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Golfaten kuntoa ja pirteyttä
Pitkä ja värikäs pelikausi, harvinaisen lämpimän syyskauden
myötä on taittumassa talviteloille. Nyt on aika hiukan luoda
katsetta menneeseen. Golf on
myös tänä kesänä todettu kasvavaksi harrastuslajiksi. Greencardin suorituskurssit ovat olleet täynnä ja pelaavia jäseniä
on tullut golfseuroihin lisää.
Tosin
tasokkaan kilpagolﬁn
puolestapuhuja oli golﬂehden
kirjoituksessa sitä mieltä, että
usean vuoden ajan korkealla
tasoituksella pelaavia ei voisi
puhutella golfareiksi, vaan että
heidän tulisi vaihtaa harrastuslajia. Tuollaiset mielipiteet voimme luonnollisesti pistää omaan
arvoonsa. Voimme vain todeta,
että golf on niitä harvoja lajeja,
joissa aloittelija ja pidemmälle
ehtinyt voivat olla keskenään
samalla tasolla. Kiitos tasoitussysteemin.
Golfkausi Kuortaneella on sujunut hyvin omalla vakaalla ja
arvostetulla tasollaan. Kenttä
saatiin kaltoin kohdelleen talven
jälkeen hienoon kuntoon. Siellä
on ollut hyvä pelata harrastelijana, sekä kilpailutilanteessa kilpailijana. Turvallisuutta on saatu
lisätyksi aloituskohdan korkealla
verkkoaidalla. Väylillä alkuaikoina esiintyneet kosteikkokohdat
on nyt saatu eliminoitua pois.
Kiitos kenttämestarin. Pelaajille
esittäisin toivomuksen, että jatkossa jätettäisiin omat pelijäljet
entistä parempaan kuntoon
niin väylillä kuin viheriöilläkin.
Se on meidän kaikkien etu.
Yhteistyö lähiseurojen kanssa
on kuluvana kesänä ollut golf
ajatuksia avartavaa niin kilpailumielessä kuin toimintatapoja
koskevissa rupatteluhetkissäkin. Tähän haluamme jatkossakin panostaa. Pelikauden
jälkeen on taas aika huolehtia
oman kunnon säilymisestä kukin omalla tavallaan. Muiden liikunnallisten suoritusten ohella
Kuortaneella on mainio mahdollisuus pitää golfvirettä yllä
hyödyntämällä golfhallia, joten
aikanaan siellä tavataan.
Tähänastisesta kiitellen ja pirteää syys-ja talvikautta itse kullekin toivotellen Esko Saarimäki,

Me Kuortane Golﬁn jäsenet olemme loistavassa asemassa rakkaan
lajimme harrastusmahdollisuuksien suhteen. Monelle muulle kausi
loppuu tähän lumien odottamiseen, mutta Kugolaisilla on mahdollisuus jatkaa pelikaverien tapaamista viikoittain hallivuoroillamme.
Monelle nuo talvi-iltojen harjoitusvuorot ovatkin enemmän sosiaalinen hetki kuin golﬁn teknisten asioiden kanssa puuhastelua. Tulevan talvena aloitamme jo hallissa ensi vuoden pääteeman Kuortanelaisessa Golﬁssa: Golﬁa läpi vuoden ja uusia kasvoja mukaan.

Golfkentät ovat kautta aikojen olleet vetovoimaisia kohteita, luonnollisesti
golfareiden keskuudessa mutta myös asuntorakentajien näkökulmasta.
Tässä Kuortaneen golfkenttä ei tee poikkeusta. Kyselyjä ja kiinnostusta
talon rakentamisen lisäksi on myös kesämökkirakentajilla. Tämä onkin
luonnollista, sillä kenttämme sijaitsee kauniissa maalaismaisemassa järven ja sataman äärellä. Kuortaneella on myös likietuinen sijainti yhä kasvavan maakuntakeskuksemme Seinäjoen kupeessa, josta kyselyjä onkin
tullut kiitettävästi. Jos olet kiinnostunut asunto- tai mökkitonteista, niin ota
suora yhteys Kuortaneen kuntaan (06 2525 2000) tai käy www.kuortane.
ﬁ sivuilla. Tämä komia tupa rakentuu aivan 2/11 väylän kupeeseen. Talon
parvekkeelta avautuu kaunis näkymä kentällemme. Wau!

