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Tänäkin kautena
sinapit sylissä?
Puheenjohtaja Pasi Puttonen

Taas on talvi takana ja kesä
koitti. Tätä kirjoittaessa vesi tosin
tippuu räystäistä, Golfhallissa on
harjoiteltu puttia ja chippiä sekä
onhan tuota kokeiltu raiveriakin.
Meillä monella on erona aikaisempiin vuosiin tuo talvisen ajan
hyötykäyttö – siis golfin suhteen.
Talven aikana Rooltamme (AP
Kaarna) muutaman yksityistunnin
ottaminen ja seuran vuoroilla ”lähipelikikkailu” on varmasti ollut
meille monelle hyvä ratkaisu.
Enää ei kevään ensi kierroksille
tarvitse lähteä hakemaan tuntumaa vaan voi heti päästää menemään. Onkin mielenkiintoista
nähdä tulevan kauden tasoitusten
muuttuminen. Kuinka suuri onkaan talviharjoittelun merkitys
onnistumisten kokemiseen ja sitä
kautta pelistä nauttimiseen jo heti
ensi kierroksista lähtien? Tämän
pohdiskelun tarkoitus ei ole sitten
tuoda paineita ja entisestäänkin
lisätä puristusta raiverin varteen.
Pidetäänkin mielessä tuo vanha
mielikuva ja yhteys gribin lujuudesta ja avoimesta sinappituubista kämmenissä.
Kuluva vuosi on KuGo:n kannalta uusien toiminnallisten haasteiden vuosi. Lyhyen historiamme
aikana olemme saaneet seuran

perustoiminnot käyntiin. Kuluvana vuotena on tarkoitus entisestäänkin kehittää ja aktivoida toimikuntien toimintaa ja täten laajentaa jäsenistölle suunnattua tarjontaa. Tavoitteeksi illanistunnoissa olemme myös asettaneet useamman jäsenen aktiivisen osallistumisen seuran toimintaan muihinkin kuin kisoihin. Jokainen
jäsen onkin tervetullut kehittämään seuramme toimintaa. Eri
toimikuntien toiminnan kehittämiseen, kentän kunnosta huolehtimiseen sekä kentällä toimimiseen, erilaisten tapahtumien, kilpailujen ja koulutusten kehittelyyn
löytyy varmasti hyviä ideoita. Ota
yhteys toimikunnan vetäjään ja
siitä se alkaa!
Olemme siirtyneet kesäkuulle
ja osalla on pelikierroksiakin takana. Toivokaamme, että kentän
talvehtiminen ja lumien sulaminen on sujunut suosiollisesti. Tavoitteenahan on päästä pelaamaan ja kilpailemaan rakkaan pelikumppanin – Mr. Par – kanssa
laadukkaille peliareenoille. Me,
kadoksissa olleen Mr. Par:n kanssa, toivotammekin aurinkoisia kesäpäiviä ja nautinnollisia pelikierroksia tulevalle kaudelle. Pidetään mielessä sääntömuutokset,
rehtiys ja sosiaalisuus
pelissä sekä muillakin
kentillä liikkuessamme
reipas eteneminen ja
pelaaminen.

Terveisin nimimerkki ”Paree huukki autis,
ku laissi väylällä”

Hyvät naiset ja herrat. Saammeko esitellä uuden kapteenimme

Esko Saarimäki
Uusi Kapteenimme joutui KuGon Kieku-lehden toimittajan kyselytulvan uhriksi eräänä kauniina huhtikuun iltapäivänä. Haastattelun tulokset voit lukea alapuolelta.
Kertoisitko itsestäsi?
- Olen paljasjalkainen alavutelainen Esko Saarimäki. Alavudella olen toiminut teknisten aineiden lehtorina yläasteella. Nykyään olen eläkkeellä. Vaimo Anneli
on myös Alavudelta. Lapset Timo
ja Soile ovat maailmalla ja lastenlapsiakin on jo kuusi.
Koska ja miten aloitit golfin?
- Olimme vaimon kanssa Vuokatin Katinkullassa noin 10 vuotta sitten. Innostuin menemään
kurssille ja tässä sitä nyt vieläkin
jatketaan. Pidän golfin peluuta

