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UUSI 
KENTTÄ

Katinkullan lomakeskuksen  
rakentaminen toi viikko-osakkaille 
ja paikallisille golfyhtiön osakkaille 
tarjolle mahdollisuuden  
pelata golfia.

UUSI 
HARRASTUS GOLF

Suomen Golfliiton sääntöjen
perusteella kenttä avautui 

toiminnan käynnistyessä myös vieraspelaajille.  
Nyt kenttää kiertää kesän aikana 

noin 75 000 golfaria.
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KATINKULTA GOLF 
30 VUOTTA
Kuluvana kesänä golf on kokenut suomalaisten harrastuksena hienon nousun. 
Laji on eräs harvoista, jota on voitu turvallisesti harjoittaa koronasäännösten 
puitteissa. Suomen Golfliiton ja golfseurojen onnistuneen ohjauksen, 
markkinoinnin ja turvallisuutta koskevien rajoitusten puitteissa lajin 
kiinnostus kasvoi reippaasti.

Pelaajien ohjeiden noudattaminen on myös ollut oi-
vallista. Golfin harrastajia on tullut kursseille ja ken-
tille rutkasti lisää ympäri Suomen. 

Nyt on ilo juhlia 30- vuotiaan Katinkulta Golfin toi-
mintaa erinomaisella kentällä ja Katinkullan tiloissa. 
Emme aina tule ajatelleeksi, miten loistavat olosuh-
teet Sotkamossa on golfin harrastamiseen. Meidän 
kentät lähialueineen ovat maan parhaimmistoa. Ha-
luankin kiittää kaikkia lajin parissa toimineita ja har-
rastuksen mahdollistaneita upeasta työstä kolmen 
vuosikymmenen aikana. 

Poikkeusolojen vallitessa korostuu erityisesti golfin 
hienous harrasteena. Kun pääsee terveenä raikkaa-
seen ulkoilmaan kävelemään golfkentälle omin ja-
loin, silloin ei paljon haittaa sattuuko jokainen lyönti 
menemään juuri sinne, minne sen haluaisi menevän. 
Pääasia on, että pääsee pelaamaan ja viihtymään 
hyvässä seurassa. Toivomme, että mahdollisimman 
moni voisi kokea golfin tuomaa mielihyvää haasta-
van harrasteen, liikunnan tai kilpaurheilun muodos-
sa. Sitä me Katinkulta Golfissa pyrimme mahdolli-
suuksiemme mukaan edistämään myös tulevina 
vuosikymmeninä. 

Seuran perustaminen

Katinkulta Golfin perustamisen aikaan Suomessa 
elettiin voimakasta rahamarkkinoiden vapauttami-

Kasvun ja kehittämisen 
vuodet

Aluksi seura panosti voimakkaas-
ti jäsenhankintaa paikallisten sekä 
viikko-osakkaiden parissa. Sen to-
teuttamisesta helpotti aktiivinen 
golfkurssitoiminta ja kilpailutoi-
minnan käynnistyminen.

Kilpailutoiminnan kehittämises-
sä vuonna 1992 kapteeniksi tul-
leella Kari Mensosella oli suuri 
merkitys. Hänen ansiostaan Ka-
tinkullassa käynnistyivät sponso-
roidut kilpailut.

Vilkkaan toiminnan ansiosta pai-
kallisten harrastajien määrä kas-
voi nopeasti.

Katinkullan isäntäpari Tapani ja 
Lea Närhi taas olivat keskeises-
sä asemassa viikko-osakkaiden 
harrasteiden käynnistämisessä. 
Tämä koski myös golfia.

Aikanaan markkinoitu ”yksi-
tyisklubi”-leima haittasi jonkin 
verran useita vuosia paikallisten 
ja Katinkullan välejä. Tapanin ja 
Lean panos oli ratkaisevan tärkeä 
koko Katinkullan yhteisön hengen 
nostattajina ja ylläpitäjinä. 

Golfin suosio kasvoi kuitenkin 
tasaisesti ja kurssikysyntä oli rei-
pasta. Myös Vuokatin urheiluopis-
to järjesti Green Card- kursseja. 
Golfopettajia tarvittiin runsaasti ja 
he vaihtuivat alkuaikoina tiuhaan.

Vuoteen 1999 mennessä seu-

ran jäsenmäärä olikin noussut 
700:aan.

Uudet kentät 
tervetulleita
Katinkulta Golfin jäsenmäärän 
kasvu toi pian paineita. Kierrosa-
jat venähtivät, kun juuri golfkurs-
sin suorittaneet aloittelijat kan-
soittivat kenttää.

Tenetin 9-reikäisen ja Vuokatin 
Par 3 -kentän avaaminen ovat kui-
tenkin tasoittaneet painetta huo-
mattavasti. Lisäksi oikeanlainen 
opetus ja opastus on tuonut su-
juvuutta pelaamiseen ja paranta-
nut golfareiden käyttäytymistä ja 
muiden pelaajien huomioimista.

Katinkullan kolmella kentällä on 
pelattu viime vuosina noin 75 000 
pelikierrosta vuodessa, joka on 
koko maan ehdotonta kärkeä.

Katinkullan golfkentän laadukkaat 
harjoitusolosuhteet ovat olleet alusta  

lähtien harrastajille mieleen.

Kainuussa on haettu 
seurojen kesken 

aktiivisesti yhteistyötä. 
Katinkulta Golfin 

puheenjohtajana vuodesta 
2014 lähtien toiminut 

Pentti Huttunen pitää sitä 
tärkeänä.

Vahva 
urheiluseura

Katinkulta Golf on vahva urhei-
luseura. Jäsenmäärä oli vuoden 
2019 lopussa 1 136. Jäsenmäärä 
on viime vuosina pysynyt samal-
la tasolla, tosin hienoisessa las-
kusuunnassa. Lasku on koskenut 
pääasiassa aikuispelaajia. Seu-
ran vahvuutena ja talouden tuke-
na ovat Kainuun ulkopuoliset jäse-
net, joita on yli 70 % jäsenistöstä.

Kentän kunnon ja viihtyisyyden 
kannalta hyvin toimiva paikallis-
ten jäsenten talkootyö on tärkeää. 
He ovat kenttämestarin ja ammat-
titaitoisen henkilökunnan tukena.

Katinkullassa golfareiden käy-
tössä ovat mainiot kentät ja har-
joitusalueet, jota tukee erittäin 
hyvä, ammattitaitoisen golfopet-
tajan työ sekä opetustoiminta laa-

sen ja kasvun aikaa. Näissä positiivisissa tunnelmis-
sa perustettiin Katinkulta Golf ry 4.7.1990. Perus-
tamisasiakirjan allekirjoittivat Katinkullan isäntänä 
toiminut Tapani Närhi, pankinjohtaja Pentti Huttunen 
ja tuolloin Katinkullassa golfopettajana toiminut Jus-
si Rekilä. Pian sihteeriksi kutsuttiin Lea Närhi.

Oikeusministeriö hyväksyi seuran yhdistysrekiste-
riin 17.4.1991, SVUL:n Kainuun piirin jäsenyys vah-
vistui 28.9.1990 ja Suomen Golfliiton jäsenyys saa-
tiin pienten vaikeuksien jälkeen vuonna 1992.

Alkuun seuran jäsenhankinta tapahtui pitkälti viik-
ko-osakekaupan ja alkavan golfopetuksen sekä 
paikallisten golfista kiinnostuneiden aktiivisuuden 
oheistuotteena. Vuoden 1990 lopussa seurassa oli 
129 jäsentä, joista oli miehiä 80, naisia 24 sekä poi-
kia 15 ja tyttöjä 10.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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KATINKULTAAN
JOTAIN AIVAN UUTTA

PERTTI LINDEMAN ryhtyi pohtimaan Vuokatin Jäätiön alueen 
kehittämistä aivan uudella tavalla 1980-luvun puolivälissä. 
Lähtökohtana oli luoda matkailijoille onnistunut loma missä 

tahansa olosuhteissa kesällä ja talvella. 

Katinkulta Golfin puheenjohtaja Pentti Huttunen on 
tuttu näky kotikentällä yhdessä

puolisonsa Saijan kanssa.

– Huomasin, että onnistunut loma muodostuu niin, 
että lomalaiset nauttivat olostaan ja tarjolla olevis-
ta aktiviteeteista kaikissa olosuhteissa. Pelkät ravin-
tolat ja ulkoharrasteet eivät riittäneet, kertoo Pertti 
Lindeman.

Kevättalvella 1988 hän esitteli Seppo Juurikolle 
idean.

– Kerroin Sepolle ja paikalle olleelle Juha-Veli Jo-
kiselle ideasta viikko-osake tenniskentistä, seuraa-
vaksi tulivat squash ja sitten sulkapallokentät. Sa-
malla viikko-osakesysteemillä voitaisiin toteuttaa 
rakennus, joka turvaisi myös huonoina aikoina viik-
ko-osakkeiden omistajien loman onnistumisen.

Aluksi Seppo Juurikko ei asiaan innostunut, mut 
ta tarkkojen laskelmien jälkeen myös hän kiinnostui

Katinkullan uuden golfkentän avajaisissa leikkasi sinival-
koisen nauhan kunnanjohtaja Leevi Rentola, joka onnitteli 
Pertti Lindemania yhden vaiheen toteutumisesta.

Katinkulta Golfin juhlavuosi näkyy 
toiminnassa. Seuran jäsenet ja pelaajat 
halutaan huomioida. Toiminta on entistä 

monipuolisempaa ja aktiivisempaa.

Onnistunut loma 
muodostuu niin, että 
lomalaiset nauttivat 

olostaan.

Halusin luoda 
Katinkullasta 
ainutlaatuisen 

lomakeitaan viikko-
osakkaillemme

Tarjolla on oltava 
monenlaista. Pelkät 

ravintolat  
eivät riitä.

Golfkenttä oli tärkeä osa 
Katinkullan aktiviteettien 

kokonaisuutta. Siihen 
kannatti panostaa.

1 32 4

PERTTI LINDEMAN

fin harrastajien, erityisesti nuorison saami-
nen lajin pariin. Tässä kouluyhteistyö sekä 
kunnan liikuntatoimen ja kansalaisopiston 
kanssa seuran Pron johdolla tehtävä yhteis-
työ on tärkeässä asemassa.

Toimintasuunnitelmaan perustuva halli-
tuksen, pron, toimikuntien ja kapteenien 
organisoima toiminta toteuttaa monipuolis-
ta seuratoimintaa muun muassa golfiin tu-
tustumisten, peli-iltojen, naisten tapahtu-
mien, retkien ja kilpailutoiminnan kautta 

Seurojen välistä yhteistyötä

Kainuun golfseurat ovat useiden vuosien 
ajan tehneet yhteistyötä. Se on näkynyt 
konkreettisesti Kainuu Golfaa -lehden muo-
dossa. Lehti on ilmestynyt vuosittain gol-
fkauden kynnyksellä. Lisäksi seurat ovat 
mm. sovittaneet yhteen kilpailukalente-
rinsa, järjestäneet Kainuu Open -kilpailun 
ja järjestäneet eri muotoisia seuraotteluja 
kohta kolmenkymmenen vuoden ajan.

Green fee -hinnoittelussa on tuettu kai-
nuulaisten seurojen pelaajien vierailuja 
naapurikentillä. Valitettavasti Koronaviruk-
sen rajoitukset vaikuttavat myös kuluvan 
vuoden yhteistyöhön lehden julkaisun ja 
mahdollisesti kilpailutoiminnan osalta

Juhlavuoden toimintaa

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on 
otettu huomioon juhlavuosi.

Se näkyy kentän avajaisissa, uusien pe-
laajien hankinnassa, perhegolfissa, Vuokat-
ti-kentän vapaana pelioikeutena aloittaville, 
viikoittaisina golfiin tutustumistilaisuuksi-
na, markkinointiyhteistyönä Kainuun golf-
seurojen kanssa, paikallislehden kans-
sa tehtävänä markkinointina, sähköisenä 
markkinointina, kilpailuissa ja tietenkin 30- 
vuotisjuhlan yhteydessä Katinkullan eri yh-
tiöiden kanssa.  

Haluan kiittää kaikkia kolmenkymme-
nen vuoden aikana golfin parissa toimineita 
erinomaisesta työstä harrasteemme mah-
dollistamiseksi ja toivottaa kaikille antoisia 
pelivuosia!

Pentti Huttunen
Puheenjohtaja
Katinkulta Golf ry

jemminkin.
Oman, monien golfareiden kaipaaman 

lisämausteen kesään tuo vakaa ja säännöl-
linen kilpailutoiminta.

Seuran haasteena on entisten jäsen-
ten aktivoiminen ja uusien pelaajien, gol-
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golfkenttä valmistui 1990 ja sekin toteutettiin osa-
kemuotoisena. Lomalaiset ja harrastajat maksoivat 
itse kentän rakentamisinvestoinnin ja vuosittaiset 
käyttökustannukset.

Viimeisenä hankkeeseen  
tuli mukaan keilahalli
Viimeisenä Katinkullan kokonaisuuteen tulivat keila-
radat.

– Olin kesällä 1988 Portugalissa lomalla ja huoma-
sin, että miten suosittua oli keilaaminen lomalaisten 
keskuudessa. Mukavalla porukalla oluttuopin kans-
sa pystyi viettämään ilta-aikaa rennosti keilaamalla.

Pertin palattua Portugalista Suomeen hän soitti Se-
polle uudesta ideastaan. Sen jälkeen vuorossa soitto 
Katinkulta Klubia suunnittelevalle arkkitehdille Juha 
Paldaniukselle.

– Hän ei ollut mitenkään innostunut keilarataideas-
tani, sillä klubirakennuksen piirustukset olivat jo pit-
källä ja rakennelaskelmat oli tehty.

– Totesin Paldaniukselle, että piirtäkää ja laskekaa 
uudelleen, mutta rakennukseen on saatava keilara-
dat. Näin klubirakennukseen tulivat keilaradat, joista 
tuli suosituin klubirakennuksen harrastuksista, Pertti 
Lindeman selvittää Katinkulta Klubin ja eri lajien har-
rastustoiminnan kehittämistä.

“Se oli myös merkille pantavaa, että alusta lähtien kunta luotti 
meihin ja meidän jopa suuruuden hulluihin ideoihimme.”

KATINKULLAN IDEAN ISÄ

“Jos minulla 
olisi nyt hattu, 
niin vieläkin 
nostaisin sitä 

Leevi Rentolalle. 
Sellaisella 

ammattitaidolla 
ja paikallisten 

ihmisten 
tuntemuksella 

hän sai hankinttua  
lisämaata.”

...

hankkeesta. Kun asia lähti liikkeelle, mukaan tulivat 
lisäpalveluina vielä kylpylä, ravintolat, kauppa, par-
turit, hierojat, punttisali ja lastenhoitopalvelut.

Näin alkoi muodostumaan ainutlaatuinen mat-
kailun kokonaisuus, jonka rahoituksen ja ylläpidon 
maksaisivat viikko-osakkeen omistajat.

– Seuraavaksi loma-aluesuunnitelma laajeni golf-
kenttään ja Katinkulta klubi -rakennukseen. Näin ta-
pahtui – ”Katinkulta konseptin” luominen, selvittää 
nykyään Virossa ja Espanjassa asuva Pertti Linde-
man.

Katinkulta Golfin golfkenttä 
vastasi kysyntään
Suomessa oli 1980-luvulla alkanut golf-buumi. 

– Mekin aloimme kaipaamaan Katinkullan yhtey-
teen golfkenttää. Ongelmana oli vain maa-alueen ra-
jat. Meillä oli käytettävissä silloin 26 ha maata, mut-
ta golfkenttä vaatisi lähes 100 hehtaaria lisää. Soitto 
Sotkamon kunnanjohtaja Leevi Rentolalle ja kun-
nanjohtaja ryhtyi töihin hankkimaan maata.

Pertti Lindemanin mielestä Leevi Rentola teki mah-
dottomasta mahdollisen.

Kunta aloitti neuvottelut lisämaa-alueiden hankki-
misesta Katinkullan käyttöön.

– Jos minulla olisi nyt hattu, niin vieläkin nostai-
sin hattua Leeville, sillä hänen ammattitaidollaan ja 
paikallisten ihmisten tuntemuksella hän sai ostettua 
kunnalle 100 hehtaaria lisämaata. Sen kunta edel-
leen vuokrasi meille.

Lindeman huomauttaa, että jos Katinkullan puuha-
miehet olisivat lähteneet maita ostamaan, niin hin-
ta olisi kohonnut saavuttamattomiin suunnitelmien 
vuoksi. Nyt kokonaissuunnitelma saatiin pidettyä sa-
lassa.

Tuolloin Seppo Juurikko ihmetteli, että ei ole vas-
taavaa tehokkuutta nähnyt missään muussa kunnas-
sa virkamiesten taholta. Asioiden etenemistä ehkä 
helpotti myös se, että minulla oli henkilökohtaiset 
hyvät suhteet kunnan virkamiehiin, niin kuin oli ollut 
myös isälläni.

– Se oli myös merkille pantavaa, että alusta lähtien 
kunta luotti meihin ja meidän jopa suuruuden hullui-
hin ideoihimme, Pertti Lindeman kiittelee.

Golfkentän suunnittelijaksi valittiin Jan Sederholm.
Kun Jan Sederholm tuli ensimmäistä kertaa käy-

mään Vuokatissa, varasin käyttöömme yksityisen 
lentokoneen, jolla sitten tarkastelimme tulevan golf-
kentän maa-aluetta ilmasta käsin. Siitä hetkestä al-
koi golfkentän suunnittelu. Katinkullan 18 reikäinen 

Pertti Lindeman harkitsi tarkkaan, mitä 
Katinkullassa asiakkaille tarjotaan.
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VAHVA JA   
        AINUT LAATUINEN

Katinkullan perustajat Seppo Juurikko ja  
Pertti Lindeman halusivat luoda Vuokattiin ainutlaatuisen 
lomakeitaan osakkaita varten.

SEPPO JUURIKKO
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Viihtyisällä ja sinällään erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia tarjo-
avalla alueella viikko-osakkail-
le luotiin lisäksi mahdollisuudet 
käyttää kylpylä- ja ravintolapal-
veluita sekä harrastaa aktiivisesti 
ulko- ja sisäurheilulajeja. Yhdek-
si tärkeäksi lajiksi valikoitui Seppo 
Juurikolle entuudestaan tuttu golf.

Käykin ilmi, että Juurikko oli ko-
kenut golfkenttien ja niihin liittyvi-
en palvelukokonaisuuksien toteut-
taja sekä harrasti itsekin golfia.

Ennen Katinkultaa hän oli ol-
lut mukana toteuttamassa ensin 
Meri-Teijon golfkenttä -hanketta 
Saloon ja myöhemmin Nordcen-
ter -country clubia Åminneforsiin, 
josta on matkaa Helsinkiin 80 kilo-
metriä ja Turkuun 120 kilometriä.

Suomen uusimmat 1980-90 lu-
kujen taitteessa rakennetut ken-
tät ja niiden suunnittelijat olivat 
tulleet Seppo Juurikolle muutoin-
kin tutuiksi. Niinpä ilman kilpailu-
tusta valikoitui Katinkullan täysi-
mittaisen kentän suunnittelijaksi 
ruotsalainen Jan Sederholm, joka 
oli yksi Pohjoismaiden tunnetuim-
mista kenttäsuunnittelijoista.

Kenttä klubipelaajille

Katinkullan vuonna 1990 valmis-
tunut golfkenttä suunniteltiin klu-

Alusta lähtien Katinkullan golfkentän 
suunnittelijalla ja rakentajilla oli mielessä, 
että vuosien mittaan kenttä kehittyy.

bipelaajia silmällä pitäen. Siinä oli 
omat haasteensa, mutta se tarjosi 
myös mahdollisuuksia onnistumi-
siin ja niistä iloitsemiseen.

– Suunnittelijan ja kentän ra-
kentajan valinnassa pidin tärkeä-
nä, että tunsin suunnittelijan ta-
van toteuttaa golfkenttiä ja luotin 
rakentajan ammattitaitoon. Näin 
suunnittelijaksi valikoitui jo tun-
nettu golfarkkitehti Jan Sederholm 
ja rakentajaksi useita golfkenttiä 

hyvin tuloksin tehnyt Lemminkäi-
nen, selvittää Seppo Juurikko.

Kesällä 1990 valmistunut 18-rei-
käinen golfkenttä harjoitus- ja 
range-alueineen istui hienosti 
Vuokatin maisemaan ja Katinkul-
lan arkkitehtuuriseen kokonaisuu-
teen.

Pelaajille Katinkullan jäkälikköä 
kasvaville mäntykankaille raken-
nettu golfkenttä tuotti ensin on-
gelmia. Kaunis jäkälikkö imaisi 
pallot, eikä niitä tahtonut löytyä 
millään.

– Golfkenttä kehittyy vuosien 

Suomen uusimmat 1980-90 
lukujen taitteessa rakennetut 
kentät ja niiden suunnittelijat 
olivat tulleet Seppo Juurikolle 
muutoinkin tutuiksi. Niinpä 
ilman kilpailutusta valikoi-
tui Katinkullan täysimittai-
sen kentän suunnittelijaksi 
ruotsalainen Jan Sederholm. 
Hän oli yksi Pohjoismaiden 
tunnetuimmista kenttäsuun-
nittelijoista.

Katinkullan golfkentän suunnitteli-
jaksi valittiin jo tunnustusta saanut 
ruotsalainen Jan Sederholm.

SUUNNITTELIJA:

Katinkullan kenttää suunniteltaes-
sa haettiin kokemuksia ja oppeja 
muualle Suomeen rakennetuilta ken-
tiltä. Tässä käytettiin hyväksi Seppo 
Juurikon hankkimia kokemuksia 
aikaisemmissa kohteissa Etelä-Suo-
messa.

OPPIA MUUALTA

mittaan luontaisesti käytön myö-
tä. Niin on käynyt myös Katinkul-
lassa. Jäkälikkö on väylien väli-
alueelta lähes tyystin hävinnyt 
ja pallot löytyvät helposti, arvioi 
Seppo Juurikko.

Kenttä kehittyy 
jatkuvasti
Alusta lähtien Katinkullan golfken-
tän suunnittelijalla ja rakentajilla 

oli mielessä, että vuosien mittaan 
kenttä kehittyy. Näin on käynyt. 
Vähitellen Katinkullan kentistä on 
kehittynyt kokonaisuus, joka pal-
velee erittäin hyvin viikko-osak-
kaita perheineen pienimmästä 
suurimpaan sekä Katin Golf Oy:n 
vaativampia harrastajaosakkaita. 
Lisäksi se sopii vaativien golfkil-
pailujen areenaksi.

– Kaikissa kehitysvaiheissa 
kenttäkokonaisuutta ja sen tar-
joamia palveluita on pystytty ke-
hittämään golfareiden tarpeet sil-
mällä pitäen, huomauttaa Seppo 

Seppo Juurikko oli harrastanut 
golfia jo ennen Katinkultaan 

tuloaan. Lisäksi hänellä oli 
kokemusta kenttähankkeista.

Tässä hän suorittaa Katinkullan 
kentän avauslyönnin.

AIKAISEMPAA 
KOKEMUSTA GOLFISTA

Juurikko.
Erityisen tärkeänä hän pitää 

Vuokatti par 3 -kenttää. Se tar-
joaa kaiken tasoisille golfareille 
mahdollisuuden harjoitelle perus-
taitoja.

– Vanhoja Nuaksen ykkös- ja 
kakkosväylää en ole jäänyt paljon 
kaipaamaan. Nyt kokonaisuus on 
paljon parempi, hän arvioi.

Tulevissa kehittämishankkeis-
sa Seppo Juurikko pitää tärkeänä, 
että kaikkien kolmen golfkentän: 
Nuaksen, Tenetin ja Vuokatin, pe-
lattavuus edelleen paranee ja ne 
kehittyvät. Muu Katinkullan kehit-
täminen ei saa vaarantaa golfia ja 
kenttäkokonaisuutta, joka tarjoaa 
viikko-osakkaille ja muille golfa-
reille ainutlaatuisen mahdollisuu-
den nauttia kevään, kesän ja syk-
syn lomaviikoistaan.

Pitkään Katinkullassa työsken-
nellyt Pertti Oja muistelee 
myös yhteisöllisiä hetkiä Ka-
tinkullan alueen keskuspuis-
tossa, kun paistettiin lättyjä 
osakkaille Lea ja Tapani När-
hen kanssa.

– Kyllähän niitä aikoja ja ta-
pahtumia jollain tavalla kaipaa 
edelleen, hän toteaa.

Tapani Närhi valittiin Katinkulta Gol-
fin perustavassa kokouksessa seuran 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. 
Hän toimi myös seuran kapteenina 
kaudella 1997.

ENSIMMÄINEN PUHEENJOHTAJA

Katinkullan toiminnassa olivat näky-
västi mukana Tapani ja Lea Närhi. 
He pitivät huolta asiakkaiden viihty-
misestä Pohjoismaiden suurimmassa 
ja monipuolisimmassa lomakeskus-
kuksessa.

ISÄNTÄ JA EMÄNTÄ

 KUVA: Pekka Hyvönen, Katinkulta Golf arkisto

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto KUVA: Katinkulta Golf arkisto
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KATINKULTA AVAJAISKILPAILU

Katinkullan golfkentän 
avajaiskilpailut 
järjestettiin lauantaina 
2. syyskuuta 1990.
Kilpailuun osallistui 
joukko innokkaita 
golfareita eri puolilta 
Kainuuta ja Suomea. 

Kunnanjohtaja Leevi Rentola leikkasi juhlallisesti sinivalkoisen nauhan kentän ykköstiillä ja kätteli Pertti Lindemania.

Bägit odottavat vetäjiä. Seppo Juurikon avauslyönti.

Kunnanjohtaja Leevi Rentola katselee 
tarkkaan mallia.

Ensimmäinen virallinen kierros Nuaksen 
kentällä on käynnistynyt.

Pertti Oja iloitsee reikään menneestä 
putistaan ja näyttää palloa.

Isäntä Tapani Närhi ryhmineen 9. reiän tuntumassa. Uuteen lajiin oli tutustumassa myös golfista kiinnostuneita.

1980-luvulla golfin aloittanut Martti Huusko valmistautuu 
puttaamaan.

Golfiin kuuluu myös odottaminen. Seuraava ryhmä odottaa 
pelivuoroaan.

Lähestyminen on onnistunut ja nyt putataan hivenen rosoisil-
la viheriöillä.

Maisema on muuttunut melkoisesti nykyisellä Nuaksen 4. 
reiän väylällä.

Ensimmäisellä pelikierroksella oli välillä syytä tuulettaa. Luonnollisesti päivän pelin tulokset kiinnostivat osanottajia.
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SOTKAMON KUNNAN
TERVEHDYS

Katinkullan alueen kolme 
kenttää, 18-reikäinen 
Nuas, 9-reikäinen Tenetti 
ja kuusireikäinen Par 3 
-kenttä sekä range ja lähi-
pelin harjoitusalue luovat 
aloitteleville ja jo pitkäl-
le ehtineille golfareille 
erinomaiset puitteet lajin 
harjoitteluun ja kilpaile-
miseen.

UPEAT PUITTEET
GOLFAAJILLE

Hyvät golfin ystävät ja Katinkulta Golf ry:n jäsenet. 
Juhlimme seuran 30-vuotista matkaa. Tuona aikana 
golf on saavuttanut Sotkamossa ja Vuokatissa sekä 

matkailijoiden että paikallisten pelaajien parissa erittäin 
suositun kesäharrastuksen aseman.

Golfin suosiosta  Katin-
kullassa kertoo yli 500 
pelaajan päivät pitkin 
kesää. 

Katinkullan kentät ja 
range ovat olleet tänä-
kin kesänä loistokun-

nossa - väylät tasaises-
sa ruohossa sekä greenit 
nopeat ja haasteelliset. 
Tästä kiitokset kenttä-
mestarille ja kentän yllä-
pidosta vastaavalle hen-
kilökunnalle

Sotkamon kunta on 
vaikuttanut alueen ke-
hittymiseen vuosien saa-
tossa monella tapaa:  
muun muassa maanhan-
kinnan, kaavoituksen ja 
kunnan vastuulla olevan 

SAKARI SEPPÄNEN

infran rakentamisen kautta. Vii-
meisimpänä yhteistyöhankkeena 
oli maksuttoman parkkipaikan ra-
kentaminen rangen viereen.

Kunnan toimet alueella palvele-
vat myös kuntalaisia laajemmin-
kin.

Sotkamon ja Vuokatin alueella 
vierailee vuosittain noin miljoona  
matkailijaa.

Matkailu on yksi kuntastrategi-
an viidesta kärkitoimialasta, joi-
ta ovat matkailu, malmit, maa- ja 
metsätalous sekä marjat.

Matkailua ja sen elinvoiman vah-
vistamista tukemaan tarvitsemme 
monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet eri vuodenaikoina. Golf on 
yksi merkittävimmistä vetovoima-
tekijöistä kesäkuukausina ja se 
tukee mainiosti matkailua ja vah-
vistaa sitä kautta kunnan elinvoi-
maisuutta ja elinkeinorakennetta.

Imago eli julkikuva on lajille kuin 
lajille elintärkeä.

Katinkullan Golf on tehnyt hyvää 

Katinkulta Golf 
tekee aktiivista 
nuorisotyötä ja 
esittelee lajia 
lapsille ja koulu-
laisille.

KAIKENIKÄISTEN
HARRASTUS

“Sotkamon 
ja Vuokatin 

alueella vierailee 
vuosittain 

noin miljoona 
matkailijaa. 
Matkailu on 

yksi Sotkamon 
kuntastrategian 
viidestä kärki-
toimia-alasta.”

...

työtä lajin tunnettavuuden lisää-
miseksi paikkakunnalla, mataloit-
tanut kynnystä uusille harrastajil-
le  ja  Par3 -kenttä mahdollistaa 
lajiin perehtymisen kokeneemman 
golfarin seurassa.

Asukkaiden hyvinvointi on myös 
yksi kuntastrategian teemoista. 

Golf parantaa sekä fyysistä että 
henkistä hyvinvointia. Samalla 
kun kiertää täyden kierroksen hy-
vässä seurassa, tulee tehtyä huo-
maamatta kymmenen kilometrin 
kävelylenkki miellyttävällä alus-
talla välillä palloa siirtäen kohti 
reikää hyvillä lyönneillä. Huonot 
lyönnit voi unohtaa saman tien ja 
suunnitella luottavaisena seuraa-
vaa, täydellistä lähestymislyöntiä.

Onnittelut kolmekymppiselle ja 
suoria lyöntejä.

Sakari Seppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Sotkamo

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto

 KUVA: Niina Piirainen
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AINUTLAATUINEN
HAASTE
Nuoruudestaan lähtien golfin parissa 
pyörinyt ja vuodesta 1979 lähtien 
golfia pelannut PETRI PELTONIEMI 
joutui Jyväkylän liikuntatieteellisen 
opiskelujen loppuvaiheessa enteellisesti 
”headhunderin” toiminnan kohteeksi.

Juuri valmistuneen Katinkullan 
golfkentälle opettajia pääkau-
punkiseudun PGA-ammattilaisis-
ta etsinyt Tapani Närhi oli vetänyt 
lyhyen korren. Ketään ei kiinnos-
tanut lähteä Kainuuseen golfin al-
keita opettamaan.

Silloin itsekin Jyväskylästä val-
mistunut Närhi kääntyi tutun opi-
nahjon puoleen ja tuli 1990 ke-
vättalvella hakemaan Liikunnalta 
apua. Katinkullan isäntä ker-
toi opiskelijoille mahdollisuudes-
ta päästä vetämään golfin al-
keiskursseja Vuokatin kesällä 
avattavalle kentälle.

Toiminnan käynnistäminen Ka-
tinkullassa oli positiivinen haaste. 
Golfilla oli imua 1990-luvun alus-
sa. Laji oli laineen harjalla ja kiin-
nosti ihmisiä. Tuolloin 24-vuoti-
aana opiskelijana Petri Peltoniemi 
näki mahdollisuudet ja lähti töihin 
Katinkultaan.

Petri oli toiminut Jyväs-Golfin ju-
nioripäällikkönä ja vastasi seuran 
juniorivalmennuksesta.

Kesällä 1990 hän keräsi Jy-
väs-Golfin juniorivalmentajista 
porukan, joka sitten hoiti Katin-
kullan golfin alkeisopetuksesta ke-

sän ajan. Petri itse tuli Vuokattiin 
elokuun alusta ja työskenteli siellä 
syyskuun loppuun saakka.

– Tapanille ja Seppo Juurikolle 
kävi pari kuukauden aikana ilmi, 
että opiskelen Jyväskylän yliopis-
tossa nimenomaan liikuntahallin-
toa. Niinpä he kysyivät, voisinko 
tulla keväällä takaisin ja ottaa gol-
fyhtiön toimitusjohtajan tehtävät 
vastaan. Nuorena en osannut ih-
metellä tai pelätä haasteita ja to-
tesin, ilman muuta, kertoo Petri.

Alkuajan 
haasteet
Toimintamalli oli ensimmäises-
tä kesästä lähtien yksinkertainen. 
Kun Katinkultaan tuli joka lauantai 
uudet asukkaat, olimme jo sun-
nuntaina osakasinfossa esittele-
mässä golfin tarjoamia mahdol-
lisuuksia ja maanantaina alkavia 
alkeiskursseja. Useille kursseille 
oli hakijoita jopa enemmän kuin 
sinne voitiin ottaa.

Katinkullan viikko-osakkaille jär-
jestetyt kurssit olivat todella edul-
lisia. Se lisäsi kiinnostusta golfin 
aloittamiseen. Taloudellisesti asiat 

oli mietitty niin, että ihmiset saa-
tiin innostumaan ja houkuteltua 
lajin pariin.

Myös oman seuran jäsenhankin-
ta lähti Petrin mukaan lentäen liik-
keelle. 

Elokuussa 1990 perustettiin Ka-
tinkulta Golf ry ja kurssilaisille ryh-
dyttiin tarjoamaan mahdollisuut-
ta liittyä sen jäseneksi. Jäsenyys 
puolestaan takasi mahdollisuuden 
harrastaa golfia myös muilla ken-
tillä Suomessa ja ulkomailla. Aika 
nopeassa tahdissa seura sai en-
simmäiset 200 jäsentä. Myös seu-
raavina kesinä jäseniä liittyi tasai-
sena virtana.

Toiminnan 
puitteet
Katinkullassa olosuhteet golfin 
opettamiseen ja pelaamiseen oli-
vat mainiot. Käytössä oli lähipe-
liharjoitusalue, puttausviheriöt ja 
range. Toki rangella lyötiin matoil-
ta, mutta se ei ollut lainkaan huo-
no asia, helpottihan se lyönnin on-
nistumista.

Kun klubitalo oli vasta raken-
teilla, kerran viikossa järjestettä-
vät teoriaopetusjaksot saatiin pi-
tää Katinkullan loma-asunnoissa. 
Olosuhteet olivat siten suorastaan 
erinomaiset.

– Alkuvaiheessa, kesästä 1991 
lähtien Petri Peltoniemi oli toimi-
tusjohtajana henkilö, joka vastasi 

PETRI PELTONIEMI

Katinkullan golfkentän 
ensimmäiset kurssit 

käynnistyivät nopeasti 
ja kurssilaisia riitti.

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto
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“Hienoa oli sekin, 
että saimme 

paikallisia jäseniä 
ja viikko-osakkaita 

innostumaan mukaan 
seuran toimintaan. 

Monet heistä 
olivatkin pitkään 
mukana seuran 

hallinnossa. Siinä 
onnistuimme aika 

hyvin. 
...

Petri Peltoniemi sai Katinkullassa nuoresta iästään huolimatta runsaasti 
vastuuta. Hän oli Katin Golf Oy:n toimistusjohtaja, golfopettaja ja johti 

myös kentän henkilökuntaa.

Katinkullan ja 
Rantakatin lomakylän 

konkurssien hoitaminen 
opetti paljon!

kaikesta. Hän oli Katin Golf Oy:n 
toimitusjohtaja, golfopettaja ja 
johti kentän henkilökuntaa.

