keho paremmin töihin, pelkillä käsillä lyöminen ei anna mailan päälle
riittävää nopeutta ja osumaan tehoa ja kulmaa. Toistettavuus ja esim. pallon ilmassa
lentävä matka on tärkeä hallita jos esim. pitää ylittää vaikkapa bunkkeri tai estealue. Kun
golfswingissä on riittävää laajuutta kannattaa huomiota kiinnittää mailan tulolinjaan ja sen
jälkeen mailanpäähän eli onko se osumahetkellä auki tai kiinni.
Seuran ohjatut harjoitukset 1,5h./10€/h:lö, kerta. Muistakaa myös innostaa uusia harrastajia
lajin pariin eli kaikki ovat tervetulleita näihin harjoituksiin. Ilmoittautumiset harjoituksiin ja
kilpailuihin Antti Ahokas, puh. 040 5464 062. Minut tavoittaa puh. 050 5662 452.
- Veijo Suomela
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Kuvissa yllä Thaimaan tekijämiehet Risto Salomäki ja Kalevi Kumpulainen.

Tammikuussa neljä (4) hole-in-onea Kaakon golfareille. Onnea!
Kalevi kirjoittaa: Riston kanssa olemme usein pelanneet Pattayan Asian kentällä, joka on
itsensä kuninkaan omistama, kuten viereinen hotellikin. Noin kymmenen ihmistä kunnostaa
koko päivän ajan kenttää käsityökaluin, lehdet haravoidaan käsin, greenit kastellaan
letkulla, greenien reunat leikataan sileiksi, samoin bunkkerien reunat leikataan
ruohotupsuista jne. Kenttä on aina tiptop ilmeisesti siksi, jos kuningas sattuu käymään.
Kenttä on siis Royal. "Näppis" Leinonen totesi kentästä, että tämä on ”Thaimaan vaikein
kenttä”, syy: Greenit ovat pieniä, korotettuja ja kaltevia, ja greenit bunkkereiden ”vartioimia”.
N
Riston Holari
Olimme
kaksistaan Riston kanssa ja normaalisti pelaamme 3-4 kierrosta riippuen
kuumuudesta, eli kuinka kosteaa ja tuulista on. Kun olin voittanut 2 ekaa kierrosta ja oli
kuuma päivä, niin Risto alkoi omalta osaltaan jo pikkaisen tuskastua. Juotiin siinä Shang
-oluet, ja Risto piristyneenä teki heti ykkösellä elämänsä ensimmäisen HOLARIN ja sai
nimensä klubitalon seinään, muitten holaripelaajien viereen, ja voitti viimeisen kierroksen,
mikä todistaa Taikku oluen vahvistavan vaikutuksen, -niin kuin Asterixin taikajuoma.
Juhlimme Shangin voimalla ja pari suomalaista, jotka näkivät tuon Holarin tulivat myös
nauttimaan Shangin vahvistavasta vaikutuksesta.
N
Kalevin holari
Pianisti Seppo Helin, joka oli Kalevin ja Riston kanssa pelikaverina kertoo:
”Voin todeta itse nähneenä kyseisen suorituksen. Se oli maagis. Tulimme väylälle numero
6. Keskittymisessä oli jo havaittavissa, että jotain poikkeavaa on tulossa. Kalen vuoro,
ranteet lukkoon ja katse palloon sitten määrätietoinen suoritus. Liitäessään pallo kiersi
ensin vasemmalle ja sen jälkeen oikealle, mutta laskeutuessaan n. 7 metriä ennen lippua,
pallo rullaa, kuin ihmeellä suoraan kuppiin. USKOMATONTA !
-Kalevi Kumpulainen

Antin ja Mikan holarit simulaattorissa (JT)
Hole-in-onen mieheen tekivät tammikuussa myös Antti Ahokas ja Mika Kaitila, Golfkulmassa. Simulaattorissa tehdyistä holareista nämä olivat tietojemme mukaan ensimmäiset
laatuaan. Vieraskentillä saatuja on toki kertynyt. Tammikuu oli kova tuloskuukausi, mutta
siirtyvätkö taidot kentälle kesäksi? Simulaattorissa harjoittelu ainakin kannattaa..
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Kauden 2020 kynnyksellä
Näin uuden kauden ollessa käsillä ajattelin kertoa hieman
itsestäni ja jakaa ajatuksiani.
Olen miehikkäläläistynyt helsinkiläinen, alunperin majoitusja ravitsemisalan ammattilainen, ja golfissa (edelleen)
keltanokka. Kuten moni ehkä tietääkin, olen toiminut
Kaakon Golfin caddie-masterina viimeiset kaksi kesää, ja
tulevalla kaudella samoissa hommissa klubilla jatketaan.
Tästä vuodesta lähtien toimin myös seuran sihteerinä.
Täysin uudenlainen posti – vähän jännittää. Sihteeriyteen
liittyy paljon vielä uutta ja tuntematonta, mutta onneksi
tukenani on pitkäaikaisesta sihteerin virastaan luopunut
Marja Tulikoura, kiitos sinulle!
Uuden tasoitusjärjestelmän (WHS) käyttöönotto 19.2.
vaikuttaa tällä hetkellä jäsenasioihin siten, että jäsentietoihin
voidaan tehdä muutoksia vasta tämän päivän jälkeen. Siten jäsenyyden rekisteröiminen,
vuosittainen tasoitus-tarkistus ja muut päivitykset tehdään vasta helmikuun loppupuolelta
lähtien. Muistutankin tässä yhteydessä jäseniä tarkistamaan myös seuralle antamansa
yhteystiedot ajantasaisiksi.
Itselleni vielä aloittelevana golfarina tuo uuden tasoitusjärjestelmän kannustama
tasoituskierrosten pelaaminen tuntuu vähän haasteelliselta, mutta onneksi jo 9 reiän
tuloksetkin lasketaan tasoitukseen mukaan! WHS:n tasoituslaskentahan perustuu
keskiarvolaskentaan, jossa pelaajan henkilökohtainen tasoitus lasketaan 20 viimeisimmän
rekisteröidyn tasoituskierroksen 8 parhaan tuloksen keskiarvon mukaan. Nähtäväksi jää,
innostunko tasoituskierroksille… Todennäköisesti kyllä :)
Odotan ilolla uusia ja jo tutuksi tulleita kohtaamisia kentällä! Ja niin, uuden
klubirakennuksen puitteissa – huikeata!
-Jaana Hallikainen

