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Kausi 2006 oli vilkas ja tapahtumarikas
KuGon kentällä. Oli koulutusta, jälkipeliä
klubilla ja pelikautta joulukuun puoleen
väliin saakka.
Sadevaatteita ei tarvittu koko kesänä.
Kentälle päästiin jo huhtikuulla ja siitä
lähtien kentän kunto oli koko kauden
erinomainen.
– Kiitos myös kenttämestari Jaakolle!
J.E.K.

Nyt kun kesä mennyt on…

V

iisi kuukautta golfia on taas takana. Mailat
on laitettu varastoon huilaamaan ja vuoden vaihteen jälkeen ne taas kaivetaan esiin.
On aika aloittaa harjoittelu ensi kautta varten.
Palataan kuitenkin hetkeksi kesään ja viheriölle.
Ladyt kokoontuivat koko kesän ajan keskiviikkoisin Kuharantaan yhteisen peli-illan merkeissä. Kokoontumiskertoja oli kaikkiaan 16 ja
pelaajia keskimäärin 10. Oli tosi hienoa, että
joukkomme kasvoi viime kesästä. Tarkoituksenamme oli käydä pelaamassa Ähtärissä mutta
se kesän ainoa iso vesisade osui juuri tuohon
vierailupäivään. Reissu siirtyy ensi kesään.
Perinteinen Ruuhikosken pelimatka tehtiin
elokuussa. Matkaan lähti 8 ladya. Emäntinä
toimivat paikallisen seuran ladyt. Leppoisan
pelikierroksen jälkeen meitä kestittiin tosi hyvällä ruualla.
Pari viikkoa tästä saimme EPG:n ladyt vieraaksemme. Kuortaneen kentällä ei varmaan
koskaan ole ollut niin monta ladya yhtä aikaa
(24). Pelasimme tuttuun tapaan sekaparein.
Sää oli loistava ja suuresta joukosta huolimatta
kenttä rullasi hienosti. Ja tottahan ne vieraat
kestittiin oikein kunnolla täällä meilläkin. Molempien seuravierailujen jälkeen totesimme
yhdestä suusta, että olipas taas mukavaa tavata
ja pelata.

Kesän aikana monet ladyt pudottivat
tasoitustaan. Eteenpäin mennään. Nyt kun
tasoituksissa on ”kisaraja” alitettu niin toivoa
sopii, että ensi kaudella kilpailuihin osallistuva joukkomme kasvaisi.
Tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen ja seuran näkyvyys. Jos peli kulkee, niin
yllätyksiä on luvassa. Näin kävi allekirjoittaneelle seuraottelussa Ikaalisissa. Ainoa asia
mikä harmitti, oli naispelaajien vähäinen
osallistuminen. Neljästä seurasta pelaajia oli
yhteensä 9. Tsempataan ensi vuonna.
Lumi on peittänyt viheriöt, mutta onneksi
meillä on golfhalli. Nyt vuodenvaihteen
jälkeen olisi tarkoitus kokoontua kerran
viikossa hiomaan lyöntejä tulevaa kautta
varten. Harjoitusillasta ja hinnoista tarkemmin nettisivuilla, joita toivottavasti ladyt kuin
muu seuraväki käyvät ahkerasti lukemassa.
Kiitän lämpimästi kaikkia kesän toiminnassa mukana olleita ladyja ja samalla toivotan menestyksellistä kautta 2007.

Keväällä oli useita koulutustilaisuuksia rangella
pj. Pasi Puttosen vetämänä.

Jälkien paikkaus oli KuGolaisille kunnia-asia.
Varsinkin marras-joulukuun kierroksilla paikkaus
unohtui monelta – vieraalta!

ladyterveisin
Tintti
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Klubilla oli jälkipelin aika! Sennut Lampisen
kuultavana.
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Kilpailut

Mestaruuskilpailut 2006
Järjestyksessään neljännet Kuortane Golfin
mestaruuskilpailut pelattiin (jälleen) mai
niossa säässä 12.–13.8. 2006.