– Tuossa tilanteessa minulle oli 
tärkeää huomata, etten pärjää yk-
sin. Joka viikolle oli saatava opet-
tajia, jotta toiminta pysyisi uomis-
saan. Opettajia piti haalia ympäri 
Suomea. Silloin oman golfharras-
tuksen myötä syntynyt verkosto, 
opiskelijakaverit ja uudessa työs-
sä syntyneet yhteydet loivat edel-
lytykset hoitaa homma onnistu-
neesti, hän kertoo.

Petri Peltoniemi kävi itse gol-
fin ammattivalmentaja tutkinnon 
1991. Siltä kurssilta hän onnistui 
myös houkuttelemaan Katinkul-
taan opettajia muutamiksi viikoik-
si. Näin pystyttiin myös nosta-
maan kurssien tasoa.

Petri Peltoniemi korostaa Tapa-
ni Närhen merkitystä golfin istut-
tamisessa Katinkultaan. Tärkeää 
oli se, että Tapani paikan isäntänä 
piti huolen siitä, että golfin tarpei-
siin saatiin tarvittaessa tukea tilo-
jen ja muiden resurssien muodos-
sa.

Tapani oli mukana myös seura-
toiminnassa alusta asti.

Hienoa oli sekin, että saimme 
paikallisia jäseniä ja viikko-osak-
kaita innostumaan mukaan seuran 
toimintaan. Monet heistä olivatkin 
pitkään mukana seuran hallinnos-
sa. Siinä onnistuimme aika hyvin.

Paikallisten 
suhtautuminen
Paikalliset lähtivät upeasti mu-
kaan golftoimintaan. Peltoniemi 
kiittelee Koti-Kajaani ja Sotka-
mo-lehtiä, jotka olivat aktiivisia 
kumppaneita. Ne kertoivat pai-
kallisille urheiluhenkisille ihmisille 
golfin tarjoamista mahdollisuuk-
sista. Niin golfin pariin löysi tien-
sä moni sotkamolainen ja kajaani-
lainen. Monet heistä ovat edelleen 
mukana toiminnassa.

Matti Teiska, Pentti Huttunen, 
Tauno Arffman, Jaakko Tanska-
nen, Matti Jylhänlehto, Pekka ja 
Matti Meriläinen, Arja ja Jarmo 

Aulanko poikineen, Jouni Määttä, 
Seppo Karikko, Jorma ja Annikki 
Laine ja Toni Oittinen monien mui-
den ohella ovat jääneet erityises-
ti Petri Peltoniemen mieleen. Myös 
monia muita silloisia yhteistyö-
kumppaneita hän muistelee lähes 
30 vuoden takaa lämmöllä.

Erityisen vaikutuksen Petriin teki 
Seppäsen Jari. Pidimme Jymyn 
A-pojille alkeiskurssin ja perjantai-
na suoritettiin green cardit. Maa-
nantaina Jari tuli kertomaan käy-
neensä sunnuntaina kiertämässä 
kentän. Tuloskorttiaan näyttäen 
hän kysyi, saako tällä tasoituksen. 
Kortissa oli tulos 88 bruttolyöntiä. 
54:n tasoituksella pistebogey-pis-
teitä kertyi näin ”vaivaiset” 74 
pistettä. Se on paras pistebogey 
tulos, jonka itse olen nähnyt. Kuu-
kauden aikana juuri golfin aloitta-
nut Seppänen pudotti tasoituksen 
singeliin. Se oli todella hieno suo-
ritus, Petri Peltoniemi muistelee.

Vahvaa 
seuratyötä
Paikallisten juniorien valmentaja-
na Petri Peltoniemi toimi talvisai-
kaan Vuokatissa ja Kajaanissa. 

Katinkulta Golfin ja Kajaani Gol-
fin voimat yhdistettiin kahden kol-
men talven ajaksi.

Hienoa oli, että tennisvalmen-
tajana Vuokatissa työskennellyt 
Pertti Oja saatiin mukaan myös 
golfvalmennukseen. Muutoinkin 
valmennusvastuu laajentui use-
ammalle ihmisille.

Omasta näkövinkkelistään Pet-
ri Peltoniemi pitää tärkeänä sitä, 
että Katinkulta Golfiin saatiin luo-
tua hyvä yhteishenki. Seurassa oli 
tekemisen meininki. Jäsenistö teki 
talkoita ja oli sitoutunut erilais-
ten tapahtumien järjestämiseen. 
Siitä hyvänä esimerkkinä oli vuo-
den 1994 alle 18-vuotiaiden nuor-
ten Pohjoismaiden mestaruuskil-
pailut. Tapahtuma oli kaikille suuri 
ponnistus. Onnistuminen järjes-
telyissä sekä kilpailutulokset si-
toivat seuratyössä mukana olleita 
entistä tiukemmin yhteen. Kent-
tä sai myös ”tulikasteen” kilpagolf 
areenana – tyttöjen kisan voitti 
sittemmin naisten European tour 
voittoonkin yltänyt Riikka Hakka-
rainen ja poikien kisassa valta-
van pitkillä draiveillaan ihastut-
ti norjalainen Henrik Björnstad. 
joka pelasi myös useamman vuo-
den miesten European Tuorilla. 
Hän mm. draivasi 15 väylän silloin 
huomattavan paljon tiheämmän 
metsäsaarekkeen ylitse suoraan 
viheriölle!

Myös kevään harjoittelu– ja pe-
lireissut Espanjaan ja Portugaliin 
olivat tärkeitä yhteishengen lujit-
tajia.

Katinkullasta 
vauhtia uralle
Katinkullan vuodet vaikuttivat 
Petri Peltoniemen työuraan kään-
teentekevästi. Työ Katinkullassa 
avasi silmät siihen, että golf voi 
tarjota mahdollisuuden työuralle. 
Se avasi portit tulevaisuuteen. Se 
oli myös työelämän korkeakoulu.

Katinkullan ja Rantakatin lo-
makylän konkurssien hoitaminen 
opetti paljon. Itsessään ikävät 
tapahtumat antoivat kokemus-

ta kriisijohtamisesta. Samalla ne 
osoittivat, ettei työ golfin paris-
sa ole pelkkää auvoa ja ruusuilla 
tanssimista.

Petri on tyytyväinen siihen, että 
Katinkullassa häneen luotettiin 
ja annettiin mahdollisuus kasvaa 
omassa työssään. Hän ei vähek-
sy sitä kokemuksen määrää ja 
merkitystä, minkä Vuokatista sai. 
Hän oli viisi – kuusi vuotta Suo-
men nuorin virassa oleva golfken-
tän toimitusjohtaja.

Katinkullan jälkeen Petri Pelto-
niemi siirtyi vuonna 1995 St. Lau-
rence Golfin toimitusjohtajaksi 
Lohjalle. 

Terveiset 
Vuokattiin
Nuorten PM-kisat, vuoden 1999 tyt-
töjen EM-kisat, Suomen ammatti-
laiskiertueen kisat ja monet SM-ta-
son kilpailut ovat näyte siitä, että 
Katinkulta Golf seurana ja kenttänä 
voi tehdä työtä koko suomalaisen 
golfin eteen. Se on Petri Peltonie-
men mielestä arvo sinänsä. 

Monet henkilöistä, jotka silloin 
30 vuotta sitten lähtivät toimin-
taan, ovat edelleen mukana. Se 
kertoo sinnikkyydestä ja innok-
kuudesta golfiin.

Petri toivottaa kaikille niille van-
hoille veteraaneille ja senioreille, 
jotka ovat edelleen mukana sekä 
nyt mukaan toimintaan tuleville 
henkilöille parhainta mahdollista 
golfkautta.

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto
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Katinkullan golfkenttä rakennet-
tiin vuosina 1989 – 90. Kentän 
suunnitteli ruotsalainen Jan Se-
derholm. Kentän vaatimien mai-
den hankinnassa keskeinen rooli 
oli Sotkamon kunnanjohtaja Lee-
vi Rentolalla.

Jari Koivusalo ja 
Pentti Huttunen 
kenttäkierroksella  
kilpailuja seuraa-
massa.

AVAIN- 
HENKILÖITÄ

KATINKULTA GOLFIN
VAHVA KEHITYS

Katinkullan alkuperäisenä ajatuksena oli olla suljettu klubi, 
jonne ei muilla kuin osakkailla ollut mitään asiaa. Suomen 

Golfliiton vaatimuksesta kenttä avattiin kaikille.

JARI KOIVUSALO

Kentän rakensi Lemminkäinen 
Oy, jonka puolelta rakentamista 
johti Kari Putkinen.

Myös nykyinen kenttämesta-
rimme Jarmo Saajanne oli alus-
ta lähtien mukana kenttää raken-
tamassa. Katinkullan perustajista 

erityisesti Seppo Juurikko vai-
kutti kentän rakentamisratkaisuis-
sa.

Kenttä rakennettiin sen ajan 
korkealla tasolla. Laajennuk-
sien yhteydessä vanhoja reikiä 
on päivitetty vastaamaan parem-

rakentamisesta johtuvia velko-
ja vastattavakseen ja suurimman 
osan kentän vuosittaisesta hoita-
misesta maksoivat veronmaksa-
jat Skopin kautta. Samaan aikaan 
suurin osa Suomen golfkentistä 
osakkaineen maksoi rakentamis-
velkojaan.

Töihin 
Katinkultaan
Aloitin Katin Golf Oy:n toimitus-
johtajana ja head prona 1.4.1995.

Saatesanoina uuteen tehtävään 
edeltäjäni Petri Peltoniemi tote-
si ison ongelman olevan tulos-
sa siitä, että yhtiössä on selkeäs-
ti enemmän osakkeiden tuottamia 
pelioikeuksia, kuin mitä kentälle 
mahtuu pelaajia. Tähän on haet 
tava ratkaisua.

Skopin rooliin eivät sopineet laa-
jennusinvestoinnit, mutta se piti 

min myös nykyajan vaatimuksia. 
Kenttä avattiin syksyllä 1990.

Seuran perustaminen 
vuonna 1990
Golfseura Katinkultaan perustet-
tiin heinäkuussa 1990. Ensimmäi-
senä puheenjohtajana aloitti Ka-
tinkullan isäntä Tapani Närhi.

Katinkullan alkuperäisenä aja-
tuksena oli olla suljettu klubi, jon-
ne ei muilla kuin osakkailla ollut 
mitään asiaa. Myös golfkenttä to-
teutti tätä periaatetta, mistä joh-
tuen seuran hakiessa Suomen 
Golfliiton jäsenyyttä tuli ongelmia.

Golfliitolla periaatteena on, että 
eri seurojen jäsenet voivat vierail-
la toistensa kentillä, mikä ei Ka-
tinkultaan silloin istunut. Erinäis-
ten vaiheiden kautta seura pääsi 
Golfliiton jäseneksi ja Katinkulta-
kin toivotti kaikki vierailijat terve-

tulleiksi.

Ensimmäinen 
vuosikymmen
Kentällä oli alkuvuosina hyvin ti-
laa. Pelaajamäärä kasvoi tasaises-
ti ensimmäisen kauden 500:sta 
17 000:een kierrokseen viidessä 
vuodessa.

Koko Katinkulta kehittyi jatku-
vasti. Golfpuiston sisäharjoittelu-
tilat olivat siihen aikaan parhaat 
Suomessa lyöntipaikkoineen, put-
tiviheriöineen, analysaattoreineen 
ja simulaattoreineen. Petri Pelto-
niemi toimi Katin Golf Oy:n toimi-
tusjohtajana.

Rantakatin Lomakylä Oy:n kon-
kurssi vuonna 1993 ja siihen liit-
tyneet järjestelyt olivat tietys-
sä mielessä lottovoitto Katin Golf 
Oy:n pienosakkaiden kannalta.

Golfyhtiölle ei jäänyt golfkentän 

Monilta väyliltä 
avautuu upeita mai-
semia. Niin myös 
väylältä 12.

UPEAT
MAISEMAT

 KUVA: Jari Koivusalo
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varoista.

Heinäkuu Vuokatin 
vilkkain 
matkailukuukausi
Majoitustilastot osoittivat hei-
näkuun olevan Vuokatin yk-
köskuukausi matkailussa. Jopa 
vilkkaampi kuin perinteisesti hiih-

tokeskuksena tunnetun Vuokatin 
vilkkaimmat talvikuukaudet.

Golfin tunnustetaan olevan ke-
sän ykkösharraste ja olennainen 
osa kohteen ympärivuotisuutta.

“2000-luvulle 
tultaessa 
siirryttiin 

systeemiin, jossa 
osakkeen hoito-

vastike ei suoraan 
tuottanut peli-

oikeutta kentälle.
Pelaavat osakkaat 

joutuivat 
maksamaan 

pelaamisestaan 
aikaisempaa 
enemmän.”

...

Golfin tunnustetaan olevan 
kesän ykkösharraste ja 

olennainen osa Vuokatin 
ympärivuotisuutta.

 
KENTÄT
 
Katinkullan golf- 
kenttien kehit-
täminen on ollut 
kolmen vuosi-
kymmenen aika 
tärkeällä sijalla. 
Se näkyy se-
lkeästi kenttien 
kunnossa.

kuitenkin paikat kunnossa. Yhtiön 
päätöksenteko säilyi sovinnollise-
na eikä suuria muutoksia kentän 
rahoitukseen tehty. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi Skop:in 
pankinjohtaja Göran Bärlund. 

Laajentaminen 
käyntiin
Kentällä järjestettiin useita SM-kil-
pailuja. Vuonna 1997 tehtiin ky-
sely osakkaille. Kyselyn mukaan 
osakkaat olivat sen kannalla, että 
ruuhkien purkamiseksi olisi ryh-
dyttävä toimenpiteisiin. He kan-
nattivat myös Paltamon kentän 
ostoa.

Kentän laajentamisen mahdollis-
tamiseksi käytiin Sotkamon kun-
nan kanssa neuvotteluja. Kunta 
lupasi hankkia maata laajennus-
ta vasten. Alkoi pitkään kestänyt 
monivaiheinen laajennusprojekti. 

Viimeinen vuosi 1999 valtion 
huomassa eli oli merkittävä sikä-
li, että siirryttiin systeemiin, jossa 
osakkeen hoitovastikkeen maksa-
minen ei suoraan tuottanut pelioi-
keutta kentälle. Vastike kattoi vain 
osan kentän kustannuksista. Täl-
löin pääomistajan maksama vasti-
kepotti pieneni huomattavasti.

Vastaavasti pelaavat osakkaat 
joutuivat maksamaan pelaami-
sestaan aikaisempaa enemmän. 
Tämä systeemi tasoitti eri osa-
kelajeilla pelaavien laskennallista 
kierroshintaa. Samalla tuli myös 
osoitetuksi, että kenttää voidaan 
pyörittää osakkaiden pelimaksui-
hin perustuen.

Kentällä pelattiin EM-kilpai-
lut heinäkuussa 1999, kauempa-
na pohjoisessa kuin koskaan ai-
kaisemmin. Katinkulta Golfista 
tuli Suomen neljäs arvokisa- eli 
championship –kenttä Talin, Au-
ran ja Nordcenterin seuraksi. 

Toinen 
vuosikymmen
Holiday Club Finland Oy osti Ar-
senalin hallussa olleet osakkeet 

ja tuli pääosakkaaksi lokakuussa 
1999. Golfyhtiössä tehtiin suuria 
muutoksia. Kentänhoito, vastaan-
otto, myynti ja markkinointi, kir-
janpito ja toimitusjohtajan tehtä-
vät ulkoistettiin. Myös golfopetus 
säilyi ulkoistettuna.

Vaikka golfyhtiö oli edelleen eril-
linen, korostettiin sitä, että golf on 
vain yksi Katinkullan monista har-
rasteista. 

Kentänhoidossa haettiin parhai-
ta käytäntöjä ulkoistetussa toi-
minnassa. Kenttämestarit vaihtui-
vat.

Vanha kenttä kärsi etenkin vuo-
sina 2007-2008 huonosta kunnos-
ta. Kentän kunto vaikutti suoraan 
asiakaspalautteisiin ja golfyhti-
ön hallitus päätti palkata yhtiöl-
le oman kenttämestarin. Vuonna 
2009 kenttä saatiin taas hyvään 
kuntoon tutun tekijämiehen, Jar-

mo Saajanteen johdolla.
Katinkullan laajennuksia varten 

saatiin maata. Siirryin Katinkul-
ta Oy:stä suoraan HCR:n palve-
lukseen vastaamaan golfkenttien 
suunnittelu- ja rakentamisprojek-
teista. Katin Golf Oy:n toimitus-
johtajan tehtävät säilyivät minul-
la edelleen.

Kenttälaajennuksista 
totta
Vuodesta 2006 päästiin rakenta-
maan golfkentän laajennusta ja 
se valmistui 18+6+6 reikäisenä 
vuonna 2009. Osakkaat joko mak-
soivat rakentamisesta lainaosuu-
tensa tai valitsivat rahoitusvastik-
keella maksamisen. Myös uusi 
taukokahvila avattiin.

Kenttien suunnittelusta vastasi 
allekirjoittanut ja jo vanhan ken-
tän rakentamisessa mukana ol-
lut Jarmo Saajanne toimi uusien 
kenttien rakennustöistä vastaava-
na mestarina.

Tärkeimpänä rakennusurakoit-
sijana toimi Mega Group ja pää-
muotoilijana Heikki Isokääntä, 
jonka upeaa kauhan jälkeä ovat 
mm. paljon kehuja saaneet vihe-
riöt 10-14.

Kentät ovat saivat erittäin hyvää 
palautetta ja tulivat todella tar-
peeseen. Ensimmäisenä kolmen 
kentän vuonna 2009 nähtiin 24 
prosentin kasvu pelaajamäärissä. 

Uusi toimija 
kuvioihin 
Vuonna 2006 HCR myi hotelli-, ra-
vintola-, kylpylä- ja harrastetoi-
minnot Sokotel Oy:lle. Samalla 
Sokotel ryhtyi vastaamaan golfin 
vastaanottotoiminnasta.

Järjestelyissä oli monenlaisia 
ongelmia, koska uudet omistajat 
eivät ymmärtäneet Katin Golfin ja 
sen äänivaltaa käyttävien HCR:n, 
Sotkamon kunnan ja pienosakkai-
den päätäntävaltaa golfasioissa.

Vuoteen 2010 siirryttäessä syn-
tyi sopimus, minkä perusteella 

Sokotel luopui golftoiminnoista. 
Uusi E-viikko-osakesarja lisättiin 
golfyhtiön yhtiöjärjestykseen.

Kolmas 
vuosikymmen
Heti ensimmäisten laajennusten 
jälkeen todettiin, että rakennet-
tu lisäkapasiteetti täyttyi saman 
tien. Alkoi uusi maanhankinta.

Pitkien ja monivaiheisten neu-
votteluiden jälkeen lisämaata saa-
tiin hevostallien, raviradan ja naa-
puruston Korhosten maastoista. 
Olemassa olevat kentät saatiin yh-
distettyä näihin alueisiin ja koko-
naisuudesta tuli toimiva 18+9+9 
reiän kokonaisuus.

Uudet reiät avattiin 2013 ja 
2014. Ison kentän ensimmäinen 
laajennus saatiin kokonaan mak-
setuksi 2015. Uuden laajennuksen 
rakentamiseen otettua lainaa pää-
tettiin maksaa vuosittain budjetti-

Vuonna 2018 siirryin Katinkul-
lasta takaisin Suomen Golfliittoon, 
mistä olin aikoinaan 1995 tullut 
Vuokattiin.

Tulevaisuus: 
Neljäs vuosikymmen

Vuokatin majoitustilojen jatku-
vasti lisääntyessä myös tarve 
golfkenttien lisärakentamiselle 
kasvaa. Tämä on hyvä ottaa huo-
mioon alueen suunnittelussa ja 
kaavoituksessa.

Jari Koivusalo
Toiminut vuosina 1995-2018 eri 
tehtävissä Katinkulta Golfiin liitty-
vissä eri yhtiöissä.

 KUVA: Jari Koivusalo
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GOLF JA 1990-LUKU: ARVOKISOJA

Katinkulta Golfin toimi 
alusta lähtien korkealla 
profiililla. Seura halusi 
ja pystyi järjestämään 
korkean tason kansallisia 
ja kansainvälisiä 
kilpailuja.

Katinkulta Golfin alkuaikojen toi-
mintakulttuurista kertovat hyvin 
kentällä järjestetyt arvokisat.

Muutaman toimintavuoden jäl-
keen Katinkulta Golf isännöi vuon-
na 1994 ensimmäistä kansainvä-
lisen tason kilpailua järjestämällä 
Pohjoismaiden juniorien mesta-
ruuskilpailut.

Suomen juniorit valtasivat kaikki 
neljä ykkössijaa Vuokatissa!

Kahden vuoden kuluttua 1996 
olivat vuorossa miesten ja naisten 
SM-joukkuefinaalit. Tuona vuonna 
Katinkullan kilpailukalenterissa oli 

SM-kilpailut ja valmistautui seu-
raavan vuoden tyttöjen EM-kil-
pailuihin.

Tyttöjen EM-kilpailut käytiin 
Katinkullassa 6.-10. heinäkuu-
ta 1999. Katinkulta Golf suoriutui 
järjestelyistä hienosti. Samana 
kesänä kentän suunnittelija Jan 
Sederholm vieraili valmiilla ken-
tällä ensimmäisen kerran.

Seuran omaan kilpailutoimin-
taan kuuluivat 1990-luvulla am-
mattilaisille avoimet Johnnie Wal-
ker Midnight Sun -kilpailut. Niiden 
osallistujakaarti oli komea.

47 kilpailua.
Kahden vuoden tauon jäl-

keen 1998 Seura järjesti nuorten 

Tyttöjen sarjan voittajan tyylinäyte. Ammattilaiset pelasivat Katinkullassa muutamana vuonna.

Midnightö Johnnie Walker -turnauksen voitti vuonna  1993 
Antti Vaalas.

Midnightö Johnnie Walker -turnauksen voittajiin kuului myös 
Katinkulta Golfia edustanaut Anssi Kankkonen.
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GOLF ALKOI
1950-LUVULLA

Alkuvuosina golfareiden 
into pelata oli kova. Silloin 
myös talvella pidetti-
in kenttää pelattavassa 
kunnossa. Antti Meriläinen 
ja Pasi Vuorinen lähdössä 
talvikierrokselle nykyisen 
Tenetin kentän ykkös-
väylällä.
Talvella ei tarvittu mailoja 
mukaan yhtä paljon kujin 
kesällä.

GOLF EI KATSO 
VUODENAIKAAKatinkulta Golfin kokeneimpiin golfareihin kuului seuran 

perustamisen aikoihin Antti Meriläinen. Hän oli aloittanut 
golfin pelaamisen vuonna 1953 Lappeenrannassa Viipurin 

Golfin vanhalla kentällä Karjalan tykistörykmentin 
nuorena luutnanttina.

– Vaimoni suku oli in-
nokasta golfarijoukkoa. 
Osa heistä oli aloittanut 
lajin jo Viipurissa. He ve-
tivät minut mukaan gol-
fin pariin, selvittää Antti 
Meriläinen.

Hän pelasi säännölli-
sesti vuoteen 1958 saak-
ka, jonka jälkeen siirtyi 
upseerin urallaan eteen-
päin.

Työn vuoksi Antti Meri-
läinen pelasi golfia seu-

raavina vuosina harvak-
seltaan.

Ensimmäinen Ant-
ti Meriläisen kotikent-
tä Lappeenrannassa oli 
9-reikäinen ja sijaitsi ny-
kykyisen kaupungin len-

ANTTI MERILÄINEN

tokentän paikalla. Sinne golfarit 
menivät pääasiassa polkupyöräl-
lä.

– Bägit olivat varastossa kent-
täalueella olevassa leikkimökissä. 
Meillä kaikilla oli sinne munalukon 
avain ja pääsimme sitten helpos-
ti aloittamaan golfkierroksen. Jos-
kus minäkin ratsastin golfkentän 
lähellä. Jos näin golfarin, voin läh-
teä mukaan kierrokselle, muiste-
lee Antti.

Golf käynnistyi 
Sotkamossa
– Jo aikaisemmin 1980-luvulla 
kunnanjohtaja Leevi Rentola oli 
viritellyt 9-reikäisen golfkentän 
rakentamissuunnitelmia Haapalan 
maille Haapalanlahdelle. Minäkin 
kävin paikkoja tutkimassa, mutta 
hanke ei toteutunut. Golfiin haim-
me kuitenkin tuntumaa pelaamal-
la jäällä yhdessä tyttäreni Saijan 
miehen Pentin kanssa.

Vuonna 1990 valmistui Katinkul-
lan golfkenttä ja luonnollisesti se 
vaati myös oman golfseuran pe-
rustamisen. Katinkulta Golfin toi-
minnassa Antti Meriläinen on ollut 
mukana seuran perustamiskoko-
uksesta lähtien.

Hän toimi seuran puheenjohta-
jana vuosina 1994-1998.

– Puheenjohtajavuodet olivat 
hyvin työteliäitä, mutta yhdes-
sä sihteeri-rahastonhoitaja Arja 
Aulangon kanssa hoidimme asiat 
kuntoon, hän muistelee.

Kun toimintaa oli runsaasti, 
myös hallitus joutui uurastamaan.

– Etukäteen hallituksessa pu-

Aina ei Katinkullassakaan 
paista aurinko. Pelta voi 
myös sumuisalla säällä.

SÄÄSSÄ KUIN SÄÄSSÄ:

“Puheenjohtaja-
vuodet olivat 
hyvin työläitä, 
mutta yhdessä 

sihteeri-
rahastonhoitaja 
Arja Aulangon 
kanssa saimme 
hoidettua asiat 

kuntoon.”
...

huttiin asioista joskus tiukastikin, 
mutta yhteinen sävel löytyi aina 
ja sitten toimittiin kaikki yhdessä, 
Antti Meriläinen muistelee tyyty-
väisenä.

Talkoolaisista 
suuri apu
Talkoolaiset olivat noina vuosina 
tärkeä apu kentän kehittämisessä 
ja kilpailujen järjestämisessä.

Antti muistelee, kuinka Jaakko 
Karjalaisen johdolla väylien reu-
na-alueita paranneltiin ja kenttää 
kehitettiin.

Se olikin tarpeen, sillä Katin-
kullassa järjestettiin 1990-luvun 
loppupuoliskolla SM-kisoja, Fin-
nish Golf Tourin kilpailuja, nuorten 
PM-kisat ja tyttöjen EM-kisat.

Antti Meriläisen mieleen on jää-
nyt, kuinka he yhdessä Jaak-
ko Karjalaisen ja Arja Aulangon 
kanssa kävivät tutustumassa Ete-
lä-Suomessa, kuinka EM-kisat jär-
jestetään.

Kolmikko sai hyviä neuvoja ja 
tyttöjen EM-kisat järjestettiin Ka-
tinkullassa kaikkia tyydyttävällä 
tavalla.

– EM-kisojen aikana hoidin itse 
tulospalvelua merkkaamalla tus-
silla pelaajien tulokset suurelle 
taululle. Mieleeni on jäänyt, kuin-
ka venäjän kielen taitoisena kes-
kustelin kilpailujen kulusta ve-
näläisen pelaajaryhmän kanssa 
heidän katsellessaan omia tulok-
siaan.

Ikäänsä vedoten Antti Meriläi-
nen jäi pois puheenjohtajan teh-
tävästä ja hallituksesta vuonna 
1998. Tuolloin hän täytti 70 vuot-
ta.

– Ajattelin, että ikämiehenä mi-
nun oli hyvä antaa tilaa nuorem-
mille. Se oli varmasti oikea ratkai-
su, sillä seuraajani ovat tehneet 
hyvää työtä, kiittelee Meriläinen.

Sitä hän harmittelee, ettei ole 
enää pitkään aikaan ehtinyt pelata 
golfia. Mutta seuran jäsenmaksun 
hän maksaa edelleen uskollisesti.

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto

 KUVA: Katinkulta Golf arkisto
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Yli 30 vuoden ura 
Katinkullassa

Katinkullanssa tennistä ja golfia 
opettava Pertti Oja kertoo uransa 
alusta.

– Minulle kävi jo kesällä 1990, 
kuten sanonta kuuluu: ”kun annat 
pikkusormen, niin se vie koko kä-
den!”

Lähdin heti innokkaasti lyömään 
palloa ja silloinen kesäpro Jussi 

Rekilä, joka oli yksi seuran perus-
tajajäsenistä, otti minulta vastaan 
Green Card suorituksen vastaan.

– Golfarina piti tietenkin heti os-
taa ruutuhousut. Ne nähdessään 
tennisjuniorit totesivat: ”Miten 
sinä noin hienoissa vaatteissa kul-
jet!”

– Mutta ei laji minun silmissäni 

mitenkään elitistiseltä ja liian hie-
nolta näyttänyt. Kokkolan pojat, 
Rekilä ja Peltoniemi, olivat ihan 
tavallisia heppuja, muistelee Ka-
tinkullassa pitkään golfprona ja 
nykyään myös seuran toiminnan-
johtajana työskentelevät Pertti 
Oja.

Katinkulta Golfin 
ydinjoukko kauden 
avaustilaisuudessa 

toukokuussa. (kuva vas)

Pertti Oja osallistuu 
edelleen myös seuran 

kilpailuihin. Hän voitti 
seuran mestaruuden 

vuonna 2009  (kuva oik).

Pertti Oja on toiminut Katinkullassa yli 30 vuoden ajan 
opettajana ja valmentajana. Hän aloitti Katinkullassa 

tennisopettajana 1. kesäkuuta vuonna 1990.

PERTTI OJA

Juniorivalmentajasta 
golfammattilaiseksi
Juniorivalmennukseen Pertti läh-
ti mukaan vuonna 1994, jolloin 
Tanskasen Jaakko ja Klasilan Juk-
ka vetivät seuran junnutreenejä

– Innostuin ja aloin käymään 
golfohjaajakoulutuksia.

Hän kävin seuran kustannuksel-
la kurssit Golfliiton silloisen kou-
lutusportaan toiseksi ylimmälle 
tasolle eli juniorijohtajakoulutuk-
seen asti.

Vuonna 1997 Jari Koivusalo to-
tesi Pertille, että kun mies osaa 
vähän lyödä palloakin (tasoitus oli 
pudonnut tuolloin 4,5:een), niin 
lähtisikö hän kouluttautumaan 
korkeimmalle tasolle eli suorittaisi 
golfvalmentajatutkinnon.

– Hetken pohdittuani ja kos-
ka tasoituskriteeritkin täyttyivät, 
päätin hakea GVT:lle. Koulutus 
maksoi markka-aikaan muistaak-
seni 10 000 - 15 000 markkaa. 
Näin ”köyhälle” tennis-/golfopel-
lelle summa oli aika kova paikka.

– Sain tehtyä seuran kanssa so-
pimuksen, että se hoitaa maksun 
ja minä sitoudun kahdeksi vuo-
deksi hoitamaan tietyin ehdoin 
seuran juniorivalmennusta vas-
taavana valmentajana, Pertti Oja 
selvittää tietään golfproksi.

Hän sai GVT:n valmiiksi vuon-
na 1999 ja aloitti tuolloin Konttu-
rin Vesan kanssa myös kurssien 
vetämisen. PGA täysjäsenyyden 

hän sai neljä vuotta myöhemmin 
2003.

Työ junioreiden kanssa 
mahtavaa aikaa
Aika kultaa muistot. Pertti Oja 
muistelee, kuinka työ juniorien 
parissa oli ihan mahtavaa ja yhtei-
söllistä aikaa Katinkulta Golfissa.

– Junioritoiminta oli aktiivista. 
Se johtui pitkälti myös innostu-
neista golfarivanhemmista. Hut-
tuset, Meriläiset, Virtaset, Itkoset, 
Mustoset, Jylhänlehto. Perheet oli-
vat innolla mukana kaikissa jär-
jestelyissä.

Seuralle ostettiin Katinkullalta 
10-paikkainen Toyota Hiace- bussi 
ja sillä kuskattiin junioriporukkaa 

 KUVA: Niina Piirainen



34 35KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA

Viikko-osakkaat ja  Katinkullan lomalaiset 
ovat olleet Pertti Ojan mielestä elinehto 
golfopettajan ammatin harjoittamiselle.

Golfseurassa toimitaan yhdessä. 
Juniorien valmennustoiminnassa on 

vuosien mittaan ollut Pertti Ojan mukana 
suuri joukko vapaa-ehtoisia.

aluetourin kilpailuihin vanhempien johdolla. 
Pekka Meriläinen oli tuolloin toiminnan etu-
linjassa.

– Taisi Pekka olla tuohon aikaan Vuoka-
tinrinteillä töissä ja kesällä hän oli joutilas 
kuskailemaan junnuja. Siinä 15 pelaajan 
junnuryhmässä oli laajuutta ja laatua mo-
nessa suhteessa.

– Vuoden 1994 – 1999 välillä käytiin pi-
tämässä viikon kevätleiri Etelä-Suomessa, 
Ahvenanmaalla, Pickalassa ja Meri-Teijossa. 
Siitä voisi kirjoitta ihan oman tarinan, Oja 
tuumii.

Juniorien vetäjinä olivat mukana Jaakko 
Tanskanen, Jukka Klasila, Pasi Takala, Pek-
ka Meriläinen, Juha Kivilahti ja monta vuot-
ta junioritoimikuntaa puheenjohtajana ve-
tänyt Matti Jylhänlehto.

Katinkullassa järjestettiin vuonna 1998 
junioreiden lyöntipelien SM-kisat. 16-vuo-
tiaiden poikien sarjassa Meriläisen Matti 
nappasi ensimmäisen SM-mitalinsa, muis-
taakseni pronssin ja Virtasen Erkki oli myös 
kymmenen parhaan joukossa, välillä 6 – 8. 
Mira Mustonen oli tyttöjen sarjassa hienos-
ti sijalla 7.

– Matti meni porukasta pisimmälle ja yrit-
ti tosissaan ammattilaiseksi, mutta suureen 
menestykseen eivät sitten rahkeet ihan riit-
täneet.

– Emme ole ehtineet Matin kanssa pui-
maan asiaa. Olisikin kiva kuulla hänen aja-
tuksiaan, kun etäisyyttä noihin aikoihin on 
nyt vähän tullut.

Jäsenhankinta käynnistyi 
viikko-osakkaiden kursseilla 

Viikko-osakkaat olivat Katinkulta Golfille 
varsinkin alkuvuosikymmeniä tärkein koh-
deryhmä monessakin mielessä. Sittemmin 
on tullut hotellimyyntiä ja village-omista-
juutta. Fiilis kaikkiaan on vähän muuttunut.

– Alkuaikoina osakkaat olivat pakotettuja 
ostamaan viikko-osakkeeseen mukaan har-
rasteita ja moni oli ostanut golfosakkeen 
tietämättä koko lajista yhtään mitään!

– Viikko-osakkaat ja Katinkullan loma-
laiset ovatkin olleet elinehto golfopettajan 
ammatille tällä leveysasteella, arvioi Pert-
ti Oja.

Viikko-osakkaista ja Katinkullassa lomaa 
viettävistä Katinkulta Golfin jäsenistö valta-
osin muodostuu edelleen.

– Alkeiskurssien osalta suunta on viime 

vuosina ollut aika vahvasti laske-
va. Uudet tuotteet ovat tulleet sii-
näkin esille. Näin Katinkullassakin 
aloitettiin 2018 golfin starttikurs-
sien järjestäminen. Ne ovat olleet 
menestys ja madaltaneet aloitta-
misen kynnystä, selvittää Pertti 
Oja kurssitoiminnan muuttumista.

Valtaosa kesän opetustoimin-
nan kysynnästä tulee lomalaisilta, 
mutta viime vuosina myös paikal-
listen opetus on lisääntynyt.