Talviaika golfhallissa
Golfhallista on tulevanakin talvena varattu Kugon vuoro tammikuusta huhtikuun loppupuolelle asti (1.1.- 23.4.2006). Ajankohta on
sunnuntai-ilta klo 19–21. Sunnuntai-illan vuoroille ovat tervetulleita
kaikki seuran jäsenet. Hallimaksut Kugon:n sunnuntaivuorolla ovat
seuran jäseniltä samat kuin viimevuonna:
• Kertamaksu 5 €
• Talviharjoittelumaksu 50 € / (1.1.- 23.4.2006)
Seuran vuoroilla maksu sisältää viihtyisän parituntisen palloineen ja
tietysti hyvän seuran!
Kaveri-illat
Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai on ns. ”kaveri-ilta”, jolloin
jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tutustuttaa esim. naapurin Penalle tai Ritva-tädille golﬁn saloja. Tutustumiskerrat ovat kaikille ilmaisia sisältäen pallot ja välineet. Kaveri-iltojen päivämäärät ovat
• 1. tammikuuta
• 5. helmikuuta
• 5. maaliskuuta
• 2. huhtikuuta.
Perinteisesti Ladyillä, senioreilla ja junioreilla on lisäksi ollut omat
harjoitteluvuoronsa. Aikataulut tarkentuvat talvikauden alkaessa, joten seuraile kotisivujamme osoitteesta www.kuortanegolf.
ﬁ ja seuratoimintapalstoja. Tervetuloa mukaan niin vanhat konkarit kuin uudet lajin pariin mukaan haluavat. Vuonna 2006 tavataan
heti 1.tammikuuta hallissa. Vapaita harjoitteluvuoroja voit tiedustella
Urheiluopistolta numerosta 06 5166 111. Vastaanotosta saat myös
avaimen harjoitusajallesi.
terveisin Pj. PP

Tästä se lähtee! Tulevaisuus saattaa tehdä Jani Wickholmista myös Golfidolin. Jani on nimittäin valinnut uudeksi harrastuksekseen golﬁn ja nimenomaan Kuortane Golﬁn. Hän on uudenkarhean golf-osakkeen onnellinen
omistaja. Uuden levyn julkistamisen jälkeen keikkakiireet vievät mestaria
muille kentille, mutta keikkojen välissä aikaa jää myös harrastuksille. Jani
viedäänkin golﬁn suloihin tulevan talvikauden aikaan. Golfkursseja nimittäin järjestetään talviaikaankin Kuortaneen Golfhallissa. Siellä Idolsimme
saa kaiken golﬁin liittyvän lyöntiopetuksen ammattitaitoisen ohjauksen
kera. Keväälle jää ainoastaan pelikokeen suorittaminen itse golfkentällä.

Sennujen kausi 2005 päättyy
Golfklubi-Kuhanrannassa tiistaina 15.11 klo 16 alkaen. Tervetuloa mukaan. Varusteena saunapyyhe (ainakin tulomatkalla).
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Kuortane Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous Golfklubilla,
lauantaina 3. päivänä joulukuuta klo 17. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. Kuortane Golf ry. johtokunta.
Seuran perinteinen PIKKUJOULU & KUUSIJUHLA syyskokouksen jälkeen Kuharannassa klo 19 alkaen.
Seura tarjoaa kaikille jouluvieraille aterian SEISOVASTA
PIKKUJOULUPÖYDÄSTÄ sekä senioritoimikunnan järjestämää
jouluista ohjelmaa.
Ruokailun jälkeen palkitaan mm. kauden aikana menestyneitä
golffareita sekä jaetaan laatupalkintoja.
Muistathan tuoda pikkujoulumuistamisen pukin konttiin (arvo 3€)
Jotta jouluruoka riittäisi kaikille päätonttu pyytää ilmoittautumaan
Juhlaan sähköpostilla osiotteeseen kuortanegolf@kuortanegolf.fi
viimeistään 30.11.
Lämpimästi tervetuloa molempiin yllämainittuihin tilaisuuksiin toivottaa johtokunta ja sennut.
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KuGo:n seniorit voittoon Ikaalisissa
Aurinkoisena perjantaina 2.9. matkasivat Kuortaneen Seniorit vierailulle Ikaalisiin, jossa pelattiin kolmannen kerran seuraottelu IKG:
a vastaan. Kaksi aikaisempaa koitosta on päättynyt Ikaalisten sennujen niukkaan voittoon. Nyt oli tilanne toinen. Kuortaneen seniorit
ottivat selvän 9 pisteen voiton ja toivat ensi kertaa kotiin komean
kiertopalkinnon.

Seniorit tutustuivat White Beach-golﬁn
viheriöihin Pärnussa
Mauri Makkonen kävi ulkomailla ystäviensä kanssa. Tässä matkaraportti mukavalta reissulta.
KuGo:n seniorit tekivät syyskuun viimeisellä viikolla golf-matkan
Pärnuun. Ohjelma sisälsi kylpylähoitoja sekä 3-5 pelipäivää uudella White Beach Golﬁn kentällä. Matkalle osallistui 18 henkeä, jotka
majoittuivat Villa Katariinassa ja Vihreässä Talossa.