erinomaisena kuntoilumuotona.
Tasoitus on 22,7.
Mikä golfissa on mukavinta?
- Golfin peluu on hyvin sosiaalista toimintaa ja pidänkin erityisesti sen seurallisesta luonteesta. On hienoa tutustua uusiin ihmisiin leppoisan ja avoimen ilmapiirin myötä.
Mitä muuta harrastat?
- Liikuntapuolella rakkaimpia
harrastuksia ovat hiihto, pyöräily
ja tietenkin golf. Lisäksi minulla ja
vaimollani on Alavudella kotiteollisuusliike, jossa myydään ja valmistetaan kansallispukuja sekä
luontoaiheisia tauluja polttoleikkaustekniikalla. Tätä viimeksi
mainittua ei tee kukaan muu Suomessa. Myös heraldiikka on lähellä sydäntäni. Lions Clubissa olen

vaikuttanut yli 30 vuotta ja lisäksi
olen toiminut neljä kautta teknisen lautakunnan puheenjohtajana.
Kapteenin terveiset
pelaajille
- Tarkoituksena on hoitaa tämä
tehtävä mahdollisimman hyvin.
Periaatteenani on aina ollut, että
mihin ryhdytään, se myös hyvin
tehdään. Toivon, että voin omalta osaltani tehdä työni hyvässä ja
avoimessa ilmapiirissä, joka täällä Kuortaneella tuntuu olevan erityisen hyvällä mallilla. Kapteeninkierrokselle pääsystä on etukäteen sovittava ja soitettava numerooni 020 198 3096 tai sähköpostitse esko.saarimaki@pp.inet.fi
Toivotan omasta puolestani
kaikki tervetulleiksi Kuortaneelle.

TV:stä tuttu

Tässä salaperäinen nimimerkkimme
hymyilee onnellisena Klubin pihaalueella

Jos Sinulla on kysymyksiä ja / tai ongelmia golfissa, niin tässä ratkaisu: AP Kaarna
palveluksessasi. Toki hänen harteillaan ovat
myös Golfliiton nuorten maajoukkueen-,
Kuortaneen Golflukion ja KuortaneGolfin
HeadPro - tehtävät. Hänen neuvojaan voit
seurata myös DRAIVI-ohjelmasta. AP:n tavoitat numerosta 020 198 3097 ja tietenkin
Klubiltamme.
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Caddiemastereiden palsta
Uusi kenttämestarimme on tarkan työn
tekijä. Tässä vastakylvetty alue saa
siliää pintaa Jaakoon haravalla.