K

ilpailu oli kaksipäiväinen, joka pelattiin
siten, että yleinen sarja pelasi lauantaina 36 reikää ja sunnuntaina 18 reikää.
Muut sarjat: seniorit, juniorit ja naiset pelasivat
molempina päivinä 18 reikää. Kuten mestaruuskisoihin kuuluu, kisa pelattiin tasoituksettomana
lyöntipelinä kaikkien sarjojen kohdalla.
Miesten mestari oli lähes tavoittamattomissa
jo ensimmäisen pelipäivän jälkeen. Petri Vainio
nimittäin latoi tulostaululle tylyt lukemat lauantaina ja jätti näin Jussi Takaluoman ja Matias
Lampisen jopa 19 lyönnin päähän lähdettäessä
toiseen kisapäivään.
Peten lyönti kulki sunnuntaina vielä kohtuullisesti ja otti näin varman voiton 16 lyönnin
turvin toiseksi tulleeseen Jussi Takaluomaan,
joka pelasi yhteistuloksen 242 lyöntiä. Kolmanneksi yleisessä sarjassa tuli Timo Mäki-Jussila,
jonka kisakunto ajoittui sopivasti mestaruuskisoihin, kuten pitääkin. Tipi jäi kahden lyönnin
päähän Jussista tuloksella 244 lyöntiä.
Naisten sarjaan osallistui ainoastaan neljä
rohkeaa ladya. Ladyjen voiton nappasi tällä
kertaa Arja Katajisto viiden lyönnin turvin toiseksi tulleeseen Tintti Lehtiseen. Arjan tulos oli
varsin mainio 188 lyöntiä. Tiukka kamppailu
himmeimmästä mitalista ratkesi Ulla Isotalon
hyväksi yhden lyönnin erolla neljänneksi tulleeseen Liisa Takaluomaan. Ullan tulos oli 203
lyöntiä ja Lissun 204 lyöntiä.
Kaikkien ladyjen suusta lähti leveä hymy
kilpailun jälkeen ja samaan hengenvetoon kaikki
toivoivat, että ensi vuoden kilpailuihin saataisiin
lisää kisaajia, sillä hampaat irvessä kukaan ei
tänäkään vuonna kilpaillut.
Junioreiden sarjaan osallistui naisten sarjan
tavoin vain neljä kisaajaa. Kisa oli alusta lop-
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puun nuorenmiehen Juuso Yli-Oppaan näytöstä, vaikkei hän parhaalla pelipäällä ollutkaan.
Juuso otti historiallisen kolmannen nimensä
palkintopyttyyn pelaten junnujen mestariksi
tuloksella 176 lyöntiä. Toiseksi sijoittui Riku
Lähteenmaa tuloksella 184 lyöntiä. Hienosti
kolmanneksi tuli ainoa tyttö junnujen sarjassa
Eeva Tynjälä yhteistuloksella 193 lyöntiä.
Seniorisarjaan osallistui 10 kilpailijaa, joista
voiton nappasi viime vuoden tapaan Raimo
Maijala yhteistuloskella 178 lyöntiä. Toiseksi
sijoittui Haarajärven Juho parin lyönnin erolla
Jussi Kukkolaan. Juhon tulos oli 188 lyöntiä.
Keijo Pirhonen sijoittui neljänneksi yhteistuloksella 196 lyöntiä.

tuu mestaruuskisoihin suurimmalla tasoituksella, Dunnen tasoitus on 54, vaikkei pelistä sitä
uskoisi. Thomaksen tulos oli hienot 227 lyöntiä.
Lukijat varmasti miettivät, miten ihmeessä
Kuortane Golfissa on jäsen Irlannista saakka.
Jutun kirjoittaja tapasi nuoremman Thomaksen
TP-Seinäjoen jalkapallojoukkueen harjoituksissa
pari vuotta sitten. Tutustuttuamme hän rohkeni
kysymään isälleen golfseuraa Suomesta, Irlannissa jäsenmaksujen ollessa niin kalliita. Parin
viikon jälkeen tuosta keskustelusta Thomas
Dunne seniorilla oli jäsen- ja tasoituskortti Kuortane Golfista. Nuorempi Dunne valmentaa tällä
hetkellä TP-Seinäjoen edustusjoukkuetta ja
kertoi liittyvänsä isänsä tavoin KuGo:n jäseneksi
kaudelle 2007.

Sokerina pohjalla – Mr. Thomas Dunne
Väriläiskänä seuran mestaruuskilpailuissa oli
Irlannin ”etäjäsenemme” Thomas Dunne. Herra
Dunne sattui olemaan Suomessa lomailemassa
poikansa perheen luona muutaman viikon, juuri
sopivasti samoihin aikoihin kuin mestaruuskilpailut järjestettiin.
Iloinen ja huumorintajuinen Dunne osallistui
kilpailuun tietysti molempina päivinä, muiden
senioripelaajien tavoin. Hänen poikansa (myös
nimeltään Thomas Dunne) toimi hänelle caddiena kilpailussa. Thomas Dunne nuorempi asustaa Nurmossa suomalaisen vaimonsa ja kahden
lapsen kanssa, joten matka Kuortaneellekin oli
lyhyen ajomatkan päässä.
Varsinainen herrasmies Thomas Dunne
vanhempi piti myös pienen kiitospuheen kilpailun päätyttyä. Siinä hän kiitti kenttää sen hyvästä kunnosta sekä kilpailuorganisaatiota ja muita
toimijoita ja pelikavereita ystävällisyydestä
häntä kohtaan.
Thomas Dunne palkittiin Matti Puskan lahjoittamalla palkinnolla rohkeimpana pelaajana
kilpailussa. Rohkeimman pelaajan tittelin mestaruuskilpailussa perustuu siihen, kuka osallis-