Matka tehtiin Korpelan bussilla. Mukana oli 14 senioria, jotka pelasivat kahden hengen scramble-kisan 18 reikää. Näin saatiin kokoon
seitsemän joukkuetta. Isännillä oli myös vastaavasti 14 pelaajaa ja
seitsemän joukkuetta. Joukkuetulokseen laskettiin molempien seurojen viiden parhaan ryhmän tulos.
Kuortaneen ryhmien kokoonpano arvottiin, minkä seurauksena hcp:
t olivat korkeita. Isäntien hcp liikkui 6-13 välillä kun kuortanelaisilla
oli 11-20. Voittajaparilla Heikki Jaskari - Jussi Kukkola oli hcp 13, kun
toisena olleilla IKG:n Ulla ja Aarre Saranpäällä oli vastaavasti
11. Isännät olivat muodostaneet
parikin kovaa joukkuetta, mutta
kärkeen ne eivät yltäneet.
Ikaalisten kenttä on sijoitettu mäkiseen maastoon, jossa on huomattavia korkeuseroja. 9-väyläinen kenttä oli hyvässä kunnossa
ja par-luku on 72. Pituutta tulee Näin komealla seniorijoukolla kisail18 väylälle 5628 metriä. Luon- tiin Ikaalisissa hyvässä syyssääsnonkauniin kentän ilmeeseen sä. Seurojen välisenä yhteyshenkikuuluu myös todella isot vihe- lönä toimi Ritva Hämeenaho, joka
riöt. Kilpailun tulostaso oli kor- yhdessä Aarre Saranpään kanssa
kea. Seuraottelun lopputulos hoiti jämäkästi seurojemme välisen
oli Kuortaneen 340 nettolyöntiä kolmannen scramble-kisan.
Ikaalisten 349 vastaan. Alla olevassa listassa on mukana 5 parasta tulosta/seura.

Nimi

Seura

HCP

Brutto

Netto

Kukkola Jussi-Jaskari Heikki

KuGo

13

37+40=77

64

Saranpää Ulla ja Aarre

IKG

11

37+40=77

66

Järvenpää Markku-Yli-Kuivila Esa

KuGo

18

44+40=84

66

Alavaikko Tauno-Rajala Olavi

IKG

7

38+38=76

69

Harvi Hannu-Majamäki Kalervo

IKG

6

36+40=76

70

Koivusalo Kari-Makkonen Mauri

KuGo

11

38+43=81

70

Maijala Raimo-Takaluoma Liisa

KuGo

13

41+42=83

70

Saarimäki Esko-Hakorinta Arto

KuGo

14

41+43=84

70

Sillanpää Tapani-Vuorenheimo M

IKG

7

38+41=79

72

Mäkinen Urpo-Torvinen Sakari

IKG

10

39+43=82

72

Haarajärvi Juho-Ala-Honkola Antti

KuGo

12

42+42=82

72

Rönni Simo-Vuorenheimo Raili

IKG

13

46+45=91

78

Larkka Jaakko-Hämeenaho Matti

IKG

13

48+46=94

81

Järvenpää Sisko-Jaskari Hilkka

KuGo

20

84

KuGon seniorit olivat kapteeni
Esko Saarimäen (vas.) johdolla
tutustumassa ulkomailla, Virossa
uutuutta huokuvaan golf-kenttään
ja -lajiin. Kuvassa golfaajat klubirakennuksen edustalla. Kenttään oli
satsattu, mutta ei sitten muuhun.

Jäsenistömme mukaantulo yhtiömme osakkaiksi tyyliin ”Hole in
One” on nyt mahdollista. Yhtiömme hallitus teki huikaisevan päätöksen, jonka kautta osakkeen hankinta ei voisi golﬁa harrastavalle
jäsenistöllemme edullisemmaksi muodostua. Päätöksen kautta hallituksen tavoitteena on ennen kaikkea laajentaa voimakkaasti osakaspohjaa, turvata pelikustannusten edullinen taso sekä vahvistaa
yhtiön taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa seuraavien yhdeksän
(9) väylän rakentaminen lähivuosina.

Heti maanantaina ajettiin bussilla Pärnun maakuntaan, White Beach
Golﬁn kentälle, missä ruuhkia ei ollut. Sää oli ihanteellinen. Uusi 18väyläinen kenttä oli hyvässä kunnossa. Satojen kentällä majailevien
muuttosorsien jätökset häiritsivät aluksi väylälyöntejä. Mutta kun talvisääntöä ei ollut, lyötiin pallo kasoineen eteenpäin. Mainiot kenttäolosuhteet ja uusi maisema kannustivat senioreita pelaamaan jopa
viitenä päivänä matkan aikana. Green fee oli ryhmäläisillä varsin
kohtuullinen, 25 €.

Itse White Beach Golﬁn kenttä sijaitsee Pärnunlahden rantojen välittömässä läheisyydessä Audrujoen suistossa noin 8 km:n päässä
kaupungista. Kenttä on ensimmäinen Pärnun maakunnassa ja toinen koko Virossa täysimittaisista golfkentistä. Kenttään kuuluu paljon vesiesteitä. Vieressä virtaava Audrujoki rajoittuu viiteen väylään.
Lisäksi kenttäalueelta löytyy tusinan verran vesiesteitä. Väylien muotoiluun on käytetty runsaasti esteistä nostettuja maamassoja. Kentän yleisilme on kumpuileva dyynimaisema. Tasaista on ja pitkiä kapeita
väyliä, siinä riittää haastetta, onhan par-arvokin 72.
Ollaan lähdössä kotimatkalle ryhmän toisesta majapaikasta,Villa Katariinasta.