Kenttien kehitys on 
tukenut toimintaa
Katinkullan golfkentät ovat kehit-
tyneet Pertti Ojan mielestä erittäin 
hyvin niin opetuksen kuin harras-
tajankin näkökulmasta. Harjoi-
tusalueet ja par 3-kenttä antavat 
erittäin hyvät mahdollisuudet jär-
jestää koulutusta ja myös moni-

puolisen mahdollisuuden aloittaa 
ja harrastaa ”lomagolfia”.

Pertti Oja muistuttaa myös sii-
tä, että Katinkullassa on edelleen-
kin jonkin verran osakkaita, jotka 
harrastavat jotain tiettyä, tennis-
tä, keilailua tai golfia, lähes ai-
noastaan lomallaan Katinkullassa.

”Resort-golf” on Pertti Ojan erit-
täin vahva ja miellyttävä palvelu 
harrastajan näkökulmasta. Hän 
arvioi, että se tulee varmaan säi-
lymään ostettuna tuotteena myös 
tulevaisuudessa.

– Katinkullan ja Vuokatin vah-
vuus todellakin on monipuolisuus. 
Meidän pitäisi mielestäni kiinnittää 
edelleen huomio Sepon ja Pertin 
tinkimättömään asenteeseen laa-
dun ylläpitämisestä kaikilla pal-
velujen tuottamisen alueilla, hän 
muistuttaa.

Pertti muistelee myös yhteisölli-

siä hetkiä Katinkullan alueen kes-
kuspuistossa, kun paistettiin lätty-
jä osakkaille Lea ja Tapani Närhen 
kanssa.

– Kyllähän niitä jollain tavalla 
kaipaa edelleen, hän toteaa.

Golfin kannalta riittää kehitettä-
vää: kentän pelattavuus, siisteys, 
palvelujen toimivuus, aloittamisen 
kynnyksen madaltaminen, kilpai-
lutoiminnan kehitys ja tapahtu-
mien ideointi. Kaikissa edellä mai-
nituissa riittää tehtävää Katinkulta 
Golfille ja kaikille seuratoimijoille

Työ ja toiminta 
Katinkulta Golfissa
Aikoinaan kaikki lähti Pertti Ojan 
kohdalla omasta pelaamisesta ja 
juniorivalmentamisesta. Sittem-
min kurssien ja opetustoiminnan 
järjestämisestä, joissa itse seura-

Katinkullassa aloitettiin kesällä 2018 nuorille suunnattujen starttikurssien 
järjestäminen. Ne ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan.

 KUVA: Niina Piirainen
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toimintaa hän ei ajatellut niin sy-
vällisesti.

– Nyt kun olen 2018 vuodesta 
lähtien ollut sisällä seuratoimin-
nassa puolipäiväisenä toiminnan-
johtajana, se on avannut aivan 
uuden näkymän seuratoimintaan 
ja koko toimialaan. Pertti Oja ker-
too olevansa entistä kiitollisempi 
kaikille niille, jotka ovat vuosien 
mittaan seuratoimintaa pyörittä-
neet puheenjohtajina, sihteerei-
nä, hallituksen jäseninä ja muuten 
aktiivisina. Kiitos ja kunnia kuuluu 
myös kaikille seuratoiminnassa 
mukana olleille.

– Olisi varmaan väärin nostaa 
ketään yksitäisiä henkilöitä esille, 
ansiomerkit puhukoot puolestaan!

Golfin aloittamisen 
kynnys matalammaksi
Golfin imagon eteen täytyy Pertti 

Ojan mielestä tehdä erityisesti nyt 
paljon töitä.

– Aloittamisen kynnystä pitää 
madaltaa ja tehdä lajistamme ihan 
tavallinen tarkkuuspeli, kuten mi-
nigolf, keilaaminen ja frisbeegolf. 
Kliseisesti ”koko kansan peli”.

Aloitusvaiheessa golfista kiin-
nostuneet saavat karrikoidusti 
heittää romukoppaan säännöt ja 
etiketit ja opetella pelaamaan pal-
lo mailoilla vaihtelevan etäisyyden 
päässä olevaan reikään. Sehän 
vasta hauskaa on!

Pertti Oja arvioi kokemuksen-
sa perusteella, että seura-aktiive-
ja on lajista riippumatta aina koh-
tuullisen hankalaa saada mukaan.

– Se on oma harvakseltaan 
esiintyvä ”ihmislajinsa” joka ha-
luaa tehdä pyyteetöntä työtä yh-
teisön eteen. Mutta ehkä siihenkin 
olisi hyvä keksiä uusia ”houkutti-
mia”.

Junioritoiminta vetää 
mukaan nuoria
Junioritoiminta on aina ollut Pert-
ti Ojalle sydämen asia. Toki hän 
tunnustaa, että se valmentamisen 
innostus, jota hänellä alkuaikoina 
oli, on ajan mittaan ehkä vähän 
hiipunut.

– Enkä tarkoita sitä, ettenkö ha-
luaisi junioreita lisää, päinvastoin.

– Ajattelen asiaa nyt enemmän 
lasten ja nuorten näkökulmasta. 
Olenkin puhunut koulujen opet-
tajille tulevaisuuden visiosta niin, 
että lapset ja nuoret kokisivat la-
jin hauskaksi. Niin kiinnostavaksi, 
että he voivat kaveriporukalla läh-
teä Katinkultaan lätkimään golf-
palloa.

Lapset ja nuoret todellakin in-
nostuvat golfista, sen ovat osoit-
taneet kaikki koululaisten vierailut 
ja alakoulujen mestaruuskilpailut 

Opettajan neuvot ja 
ohjeet ovat tärkeitä, 

kun aloittelijat 
kokeilevan 

golfia. Pertti Oja 
neuvomassa vasta-

alkajaa.

syksyllä 2019.
Monet syyt johtavat kuitenkin 

siihen, että tärkein steppi, golfin 
aloittaminen jää ottamatta. Tähän 
eivät vähiten vaikuta lasten omat 
vanhemmat.

– Sen takia on ollut tärkeää 
Sotkamon koulujen ja koulutoi-
men positiivinen suhtautuminen 
asiaan. Se on taas vaikuttanut ih-
misten mielikuvaan lajin tavan-
omaisuudesta ja vaihtoehdosta 
aloittaa golfin pelaaminen.

Monipuolinen työ 
Katinkullassa
Toiminnanjohtajan pesti on anta-
nut Pertti Ojalle aivan uutta näkö-
kulmaa golfiin. Pestin puolipäiväi-
syys ja tehty sopimus eri tehtävin 
hoitamisesta on niveltynyt hyvin 
myös opetustoimintaan.

– Uskon, että kaksoistehtävä 
golfin parissa on hyödyllinen mo-
lemmin puolin.

– Molemmissa tehtävissähän 

olen tiiviissä yhteistyössä Oy:n 
ja HCR:n kanssa, joka on erittäin 
tärkeää.

– Olenkin sanonut, että työssäni 
pyrin koko golftoiminnan kehittä-
miseen ja palvelun laadun paran-
tamiseen Katinkullassa. Pääasia 
olisi, että golfarit saavat mieluisia 
kokemuksia Katinkullan golftoi-
minnasta ja siihen liittyvistä pal-
veluista.

Pertti Oja seuraa tarkasti nuorten otteita, kun he käyvät tutustumassa 
golfiin lajivaihtoehtona ja harrastuksena Katinkullassa.

 KUVA: Niina Piirainen
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GOLFISTA
AMMATTI
Katinkulta Golfin menestynein golfari, 
Matti Meriläinen, pääsi aloittamaan uuden 
lajin yhdeksänvuotiaana kesällä 1992. 
Tuolloin hän pelasi aktiivisesti pesäpalloa 
ja jääkiekkoa. Ne olivat joukkuepelejä ja 
kiinnostivat.

Lajin pariin siirtymisessä Matin äidil-
lä Raunilla oli keskeinen osuus. Ke-
sälomalla äiti kysyi, haluaisiko Matti 
kokeilla golfia Katinkullassa?

– Se oli yksilölaji ja kuulosti mu-
kavalta puuhalta kesälomalla. Siitä-
pä se sitten lähti. Huomasin samal-
la, että pesäpallosta oli hyötyä myös 
golfissa. Tietysti myös jonkunlainen 
pallosilmä auttoi osumaan palloon 
aika nopeasti, muistelee Matti Meri-
läinen.

Samalla hän epäilee äidin ehdotuk-
sessa olleen taustalla halu järjestää 
urheilusta kiinnostuneelle pojalleen 
mielekästä tekemistä kesäloman 
ajaksi.

Mukava porukka  
toi lisää innostusta
Matti Meriläisen kanssa samaan ai-
kaan golfin aloitti melkoinen joukko 
suunnilleen saman ikäisiä sotkamo-
laisia nuoria.

– Meitä oli silloin mukava porukka: 
Itkosen Antti, Virtasen Erkki, Kauko-
niemen veljekset Iiro ja Tuukka, Ki-
vilahden veljekset Pasi ja Julle. Myös 
Aulangon veljekset Jussi ja Juuso, 
Huttusen veljekset Ilkka ja Jarmo, 

Sorsan Ville sekä Aidanpään Henri 
ja Mustosen Mira, muistelee Matti.

– Henri, Pasi, Julle, Jarmo ja 
Juuso olivat pari vuotta vanhem-
pia, hän vielä tarkentaa.

Katinkulta Golfin juniorityöstä 
Matilla on hyviä muistoja.

– Meiltä oli hyvä porukka. Keski-
näiset kilpailut tekivät meistä kai-
kista parempia. Lisäksi Ojan Per-
tin mailapeli- ja opettajan taidoilla 
oli suuri merkitys alkuvaiheessa. 
Tanskasen Jaakko ja Takalan Pasi 
olivat myös mukana harjoituksia 
vetämisessä. Treenit olivat mo-
nipuolisia ja pelasimme yhdessä 
myös paljon eri pallopelejä. Kaik-
kiin tosiaan liittyi pallo ja se oli 
mielekästä ja kehittävää. Nimen-

omaan monipuolisuus oli tärkeää, 
Matti selvittää.

Jälkeenpäin miettiessään hän 
nostaa esille sen, että innokkaal-
la joukolla oli ainutlaatuinen golf-
puisto talvisin käytössä.

– Nykyään talviharjoituspai-
kat ovat arkipäivää mutta eivät 
1990-luvun alussa.

Kavereiden merkitystä lajin pa-
rissa viihtymisessä Matti pitää 
erittäin tärkeänä.

– Silloin pääsee haastamaan toi-
sia ja porukassa harjoittelu kehit-
tää.

Sotkamon urheilulukiossa ym-
pärillä oli tuolloin myös paljon 
muita urheilijoita.

– Meidän juniorivuosien ryhmäs-

tä kehittyi aika paljon eri lajien 
taitajia. Yksi golfari, neljä alppi-
hiihtäjää ja lopuista monipuolisia 
mailapelimiehiä.

Hyvät puitteet 
harjoitteluun
– Talvella meillä oli tosiaan jo al-
kuaikoina golfpuisto ja -simu-
laattori käytössä sekä kaikki 
Katinkullan tarjoamat sisäpeli-
mahdollisuudet. Näin harjoittelu 
oli monipuolista. Se kehitti kaik-
kiin mailapeleihin ihan hyvän pe-

Nuaksen vanha kenttä opetti 
Matti Meriläisen minimoimaan 
virheet omassa pelissä ja kun-
nioittamaan peliä.

TARKKUUTTA PELISSÄ

Matti Meriläinen on työskennellyt 
golfalan yrityksissä. Tässä hän 

esittelee mailavaihtoehtoja golfmes-
suilla Messukeskuskuksessa.

AMMATTILAINEN PALVELEE

MATTI MERILÄINEN

 KUVA: Juho Huusko, Kainuun Sanomat arkisto
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rustason.
Kesällä nuorten joukko pelasi 

paljon. Se oli hauskaa ja nimen-
omaan opittiin pelaamaan satoi tai 
paistoi.

Harjoitusmotivaatiosta Matti ei 
erikseen puhu.

– Harjoitusmotivaatio oli enem-
män kavereiden kanssa yhdessä 
touhuamista ja yhdessä oloa. Sii-
nä samalla pelattiin ja harjoiteltiin 
tosi paljon kilpailujen muodossa. 
Kesällä myös Katinkullan harjoi-
tusalue oli hyvä, kun otetaan huo-
mioon se ajan puitteet yleisesti.

Alkuvuosina kenttä oli 
haastavampi
Alkuperäinen Katinkullan golf-
kenttä oli Matti Meriläisen mieles-
tä selvästi nykyisiä haastavampi 
ja kapeampi.

– Silloin ei voinut lyödä vinoon, 
koska pallot hävisivät jäkälän se-
kaan.

– Nykyään kentät ovat pelatta-
vampia, mikä on turisti-resortin 
tarkoituskin. Kierrokset eivät enää 
kestä kuutta tuntia ja pelaajat löy-
tävät kentältä myös kotiin.

Vanhalla kentällä oppi Matin mu-
kaan pelaamaan itsensä virheistä 
pois ja kunnioittamaan peliä.

Katinkullan nyt käytössä ole-
va par 3 -kenttä on erinomainen 
paikka harjoitella kaiken tasoisille 
pelaajille. Matti Meriläisen mieles-
tä kaikkien pitäisi pelata ja hyö-
dyntää par 3 -kenttää enemmän.

Ojan Pertin 
valmennus tärkeää
Pertti Ojan tukea ja valmennusta 
golfuran alkuaikoina ja lukioaika-
na Matti Meriläinen pitää erittäin 
tärkeänä.

– Marko Kostensalo puolestaan 
oli valmentajani, kun pääsin maa-
joukkueisiin ja siitä usean vuo-
den ajan eteenpäin. Myös useat 
maajoukkuevalmentajat 11 vuo-
den mittaisella maajoukkuejaksol-
la toivat näkemystä siitä, mitä golf 
vaatii.

ne sopivat välineet, silloin pelaa-
minen on mukavampaa.

– Mutta ennen muuta, pelatkaa 
ilon kautta. Golf on julma peli. Ko-
keilkaa myös pelata oman kentän 
eri tiimerkeiltä eikä aina samal-
ta. Näin löytyy omastakin kentäs-
tä uusia puolia ja pääsette koke-
maan onnistumisen tunteita.

Jos suunnittelet 
kilpailu-uraa
Golfista kilpailu uraa suunnittele-
ville Matti Meriläinen muistuttaa, 
että sille tielle lähtevät joutuvat 
tekemään jossain vaiheessa uh-
rauksia. Kilpailu on todella kovaa, 
ja kun harrastajamäärät kasvavat 
koko ajan, silloin pitää olla selvät 
suunnitelmat.

- Hommatkaa valmentaja ja si-
toutukaa harjoittelemaan valmen-
tajan ohjeilla.

- Tilastoikaa pelaamisenne to-
della tarkasti, faktat eivät valeh-
tele. Näin on paremmat mahdolli-
suudet kehittyä.

– Muistakaa, että golfissa on 
enemmän epäonnistuneita lyönte-
jä kuin onnistuneita.

Siinä Matin ohjeet kunnianhi-
moisille tuleville kilpagolfareille.

Mitä golf merkitsee 
Matille tänään?
– Golf on minulle peli. Golf on ollut 
minulle vuosia työ ja harrastus ja 
olen nauttinut siitä 95 prosenttia 
ajasta. Tällä hetkellä olen ottanut 
golfiin etäisyyttä ihan tarkoituk-
sella. Yli 20 vuotta ympärivuotista 
golfaamista on pitkä aika.

Tästä huolimatta Matti kertoo 
olleensa Floridassa pelaamassa 
tammikuussa.

– Meillä oli todella hauskaa, ja 
peli sujui yllättävän hyvin. Aion 
kyllä pelata golfia vielä paljon, 
ehkä kilpaillakin. Mutta antaa nyt 
ajan hieman kulua. Kyllä kotona 
tulee puttailtua pojan kanssa pik-
ku kisoja puttimatolla, hän lopuksi 
paljastaa.

tani. Tavoitteena oli tietysti koko 
ajan myös omien ennätysten rik-
kominen.

Peliuran ja menetyksen myötä 
tavoitteet eivät muuttuneet hir-
veästi. Halu kehittyä ja voittaa kil-
pailuita olivat koko ajan Matin ta-
voitteena.

– Ensin, kun pääsin 14-vuotiai-
den ryhmään, oli kova halu pääs-
tä 16-vuotiaiden ryhmään, sitten 
18-vuotiaiden, sitten 21-vuotiai-
den ryhmään ja lopulta aina mies-
ten maajoukkueeseen. Kaikki ta-
voitteet toteutuivat 11 vuoden 
aikana putkeen. Jotain teimme oi-
kein, Matti muistelee.

Ura golfin 
parissa
Matti Meriläinen on urallaan golfa-
rina saanut matkustaa poikkeuk-
sellisen paljon. Yli 20 vuotta reis-
suja, parhaillaan yli 200 päivää 
vuodessa.

– Se on parantanut maailman-
katsomusta ja kehittänyt myös ih-
misenä, hän arvioi.

Iloinen Matti on siitä, että ura oli 
nousujohteinen. Hän pääsi koko 
ajan eteenpäin, mutta suurinta 
tavoittaan, European tourin pelaa-
jan statusta hänen ei saavuttanut.

– Paljon olen golfilta saanut ja 
paljon siltä tulevaisuudessa saan, 
hän kuitenkin uskoo.

Parhaat ja pahimmat 
hetket uralla
Parhaita hetkiä ovat Matti Meri-
läisen mielestä olleet voitot, ar-
vokisaedustukset ja onnistumisen 
tunteet eri tilanteissa sekä itsensä 
voittaminen pahoissa paikoissa.

– Myös kaverit golfin parissa ja 
ihmiset, joihin olen saanut tutus-
tua ympäri maailmaa, nostan kor-
kealle parhaiden kokemusten lis-
talla.

– Pahimmat hetket, jaahas... 
Varmaan vuoden 2007 Asian tour 
-finaalin viimeinen kierros, missä 
mokasin ihan itse mahdollisuuden 
päästä Asian tourille.

Golfissa tulee ylä- ja alamäkiä, 
se on vaan sellainen peli. Pahim-
pia hetkiä ovat ne, kun ei osaa 
käsitellä tapahtunutta tai huonoa 
jaksoa pelissä. Se on raskasta.

Golfista saadut  
eväät työuralle
Kilpagolfista saamiin elä-
män myönteisiin eväisiin 
Matti Meriläinen lukee hyvät her-
mot. Hän osaa nyt myös käsitellä 
asiat asioina. Lisäksi sosiaalisuus 
ja kielitaito ovat asioita, jotka 
vahvistuivat matkustamisen takia.

Ohjeita aloitteleville 
ja kokeneemmillekin 
golfareille
Matti Meriläinen kannustaa kaik-
kia menemään pron oppiin ja ot-
tamaan harjoitustunteja.

– Varsinkin lajin aloittaville nuo-
rille on tärkeää, että joku katsoo 
heti alussa perusasiat mallilleen, 
hän opastaa.

Lisäksi hän kannustaa kaikkia 
golfareita hommaamaan itsellen-

Halu pelata ulkomailla kilpaa ja ammattilaisuus 
olivat Martti Meriläisen tavoitteena. Samalla hän 

pyrki rikkomaan omia ennätyksiään.

Oma perhe on tietenkin ollut 
Matin mielestä tärkeässä roolissa 
taustatukena koko ajan.

– Ammattilaisaikana minulla oli 
pitkäaikaisia yhteistyökumppa-
neita, jotka mahdollistivat viedä 
asioita eteenpäin, hän vielä huo-
mauttaa.

Ammattilaisuus jo 
nuorena tavoitteeksi
Minkälaisia tavoitteita Matti Meri-
läinen asetti itselleen nuorena ju-
niorina golfuralleen?

– Halu pelata ulkomailla kilpaa 
ja ammattilaisuus olivat tavoittei-

“Hyviin 
muistoihin 

kuuluvat kaverit 
golfin parissa ja 
ihmiset, joihin 

olen saanut 
tutustua ympäri 

maailmaa.”
...

 KUVA: Jarkko Mikkonen, Kainuun Sanomat arkisto
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Katinkulta Golfin kahdeksan-
kertainen miesten sarjan mes-
tari Pekka Meriläinen ei alun 
perin ollut innostunut lajis-
ta. Metsästys ja ammunta sekä 
muut harrastukset vetivät 
miestä, mutta Rauni-vaimo sai 
houkuteltua hänet kanssaan 
green card -kurssille kesällä 
1993.

– Rauni alkoi puhua, että voisim-
me lähteä kurssille. Teimme silloin 
aloittamispäätöksen ja siitä kaikki 

Vuonna 1993 golfin 
aloittanut Pekka Me-
riläinen voitti ensim-
mäisen mestaruuden 
1995. Niitä on kerty-
nyt jo kahdeksan.

KAHDEKSANKERTAINEN 
MESTARI

PELAAMALLA TAITO
JA RUTIINI KEHITTYY

PEKKA MERILÄINEN

alkoi, kertoo Pekka Meriläinen.
Hänelle golfkipinä oli niin kirkas, 

että Meriläiset hankkivat parin vii-
kon kuluttua golfosakkeen ja uusi 
harrastus käynnistyi.

Sata kierrosta 
kesässä
Jo golfin aloittamiskesänä 1993 
Pekka Meriläiselle kertyi reilut sata 
kierrosta Katinkullan kentällä.

– Olin siihen aikaan töissä Vuo-
katinrinteillä ja kesällä oli aikaa. 

Oli helppoa lähteä kiertämään 
Nuaksen kenttää, kun siihen oli 
mahdollisuus, hän selvittää.

Pian syntyikin neljän sotkamo-
laisen peliryhmä, johon kuuluivat 
Eero Okkonen, Ilkka Korhonen ja 
Markku Hämäläinen. Miesporukka 
pelasi aktiivisesti ja taidot kehit-
tyivät.

Vanhan urheilutaustan ansiosta 
Pekka Meriläinen kehittyi nopeas-
ti. Parissa vuodessa tasoitus las-
ki alle kymmeneen ja hänestä tuli 
”singelipelaaja”.

kovaa, syntyi tiiviissä joukossa ys-
tävyyssuhteita.

– Porukka oli mukavaa. Oli kiva 
reissata kilpailumatkoilla ja olla 
yhdessä. Joukkomme oli tiivis. 
Mid Tourin maajoukkueessa meitä 
oli mukana 6-8 henkilöä. Vaihtu-
vuus joukossa oli pieni. Neljä-viisi 
pelaajaa oli kuitenkin muita edel-
lä ja he muodostivat kantajoukon. 
Parhaat erottuivat, Pekka Meriläi-
nen muistelee.

Menestyminen vaatii 
harjoittelua
Nykyään Pekka Meriläisen pe-
laaminen on jäänyt vähemmällä.  
Edelleen Katinkulta Golfin jäse-
nenä oleva Pekka pelaa silloin täl-
löin Helsingin lähistöllä Talissa tai 
Vuosaaressa. Kierroksi tulee myös 
Hangossa, missä perheellä on ke-
säasunto.

– Nyt aikaa on mennyt remont-
tihommissa ja pelikierrokset ovat 
jääneet vähemmälle, Pekka huo-
mauttaa.

Itse hän ei enää hae kilpailullista 
menestystä. Lähes kolmen vuosi-
kymmenen kokemuksella hän pa-
tistaa menestyksennälkäisiä nuo-
ria pelaajia harjoittelemaan.

– Vain ahkeran ja määrätietoi-
sen harjoittelun kautta voi saa-
vuttaa menestystä. Golfin harras-
tajamäärä on niin suuri, että vain 
parhaat menestyvät kansallisesti 
ja kansainvälisesti.

– Tuohon aikaan en juurikaan 
harjoitellut. Taidot kehittyivät pe-
laamalla.

Ensimmäisen Katinkulta Golfin 
miesten mestaruuden Pekka voitti 
vuonna 1995. Mestaruusputki oli 
viiden vuoden mittainen. Vuonna 
2000 Pekan poika Matti otti mes-
taruuden itselleen. Myöhemmin 
Pekka voitti vielä kolme miesten 
mestaruutta.

Junnujen mukana 
kisamatkoilla
Meriläisen perheessä Matti-poikia 
oli aloittanut golfin ensimmäisenä 
noin kahdeksan vuoden ikäisenä. 
Matti oli Katinkulta Golfin juniorei-
den harjoitusryhmässä ja kehittyi 
isänsä tavoin nopeasti.

Kun Pekalla oli kesällä aikaa, 
hän kiersi Katinkulta Golfin nuor-
ten pelaajien kanssa ympäri Suo-
mea ja toimi kuljettajana.

– Ojan Pertin vetämissä verryt-
telyissä ja harjoitteluissa sain it-

sekin hyviä vinkkejä omaan pe-
liini, mutta minun tehtäväni oli 
toimia huoltajana ja tarjota tukea 
nuorille, hän selvittää.

Maajoukkueeseen 
vuonna 2006
Pekka Meriläisen oma golfura ke-
hittyi Matin rinnalla. vuonna 2006 
Pekka voitti Mid Tourilla Suomen 
mestaruuden reikäpelissä ja nou-
si maajoukkueeseen. Maajoukku-
eessa hän oli vuodet 2006-2008.

– Edustin Suomea omassa ikä-
luokassani EM-tasolla Puolassa, 
Sveitsissä ja Luxemburgissa. Me-
nestys ei ollut mainittava, mut-
ta oli hienoa olla mukana, Pekka 
muistelee.

Hienoa porukkaa 
mukana
Omalta peliuraltaan Pekka Meri-
läinen nostaa esiin hyvä kaverit. 
Vaikka kilpailu Mid Tourillakin oli 

Pekka Meriläinen edusti 
Suomea maajoukkueessa 
Mid Tourin menestyksen 
ansiosta vuosina  
2006 - 2008.
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GOLF PERHEEN
YHTEINEN HARRASTUS
Vuosi 1988 oli MATTI ja HELENA TEISKAn perheessä 
muutosten vuosi. Työnantaja vaihtui, perhe muutti Vuokattiin 
ja perheeseen syntyi syksyllä kolmas tytär. Katinkultaa 
ryhdyttiin rakentamaan seuraavana vuonna. Mukaan tuli golf.

Vuosi 1988 oli Matti ja Helena Teiskan perheessä 
muutosten vuosi. Työnantaja vaihtui, perhe muutti 
Vuokattiin ja perheeseen syntyi syksyllä kolmas ty-
tär. Katinkultaa ryhdyttiin rakentamaan seuraavana 
vuonna.

Matti ja Helena pohtivat tuolloin, mitä koko perhe 
voisi harrastaa yhdessä.

Pentti Leinonen, joka oli töissä Katinkullassa, sai 
Teiskat hankkimaan keilaosakkeen ja osuudet kah-
desta Katinkulta Golfin A-osakkeesta.

– Niin meistä tuli heinäkuussa 1990 Katinkulta Golf 
ry:n jäsenet 17 ja 18. Sitä päätöstä en ole katunut 
koskaan, kertoo Matti Teiska.

Nuorekkaasti alkuun

Kolmekymmentä vuotta sitten Katinkulta Golfin jä-
senten keski-ikä oli nykyistä huomattavasti nuorem-
pi. Innokkaiden vanhempien lisäksi oli mukana aktii-
visia junioreita.

Viikonloppuisin Matti ja Helana osallistuivat ahke-
rasti kilpailuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Mira-tytär 
oli golfkentällä mukana jo 3–4 vuotiaasta lähtien.

– Mira kiersi kanssamme muutaman väylän ja viet-
ti sitten aikaansa Katinkullassa toimineessa valvo-
tussa hoitopaikassa, Matti selvittää. 

Toiminnan huippuhetkiä

Matin mielestäni Katinkulta Gol-
fin jäsen aktiivinen osallistumi-
nen seniorien aluetourin tapah-
tumiin on ollut sellaista, jota hän 
odottaa vuosittain.

– Samoin koen myös meidän 
omat vuosittaiset tapahtumis-
tamme: Ämmät & äijät, Miehet 
vs. naiset ja Kuhmo Sotkamo 
-pitäjäottelusta. Ne eivät ole pel-
kästään kilpailuja tietyin sään-
nöin vaan yhteisöllisiä tapahtu-
mia.

– Omista perinteistämme van-
hin lienee osallistuminen Ju-
hannuskisaan. Vain kaksi aat-
toillan kisaa on jäänyt väliin, 
muuten olemme aina olleet He-
lenan kanssa mukana.

Golfista elämäntapa

Golfista on vuosien varrella tullut 
Matti ja Helena Teiskalle elämän-
tapa – ainakin kesäisin. – Ensim-
mäisen kymmenen vuoden ai-
kana keväämme alkoi yhteisellä 
viikon mittaisella ”Korkeanpaikan 
leirillä” Pickala Golfin tai Meri-Tei-
jon Golfin kentälle joko viikon 19 
tai 20 aikana. –– Hyödynsimme 
henkilökunnan käytössä olleita 
loma-asuntoja, joita pystyi vuok-
raamaan kohtuullisella hinnalla. 
Miran lisäksi meillä oli usein mu-
kana myös joku pääsääntöisesti 

golfia harrastava tuttavaperhe.
Matti muistaa, kuinka yhtenä 

vuonna paikalla oli myös toista-
kymmentä Katinkullan junioria. 
Näissä järjestelyissä Pentillä, Sai-
jalla ja Pertillä oli osuutensa.

Vanhempien tyttöjen muutettua 
Etelä-Suomeen Teiskat suunnitte-
livat vierailunsa heidän luonaan 
golfin muistaen.

– Tärkeää oli suunnitella, mitkä 
kentät pelataan mennessä ja mit-
kä paluumatkalla.

Vuosien varrella golf on määri-
tellyt entistä enemmän Matti ja 
Helena Teiskan vapaa-ajanviettoa.

– Eläkkeelle jäätyäni olemme 
hurahtaneet myös etelänmatkoi-
hin. Niihin ei työn ohessa ollut ai-
kaa tai kiinnostusta.

Matti Teiska on ollut aktiivisesti 
järjestämässä erilaisia tapahtumia 

Katinkultaan. Tässä meneillään 
Sotkamo-Kuhmo -pitäjäottelun 

palkinnonjako.

Helena ja Matti Teiska ovat 
ehtineet kannustamaan 
myös nuorten ja naisten 

sarjoissa kilpaillutta 
tytärtään Miraa. Mira 

tarkistamassa tuloskorttia 
yhdessä Mari Partasen 

kanssa.

– Golf on tuonut meille terveyt-
tä ja paljon uusia ystäviä, Matti 
vielä korostaa.

Hyvä harrastus lapsille

Teiskan perheen nuorin tytär 
Mira oli vasta noin kolmen ikäi-
nen, kun hän oli mukana golfken-
tällä. Varttuessaan Mira harrasti 
myös pesäpalloa Vuokatin Vedon 
riveissä. Lukioon siirtymisen ai-
koihin pesäpallo jäi taka-alalle ja 
Mira ryhtyi pelaamaan golfia.

Matti valittaa sitä, ettei saman 
ikäisä tyttöjä ollut lajin paris-
sa. Poikien osalta tilanne oli pa-
rempi. – Ensimmäinen Miran ke-
sätyöpaikka oli Katinkullassa. 
Viidentoista ikäisenä hän työs-

Matin mukaan seuratoiminta on ollut luonnollises-
ti pitkälti paikallisten aktiivien käsissä. Mukana ollei-
den määrä on vaihdellut 30–50:n välillä.

– Positiivista on, miten hyvin seuraa on pystytty 
pyörittämään näinkin pienellä ”porukalla”, Matti Teis-
ka arvio.

Kilpailujen järjestämiseen ja muihin talkoisiin on 
tullut mukaan riittävästi osallistujia.

– Eri tapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä 
mukana olleina olemme saaneet nauttia myös mo-
nenlaisista onnistumisesta seuran puolesta.

– Tunteja tai edes vuosia eri tehtävissä en ole las-
kenut. Jos niistä ryhtyy pitämään rätinkiä, silloin on 
parempi lopettaa ja keskittyä vain pelaamaan, hän 
heittää.

MATTI TEISKA
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kenteli startterina ja myöhemmin useamman kesän 
caddiemasterina.

Työ mahdollisti Miralle ammattikorkeakoulun lop-
putyöhön aiheen golfin parista.

– Myöhemmin Mira on toiminut Lady-kapteenina 
ja seuran hallituksessa. Hallituspaikasta hän luopui 
odottaessaan esikoista.

Matti kertoo, kuinka nyt viisivuotiaasta Kaarlesta 
näyttää tulevan perheen kolmannen polven golfin 
harrastaja.

– Viime kesänä kierrettiin jo mailojen kanssa Vuo-
katti-kenttää. Kaarle oli myös muutaman kerran mu-
kanamme seuraamassa peliä Tenetillä.

Matin ja Helenan kaikki neljä lastenlasta ovat kiin-
nostuneita golfista. Kolme heistä asuu Etelä-Suo-
messa. Lomilla golf on lapsille yksi moista harrastuk-
sista Vuokatissa 

Golf ei ole harrastuksena kallis

Golfin pariin pääsee mukaan hyvinkin edullisesti. Ka-
tinkullassa voi kokeilun aloittaa nykyään ilmaiseksi. 
Myös Green card -kurssin suorittaminen on tällä het-
kellä Katinkullassa edullista. – Perusopetuksen lisäk-
si hintaan sisältyy seuran jäsenmaksu ja pelioikeus 
vuodeksi Vuokatti kentälle kokonaishintaan 150  eu-
roa henkilöltä tai 300 euroa perheeltä.

Suurin osa Katinkullan pelaajista pelaa viikkopeli-
oikeudella, joka on todella edullinen.

A- osake sisältää kolme viikkopelioikeutta hintaa 
128,70. Myöskään C-osakkeen kausipelioikeus, joka 
sisältää yhden pelioikeuden hintaa 772,80 euroa, ei 
ole kallis kun käytössä on kolme hyvää kenttää.

Suurimpana ongelmana Matti Teiska pitää Katin 
Golf Oy:n kausiosakkeiden pelioikeuksien ”alennus-
myyntiä”. Hinta on tänä vuonna 580 €.

– Toiminta on ollut lyhytnäköistä ja se on tyrehdyt-
tänyt täysin golfosakkeiden jälkimarkkinat.

– Vielä muutama vuosi kausipelioikeuden omaa-
va pystyi vuokraamaan osakkeensa opiskelun, työn, 

sairauden tai muun syyn vuoksi yhdeksi tai muuta-
maksi kaudeksi maksaen itse täyden hinnan eli noin 
775 euroa ja sai vuokraa noin 600 euroa. Silloinkin 
hän maksoi 200 euroa, vaikkei itse pelannut yhtään 
kierrosta.

Aikaisemmin myös sellaisissa tapauksissa, jois-
sa pelaajaa muutti paikkakunnalta, hän sai myytyä 
osakkeensa ja pääsi golfosakkeesta eroon.

– Tänään osakkeita ei saa myytyä millään hinnalla, 
päivittelee Matti Teiska syntynyttä tilannetta.

Hän laskee perheensä maksavan tällä hetkellä pe-
lioikeudesta vuodessa 585 euroa ylimääräistä, koska 
omistaa osakkeensa. 

– Mira toivottavasti jatkaa peliä, mutta muille per-
heen jäsenille ei kannata ostaa osaketta. Minun ja 
Helenan osakkeet jäänevät näillä näkymin perikun-
nan riesaksi, näin emme halunneet käyvän, kun aloi-
timme golfin 30-vuotta sitten, Matti Teiska harmit-
telee.

Golf on hieno harrastus

Golf sopii Matti Teiskan mielestä kaikenikäisille. Se 
on terveysliikuntana varmaan yksi parhaista ja mah-
dollistaa erittäin sosiaalisen ja monipuolisen toimin-
nan perheen, ystävien ja sukulaisten kesken.

Matti kehottaakin kaikkia tarttumaan tilaisuuteen.
– Golfin pelaamisesta nauttii kaikilla tasoilla. Ha-

keudu seuratoimintaan mukaan, hän opastaa.
Oman pelaamisensa osalta Matti Teiskan tärkein 

toive on pysyä terveenä, niin että voi golfin avulla 
ylläpitää fyysistä ja henkistä hyvin vointia mahdolli-
simman pitkään.