Matias Lampinen

Kilpailut
YkkösGolf 2006
Vuoden 2006 YkkösGolf kesä päättyi 9.9.
pelattuun Tähtien kisaan, johon kaikki vä
hintään yhden Ykkösgolf-kierroksen kesän
aikana pelanneet olivat tervetulleita.

Tuulisessa ja koleassa säässä pelatun tasoituksellisen lyöntipelin voitti 21 kilpailijan joukosta
sarjan 19–36 mestari Jari Liinamaa nettotuloksella 72. Vain lyönnin Jarille hävinneenä toiselle
ja kolmannelle sijalle itsensä selvittivät Kari
Latvala ja Raimo Maijala. Karin ja Raimon paremmuusjärjestyksen ratkaisi tarkan tasoituksenkin oltua sama Karin lyöntiä parempi takaysi.
Liekö säästä johtunut, ettei kisan kärkikolmikon
lisäksi kukaan muu päässyt bufferiin, joten
tasoituksia jouduttiin korjaamaan muilla hieman
ylöspäin.
Kisan jälkeen palkittiin kesän aherruksesta
yhteiskilpailussa (neljän parhaan viikkokisan
yhteistulos) parhaiten menestyneet kiertopalkinnolla, Veljekset Keskisen ostokortilla ja Ykköset-lehden matkalahjakortilla. Sarjan 19–36
mestarihan tänä vuonna on Tähtien kisankin
voittanut Jari Liinamaa ja sarjan 0–18 voitti jo
toisena vuotena peräkkäin Juuso Yli-Opas.
Kokonaiskilpailun kakkoset ja kolmoset saivat
myös Keskisen ostokortin ja näille sijoille sijoittuivat sarjassa 19–36 Seppo Takaluoma ja
Mikko Suokonautio. Sarjassa 0–18 toiseksi
sijoittui Kari Latvala ja kolmanneksi Matias
Lampinen. Onnittelut voittajille ja suuret kiitokset Ykköset-lehdelle yllätyspalkinnon lisäksi
loistavasta yhteistyöstä kesän aikana.
Numeroiden valossa neljännen kerran järjestetty YkkösGolf viikkokisa oli jälleen menestys.
Kesällä 2005 Lopputuloksista löytyi 48:n pelaajan nimi ja kierroksia kertyi yhteensä 374. Tänä
vuonna vastaavat lukemat ovat 63 pelaajaa ja
607 kierrosta. Suurkiitokset kaikille kisaan ja
sen käytännön järjestelyihin osallistuneille sekä
muuten vaan hengessä mukana olleille.
Terveisin,
Kilpailutoimikunta

Ryhmäkuvassa joukkueet. Upeaa kiertopalkintoa kannattelee KoG:n sennujen pj Heikki Kujala.

Senior Scramble
Kokkola-Kuortane Senior Scramble
ystävyysottelu pelattiin ensimmäisen
kerran Kokkolan uudistuneella kentällä
26.5.2006.

Kisaan osallistui 15 joukkuetta. Joukkuevoitto tuli Kuortaneelle Hakorinta-Ahon tuomana. Kokonaiskilpailu päättyi niukasti isäntien
voittoon 295–300, siis viiden lyönnin nettoerolla!
KuGon kapteeni Esko Saarimäki oli valmistanut kisaan komean kiertopalkinnon
”Tervascramble”, jonka ensi kiinnityksen sai
KoG. Seuraava koitos on 2007 Kuortaneella,
jonne Kokkolan seniorit kutsuttiin. Päätöstilaisuus oli uudessa klubitalossa, jonka sauna
oli ensi kertaa lämpöisenä – kugolaisten
uudistettavana!

Ykkösryhmässä Yli-Kuivila ja Kukkola.

J.E.K.

Erinomaisesti pelanneet Hilkka Jaskari ja Liisa Takaluoma olivat kuudensia kokonaistuloksissa!

Voittajajoukkuessa pelasivat Hakorinta ja Aho, jotka
vastaanottavat palkintonsa.
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Tapahtumat

Pääosa senioreista
on kierroksen tehnyt
ja on jälkipelin aika
klubilla.