Matkalta kirjattiin epävirallisia tuloksia jokaiselta pelipäivältä. Pelin jälkeen kilpailijat palkittiin shampanja-ryypyllä, joka vauhditti sopivasti jälkipeliä matkalla hotelliin. Jutun kriivari on tallentanut tulokset
”omaan arkistoon”, mistä halukkaat saavat tietoa. Lintujen syysmuutto oli käynnissä ja se oli Audrujoen
tuntumassa upeaa katseltavaa. Isoja hanhi- ja kurkiauroja ylitti kentän päivittäin. Aamuisin haikarat
käyskentelivät väylillä. Pelaajien tullessa linnut siirtyivät taaemmalle. Sen sijaan sorsaparvet asustivat
väylillä eivätkä suuremmin pelänneet lähelle tulleen pallon putoamisista. Luonto ja pelaajat nauttivat
toistensa läsnäolosta silmin nähden.
Kylpylässä oli tarjolla monenlaisia hoitoja. Niitä kokeiltiin ja mieleiset valittiin. Kokovartalohieronta taisi
olla ykkönen, mutta oliko kakkosena, Thai- vai lymfahieronta? Nykyajan kuppaustakin kokeiltiin erään
golfaajan selkään. Kotimatkalle lähdettäessä oltiin vetreässä kunnossa. Hoidot ja reippaat pelipäivät
nostivat kuntoa, kuinkas muuten. Tulomatka meni jälleen nopeasti ja sunnuntaina 2.10. oltiin jo puolen
yön aikaan kotona. Kuljettaja Antti Piipponen osoitti ammattitaitoa kaikessa matkaan liittyvässä, joten
hänelle vielä ansaitut kiitokset. Yhdessä Maurin kanssa he onnistuivat erinomaisesti matkan järjestelyissä. Seniorit odottavat kuntogolﬁlle jatkoa viimeistään ensi syksynä!
Sopinee lainata, vuosia sitten eräässä lehdessä olleen matkakertomuksen loppukaneettia, joka voisi
kuvastaa osallistuneiden senioreiden tuntoja kotiovelle jäätäessä; ”Kaihon kyynel kimmelsi lähes jokaisen kulmilla.”

Piilokamera? Ei vaan Helga, viikinkiveneemme, lähdössä risteilylle.
Aivan 9-griinin vieressä sijaitsevasta satamastamme on tähän
mahdollisuus (kesäisin, heh,heh).
Mikäpä olisi hauskempaa kuin tilata
viikinkivene kauniina kesäpäivänä
mökkilaituriin ja tulla isommalla joukolla (max.12) golfaamaan tai risteilemään muuten vain. Tyylikästä ja
eikä maksa paljoa! Lisäinfoa löydät
www.kuharanta.ﬁ.

Kerralla Kuppiin

Matkan suunnittelusta vastasi senioritoimikunnan jäsen Mauri Makkonen. Hänellä oli apuna Matka-Peuran golfaava kuljettaja Antti
Piipponen, joka Viron tuntijana ideoi Maurin kanssa onnistuneen
syysmatkan lämpimään Pärnun kylpyläkaupunkiin. Sunnuntaina
25.9.05 klo 6 oli lähtö Kuortaneelta ja pelivälineet nostettiin linjaautoon. Matka jatkui Helsinkiin ja nopeaan katamaraaniin, jolla purjehdittiin Tallinnaan. Peuran bussi oli matkatavaroiden kanssa satamassa, mistä jatkettiin kohti Pärnua. Parin tunnin kuluttua oltiin jo
hotellissa.

Isot potit olivat kyseessä, kun heinäkuun alussa kisailtiin Kuortaneen soutukarnevaalien merkeissä lajissa jos toisessakin.
Vesillä tietenkin. Moni golfari hieraisi tapahtuman aikana silmiään, olenko tullut golfklubille vai markkinoille? Yleensä golfkentät ja klubit sijaitsevat alueilla jossa ei törmää muihin kuin
pelikavereihin. Näin ei ole Kuortaneella, vaan onneksemme
saamme silloin tällöin nauttia mitä erilaisimmista tapahtumista
ja vipinöistä. Jopa golfklubin alueella. Ensi vuonna karnevaalit
järjestetään 1-2.7. Laita aika allakkaasi ja saavu tunnelmaan.
Lisätiedot www.soutukarnevaalit.ﬁ sivuilta.

Kentän ja etenkin griinien hyvä
kunto on kaiken a ja o sekä oleellinen osa täydellisen golfnautinnon saamiseksi, samoin mittari
pelaajille – oliko kenttä hyvä vai
huono.
Tämän johdosta seura ja kenttäyhtiö päättivät yhdessä satsata
niiden talvisuojaukseen ja hankkia kaikille griineille tarvittavat
katemeteriaalit.
Näin griinit kestävät paremmin
taistelun talven pakkasia vastaan sekä keväisten jääpolttei-