– Seuratoiminnan osalta toivon, että Katinkulta 
Golfissa päästään kausipelimaksuihin. Niiden avulla 
pitäisi luoda uusi hinnoittelujärjestelmä, jossa parin 
ensimmäisen vuoden aikana aloittelijalla olisi edul-
lisempi pelimaksu, mutta sen jälkeen kaikilla olisi 
sama pelimaksu. Siten helpotettaisiin tilannetta nii-
den osalta, joiden olisi pakko luopua golfista.

Ei ihme, että golfista 
on vuosien varrella 
tullut 
Matti ja Helena  
Teiskalle elämäntapa  
ainakin kesäisin.

Matti ja Helena Teiskalle golf on tuo-
nut uuden tavan viettää vapaa-ai-
kaa.

YHDESSÄ:

Golfin aloittaminen ja harrastuksen 
jatkaminen ei ole kallista. Sitä voi 
myös kokeilla ilmaiseksi Katinkullan 
starttikursseilla.

EDULLINEN HARRASTUS:
Katinkulta Golfin Prot vuodesta 1990 lähtien  

                                                                                                                                  
Petri Peltoniemi 1990-1994

Jari Koivusalo 1991- 
Markko Säilä 1990 

Jussi Rekilä 1990-1992 
Timo Lahti 1991 

Olli Peltoniemi 1991-1994 
Janne Marvaila 1991-1994 
Jukka Alatalo 1991-1993 

Hannu Kuikkaniemi 1991-1994 
Olli Särkkä 1990-1991 

Pertti Jaakkola  
Pekka Parviainen 1990-1991 

Reijo Linna 1991-1992 
Lassi-Pekka Tilander 

Juha Juvonen 

Sari Puusaari 
Jussi Hyvärinen 1992-1993 

Tommi Linna 1993-1994 
Pekka Meriläinen 

Pasi Takala 

Jaakko Tanskanen 
 Tapani Saarentola 1993-1994  

Riitta Saarinen 
Tuovi Kortetjärvi 

Marko Kostensalo 1993
 

Juha Kivilahti 
Vesa Kontturi 1999-2005, 2009-2014 

Jussi Räihä 2001-2011 
Batu Lempinen 2015-2017 

Pertti Oja 1999-2011, 2018- 

KATINKULTA GOLFPROT
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Katinkulta Golfin kapteenina toi-
mi viisi ensimmäistä vuotta eli 
vuodet 1992–96 lomakeskuksen 
ravintolayrittäjä Kari Mensonen, 
joka oli aloittanut golfin jo vuonna 
1966. Hän toi seuran toimintaan 
näkemystä ja kokemusta golfista 
ja kaikille tärkeästä golfetiketistä.

– Golfarina lähdin mielelläni toi-
mintaan mukaan ja autoin par-
haani mukaan Petri Peltoniemeä 
ja seuran johtoa. Tarpeen mukaan 
otin vastaan myös green card -ko-
keita, kun kurssilaisia oli todella 

Kari Mensonen jär-
jesti Midnight Johnnie 
Walker -turnauksia. 
Antti Vaalas ottamas-
sa vastaan palkintoa 
vuonna 1993.

KANSAINVÄLISTÄ 
MEININKIÄ

UUDELLA KENTÄLLÄ
GOLFETIKETTI HAKUSESSA

KARI MENSONEN

paljon, hän kertoo. Mensonen aut-
toi ja opasti myös Petri Peltonie-
meä hänen työssään.

Aloittelijat haasteena

Katinkullan kenttä vilisi 1990-lu-
vun alkuvuosina juuri golfin aloit-
taneita. Kari Mensosen mukaan 
siinä vaiheessa oli tärkeää valvoa, 
että pelaaminen oli turvallista.

– Kun pelaajaryhmien pelinope-
us oli hyvin erilainen, piti välillä 
neuvoa ja opastaa, kuinka ohitta-

minen tapahtuu ja miten muut pe-
laajat pitää huomioida pelikierrok-
sen aikana, Mensonen muistelee.

Välillä pelaajat unohtivat etike-
tin noudattamisen. Pahimmillaan 
tilanne oli jopa sellainen, että ken-
tän toimintaa valvoneen kapteenin 
puhutteluun joutunut pelaaja ky-
syi häneltä, ”Tiedätkö kuka minä 
olen?” Pelaaja arveli, että siviilityö 
antaa erivapauksia ja -oikeuksia 
myös kentällä. Näinhän ei ollut.

– Siksi järjestin Katinkullan au-
ditoriossa myös luentoja. Niissä 

Katinkullassa Kari Mensonen ei 
ole käynyt pitkään aikaan. Niin-
pä hän ei pysty ottamaan kantaa 
nykyisin käytössä olevaan uudis-
tuneeseen Nuaksen kenttään, Te-
nettiin tai Vuokatti par 3 -kent-
tään.

Eläkkeellä golfin parissa

– Viime kesänä pelasin vain pari 
kierrosta. Kaverit ovat nyt kysel-
leet pelaamaan, mutta eläkkeel-
lä ei tahdo ehtiä kentälle, kertoo 
nykyisin Aulanko Golfin jäsenenä 
oleva Kari Mensonen.

Enemmän golfin parissa hän 
oli toimiessaan eläkkeelle siirryt-
tyään valvojana Suomen ensim-
mäisellä osakekentällä Sarfvikis-
sä.

– Sheriffin titteli muutettiin aika-
nani ”Players´ Assistant -tittelik-
si, jonka tehtävänä oli turvallisuu-
den valvomisen lisäksi avustaa ja 
palvella pelaajia, toimia kilpailuis-
sa startterina, raportoida kentän 
epäkohdista kenttämestareille ja 
olla myös kentänhoitajien avusta-
misessa tarpeen mukaan. Omassa 
työautossani oli varusteena mm. 
vesuri, saha, harava, hälytyssi-
reeni, scorecardeja, vesipulloja 
ym. Sarfvik toimi esimerkillisenä 
valvojan laajennetussa toimen-
kuvassa, Kari Mensonen selvittää 
vielä tehtäviään Sarfvikissä.

kävimme läpi golfin sääntöjä ja 
etiketin mukaista käyttäytymistä, 
jotta tilanne korjaantuisi, selvittää 
Mensonen.

Pelinopeus puuttui

Alkuvuosina Katinkullassa gol-
fkierrokset kestivät 5–6 tuntia, 
joka oli aivan liikaa. Siihen oli pak-
ko puuttua.

– Vein silloin 10-tiille lapun, jos-
sa kehotin tietyn määräajan ylittä-
nyttä pelaajaa palaamaan klubille. 
No, sehän oli niin kova temppu, 
että otin lapun jonkin ajan kulut-
tua pois, muistelee Kari Menso-
nen.

Myös muilla Kainuun kentillä eri-
tyisesti kilpailuissa kierrosten ve-
nyminen oli Mensosen mukaan 
ongelma.

– Kun seurojen kilpailun järjes-
täjillä ei ollut kokemusta tai tai-
toa, kilpailut venyivät. Esimerkiksi 
Kainuu Openin ensimmäisinä vuo-
sina Paltamon nykyisen 10-väylän 
avaus tapahtui valkoisilta lyönti-
paikoilta. Se jumitti kisan ja kil-
pailijat joutuivat odottamaan 
vuoroaan todella pitkään. Siksi kil-
pailukierros venyi jopa 7,5 tunnin 
mittaiseksi. Pitkäksi venyi myös 
Kajaanin osakilpailu, kun Kainuu 
Openiin oli otettu liikaa pelaajia.

Kari Mensonen kertoi kokemuk-
sesta Katinkullassa vierailleelle 

Suomen Golflehden päätoimitta-
ja Hannu Tarmiolle, joka otti asian 
esiin seuraavassa numerossa.

Huipputurnaus lätsähti
Siitä Kari Mensonen on edelleen 

murheellinen, että Katinkullas-
sa monien muiden kisojen rinnal-
la hyvin käynnistynyttä Midnight 
Johnnie Walker -turnausta ei pys-
tytty jatkamaan.

– Sain Midnight Johnnie Walker 
-turnaukseen mukaan Suomen 
parhaita ammattilaisia, mutta sii-
nä vaiheessa kun asetin tavoit-
teeksi sen laajentamisen pohjois-
maiseksi, en saanut tarvitsemaani 
tukea Katinkulta Golfin toiminnan-
johtaja Jari Koivusalolta. Hänen 
tavoitteensa olivat muualla. ja nii-
den ehtojen mukaan oli toimitta-
va, Mensonen sipehtii.

Kentät miellyttivät

Kari Mensosen mielestä alkupe-
räinen Katinkullan kenttä oli hyvä. 
Siinä oli riittävästi haasteita koke-
neellekin pelaajalle, mutta myös 
klubipelaajille tarjoutui mahdolli-
suuksia hyviin kierroksiin.

Mensonen vei mielellään vierai-
taan ja tuttaviaan pelaamaa myös 
Paltamon kentälle. Se miellyt-
ti häntä. Oulujärven ranta-alueet 
loivat siellä oman tunnelman.

Kari Mensonen muistaa, 
kuinka Katinkullan kenttä 
vilisi alkuvuosina golfin 
juuri aloittaneita.
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Pitkään myös Katinkullan sihteerinä toiminut Arja 
Aulanko naurahtaa, kuinka alkuaikoina perhe keräsi 
pihaan lyötyjä golfpalloja. Sitten ei vienytkään pit-
kään, kun urheilullinen Aulangon perhe oli itsekin 
lyömässä golfpalloa kentällä.

– Toki aivan aluksi kävimme rakenteilla oleval-
la kentällä lyömässä palloa puun oksista saaduil-
la ”mailoilla” alkuperäiseen skotlantilaiseen malliin, 
kertoo Arja.

Green card -koulutuksen perheestä saivat Arja ja 
pojat Juuso ja Jussi Katinkullassa ensimmäisenä toi-
mintakesänä 1990. Opettajana oli Janne Marvaila.

– Jarmo oli ehtinyt käymään kurssin jo Kajaanissa. 

KENTTÄ NAAPURISSA
HOUKUTTELI MUKAAN
Tuulentuvan asukkaat, Aulangon perhe, imaistiin mukaan golfin 
pariin Katinkullan alkuperäisen kentän kolmosreiän viheriön 
takaa. Arja Aulangosta tuli myös seuran pitkäaikainen sihteeri.

mismaksujen ja jäsenmaksujen 
ansiosta kassassa oli mukavasti 
rahaa. Lisäksi kentän käytöstä ei 
peritty seuralta maksua. Kentän 
ylläpito rahoitettiin Katin Golf Oy:n 
osakkaiden maksamilla vastikkeil-
la, selvittää Arja Aulanko.

Tämän ansiosta Katinkulta Golf 
pystyi järjestämään muun muas-
sa tasokasta, ympärivuotista ju-
niorivalmennusta sekä junioreille 
erilaisia leirejä ja kilpailumatkoja. 
Erityistä tukea sai seuran lupaavin 
golfari Matti Meriläinen. Myös kil-
pailuja ja muuta toimintaa seura 
järjesti aktiivisesti.

Ensimmäisellä toiminnan vuosi-
kymmenellä ei ollut käytössä ny-
kyistä tietotekniikka. Arja Aulan-
gon mukaan kaikki tehtiin käsin. 
Jäsenkirjeet ja jäsenmaksut posti-
tettiin käsin.

Hän muistaa, kuinka kauden 
alussa piti tarkasti seurata jäsen-
maksujen saapumista pankkitilille. 
Usein tasoituskortteja vietiin sit-
ten juoksujalkaa kentälle saapu-
ville jäsenille.

– Jos jäsenmaksu jäi suoritta-
matta, annettiin vapautunut jä-
sennumero seuraavalla uudelle jä-
senelle. Näin meillä oli jatkuvasti 
tiedossa seuran jäsenmäärä.

Seuran omat tilat 
puuttuvat
Alusta lähtien Katinkulta Golfin 
puutteena on ollut omien, jäse-
nille tarkoitettujen tilojen puut-
tuminen. Tämä on Arja Aulangon 

mielestä vaikuttanut seurahen-
keenkin.

– Samoin toimistotilojen puuttu-
minen oli aluksi suuri puute. On-
neksi saimme lopulta keilahallin 
yläkerrasta tilat, missä sitten hoi-
dettiin jäsenasioita ja tehtiin seu-
ralehteäkin.

Arja muistaa vielä hyvin, mi-
ten hän yhdessä Taru Paavose-
pän kanssa teki kahdestaan seu-
ran lehteä, joka sitten postitettiin 
talkootyönä jäsenille. Kiitosta hän 
antaa Klubi Sportille, joka antoi 
paljon tukea toimintaan.

Sihteeriaikaansa 1995 – 1998 ja 
työskentelyään hallituksessa vuo-
teen 2012 hän muistelee hyvillä 
mielin.

– Toimimme taloudellisesti tar-
kasti, mutta toki seuran pikku-
jouluissa vähän höllättiin ja par-
haimmillaan jouluateriaan kuului 
kolmekin kaatoa ruokajuomaa.

Naisten mestaruuksia 
plakkarissa
Arja Aulanko ei toiminut pelkäs-
tään hallituksen sihteerinä. Hän 
on myös pelannut kotikentällään 
aktiivisesti.

Sihteerivuosien jälkeen hän voit-
ti Katinkulta Golfin naisten mes-
taruuden vuosina 2001 ja 2003. 
N50-sarjan mestaruuden hän 
voitti 2008 ja N60-sarjan mesta-
ruuden 2017.

– Ehkä minulla on geeneissä kil-

Arja Aulanko muistelee 
mielellään alkuvuosiaan 

Katinkulta Golfissa ja 
seuran sihteerinä. Silloin 

seuratyö oli vilkasta. 
Kasvava jäsenmäärä toi 
rahaa kassaan ja tarjosi 

mahdollisuuden  kehittää 
toimintaa.

pailuvietti ja toisaalta eri palloi-
lulajeissa kehittynyt pallosilmä. 
Näin ilman kovaa harjoittelua, lä-
hinnä runsaan pelaamisen kaut-
ta on tullut mukavasti menestystä 
eri vuosina. Alhaisimmillaan ta-
soitus laski 12,8:aan, kertoo Arja. 
Samalla hän muistaa voittaneensa 
kaudella 2019 Puolustusvoimien 
naisten mestaruuden Vierumäellä.

Kolmen vuosikymmenen aikana 
Katinkullassa on tapahtunut golfin 
parissa kaikenlaista.

Arja Aulanko muistaa vielä hy-
vin, kuinka eräänä vuonna kaksi-
päiväisissä seuran mestaruuskil-
pailuissa ensimmäisenä päivänä 
samassa ryhmässä pelasivat Arja, 
Saija Huttunen ja Jukka Niskanen.

– Jukalla ei ollut paras päivä ja 
häneltä jäi kolme avausta naisten 
tiiauspaikan väärälle puolelle. Sai-
jan kanssa sitten naureskelimme, 
että tiedossa on kolmet oluet. Juk-
ka otti puheet vakavasti ja kilpai-
lukierroksen jälkeen piti nauttia 
pari olutta. Kotimatka meni sitten 
pienessä hiprakassa.

– Seuraavana päivänä pelasin 
naisten mestaruudessa kärkiryh-
mässä yhdessä Helena Teiskan ja 
Saijan kanssa. Hivenen raskaan 
olon johdosta peli oli puurtamis-
ta, mutta kierroksen jälkeen klu-
bille päästessämme siellä oli me-
neillään melkoinen meininki. Harri 
Paavoseppä oli onnistunut teke-
mään kilpailussa holarin ja sitä 
juhlittiin reippaasti kuohujuomaa 
nauttien. Palkintojenjaon jälkeen 
lähdin taas kotia kohden pienes-
sä hiprakassa palkinto kainalossa.

Vähän erilainen tarina Arjalta 
on vuodelta 1993. Silloin Katin-
kullan ravintolasta tuli soitto, että 
hänen pitäisi lähteä klubille lom-
pakko mukana Jussi-pojan holarin 
vuoksi.

– Onneksi perillä paljastui, että 
Jussi todella oli tehnyt hole in 
onen, mutta hän yhdessä Juuson 
ja Niskasen Jaskan kanssa oli ti-
lannut Coca Colat tapahtuneen 
kunniaksi. Minä selvisin halvalla, 
hän vielä naurahtaa.

Näin alkoi pelaamisemme. Jarmon jäsennumero on 
13, minun 14 ja Juuson 15. Jussi liittyi jäseneksi vä-
hän myöhemmin ja hänen jäsennumeronsa on 138, 
Arja Aulanko vielä selvittää.

Mukaan hallitukseen

Aktiivisuus ja kentän vieressä sijaitseva koti veivät 
Arja Aulangon Katinkulta Golfin hallitukseen ja sih-
teeriksi vuonna 1995, jolloin Antti Meriläinen otti 
hoitaakseen hallituksen puheenjohtajan tehtävät.

– Tuohon aikaan golfseuran toiminta Katinkullas-
sa oli vilkasta. Kasvavan jäsenkunnan myötä liitty-

ARJA AULANKO

Arja Aulangolla on pitkä ura 
Katinkulta Golfin hallitukses-
sa ja hän myös kilpaillut 
aktiivisesti.

HALLINNOSSA
JA KENTÄLLÄ
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Katinkulta Golfin puheenjohtajat  vuodesta 1990 
lähtien

1990-1993
Tapani Närhi

1994
Harri Paavoseppä

1995-1998
Antti Meriläinen

1999-2000
Seppo Karikko

2000-2003
Petri Tuomikoski

2004-2007
Jaakko Tanskanen

2008-2012
Tauno Arffman

2013
Ville Muranen

2014-
Pentti Huttunen

KATINKULTA GOLF RY
 PUHEENJOHTAJAT

MIEHET

KATINKULTA GOLF RY
 KAPTEENIT

1992-1996
Kari Mensonen

1997
Tapani Närhi

1998-1999
Jaakko Karjalainen

2000-2001
Pasi Vuorinen

2002-2003
Seppo Seppänen

2004-2005
Tauno Arffman

2006-2007
Kyösti Korhonen

2008-2009
Eero Soilanterä

2010-2011
Matti Teiska

2012-2013
Pekka Hyytinen

2014-2015
Toni Oittinen

2016-2017
Unto Väisänen

2018-2019
Jaakko Kampman

2020-2021
Pekka Heikkinen

NAISET

1998
Johanna Parviainen

1999
Arja Aulanko

2000-2002
Sanna Tuomikoski

2003-2004
Arja Aulanko

2005-2006
Kaarina Seppänen

2007-2008
Eeva Jaakonsaari

2009-2010
Riitta Hämäläinen

2011-2012
Saija Huttunen

2013-2014
Päivi Vähäsöyrinki

2015-2016
Mari Partanen

2017-2018
Mira Teiska

2019-2020
Maritta Jutnunen
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Sport sai kaivattua lisätilaa.
– Lopulta vuonna 1999 saimme 

toiminnallisesti vielä paremmat 
tilat nykyisen R-kioskin paikalta, 
selvittää Matti Jylhänlehto.

Yllättävä loppu 
liikkeelle
Klubi Sportin asiakaslähtöinen, 
laatuun ja palveluun perustuva 
liiketoiminta oli vahvalla pohjal-
la. Vuodesta 1999 lähtien Matti 
Jylhänlehto omisti liikkeen koko-
naan, kun Jaakko Tanskanen myi 
hänelle osuutensa.

– Kaikki näytti hyvältä, kunnes 
HCR päätti vuonna 2006 myydä 
Katinkullan liiketoiminnan Sokotel 
Oy:lle. Sokotel taas päätti ottaa 
kaiken toiminnan omiin käsiinsä 
eikä uusinut Klubi Sportin vuok-
rasopimusta, selvittää Matti Jyl-
hänlehto tilannetta.

Myöhemminkään neuvottelu-

fin kanssa.
Kesästä 1994 lähtien Matti ja 

Jaakko olivat olleet kiinteästi mu-
kana erityisesti junioritoiminnassa 
tukemalla sitä rahallisesti, välinei-
den ja palkintojen muodossa sekä 
ennen muuta toimimalla aktiivi-
sesti valmennus-, huolto- ja muis-
sa tehtävissä.

– 1990-luvun puolivälissä Ka-
tinkulta Golfissa oli ennätysmäärä 
nuoria junioripelaajia. He halusi-
vat kehittyä ja tätä toimintaa ha-
lusimme tukea ja kannustaa.

Jylhänlehdolle puuhaaminen 
nuorten parissa harjoituksis-
sa, leireillä ja kilpailumatkoilla oli 
mieluista, sillä pariskunnan pojat 
olivat innokkaasti mukana toimin-
nassa.

Muutoinkin Klubi Sportti teki tii-
vistä yhteistyötä Katinkulta Golfin 
kanssa.

Se avusti seuraa rahallisesti, 
lahjoitti palkintoja sekä kannus-

ti golfia harrastavia nuo-
ria tarjoamalla heille 
myös kesätyöpaikkoja ja 
tet-harjoittelupaikkoja.

– Toimin tällä periaat-
teelle loppuun saakka eli 
kevääseen 2007 saakka. 
Silloin minun oli pakko 
lopettaa.

Nyt golf on 
rakas harrastus

Klubi Sportin toiminnan äkillises-
tä loppumisesta verottajan hake-
maan konkurssiin vei Matti Jyl-
hänlehdolta aikaa ja voimia. Golfia 
hän ei kuitenkaan hylännyt. Se on 
ollut kesällä yksi jaksamisen hen-
kireikä.

– Pelasin vielä muutama vuo-
si sitten 100 kierrosta kesässä. 
Nyt tahti on hivenen hidastunut ja 
kierroksia kertyy kesäisin vähem-
män.

– Golfiin liittyy myös minun ja 
muutaman kaverin yhteinen pe-
rinne. Olemme pelanneet jo 17 
kesänä Matti & Teppo -golfkisan. 
Se järjestetään tänä kesänä Tah-
kolla, Matti Jylhänlehto kertoo.

laadukkaasti. Tällä Tapani Närhen 
ja Pekka Vihman luomalla periaat-
teella Matti Jylhänlehto teki myös 
Klubi Sportin liiketoimintasuunni-
telmat ja asetti liikkeen tavoitteet.

Alkuvaiheessa Jaakko Tanskasen 
saamat kokemukset urheiluväli-
nekaupassa Katinkullan alueella 
ensin Juha Tikkasen ja myöhem-
min Urheilu-Ampan palveluksessa 
olivat myös tärkeitä. Siitä oli hyvä 
jatkaa. Matilla puolestaan oli kon-
taktit tukkuliikkeisiin ja kokemus-
ta erityisesti alppilajeista.

– Toimimme Katinkullan periaat-
teiden mukaisesti. Urheilukaup-
pamme tarjosi asiakkaille parhaat 
mahdolliset tuotteet eri lajeihin. 
Tavoitteena ei ollut tarjota halpaa 
vaan laadukasta, kestävään tava-
raa, joka tyydytti vaativatkin laa-
tuvaatimukset, selvittää Matti Jy-
lhänlehto.

Iloinen hän on edelleen siitä, 
että Golflehti arvioi vuonna 1996 
Klubi Sportin Suomen par-
haaksi kentän yhtey-
dessä toimivaksi golf-
välinekaupaksi. Tämän 
ansiosta yrityksellä oli 
pro shop 1996 – 99 myös 
Karelia Golfin kentän yh-
teydessä Kontiolahdella.

Kesällä 
panostettiin 
golfiin
Klubi Sportin yrittäjät näkivät heti 
alkuun, että golf on tärkein yk-
sittäinen laji. Siksi Jylhänlehto ja 
Tanskanen panostivat siihen, että 
välinevalikoima ja vaatteet olivat 
parhaasta päästä.

– Pidimme aina valikoimissam-
me yhdestä kahteen golfin pa-
rasta ja suosituinta merkkiä. Aja-
tuksemme oli, etteivät asiakkaat 
saaneet mistään parempaa. Toki 
tämä merkitsi sitä, että jotkut piti-
vät liikkeen hintatasoa Sotkamos-
sa korkeana, mutta se ”maine” oli 
kärsittävä.

Välinekauppa sai lisää puhtia 
Katinkullan laajennuksen valmis-
tuttua vuonna 1996. Silloin Klubi 

Tärkeää Klubi Sportin 
perustamisessa oli Katinkullan 

toimintaperiaate: yritykset 
tuottavat viikko-osakkaille 

laadukkaat palvelut.

PARHAAT VÄLINEET
JA YHTEISTYÖTÄ

Tammikuun alusta 1994 
lähtien Katinkullassa 

vierailevia palveli Matti 
Jylhänlehdon ja Jaakko 
Tanskasen perustama 

Klubi Sport.

Nykyisen O’Learys -ravintolan pai-
kalla 33 neliön tiloissa toimineen 
yrityksen tavoitteena oli tarjota 
alueella ympäri vuoden harras-
tettaviin lajeihin: golfiin, tennik-
seen ja muihin mailapeleihin sekä 
murtomaahiihtoon ja lasketteluun 
parhaat välineet ja varusteet.

KLUBISPORT MATTI JYLHÄNLEHTO

Yritykset tuottivat 
Katinkullan palvelut
Tärkeää Klubi Sportin perusta-
misessa oli Katinkullan toiminta-
periaate: yritykset täyttävät viik-
ko-osakkeissa lomaa viettävien 
tarpeet mahdollisimman hyvin ja 

yhteyttä vuokrasopimuksesta ei 
saatu aikaan ja niin Klubi Sport 
toimi ”tyhjän päällä” vuoden 2007 
huhtikuun loppuun.

– 30. huhtikuuta liike oli tyhjä 
ja seuravana päivänä otin viimei-
set tulosteet ulos tietokoneesta. 
Siihen päättyi Klubi Sportin toi-
minta, kuittaa Jylhänlehto ja ih-
mettelee edelleen SOK-ryhmän 
toimintaa.

Junioritoiminta 
lähellä sydän
Samalla päättyi Matti Jylhänleh-
don ja Klubi Sportin 12 vuotta 
kestänyt yhteistyö Katinkulta Gol-
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Katinkulta Golfin alkuvuosien ak-
tiiveihin kuulunut Jaakko Tanska-
nen tuli lajin pariin työn kautta. 
Vuonna 1991 silloin urheilukaup-
piaana vaikuttanut Juha Tikkanen 
veti hänet mukaan. Uuteen lajiin 
oli mukava lähteä, sillä puitteet 
olivat kunnossa: Katinkullan golf-
kenttä oli valmis ja myös uusi klu-
birakennus aukesi palvelemaan 
golfareita. Parin vuoden kulutta 
Jaakko ryhtyi yrittäjäksi golfin pa-
rissa yhdessä Matti Jylhänlehdon 
kanssa. Vuonna 1993 miehet pe-
rustivat Klubi Sportin.

Golf veti tuolloin vielä perheet-
tömän Jaakko Tanskasen tiiviisti 
mukaan toimintaan.

- Tuolloin oli helppo lähteä ve-
tämään juniorityötä. Se kiinnosti, 
sillä lajista innostuneita juniore-
ja löytyi Sotkamosta reilut 20. Ti-
lanne oli sikäli mukava, että myös 
Jukka Klasila lähti kaveriksi työs-
kentelemään nuorten parissa. Li-
säksi monet vanhemmat olivat 
tiiviisti kannustamassa ja autta-
massa lapsiaan, hän muistelee.

Jostain syystä kaikki juniorit oli-
vat poikia. Päällimmäisenä Jaakon 
mieleen nousevat Matti Meriläi-
nen, Ilkka Huttunen ja Erkki Virta-
nen. Kaikista heistä kehittyi kovia 

TYÖ INNOSTI
GOLFIN PARIIN

JAAKKO TANSKANEN

“Kyllä sitä 
silloin pelattiin. 
Parhaimmillaan 

kesäkierroksia kertyi 
omalla kentällä ja 
muualla Suomessa 

140. Parhaina päivinä 
ehti pelata parikin 

kierrosta.”
...

Jaakko Tanskanen 
kiersi 1990-luvulla 
kentän parhaim-
millaan kahteen 
kertaan päivässä.

GOLFIN 
IHANUUTTA

golfareita.

Oli hienoa nähda 
nuorten kehitys
- Nuoren kanssa toimiminen ja sa-
malla mahdollisuus nähdä, kuin-
ka nuoret kehittyivät, oli todella 
hienoa. Kuin pisteenä kaikelle oli 
Meriläisen Matin loistava menes-
tys, se antoi uskoa tekemällemme 
työlle.

Positiivista oli Tanskasen mie-
lestä myös se, että golfin aloitta-
neiden nuorten vanhemmat olivat 
tiiviisti mukana lastensa harras-
tuksessa.

- Meillä oli kiinteä porukka ja 
hyvä henki toiminnassa!

Juniorit olivat uuteen lajiinsa si-
toutuneita. He harjoittelivat ohja-
tusti talvikaudella kerran viikossa 
ja kesällä kerran kaksi viikossa, 
joskus useamminkin.

Yhdessä pelaamaan ja 
harjoittelemaan
Luonnollisesti pelaaminen ja kil-
paileminen oli toiminnan suola. 
Alkuvuosina 1994-95 erityises-
ti Ahvenanmaan harjoitusleiri ja 
nuorisoturnaus olivat kaikille mie-
luisia ja muistiin jääneitä koke-
muksia. Nuoret innostuivat ja me-
nivät eteenpäin.

Tärkeänä Jaakko Tanskanen pi-
tää sitä, että Suomen Golfliitto tar-
josi lajin parissa työskenteleville 
hyvät kouluttautumismahdollisuu-
det. Hän itse kävi liiton ohjaaja-
kurssin ja juniorivalmentajakurs-
sin. Ne antoivat hyvät valmiudet 
tehdä työtä nuorten ja myös mui-
den seuran toiminnassa mukana 
olleiden kanssa.

Vuosien mittaan nuorten ja mui-
den golfareiden apuna olivat myös 
klubin prona työskennelleet Pet-
ri Peltoniemi, Janne Marvaila sekä 
sitten Pertti Oja.

Mukana myös hallitus-
työkentelyssä
Toiminta nuorten parissa vei Jaak-

ko Tanskasen myös Ka-
tinkulta Golfin hallituk-
seen, jossa hän toimi 
pitkään.

Muun klubitoiminnan 
rinnalla Jaakko nautti 
täysin siemauksin myös 
golfista.

- Kyllä sitä pelattiin. 
Parhaimmillaan kesä-
kierroksia omalla kentäl-
lä ja muualla Suomessa 
kertyi 140. Parhaina päi-
vinä ehti pelata kaksikin 
kierrosta. Siinä tiimellyk-
sessä tasoitus putosi alle 
viiteen, hän selvittää.

Vuonna 1999 Jaakko 
Tanskanen myi osuuten-
sa Klubi Sportista Mat-
ti Jylhänlehdolle ja siirtyi 
2004 kiinteistöalalle. Nyt 
pelaaminen on jäänyt 
paljon vähemmälle. Hän 
ehtii kiinteistönvälittä-
jän työnsä välissä viheri-
öille vain harvakseltaan. 
Niinpä tasoitus oli ennen 
kauden 2020 alkua 7,3.

Jaakko Tanskasen 
kiinnostus golfiin heräsi 

työn kautta.
Juniorivalmennus tuli 

myös pian hänelle 
läheiseksi. Aika kuluikin 

sitten hyvin golfin parissa.



58 59KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA

VIIKKO-OSAKKAAT
TYÖLLISTIVÄT

Tärkeänä Vesa Kontturi 
pitää itsensä jatkuvaa 
kehittämistä. Siksi hän 
suuntasi neljänä talve-
na Australiaan, missä 
hän kehitti golftaito-
jaan.
Tavoitteena oli PGA-tut-
kinto, jonka hän suorit-
ti vuonna 2001.

TÄRKEÄÄ KEHITTÄÄ 
MYÖS ITSEÄÄN

Vierumäeltä tuttu opiskelijakaveri Jari 
Koivusalo houkutteli Vesa Kontturin 

Vuokattiin ja Katinkultaan golfopettajaksi.

Katinkullassa ensin 
vuonna 1998 palkattuna 
golfopettajana ja seuraa-
vasta vuodesta lähtien 
yrittäjäpohjalta golfop-
peja jakaneen Vesa Kont-
turin toiminta Vuokatissa 
oli kesäisin työn täytei-
nen.

Vuokattiin Suomen Ur-
heiluopistosta liikunnan-
ohjaajaksi valmistunut 
Kontturi tuli Kuortaneen 
Liikuntalukion opiske-
luaikaisen tuttunsa Jari 
Koivusalon houkuttele-
mana.

Vesa Kontturin työ gol-

fin parissa alkoi Katin 
Golf Oy:n palveluksessa 
kesällä 1998 tiiviillä ryt-
millä. Viikottain golfista 
kiinnostuneita Katinkul-
lan asukkaita riitti alkeis-
kursseille ja green card 
-kursseille.

– Kesän aikana opet-

VESA KONTTURI

“Työtä golfyrittäjänä 
riitti enemmän kuin 

hyvin kesän 2005 
loppuun saakka.”

...

tajia pyöri tuolloin kym-
menkunta, hivenen eri 
pituisissa jaksoissa. Minä 
hoidin kuitenkin hom-
maa koko kesän, Konttu-
ri muistelee.

Seuraavana talvena 
Jari Koivusalo ryhtyi ky-
selemään, kuka haluaisi 
ottaa yrittäjänä huoleh-
tiakseen golfopetukses-
ta.

– Lopulta minä päätin 
ottaa haasteen vastaan. 
Siitä sitten toiminta yrit-
täjäpohjalta käynnistyi.

Töitä paiskittiin 
läpi kesän
Työtä golfyrittäjänä ja 
-opettajana riitti enem-
män kuin hyvin kesän 
2005 loppuun saakka.

– Käytössä oli riittävästi 
vuokravälineitä, kurssit 
oli hyvin suunniteltuja ja 
sain homman toimimaan 
hienosti. Näin kesän ai-
kana kurssilaisten määrä 
nousi kesäkaudella 250 – 
300:n tasolle. Lisäksi an-
noin runsaasti yksityis-
tunteja. Niille oli tuohon 
aikaan hyvin kysyntään, 
Vesa Kontturi kertoo.

Oma työnsä oli myös 
lasten kursseissa, joita 
Vesa järjesti pääasiassa 
viikko-osakkaiden lapsil-
le.

Vaihtelua Katinkul-
taan Vesa haki vuosina 
2006 – 2008 kotiseudul-
taan Hämeestä, jolloin 
hän työskenteli opettaja-
na Vanajalinnassa Linna 
Golfissa ja Hattula Gol-
fissa.

Toinen jakso 
Katinkullassa

Takaisin Katinkultaan 
Vesa Kontturin toi Kai-

nuun Golf Akatemia 
(KGA), jonka hän Jari 
Koivusalon kannustuk-
sen jälkeen perusti yh-
dessä Pertti Ojan ja Jus-
si Räihän kanssa. 2009 
– 2011 KGA hoiti Katin-
kullassa golfopetuksen, 
piti välinekauppaa ja 
hoiti caddiemaster-pal-
velut sekä huolehti pal-
loautomaatin ja rangen 
toiminnasta ja Katinkul-
ta Golfi:n seuratoimin-

nasta. Lisäksi Vesa toimi 
Katinkulta Golf ry:n toi-
minnanjohtajana 2010 – 
2014.

Kun välinemyynti 
vuonna 2012 hiipui, siir-
tyi Vesa Kontturi Holiday 
Club Resorts Oy:n palve-
lukseen ja toimi golf ma-
nagerina 2012 – 2014. 
Toimenkuvaan kuului 
golfopetus, välinekaup-
pa, golfmatkat, Katinkul-
ta Golfin seuratoiminta 

sekä osittain koko kon-
sernin golfopetuksen 
suunnittelu.

Yhteys Katinkulta Gol-
fiin ja golfopetukseen 
katkesi vuonna 2015. 
Tuolloin Vesa uudelleen 
kouluttautui Vuokatin 
Urheiluopistossa urheilu-
hierojaksi. Toki 2009 al-
kanut valmennussuhde 
Joonas Tiusasen ja Vil-
le-Petteri Peittolan kans-
sa jatkui edelleen. Val-
mentajan uran Vesa oli 
aloittanut jo 1980-lu-
vulla. Lisäksi valmennus 
yhteistyö moninkertai-
sen triathlonin täysmat-
kan SM-kultamitalisti 
Toni Pystön kanssa alkoi 
2014.

