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KAAKON GOLFIN MESTARIT 2008 - 2020

Golfseura perustettiin syksyllä 2007, ja jo seuraavana kesänä kisattiin seuran 
mestaruudesta lähimmällä golfkentällä Kotkan Mussalossa. Seuraavassa 
tähänastiset mestarit


	 miehet	 	 naiset	 	 juniorit


2008	 Ilpo Häsä Tuula Kilpiä 
2009	 Veijo Suomela Irene Vilpponen

2010	 Teemu Suomalainen Satu Kujala

2011	 Veijo Suomela Irene Vilpponen 
2012	 Sakari Finne Irene Vilpponen Totti Pakkanen

2013	 Sakari Finne Irene Vilpponen Totti Pakkanen

2014	 Sakari Finne Satu Kujala

2015	 Petteri Oksanen Satu Kujala

2016	 Sakari Finne Satu Kujala Akseli Mässeli 

2017 	 Pertti Pärssinen Irene Vilpponen

2018	 Pekka Laisi Sanna Kujala

2019	 Jukka Pousi Irene Vilpponen

2020            Pekka Laisi Irene Vilpponen Risto Lepikkö, seniorit


 Eniten mestaruuksia on kertynyt Irene Vilpposelle, Satu Kujalalle ja Sakari Finnelle.


Yllä vas. ensimmäiset mestarit Tuula Kilpiä ja Ilpo Häsä 2008. Oikealla seuran syyskokouksessa 2020 
palkitut, vasemmalta Veijo Suomela, Sami Silander, Risto Lepikkö -> seniorisarjan mestari, Virve Kiri ja 
Pekka Laisi -> miesten pääsarjan mestari. Naisten pääsarjan mestari Irene Vilpponen puuttuu kuvasta.

      
                    
Alkuaikoina, kun valtaosa mestiksiin osallistuneista oli vähän pelanneita, olivat 
pelimuodot tasoituksellisia ja mestis yksipäiväinen. Scratchin voittaneet huomioitiin 
erikoispalkinnoin.
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”MIKÄS SEN MUKAVAMPAA LIIKUNTAA…”

Kauppalaivaston päällystötehtävistä 
eläkeelle jäänyt Antti Ahokas on 
Virojoen golfkentällä eniten kierroksia 
pelannut golfari. Antti kertoo aikanaan 
ihmetelleensä mikä kumma golfissa 
vetää ihmisiä puoleensa. Kun velimies 
Harri yritti kentälle houkutella, lupasi 
Antti, että eläkkeelle jäätyä lajia kokeilee. 
Sen lupauksen mies lunasti ja onkin siitä 
lähtien pelannut golfia enemmän kuin 
k u k a a n m u u s e u r a m m e j ä s e n . 
Päät tyvä l lä kaudel la 2020 Ant in 
pelikierrosten määrä yhdeksän reiän 
k i e r roks ina on 304 kappa le t t a . 
Seuraavaksi eniten pelanneella on 222   

Antti Ahokas ja avauslyönti kuutosen tiiauspaikalla.    golfkierrosta takanaan.


Antti kertoilee tähän tapaan: Kun lähes joka päivä kiertää kenttää, pääsee siinä 
sinuiksi mm erilaisten luonnonilmiöiden kanssa. On ollut hellettä ja myrskyäkin, mm. 
parisen vuotta sitten erikoinen tilanne oli sään kanssa, kun myrskyävä pohjoistuuli 
toi ysiväylällä avauslyönnin melkein takaisin lyöntipaikalle. 

Viime vuosien parhaina kehitysasioina Antti pitää harjoitusviheriön saamista 
lähtöpaikan lähelle ja sitä, että kenttää kehitetään kaiken ikäisten ja kaiken tasoisten  
esteetön pelaaminen mielessä. ”Mikäs sen mukavampaa tekemistä eläkeläiselle on. 
Liikuntaa tulee siinä samassa, pelikavereita tapaa ja rento meininki”. 

Talvikausien aikana Antti on ansiokkaasti vastannut Golfkulman simulaattorin 
toiminnasta Virojoen keskustassa - kisojen osalta paljolti yhteistyössä Veijo 
Suomelan kanssa. Tämän talven kisasta tässä alla vielä yhteenveto ja lisätietoja  
löytyy www.kaakongolf.fi - ja FB-sivuilta.
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KAAKON GOLFIN SYYSKOKOUSTEN ANTIA

Kaakon Golf Ry

Golfseuran johtokunta uudistui. Keijo Rinnesalmi kertoi hyvissä ajoin ennen 
kokousta, että ei ole uudelleen käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Uudeksi 
seuran puheenjohtajaksi valittiin kapteenina ansioitunut Jukka Hallikainen. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Osmo Havuaho. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin 
Harri Husu, Esa Niemi ja Arto Hokkanen. Uudelleen johtokuntaan valituiksi tulivat 
Risto Lepikkö, Marjatta Retzlaf, Sirkku Ukkola, Jari Pulkkinen ja Veijo Suomela. 