Taas kerran
on aika ottaa bagit mailoineen ja
kenkineen pois
talviteloilta ja
suunnattava
katseet kohti
uutta pelikautta.
Näin uuden pelikauden kynnyksellä on hyvä
muistuttaa mieliin muutamia
muistamisen arvoisia asioita toimiessasi klubilla
ja golfkentällä.
Va r a u k s e n Tässä vain 2/3-osaa caddiemasterista eli Matias ja Iida.
Mikon kuva löytyy viimeiseltä sivulta
yhteydessä sinun tulee ilmoitkaista, että edellä menevä isomtaa jäsennumerosi (mikäli olet pi ryhmä antaa takana tulevalle
KuGon jäsen) tai nimesi ja tasoi- ryhmälle ohitusluvan. On kuitentuksesi. Peliaikaa varatessasi on kin muistettava, ettei isossa ryhmyös hyvä olla toinenkin vaihto- mässä pelaaminen oikeuta hidasehtoinen aika mielessä, jolloin telemiseen. Nyrkkisääntönä voipääsisit pelaamaan; tämä sen sikin pitää sitä, että mikäli pelaavuoksi, koska kentällämme saat- ja on lyönyt jo ko. väylällä niin
taa olla ruuhkaa tuona kyseise- monta lyöntiä ettei se oikeuta
nä ajankohtana. Tällöin varauk- bogey-pisteisiin, tulisi pallo nosset kävisivät jouhevasti ja puhe- taa taskuun (yli 9 lyöntiä).
lin olisi vapaana mahdollisimman
Mikäli olet pelannut kierroksen
monelle halukkaalle pelaajalle jollain muulla kentällä kuin Kuorpäivän aikana. Kenttää varataan tane Golfissa, niin lähetä tai fakmuutoin samalla tavalla kuin vii- saa (020-198 3099) se meille niin
me kesänäkin eli maksimissaan tasoituksesi pysyy meidän tieto18 reikää kerrallaan. Ensimmäi- kannassamme ajan tasalla. Muissen ja toisen kierroksen ajan väli ta kuitenkin laskea tasoituksesi
on 2h 20min (esim. ensimmäi- (tai ainakin bogey-pisteet) jo valnen kierros klo. 17.00, toinen miiksi korttiin, joko itse tai kyseeskierros 19.20), tällöin ryhmälle sä olevan kentän caddiemasterin
jää hieman aikaa myös levähtä- avulla, he auttavat varmasti miemiselle klubilla kierrosten välis- lellään. Bogey-pisteiden laskemisä. . Kierrettyäsi jo 18 reikää ja nen onnistuu myös jokaiselta helpuntissa olisi vielä virtaa uudel- posti bogey-laskurin avulla. Selle mokomalle niin uuden ajan va- laisen löydät kotisivuiltamme
raaminen 18 reiälle on mahdol- osoitteesta www.kuortanegolf.fi .
lista, jos aikoja on vapaana.
Käyhän kokeilemassa!!!
Ole ajoissa paikalla ennen
Muistuttaisimme kaikkia jäsekierrokselle lähtemistäsi (vähin- niämme ilmoittamaan joko sähkötään 15min ennen starttia). postilla (caddiemaster@kuortanegolf.fi)
Tämä helpottaa niin sinun kuin tai puhelimitse (020-198 3098)
meidän caddiemastereidenkin mahdollisesti muuttuneista hentekemisiä. Sinulla on aikaa teh- kilö- ja osoitetiedoista. Tällöin
dä klubilta tarvittavat ostoksesi asiakasrekisterimme pysyy ajan
rauhassa ja vaikkapa harjoitella tasalla ja posti tulee oikeaan
puttejasi vielä hieman ennen osoitteeseen oikealla nimellä,
kierroksen alkua. Meillä on myös ajallaan. Kyseiset muutokset voit
tällöin aikaa palvella kaikkia asi- myös hoitaa paikan päällä cadakkaitamme rauhassa ja huolel- diemasterille tullessasi ensimlisesti. Suomen Golfliiton jäsen- mäistä kertaa pelaamaan.
ja tasoituskortti on näytettävä
Caddiemasterit toivottavat kaimyös ilmoittautumisen yhteydes- kille jäsenille upeaa pelikesää,
sä.
upeita draiveja, upeita svingejä ja
Tasoitusrajamme yhdelle ryh- pehmeitä ”duffeja”…
mälle on 120. Onkin selvää, että
Ja muistakaahan, ettei golf ole
neljän hengen ryhmässä pelaa- pelkkää juhlaa, on se välillä ruuminen on hieman hitaampaa suillakin tanssimista!!!
kuin esimerkiksi kahden hengen
ryhmässä pelaaminen. Tällöin
Caddiet vuosimallia 2004 Iida,
on molempien ryhmien edun mu- Matias ja Mikko

Uutta henkilökuntaa, osa 3

Jaakko
Suominen
Kuortane Golfin kentällä liikkuu
nykyään reippain askelin hujoppimaisen pitkä uusi kenttämestari. Kiertävä salainen reportterimme kävi jututtamassa
sympaattista nurmikon tarkkailijaa.