Vuodesta 2016 alkaen 
Vesa Kontturi on vas-
tannut Suomen Ampu-
mahiihtoliiton A-maa-
joukkueen, Nuorten 
MM-ryhmän ja haastaja-
ryhmän lihashuollosta.

Varsinaisen työnsä rinnalla Vesa Kontturi osallistui 
myös Katinkulta Golfin mestaruuskilpailuihin.Hän 
ei kuitenkaan yltänyt kertaakaan mestaruuteen.
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GOLFKENTTÄ ELÄÄ
JA MUUTTU
Golfkentän hoitaminen ei ole yksinkertaista eikä helppoa. Sen on 
havainnut myös Katinkulta Golfin kenttäalueella vuodesta 1991 
lähtien työskennellyt kenttämestari Matti Niskanen.

– Kentän hoidossa on opittava huomioimaan joka 
päivä korjaamista ja kehittämistä vaativat asiat. Se 
on melkoinen haaste hoitohenkilökunnalle ja minulle 
kenttämestarina, tuumii Niskanen.

Pitkäjänteistä 
työtä
Kentän kehittäminen ja hoitaminen vaatii pitkäjän-
teisyyttä. Matti Niskanen kertoo, että jo edellisenä 
syksynä on huomioitava seuraavan kevään kentän-
hoitoon liittyviä asioita. Muun muassa nurmikkoho-
metta vastaan on tehtävä riittävät suojelutoimenpi-
teet. Myös talvella on tarpeen mukaan reagoitava 
lumen ja jään mahdollisesti aiheuttamiin lisäongel-
miin.

“Kentän  
kehittäminen vaatii 
pitkäjänteisyyttä. 

Jo edellisenä 
syksynä on 

huomioitava 
seuraavan kevään 

kentänhoitoon 
liittyviä 

kysymyksiä.”
...

– Lumien sulaessa keväällä on 
ryhdyttävä nopeasti toimiin, joil-
la jääpoltteesta tai nurmikkoho-
meesta kärsineet alueet saadaan 
uudistettua ja kuntoon.

– Keväällä 2020 työtä riitti mo-
nilla viheriöillä, joita home oli vau-
rioittanut, Niskanen kertoo.

Kun kylvöt, ravinteiden lisäämi-
nen ja kastelu saatiin kuntoon, ju-
hannukseen mennessä kentät al-
koivat olla kunnossa.

Siihen Matti Niskanen on tyyty-
väinen, että Nuasjärven vanhan 
pumppaamon vedenotto järjestet-
tiin vihdoin niin, että kentän kas-
teluun on riittävästi vettä myös 
silloin, kun järven vedenpinta las-
kee. Nyt vettä riittää. Kauden 
mittaan Katinkullassa käytetään 
kasteluun vettä noin 30 000 kuu-
tiometriä.

Päivä alkaa kello viisi 
aamulla
Kesällä 2020 kenttämestarin apu-
na on 12 kentänhoitajaa ja yksi 
harjoittelija. Heille on laadittu 
tarkka päivittäinen työaikataulu. 
Sen tavoitteena on hoitaa päivän 
kentänhoitotyöt sekä tehdä myös 
suurempia kenttäaluetta kehittä-
viä toimenpiteitä.

Väylien ja greenien leikkaus 
käynnistyy arkiaamuisin kello 5. 
Leikkausryhmät etenevät tarkan 
suunnitelman mukaisesti. Tärkeää 
on, ettei kentänhoito turhaan vii-

västytä tai vaikeuta pelaamista.
– Kun Katinkullassa pelataan ke-

sän aikana noin 80 000 kierros-
ta, on töiden organinsointi todel-
la tarkkaa, kertoo Matti Niskanen.

Valtaosa kentänhoitajista on ko-
kenutta joukkoa, mutta mukana 
on myös uusia työntekijöitä. Ku-
kin tekee  itselleen parhaiten so-
veltuvia töitä.

– Greenien leikkausta tekevi-
en on pystyttävä lukemaan kun-
kin greenin päivittäistä kuntoa ja 
tilannetta. Leikkaus ja hoitotyöt 

Kenttämestari Matti Niskanen  
keskustelee mielellään pelaajien 

kanssa. Hän ottaa rakentavan 
palautteen vastaan ja korjausta 

vaativiin asioihin puututaan.

Matti Niskanen 
pitää tärkeänä myös 
kentän viihtyvyyttä. 

Monipuolinen 
linnusto on yksi osa 

Katinkullan kenttien 
monimuotoisuutta.

tehdään sen perusteella. Tavoit-
teena on aina ennakoida tuleva ti-
lanne niin, että greenit, väylät ja 
välialueet olisivat mahdollisimman 
hyvässä kunnossa.

Kentänhoidossa painotetaan vi-
heriöiden, niiden lähialueiden ja 
väylien kunnossapitoa. Viime vuo-
sina on pyritty pitämään myös 
karheikot ja väylien välialueet niin 
lyhyinä, että pallo löytyy helpos-
ti. Se edistää merkittävästi pe-
laamista ja vieraiden viihtymistä 
kentällä.

MATTI NISKANEN
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Heinäkuussa Katinkullan 
kenttien väylät leikataan 

jopa kaksi kertaa. Aamulla 
kosteana leikatut väylät lei-

kataan iltapäivän auringossa 
toiseen kertaan. Näin ne 

ovat parhaassa mahdollises-
sa kunnossa.

Nuaksen kentän väylä numero 14 on monien klubipelaajien mielestä todella vaikea. Onnistuneilla 
lyönneillä kuitenkin on mahdollista tehdä tulosta. Sama koskee myös kilpapelaajien, joille väylä voi 
olla helppo mutta samalla myös painajaismainen.

KENTTÄÄ 
TRIMMATAAN

VAATIVA VÄYLÄ 
NUMERO 14

Heinäkuussa viheriöt leikataan 
joka päivä. Väylät, esiviheriöt ja 
lyöntipaikat käsitellään joka toi-
nen päivä. Karheikot leikataan ti-
lanteen mukaan kerran tai kaksi 
kertaa viikossa.

On luonnollista, että kentän 
käyttäjiltä tulee palautetta.

Kenttämestari Matti Niskanen 
korostaa, että palaute otetaan 
vastaan rakentavasti ja siihen 
reagoidaan. Näin kentän käyttäjät 
oppivat, että myös he voivat vai-
kuttaa kunnossapitoon.

Yhtä tärkeää Niskasen mielestä 
hankkia itse kokemusta kentästä 
pelaamalla. Näin hän pääsee itse 
lähimmäksi käyttäjien kokemuk-
sia.

Kentänhoidon monet 
vaiheet
Golfkentällä käytettävien konei-
den on oltava hyvässä kunnossa, 
jotta työn jälki on sellaista kuin 
halutaan. Kenttämestari Matti Nis-
kanen on tyytyväinen nyt käytös-
sä olevaan kalustoon.

– Katin Golf Oy päätti ennen 
kautta 2018 ottaa kentänhoidon 
taas itselleen. Kun palasin keväällä 
2018 Katinkultaan, oli nykyaikai-
nen ja hyväkuntoinen kentänhoi-
tokalusto hankittu kenttäyhtiölle 
aikaisemmin kenttää hoitaneel-
ta Vumos Oy:ltä, joka oli ostanut 
Vuokatin Nurmi Oy:n.

Matti Niskanen oli työskennel-
lyt vuoteen 2008 saakka Katin-

kullassa. Aluksi työnantajana oli 
Rantakatin Lomakylä, joka oli ra-
kennuttanut kentän Lemminkäi-
nen Oy:llä. Vuodesta 1992 lähtien 
kentästä vastasi Katin Golf Oy. 
Vuonna 2000 kentänhoito ulkois-
tettiin ja työn hoiti Vuokatin Nur-
mi, jonka palveluksessa Niskanen 
ehti olla kahdeksan vuotta. Vuodet 
2009–2018 hän työskenteli Palta-
mon golfkentän kenttämestarina.

Alun perin Matti Niskanen tuli 
Katinkultaan pienkoneasentajak-
si pitämään huolta kentänhoito-
koneista. Kun aikaa oli, hän läh-
ti myös kentänhoitotyöhön. Lähes 
30 vuoden aikana hän ehtinyt 
käydä kymmenkunta golfkentän 
kunnossapitoon liittyvää koulutus-
ta tai kurssia

– Vuonna 2008 suoritin Lepaan 

ammatti-instituutissa kenttämes-
tarin erikoisammattitutkinnon. Se 
antoi pitkän kokemuksen rinnalla 
hyvät valmiudet jatkaa käytännön 
työtä sekä opetti hankkimaan ja 
vastaanottamaan jatkuvasti tar-
vittavaa teoriatietoutta kehitty-
västä kentänhoidosta.

– Tärkeää oli myös verkostoitua 
muiden kenttämestarin tutkinnon 
suorittaneiden kanssa. Heiltä olen 
vuosien mittaan saanut vertaistu-
kea erilaisissa haastavissa tilan-
teissa, kertoo Niskanen.

Kenttäalue 
monimuotoinen
Katinkullan kolme kenttää: Nuas, 
Tenetti ja Vuokatti sijoittuvat noin 
20 hehtaarin 

alueelle niin, että väylät on ra-
kennettu erilaiselle maapohjalle. 
Valtaosa väylistä sijoittuu selkeäs-
ti harjualueiden sora- ja hiekka-
pohjalle, pienempi osa vanhoille 
peltoalueille ja jotkut väylät kos-
teikkoalueiden reunoille.

Alueilla kentänhoito poikkeaa 
toisistaan. Myös tämä on huomi-
oitava päivittäisessä työssä.

Vuosien mittaan on tehtävä 
myös suurempia lampien ja mui-
den vesiestealueiden kunnostus-
töitä.

– Hyvä esimerkki on juuri lop-
puun saatu Nuaksen väylien 2 ja 
17 vesiesteiden reunojen ruop-
paaminen. Työ jatkuu seuraavak-
si väylän 1 vesiesteiden rantojen 
kunnostukselle, lupaa kenttämes-
tari Matti Niskanen. 

Kenttämestari Matti Niskanen keskus-
telemassa kentänhoitajien kanssa. 

Tavoitteena kaikessa tekemisessä on 
pelaajien kannalta paras mahdollinen  

lopputulos.

KENTÄNHOITO 
YHTEISTYÖTÄ
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GOLFIN VAIKEUS TEKEE
LAJISTA KIINNOSTAVAN

Katinkulta Golfin nykyinen 
kapteeni Pekka Heikkinen 
on harrastanut monia eri 
urheilulajeja. Hän ei tiedä 
hienompaa palloilulajia 
kuin golf.

GOLFISTA TYKKÄÄ TAI 
EI TYKKÄÄ

Golf oli 1990-luvun alkupuolella laji, joka 
alkoi vetää Katinkulta Golfin nykyistä 

kapteenia puoleensa.

Katinkulta Golfin miesten 
kapteeni Pekka Heik-
kinen kokee golfin laji-
na vaikeaksi. Mutta juuri 
vaikeus tekee siitä haas-
tavan ja kiinnostavan.

Pekka Heikkisen urhei-
lutaustalta löytyy usei-
ta palloilulajeja: tennis, 
lentopallo ja pesäpallo. 
Kaikista lajeista hän on 
hakenut kilpailullista me-
nestystä.

Golfista Pekka kiinnos-
tui vasta 15-vuotiaana. 
Innoittajana olivat hä-
nen enonsa Pasi Tervo, 
Pekka Rusanen ja Jaakko 
Kampman.

– Golf oli 1990-luvun 
loppupuolella laji, jos-
ta puhuttiin ja joka veti 
puoleensa. Minun osal-
tani tennis vaihtui gol-
fiin vuonna 1999, jol-
loin suoritin green card 
-kurssin Katinkullassa.

Golf on 
vaikea laji
Pekka Heikkinen luon-
nehtii golfia vaikeaksi la-
jiksi, mutta juuri se te-
kee siitä kiinnostavan. 
Pelaaja pystyy koko ajan 
kehittymään.

– Golf on sillä tavoin 
haasteellinen, että siitä 
joko tykkää tai ei tykkää. 

Minä tykkään ja nautin 
pelaamisesta. En tiedä 
hienompaa palloilulajia 
kuin golf, hän sanoo.

Muutto pois Kainuus-
ta merkitsi välivuosia 
golfiin. Pekka Heikki-
nen aloitti sen uudelleen 
vuonna 2012, kun hän 
oli muuttanut Etelä-Sa-
vosta Savonlinnasta Ka-
jaaniin.

Kova halu kilpailla

Halu kilpailla lajissa kuin 
lajissa istuu Katinkul-
ta Golfin kapteeni Pek-
ka Heikkisessä tiukas-
sa. Viime vuosina hän on 
osallistunut säännöllises-
ti Suomen Golfliiton Mid 
Tourin kilpailuihin. Mid 
Tour on yli 30-vuotiaiden 
kilpakiertue. Oman lisän-

KAPTEENI PEKKA HEIKKINEN

sä kilpailukalenteriin on 
tuonut myös Paltamos-
sa järjestettävä Finnish 
Tourin osakilpailu.

Vahvuutenaan Heikki-
nen pitää pitkiä avaus-
lyöntejä. Lähestymiset 
ja lähipeli taas ovat täl-
lä hetkellä kehitysaluei-
ta. Kilpailuissa hän arvioi 
monipuolisen kilpaurhei-
lutaustan auttavan hen-

kisellä puolella.
– Pystyn tiukoissa tilanteissa 

selviytymään yleensä hyvin. Kova 
kilpailu on lajin suola.

Nykyisin 3,5 tasoituksella pelaa-
va Pekka Heikkinen kokee golfin 
haasteeksi oikean lyöntitekniikan 
löytämisen. Hyvä lyöntisuoritus 
taas palkitsee kierroksella kuin 
kierroksella.

Katinkullassa 
huippuolosuhteet
Kilpailuja kiertäessään Pekka 
Heikkinen on päässyt vertaile-
maan eri puolilla Suomea sijaitse-
via kenttiä.

– Täytyy sanoa, että meillä tääl-
lä Katinkullassa on hulppeat olo-
suhteet. Nuas, Tenetti ja Vuokatti 
luovat kokonaisuuden, josta kai-
kille golfareille löytyy sopivasti 
haasteita. Olosuhteet eivät kalpe-
ne etelän kentille.

– Kesällä 2019 Katinkullan kent-
tä oli mielestäni Suomen paras, 
hän vielä korostaa kokemuksiaan. 
Nyt kesällä 2020 kenttä ei kesä-
kuun alussa ole vielä parhaassa 
iskussa.

Golfin ilosanomaa 
eteenpäin
Seuran miesten kapteenina Pekka 
Heikkinen haluaa viedä golfin ilo-
sanomaa osaltaan eteenpäin.

– Golf on huippupeli ja siihen on 
meillä täällä Katinkullassa huippu-
mahdollisuudet. Tätä pitää pystyä 
hyödyntämään!

Kiitosta Heikkinen antaa seu-
ran aktiiviselle toiminnalle. Sotka-
mossa koululaisille on luotu mah-
dollisuus tutustua golfiin, lapsille 
ja nuorille pyörivät omat alkeis-
kurssit ja kaikki halukkaat pää-
sevät kokeilemaan lajin tarjoamia 
liikunnallisia mahdollisuuksia.

– Itse haluan olla näkösäl-
lä. Keskustella tuttujen ja tunte-
mattomien kanssa, luoda Katin-
kullassa henkeä, joka piristää ja 
innostaa golfareita tai lajista kiin-

nostuneita.

Seurassa asiat 
ovat hyvin
Katinkulta Golf on Pekka Heikki-
sen mielestä hyvin hoidettu urhei-
luseura. Asiat ovat hyvällä mallil-
la.

– Tietysti korona-epidemia on 
aiheuttanut omat haasteensa pal-
veluiden suhteen, niistä päästään 
kuitenkin pian eroon, hän arvioi 

kesäkuun alkupäivinä.
Pekka Heikkinen korostaa toi-

minnassa asiakaslähtöisyyttä. 
Kun asiakkaita eli seuran jäseniä 
ja kentällä käyviä vieraita pysty-
tään palvelemaan hyvin, silloin 
kaikki viihtyvät kentällä.

– Tällä hetkellä meillä on Katin-
kulta Golfissa kova draivi päällä. 
Uusia jäseniä hankitaan ja uusiin 
jäseniin, golfareihin halutaan pa-
nostaa. Se on hieno asia!

Golf on Pekka Heikkisen mielestä huippeli ja siihen on Katinkullassa erittäin 
hyvät mahdollisuudet. Hän toivoo, että mahdollisimman monet sotkamolaiset ja 
kainuulaiset huomaisivat, kuinka hienot olosuhteet Katinkullassa on luotu kaiki-
lle sopivaan liikuntamuotoon.

GOLF ON HUIPPUPELI
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KAIKKI ROHKEASTI 
KENTÄLLE JA KISAAMAAN

Myös monet Katinkullassa lomaa viettävät osallistuvat Katinkulta Golfin järjestämi-
in kilpailuihin. Näin he noudattavat seuran ladykapteeni Maritta Juntusen toivetta. 
Usein kilpailut ovat parikilpailuja, joihin voivat osallistua mukavasti pariskunnat.

KATINKULLASSA VOIT 
HARRASTAA JA KILPAILLA.

Katinkulta Golfin lady-
kapteeni Maritta Juntu-
nen kokee itse olevansa 
klubipelaaja.

– Golfiin minut innosti 
aikaisemmin lajin aloitta-
nut mieheni Hannu, jol-
le tuli sanottua joku ker-
ta siitä, että hän lähtee 
taas pelaamaan. Han-
nu ilmoitti minut kesä-
lomalla 2012 green card 
-kurssille. Siitä syttyi to-
dellinen golfkipinä ja pe-
laan nykyään miestäni 
enemmän, selvittää Ma-
ritta.

Golfia Maritta pitää kai-
kille sopivana liikunta-
muotona, joka virkistää 
fyysisesti ja henkisesti. 
Lajin sosiaalisuus tulee 
esiin, kun pelaa uusien 
pelikumppaneiden kans-
sa ja tutustuu uusiin ih-
misiin.

– Pelaan mielelläni en-
nestään vieraiden ihmis-
ten kanssa. Koen, että 
pelaan silloin jopa nor-
maalia paremmin, Marit-
ta selvittää.

Hän kannustaa kaik-
kia golfareita pelaamaan 
myös vieraiden ihmisten 
kanssa. Myös kilpailuihin 
osallistuminen kehittää 
peliä. Silloin keskittymi-
nen ja toisaalta haasteet 
ovat erilaiset kuin tavalli-
sella pelikierroksella.

LADYKAPTEENI MARITTA JUNTUNEN

Kapteeniksi kuin 
lipsahtamalla
Seuran ladykapteenin tehtävää 
Maritta Juntunen arvostaa. Itse 
hän kokee kuin lipsahtaneensa sii-
hen.

– Olin ennestään Katinkulta Gol-
fin hallituksessa ja kun uuden 
kapteenin valinta tuli eteen, mi-
nut valittiin tehtävään hallitukses-
sa mukana olevana naisena.

Vuosikymmenien aikana naisten 
toiminta on löytänyt oman kuo-
siinsa. Maritta Juntunen valittelee 
sitä, että viime kesänä Jymyn su-
perpesisotteluiden ja naisten pe-
li-iltojen yhteensovittaminen ei 
onnistunut parhaalla mahdollisel-
la tavalla.

Koronan vuoksi naisten toiminta 
ei ole vielä kesäkuussa 2020 var-
sinaisesti käynnistynyt, mutta Ma-
rittan suunnitelmissa on peli-ilto-
jen aloittaminen sekä muutakin 

toimintaa.
Perinteiset Pajakka Swingit aloit-

ti Kainuun Lady Cupin kesäkuussa 
Katinkullassa. Siitä kisa jatkuu Ha-
mekisana Kajaanissa heinäkuussa 
ja viimeinen osakilpailu käydään 
elokuussa Paltamossa. Tavoittee-
na on myös jatkaa naisten seu-
rayhteistyötä Nurmeksessa toimi-
van Pielis-Golfin kanssa.

Katinkulta Golf on tänä vuonna 
asettanut tavoitteekseen seuran 
jäsenmäärän kasvattaminen. Sii-
hen on myös ladykapteeni sitou-
tunut. Hän iloitseekin siitä, että 
koronatilanteesta huolimatta ken-
tällä on näkynyt entistä enemmän 
uusia kasvoja ja nuoret ovat in-
nostuneet lajista.

Seuratyössä 
eroja
Maritta Juntunen oli pitkään mu-
kana Sotkamossa jääkiekon ja 

pesäpallon seuratyössä lastensa 
kautta.

– Toiminta joukkuelajien tausta-
joukoissa eroaa melko lailla gol-
fyhteisöstä. Pesäpallossa ja jää-
kiekossa olimme mukana pelien 
järjestelyissä, esimerkiksi kioski-
toiminnassa ja talkoita riitti, Ma-
ritta selvittää.

Tietysti myös Katinkulta Golfis-
sa talkoita tehdään, mutta niiden 
luonne on lähinnä kentän hoitoon 
ja siisteyteen liittyviä.

– Saamme talkoilla rahaa esi-
merkiksi klubin retkirahastoon.

Seuran hallitus on huolehtinut 
naisten toiminnan rahoituksesta 
Maritta Juntusen mielestä hyvin. 
Normaaliin toimintaan rahat riittä-
vät hyvin.

Katinkulta Golfin hallituksen toi-
mintaan Maritta toivoo lisää nai-
sia. Näin näkökulmat ja ajatukset 
erilaisesta kehittämisestä voisivat 
entisestään avartua.

Maritta Juntunen arvostaa nyt hoitamaansa golfseuran ladykapteenin tehtävää. 
Itse hän kokee kuin lipsahtaneensa tehtävään kun oli ennestää Katinkulta Golfin 
hallituksen jäsen. Hyvänä Maritta pitää sitä, että vuosikymmenten aikana nais-
ten toiminta Katinkulta Golfissa on löytänyt paikkansa ja työtä arvostetaan.

HALLITUKSEN JÄSENYYS 
VEI LADYKAPTEENIKSI.

“Toiminta 
joukkuelajien 

taustajoukoissa 
eroaa melko lailla 

golfyhteisössä 
toimimisesta 

mutta talkoita 
tehdään 

jääkiekossa, 
pesäpallossa ja 

golfissa.”
...
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Kovissa kisoissa menestyäk-
seen Ville-Petterin tavoitteena on 
parantaa lähipeliään. Avaukset ja 
rautapeli ovat sillä tasolla, että 
menestys on mahdollista.

– Tavoitteenani on kehittää ko-
konaisvaltaisesti peliäni sillä ta-
voin, että pystyn nauttimaan sii-
tä. Sen uskon tuovan mukanaan 
myös menestystä kisoissa ja pää-
sen nousemaan kärkijoukkoon.

Nuoret taas 
heräämässä golfiin
Oman peliuransa aikana Ville-Pet-
teri Peittola on nähnyt, kuinka Ka-
tinkulta Golfin kentät täyttyvät 
varttuneista pelaajista, nuorista 
on pulaa.

Itsekin Katinkulta Gol-
fin hallitukseen kuuluva 
Peittola on tyytyväinen 
siihen, että Pertti Ojan ja 
muun seurajohdon työn 
tuloksena kentälle on 
taas saatu nuoria tutus-
tumaan lajiin.

– Toivottavasti mukaan 
saadaan tyttöjä ja poikia, 
jotka harjoittelevat aktii-

visesti osallistuvat myös kil-
pailuihin.

Nyt 24-vuotiaana Kajaanin Am-
mattikorkeakoulun opiskelijana 
Ville-Petteri Peittola on kesätöissä 
Katinkullassa. Hänen vastuualu-
eenaan on kilpailuiden järjestämi-
nen ja niiden johtaminen. Lisäksi 
hän osallistuu aloittelevien golfa-
reiden opastamiseen tarpeen mu-
kaan.

– Valmistun Kajaanin Ammat-
tikorkeakoulusta jouluna liikun-
nanohjaajaksi. Sen jälkeen tule-
vaisuus on avoinna, mutta olen 
miettinyt mahdollisuutta jatkaa 
opintojaan Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisessä tiedekunnas-
sa, Ville-Petteri kertoo.

Mikäli golfin parissa kehitys on 
toivotunlainen, myös ura sen pa-
rissa jatkuu.

kin sitten vietettyä se ja 
moni muu kesä golfken-
tällä, hän muistelee.

Intoa oli niin paljon, 
että Ville-Petterille oli 
tärkeintä päästä pelaa-
maan Niinpä hän kiersi 
kenttää usein tuntemat-
tomien, vanhempien pe-
laajien kanssa. Se kas-
vatti sosiaalisuutta ja 
myös paineensietokykyä.

Golf ei suinkaan ollut lahjakkaan 
urheilijan ainut laji. Talvella hän 
harrasti jääkiekkoa ja hiihtoa, ke-
sällä pesäpalloa ja golfia.

Lukioiässä Ville-Petteri valitsi 
päälajikseen golfin, joka saatiin 
taas Sotkamon urheilulukion laji-
valikoimaan. Urheilulukiossa hä-
nen valmentajanaan toimi Vesa 
Kontturi.

Nuorella iällä 
Finnish Tourille
Ensimmäisen todellisen koske-
tuksen Suomen ammattilaista-
son golfiin Ville-Petteri Peittola sai 
15-vuotiaana, kun hän osallistui 
Finnish Tourin osakilpailuun Palta-
mossa.

– Silloin ensimmäisen kierrok-
sen alussa jännitti kovassa seu-
rassa, mutta vähitellen olo helpot-
tui, hän muistelee.

Vuosien mittaan Ville-Petterin 
peli on kehittynyt niin, että hänen 
tasoituksensa on +0,5.

– Tänä kesänä olen taas läh-
tenyt tiiviimmin mukaan Finnish 
Tourille ja olen osallistunut tähän 
mennessä kahteen osakilpailuun. 
Olen nähnyt, että hyvänä päivänä 
on mahdollista menestyä ja nau-
tin taas pelaamisesta, hän kertoo.

“Alussa intoa oli niin paljon, 
että kiersin kenttää usein aivan 

tuntemattomien, vahempien 
pelaajien kanssa. Se kasvatti 

sosiaalisuutta ja myös paineen-
sietokykyä.”

TSEMPPITOURILTA
LÖYTYI INTO GOLFIIN

Ville-Petteri Peittola pääsi 
edustamaan Katinkulta 
Golfia vain kymmenen 

vuoden iässä. Menestys 
ensimmäisessä kilpailussa 

ruokki intoa.

Katinkulta Golfin edustuspelaa-
jiin kuuluva Ville-Petteri Peitto-
la (24 v) pääsi kokeilemaan tai-
tojaan Tsemppitourilla Vaasassa 
vain kymmenen vuoden iässä. 
P12-sarjan kolmas sija kasvatti 
silloin intoa harjoitteluun ja pelaa-
miseen.

VILLE-PETTERI PEITTOLA

Näin jälkikäteen Ville-Petteri 
tunnustaa, että menestys tuli hi-
venen yllätyksenä, mutta kannus-
ti pelaamaan.

– Vaasaan lähdin kokeilemaan 
taitojani vuosi sen jälkeen, kun 
olin suorittanut green cardin. 
Vaasan menestyksen jälkeen tuli-

Hyvä lähipeli ja puttaa-
minen ovat menestyksen 
edellytys Finnish Tourilla.
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nollisesti Katinkulta Golfin mesta-
ruuskilpailut kuuluvat ohjelmaan.

– Mid Tourilla  taso on nykyään 
äärimmäisen kova, toivon että 
onnistun kisoissa.

Katinkullan kentälle 
kehuja
Katinkullan kotikentän osalta Ilk-
ka Aaltosen kommentti on lyhyt. 
Huippukenttä.

– Viime kesänä 2019 Katinkullan 
kenttä oli kunnoltaan ylivoimai-
sesti paras pelaamistani kentistä. 
Nyt myös uudet väylät pääsevät 
oikeuksiinsa. Maisema on upea ja 
kenttä todella hyvässä kunnossa, 
Aaltonen muistelee viime kesää. 

Katinkullan Nuaksen kenttää 
hän pitää sopivan haastavana, 
mutta vähän heikompanakin päi-
vänä siellä voi pärjätä. Lisäksi 
kenttä istuu hyvin kilpailuihin ja 
tavallisten harrastajien pelatta-
vaksi.

Seuran toiminta 
laadukasta
Ilkka Aaltonen ei löydä Katinkulta 
Golfin toiminnasta mitään valitta-
mista, hän kertoo olevansa seu-
raan tosi tyytyväinen.

– En ole koskaan muuta seuraa 
edustanut, se kertoo osaltaan mi-
nun suhtautumisestani seuraan.

Uuden tekniikan Katinkulta Gol-
fin verkkosivujen ja facebook-si-
vujen ansiosta seuran yhteisölli-
syys on viime vuosina kehittynyt 
hyvään suuntaan.

– Tietysti myös se vaikuttaa Ka-
tinkullassa viihtymiseen, että ny-
kyisin yhä isompi osa kentällä 
tapaamistani ihmisistä on tuttu-
ja. Heidän kanssa seurustelua ja 
kierrosten läpikäymistä ajatellen 
omaa klubitilaa kaivattaisiin ki-
peästi, Ilkka Aaltonen lopettaa ja 
toivottaa kaikille hyvää golfkesää.

minen jäi siihen. Kolmen vuoden 
kuluttua 1998 menin taas koetta-
maan, ja nyt myös pitkä lyönti on-
nistui heittämällä. Toki ikääkin oli 
jo siihen aikaan 14 vuotta, selvit-
tää Ilkka Aaltonen.

Golf on todellista 
urheilua
Nyt täysin golfiin keskittynyt Ilkka 
Aaltonen korostaa lajin urheilul-
lisuutta. Golf vaatii voimaa, tek-
niikkaa, peliälyä ja hyviä hermoja.

– Juuri golfin haastavuus oli se 
tekijä, joka sai minut keskitty-
mään siihen ja pesäpallo sai jää-
dä.

Tällä hetkellä 1,6:n tasoituksella 
pelaava Ilkka panosti puolenkym-
mentä vuotta sitten kovasti har-
joitteluun. nyt harjoitusten määrä 
on vähentynyt, mutta Ilkka ker-
too keskittyvänsä erityisesti lähi-
peliin. Siinä tulos lopullisesti teh-
dään.

– Vahvuuksiani ovat aina olleet 
perusrautapeli ja puttaaminen. 
Siksi lähipeliin, vajaisiin lyöntei-
hin, chippeihin ja bunkkerilyön-
teihin panostaminen tuntuu luon-
nolliselta, hän selvittää. Myös 
aikaisemmin vahva driverilyön-
ti on hivenen epävarmempi, siksi 
myös siihen pitää panostaa.

Usein nuorilla pelaajilla on vah-
va halu löydä pitkälle. Ilkka Aal-
tonen tunnustaa, että hänen pe-
lissään on tätä nykyä aikaisempaa 
enemmän taktiikkaa.

– Pyrin lyömään avaukset tai 
par 5 -väylillä toisen lyönnin sillä 
tavoin, että pystyn lähestymään 
greeniä täysillä, turvallisilla lyön-
neillä, hän kertoo.

Onnistumisen tunne 
on upea
Luonnollisesti kisoissa pärjäämi-
nen on myös Ilkka Aaltosen ta-
voitteena. Paras fiilis hänellä on 
kuitenkin silloin, kun jostakin lyö 
täydellisen, onnistuneen lyönnin.

Aikaisemmin Ilkka Aaltonen pe-

PESÄPALLO JÄI
GOLFIN TAKIA

Ilkka Aaltonen voitti vuonna 2019 Katinkulta 
Golfin mestaruuden. Hän on ollut usean 

vuoden ajan seuran parhaimmistoa.

Katinkulta Golfin edus-
tuspelaajiin kuuluva Ilk-
ka Aaltonen harrasti 
monen muun sotkamo-

laisen tavoin nuorena pe-
säpalloa. Se loi sisältöä 
kesään ja tarjosi hyvät 
mahdollisuudet itsensä 

ja joukkueen edestä pe-
laamiseen.

Ensimmäisen koske-
tuksen Ilkka sai golfiin, 

ILKKA AALTONEN

“Usein nuorilla 
pelaajilla on 

halu lyödä palloa 
pitkälle.”

...

lasi ja kilpaili ahkerasti. Nyt myös 
perhe vaatii aikaa.

– Olen voittanut viisi kertaa Ka-
tinkulta Golfin mestaruuden ja 
kaksi kertaa sotilaiden SM-kisan. 
Haastajakiertueella saavutin lähes 
10 vuotta sitten kakkos- ja kol-
mossijoja. Silloin peli kulki muka-
vasti, toteaa Aaltonen.

Tänä kesänä hän osallistuu kol-
meen tai neljään Mid Tourin kisaan 
mahdollisuuksien mukaan. Luon-

Lähipelin hallitseminen on golfissa tärkeää, jos 
haluaa menestyä kilpailuissa. Siksi Ilkka Aaltonen on 
keskittynyt entistä enemmän sen harjoitteluun.

kun isä-Keijo vei poi-
kansa green card -kurs-
sille vuonna 1995.

– Täytyy tunnustaa, 
etten saanut korttia en-
simmäisellä kerralla. 
Ongelmaksi muodostui 
pitkä lyönti. Pallo ei vain 
lentänyt riittävän pit-
källe ja kortin suoritta-
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KATINKULLASSA ON
MAHDOLLISUUDET 

Katikullassa on viime vuosina ollut erinomaiset olosuhteet 
golfin harrastamiseen ja myös kilpagolfiin. Nuaksen, Tenetin 
ja Vuokatin kentät luovat kokonaisuuden, joka sopii kaikille.

“Seuran tuki 
on tärkeää 

monille nuorille, 
kehittyville 
pelaajille.”

...

Katinkulta Golfin eturivin pelaajiin 
pitkään kuulunut Joonas Tiusa-
nen kehuu kotikenttänsä olosuh-
teita. Jos vain halua ja intoa on, 
pystyy Katinkullassa harjoittele-
maan ja kehittymään.

– Olosuhteet ovat hienot ja tar-
peen vaatiessa on tarjolla myös 
ammattitaitoisia valmentajia, poh-
tii nykyään Holiday Club Resorts 
Oy:n palvelupäällikkönä Katinkul-
lassa työskentelevä Joonas.

Joonas Tiusanen aloitti golfin 

la Katinkullan Nuaksen kentällä ol-
lutkaan yhtä helppoa kuin Porras-
salmella.

– Täällä pallo tahtoi hukkua väy-
lien ulkopuolelle. Se toi pelaami-
sen aivan uuden haasteen mutta 
opetti samalla, kuinka tärkeää on 
pysyä väylällä.

Valmennus ja seuran 
tuki kunnossa
Vuokatissa lisävauhtia golfin pe-
laamiseen toi Pertti Ojan tulo Joo-
naksen valmentajaksi. Kainuun 
Golf Akatemian aikaan valmen-

Joonas Tiusasen pelaaminen on nyt jäänyt aikaisempaa 
vähemmälle. Tällä hetkellä hän toimii Haliday Club 
Resorts Oy:n palvelupäällikkönä Katinkullassa ja pystyy 
antamaan asiantuntevaa apua kaikille sitä tarvitseville.

Katinkullassa monet nuoret 
seuran kilpapelaajat ovat 

saaneet kesätyöpaikan. 
Joonas Tiusanen on 

päässyt Ville-Petteri 
Peittolan kyytiin. Ville-

Petteri toimii kesällä 2020 
kilpailunjohtajana kun ei 

ole itse kilpailemassa.

nukseen liittyi myös Vesa Konttu-
ri. Kun myös paikalliset olosuhteet 
olivat harjoitteluun kesät talvet 
erinomaiset, nuori pelimies pystyi 
kehittämään peliään.