Golfseuran sihteerinä toimii Jaana Hallikainen. Kapteenin valinta siirtyi 
tuonnemmaksi. Johtokunnan keskeinen toiminta jakautuu kuuteen osaan:


Klubi- ja kilpailutoimikunta 
Veijo Suomela

Jukka Hallikainen

Esa Niemi

Tasoitustoimikunta 
Veijo Suomela

Jukka Hallikainen

Esa Niemi

Senioritoiminta, Jatta Retzlaf	 

Naistoiminta, Sirkku Ukkola

Talkootoiminta, Risto Lepikkö	
Junioritoiminta, Junioritiimi


      
           Jukka Hallikaisen svingi toimii; Kuva: Kai Kilappa 

HYVÄ  JOULULAHJAVINKKI!

Jouluksi ja koko joulukuun ajan on 
voimassa edullinen tapa varautua 
kauden 2021 golfkierroksiin. 


Lahja sopii niin aiemmin pelanneille 
kuin tänä vuonna liittyneille - tai vielä  
joulukuussa liittyville uusille jäsenille. Jo 
uusjäsenen jäsenmaksu on muita 
edullisempi ja niin on hänen ensi 
kauden kymppikorttinsakin, ainakin jos 
joulukuun aikana tilaa. Tämä on hyvä 
lahja myös kaikille junioreille - oli 
aiempaa kokemusta lajista tai ei. 


Meilaa  sihteeri@kaakongolf.fi  ja tilaa!
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SYYSVUOSIKOKOUKSEN ANTIA

Kaakon Golf Oy

Puheenjohtajavaihdos toteutui myös kenttäyhtiön hallituksessa, kun edellisen pj:n 
ehdotuksesta uudeksi puheenjohtajaksi hallitukselle valittiin Veijo Notkola. Veijolla 
on golfalan kokemusta runsain mitoin Golfliiton hallituksesta alkaen, ja erityisesti 
parin viime vuoden kehitysprojektit ovat olleet paljolti Veijon vastuulla.


Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Merja Lindholm-Suomela, joka tuntee 
Kaakon Golfin läpikotaisin numeroiden valossa. Muina hallituksen jäseninä jatkavat 
Veijo Suomela, Arto Hokkanen ja edellinen puheenjohtaja Jaakko Talsi, joka toimii  
uudessa hallituksessa varapuheenjohtajana.


Hoitovastike eli osakkaan kausikortti on 430 euroa ja sen maksun eräpäivä on 
15.02.2021.  Ei-osakkaan kausikortti on 490 euroa, kuten parina viime vuonna. 
Osakkaille lähetetään vielä talousasioista erillinen kirje alkuvuoden aikana.


Veijon jouluterveiset: ”Seeprahanke on vuoden aikana 
edennyt kovasti. Vielä on tekemättä joitain juttuja. Yksi 
suurimmista jäljellä olevista on laavun tai/ja taukopaikan 
tekeminen väylän kuusi rinteeseen. Paikka on jo 
valmisteltu. Laavun tarpeet saatiin Pertti Pärssisen 
metsästä ja sahaustalkoita johti Keijo Rinnesalmi. 
Sahauksessa olivat mukana Pertti ja Ukkola Raimo. 
Laavun puutyöt valmistuvat Suur-Miehikkälässä. Tekijänä 
on hirsimestari Kari Peltola. Kun laavua katselee, niin se 
vaikuttaa kovin jouluiselta, tonttujen asumukselta.”

	 	 	 	 	 	 	 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta  	 	 	 	    		 	 	 	 	 	 	 	    Veijo Notkola ja Marjaliisa Karvinen		 	              
Veijo Notkola 	 


___   ___   ___


Onnea ja runsasta tsemppiä vastuutehtäviin valituille golfareille, niin Merjalle kuin 
Harrille, Esalle ja Artolle! Onnea samoin uusille puheenjohtajille Jukalle ja Veijolle, 
joiden dynanamisella yhteistyöllä ja johdolla on hyvä edetä tulevaan kauteen !





          
& 

Hyvää Joulua ja Upeaa Golfkautta 2021!


Jaakko Talsi
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