KuGo:n senioritoimikunta teki syyskuun
viimeisellä viikolla järjestyksessä toisen
pelimatkan Pärnuun. Ohjelma sisälsi kylpylä
hoitoja ja 3–5 pelipäivää White Beach golfin
kentällä. Matkalle osallistui 28 henkeä,
jotka majoittuivat Villa Katariinassa ja
Vihreässä Talossa.

Seniorigolfaajat pelimatkalla Pärnussa

White Beach golfin viheriöt tutuksi!
M

atkan suunnittelusta vastasi senioritoimikunnan jäsen Mauri Makkonen ja toteutuksesta Matka-Peuran golfaava kuljettaja Antti
Piipponen. Sunnuntaina 25.9. noustiin autoon
Kuortaneella ja iltapäivällä 16 aikoihin oltiin
perillä Pärnussa.
Maanantaina oli vuorossa peli White Beachin
kenttällä, joka oli usealle tuttu jo viime vuodesta. Aamusumun hälvettyä sää oli hyvä ja peli
maistui. Kenttä oli väylien osalta erinomaisessa
kunnossa. Osa viheriöistä oli talvehtinut huonosti, mistä johtuen ne olivat kuoppaisia. Peli-

tunnelmaa kohotti kovasti kentällä vallinnut
kiireettömyys, joka mahdollisti lähdöt ykköseltä
taikka kympiltä joka päivä.
Audrujoen varrella oleva kenttä on vaativa ja
sen kapeat, pitkät väylät sisältävät runsaasti
vesiesteitä. Kentällä pelattiin viikon aikana 3–5
kertaa, kun sää suosi ja pelimaksu oli kohtuullinen 25 €. Viikon parhaat kierrokset olivat 88,
90 ja 92 lyöntiä bruttona. Perjantain päivällisellä
palkittiin lukuisia pelaajia Ala-Honkola & Kumpp.
lahjoittamilla palkinnoilla.
Matka sisälsi myös kulttuuria. Osa kävi Pär-

nussa ”Eesti Konsertissa” kuuntelemassa Mozartia. Tulomatkalla vierailtiin taidemuseo Kumussa Tallinnassa, jonne Kuortaneen
Säästöpankki tarjosi sisäänpääsyn mukana
olleille. Kotona oltiin sunnuntai-iltana 1.10.
Matka sujui hyvin ja koko viikon järjestelyt
menivät säätä myöden nappiin! Maurille ja
Antille suurkiitos onnistuneesta kuntolomasta.
Jussi E Kukkola
Senioritoimikunta, pj

Tulomatkalla Tallinnassa tutustuttiin suomalaisen
arkkitehdin Pekka Vapaavuoren suunnittelemaan, helmikuussa 2006 avattuun ”Kumu Art
Museoum”iin, joka on melkoinen nähtävyys.
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Tapahtumat
Junnujen pelireissu

L

ähdimme kohti Kauhajokea perjantaina 28.7 kello 12.
Sinne lähti kaksi huoltajaa Pasi Puttonen ja Kari YliOpas ja junnuja Aapo, Juuso, Niko, Riku ja Eeva. Lämmittelimme Kauhajoen rangella noin puoli tuntia ja päälle vielä
koitimme griinien nopeutta ja bunkkerien kovuutta sekä
hieman chippailimme.
Lähdimme kiertämään kenttää kahdessa ryhmässä,
toisessa oli kolme ja toisessa neljä henkilöä. Toisessa
ryhmässä pelasivat Riku, Aapo, Niko ja Kari, toisessa Pasi,
Juuso ja Eeva. Pelasimme 18 reikää pelimuoto oli pistebogey ja lisäksi pisin draivi ja lähestymiskisa. Pisimmän draivin voitti Niko ja lähestymiskisan Juuso. Samalla Juuso
voitti pistebogeyn ja tasoitus laski singeliin eli alle 9.5!
Myös Eeva sai tasoitusta alas päin pelaamalla keltaisilta 37
pistettä. Muut junnut pelasivat ihan hyvin. Palkinnot olivat
päätähuimaavia, jotka Pasi kävi noutamassa paikalliselta
klubilta mm. hanskoja ja palloja.
Lähdimme klubilta kohti Kauhajoen keskustassa olevaa
ABC:tä kohti jossa söimme pizzaa ja hampurilaisia, siellä
juttelimme loppu kesän tapahtumista ja jatko suunnitelmista. Sitten lähdimme kohti kotia. Pasi kiersi Seinäjoen
kautta vieden Eevan ja Kari ajoi suoraan Kuortaneelle.
Kotona olimme noin kello 21.00. Reissu tuli tehtyä turvallisesti ja kotona oltiin hyvin mielin.
Terveisin: Riku Lähteenmaa ja Juuso Yli-Opas

Naurua, lahjoja ja palkintoja
Seuran pikkujoulut houkuttivat jälleen jäsenemme Kuharantaan
juhlimaan ja nauttimaan jouluruoasta. Tänä vuonna pikkujoulujen
järjestämisestä vastasi nuorisotoimikunta.