Griinit talveksi
”kuplatelttaan”
den estämiseksi.
Seura on lupautunut kenttämestarin johdolla toteuttamaan griinien talvisuojauksen fyysisen talkootyön. Siihen tarvitaan paljon
sakkia, joten käy nettisivuillamme. Siellä kerrotaan tarkemmat
ajankohdat milloin työ suoritetaan.
Suojaustoimenpide tehdään siinä vaiheessa, kun maa on jääty-

nyt. Kutsu talkoisiin tulee yllättäen – ole valmis!
Toimenpiteen ansiosta voimme
odottaa pelikautemme pidentymistä ja uuden kauden alkamista
jopa 2-4 viikkoa normaalia aikaisemmin! Jos ja kun suojaus onnistuu, pidentyvistä pelikausista
on varmasti iloa meille kaikille.
Onhan tuo kevät meillä golfareille aina sitä kiihkeää odotuksen
aikaa... milloin päästään puttaamaan?
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Perinteinen Juhannuskisamme Tervahauta-ouppeni pelattiin jälleen
hamaan yöhön asti. Pelaajia, iloista
menoa ja Ilmoja riitti perinteiseen
malliin. Ja eikun pytyt jakoon.
Naisten sarjan voittaja Ulla Isotalo
ja työvuoronsa lomassa kisaillut
keittiömestarimme Jarkka Peltokoski voittajan ilmein. Onnea!

TÄRKEÄÄ
TIETOA
TASOITUSTEN
YLLÄPIDOSTA
Jäsenistömme pelikierrosmäärät ja tätä kautta tuloskorttien
postitus toimistoomme on kasvanut lähes samassa suhteessa. Hyvä näin.
Caddiemasterimme
toivovat
kuitenkin, että tuloksia lähetettäessä pelaajat tiedostavat ja
muistaisivat muutaman tärkeän
asian:
•

Kuortane Golf ry. pitää yllä
kaikkien jäsenten tasoitusrekisteriä.

Pelaaja on kuitenkin itse vastuussa ilmoittamiensa tulosten
oikeellisuudesta. Muistakaa pelaajan ja merkkarin kuittaukset
pelikierrosten päätteeksi.
Jos lähetät tuloskorttisi sähköpostin liitetiedostona, faxilla tai
postitse, niin muista:
•

Merkitä korttiin kaikki kierrokseen liittyvät tiedot.

•

Merkitse väyläkohtaiset numerot luettavasti.

•

Kirjoita nimesi ja jäsennumerosi korttiin.

•

Mikä kenttä, (suuremmilla kentällä pelattuaan oliko puolikkaat a+b vai b+c
tms.).

•

Pelasitko punaiselta, keltaiselta vai valkoiselta tiiltä.

•

Mikä on tarkka tasoituksesi
pelatulla kentällä?

•

Laske tuloksesi pistepogeypisteinä valmiiksi tuloskorttiin.

Kaikkein näppärin tapa lähettää
tuloskorttisi on kuitenkin lähettää
se PISTEPOGEY-laskurin kautta. Kuortanegolf.ﬁ-sivuilla oleva
laskuri on helppokäyttöinen.
Kun olet täyttänyt kupongin, voit
lähettää sen haluamallasi tavalla, mutta mieluiten sähköpostin
liitetiedostona. Uuden tasoituksen ilmoittaminen jäsenelle käy
kätevästi paluupostissa.
Merkitse tasoituksen muututtua
uusi tasoituksesi jäsen- ja tasoituskorttiisi.
Kiittäen,
Caddiemasterit

Seuramme aktiivisella juniorillamme, Eeva Tynjälällä, oli uskomaton
kokemus, kun hän pääsi Golﬂiiton
kyydillä 20 muun juniorin kanssa
seuraamaan Ladies Finnish Mastersia elokuussa Talin golfkentällä.
Kokemus oli mahtava. Reissutuliaisia oli repullinen ja tärkeimpänä
harjoitteluinto. Tähän tärkein vaikuttava tekijä taisi olla Minean tapaaminen. Tässä Eeva Suomen
ykköstyttömme kainalossa.

Kausi pulkassa
jäsen– ja kenttämäärät kasvussa
”Näinhän meille täällä aina käy,
käy, käy.... kun golfareita töihin
heitellään”. Aina, kun kentät ovat
syyskesällä komeimmillaan väyliltä löytyy peliporukoiden mentäviä aukkoja runsain mitoin.
Lomakaudet eivät valitettavasti
yllä syys-lokakuulle ja näin pelimme painottuivat etupäässä
arki-iltoihin sekä viikonloppuihin.
Syyskausi oli ennätyslämmin ja
viikonloppujen
pelaajamäärät
poikkeuksellisen suuret. Olipas
upea golfsyksy – tällaisia lisää!
Pelikierroksia kertyi kuluneen
pelikauden aikana 11.136 joista
vieraspelaajia peräti 3.896!
Golfkenttien määrät lisääntyvät
kaiken aikaa. Suomessa oli kauden päättyessä 113 golfkenttää
ja tämän lisäksi rakenteilla vielä 8. Golfseuroja oli puolestaan
105. Ja kaiken komeuden kruunuksi, meitä golfareita oli kauden
päättyessä Suomessa reilut 105
000. Kasvua edelliseen kauteen
oli yli 5 000.
Menneen kauden kehityksestä
voimme KuGo- yhteisössämme
olla varsin iloisia. Kenttä saatiin
pahoja tuhoja aiheuttaneiden
talvivaurioiden hoidon jälkeen
mainioon kuntoon. Kisat sujuivat ja pelaajat viihtyivät. Klubin
kotoinen tunnelma ja puitteet
saivat etenkin vieraspelaajilta osakseen paljon äänekkäitä
kiitoksia. KuGo:n jäsenmäärän
huikea kasvu yllätti jälleen kerran iloisesti. Kauteen lähdettäessä meitä oli reilut 850, mutta
jo syyskuun puolella poksahti
puhki 1.000:n jäsenen raja ja
kasvu jatkuu. Seuratoiminnan
tulevaisuus näyttää tässä mielessä mukavalta. Olemmehan
keskikokoinen
suomalainen
Golfseura, jonka talouskin pyörii
myötäisissä tuulissa.
Tilastonikkarointia
Kun pengastin ”häjyys-kuriis”
jäsentemme kotipaikka-jakaumaa yllätyin, kun havaitsin, että
Kuortanelaisia jäseniä oli vain
112 (10%). Alle 21-vuotiaita junioreita oli 24. Kun laskin tähän
vielä muiden Kuusiokuntien sekä
Seinäjoen, Lapuan ja Nurmon
jäsenet,
oli jäsenmäärämme
näiltä alueilta yhteensä 235, eli
vajaat 25% koko jäsenmäärästä.
Suurin osa jäsenistämme on täten reiluja kaukojäseniä, joiden
postinumerot viittaavat vahvasti
Etelä-Suomeen.