Kuka olet ja mistä tulet?
- Nimeni on Jaakko Suominen
ja olen syntynyt ja elänyt Eurajoella.
Strategiset mitat
- Ikää on tullut 26 vuotta, pituutta 196 senttiä ja painoa kertynyt 85 kiloa.
Miten päädyit alalle?
- Golf-urani alkoi oikeastaan jo
2001 Porissa, jossa myös toimin
kenttämestarina. Keväällä kuulin
avonaisesta työpaikasta täällä
Kuortaneella ja päätin hakea sitä.
Nyt sitten opiskellaan ankarasti
täkäläistä murretta.
Murteesta puheenollen. Mitä
tarkoittaa, kun
"Kyälätään prunnin viäres"
- Olisiko se jotain nukkumista?
Mihinä mun raksilat on?
- Siis mitäh? Tästä en ymmärrä yhtään mitään.
Pelaatko itse?
- Jonkin verran, mutta ei tässä
oikein ehdi. Töitä on niin paljon.
Tasoitus on edelleen 54.
Mukavinta tässä työssä?
- Ainakin se, että töitä on tarpeeksi. Lisäksi täällä vallitsee
erinomainen ryhmähenki.
Mitä harrastat?
- Olen aamuvirkku ja se taas
tarkoittaa illan torkkua. En paljon
jaksa katsella edes televisiota.
Minulla ei ole mitään isompia
harrastuksia. Mutta iltasaunan
yhteydessä olen usein käynyt uimassa jääkylmässä järvivedessä. Lempiharrastuksena voisi
leikkimielisesti mainita myös syömisen. Työantajan tarjoamat ruuat ovat aivan loistavia.
Kenttämestarin terveiset
vieraille
- Pidetään kenttä siistinä.
Tämä sisältää paljon asioita ja
jokainen golfiin perehtynyt tietää
mitä se tarkoittaa käytännössä.

Ylin kuva: Sirkka, Paula, Iida ja Eeva istuttivat – Tuijat –
klubin kukkalaatikoihin. Emmi otti vielä oppia. Syntyipä naisellisen kaunista jälkeä, kasveja myöten.
Alapuolella: Salaojat uusiksi talkoilla “tsippi greenin” ympärille.
Alempi: Ykkösväylälle rakentumassa uusi pelaajapolku.
Kaikista alin: Golfliitto järjesti kentällämme tämän vuoden
ensimmäisen seuravalmentajien koulutuspäivä. Kolmipäiväinen tapahtuma oli monipuolinen ja pitkäkestoinen. Peli-,
koulutus- ja treeniharjoitteet jatkuivat aina myös iltahämäriin asti. Golfliiton koulutustoiminta on tuonut AP:n johdolla
kentällemme aivan uutta, mielenkiintoista draivia. Hyvät
opitut tiedot ja fiilikset siirtyvät tätä kautta myös jokaisen
seuravalmentajan kotikentille.
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LADY GOLF
Kuortane Golf ry:n sihteeri ja ladykapteeni
Tintti Lehtinen

Lady-golffaajat ovat lähteneet
uuteen kauteen todella aktiivisesti. Tammikuun alusta lähtien kävimme kerran viikossa hiomassa
swingejä ja putteja kesäkuntoon
Golfhallissa. Ladyja oli mukana
kymmenkunta ja koulutuksesta
vastasivat Antti-Pekka Kaarna ja
Hannu Jaskari.
Odotimme innokkaana kentän
aukeamista ja kun sinne päästiin
totesimme, että oppi ei ole mennyt hukkaan. Toki ulkokenttä on
aina ulkokenttä ja ruoho arvaamatonta mutta tuntuma on säilynyt. Tasoitukset tulevat varmasti

Päreet eivät palaneet
pärekatontekijöiltä
huhtikuun helteillä.
Katolla punaisessa
asussa Kari Yli-Opas ja
hänen vieressään
avustamassa Arto
Kovalainen. Arton poika,
Anselmi, on tikkailla ja
Kivirannan Esa puolestaan touhuaa turvallisesti
maan kamaralla.

paranemaan kesän kuluessa.
Tämän vuoden tavoitteena on
saada naiset osallistumaan entistä paremmin KuGo:n toimintaan.
Tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme koulutusta, aloitamme
jokaviikkoiset naisten peli-illat,
tutustumme naapuriseurojen
kenttiin pelailun merkeissä ja pidämme yhteisiä teemailtoja. Naapurikentältä Ruuhikoskelta on jo
kutsu käynyt yhteiseen peli-iltaan
18.6. Hienoa olisi, jos naiset osallistuisivat omalla kentällä järjestettäviin golfkilpailuihin. Tärkeintä ei ole voitto (vaan ylivoimainen
voitto; lehdentekijän kommentti)
vaan hieno peli ja mukavat pelikaverit!
Seuramme naistoimikunnan
muodostavat Eeva Yli-Opas,
Paula Makkonen, Raili Keskinen
ja Tintti Lehtinen. Naistoimikunta
ottaa kiitollisuudella vastaan toimintavinkkejä ja toivottaa kaikki
Ladyt tervetulleeksi seuran toimintaan.
Infoa toiminnasta löydät seuran ilmoitustaululta Klubitalolla.
Lisätietoja ladykapteeni Tintti
Lehtinen 06 - 5166 245 tai 06 5166 705.