Palkittujen hymy on herkässä. Vasemmalta oikealle: Ulla Isotalo, Aapo Petäjäniemi, Matias Lampinen, Tintti Lehtinen, Raimo Maijala, Jari Liinamaa, Mauri Makkonen ja Arja Katajisto.

K

lubiravintolassa vieraili pari rääväsuista
lappalaista jakamassa erilaisia seerumeja
jos jonkinmoisiin ”vaivoihin”. Ennen kuin nauru
kerkesi loppua lappalaisten jäljiltä, saapui joulupukki omine vitseineen. Tietenkin pukki jakoi
myös kaikille pikkujoululahjat.
Nuorisotoimikunta esitteli Ulla Isotalon
johdolla upean videon kaudelta 2006. Juniorit
ovat tehneet menneellä kaudella ennätysmäärän
pelimatkoja ympäri Suomen, ja videosta näkikin
miten ryhmä nauttii pelaamisesta.
Pikkujouluissa palkittiin tietenkin edellisen
kauden seuranmestarit sekä muut ansioituneet.
Nuorisotoimikunta sai ansaitusti vuoden toimikunta-palkinnon ja upeasti kehittynyt Aapo
Petäjäniemi pokkasi vuoden nuori – pokaalin.
Tänä vuonna palkittiin myös vuoden aktiivi, joka
oli caddiemasterimme Matias Lampinen.
Naiset olivat yksimielisesti äänestäneet Tintti
Lehtisen vuoden ladyksi ja samoin senioriksi
Mauri Makkosen. Ravintola Kuharannan henkilökunta palkitsee joka vuosi asiakkaan, joka on
ystävällinen ja viihtyy paljon klubilla. Tänä vuonna klubikannun sai Jari Liinamaa. Seuranmestarit kaudella 2006 olivat Arja Katajisto
(naiset), Raimo Maijala (seniorit), Juuso YliOpas (juniorit) sekä Petri Vainio (miehet).
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Terveisiä
Tervehdys!
Olen toiminut Kuortane Golfin caddiemasterina
alusta alkaen ja viihdyn työssäni erittäin hyvin.
Vaikka näkyvä työni keskittyykin kesäkauteen,
jatkuvat taustatyöt talvella. Caddiemasterit
hoitavat esimerkiksi jäsenlaskutuksen sekä
jäsen- ja tasoituskorttien lähetyksen. Suurin osa
toimistotöistä pyritäänkin hoitamaan lumen
ollessa maassa, jotta kauden aikana voidaan
keskittyä siihen olennaiseen, eli pelaamiseen.
Minun osaltani mennyt kausi oli poikkeus,
sillä opiskelin Saksassa koko kevään ja palasin
töiden pariin vasta elokuun alussa. Pahalta
tuntui olla poissa, varsinkin kun Suomen kesä
oli yhtä upea kuin siellä 2000 km etelämpänä.
Lämmin kesä tietää pitkiä ja kiireisiä päiviä.
Suuri kiitos ja hatunnosto siis Matiakselle ja
Tipille, jotka kahdestaan palvelivat asiakkaita
aamusta iltaan!
Caddiemaster on useimmiten ensimmäinen
– ja mahdollisesti ainoa henkilö, jonka kanssa
pelaaja on tekemisissä saapuessaan kentälle.
Siksi onkin tärkeää, että osaamme vastata
kysymyksiin ja voimme palvella asiakkaitamme
ammattitaidolla. Olemme oppineet paljon
menneiden vuosien saatossa, mutta opittavaa
on vielä paljon. Kun seura perustettiin ja kenttä
avattiin, aloitimme toimintamme puhtaalta
pöydältä. Jäseniä oli vain kourallinen ja toiminnassamme oli paljon epävarmuutta. Nyt viiden
vuoden jälkeen toimintatapamme on vahvistunut ja voimme luvata, että kehitys jatkuu myös
tulevina kausina.
Kuortane Golf on ihanteellinen työpaikka, ja
tunnen olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä kasvavassa ja kehittyvässä yrityksessä.
On mahtavaa seurata toimivaa kenttää ja kehittyviä pelaajia eturivipaikalta!
Tulevana kautena jatkan caddiemasterina
entiseen malliin. Toivon ja tiedän pystyväni
palvelemaan teitä pelaajia kokemuksen tuomalla ammattitaidolla myös kaudella 2007.
Kiittäen ja kumartaen,
Head Caddiemaster Iida Lampinen
iida.lampinen@kuortanegolf.fi
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Seuraava Annika ja Tiger?