Kiinnostuksen herättyä ”tutkimustyöhön” päätin laskea kenttäyhtiön osakkaiden vastaavaa
jakaumaa samaiselta alueelta ja
tulos oli seuraava: Yhtiön osakkeita on aktiivisina kaikkiaan
274 kpl, joista kuortanelaisilla
aikuisjäsenillä niitä oli 65 kpl.
Kun tähän lisää vielä muiden
Kuusiokuntien sekä Seinäjoen,
Nurmon ja Lapuan alueella olevien jäsentemme osakkaat, niin
niitä kertyi yhteensä 121kpl. Yli
44% kaikista osakkeen omistajista asustelee Kuortaneella ja
lähiympäristössä.
Lyhykäisen
laskutoimituksen jälkeen voimme todeta että paikkakunnan aikuisjäsenistä joita on 88, heistä
74%:lla on oma osake! Hienoa!
(Höh, lehdentekijä tipahti jo aikoja sitten näistä prosenteista.
Olisiko sittenkin pitänyt panostaa lukion pitkään matikkaan?)
Loput (25%) paikkakuntalais-aikuis-jäsenistämme pelaavatkin
siten vuokrapelioikeudella tai
yrityslipuilla. Muiden Kuusiokuntien ja lähipitäjien aikuisjäsenistämme, joita on 97 (+ 26 junioria), yhtiömme osake oli 58%:lla.
Koko jäsenistön omistusosuus
yhtiömme aktiivisista osakkeista
on puolestaan n. 27% (1.016 /
274 pelioikeutta ).
Nikkaroinnin lopuksi voimmekin Golfyhtiössämme ilolla todeta, kuten eräs kenkäkauppias,
joka lähti muinoin Afrikkaan kenkäkaupoille. Palattuaan matkalta hän totesi tehtaalla: ”Onhan
valtavat markkinat, kun siellä ei
vielä monikaan käytä kenkiä!”
Kuortane Golf Oy:n osakemarkkinat ovat siis toden totta ”valtavat” jo jäsenistönkin piirissä!
Milloin Te rakennatte takaysin?
Tuon kysymyksen kuulee yhtä
usein kun siihen tulee vastatakin.
Vastaus on kovin yksinkertainen.
Heti kun taloudelliset realiteetit
sen mahdollistavat. Näinhän tuo

on. Osakkaamme sen jo tietävätkin, mutta...
Yhteiseksi hyväksi
Asiantilan korjaamiseksi helpoin
tapa olisi luonnollisesti se, että
kaikki aikuisjäsenemme, lähi- ja
kaukomailta, hankkisivat oman
osakkeen. Tällöin kenttämme
olisi mahdollista laajentua täysimittaiseksi 18 reikäiseksi kentäksi. Tämän riemun lisäksi jokainen osakasjäsenemme saisi
myös parhaat edut (alennuksia)
ja kohtelun Suomen golfkentillä
pelatessaan. On nimittäin nähtävissä, että pelaamiskäytännöt
lähes kaikilla Suomen kentillä
tiukkenevat ja hinnat nousevat
henkilöillä, jotka eivät ole osakkaana jollain Suomen golfyhtiöistä. Näillä leveysasteilla mukavan
ja hyödyllisen harrastuksen piiriin pääsee lisäksi edullisin kustannuksin. Osakkeen omistajilla
koko kauden pelikustannukset
ovat nimittäin edullisemmat kuin
päivittäisen Iltasanomien ostoon kulutettu vuotuinen maksu!
Faktaa tämäkin, juoruja ja skandaaleja lukiessa ei kasva kunto
vaan mielipaha! Valintakysymyk-

