
Heti elokuun alussa saatiin nähdä ja kuulla Tango Golf Openin kuninkaallisia sekä 
muita suuria staroja: (vas) Teemu Roivainen, Markus Törmälä, Eino Grön, 
Markus Lämsä, Virve Rosti, Jaska Mäkynen ja Jukka Hallikainen 

* AUKIOLOAJAT SYYSKUUSSA  

* SYYSTERVEHDYS KAAKON GOLFISTA - Keijo Rinnesalmi  

* KENTÄN KUULUMISET - Veijo Notkola  

* KENTTÄYHTIÖN NÄKÖKULMASTA - Jaakko Talsi  
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 RISTO ROOPE LEPIKÖLLE 
  HOLE-IN-ONE 26.7., 

KAAKON GOLF

   

Suomen


kaakkoisin 
GOLF 

tietopaketti

2020 mestarit Pekka Laisi 
(kuva), Irene Vilpponen ja 

Risto Lepikkö 



SYYSKUUN  AUKIOLOAJAT


Caddiekahvila on syyskuussa avoinna torstaista sunnuntaihin klo 10 - 16, syksyn säistä riippuen 
lokakuun aukioloajat voivat poiketa syyskuun ajoista. Muulloin itsepalvelu, jonka ohjeet löytyvät 
caddiekahvilan terassilta. Caddiemaster ei päivystä, jos sää on toivoton golfin kannalta. 
Periaatteessa kentälle pääsee aina pelaamaan kunhan kentän pinta ei ole kuurassa tai vielä 
pahemmassa kunnossa eivätkä hoitotoimenpiteet estä pelaamista. Erityisesti viheriöiden tilanne 
on herkkä. Luotetaan, että lämpimiä ja aurinkoisia syyspäiviä riittää. Tervetuloa!              

Uudistettu golfklubi on täyttänyt pelaajien ja vieraspelaajien toiveet hienolla tavalla. Voimme olla kiitollisia 
talkoolaisille + kaikille tukijoille, mm. koko keittiön modernisoinnin kustannukset kattoi eräs aktiivinen golfari.         


Kapellimestarikuuluisuus Okko Kamu ja vaimonsa Katariina Kamu vierailivat edelliskesäiseen tapaansa 
Virolahdella heinäkuussa. Kuvassa Keijo Rinnesalmi jututtaa heitä jaakonpäivän senioriscramblen jälkeen. 
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Golfseuran puheenjohtajan palsta 
Kuluva kausi on ollut ennätyksellisen vilkas KaaG kentällä. Kierrosmäärät ovat reilusti yli 
50% suuremmat, kuin vastaavaan aikaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttaa 
mm. kentän avaaminen n. kuukautta aiemmin, kuin viime vuonna. Myös 
koronapandemialla lienee vaikusta asiaan. Vähäisin merkitys tähän ei liene myöskään 
meidän kentän kunto. Uskallan sanoa, että KaaG kenttä ei ole historiansa aikana ollut 
koskaan niin hyvässä kunnossa, kuin se tänä kesänä on ollut. Tästä olemme saaneet 
positiivista palautetta, niin omilta-, kuin vieraspelaajilta. Kiitos siitä kuuluu kentän 
hoidosta vastaaville henkilöille.


Seuran jäsenmäärän kehitys on myös positiivinen, edelliseen vuoteen verrattuna. 
Syyskuun alusta on tullut voimaan uusia tarjouksia hinnoittelussa. Uusjäsenen hinta on 
50 € + 3 gf, kymppikortti 150 € ja loppukauden kausikortti jäsenille 200 € ja uusille 
jäsenille kausikortti ja jäsenyys 250 € ja gf klo 15 jälkeen 20 €. 


Golfetikettiin kuuluu myös toisten pelaajien kunnioittaminen, eli haravoidaan jäljet 
bunkkereista, paikataan pallon alastulojäljet viheriöllä ja huolehditaan riittävästä 
pelinopeudesta. Näihin asioihin ei varmaan koskaan kiinnitetä liikaa huomiota.


Vaikka kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyä kohti, niin toivottavasti golfkausi jatkuu 
vielä monta kuukautta. Kilpailukalenteriin on lisätty muutamia mielenkiintoisia kilpailuja. 
Joten seuratkaa, mitkä niistä kiinnostaa ja rohkeasti mukaan. 


Hyvää loppukautta kaikille, 


Keijo


   Tango Golf Openin alkua odotellessa koettiin sopivaa pienoista kisajännitystä
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Kentän kuulumiset 31.8.2020 
Tiukka kesä on takana ja paljon on tapahtunut. Kentällä kävijöiden on ollut helppo 
todeta, että muutoksia on tapahtunut. 