Harrastuksena golf
O

n ajatuksissa lähteä golfkierrokselle. Ensin
silmäys säätilaan. Valitaan varusteet sään
ja lämpötilan mukaan. Tarkistus bäckiin, onko
mailat ja muut pelitarvikkeet kuten pitääkin olla.
Juotavaa ja pientä naposteltavaa vielä pariin
taskuun. Niin, ja pitäisihän se peliaikakin varata.
Ei kun matkaan.
Jotenkin tähän tapaanhan ne lähtövalmistelut itse kullakin on. Golfklubille tultaessa ja
kierrokselle valmistautuessa selviää myöskin
pelikaverit. Näin tulemmekin golfharrastuksen
hienoon kohtaan. Kun ykköstiillä kämmennetään ja toivotellaan pelionnea, sen jälkeen
ollaankin kuin vanhoja tuttuja ja ystäviä. Vaikka
oltaisiin keskenään kilpailutilanteessa, niin henki
on kuitenkin kaverin peliä kannustava ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tämä on hienon
golfetiketin mukaista.
Mielestäni Kuortaneella on tässä asiassa
päästy mukavasti oikeille raiteille. Kierroksia
pelataan leppoisissa merkeissä ja jälkipuinnit
kauniilla järvenrantaterassilla sujuvat lupsakkaan
huumorin sävyttäminä. Pelitilanteissa on onnistuttu säästymään isommilta onnettomuuksilta.
Se osoittaa harkittua mailojen ja pallojen käyttöä. Joskus ajatukset kuitenkin menevät niin
sen oman pallon mukana, ettei aina tule huomanneeksi mitä jälkiä se maila ja pallo tekivät
kentälle. Kanssapelaajien viihtyisyyden lisäämi-

seksi ja kentän kunnon säilymiseksi, toivommekin pelijälkien paikkaamiseen kiinnitettävän
entistä enemmän huomiota.
Kenttämme viime kesän kunto on saanut
muun muassa vieraspelaajilta erittäin myönteiset lausunnot. Tästä voitaisiin ohjata kiitos
kenttämestari Jaakon johtamalle kenttäväelle.
Haluan tässä yhteydessä tuoda esiin myös
sen, että Kuortane Golfin leppoisan ilmapiirin
luomisessa on suuri osuus Kuharannan ja golfklubin henkilökunnan asiakasystävällisellä asenteella. Siitä kaikille yhdessä ja erikseen lämmin
kiitos.
Kolme kesää seuran kapteenin tehtäviä
hoitaessani olen pyrkinyt suuntaamaan tuntosarviani vähän joka suuntaan ja yrittänyt myöskin
omalta pieneltä osaltani vaikuttamaan golfväen
viihtyvyyteen.
Toivottavasti myöskin ensi kesän kapteeni
pystyy ohjaamaan uusia jäseniä tähän ilmapiiriin ja pelihenkeen jo uusille jäsenille tarkoitetulla kapteenin kierroksella.
Toivon golfväelle miellyttävää ja tuloksellista
talviharjoittelukautta kuntoilun ja ennen kaikkea
hienon golfhallin käytön puitteissa.
Kapteeninne
Esko Saarimäki

Kentältä
Nyt on aika
suoristaa laissi!

O

salla meistä peli takkuaa päivästä toiseen.
Ja vain tuon pallon niin kauniin kierteisen
oikealle kiertävän lentoradan vuoksi. Eikä auta
vaikka kuinka, kaikkien oppien vastaisesti, suuntaisi lyöntinsä entistä enemmän väylän vasempaan laitaan – ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja
sittenhän se laissi ei aina tulekaan vaan aivan
suora lyönti vasemmalle auttiin. Ja taas manataan, vaikka lyönti oli suora ja sinnehän sen
pallon piti tanssin mukaan lentääkin.
Eikä Kuortaneella paljon pelaavia laissaajia
helpota sekään, että Kuortaneen Golfkentän
väylälle 9/18 on tehty uusi tiiauspaikka. (katso
kuva) Noustessa tuolle näköalapaikalle, avautuu
väylä eteen aivan erilaisena kuin aikaisemmin.
Tiiauspaikan vasemman reunan männikkö
pakottaa avaamaan aivan tiiaspaikan oikeasta
reunasta, notta näkisi edes väylän keskiosan.
Lyhyempää avaustahan (siis muulla kuin puulla)
ei voi edes miettiä koska sitten ei pian saavuta
toisella lyönnillä riiniä. Palloa tiille asetettaessa
tulee väkisinkin mieleen, että mitä jos ei tulekaan roota. Itse asiassa huukki olis vieläki paree,

Toinen 9-teen lyöntipaikka pelikunnossa kesällä 2007!

sillä väylän oikeassa laidassa erottuu hyvin
selkeästi sivuvesiesteen paalut ja esteen takaa
vielä auttipaalutkin. Eikä siinä vielä kaikki! Autin
takana on yksi tuleva par 3:n kentän griineistä
ja pahalle laissaajalle jopa ranken lyöntipaikatkin
ovat uhkana. Joten FOOOOORRRRR!!!! -huuto
taas kaikukoon.