Pelioikeuskäytännöt
Nyt tulee tarkat ohjeet siitä, kuinka ja miten ja koska jKuortaneella
voi pelata golfia. Jopa lehden toimittaja ymmärsi ne (ja se on jo
suuri ihme).
Kuortaneen Golfkentän pelioikeuskäytännöt 2004
Kuortane Golf ry:n jäsenet, jotka asuvat vanhan Vaasan läänin
alueella, voivat pelata kentällämme seuraavin periaattein:
KuGo ry:n AIKUISJÄSEN (tänä vuonna 19 vuotta täyttävät ja vanhemmat)
• Hankkimalla pelikausikortin 550€/kausi
• Ostamalla Kuortane Golf Oy:n osakkeen
KuGo ry:n JUNIORIJÄSEN (tänä vuonna 18 vuotta täyttävät ja nuoremmat)
• Hankkimalla pelikausikortin 155€ / kausi
• Green fee-maksulla 6€ / vuorokausi
• Ostamalla Kuortane Golf Oy:n osakkeen

Kuortane Golf ry:n kaukojäsenet, jotka asuvat vanhan Vaasan
läänin ulkopuolella, voivat pelata kentällämme seuraavin periaattein:
• Aikuisjäsenet green fee-maksulla 28€ / vuorokausi
• Juniorijäsenet green fee-maksulla 6€ / vuorokausi tai pelikausimaksulla 155€ / kausi
• Ostamalla KYMPPIKORTIN (10 greenfeetä)
• Ostamalla Kuortane Golf Oy:n osakkeen
Vieraspelaajat (muiden kuin KuGo ry:n jäsenet)
• Aikuispelaajat green fee-maksulla 28€ / vuorokausi
• Junioripelaajat green fee-maksulla 10€ / vuorokausi tai pelikausimaksulla 155€ / kausi
• Ostamalla Kuortane Golf Oy:n osakkeen
Greencard- kurssilaisilla ja kautena 2004 KuGo ry:n seuraan liittyvillä on mahdollisuus pelata kausi 2004 - KYMPPIKORTEILLA!
Kysy lisätietoja caddiemastereilta.
Voit myös ostaa osakkeen kätevästi golfrahoituksella klubiltamme. Osakekirja heti käteen ja pelaamaan! Lisätietoja tässä lehdessä ja www.kuortanegolf.fi sivuilla.
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JUNNUGOLFFARIT HUOMIO

Seura tarjoaa tänäkin vuonna perinteisesti 10:lle juniorille ilmaiset
pelioikeudet kentällemme.Näistä on jo viisi jaettu joten puolet on siis
vielä jakamatta. Tuo Klubille paperilappuun kirjoitettuna omat yhteystietosi perusteluineen miksi juuri Sinä haluaisit pelioikeuden kaudelle 2004. Junnupäällikkömme Antti-Pekka Kaarna valitsee sitten
pelaajat tähän onnellisten junnugolffareiden kööriin. HopiHopi!

aloittaa myös tilausliikenteen uuden uutukaisella 12-paikkaisella
aluksellaan Kuortaneen järvillä.
Risteilyvaraukset voit tehdä golfkavereiden kanssa klubilla.
Joinain kesäiloina raikaa klubilta myös laulun ja tanssin pauhe. mm. pe 18. kesäkuuta Saija
Varjus orkestereineen viihdyttää
golfkansaa teltassamme. Klubitoimikunta toivottaa kaikki golffarit tuolloinkin tervetulleeksi rakentamaan yhteistä hauskaa. Ohjelmatarjonnasta lisäinfoa klubilta!
KUHARANTA
GOLFMARATHON
Lauantaina 31.heinäkuuta kisataan jälleen eräs vuoden tärkeimmistä ekstriimi-kisoista, eli