Katinkulta Golfin edustajana 
Joonas pelasi aluetourilla ja myös 
Finnish Golf Tourin kisoissa..

– Paras sijoitukseni Finnish Golf 
Tourilla oli Pickalassa saavutettu 
15. sija. Olin silloin paras amatöö-
ri, kertoo Joonas. Katinkulta Gol-
fin mestaruuksia hänelle on vuo-
sien mittaan kertynyt neljä.

Katinkulta Golfille Joonas Tiusa-
nen antaa tunnustusta.

ERITTÄIN HYVÄT
KEHITTYÄ

pelaamisen Mikkelissä. Isä-Arto 
vei Joonaksen Golf Porrassalmen 
kentälle, missä hän suoritti green 
cardin Jussi Hyvärisen vetämällä 
kurssilla 2000-luvun alussa.

– Golfin haasteet ja vaikeus 

kiehtoi minua muita lajeja enem-
män, hän kertoo.

Sotkamoon muutto 2006 toi mu-
kanaan uuden kotikentän. Yllät-
täen Joonas huomasi, ettei omaan 
tasoitukseen pelaaminen silloisel-

– Seuran valmennukseen ja kil-
pailumatkoihin liittyvä tuki oli tär-
keää. Koin sen todella tärkeäksi. 
Myös harjoitusolosuhteet olivat 
hyvät, hän jakaa kiitosta.

Iän karttuessa ja ammattikor-
keakouluopistojen ollessa jo lop-
pusuoralla Joonaksen kipinä kil-
pagolfiin on hiipunut. Nykyään 
hän toimii Holiday Club Resorts 
Oy:n Katinkullan palvelupäällik-
könä. Hänen työnään on huo-
lehtia siitä, että viikko-osakkaat 
pystyvät mahdollisimman hyvin 
käyttämään golfiin ja muihin har-
rasteisiin liittyviä palveluita.

JOONAS TIUSANEN
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ta tuli myös voittoja. Myöhemmin 
pelit jatkuivat kansallisissa kisois-
sa. Mira ei kuitenkaan enää muis-
ta tarkemmin niiden kisojen tu-
loksia.

Mira Mustonen oli kaudella 
1996–1997 yhden vuoden ajan 
ikäistensä tyttöjen maajoukkue-
ringissä.

– Toisena vuonna en tullut enää 
tuohon joukkoon valituksi, koska 
harjoituspäiväkirjassani oli liian 
vähän tunteja. Minulle kerrottiin, 
että taidot kyllä riittäisivät mut-
ta pitäisi olla motivoituneempi ja 
harjoitella enemmän.

Katinkullassa järjestetyissä 
Nuorten SM-kisoissa heinäkuussa 
1998 Mira kertoo olleensa seitse-
mäs. 

– Pelasin saman tuloksen kuin 

kuudenneksi sijoittunut, hän sel-
vittää. 

Mira oli harjoitellut Vuokatis-
sa pari viikkoa ahkerasti ennen 
SM-kisoja ja pelannut seitsemäl-
lä alkavia kierrostuloksia. Niillä 
olisi päässyt mitaleille.

– SM-kisat kotikentällä taisivat 
luoda minulle liian isot paineet ja 
jännitin aivan liikaa. Sen vuoksi 
tein paljon virheitä, hän tunnus-
taa.

(Muistaakohan Pertti paremmin 
olisinko pärjännyt jossain muissa 
kisoissa.)

Aktiivinen, hyvin alkanut kilpai-
lu-ura alkoi sen jälkeen hiipua. 
Miran mukaan alkuajan innos-
tuksen säilyminen olisi vaatinut 
treeneihin kaveriksi toisenkin to-
sissaan treenaavan tytön. Yksin 

poikien kanssa treenaamiseen ei 
Miralla enää riittänyt intoa.

– Olin siihen aikaan aika ujo, 
tämä varmasti vaikutti osaltaan 
siihen, että lajin kiinnostus alkoi 
vähitellen vähentyä. 

Hyvät muistot 
Katinkulta Golfista
Katinkulta Golfissa Mira Musto-
nen kokee olleensa aina tervetul-
lut joukkoon.

– Sain hyvää valmennusta, jos-
ta vastasi Pertti Oja. Lisäksi seura 
tuki kilpailemistani taloudellisesti. 

Viime vuosina Mira kertoo gol-
finnostus lopahtaneen.

– Mutta ehkä tänä kesänä koe-
tan löytää sen taas uudelleen, hän 
lupailee.

Nuorena tyttöjen maajoukkueen 
portteja kolkutellut Mira Musto-
nen kertoo innostuneensa kokei-
lemaan golfia isänsä Hannun mu-
kana. Green cardin hän suoritti 
vuonna 1993.

– Kurssin jälkeen Jaakko Tans-
kanen myönsi minulle green car-
din, Mira kertoo.

– Varmaan minua on aina kiin-
nostanut teknisesti vaativat la-
jit ja kehityksen näkyminen. Olin 
ihan hyvä golfissa ja pelitaidot 
kehittyivät nopeasti, hän kertoo 
harrastuksena alkuajoista.

Tärkeänä Mira piti myös sitä, 
että  golf oli isän kanssa yhteistä 
laatuaikaa.

Hän asui nuorena Kajaanissa 
eikä siellä 1990-luvun alkupuolel-
la ollut aktiivista junioritoimintaa. 
Näin Mira päätti liittyä Katinkulta 
Golfiin.

Nopeaa 
kehitystä
Mira huomasi pian olevansa ainut 
tyttö melko suuressa Katinkulta 
Golfin juniorijoukossa. Toisaalta 
ilokseen hän sai seurassa todella 
paljon kannustusta.

– Jos treeneissä olisi ollut mu-
kana muitakin tyttöjä, olisin var-
masti ollut vielä innokkaampi 
harjoittelemaan, muistelee Mira 
ja huomauttaa poikien kyllä ot-
taneen hänet aina hienosti mu-
kaan. Treenit sekä pelireissut su-
juivat hyvin.

Kilpailu-uransa aluksi Mira Mus-
tonen kiersi junioreiden pohjoi-
sen Alue Tourin kisoja. Kilpailuis-

Mira Mustosen kilpailu-uran jatkuminen huipputasolla olisi vaatinut tyt-
töseuraa harjoituksiin. Valitettavasti muista lahjakkaita tyttöjä ei lähtenyt 

mukaan ja Miran into hiipui.

Muutaman välivuoden jälkeen Mira Mustonen osallistui Katinkulta Golfin kilpailutoimintaan naisten sarjassa. Kuvassa Mira 
yhteikuvassa vuoden 2014 mestaruuskilpailujen jälkeen Sanna Sivosen ja Mervi Pikkaraisen kanssa.

NUORET TYTÖT TARVITSEVAT 
SOPIVIA HARJOITUSKUMPPANEITA.

NAISTEN MESTARUUS
ON RATKENNUT

TYTTÖSEURAA EI
LÖYTYNYT HARJOITUKSIIN

MIRA MUSTONEN
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GOLFKENTÄLLE
ISÄN JA ÄIDIN MUKANA

Vuosina 2017-2018 Katinkulta Golfin ladykapteenina toiminut 
Mira Teiska on todellinen golfkenttien kasvatti, kun isä ja äiti 

ottivat hänet jo alakoululaisena caddieksi.

MIRA TEISKA

Vuosina 2017–2018 Katinkulta 
Golfin ladykapteenina toiminut 
Mira Teiska on todellinen golfkent-
tien kasvatti. Hän pääsi mukaan 
Katinkullan kentälle ensimmäisen 
kerran isä-Matin ja Helena-äidin 

turvallisesti aikaa Katinkullan las-
tentarhassa.

Miran mieleen ovat jääneet nuo-
ruusvuosilta golfreissut, joita hän 
teki yhdessä vanhempiensa kans-
sa sekä keväiset seuran golfretket 
Etelä-Suomeen.

Kilpailut kiinnostivat

Vaikka Mira pelasi 16-vuotiaaksi 
saakka pesäpalloa ensin Vuokatin 
Vedon ja sitten Sotkamon Jymyn 
joukkueissa, harrasti hän golfia 
sen verran ahkerasti, että osallis-
tui myös nuorten Pohjois-Suomen 
aluekilpailuihin.

– Olin mukana esimerkiksi nuor-
ten Pohjois-Suomen aluetourilla. 
Erään kerran pelasin Tornion-Haa-
parannan kentällä yhdessä sit-
temmin hyvin menestyneen Linda 
Herikssonin kanssa, Mira muiste-
lee. Pesäpallon vuoksi harjoittelu 
jäi kuitenkin niin vähäiseksi, ettei 
valtakunnallisiin turvauksiin ollut 
asiaa.

– Hienoin muisto nuoruusvuosil-
ta on lukioajalta, jolloin sijoituin 
Koululiikuntaliiton mestaruuskil-
pailuissa pronssille kovatasoisessa 
seurassa.

Mukava 
kesätyöpaikka
Katinkulta on tarjonnut säännöl-
lisesti kesätyöpaikkoja nuorille. 
Golfista kiinnostuneena ja aktii-
visena nuorena Mira Teiska pääsi 
Katinkultaan kesätöihin 16-vuoti-
aana.

– Ensimmäisenä kesä toimin 
startterina. Muistiin on jäänyt, 
kuinka eräänä päivänä silloinen 
Katikulta Golfin toiminnanjohta-
ja Jari Koivusalo tuli lähtöpaikalle 
pari minuuttia myöhässä ja annoin 
hänelle heti kättelyssä pari ran-
gaistuslyöntiä. Sain Jarilta hyvää 
palautetta jämptistä toiminnasta.

Seuraavana kesänä Miran toi-
minta käsitti kenttävalvontaa, 
caddiemasterin tehtäviä sekä toi-
mimista kilpailunjohtajana. Tässä 
työssä sattui monenlaista, mut-

ta hän selvisi erilaisista tilanteista 
hyvällä huumorilla.

– Työ valvojana ja caddiemaste-
rina Katinkullassa oli hyvin opetta-
vaista. Sain olla tekemisissä täy-
sin vieraiden ihmisten kanssa ja 
toimin myös kilpailunjohtajana, 
hän selvittää.

Hieno asia Miran mielestä oli se, 
että Katinkulta Golf järjesti myös 
koulutusta. Hän itse osallistui val-
mennuskursseilla sekä tuomari-
kursseilla.

Kainuu Open -kisat olivat kaikil-
le järjestäjille melkoinen haaste. 
Mira Teiska muistaa vielä hyvin, 
kuinka hän kilpailunjohtajana oli 
myöhään illalla laittamassa tulos-
taulua kuntoon ja seuraavana aa-
muna kello kuuden maissa piti jo 
olla jakamassa tuloskortteja var-

Mira Teiska korostaa omien kokemustensa perusteella  seura-
toiminnan tärkeyttä myös golfissa.

TSEMPPIÄ KISOISSA

mukana alakouluikäisenä caddi-
eksi.

– Green cardin suoritin 11-vuo-
tiaana, jonka jälkeen pääsin viral-
lisesti pelaamaan. Ensimmäinen 
tuloskorttini on päivätty 4. kesä-

kuuta vuonna 2000. Siitä löytyy 
11 bogey-pistettä, hän selvittää.

Matti ja Helena Teiska ottivat 
Miran mielellään mukaan golfken-
tälle. Alkuaikoina hän jätti kier-
roksen kesken ja lähti viettämään 

haisimmille lähtijöille.
– Nuoruuden innolla ja kestä-

vyydellä niistäkin tehtävistä sel-
vittiin, hän miettii nyt vuosia 
myöhemmin ja korostaa, kuinka 
opettavaisia työ ja erilaiset koke-
mukset nuorelle naiselle olivat.

Seuratoiminta ollut 
aina tärkeää
Mira Teiska korostaa seuratoimin-
nan merkitystä ja tärkeyttä joka 
lajissa. Hän on itse osallistunut 
aktiivisesti Katinkulta Golfin halli-
tustyöskentelyyn ja toimi vuosina 
2017–2018 ladykapteenina.

Seura-aktiivina Mira on huoman-
nut junioritoiminnan tärkeyden. 
Nuorille golf on laji, jossa he oppi-
vat käyttäytymään, puheutumaan 
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GOLF SOPII
KAIKEN IKÄISILLE

ja noudattamaan kohteliaisuutta 
ja toiset huomioivaa golfetikettiä. 
Golf ei ole pelkästään pelaamista 
ja harjoittelua, vaan siihen kuuluu 
kiinteästi myös sosiaalinen kans-
sakäyminen.

Sosiaalisuus näkyy erityisesti 
naisten toiminnassa.

Mira Teiska kertoo olleensa pit-
kään mukana Katinkulta Golfin 
naistoiminnassa, mutta iloinen 
hän oli siitä, kun häntä kysyttiin 
ladykapteeniksi.

– Olin tehtävää jo vähän odotta-
nut mutta siitä huolimatta iloitsin 
luottamuksenosoituksesta.

Sukupuolijako näkyy golfkentäl-
lä Mira Teiskan mielestä siinä, että 
naiset pelaavat usein keskenään 
tai vain puolison kanssa. Monet-
kaan eivät uskaltaudu kiertämään 
kenttää vieraassa herraseurassa.

Naisten toiminnassa sosiaalinen 
puoli korostuu ja yhteisen harras-
tuksen ympärille voidaan kehittää 

yhteistä toimintaa mm. kilpailujen 
tai vaikkapa viini-iltojen muodos-
sa.

Golfia naiset pelaavat kuitenkin 
aktiivisesti. Jo vuosia Katinkulta 
Golfin naiset ovat olleet mukana 
Kainuun alueen yhteisissä tur-
nauksissa ja olleet muutoinkin yh-
teydessä lähialueiden golfseuro-
jen naisten kanssa.

Kolmas polvi mukaan

Mira Teiska pääsi itse lapsena 
haistelemaan, mitä golf pelinä ja 
harrastuksena on. Hän on nyt itse 
ottanut mukaan kentälle viisivuo-
tiaan poikansa Kaarlen, jonka gol-
fura on päässyt alkuun äidin ta-
voin caddien tehtävissä.

Kaarle kiertää silloin tällöin kent-
tää äitinsä sekä isovanhempiensa 
Matin ja Helenan kanssa. Joskus 
hän pääsee tekemään avauslyön-
nin tai putin, jos kentällä ei ole 

ruuhkaa.
– Kaarle löysi kevään kenttätal-

koissa Titleistin Pro V 1 -pallon, ja 
se on nyt hänen tärkein golfaar-
teensa.

Golfista voi muodostua koko 
perheen laji, sillä Miran puoliso 
Mikko on lupaillut lähteä green 
card -kurssille Kaarlen kanssa.

Hienoinen haave Miralla on 
käynnistää kilpailu-ura uudelleen 
Mid Tourilla.

– Nuorempana tasoitukseni jäi 
alimmillaan 10,07:ään. Olisi hieno 
pudottaa se vielä joskus singeliin 
ja osallistua Mid Tourin kisoihin, 
hän haaveilee.

Helena ja Matti Teiska ovat tuoneet 
Miran mukaan golfkentille. He ovat 

aina jaksaneet kannustaa tytärtään. 
Nyt myös Miran poika Kaarle on aloit-

tanut golfin.

TAUSTAVOIMAA

Pari vuotta sitten aamulla loista-
vassa auringonpaisteessa Katin-
kullan ”isä” Leevi Rentola pelasi 
yhdessä Pentti Huttusen ja Ilkka 
Korhosen kanssa Tenetin kentällä 
18 reikää.

– Leevin ajatus on kirkas, jal-
ka nousee ripeästi ja peli kulkee 

LEEVI RENTOLA

edelleen erinomaisesti, kertoo pe-
likierroksesta seuran puheenjoh-
tajana toimiva Pentti Huttunen.

Leevi Rentola hankki kunnan-
johtajana pääosan vanhan kentän 
maista Sotkamon kunnalle. Paljol-
ti hänen ansiostaan meillä on näin 
loistavat golfolosuhteet.

Leevi Rentolan kommentit voi 
kiteyttää seuraavasti:

”Toivottavasti jokainen kynnelle 
kykenevä sotkamolainen kokeilisi 
golfia ainakin kerran eläissään. On 
se niin oiva kuntoilumuoto. En oli-
si tässä kunnossa, jos tätä harras-
tusta ei olisi”.

KUNNANJOHTAJA
LEEVI RENTOLA JA GOLF

Leevi Rentola on ollut eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin aktiivinen golfari ja pe-
lannut Katinkullassa säännöllisesti. Kuvassa vasemmalla Ilkka Korhonen, keskellä 
Leevi Rentola ja oikealla Pentti Huttunen. 
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YHTEISTYÖSTÄ
HYVÄÄ PALAUTETTA

Yksi Katinkulta Golfin pitkäaikaisista 
yhteistyökumppaneista on Kainuussa 
Sotkamossa, Kajaanissa, Kuhmossa ja 
Suomussalmella toimiva MODA Pajakka. 
Sillä on yhteistyöstä hyviä kokemuksia.

Kilpailun tiimellyksessä pitää olla 
määrätietoinen. Sanna Teppo 
(nyt Sivonen) ja Antti Sivonen 
saapumassa viheriölle vuoden 2011 
kisassa.

MODA Pajakan yrittäjistä löytyy runsaas-
ti golfareita. Toisen polven yrittäjä Antti Si-
vonen yhdessä vaimonsa Elinan kanssa on 
pelannut pitkään. He viihtyvät edelleen hy-
vin golfkentillä. Myös yrityksessä kolmat-
ta polvea edustava Anssi Sivonen ja hänen 
vaimonsa Sanna ovat pelanneet pitkään. 
Sannan ja Anssin pelaaminen on vähenty-
nyt, kun työkiireet ja lasten kasvattaminen 
on vienyt entistä enemmän aikaa.

Katinkullan ja MODA Pajakan välinen yh-
teistyö on kehittynyt kuin itsestään. Oli 
luontevaa pohtia myös kainuulaisen vaate-
kaupan ja Katinkullan yhteistyötä, kun yrit-
täjät ja Katinkulta Golfin vetäjät tapasivat 
kentällä säännöllisesti.

Vuonna 2009 alkaneen yhteistyön tavoit-
teet hyödyttävät molempia. Katinkulta Golf 
saa tukea toimintaansa ja MODA Pajakka 
saa näkyvyyttä ja tunnettuisuutta Katin-
kullassa sen laajan asiakaskunnan parissa. 
Näin asiakkaita tulee vaatemyymälöihinsä 
Sotkamoon ja Kajaaniin.

Nimikkokilpailuja
Konkreettisesti Katinkulta Golfin ja MODA 
Pajakan välinen yhteistyö on näkynyt yli 10 
vuoden ajan nimikkokilpailuina.

Aikaisemmin pelattiin syyskauteen ajoit-
tunut MODA Pajakka Open scramble-kilpai-
lu ja jo aiemmin kesäkuulle sijoittuva nais-
ten kilpailu, Pajakka Swingit Lady Cup.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 22 nais-
ta. Kun kilpailu on yksi kainuulaisten golf-
seurojen naisten kiertueen kilpailuista, 
osallistui siihen runsaasti naisia myös Ka-
jaanista ja Paltamosta.

Sanna Sivonen kertoo, että yritys päätyi 
naisten kilpailuiden järjestämiseen ja tuke-
miseen siksi, ettei naisille suunnattuja kiso-

MODA Pajakan nimikkokilpailujen aikana kentän 
reunalla liehuvat yritykset tunnukset.

LIPUT LIEHUVAT

ja juurikaan ole Kainuussa.
– Naiset ovat myös MODA Pajakan pääasiallinen 

kohderyhmä eri myymälöissämme, Sanna Sivonen 
muistuttaa.

Katinkullasta asiakkaita
MODA Pajakan yrittäjät ovat tyytyväisiä yhteistyön 
tuloksiin. Joka kesä tulee uusia asiakkaita myymä-
lään Katinkullasta.

– Tuloksen mittaaminen on sinänsä hankalaa, kos-
ka tämä on lähinnä imagomainontaa. Siitä on kui-
tenkin saatu paljon positiivista palautetta.

Oma golfharrastus
Sanna Sivonen kertoo, että yrityksen miehet, Antti 
ja Anssi ovat suorittaneet green cardin ja pelanneet 
2000-luvun alkuvuosina jonkun verran.

– Itse taisin aloittaa vuonna 2009, kun piti saada 
joku yhteinen harrastus sekä Suomen kesään että 
lomamatkoille. 

Valinta on osoittautunut onnistuneeksi. Sanna pi-
tää vuosien kokemuksen jälkeen golfia hyvänä har-
rastuksena koko perheelle. 

MODA PAJAKKA



82 83KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA

VUOKATIN 
VETOVOIMA TÄRKEÄÄ

– Siinä taisi muutama K-kauppi-
as innostua lajiin, hän arvioi.

Hannu kertoo, ettei hän itse ole 
ehtinyt golfia harrastamaan. Siitä 
ovat huolehtineet hänen sisaren-
sa, jotka kumpikin pelaavat.

Hannu Korhonen korostaa ur-
heilulajien lajivalikoiman laajuu-
den tärkeyttä paikkakunnalla. Se 
luo lisää viihtyvyyttä matkailijoille 
ja Sotkamossa asuville.

– Kun Katinkullan golfkenttiä on 
pystytty kehittämään ja seuratoi-
minta on aktiivista, monet sotka-
molaisetkin ovat löytäneet golfis-
ta mukavan, terveyttä ja vireyttä 
edistävän liikuntaharrastuksen, 
hän toteaa. 

Sotkamo virittää 
palveluita
Sotkamossa on jo pitkään tajut-

tu, kuinka tärkeää matkailuun 
liittyvien palveluiden kehittämi-
nen on.

– On äärimmäisen tärkeää, 
että pystymme luomaan ja kehit-
tämään erilaisia paikkakunnalla 
olevia harrastusmahdollisuuksia. 
Niihin kuuluu myös golf, Korho-
nen painottaa.

Tämä vaatii yhteistyötä paikal-

listen yritysten välillä. Vain siten 
matkailijat ovat tyytyväisiä ja pa-
laavat mielellään lomanviettoon 
kesällä ja talvella.

– On muistettava, ettei Sotkamo 
ja Vuokatti ole matkailijoille itses-
tään selvä valinta, kun he tekevät 
päätöksiään. Siihen voimme on-
neksi vaikuttaa omalla toiminnal-
lamme pitämällä matkailijat mah-
dollisimman tyytyväisiä lomaansa 
kokonaisuutena.

– Olen itse kauppiaana ollut 
tyytyväinen yhteistyöhön. Sekä 
Vuokatin että Sotkamon K-Su-
permarketit ovat saaneet uusia 
asiakkaita. Tosin on sanottavat, 
että yksittäisten kumppanuuk-
sien vaikutusta on vaikea arvioi-
da, mutta kokonaisuudessaan rat-
kaisut ovat olleet toimivia.

Vuonna 1934 Sotkamossa päi-
vittäistavarakaupan aloittaneen 
Johannes Korhosen pojanpoika, 
kauppias Hannu Korhonen koros-
taa paikkakunnan vetovoimaisuu-
den kehittämistä kokonaisuutena. 
Tästä yksi osa on K-Supermarket 
Vuokatin ja K-Supermarket Sot-
kamon yli kymmenen vuotta jat-
kunut yhteistyö Katinkulta Golfin 
kanssa.

– Aikanaan yksi seuran aktii-
veista eli Taavi Tainijoki tuli esit-
tämään yhteistyön käynnistä-
mistä. Hetken harkittuani päätin 
tarttua tilaisuuteen ja lähdimme 
Katinkulta Golfin kumppaniksi. 
Tästä näkyvin osa on Juhannus-
golf-kilpailu, selvittää kauppias 
Hannu Korhonen.

Yöttömän yön kisa 
juhannusperinne
Katinkullan Juhannusgolf on yksi 
kentän suosituimmista kilpai-
lutapahtumista. Se vetää golf-
henkiset ihmiset kisaamaan pa-
remmuudestaan yöttömän yön 
kisaan. Samalla paikalliset K-Su-
permarketit saavat pelaajien ja 
muidenkin Katinkullassa aikaansa 
viettävien keskuudessa tervetul-
lutta huomiota.

Yhteistyö näkyy myös muulla 
tavoin.

Hannu Korhonen kertoo, kuinka 
esimerkiksi viime syksynä 2019 
K-kauppiaiden yhteistapaamisen 
ohjelmaan Sotkamossa kuului 
myös golfin esittely urheilulajina 
ja harrastuksena.

Katinkullan juhannuskisa on vetänyt perinteisesti runsaasti osanottajia 
alueella lomaa viettävistä ja paikkakunnalla asuvien joukosta. Tänä vuon-

na kisaan osallistui myös superjokeri Roope Korhonen (takana).

Juhlavuoden 2020 juhannuskisa keräsi todella paljon pelaajia, jotka pääsivät nauttimaan golfista upeassa kunnossa oleva-
lla kentällä ja hyvässä säässä.

TUTTUJA KASVOJA
MUISTA LAJEISTA KENTÄLLÄ

RENTOA MEININKIÄ UPEISSA MAISEMISSA

K-SUPERMARKET

“Myönteisen 
kehityksen eteen 

on tehtävä 
jatkuvasti työtä!”



84 85KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA

YHTEISTYÖ- 
KUMPPANI
25 VUOTTA

Nopan Auto Oy on 
ollut Katinkullan 
yhteistyökumppanina jo 25 
vuotta. Kumppanuus alkoi 
seuratoiminnan alkuaikoina 
vuonna 1996.

Nopan Auto on ollut pitkään, jo 25 vuotta Katinkul-
ta Golfin yhteistyökumppani. Toimitusjohtaja Mau-
ri Huotari kertoo kumppanuuden alkaneen vuonna 
1996, kun Jari Koivusalo tuli Katinkultaan.

– Järjestimme tuolloin Jarin autoasian kuntoon ja 
muotoilimme sopimukseen selkeät yhteistyökuviot, 
selvittää Huotari.

Nopan Autolle tuli sopimuksen myötä Katinkullan 

“Toyotan maahantuoja 
aloitti 2001 golfareihin 

suuntautuneen kampanjan 
ja järjesti Toyota Suomi 

Golf -kiertueita. Tietenkin 
olimme niissä mukana.”

...

golfkentän väylämainos, auton 
mainostarrat, mainos tuloskorttiin 
ja nettiaikaan siirryttäessä myös 
mainos verkkosivuille.

Toyota Suomi Golfia 
myös Katinkullassa
Pelikaudella näkyvin yhteistyön 
muoto oli vuosina 2001 – 2009 
järjestetty Toyota Suomi Golf 
-kiertueen osakilpailu Katinkullas-
sa. Katinkullan osakilpailun voitta-
ja pääsi jatkoon Suomen loppukil-
pailuun.

– Kun maahantuojan organi-
soima kiertue päättyi, jatkoimme 

Nopan Auton omilla kutsukilpai-
luilla. Niitä järjestimme yhteensä 
yhdeksän kertaa, viimeisen vuon-
na 2018, kertoo Mauri Huotari.

Viime kesänä Nopan Auto oli 
muutaman muun kuhmolaisen 
yrityksen kanssa järjestämässä 
yhteistä kilpailua.

Myyntipäällikkö 
innosti golfiin
Mauri Huotari aloitti itse golfin No-
pan Auton myyntipäällikkönä toi-
mineen Ari Partasen houkuttele-
mana vuonna 1994. Ensimmäiset 
10 vuotta hän pelasi vain muuta-

man kierroksen vuodessa.
– Sitten päätin, että ryhdyn pe-

laamaan enemmän tai lopetan. 
Kallistuin pelimäärän kasvattami-
seen ja sillä tiellä ollaan.

Nykyään Mauri Huotari ehtii pe-
laamaan vuosittain nelisenkym-
mentä kierrosta, joista suuren 
osan kotikentällä Katinkullassa.

– Kun olen kehittynyt, on myös 
pelaaminen tuntunut entistä mu-
kavammalta, hän toteaa.

Onnistumiset ruokkivat muka-
vasti pelihaluja. Golf on Mauri 
Huotarin mielestä mukava seurus-
telu- ja reippailumuoto. Kuntour-
heiluksi hän ei lajia miellä.

NOPAN AUTO OY

Nopan Auton omistaja Mauri Huotari päätti panostaa lajiin. 
Nyt hän pelaa itse säännöllisesti kotikentällään Katinkullassa 
ja kiertää myös vieraskentillä Suomessa ja ulkomailla.

GOLF ON LAJI, JOSTA 
VOI NAUTTIA

Toyota on automerkkinä Kainuussa erittäin suosittu. Toyota Suomi Golfin ja Nopan Auton kilpailuissa on 
ollut säännöllisesti esillä uusimpia malleja.

KUMPPANUUS 
ON NÄKYNYT
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naiset innostuisivat myös kilpaile-
misesta. Kilpailemista kaihdetaan 
mielestäni aivan turhaan, hän ar-
vioi.

Kesällä Eeva Jaakonsaari kertoo 
palaavansa itse mielellään Tenetin 
kenttää.

– Pelikavereiden kanssa on 
helppo sopia, että tavataan ken-
tällä esimerkiksi kello 10 maissa. 
Kun normaalioloissa on käytös-
sä palloränni, pääsee kierrokselle 
joustavasti sitten, kun porukka on 
kasassa.

Alueiden välistä 
yhteistyötä
Golf kehittää yhteistyöverkkoja 
myös oman seuran ulkopuolelle. 
Eeva Jaakonsaari on tyytyväinen 
siihen, että Kajaanin, Paltamon ja 
Katinkullan golfaavien naisten vä-
lille on vuosien mittaan syntynyt 
tiivis yhteistyö. Siihen liittyvät eri-
laiset kilpailut, Kevät swingit, Ha-
mekisa ja muuta.

– Yhteistyö vie samalla seura-
toimintaa eteenpäin. Kun saam-
me toisilta oppia, voimme sovel-
taa niitä omissa seuroissamme, 
Eeva pohtii.

Golfin merkitys matkailuun suu-
ri

Entisenä matkailualan ammatti-
laisena Eeva Jaakonsaari on pan-
nut merkille, kuinka tärkeä roo-
li golfilla ja Katinkulta kentillä on 
Vuokatin matkailuun.

– Golf vetää kesäisenä, leppoi-
sana mutta samalla virkistävänä 
lajina Vuokattiin jatkuvasti uusia 
lomailijoita. Heistä pääosa löytää 
lomahuoneistonsa ja tai huoneen-
sa täältä Katinkullasta, mutta ve-
tovoimasta hyötyvät myös muut 
matkailijoita palvelevat yritykset, 
Eeva Jaakonsaari arvioi.

Keitasen kanssa. Tunnustin kah-
den ensimmäisen surkeasti men-
neen reiän jälkeen, että olen mu-
kana kilpailuissa ensimmäistä 
kertaa.

– Helena totesi, että kaikilla on 
joskus ensimmäinen kilpailu. Tä-
män tunnustuksen jälkeen helpot-
ti, ja peli alkoi kulkea paremmin, 
selvittää Eeva kilpailu-uransa al-
kua.

Hän iloitsee siitä, että Katinkul-
ta Golfissa naiset ovat pystyneet 
luomaan toimintamallin, johon si-
sältyy sopivasti kilpailuja ja muu-
ta toimintaa. Se tuo mukaan uusia 
golfia harrastavia naisia.

Kausi lady- 
kapteenina
Katinkullan lady-kapteenina Eeva 
Jaakonsaari toimi vuosina 2007–
2008.

– Kokemukseni Katinkulta Gol-
fin toiminnasta vaihtelevat, mutta 
me naiset olemme pystyneet luo-
maan jatkuvasti mukavaa toimin-
taa, jossa golfista pystytään naut-
timaan yhdessä. Kiitosta tästä 
kuuluu kaikille lady-kapteeneille!

Aktiivisena kilpailijana Eeva Jaa-
konsaari on halunnut aina kannus-
taa naisia mukaan kilpailutoimin-
taan. Mielellään hän kannustaa 
kanssapelaajiaan kilpailun aikana.

– Muistan vielä hyvin, kuinka 
olimme mukana kisassa Nuaksen 
vanhalla 6-väylällä yhdessä Anne-
li Rusasen kanssa. Hän kertoi pel-
käävänsä edessä olevaa bunkke-
ria. Se voi romahduttaa tuloksen.

– Kun Annelin pallo meni bunk-
keriin, kerroin nähneeni, kuin-
ka siitä tilanteesta on mahdollis-
ta tehdä myös birdie. Ja näinhän 
Annelille kävi ja saimme iloita sii-
tä yhdessä!

Lähes 30 vuoden peliuran jäl-
keen Eeva Jaakonsaari pelaa mie-
lellään aloittelijoiden kanssa. Hei-
dän kanssaan on mukava vaihtaa 

GOLFIIN
LAAKISTA KOUKKUUN

Eeva Jaakonsaari tunnustaa työnantajallaan Vuokatin 
Urheiluopistolla olleen suuri vaikutus siihen, että hän 

aloitti golfharrastuksen.

Vuokatin Urheiluopistol-
la yli 30 vuotta myynti-
tehtävissä toiminut Eeva 
Jaakonsaari kiteyttää 
suhteensa golfiin terä-
västi ”Laakista jäin kouk-
kuun!”

Eevan innostuminen 
1990-luvun alkuvuosina 
golfiin oli pitkälle työnan-
tajan ansiota. Vuokatin 
Urheiluopistolla nähtiin, 
että golfkurssien järjes-
täminen voisi olla hyvä 
lisä muuhun kesän kurs-
sitarjontaan.

– Kun kerroin työnan-
tajalle, etten tiennyt mi-
tään golfista tai golfope-
tuksesta, minut pistettiin 
green card -kurssille, 
jotta tuntisin golfin lajina 
ja pystyisin sitten myös 
myymään kursseja, sel-
vittää Eeva.

Varsin nopeasti golf-
kurssit jäivät pelkästään 
Katinkullan järjestettä-
väksi ja urheiluopisto 
luopui niistä, mutta Eeva 
Jaakonsaari oli jo kou-
kussa.

Mukava uusi 
liikuntamuoto
Eeva Jaakonsaari oli op-
pinut pelaamaan palloa 

lähinnä tennistä pelail-
len. Hyväksytyn green 
card -kurssin suoritta-
misen myötä hän aloit-

ti golfin innostuneesti, 
ja halusi alusta lähtien 
osallistua myös kilpailui-
hin.

EEVA JAAKONSAARI

“Pitkän peliuran 
jälkeen pelaan 

mielellään 
aloittelijoiden 

kanssa.”
...

ajatuksia ja kannustaa uuteen la-
jiin.

Golf on antanut 
valtavasti
Golfiin harrastuksena Eeva Jaa-
konsaari on tyytyväinen. Se on 
antanut valtavan  paljon.

– Nykyisessä elämäntilanteessa-
ni, kun olen yksin, on hienoa tava-
ta ystäviä ja tuttavia kentällä. Se 
on minulle todella tärkeä asia.

Eeva toivoo, että muutkin nai-
set huomaisivat, mitä voivat golfin 
parissa saada.

– Yhteiset tapahtumat ovat kivo-
ja. Toivoisin, että yhä useammat 

Eeva Jaakonsaari toimi Katinkulta Golfin lady-
kapteenina vuosina 2007-2008. Hän kiittelee 
naisten yhteishenkeä.

– Ensimmäiset kil-
pailut olivat ”ihan kau-
heat”. Muistan, kuinka 
pelasin yhdessä Helena 
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Sotkamon kunta toimi 1990-lu-
vun alkuvuosina aktiivisesti golfin 
juurruttamiseksi Sotkamoon. Yksi 
kunnan järjestämille green card 
-kursseille osallistuneista oli opet-
taja  Riitta Hämäläinen.

– Kunta tarjosi mahdollisuutta 

Riitta ja Markku Hämäläinen 
ovat pelanneet golfia yh-
dessä pian 30 vuotta. Myös 
paripelit sujuvat edelleen.

GOLFIA
YHDESSÄ

SOSIAALISUUTTA JA 
ITSENSÄ HAASTAMISTA

Sosiaalisuus ja itsensä haastaminen ovat Riitta Hämäläisen 
mielestä golfissa parasta. Katinkulta Golfissa nämä puolet ovat 

hänen mielestään parhaimmillaan lady-toiminnassa.