Tulevaa ennakoiden, kannattaa hyödyntää
meidän KuGolaisten maan paras talviharjoittelumahdollisuus. Nyt talvikaudella on aikaa lyöntien hiomiseen, kun ei kotomaassa pelaamaankaan päästä muutamaan kuukauteen. Siispä
Golfhalliin harjoittelemaan hyvässä seurassa.
Terveisin nimimerkki laissista rooksi

Kenttämestarin kuulumisia

Nelos-väylän greeni, suojat pois sennujen kökällä!

Kentän hoitotoimia tammikuussa
Joulun alla tehtiin greeneillä suojamuovitus
talvea varten. Alle laitettiin täpläsuoja ja päälle
musta suojamuovi estämään jääpoltetta ja
talven pakkasia. Näin pitäisi greenien talvehtia
hyvin ja olla jo huhtikuussa pelattavassa kunnossa.
Talven tulo on nyt myöhässä. Poikkeuksellista on että lumi puuttu maakunnasta kokonaan.
Kentän viheriöt eivät nyt kaivanne suojausta ja
hometta esiintyi greenien pinnoissa. Tästä
johtuen kenttämestari kutsui seniorit kökkään.
Aurinkoisena torstaipäivänä 11.1.07 muovit
poistettiin greeneiltä!
Keväällä nähdään, oliko toimenpide oikea.
Väylät olivat muuten hyvässä kunnossa. Niillä ei
tavattu tulvavettä ja jääpolte jäänee näillä näkymin vähäiseksi.

Kulunut kesä oli olosuhteisiin nähden hyvä.
Pelaajia oli paljon ja säät suosivat. Lämmin
kesä ei kuitenkaan anna kenttätyöntekijöille
vapaapäiviä, päinvastoin. Kauden aikana tein
reilut 300 tuntia ylitöitä kentän pelikunnossa
pitämiseksi, jossa on viikonloppuja ja viikolla
olleita ylitettyjä säännöllisen 8 tunnin päiviä.
Varmasti se ei näkynyt pelaajien näkökulmasta, koska olen tullut yleensä aikaisemmin kuin kesätyöntekijät ja lähtenyt heidän
kanssa samoihin aikoihin.
Kenttä on ollut hyvässä kunnossa kuivasta kesästä huolimatta. Hoitotoimia kentällä ei
ole voinut paljon tehdä, koska pintailmastus
ja hiekoitus häiritsevät liikaa pelaamista.
Tarvittavat toimenpiteet on kuitenkin tehtävä,
jotta kenttä saadaan pysymään kunnossa.
Voisin kertoa lyhyesti pintailmastuksesta
ja hiekoituksesta.

hiekkakattauksella. Hiekka lisää kuitukerroksen ilmavuutta ja edistää mikrobien lahotustyötä. Hiekka suojaa kasvupisteitä, parantaa
kantavuutta, pinnan kuivumista, pitävyyttä ja
pehmeyttä.
Kesätyöntekijöitä minulla oli Pekka Hallilla, Taneli Lampinen, Arttu Ikäläinen sekä
Tuomas Yli-Opas pallojen kerääjänä. Heidän
apunsa kentän hoidossa oli suuri. Erikseen
tahtoisin kiittää Pekkaa, koska hän tuli uutena töihin kentälle vaikka ei ole ennen ollut
tekemisissä golfin kanssa.
Kiittäisin lopussa teitä pelaajia siitä, että
olette antaneet meidän työskennellä ja
hoitaa kenttää rauhassa ja malttaneet odottaa meidän merkkiä koska saa lyödä.
Terveisin kenttämestarinne
Jaakko Suominen

Pintailmastus
Pintailmastuksella estetään pintamaan tiivistymistä ja parannetaan veden ja lannoituksen imeytymistä juuristoon. Maan pieneliöstökin voi paremmin ilmastuksen ansiosta.
Myös pinnan pehmeys ja pitävyys paranee.