YkkösGolf 2005 palkinnot on jaettu
ja mestarit selvillä.
Kauden ykkösgolfarin tittelin (0-18
sarjassa) voitti varmalla ja tasaisella peliesityksellään seuramme tulevaisuuden lupaus, Juuso Yli-Opas.
Hän pesi serkkupoikansa Jussi Takaluoman kahdella pisteellä ja yllätys yllätys, isänsä Kari Yli-Oppaan
12:lla pisteellä. Onneksi Kuortaneella on Golf-lukio, jonka oppilaana tulemme mitä todennäköisimmin
Juuson näkemään.

siä nämäkin.
Legendaarinen tarina
Kerrotaan, että golfari oli tullut
juosten kentältä Klubille ja hihkaissut kaverilleen – ”Hei, tuu
kattomaan mä tein holarin – Häh
? - Joo, joo. Tuu kattoon nyt pallo on vieläkin siellä reiässä”.
Yksinäinen pelaaja oli tarinan
mukaan Spede, hauska ja uskottava mies.
Kuortane Golﬁn Kesätyönpaikat
Kentänhoitaja-apulaisia

Työtehtäviin kuuluu lähinnä golfkentän nurmenleikkuu- ja hoitotyöt erilaisin konein ja laittein ym.
kentänhoitotoimet. Työnhakijoilla
toivomme kiinnostusta puutarhatöihin, positiivista ja ahkeraa
asennetta työtehtävissä sekä
joustavuutta työaikojen osalta.
Golf-etiketin taitaminen ja lajin
harrastaminen sekä traktorin- ja
puutarhakoneiden käsittelytaito
ja kokemus katsotaan eduksi.
Caddiemastereita

Työtehtäviin kuuluu lähinnä
kentän ajanvaraustoiminnan ja
jäsenrekisterien ylläpitäminen,
puhelinmyynti, sähköpostien käsittely sekä golf-myymälätuotteiden - ja ravintolan myyntityö.
Työnhakijoilta edellytetään 18vuoden ikää, englannin kielen
taitoa, tietotekniikan hallitsemista ja positiivista asiakaspalveluasennetta. Golﬁnharrastaminen
ja aikaisempi kokemus myymälä- tai ravintolatyöstä katsotaan
eduksi.
Vapaamuotoiset
hakemukset
osoitteeseen
caddiemaster@kuortanegolf.ﬁ
Hakuaika 30.4.2006 asti. Lisätietoja Lampisen Paulilta (020 198
3090) tai osoitteesta
pauli.lampinen@kuortanegolf.ﬁ

Suuret kiitokset Ykköset-lehdelle
Kisa sai melkoista näkyvyyttä kun Ykköset- lehti oli jälleen mukana tiedonvälittäjänä sarjamuotoisen kisan kulusta laajalle lukijakunnalleen (levikki yli 350.000 kpl).
Lehden yleismies Taisto Järvisestä onkin kehittynyt melkoinen golﬁn asiantuntija ja uutisoinnin
revittäjä, vaikka hän ei itse (vielä) harrastakkaan golﬁa. Mutta juoksumies Taisto on kiireestä kantapäähän. Kuortane Golf ry:n puolesta lausummekin jälleen suuret kiitokset Ykköset-lehdelle heidän
myönteisestä suhtautumisesta lajimme tunnetuksi tekemiseen ja yhteistyöhön.
Nähdään palstoilla jälleen vuonna 2006.
Kuortane Golf ry:n hallitus
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Osakkaat, jäsenet ja golﬁsta kiinnostuneet
Sijoita itseesi
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HANKI KUORTANE GOLF OY:n OSAKKEITA
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Paulin tilkkutäkki on tällä kertaa hyvinkin visuaalinen. Samoin on
laita seuran puheenjohtajalla, Pasi Puttosella, joka esittelee itseottamiaan taidekuvia, joihin liittyy tietenkin pakollinen kilpailu. Kaikkiin kolmeen kysymykseen oikean vastauksen esittäneille Pasi on
luvannut Kuharannassa illallisen voittajalle ja hänen 60 parhaalle
kaverilleen. Ei nyt sentään, mutta voihan sitä aina yrittää. Tarkemmat ohjeet kilpailuun sivun alaosassa.

Laajentaaksemme harrastajamääriä ja yhtiön osakaspohjaa sekä mahdollistaaksemme tulevaisuudessa kentän laajentumisen 18-reikäiseksi, Kuortane Golf Oy:n
hallitus on päättänyt laskea myyntiin 15.11 - 31.12.2005 välisenä aikana yhtiön
velattomia A-osakkeita erikoisehdoin seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Kaksi Kuortane Golf Oy:n A-osaketta pakettihintaan 2.000€.
Myyntihintaan lisätään 1,6%:n varainsiirtovero + 32€ (yht. 2.032€).
Pelaaja maksaa hoitovastikeen vain toisesta osakkeesta.
Toisen osakkeen voit jättää lepäämään ja ottaa käyttöön kun haluat.
Kun toinenkin osake otetaan käyttöön, tällöin myös siihen kohdistuu vuotuinen hoitovastike (vuonna 2005, 320€ sis.8%:n alv.).
Kun molemmat osakkeet ovat aktivoitu ne muodostavat yhdessä perheosakkeen jolloin myös perheen lapset ( 21v. ja nuoremmat) voivat pelata ilman
lisäveloituksia.
Yhtiöjärjestyksen löydät www.kuortanegolf.ﬁ/osakkeita