Rangealueen lyöntisuunnan muuttaminen on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. 
Saimme kaikki harjoitusalueen toiminnot keskitettyä esteettömän yhteisörakennuksen 
viereen.  Uusi keinonurmeen perustuva chippi ja harjoitusalue sopii alueeseen kuin 
nappisilmään. Kastelujärjestelmän optimointi ja kehittäminen on vielä kesken, mutta 
tärkeintä on se, että voimme nostaa joesta merkittävästi aiempaa enemmän vettä ja 
jatkossa vesi riittää myös väylien kasteluun. Kentän hoitotasoa on voitu nostaa ja siinä 
on saatu tuloksia aikaan. Yhteistyö Destian kanssa maamassojen osalta näkyy kaikkialla. 
Erityisesti seiskan lyöntipaikka ja siihen liittyvä kantturankosken näköalapaikka on lähes 
valmis. Syksy on kuitenkin vielä edessä ja tehtävää riittää. Viheriöiden kalkitusta ja 
ilmastointia jatketaan, jotta sammaleesta päästään eroon. Kolmosen väylä on harpannut 
eteenpäin, mutta väylän salaojitus on tarkoitus aloittaa vielä syksyn aikana. 


Pidemmällä tähtäyksellä haasteena on konekannan uudistaminen ja väylien ilmastoinnin 
ja hiekoituksen toteuttaminen. 


Veijo N.


Harjoitusviheriön pinta on kuvassa juuri asennettu. Nyt siinä jo putti kulkee sujuvasti.
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Kenttäyhtiön näkökulmasta 

Kaakon Golfissa on saatu läpivietyä merkitykseltään suuria kehitysasioita viimeisen parin 
vuoden aikana, suurelta osin kahden ELY:n osarahoittaman projektin ansiosta. Veijo 
Notkola jo kirjoitti kentän hyvinvointiin liittyvistä toimista. 


Kuten viime syksyn toimintasuunnitelmassa oli esitetty, käytimme runsaasti aikaisempaa 
enemmän resursseja netissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 
markkinointiin. Perustimme keväällä Tehotiimi- nimisen projektiryhmän, jota johti alan 
markkinoinnin tunnettu kyky Leena Honkajuuri. Hän veti kesä- heinäkuussa noin 
kuuden viikon mittaisen tehokkaan some-markkinoinnin kampanjan. Tehotiimiin kuuluivat 
Leenan ja minun lisäksi Tuukka Strömberg, Jaana ja Jukka Hallikainen, Markus 
Åberg sekä osittain Arto Hokkanen ja Jussi Kytö. Suomenlahden rannikkokaupunkien 
golfarit Helsingistä itään Kouvolaa ja Lappeenrantaa myöten tulivat tuhansin klikkauksin 
tutummiksi Kaakon Golfin kanssa viedoiden ja kampanjoiden kautta. Kalliin kampanjan 
rahoitti ELY 80%:sesti.


P e l a a j a m ä ä r i e n   k e h i t y s  

Yllä oleva taulukko ja grafiikka esittävät pelaajamäärien kehityksen viimeisen viiden vuoden ajalta.  
Huom! viimeinen sarake ja pylväs oikealla esittävät vain tämän vuoden tähänastista tilannetta. 

 5



Olemme pelaajamäärissä edellä kaikkia aikaisempia toiminnan vuosia jo elokuun lopun 
numeroilla. Aloitimme aivan alusta vuonna 2011 uudella kentällämme ja vuoteen 2015 
saakka jokainen vuosi osoitti vahvaa kasvua. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen koimme 
kansallisen golftaantuman lisäksi kaksi melkoisen sateista kesää, joilla oli oma 
vaikutuksensa. Parin viimeisen kauden aikana on kentänhoitoon panostettu aiempaa 
päättäväisemmin.


Kenttäyhtiö voi ottaa tänäkin vuonna 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.

Kaakon Golf Oy ottaa vastikkeetta vastaan (yhtiöjärjestys 19§) korkeintaan kolme 
kappaletta yhtiön osakkeita edellyttäen, että osakkeen koko lainaosuus on maksettu. 
Halukkuus osakkeen luovuttamiseen pitää ilmoittaa 30.9.2020 mennessä. Jos tällaisia 
velattomia osakkeita tarjotaan enemmän kuin kolme kappaletta, suoritetaan arvonta 
seuraavassa yhtiökokouksessa. Sama käytäntö osakkeissa toteutunee ensi vuonna.


Kenttäyhtiöllä on pitkäaikaista rahoitusvelkaa liikevaihtoon nähden hyvin kohtuullisesti ja 
pelaajamäärien kasvu tarjoaa toiveikasta kuvaa lähivuosia kohti edetessämme.


Jaakko 


 

Erinomaisen hyviä golf- ja ulkoilusäitä syksyn viikoille!
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