Mikäs meitä naurattaa? Hehheh. Tietenkin se, että naiset
ovat iloisia. Mikko, Aila, Seija
ja mestarimme rauno
pelipaikoillaan. > > > > > > >

Seuramme toteutti toukokuun alkuviikkojen aikana lähialueen kouluille ilmaisia
lajiin tutustumistilaisuuksia. Uuteen lajiin kävi tutustumassa neljästä koulusta
kaikkiaan 97 junioria. Kuvassa Alvarin koulun 6. luokan 28 oppilasta
treenaamassa lämpötilan huidellessa + 26 C:n voimalla.
Etualalla Juuso Myllyniemi 12v, lataa palloa ilmaan – ja tyylillä. Selvää veren
perintöä isältään huippu-pesäpalloilija Kari Myllyniemeltä. Nuori mies kertoi
kokeilevansa lajia ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa. Kaveripiirissä on jo kovan
luokan golffareita mm. Hietakankaan Kari, joka on kovan luokan peluri ja
innostaja. Golffi on kliffa laji!

YKKÖS-GOLF ALKAA 8.6, OLE VALMIS!

Perinteeksi muodostunut 10 viikkoa kestävä Ykkös-Golf- viikkokisa on jälleen lähtökuopissaan. Tämän vuoden kisa pelataan kahdessa sarjassa eli 0-18 ja 19-36. Tämä on ainoa sarjajako. Eli naiset,
junnut ja miehet pelaavat vain tasoituksin ”eroteltuna”.
Tarkemmat säännöt löydät Klubilta sekä uudesta vuosikirjasta, joka
postitettiin jäsenistölle toukokuun puolivälissä. Kisan etenemistä seurataan tiiviisti jälleen Ykköset-Lehden sivuilla. Pallo kuppiin ja nimi
lehteen.
LYYTIN JA SAMPON SAUNAT

”Hei Hei mikä sulla oo-on kun…” lauletaan. Tulet onnellisemmaksi, kun pelaamaan lähtiessäsi päätät nauttia golfista kokonaisvaltaisesti. Tähän onnellisuuden kehään kuuluu tietty myös se, ettet pukeudu auton takaloosterissa / parkkipaikalla, vaan vaihdat varusteet
sitä varten varatuissa pukeutumis- ja saunatiloissa. Naiset LyytinSaunalla ja miehet SamponSaunalla. Pelattuasi voit sitten virkistäytyä saunan löylyissä, suihkuissa ja pulahtamalla uimaan.
Tämän jälkeen ruoka ja juoma maistuukin mukavassa seurassa klubin sisätiloissa tai terassilla. Jos minulla on vielä
oma pyyhe mukana, nautinto ei
edes maksa sentin senttiä.
Pyyhkeitä voi toki tarvittaessa
vuokrata myös klubilta.
GOLFIA, UISTELUA,
RISTEILYITÄ JA
TANSSIA

Kenttämme ympärillä tapahtuu myös muuta kuin golfia. Kesäkeskiviikkoisin kello 18-21 uistelijat saapuvat sankoin joukoin
ilahduttamaan terassivieraitamme kalavalheillaan. Alvar-Lines

Kuharanta-GolfMarathon lähtee
matkaan kello 7. Aluksi pelataan
9r golfia. Heti perään juostaan
Kuhajärvi pari kertaa ympäri ( 20
km). Tämän perään pelataan vielä rankka 18r golfia. Mielenkiintoinen kisa. Paremmuus lasketaan siten että jokainen lyönti on
1 minuutti, kuten myös juostu
matkakin.
Kellä on maaliin tullessa vähiten minuutteja, on voittaja. Koke-

misen ja näkemisen arvoinen
kisa. Illalla ollaan sitten aivan tattis. Tervetuloa!
POMPPULINNA KERSOILLE
Tulee, tulee! Takuuvarma lasten viihtymismesta pystytetään
jälleen kesäkuun puolivälin jälkeen klubin nurmialueelle. Ei kun
iskät ja äiskät pelaamaan ja lapset pomppimaan. Kaikilla on taas
kivaa!