Käytä heti tilaisuus hyväksesi - pari tonnia - pari osaketta!
Muista myös OP-rahoitus Oy:n Golfrahoitus
tiedustelut ja kaupat
kuortanegolf@kuortanegolf.ﬁ
Pauli Lampinen
020 198 3090
Kuortane Golf Oy hallitus

NORSURAFFIT RULLALLE
Paljon
harmia
aiheuttaneiden
”norsurafﬁen” loppukesäinen leikkaus-toimenpide on sitten suoritettu
ja hyväksi havaittu. Killisen Jouni
rullasi koneineen heinistä peräti 60
kpl 500 kg:n paalia jotka hän vei ja
kippasi metsänsä reunaan savuamaan. Kestää kuulemma 5 vuotta,
kun luonto on poltellut tuon määrän
heinää savuna ilmaan. Melkoista
pössyyttelyä! Golfarien suuri toive
toteutuu, kun ensi vuodesta alkaen rafﬁen leikkuu otetaankin sitten
normaaliin kentänhoidon viikko-ohjelmaan parin-kolmen viikon välein.

10 viikkoa kestänyn viikkokisamme -Ykkösgolf - pelattiin kuluneena
kesänä jo kolmannen kerran kesä-elokuun aikana. Sarjan 19-36 Ykkösgolfarin tittelin vei tällä kertaa
Taneli Lahtinen Seinäjoelta. Taneli
pokkasi kokonaiskisan voiton lisäksi
useampia viikkokisan voittoja. Kaikki tulokset on nähtävissä nettisivuillamme www.kuortanegolf.ﬁ

PAR-3
tie golﬁin
Vanhaan ”pässihakaan” rakentuu kauan suunnitelmissa olleen
par-3:sen viimeinen eli kolmas
griini. Pohjatyöt salaojituksineen
saatiin valmiiksi juuri talven alla
ja pintarakenteiden teko voidaan
suorittaa alkukeväästä.
Radan valmistuttua sinne voivat
mennä pelaamaan kaikki golﬁsta kiinnostuneet,
• ilman jäsenyyttä,
• ilman osakkeen omistusta
• ilman veloitusta.
Toivotaan että par-3 olisi pelattavissa loppukesästä 2006.

MIEHET METSÄÄN
ja uusi väylä ysille
Talven tultua, kun toukat ja muut
ötökät eivät enää häiritse metsässä kulkijaa, niin sinne on mukava mennä. Monet metsurin
taidon omaavat golf-ystävämme
tulevatkin saamaan henkilökohtaisen puhelinsoiton, jonka viesti
on seuraava:
Saavu Klubille ja ota Homelite
mukaan. Kaadetaan muutama
petäjä, jotta saadaan se ysi-väylän uusi vaihtoehtoinen lyöntipaikka rakenteille.
Siinä se. Saatavasta puutavarasta voidaan rakentaa tiin kupeeseen myöhemmin vaikkapa
laavun, sellaistahan meillä ei
vielä olekaan,

Miellytt
astaa kysymyksiin oikein ja saat itse määrätä palkintosi. Tosin puheenjohtajallamme, ”Ajatusten Lapuanjoella” on veto-oikeus joko hylätä tai hyväksyä tehty esitys. Ja
tässäpä kysymykset.
Kuva 1: Kuinta monta palloa? Kuva 2: Mikä on reiän koko (siis kuvassa näkyvä)? Kuva 3: Kaikki muistanevat iloiselta 70-luvulta TV-sarjan Monty
Python. Heillä oli sketsi,
kyseessä vai liittyykö esine kenties johonkin ihan muuhun?
Vastaukset sähköpostilla osoitteeseen pasi.puttonen@kuortane.com

Golf vaativaa kuin tilintarkastus. Kuvan golfarit ovat KPMG-tilintarkstustoimiston tarkastajat Hannu Paunikallio ja Markku Lehto. He
tarkastivat miestyöpäivän verran yhtiömme
kirjanpitoaineistoa ja totesivat että “par`issa”
kulkee. Päälle kierros golﬁa...ja huh huh. Ei
par`in palaa. On hienoa että kullakin alalla ja
lajissa on omat ammattilaisensa. No tämähän on vain GOLFIA!!! rrrr!

RANGELLE
NURMI-LYÖNTIALUE
Mäyrys möyritään maita!
Kun uuden uhkean Neste-liikenneaseman maansiirtotöistä jäi
runsain mitoin tarpeetonta maaainesta, teimme kaupat ja ”kippootimme” ne rangen nurmilyöntialueen pohjamaaksi.
Uusi lyöntialue on kooltaan
10 x 100 m ja muotoiltu olemassaolevien lyöntipaikkojen edustalle.
Monitasoiseksi tehtävällä alueella voi harjoitella erilaisia lyöntejä: tasaisen maan, ”aukeavan
rinteen” kuin myös vastamaa
lyöntejä. Niitä ei tule yleensäkään harjoitelluksi kuin kentällä,
jossa se onkin jo yleensä liian
myöhäistä.