Hiekoitus eli Dressaus
Nurmikon tyvelle maanpinnan rajaan kertyy
kuitukerrosta. Se koostuu kuolleista lehdistä
ja leikkuujätteistä. Kuitukerrosta voi parantaa

J.E.K.
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Tiedotukset

Uusi toimikunta perusteilla
– keksi toimikunnalle nimi!
On jo useamman vuoden ajan mietityt
tänyt, miksi meille miehille ei ole golf
seurassamme omaa toimikuntaa. Toimikunnathan ovat tuo golfseuran toimintaa
pyörittävä joukko. Lady-, Juniori- ja
Senioritoimikunnat sekä KTK-toimikunta
(yhdistetty kilpailu- tasoitus ja kenttä
toimikunta) järjestävät tahoillaan kohderyhmillensä erilaisia kokoontumisia;
koulutuksia, kökkiä, pelimatkoja, tutustumisia uusiin kenttiin jne. Meille – jo juniori-iän saavuttaneille mutta ei vielä senioreiksi yltäville – ei ole tarjolla juurikaan
muuta kuin avoimia kilpailuja.
Nyt on sitten kauden 2007 alussa
tarkoitus perustaa KuGo ry:hyn toimikunta tarjoamaan tälle kyseiselle miesjoukolle erilaisia aktiviteettejä golfin parissa.
Toimikunnalle tarvitaan osuva nimi,
joten avaamme nimiehdotuskilpailun.
Keksi toimikunnalle nimi. Valituksi
tullut ehdotus palkitaan. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen pasi.puttonen@
kuortane.com tai numeroon 020 1983
094 huhtikuun loppuun mennessä.
Mikäli olet halukas kehittämään kyseistä
tai muita toimikuntia tai seuramme toimintaa yleensä – ota yhteyttä. Toimikuntien vetäjien yhteystiedot löydät seuran
kotisivuilta osoitteesta www.kuortane
golf.fi jäsentoiminnan alta.
Terveisin Pasi 38 v.

Talvella 2007 Golfhalliin
Kuortane Golf ry:llä on talvella jo totuttuun
tapaan harjoitusvuoro Golfhallilla.
Harjoitusvuoro on 7.1.–22.4. 2007
välisenä aikana sunnuntai-iltaisin
klo 19.00–21.00.
Harjoitusvuorot ovat tarkoitettu seuran jäsenille.
Hinta 5 € / ilta, joka maksetaan hallivalvojalle
aina vuoron alussa tai 50 € koko talvikaudelta,
joka maksetaan suoraan Kuortane Golf ry:n
tilille 518701-27137. Esitä kuitti kausimaksusta
hallin valvojalle (maksu sisältää harjoittelun
seuran sunnuntaivuorolla ja pallot).
Eri toimikunnat järjestävät lisäksi omia kokoontumisia; peli- ja harjoitteluvuoroja. Lisätietoja löydät kotisivuilta jäsentoiminnan alta tai
toimikunnan vetäjältä.
Avoimet ovet Golfhallilla seuran vuorolla
sunnuntaisin klo 19.00–21.00
Joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina ovat seuran vuorolla ns. avoimet ovet. Tuolloin harjoitusilta on kaikille ilmainen ja silloin kuka tahansa
voi tulla kokeilemaan golfia. Eli ota kaveri mukaan ja tule hallille. Sieltä löytyy välineitä ja
opastusta.
Päivämäärät ovat
4. maaliskuuta, 1. huhtikuuta
Lisätietoja:
Kuortane Golf ry:n hallivuoroista näet seuran
kotisivuilta tai voit kysellä
Tintti Lehtiseltä
020 1983 095 ja
Pasi Puttoselta
020 1983 094
Seuran vuorojen ulkopuolisia vapaita
aikoja ja hintoja Golf halliin sekä mahdol
lista majoitusta voit kysellä suoraan Kuortaneen Urheiluopistolta puh. (06) 5166 111.
Talviharjoitteluterveisin Pasi Puttonen
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Kuortane Golf hakee töihin
kahta palveluhenkistä
caddiemasteria Golfklubi
Kuharantaan kesäksi 2007!
Sinä, joka olet:
• 20 vuotta täyttänyt
• iloinen
• taidat tietotekniikan perusasiat
• ystävällinen
• työtä pelkäämätön
• golfia harrastava tai lajista
kiinnostunut
ota meihin nopeasti yhteys niin sovitaan tapaaminen. Voit myös lähettää
työhakemuksesi sähköpostilla tai
postitse (kirjekuoreen merkintä TYÖHAKEMUS). Liitäthän mukaan myös
ansioluettelosi.
Työt alkavat huhti-toukokuussa ja
päättyvät lokakuussa.
Hakuaika on 1.5.2007 asti.
Kuortane Golf / Iida Lampinen
Vierteentie 89
63130 Mäyry
Puh: 020 198 3098
Email: iida.lampinen@kuortanegolf.fi