Moni kehitysasia toteutumassa kaudella 2020
- UUSI CADDIE- KAHVILA/ YHTEISÖTILA/ KLUBITALO
Luonto & esteettömyysprojektin - johon Kaakon Golfille viime vuonna myönnettiin 30.000
euroa EU-rahaa kolmen vuoden aikana käytettäväksi - näkyvin hanke pelaajien kannalta
lienee klubitalon uudistaminen. Sen on tarkoitus valmistua kauden 2020 avaukseen, ja
alustavasti on ollut jo suunnitelmia tupaantuliaistenkin järjestämisestä. Rakentamista ja
tilojen kohenemista ovat edistäneet joiltakin yhteistyökumppaneilta ja osakkailtamme tulleet
talkoohenkiset panostukset, jotka vastaanotamme kiitollisuudella. Nämä ovat erittäin
tärkeitä asioita tilojen uudistumista ja talouttammekin ajatellen.
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Uudistuva klubirakennus eli Caddie -kahvila, toisin
sanoen Kaakon Golfin uusi yhteisötila. Mikähän nimitys
eniten käytössä parin vuoden kuluttua? Maija Pärssisen
FB-kuva 21.1.

-SÄHKÖPYLVÄÄT KATOAMASSA 1. JA 6. VÄYLILTÄ
Ykkösväylän ja kuutosen viheriön ylittänyt sähkölinja 1950- luvulta peräisin olevine
kallistelevine pylväineen on katoamassa näkyvistä. Kymenlaakson Sähkö KSOY
suunnittelee upottavansa linjan Säkäjärventien kylkeen, tien itäpuolelle. Tästä ei ole
aiheutumassa Kaakon Golfille kustannuksia. KSOY:n suunnitelma aukeaa tästä linkistä
Nelosväylän eteläpuolelle on puolestaan tulossa uusi Empowerin sähkölinja jollakin
aikataululla. Sen osalta odotellaan lisätietoja.
- DRIVING RANGEN LYÖNTISUUNTA MUUTTUMASSA
Lyöntisunnan muuttaminen edellyttää mm metsänreunan kulman oikaisemista. Lyöntipaikat
tulisivat uuden varikkoalueen länsipuolelle tien läheisyyteen. Järjestely edellyttää uusia
suojaverkkoja ja mm rangen vieritse johtava kulkureitti siirtyisi Olkihatun lähelle.
Lyöntisuuntaa tullaan testaamaan vielä käytännössä ennen lopullista päätöstä. Jos
kääntäminen onnistuu, sillä voidaan saada paljon etuja, lyöntipaikka olisi mm. aloituspaikan
ja palvelujen läheisyydessä. Turvallisuusseikat ovat asiassa toki keskeisimmällä sijalla.
- PARKKIPAIKAN UUSI ASFALTOINTIMAHDOLLISUUS
Ely-keskus suunnittelee Säkäjärventien alkupään asfaltointia tälle vuodelle ja tarjouksia
ollaan kuuleman mukaan paraikaa hankkimassa. Kun asiat varmistuvat tien osalta, tekee
se mahdolliseksi parkkipaikan päällystyksen suunnittelun järkevällä kustannustasolla.
- VÄYLIEN REUNA- ALUEITA SIIVOTTU PAKKASILLA
Sami Silander piti tällä viikolla yhden miehen talkoot ja
korjasi ensimmäisen kunnon pakkasen tultua rungot talteen
nelosväylän reunoilta, jonne oli kertynyt paljon koivunrunkoja raivaustalkoiden seurauksena. Sami vei rungot
Paulan ja Leon kanssa sopimaansa kohtaan Pilketehtaan
mäelle eli kakkosen tiipaikan lähistölle. Kiitokset Samille.
- YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN TUO TULOSTA
Kenttäyhtiö on tekemässä tasapainoisen tuloksen kaudelta 2019. Kentän rakentamisesta
juontuva velka pieneni viime vuonna selkeästi, ja tammikuussa 2020 velkaa saatiin
lyhennettyä 21.450 eurolla. Vastikkeet ja greenfee -hinnat 2020 noudattavat viime vuotisia.
Jos sinulla, hyvä lukija, sattuu olemaan tiedossasi yritys tai yhteisö, jota voisi kiinnostaa
esim oma mainos golfkentällä ja nettisivulla, niin ota yhteyttä Hallikaisen Jaanaan tai
minuun. Kaakongolf.fi sivuilta näkyvät kumppanit, joiden kanssa on jo sopimus tehtynä.
Uusia yhteistyökumppaneita otetaan siihen komeaan ja meille niin tärkeään joukkoon
mielellään mukaan! Toteutuvista uusista sopimuksista on tarjolla 10% provisio.
Hienoa talven ja kevään merkkien tarkastelua jokaiselle Kaakon golffarille!
-Jaakko Talsi
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