RIITTA HÄMÄLÄINEN

kaikille työntekijöilleen, niinpä mi-
näkin lähdin mukaan Tommi Lin-
nan vetämälle kurssille, hän muis-
telee.

Teoriaosuus meni tällä kurssilla 
kohtuullisen helposti läpi, sillä Lin-
nalla oli vain yksi kysymyslomake, 

johon kurssilaiset vastasivat ryh-
mätyönä.

– Pelikoe oli sitten oma haas-
teensa. Ykkösväylän avaukseni 
lähti metsään, ja minulla oli aika-
moinen työ selvittää se kunnialla. 
Lopulta koe päättyi vaatimukset 

Nykyään vetää 
seniorigolt

Ikävuosien karttuessa Riitta Hä-
mäläinen on innostunut miehen-
sä Markun kanssa seniorigolfista. 
Hän pitää hienona, että seniorien 
Pohjois-Suomen aluetourilla pää-
see kilpailemaan maan eri kentil-
lä linjan Kalajoki-Kajaani-Vuokatti 
-linjan pohjoispuolella.

– Seniorien aluetourin kilpailut 
tuovat kesän peleihin vaihtelua ja 
jännitystä. Samalla saa myös tu-
tustua uusiin ihmiseen. Tuloksena 
onkin vuosien mittaan ollut monia 
mukavia tuttavuuksia.

Katinkullassa Riitta Hämäläisellä 
on yksi toive.

Golfareiden seurahengen lisää-
miseksi pitäisi Tenetin kioskin rin-
nalle saada jokin yhteinen tila, 
jossa voisi ennen kierrosta tai sen 
jälkeen vaihtaa ajatuksia golfis-
ta ja muistakin ajankohtaisista ai-
heista.

täyttävästi ja green card oli han-
kittu, Riitta Hämäläinen selvittää 
golfuransa käynnistymistä.

Monenlaisia pallopelejä, pesä-
palloa, tennistä, lentopalloa ja ko-
ripalloa harrastaneelle Riitalle golf 
toi aivan uuden haasteen. Tutus-
tuminen lajin vaatimuksiin käyn-
nistyi puttaamalla ja siitä lähdet-
tiin eteenpäin.

– Haastavinta oli aluksi ja on 
edelleenkin hyvä osuma palloon. 
Sitä pitää harjoitella koko ajan, 
miettii Riitta. Harjoitusta ja lyön-
tejä onkin vuosien ja vuosikym-
menien aikana kertynyt, sillä par-
haimmillaan hänelle on kertynyt 
kaudessa 90 – 100 kierrosta Ka-
tinkullan eri kentillä.

Vahvaa yhteistoimintaa
Riitta Hämäläinen on osallistunut 
aktiivisesti Katinkulta Golfin klubi-
toimintaan sekä eri kilpailuihin.

– Kilpailuissa, esimerkiksi seu-
ran mestaruuskilpailuissa voit-
to on jäänyt saamatta. Tähän on 
varmasti vaikuttanut se, että olen 
enemmän joukkuepelaaja, en 
vahvahermoinen yksilöurheilija, 
Riitta arvioi. Hän kertoo kuitenkin 
nauttivansa seuran mestaruuskil-
pailuiden tunnelmasta. Silloin mu-
kana ovat lähes kaikki parhaat, 
jotka mittelevät taitojaan eri sar-
joissa toistensa kanssa.

Parasta golfissa on Riitta Hämä-
läisen mielestä kuitenkin sosiaa-
lisuus. Pelatessa pääsee tutustu-
maan uusiin ihmisiin.

– Täällä Katinkullassa on kesällä 
paljon vieraspelaajia, lomalaisia. 
Heidän kanssaan samassa ryh-
mässä pelatessa tuntuu kuin olisi 
itsekin lomalla, tunnelma välittyy 
yhteisen kierroksen aikana.

Sosiaalisuus ja yhteistoiminta 
on Riitan mielestä parhaimmillaan 
naisten lady-toiminnassa.

– Itse toimin lady-kapteeni-
na vuosina 2009 – 2011. Jo tuol-
loin naisten toiminta oli aktiivis-
ta. Itse toin lisänä kainuulaisten 

seurojen: Kajaani Golfin, Paltamo 
Golfin ja Katinkulta Golfin naisten 
seuraottelut, jotka saivatkin mu-
kavan vastaanoton ja saimme ai-
kaan Kainuun Lady Cupin. Tähän 
käynnistämistyöhön löysin hyviksi 
yhteistyökumppaneiksi Kajaanis-
ta Kaija Hyyryläisen ja Paltamosta 
Aila Määtän.

Monille golf on perhelaji, jota 
puolisot pelaavat yhdessä. Katin-
kulta Golfin lady-toiminnassa nai-
silla on ollut pitkään viikoittaiset 
tapahtumat ja omat kilpailut. Kau-
den lopuksi ovat sitten vuorossa 
palkitsemiset.

– Tämän lisäksi ryhdyimme jär-
jestämään myös mies/nais sekä 
ämmät ja äijät kilpailuja, jotta 
myös miehet pääsisivät mukaan 
toimintaan.

Klubitoiminnan kohokohtiin Riit-
ta Hämäläinen listaa yhteiset ke-
väiset pelimatkat Etelä-Suomeen 
sekä maanantain peli-illat, jotka 
olivat todella kivoja tapahtumia

Riitta Hämäläinen on osallistunut aina mielellään kilpailuihin. Väylällä 14 peli pitää 
olla tarkkaa, jos aikoo pysyä pois hiekka-alueelta. Sieltäkin pääse kyllä eteenpäin.

PELAAMISEN IHANUUTTA
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le vuonna 2011. Suurin osa kier-
roksista syntyy tutussa seurassa, 
mutta hän pelaa mielellään myös 
vieraiden pelikavereiden kanssa. 
Ja heitähän Katinkullassa riittää.

2010-luvulla Ritva Hämeenaho 
pelasi perheen yhteisillä ulko-
maanreissuilla Skotlannissa, Es-
panjassa ja Floridassa Yhdysval-
loilla. Ulkomailla pelaaminen jäi 
pitkäksi aikaa, mutta viime syksy-

nä hän ehti Fuengirolassa Espan-
jan aurinkorannalla golfkentälle 
kolme kertaa.

Alkavaa, Katinkulta Golfin 
30-vuotisjuhlakesää hän odottaa 
innokkaasti.

– Nautin lajista ja toisten mei-
dän kaikkien jäsenten puoles-
ta tekemästä työstä. Kiitos halli-
tukselle ja aktiivisille talkoolaisille 
heidän työpanoksestaan.

tiivisesti pelaamaan.
– Eero-puolison kuoltua vuonna 

2006 golfille tuli enemmän aikaa 
ja ryhdyin pelaamaan säännölli-
sesti.

Tutussa seurassa viihtyy
Monia golfareilta vetää kentälle 
sopiva seura.

Ritva Hämeenaho kertoo, että 
hän pelaa useimmiten yhdessä 
Eeva Jaakonsaaren, Arja Laulu-
maan ja Aino Heikkisen kanssa. 
Mukavassa, tutussa seurassa voi 
nauttia golfista ja vaihtaa samalla 
ajatuksia ajankohtaisista asioista.

– Golf on mielestäni hyvä liikun-
tamuoto. Siinä saa raikasta ilmaa 
ja liikkuminen tapahtuu käve-
lylenkkeilyä tai juoksemista mie-
lekkäämmin pallon kanssa ”taiteil-
len”.

Suurimpana haasteena golfissa 
on Ritvan mielestä hyvä osuminen 
palloon. Hän ihmettelee, miten ai-
kaisemmin rautamailoilla osumi-
nen tuntui hyvältä ja helpolta. Nyt 
hybrideillä ja puumailoilla tuntuu 
helpommalta osua, mutta raudat 
takkuavat.

Se on toisaalta golfin viehätys. 
Jokaisella kierroksella on omat 
onnistumisen ja ilon hetket mutta 
kääntöpuolella vaanivat huonom-
matkin lyönnit. Yksikään päivä ei 
ole samanlainen.

Eläkkeellä  
ehtii pelata
Ritva Hämeenahon pelaaminen li-
sääntyi ja on ollut säännöllistä 
sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeel-

“Suurimpana haasteena golfissa 
on hyvä osuminen palloon. 
Aikaisemmin rautamailoilla 
pelaaminen oli helppoa. Nyt 

niillä pelaaminen jostain syystä 
takkuaa.”

GOLF ON MUKAVA
KESÄLIIKUNTAMUOTO

Ritva Hämeenaho 
kertoo pelaavansa 

yleensä yhdessä Eeva 
Jaakonsaaren, Arja 
Laulumaan tai Aino 
Heikkisen kanssa.

Nuoruusvuosinaan yleisurheilua ja 
hiihtoa harrastanut Ritva Hämee-
naho aloitti ensin 1960-luvulla 
tenniksen, mutta siirtyi 1990-lu-
vun lopulla polvivamman vuoksi 
vähitellen golfiin.

– Aikaisemmin pelasimme to-
della aktiivisesti perhe- ja ystä-
väporukalla tennistä, kaksin ja 

RITVA HÄMEENAHO

nelinpelejä kertyi viikoittain. Pol-
vivamma muodostui esteeksi ja 
ryhdyin etsimään kesälajia, joka 
sopisi uudessa tilanteessa, kertoo 
Ritva.

Hän osallistui Katinkullas-
sa green card -kurssille vuonna 
1998. Meni kuitenkin muutama 
vuosi, ennen kuin hän ryhtyi ak-

Jokaisella kierroksella 
on Ritva Hämeenahon 

mielestä omat 
onnistumisen ja ilon 

hetket.
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SENIORIT TÄRKEÄ 
VOIMAVARA KLUBISSA

Perheen yhteinen 
harrastus
– Vaimoni Hilkka suoritti green 
cardin 1990-luvun alussa Sotka-
mon kunnan työntekijöilleen tar-
joamalla kurssilla. Hilkka pitikin 
pitkään perheessämme golfhar-
rastusta yllä. Muiden harrastusten 
vuoksi minä ehdin mukaan har-
vemmin, selvittää Taavi Tainijoki.

Tilanne muuttui, kun molemmat 
jäivät eläkkeelle reilut 10 vuotta 
sitten. Silloin golfista tuli Tainijo-
kien kesän pääharrastus.

– On todella hienoa, että olem-
me voineet viettää golfin paris-
sa yhteistä aikaa kotikentällä Ka-
tinkullassa, kotimaan kentillä ja 
varsinkin talviaikaan Espanjan ja 

Portugalin lomakohteissa.
Tainijoet ovat edelleen aktiivi-

sesti Katinkulta Golfin senioritoi-
minnassa.

Taavi kuvaa senioreja valiojou-
koksi, joka ehtii ja haluaa olla mo-
nin tavoin mukana seuran toimin-
nassa ja kentän hoidossa.

Viime vuosina Taavi Tainijoki on 
ehtinyt kiertämään vajaat sata 
golfkierrosta, joista 70–80 Katin-
kullan golfkentällä. Myös kesäl-
lä 2020 Taavi ja Hilkka Tainijoen 
tavoitteena on nauttia aktiivisesti 
golfista. Siinä ei ole ikä esteenä.

Katinkulta Golfin aktiiveihin vuo-
sia kuulunut Taavi Tainijoki ko-
rostaa seniorijäsenten merkitystä 
seuratoiminnassa.

Seniorit ovat aktiivisesti mu-
kana talkootoiminnassa, suoras-
taan sen runkona, ja osallistuvat 
sen lisäksi kesän aikana kenttä-
valvontaan ja kilpailujen järjestä-
miseen.

– Itse olen lupautunut myös 
tänä kesänä toimimaan tarpeen 
mukaan kilpailujen johtajana, 
kertoo Tainijoki, joka seitsemän-
kympin iän rajapyykin saavutet-
tuaan jäi pois seuran hallitukses-
ta.

Green card taskussa 
lähes 30 vuotta
Golfin pariin Taavi Tainijoen vei 
työ.

– Kainuun Osuusmeijeri hank-
ki juuri valmistuneesta Katinkul-
lasta harrasteosakkeita. Harras-
teiden mukana tarjolla oli myös 
golf. Meistä osuusmeijerin johdon 
edustajista kymmenen osallistui 
kesällä 1991 green card -kurssille 
ja kolme pääsi läpi.

– Kun minä olin ainut sotkamo-
lainen, sain tai jouduin käyttä-
mään meijerin vieraita pelaamas-
sa, hän muistelee.

Pelaaminen jäi kuitenkin tuol-
loin vähiin, sillä Taavi Tainijoen 
pääharrastuksena oli pitkänmat-
kan juoksu ja maratoneille osal-
listuminen.

Taavi Tainijoki on toiminut pitkään Katinkulta Golfin hallituksessa. Hän 
on edelleen innostunut myös  kilpailemisesta ja osallistuu säännöllisesti 

seniorien Pohjoisen alueen  kilpailuihin.

Hilkka ja Taavi Tainijoki ovat ehtineet pelata pitkään golfia yhdessä. Opettajana työskennellyt Hilkka aloitti golfin, kun 
Sotkamon kunta tarjosi työntekijöilleen 1990-luvun alussa ilmaisen kurssin.

AKTIIVISESTI MUKANA SENIORIEN
ALUETOURIN KILPAILUISSA

YHTEINEN HARRASTUS

TAAVI TAINIJOKI

“Seniorit 
ovat klubissa 

aktiivinen 
valiojoukkoa.”
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INNOSTUS GOLFIIN
TALVEN LOMAMATKASTA

Jaakko ja Marja-Leena Kampmanille golfin 
aloittaminen oli yhteensattuminen tulos. 
Kampmanit olivat lähdössä jouluna 1997 
Gran Canarialle lomamatkelle ystäväperheen 
kanssa. Yllättäin he havaitsivat, että loma oli 
varattu golfhotellista. Siitä golf alkoi.

– Tämän huomattuamme menim-
me syksyllä green card -kurssille 
ja lomalla sitten Canariall saavut-
tuamme pääsimme pelaamaan. 
Siitä golfharrastus lähti liikkeelle, 
kertoo Jaakko Kampman.

Sikälikin ajankohta oli sopiva, 
että hän oli edellisenä keväänä 
lopettanut pitkän uransa jääkiek-
koilijana.

Leftinä Jaakko lyö 
vasemmalta
Pitkästä jääkiekkourasta ja leftinä 
pelaamisesta Jaakko Kampmanil-
le oli luontevaa aloittaa golfin pe-
laaminen vasenkätisillä mailoilla. 
Saman valinnan ovat tehneet mo-
net jääkiekkoilijat ja jääpalloilijat.

– 2000-luvun alussa osallistuin 
Suomen veteraanijääkiekkoilijoi-
den kisoihin. Ensimmäinen kerta 
taisi olla Tampereella.

– Veteraanijääkiekkoilijoiden 
turnauksissa pistin merkille ran-
gella erikoisen ilmiön. Katinkul-
lassa järjestetyssä kilpailussa vä-
hintään puolet rangella lyöjistä 
oli vasemmalta puolelta pelaavia, 
Jaakko selvittää ja toteaa samal-
la, että Katinkullassa voiton vei-
vät oululaiset kiekkomiehet.

Perheen harrastus
Kampmanin perheessä molemmat 
harrastavat golfia. Sen selittää jo 
lajin aloittaminen yhteisen loma-
matkan merkeissä.

Golf on heidän mielestään hy-
vää ajanvietettä. Kierroksen ai-
kana saa höpöttää ja keskustella 
kaikenlaisista aiheista.

– Golfissa on parasta sosiaali-
suus ja yhdessä oleminen.

– Minulle numeron rintaan lait-
taminen ei ole enää pelaamises-
sa pääasia. Se on parasta silloin 
kun peli kulkee, Jaakko Kampman 
huomauttaa.

Jaakolle kierroksia kertyy vuo-
sittain Katinkullassa nelisenkym-
mentä. Lisäksi hän pelaa tilanteen 
mukaan myös muilla kentillä Suo-
messa ja ulkomailla. Marja-Leena 
pelaa noin puolet Jaakon kierros-
määrästä.

Kapteenin pestissä
Katinkulta Golfin kapteenina Jaak-
ko Kampman toimi kahden vuo-
den pestissä vuosina 2018-2019.

– Pidin kapteeniksi valintaa kun-
niatehtävänä ja jo sitä, että teh-
tävään pyydettiin tunnustuksena.

Kapteenina hän pääsi myös si-
sään seuran toimintaan.

– Näin silloin, miten hallitus uu-
rastaa seuran eteen ja myös sen, 
minkälainen kokonaisuus Katin-
kulta Golf ry, Katin Golf Oy, HCR ja 
Katinkullan loma alue on.

Osaltaan Kampman pyrki akti-
voimaan uusia golfin harrastajia 
kotikaupungistaan Kuhmosta.

– Tämän työn tuloksena saimme 
Katinkulta Golfiin lisää uusia jäse-
niä ja myös yhteistyökumppanei-
ta, hän toteaa tyytyväisenä.

Jaakko Kampman on ollut aktii-
visesti mukana myös golfin Sotka-

mo-Kuhmo -pitäjäottelun järjes-
telyissä.

– Iloitsen siitä, että myös tähän 
tapahtumaan on saatu säännölli-
sesti runsas osanotto molemmista 
naapuripitäjistä. Kilpailu on ollut 
rehtiä ja hyvähenkistä, hän kiitte-
lee ja toivoo samalla, että into säi-
lyy myös jatkossa.

Jaakko ja Marja-Leena Kampman 
pelaavat paljon yhdessä. Myös 
Sulo-koira on ollut usein mukana 
pelikierroksilla.

GOLFIA YHDESSÄ Jaakko Kampman on yhdessä Matti 
Teiskan kanssa hoitanut alusta läh-
tien Kuhmo-Sotkamo -pitäjäottelun 

järjestämisen. Tässä alkamassa 
kesän 2013 palkintojenjako.

KLUBITOIMINTAA
JAAKKO JA MARJA-LEENA KAMPMAN
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KIPINÄ GOLFIIN
LÄHTI SIMULAATTORI-
KOKEILUSTA
Monien pelaajien ensikosketus golfiin on 
aivan muualla kuin kentällä. Katinkulta 
Golfin seniorijoukkoon kuuluvan Eero 
Soilanterän innostus syntyi simulaattori-
kokemuksesta.

– Hyvät ystäväni Seppo ja Kaari-
na Seppänen houkuttelivat minut 
mukaan simulaattoriin kokeile-
maan, miltä golflyönti tuntuu. Kun 
mailat napsahtelivat hyvin pal-
loon, kipinä lajiin syttyi, selvittää 
nyt 75-vuotias golfveteraani.

Pelaaminen viehättää 
mutta vaatii aikaa
Eero Soilanterä kertoo pelanneen-
sa Katinkullassa säännöllisesti sen 
jälkeen, kun hän liittyi jäseneksi 
vuonna 1992.

– Olen myös osallistunut tilan-
teen mukaan kilpailuihin, lähinnä 
Katinkulta Golfin mestaruuskilpai-
luihin ja seniorien aluetourin kisoi-
hin, hän selvittää.

Eero on pelannut kesäisin koh-
tuullisen paljon. Hienoisena on-
gelmana hän pitääkin sitä, että 
Kajaanista käsin Katinkullassa pe-
laaminen vie helposti kuusi tuntia 
matkoineen.

– Golf vaatii harrastajaltaan va-
paa-aikaa, mahdollisuuden pela-
ta. Onneksi meillä eläkkeellä ole-
villa miehillä ja naisilla sitä on, jos 
vain kehtaa kulkea kentällä, hän 

tuumii.

Seuran toiminta 
vaihtelee
Katinkulta Golfin toiminnan Eero 
Soilanterä arvioi olevan kohtalai-
sen vilkasta. Kesää kohti mennes-
sä se aika laajenee. Toki talvihar-
joitteluakin on.

– Aktiivisille jäsenille on Katin-
kullassa tarjolla hyvät talviharjoit-
telumahdollisuudet. Minäkin kävin 
aikaisemmin Katinkullassa har-
joittWelemassa, mutta nykyään 
liukkailla talvikeleillä en ole enää 
viitsinyt lähteä liikkeelle. Olen 
keskittynyt pelaamiseen.

Talkootoiminta 
lähellä sydäntä
– Kotona isäni ja äitini pitivät tal-
koisiin osallistumista tärkeänä. 
Minä olenkin sitten ollut ikäni tal-
kootyönarkomaani, Eero selittää.

Parhaimmillaan hän kiersi päi-
vällä ensin Tenetin kentän kahteen 

kertaan ja sen jälkeen oli talkois-
sa puolen päivän jälkeen neljään 
saakka siivoamassa väylän reuno-
ja.

– Viihtyisyys tulee siitä, ettei ole 
irtorisuja ja turhanpäiväisiä kas-
veja väylän reunassa. Silloin on 
mukava ja joutuisa pelata ja se on 
myös silmälle parempi.

– Valitettavaa oli todeta nyt al-
kukesästä, kun turistit saapuivat 
Katinkultaan, kuinka kentiltä löy-
tyi erilaista roskaa: limonadipul-
loja, oluttölkkejä, energiapatu-
koiden käärepapereita ja muuta. 
Niitä minä keräilen jokaisella kier-
roksella.

Asioita pitää viedä 
eteenpäin
Seuran toimintaan Eero Soilante-
rä on varsin tyytyväinen. Hän toi-
voisi kuitenkin sitä, että päätetyt 
asiat vietäisiin jämäkästi toteutus-
vaiheeseen saakka.

– Monet asiat jäävät helposti 
junnaamaan!

Esimerkiksi kentän hoidos-
sa viihtyvyyden kehittäminen oli-
si tärkeää. Kentän hoitajalle Eero 
antaa hyvää palautetta. Kenttä-
mestari ja työntekijät ovat tehneet 
todella hyvää työtä. Kenttä on laa-
dullisesti ihan huippuluokkaa.

Mitä odotat tulevalta 
golfkesältä?
Sairastelujakson jälkeen Eero So-
lanterä toivoon kunnan kehittyvän 
aikaisemmalle tasolle.

– Kyllä sitä kierroksen mittaan 
huomaa, että lyönti ei pysy koko 
kierroksena ajan aikaisempaan ta-
paan koossa. Mutta pelaamallahan 
se kehittyy, hän tuumaa.

Eero Soilanterä viettää mielellään 
aikaa kierroksen jälkeen talkoillen ja 
kenttää kunnostaen.

TALKOOT AINA MIELESSÄ

Usein Eero ja tytär Mia ovat 
yhtä aikaa Katinkullassa. 

Eero pelaa tai on kunnosta-
massa kenttäaluetta ja Mia 
valvoo kentän toimintaa.

TYTÄR KENTÄLLÄ VALVOJANA

EERO SOILANTERÄ



98 99KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA KATINKULTA GOLF 30 VUOTTA

suoritukseen. Saman on havain-
nut myös ranskalainen maailman 
paras suunnistaja Thierry Gueor-
giou.

– Toki golf on vielä tarkempi laji, 
jokainen lyönti voi ratkaista.

– Seniorikilpailuihin innosti-
vat mukaan pelikaverit. Itse kil-
pailuissa tasoitusjärjestelmä on 
sellainen, joka voi tuoda hyvän-
kin sijoituksen. Se taas innostaan 
eteenpäin.

Oma haaste on Seppo Sirviön 
mukaan se, että golf vaatii erilai-
silla kentillä itsenäisiä ratkaisuja 
sekä suorituksia, ja tuloksen nä-
kee heti

Mitä golf antaa

Aikaisemman uransa pohjalta 
Seppo Sirviö arvostaa golfissakin 
sitä, että pelataan luonnon kes-
kellä kauniissa maisemissa. Lisäk-
si se tarjoaa fyysisiä haasteita ja 
henkistä rentoutumista. Tärkeää 

on vielä mahdollisuus sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

– Viisi – kuusi vuotta sitten tapa-
sin Katinkullassa Karavaanarigol-
fareiden johtajan ja nyt olen kier-
tänyt heidän kanssaan viisi vuotta 
talvisin maailmalla matkailemassa 
ja golfia pelaamassa, hän kertoo.

Katinkullassa Seppo lähtee mie-
lellään eteläsuomalaisten loma-
laisten kanssa samaan ryhmään. 
Kierroksen aikana voi keskustella 
ja vaihtaa ajatuksia kaikenlaisista 
kiinnostavista asioista.

Kentät saavat kiitosta

Monilla kentillä pelannut Seppo 
Sirviö arvostaa korkealle Katinkul-
lan kenttien tason.

– On hieno juttu, että kentät 
ovat viime vuosina olleet todella 
hyvässä. Kolme käytössä olevaa 
erilaista kenttää ovat myös hel-
pottaneet aikaisempia ruuhkia.

Tyytyväisenä Seppo Sirviö ker-
too panneensa merkille, että yhä 
useampi sotkamolainen on löytä-
nyt golfin. Heitä ja myös muual-
ta Kainuusta tulleita harrastajia 
on näkynyt kesän 2020 kursseil-
la aikaisempia vuosia suurempina 
joukkoina.

situksesta.

Golfiin salamastartti

Seppo Sirviö ehti olla eläkkeel-
lä lähes 15 vuotta, kun hän joutui 
tekemisiin golfin kanssa.

– Eräänä iltana Sotainvalidien 
Veljesliiton Sotkamon osaston pu-
heenjohtaja Reino Kilpeläinen tuli 
kyselemään veteraani-isäni kuu-
lumisia. Samassa yhteydessä tuli 
esille myös golf ja sen mahdolli-
nen aloittaminen.

– Seuraavana aamuna Reino 
soitti ovikelloa kello 7 aamulla ja 
tuli hakemaan minua golfkentäl-
le. Kun Reinolla oli vielä mukana 
oma varabäginsä mailoineen, läh-
din tutustumaan uuteen lajiin. Sii-
tä kaikki lähti liikkeelle, hän selvit-
tää hymyssä suin.

Kesällä 2010 oli vuorossa green 
card -kurssi Katinkullassa. Green 
cardin suoritti myös Sepon hyvä 
ystävä ja golfkaveri Timo Tervo. 
Näin kaverukset pääsivät tutkaile-
maan golfin saloja. Aluksi tuli tu-
tuksi Vuokatti kenttä ja pian myös 
muut Katinkullan kentät.

Haastava golf
Lajin aloittaminen 65-vuotiaiden 
sarjatasolla ei ole helppoa. Sen 
sai myös Seppo havaita. Golf vaa-
tii perehtymistä lajiin ja harjoitte-
lua, jotta saisi peliin jouhevuutta.

– Nyt tiedän, että aluksi olisi 
hyvä saada myös opastusta lajin 
perusasioihin. Itse olen tyytyväi-
nen siihen, että sain tukea ja apua 
kokeneemmilta pelaajilta.

Urheilulajina Seppo Sirviö ver-
taa golfia suunnistukseen. Se 
vaatii täydellistä keskittymistä 

“Tasoitus-
järjestelmä motivoi 

kilpailemaan.”

TULOS MOTIVOI
MYÖS GOLFISSA

Kilpailuvietti on vetänyt 
Seppo Sirviön myös 

seniorien kilpailuihin. Hän 
nauttii haasteista ja eri 

tilanteissa onnistumisesta. 
Se on urheilu suola.

Rajavartiolaitoksen palveluksessa 
elämäntyönsä tehnyt Seppo Sir-
viö oli sotkamolaisille ja laajem-
minkin kainuulaisille tuttu hiihtä-
jänä ja suunnistajana. Työnantaja 
antoi Sepolle hyvät mahdollisuu-
det harrastaa kilpaurheilua, esi-
merkiksi leireilemään eri puolilla 
Suomea.

SEPPO SIRVIÖ

– Minulle kilpaileminen oli va-
kava asia, halusin mitata itseäni 
yleisessä sarjassa. Ikämieskisat 
eivät enää niin kiinnostaneet, sel-
vittää Seppo. Toki hän olisi vielä 
halunnut jatkaa suunnistamista ja 
hiihtosuunnistustakin, mutta pol-
viongelmat lopettivat aktiivisen 
kilpailemisen urheilulääkärin suo-

Seppo Sirviö antaa 
mielellään kiitosta 

Katinkullan kentille. 
Kaikki kolme kenttää 

ovat hyvässä kunnossa.
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aikavälillä ole kovinkaan korkea.
Mukava porukka pitää myös 

mielen virkeänä. Usein Timo näh-
dään kiertämässä Katinkullassa 
Nuaksen tai Tenetin kenttää ystä-
vänsä Seppo Sirviön kanssa. Tu-
tussa porukassa hän on käynyt 
pelaamassa kesäsesongin ulko-
puolella myös Espanjassa ja Vi-
rossa.

– Karavaanarigolfareiden jou-
kolla olemme tehneet matkoja Es-
panjanaan ja Thaimaaseen use-
ammalla kentällä, hän kertoo.

Seuratoimintaan Timo Tervo ei 
ole osallistunut. Se ei ole hänen 
juttunsa. Pääasia on, että on seu-
rassa jäsenenä ja pääsee pelaa-
maan ja nauttimaan golfin tarjoa-
mista haasteista ja nauttimaan 
onnistumisista.

Monille sotkamolaisille tuttu Pos-
tin toimihenkilö Timo Tervo ryh-
tyi 10 vuotta sitten miettimään, 
mikä olisi sopiva kesäinen harras-
tus eläkepäiville. Ystävänsä Seppo 
Sirviön innoittamana hän lähti Ka-
tinkultaan green card -kurssi ke-
säloman alkaessa, ja golf vei mie-
hen mennessään.

Golfin aloittaminen lähes 
60-vuotiaana ei ollut Timon mie-
lestä aivan yksinkertaista. Vaikka 
kuntopohja oli hyvä, kropan liik-
kuvuudessa oli parantamisen va-
raa.

– Kurssi meni kuitenkin läpi ja 
sen jälkeen aloitin pelaamisen. 
Golfaaminen käynnistyi Vuoka-

GOLF ON HYVÄ
HARRASTUS 

ELÄKEPÄIVILLE

Golfharrastuksen aloittaminen lähes 60-vuotiaana ei ole mikään 
yksinkertainen juttu. Timo Tervon mukaan liikkuvuus on golfissa tärkeää. 

Pelkkä kunto ei riitä.

TIMO TERVO

“Pelaamaan 
lähdetään aina 

sään ja mielialan 
mukaan.”

...

desti.
Uuden tasoitusjärjestelmän mu-

kaisesti Timo Tervon tasoitus on 
29.

– En ole oikein kilpailuhenkinen. 
Siksi tasoituskierroksia on kerty-
nyt vähän, hän selvittää tilannet-
ta.

Timo kokee, että golfissa on pa-
rasta se, että voi pelata itseään 
vastaan. Siinä riittää haastetta.

Golf ei ole 
kallis harrastus
Golfia Timo Tervo ei pidä kallii-
na harrastuksena. Hän aloitti itse 
käytettynä hankimillaan mailoilla 
ja on aina pelannut kausipelioike-
udella. Nykyiset mailat ovat olleet 
hänellä käytössä jo 5 – 6 vuotta, 
näin pelivälineiden hinta ei pitkällä 

Hyvä ystävä Seppo Sirviö innosti Timon Tervon 
pelaamaan golfia. Green card -kurssin jälkeen 
uusia harrastus vei miehen mukanaa.

tin par 3 -kentällä, missä haimme 
Sepon kanssa tuntumaan palloon 
ja mailoihin, siihen mitä golf on ja 
mitä se vaatii. Sen jälkeen oli mu-
kava lähteä kiertämään Tenettiä 
ja Nuasta, muistelee Timo.

Kierroksia kertyy nyt 
runsaasti
Vuosien mittaan into on kuitenkin 
kasvanut. Timo kertoo pelaavansa 
tutussa porukassa kesäisin 60–70 
kierrosta.

– Viime kesänä Nuaksen kier-
roksia kertyi parikymmentä, loput 
pelasin Tenettiä kiertämällä.

Tenetin vahvuudeksi Timo las-
kee sen, ettei lähtöaikaa tarvitse 
varata ennakkoon. Sään ja mielia-
lan mukaan voi lähteä kiertämään 
9-reikäisen kentän kerran tai kah-
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GOLF ON NUORELLE 
KIVA KESÄHARRASTUS

3 -kentällä. Peli-iltaan osallistuvat 
pääsevät kiertämään kenttää PGA 
pro Pertti Ojan antamien ohjeiden 
jälkeen.

– Peli-illat ovat siitä mukavia, 
että niihin osallistumalla kehittyy, 
Minea arvioi.

Myös Tenetin kenttä 
on jo tuttu
Vuokatin Par 3 -kentän lisäksi Mi-
nea on kiertänyt jo muutaman 
kerran Tenetin 9-reikäisen ken-

tän. Suuremmalla kentällä us-
kaltaa hänen mielestään lyö-
dä enemmän, kun tilaa on par 3 
-kenttää enemmän.

Minea pelaa enimmäkseen tut-
tujen eli isänsä Jani ja mummon-
sa kanssa. Peli-illoissa peliseurana 
on ollut myös ennestään vieraita 
golfareita.

– Se ei ole häirinnyt, sillä tun-
nelma peli-illoissa on hyvä ja kan-
nustava.

Tämän kesän tavoitteeksi Minea 
Aidanpää on asettanut sen, että 
pystyy lyömään hyviä golflyöntejä 
mahdollisimman suoraan.

– Haluan nauttia ja oppia uutta, 
hän vielä lisää.

Tänä kesänä green cardin suorit-
tanut 12-vuotias Minea Aidanpää 
tykkää, että golf on kiva kesähar-
rastus. Minea harrastaa pianon-
soittoa, hän opiskelee sitä Kuh-
mon musiikkiopistossa.

Minea sai ensi kosketuksen gol-
fiin jo 8-vuotiaana lähtiessään 
isänsä Janin kanssa kentälle. 
Tuolloin hän sai myös omat mai-
lat. Virettä uuteen harrastukseen 
toi silloin myös Katinkullan PGA-
pro Patu Lempiseltä saadut oppi-
tunnit.

Aikaisempina vuosina Minea 
kävi silloin tällöin pelailemassa 
tai lyömässä palloa Jani-isän tai 
mummonsa Ritvan kanssa, mut-
ta tänä kesänä aloitti säännöllisen 
golfaamisen.

Opetus lisäsi 
valmiuksia
Kesäkuun alussa Minea Aidanpää 
osallistui Pertti Ojan opetuksessa 
green card -kurssille.

– Kurssilla oppi kaikenlais-
ta. Opin oikean lyöntiasennon ja 
pääsin harjoittelemaan lyöntejä 
kunnolla. Myös säännöt ja golfe-
tiketti käytiin läpi, selvittää Mi-
nea. Golfin säännöt ovat hänen 
mielestään monimutkaiset. Niistä 
muistaa vain osan. Kurssiin liit-
tynyt golfetiketin opetus puoles-
taan selvensi hyvin, kuinka ken-
tällä käyttäydytään.

Minea Aidanpää viihtyy Katin-
kullassa golfin parissa. Hän tyk-
kää erityisesti tiistain peli-illois-
ta, jolloin pelataan Vuokatti par 

Minea Aidanpää sai ensikosketuksen golfiin 8-vuotiaana, kun hän pääsi isä-Janin kanssa kentälle. 
Tuolloin hän sai jo omat mailat, joilla pääsi kokeilemaan golflyöntiä.

Tämän kesän tavoitteeksi Minea on asettanut sen, että pystyy lyömään 
hyviä golflyöntejä mahdollisimman suoraan. Hän haluaa nauttia ja oppia 
uutta.

ISÄN MUKANA ENSIMMÄISEN  
KERRAN GOLFKENTÄLLE

HYVÄT GOLFLYÖNNIT
TAVOITTEENA

MINEA AIDANPÄÄ

“Peli-illat ovat 
mukavia. Niihin 
osallistumalla 

kehittyy.”
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PELAAMINEN
PARASTA GOLFISSA

Katinkulta Golfin aktiivisiin klubipelaajiin 
kuuluu Juha-Matti “Emppu” Tolonen. 
Sotkamolaiseen tyyliin nuorempana 
jääkiekkoa, pesäpalloa ja sählyä pelannut 
Emppu tykkää mailapeleistä. Golfissa häntä 
kiehtoo pelaaminen. Se on parasta.

Golfiin Emppu innostui vuonna 
2012, jolloin suoritti green card 
-kurssin.

Emppu ei suinkaan ollut per-
heensä ensimmäinen golfari. Iso-
veli Anssi oli aloittanut jo aikai-
semmin. Nuorempana Emppu 
pääsi aloittamaan pelaamisen hä-
nen mailoillaan.

– Tarkoituksena oli, että olisim-
me lähteneet green card -kurssil-
le yhdessä isäni Askon ja hänen 
kavereittensa kanssa. Isälle tuli 
kuitenkin pieni loukkaantuminen 
ja minä aloitinkin golfin yksin, hän 
kertoo.

Vuokrapelioikeus 
heti käytössä
Golfkärpänen puri Emppua sen 
verran kovaa, että hän hankki heti 
ensimmäisenä kesänä käyttöönsä 
vuokrapelioikeuden. Se mahdol-
listi pelaamisen silloin kun mieli 
teki ja siihen oli tilaisuus tarjolla.

– Ensimmäisistä vuosista läh-
tien pelasin kolmekymmentä – 
neljäkymmentä kierrosta kauden 
aikana. Tänä kesänä olen pääs-
syt kentälle kavereiden kanssa 
useammin, hän kertoo.

Muutamia vuosia sitten myös 
Marjo-vaimo suoritti green cardin. 
Näin golfista tuli perheen yhteinen 
harrastus. Lasten vuoksi Marjo ei 
ole päässyt kentälle entiseen mal-
liin. Emppu onkin pelannut nyt yh-
dessä kavereiden kanssa.

Varmuutta 
pelaamalla
Golf on taitolaji. Hyvän pallosil-
män ja mailankäsittelyn ansiosta 
Emppu Tolosen tasoitus on laske-
nut parhaimmillaan 8,2:een. Ta-
soitusuudistuksen jälkeen tasoitus 
on tällä hetkellä 9,3.

Hän myöntää harjoittelevansa 
ja hakevansa varmuutta suorituk-
siinsa pääosin pelaamalla.

– Tänä keväänä hankin uuden 
putterin. Sen kanssa harjoittelin 
harjoitusviheriöllä tunnin kaksi. 
Rangellekaan en ole ehtinyt kuten 
ehkä pitäisi, Emppu tunnustaa.

Hän kuitenkin nauttii pelaa-
misesta ja se vetää kiertämään 
kenttää.

Rautapeliinsä ja avauksiin Emp-
pu on tyytyväinen. Haasteena taas 
on lähipeli, chipit ennen muuta. 
Niitä kehittämällä myös kierrostu-
lokset paranisivat entisestään.

– Tänä kesänä paras kierrostu-
lokseni on 79. Siitä pitäisi pystyä 
parantamaan. Samalla myös kes-
kiarvo, joka pyörii tällä hetkellä 
82–83 paikkeilla lähtisi laskuun.

Kun tuloskortit eivät olleet heti 
kauden alussa Katinkullassa käy-
tössä, otti Emppu Tolonen käyt-
töön puhelimestaan löytyvän Ga-
meBook-sovelluksen. Sen avulla 
hän pystyy seuraamaan ja ana-
lysoimaan pelikierrosten tuloksia 
entistä paremmin.

– Sovelluksesta saatujen ana-
lyysien perusteella on sitten hel-
pompi miettiä niitä osa-alueita, 
joita pitäisi kehittää.

Kilpailu ei ole 
pääasia
Kilpaileminen ei ole tähän saakka 
ollut Emppu Toloselle tärkeää. Sil-
loin tällöin hän on kuitenkin osal-
listunut tarjolla olleisiin parikilpai-
luihin.

– Ehkä tulevaisuudessa pitäi-
si osallistua aktiivisemmin myös 
muihin kilpailuihin. Se toisi peliin 
uuden elementin kilpailupaineen 
ja entistä tarkemman keskittymi-
sen myötä.

Nyt Emppu hakee golfista onnis-
tumisia, hyvää peliä ja hyvää fii-
linkiä.

– Kun peli kulkee, on golfia to-
della mukava pelata, hän tuumii.

Juha-Matti “Emppu” Tolonen keski-
ttyy tarkasti pelisuorituksiinsa. Hän 
pyrkii aina tekemään mahdollisim-

man hyvää tulosta.

TARKKAA PELIÄ

Emppu käyttää aktiivisesti puheli-
mestar löytyvää sovellutusta, jonka 

avulla hän analysoi peliään.

TEKNIIKKA KÄYTTÖÖN

JUHA-MATTI TOLONEN
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KAVERIT 
HOUKUTTELIVAT  
MUKAAN GOLFIIN
Pelkkä hyvä fysiikka ei ratkaise golfissa. Sen 
huomasi myös superpesistä pelannut Arttu 
Heikkinen aloittaessaan lajin. Tuntuma 
golfiin löytyi kuitenkin nopeasti ja nyt Arttu 
nauttii uudesta kesälajistaan.

Sopiva kaveriporukka ja muutok-
set elämäntilanteessa. Siinä yh-
distelmä, joka veti siihen saak-
ka pesäpalloon keskittyneen Arttu 
Heikkisen golfin pariin.

– Aloitin golfin 2005-2006, kun 
olin lopettanut pesäpallouran. Sa-
massa tilanteessa oli moni muu 
kaverini ja Närhen Mikko, Sivo-
sen Anssi ja Korhosen Sami oli se 
porukka, joka lähti tuollon vuosi-
kymmenen puolivälissä kokeile-
maan, miltä golf maistui, selvittää 
Arttu.

Haasteet 
vetivät
Superpesiksessäkin palanneen 
Artun fysiikka oli kova. Silti hän 
tunnustaa, että vaikka palloilu-
tausta vähän auttoikin golfin alku-
vaiheessa, toi se myös ongelmia. 
Pesäpallolyönti ei välttämättä ole 
oikea golfiin. Tuntuma golfiin löy-
tyi kuitenkin nopeasti ja siitä har-
rastus jatkui lähinnä kaveriporu-

kan kanssa pelaten.
– Tuohon aikaan golfiin pääsi 

kiinni kohtuullisesti. Pelaamisen 
kustannukset olivat vuokrapeli-
oikeuksien myötä laskeneet eikä 
välineiden hankkiminen ollut ko-
vin kallista. Siksi oli varsin help-
po aloittaa.

Kaveriporukassa taidot ja tulok-
set paranivat nopeasti. Arttu Heik-
kinen muistelee, että ensimmäi-
sen kauden päättyessä tasoitus oli 
15 pinnassa.

Varmuutta 
rautapelin kautta
Arttu Heikkinen kertoo, ettei hän 
aluksi hankkinut lainkaan puu-
mailoja vaan pelasi raudoilla.

– Tätä kautta sain rautapeliin 
varmuutta ja tarkkuutta, joka vei 

peliä mukavasti eteenpäin, hän 
sanoo.

Suurimmat haasteet olivat sil-
loin ja myös myöhemmin lähi-
pelissä. Onnistuneet chipit olivat 
työn takana. Toisaalta juuri niiden 
kautta myös tulosta syntyy.

Ulkoilua ja 
kaveruutta
Veturinkuljettajana vuorotyötä te-
kevälle Arttu Heikkiselle golf oli 
mukava tapa ulkoilla kavereiden 
kanssa. Se toi sopivaa vaihtelua 
arkeen.

Kilpaileminen ei ole koskaan ol-
lut Artulle tärkeää. Hän muis-
taa osallistuneensa kerran Kainuu 
Openiin ja pelanneensa muuta-
man scramble-kisan, mutta siihen 
se on jäänyt.

Viime aikoina perhe ja työ ovat 
vieneet Arttu Heikkisen ajan. Kesä 
2019 jäi täysin väliin golfin osalta, 
kun lasten harrastukset ja työ me-
nivät ajankäytössä sen edelle.

– Tänä kesänä aikomukseni on 
kuitenkin päästä taas kentälle ja 
pelata muutama kierros, hän lu-
pailee.

Arttu on piipahtunut golfkentäl-
lä myös lasten kanssa, mutta sitä 
hän ei osaa sanoa, tarttuuko gol-
finnostus myös heihin.

Golflyönti poikkeaa pesäpallolyön-
nistä. Arttu Heikkinen löysi kuitenkin 
nopeasti myös tuntuman golfiin.

PESÄPALLOSTA GOLFIIN

Arttu Heikkiselle on tärkeää, 
että hän pääsee pelaamaan 
hyvien kavereiden kanssa. 
Kilpailuihin hän osallistuu 

harvemmin.

KAVEREITTEN KANSSA

ARTTU HEIKKINEN
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Kymen Golfin Mussalon kentäl-
lä heti Nuorten EM-kilpailujen jäl-
keen. Kotkasta hänellä oli kotiin 
tuomisina Reserviläisten SM-kulta 
tasoituksellisessa lyöntipelissä ja 
stratch-kisassa.

Golf on tuonut Juholle, kuten 
monelle muullekin, runsaasti uu-
sia, hyviä ystäviä ja kavereita. 
Heidän kanssaan on mukava kier-
tää kotikenttää, pääasiassa Nuas-
ta.

Seuran 30-vuotisjuhlakaudella 
Juho Huusko on asettanut tavoit-
teekseen löytää peliinsä tasaisen 
varmuuden.

Mukana myös seuran 
hallinnossa
Katinkulta Golfin hallituksessa 
Juho Huusko toimi vuosina 2011–
13. Silloin hän oli mukana junio-
ri- ja kilpailutoiminnan kehittämi-
sessä. Tämä on kuitenkin jäänyt 
ja nyt hän keskittyy lähinnä pe-
laamiseen sekä golfista nauttimi-
seen. Toki tällä kaudella hänen 
vastuullaan on seurata väylän 13 
kuntoa ja tarpeen mukaan tehdä 
pieniä korjauksia sekä antaa pa-
lautetta kentän hoitajille. 

muistelee ja kertoo samalla, että 
on myöhemmin keskustellut pet-
tymykseen päättyneestä peliko-
keesta silloisen opettajansa Pasi 
Takalan kanssa.

Itsenään 
haastamaan
Alkuvuosina Juho kertoo pelan-
neensa vain silloin tällöin. Ak-
tiivinen pelaaminen alkoi vasta 
2000-luvulle tultaessa.

Luonnollisesti kukaan ei ole 
mestari harjoittelematta. Niinpä 
Juhokin joutui huomaamaan gol-
fin vaikeudet. Toisaalta onnistumi-
set ruokkivat eteenpäin ja loivat 
halua jatkaa ja mennä eteenpäin.

– Muistan vielä hyvin, miltä 
Nuaksen kentällä tekemäni en-
simmäinen birdie tuntui. Se sai ai-
kaan mahtavan onnistumisen tun-
teen.

Pelitahti 
tiivistynyt
Muutaman viime vuoden aikana 
Juhon pelitahti on tiivistynyt Sot-
kamoon muuton myötä.

– Vuonna 2018 kierroksia ker-
tyi reilut viisikymmentä ja viime 
vuonna yli 80. Runsaan pelaami-
sen kautta myös tasoitus on tip-
punut ja on nyt kesän 2020 alku-
vaiheessa 4,6.

Juho on halunnut pitää golfin 
harrastuksena eikä ole lähtenyt 
mukaan aktiiviseen kilpailutoimin-
taan.

Hän muistaa kuitenkin varus-
miespalvelun jälkeen osallistu-
neensa Reserviläisten SM-kil-
pailuihin, jotka käytiin vaativalla 

“Muistan vielä hyvin, miltä 
Nuaksen kentällä tekemäni 

ensimmäinen birdie tuntui.”

GOLF ON MUKAVA
HAASTAVA HARRASTUS

Golf tuli tutuksi Juho 
Huuskolle pihapelin 

kautta. Oikealla 
golfkentällä hän joutui 

oppimaan golfin vaikeudet 
ja toisaalta lajin tuomat 

hienot onnistumiset.

Nykyisin Sotkamossa asuva Juho 
Huusko pääsi tai joutui tutustu-
maan golfiin 1980-luvun loppu-
puolella synnyinseuduillaan Ky-
menlaaksossa, missä perhe vietti 
jopa juhannusta vanhalla Kymen 
Golfin Koivulan kentällä. Vuonna 
1964 perustetussa seurassa oli 
kova talkoohenki ja yhteenkuulu-

JUHO HUUSKO

vuuden tunne.
Golfiin Juho tutustui lähemmin 

junnumailoilla pihapelin kautta. 
Green cardin hän suoritti 11-vuo-
tiaana vuonna 1996 Katinkullas-
sa.

– Pelikoe ei mennyt ensimmäi-
sellä kerralla läpi, kun minul-
la oli vähän liian rohkea ote, hän 

Golfissa tulosta tehdään 
viheriöllä ja sen 

ympäristössä. 
Putti- ja lähipelin 

harjoittelu kannattaa.
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tietenkin myös seuran mesta-
ruuskilpailut kuuluvat ohjelmaan.

Kehittyminen golfissa vaatii ta-
voitteita. Siksi Jussi Heikkinen 
asettaa jokaiselle pelaamalleen 
kierrokselle oman tavoitteen.

– En halua pelkästään läpsiä 
palloa!

Kenttä ja seura 
saavat kiitosta
Katinkulta Golfin kenttien kunnol-
le Jussi Heikkinen antaa kiitosta. 
Väylät, greenit ja muut kenttä-
alueet ovat sellaisessa kunnossa, 
että pelaaminen on mukavaa.

– Nuaksen ja Tenetin kentät 
ovat sopivan haastavia, jotta pe-
laaminen on mielenkiintoista, hän 
sanoo.

Katinkulta Golf on Heikkisen 
mielestä hyvä seura. Jäsenmak-
su ei ole kallis ja asiat on hoidet-
tu hyvin.

– Olen ihan tyytyväinen kaik-
kien toimintojen osalta, hän kiit-
telee mutta korostaa samalla 
kenttäpalveluiden merkitystä.

Kuhmolaiselle Jussi Heikkisel-
le väylä golfiin avautui opintojen 
aikana vuonna 2011. Tuolloin hän 
opiskeli Vuokatin Urheiluopistos-
sa liikunnanohjauksen perustut-
kintoa (LPT). Koulutukseen kuu-
lui osana myös golfin green card 
-kurssi.

– Golf ei minua kuitenkaan vie-
lä kiinnostanut, vaikka olinkin 
pitkään seurannut isäni Hannun 
pelaamista. Pelasin tuolloin aktii-
visesti jääkiekkoa ja kesällä har-
rastin beach volleytä ja tennistä., 
Jussi Heikkinen kertoo.

Golfin hän aloitti toukokuussa 
2018, jolloin isä soitti ja houkut-
teli pelaamaan kanssaan.

OPISKELUISTA
SIEMEN GOLFIIN

Opinnot Vuokatin Urheiluopistolla tarjosivat Jussi 
Heikkiselle oivan mahdollisuuden tutustua golfiin ja 
suorittaa samalla myös green card -tutkinto. Nyt hän 

pelaa golfia aktiivisesti.

JUSSI HEIKKINEN

“Golf on taitolaji, 
joka vaatii 

kärsivällisyyttä 
ja tarkkaa 

keskittymistä.”
...

kestoinen ja hidastempoinen lii-
kuntamuoto, taitolaji, joka vaatii 
kärsivällisyyttä ja tarkkaa keskit-
tymistä. Golfiin liittyvät myös epä-
onnistumiset, jotka on pystyttävä 
unohtamaan, Heikkinen arvioi.

Harjoittelu ja tavoite 
tärkeitä
Omasta mailapeli- ja urheilutaus-
tasta johtuen Jussi Heikkisen ta-
soitus on laskenut nopeasti. Kah-
dessa vuodessa tasoitus tippui 
12,9:ään

– Pelasin kesällä 2019 reilut 50 
kierrosta. Nyt olen huomannut, 
että alle kymmenen tasoitukseen 
pääseminen vaatii harjoittelua. 
Lyöntien varmuus ja keskittymi-
nen suoritukseen vaatii yhä enem-
män, jotta tulosta syntyy.

Kuhmossa asuva Jussi Heikkinen 
valittelee sitä, että säännöllinen 
harjoittelu ja kilpailuihin osallistu-
minen on hivenen hankalaa pitkän 
matkan vuoksi.

– Osallistun kuitenkin muuta-
maan kilpailuun kesän aikana ja 

Kuhmossa asuva Jussi Heikkinen pelaa mielellään 
tuttujen jääkiekkoilijoiden kanssa. Hänen kanssaan 
kierrokselle lähdössä Perttu-Pekka Piirainen.

– Kun green card oli suoritettu 
ja olin myös maksanut vuodes-
ta 2011 lähtien Katinkulta Golfin 
jäsenmaksun, päätin lähteä mu-
kaan.

Siitä alkoi Jussi Heikkisen var-
sinainen golfin harrastaminen. 
Golfia hän pitää liikuntamuoto-
na, joka tuo elämään vaihtelua 
ja rentouttaa. Se on myös hyvää 
ajanvietettä, jossa pelin lomassa 
nautitaan hyvästä seurasta.

Golf vaatii 
kärsivällisyyttä
Nuoruudestaan lähtien jääkiekkoa 
pelanneelle Jussi Heikkiselle golf 
tuo kesällä sopivaa vastapainoa 
nopeasykkeiseen jääkiekkoon.

– Golf on luonteeltaan pitkä-
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KATINKULTA 
ON HIENO  
TYÖPAIKKA
Useimmille Katinkullassa golfaaville tai siellä 
vieraileville viikko-osakkaille ja vieraille 
Toni Oittinen on tuttu henkilö. Hän aloitti 
työ lomakeskuksessa 1. syyskuuta 1991 
klubiravintolassa.

Toni Oittinen kertoo nauttineen-
sa työvuosista. Paikka on hieno ja 
työ monipuolista sekä haastavaa.

Työpaikka Katinkullassa aukeni 
Tonille, kun hän pääsi Kari Menso-
sen haastatteluun ja valittiin 1. lo-
kakuuta avattuun Katinkulta Klu-
biin ravintolatyöntekijäksi.

– Kari oli vanha golfari ja ryhtyi 
heti innostamaan meitä työnteki-
jöitä golfiin. Hän piti houlen siitä, 
että kaikki halukkaat pääsivät ke-
sän 1992 golfkurssille ja suoritti-
vat green card -koulutuksen. Sii-
tä lähti minun urani golfin parissa, 
muistelee Toni Oittinen.

Intoa riitti

Oman ravintolatyönsä rinnalla To-
nilla oli intoa harrastaa ja har-
joitella golfia. Lisäksi hän lähti 
mukaan Katinkulta Golfin seura-
toimintaan ja oli 1990-luvulla kil-
pailu- ja junioritoimikunnassa. 
Miesten kapteenina hän oli vuosi-
na 2014-2015.

Golfiin Toni ehti tutustua tar-
kemmin, kun hän vietti puoli-
sonsa Annelin ja poikansa kans-
sa vuosien vaihteessa 2006-2007 
vuorotteluvapaansa Australiassa 
Qeenslandin osavaltiossa Brisba-
nessa. Siellä Toni vietti runsaas-
ti aikaa pelaten hienoissa olosuh-
teissa golfia. Ei ollutkaan ihme, 
että kotiinpaluun jälkeen kesällä 
2006 Katinkullassa tasoitus tippui 
alimmilleen eli 6,3:een. 

Katinkullan isäntänä

Oman lisän Katinkullan toiminnas-
ta Toni sai vuosien 2003-2010 ai-
kana. Silloin hän työskenteli Ta-
pani ja Lea Närhen jälkeen paikan 
isäntänä.

Viikko-osakkaille järjestettyjen 
retkien ja matkojen sekä muun 
toiminnan rinnalla hän vei eteen-
päin myös golfia. Joka kesä ohjel-
maan kuuluivat mm. vierailut Pal-
tamon golfkentälle.

Isäntävuosiaan Toni muistelee 
hyvillä mielin. Silloin hän teki töitä 
koko Katinkullan yhteisön hyväksi 
ja pääsi tutustumaan Katinkultaan 
eri puolilta Suomea saapuneisiin 
lomanviettäjiin.

– Silloin ja myös muun työurani 
aikana olen saanut tuhansia tut-
tuja. Erotan kuitenkin työn ja va-
paa-ajan. Siksi olen yhteydessä 
vain harvojen asiakkaiden kanssa 
ollessani vapaalla tai lomalla, hän 
kertoo.

Kentät ruuhkautuneet

Alkuvuosina Katinkullan yksi kent-
tä riitti hyvin golfareille. Silloin 
pääsi pelaamaan oikeastaan mil-
loin vain. Nyt caddie masterin toi-
mistossa työskennellessään Toni 
Oittinen on huomannut, kuinka 
ruuhkaisia kentät ovat.

– Olisi hienoa, jos meillä oli-
si kaksi 18-reikäistä kenttää, yksi 
9-reikäinen kenttä ja yksi par 3 
-kenttä. Silloin saisimme luotua 
Katinkullan golfareille riittävästi 
lähtöaikoja ja hyvät olosuhteet, 
hän pohtii.

Samalla hän kertoo, kuinka pa-
rin viime vuoden aikana Katinkul-
lan kentät ovat saaneet kiitosta. 
Nuas, Tenetti ja Vuokatti ovat ol-
leet upeassa kunnossa ja lomalai-
set ovat todella nauttineet pelaa-
misesta.

Työtä riittää
Pohjoismaiden suurimpana loma-
keskuksena Katinkullassa riittää 
kesällä työtä. Toni Oittinen toivoo, 
että, palvelua voitaisiin edelleen 
parantaa.

– Erityisen paljon viikko-osak-
kaat soittelevat nyt kesäaikaan 
golfvarauksista. Olisi hienoa, jos 
he voisivat hoitaa varauksensa 
sähköpostilla tai muutoin sähköi-
sesti. Silloin meiltä vapautuisi ai-
kaa muuhun asiakaspalveluun.

Toni kiittelee nuorempia nuo-
rempia työntekijöitä. Porukka on 
hänen mielestään äärimmäisen 

motivoitunutta. He haluavat op-
pia työssään eteen tulevia asioita 
ja palvella asiakkaita mahdollisim-
man hyvin.

Toni Oittisen työura Katinkullas-
sa alkaa lähestyä 30 vuotta. Hän 
kertoo edelleen tykkäävänsä työs-
tään.

Kesäaikaan Tonilla riittää kiiret-
tä pääosin golfin tiimoilta caddie 
masterin toimistossa ja kaupassa, 
mutta talvella hän osallistuu muun 
henkilökunnan tavoin viikko-osak-
kaiden ja Katinkullassa vieraile-
vien kylpylävieraiden ja eri lajeja 
harrastavien palveluun.

Nykyisin caddie masterin toimistossa 
työskentelevä Toni Oittinen on nähnyt, 
miten golfvälineet ovat kehittyneet.

VÄLINEET KEHITTYNEET

Toni Oittinen pelaa Katin-
kullassa puolisonsa Annelin 
ja kavereiden kanssa. Hän 

nauttii edelleen golfista har-
rastuksena.

GOLFKIERROKSELLA

TONI OITTINEN
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MIEHET

KATINKULTA GOLF RY
 SEURAN MESTARIT

1992 Petri Peltoniemi

1993 Petri Peltoniemi

1994 Jaakko Tanskanen

1995 Pekka Meriläinen

1996 Pekka Meriläinen

1997 Pekka Meriläinen

1998 Pekka Meriläinen

1999 Pekka Meriläinen

2000 Matti Meriläinen

2001 Matti Meriläinen

2002 Pekka Meriläinen

2003 Matti Meriläinen

2004 Matti Meriläinen

2005 Pekka Meriläinen

2006 Pekka Meriläinen

2007 Ilkka Aaltonen

2008 Ilkka Aaltonen

2009 Pertti Oja

2010 Ilkka Aaltonen

2011 Joonas Tiusanen

2012 Ilkka Aaltonen

2013 Joonas Tiusanen

2014 Erkki Virtanen

2015 Joonas Tiusanen

2016 Joonas Tiusanen

2017 Ville-Petteri Peittola

2018 Ville-Petteri Peittola

2019 Ilkka Aaltonen

NAISET

1992 Saija Huttunen

1993 Johanna Pernu

1994 Johanna Pernu

1995 Johanna Pernu

1996 Mira Mustonen

1997 Katja Miettinen

1998 Mira Mustonen

1999 Mira Mustonen

2000 Mira Mustonen

2001 Arja Aulanko

2002 Helena Teiska

2003 Arja Aulanko

2004 Mira Mustonen

2005 Tuovi Kortetjärvi

2006 Tuovi Kortetjärvi

2007 Tuovi Kortetjärvi

2008 Mira Mustonen

2009 Mira Mustonen

2010 Mira Teiska

2011 Mira Mustonen

2012 Mira Mustonen

2013 Mira Mustonen

2014 Mira Mustonen

2015 Mira Mustonen

2016 Mari Partanen

2017    -

2018 Mira Teiska

2019 Sirintip Niskanen

KATINKULTA GOLF RY
 SEURAN MESTARIT
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KATINKULTA GOLF RY
 SEURAN MESTARIT

KATINKULTA GOLF RY
 SEURAN MESTARIT

MIEHET 50 (2016 asti M55)

1995 Antti Meriläinen

1996 Jaakko Karjalainen

1997 Jaakko Karjalainen

1998 Jaakko Karjalainen

1999 Martti Meriläinen

2000 Martti Meriläinen

2001 Martti Meriläinen

2002 Jaakko Karjalainen
 

2003 Jaakko Karjalainen

2004 Markku Hämäläinen

2005 Pekka Hyytinen

2006 Markku Hämäläinen

2007 Martti Meriläinen

2008 Tauno Arffman

2009 Risto Meisola

2010 Markku Hämäläinen

2011 Markku Hämäläinen

2012 Matti Jylhänlehto

2013 Matti Jylhänlehto

2014 Matti Jylhänlehto

2015 Arto Tiusanen

2016 Jussi Mäki

2017 Unto Väisänen

2018 Arto Tiusanen

2019 Ilkka Korhonen

NAISET 50

2008 Arja Aulanko

2009 Helena Teiska

2010 Helena Teiska

2011 Helena Teiska

2012 Helena Teiska

2013 Helena Teiska

2014 Helena Teiska

2014 Helena Teiska

2015 Mervi Pikkarainen

2016 Helena Teiska

2017 Mervi Pikkarainen

2018 Mervi Pikkarainen

2019 Mervi Pikkarainen

MIEHET 60 (2016 asti M65)

2009 Risto Meisola

2010 Tauno Arffman

2011 Seppo Meriläinen

2012 Tauno Arffman

2013 Eero Lehikoinen

2014 Tauno Arffman

2015 Taavi Tainijoki

2016 Markku Hämäläinen

2017 Pentti Huttunen

2018 Pentti Huttunen

2019 Unto Väisänen

MIEHET 70 

2017 Markku Hämäläinen

2018 Taavi Tainijoki

2019 Taavi Tainijoki

NAISET 60

2017 Arja Aulanko

2018 Helena Teiska

2019 Arja Aulanko

2017 Arja Laulumaa

2018 Arja Laulumaa

2019 -

NAISET 70

JUNIORIT

1995 Juuso Aulanko

1996 Juha Mäki

1997 Erkki Virtanen

1998 Veli-Matti Heikkinen

1999 Ilkka Huttunen

2001 Jarkko Sutinen

2003 Tomi Mikkonen

2008 Ville-Petteri Peittola

2009 Jan Niskanen

2013 Jesse Takala

2014 Jesse Takala

2015          -

2016          -

2017         -

2018          -      

2019 Samppa Sarparanta         
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KATINKULTA HOLE IN ONE
1992

24.06.1992 Reetta Korhonen
19.07.1992 Harri Paavoseppä

30.09.1992 Jussi Räihä

1993

21.05.1993 Jussi Aulanko
13.08.1993 Jari Seppänen
18.09.1993 Topi Korhonen

01.10.1993 Jaakko Tanskanen
01.10.1993 Markku Leinonen

1994

10.06.1994 Kalevi Kärkinen
12.06.1994 Kirsi-Marja Sjöholm

22.07.1994 Kari Wahlman
31.07.1994 Saija Huttunen
14.09.1994 Juha Arffman

15.09.1994 Jaakko Karjalainen
20.09.1994 Vilho Hartikainen

1995

16.06.1995 Anna-Kaisa Koitto
25.06.1995 Kari Lampinen

13.07.1995 Pirjo Kokko
17.07.1995 Timo Niemi

22.07.1995 Heimo Lehkonen
30.07.1995 Pekka Ruokoniemi

02.09.1995 Lasse Karikoski

1996

11.06.1996 Harri Salmenautio
29.06.1996 Veikko Torkkeli
02.07.1996 Matti Meriläinen

18.07.1996 Pertti Oja
25.07.1996 Kari Yläsuvanto
28.07.1996 Jukka Rantanen
04.08.1996 Jouko Jokinen
14.08.1996 Pasi Vuorinen

24.08.1996 Ilkka Korhonen
25.08.1996 Tuomo Meriläinen

23.09.1996 Markku Hämäläinen

1997

11.06.1997 Seppo Palminen
30.06.1997 Markku Hämäläinen

1998

06.06.1998 Pentti Huttunen
03.07.1998 Urpo Pökkä

04.08.1998 Kaisu Korhonen
09.09.1998 Pasi Vuorinen

02.10.1998 Jaakko Tuomisto

1999

03.07.1999 Hannele Hummasti
07.07.1999 Alexandra Vilatte

18.07.1999 Marja Mikkola
18.08.1999 Kari Siitonen
19.08.1999 Kari Koivunen

28.09.1999 Aulikki Vuorinen

2000

05.06.2000 Jukka Metsävainio
10.06.2000 Aki Santaniemi

21.06.2000 Pekka Meriläinen
23.07.2000 Riitta Perkkiö
25.07.2000 Teemu Tanner

07.08.2000 Yrjänä Haahtela
11.08.2000 Antti Laurila

22.08.2000 Matti Meriläinen
04.09.2000 Lasse Haikonen
04.10.2000 Veli Piirainen

2001

20.06.2001 Ilkka Korhonen
19.07.2001 Antti Henrikson

27.07.2001 Satu Sommelo-Palmu
06.08.2001 Jari Sallinen

30.08.2001 Jukka Näräkkä

2002

05.06.2002 Aila Kankare
17.06.2002 Reima Maahlamäki
08.07.2002 Seppo Korhonen

07.08.2002 Terttu Aakko
14.08.2002 Markku Taskinen

24.08.2002 Antti Itkonen
25.08.2002 Kari Ruuhi

05.09.2002 Tommi Laitto
08.09.2002 Visa Ikonen

16.09.2002 Sinikka Rajakallio
22.09.2002 Toni Sandelin

2003

14.06.2003 Virpi Kiesi
24.06.2003 Stefan Nieminen
24.07.2003 Taina Zettelman
29.07.2003 Juha Snellman
14.08.2003 Matti Korhonen

19.08.2003 Pekka Meriläinen
27.08.2003 Ahti Burtsoff

22.09.2003 Tapio Leppänen

2004

17.06.2004 Roni Liljeroos
08.07.2004 Lea Tuuli

08.07.2004 Hannele Björkbacka
15.07.2004 Kristian Nordström

25.07.2004 Kari Kaartinen
15.08.2004 Risto Pitkänen

10.09.2004 Ville Kesti

2005

28.05.2005 Veli-Pekka Hokkanen
05.07.2005 Saija Huttunen

13.07.2005 Jorma Wiitakorpi
14.07.2005 Mikko Kuopio
24.08.2005 Anja Marttila
28.08.2005 Topi Frusti

2006

03.07.2006 Arto Määttä
11.07.2006 Paavo Oravainen
12.07.2006 Petri Puustinen

2007

26.05.2007 Seppo Hintikka
06.06.2007 Ilmari Lahdensuo
11.06.2007 Pertti Takaniemi
11.06.2007 Jarmo Siimola

22.07.2007 Kaisa Haapamäki
28.07.2007 Matti Lipponen

19.08.2007 Roope Myllymäki

2008

07.06.2008 Roope Åström
19.06.2008 Janne Solin

20.06.2008 Jukka Metsävainio
30.06.2008 Jenni Perätalo

10.07.2008 Helena Partanen
20.07.2008 Minna Sallinen

1990 - 2020

20.07.2008 Marko Salonen
28.07.2008 Joonas Tiusanen

01.08.2008 Merja Ihatsu

2009

09.06.2009 Leila Kataja
26.06.2009 Päivi Vanninen

23.07.2009 Teemu Kuoppala
29.07.2009 Pekka Hyytinen
03.08.2009 Matti Stenberg
06.08.2009 Raili Pitkänen
15.08.2009 Eino Lovikka
17.08.2009 Kaisu Kirsi
30.08.2009 Kalle Hertti

2010

27.05.2010 Teemu Hiekka
31.05.2010 Markku Hämäläinen

26.06.2010 Tarik Hossain
30.07.2010 Pekka Talvinen

30.07.2010 Aleksi Seppänen
30.07.2010 Kari Siitonen

30.06.2010 Isabell Ojapalo
05.07.2010 Sauli Mahosenaho

13.07.2010 Heino Holappa
15.07.2010 Juho Huusko
05.08.2010 Mika Ulander

06.08.2010 Markku Eskelinen
02.08.2010 Matti Korhonen
15.09.2010 Aila Flyktman

2011

21.06.2011 Juha Nevalainen
07.07.2011 Hannu Heino
17.07.2011 Mauri Kerkelä

15.08.2011 Hilkka Wahervuori
10.09.2011 Weintraub Adiel

2012

22.05.2012 Esa Koskivirta
09.06.2012 Seppo Virtanen

19.06.2012 Toni Pilsari
24.06.2012 Kari Loukonen

08.07.2012 Jouni Jauhiainen
12.07.2012 Maarit Alatalo
25.07.2012 Jasu Elomaa

10.08.2012 Osmo Kosonen
13.08.2012 Kaisa Ellä

21.08.2012 Veli Piirainen

2013

30.05.2013 Timo Vellonen
06.06.2013 Marja-Liisa Contines

26.06.2013 Jenni Saario 
05.08.2013 Sari Helenius 
31.08.2013 Eero Okkonen

2014

22.05.2014 Timo Torkkeli
24.06.2014 Asser Rissanen

06.07.2014 Helena Tervonen
16.07.2014 Antti Sivonen

22.07.2014 Simo Ratilainen
24.07.2014 Hanna Talvioja

29.07.2014 Ilkka Kylmämaa
05.08.2014 Vesa Maunuksela
05.08.2014 Päivi Ronkainen

10.08.2014 Jorma Oja-Nisula
13.08.2014 Vesa Saira
15.09.2014 Pasi Takala

2015

26.05.2015 Markku Hämäläinen
02.06.2015 Maarit Järvinen

25.06.2015 Elias Haukkamaa
08.07.2015 Matti Jylhänlehto
16.07.2015 Casper Vuorinen

18.07.2015 Niklas Enroth
26.08.2015 Terhikki Lisma

10.09.2015 Veli-Pekka Kilpeläinen
12.09.2015 Jorma Laine
24.09.2015 Sirkku Holma

2016

22.06.2016 Marja-Leena Kampman
11.07.2016 Veikka Orava
22.07.2016 Lauri Pöyskö

24.07.2016 Sanna Valtonen
25.07.2016 Tommi Vainio
01.08.2016 Anja Mahlio

30.08.2016 Liisa Laakkonen
17.09.2016 Jani Kylmälahti
23.09.2016 Mika Aittasalmi

2017

27.5.2017 Jukka Korhonen
24.06.2017 Merja Tuomi

16.07.2017 Esko Salminen
18.07.2017 Heikki Haapoja

18.08.2017 Markku Hämäläinen
26.08.2017 Risto Mitrunen
17.09.2017 Irma Tervonen

2018

23.7.2018 Tapani Karinkanta
12.8.2018 Jaana Laiho
20.8.2018 Anne Ojala

2019

01.07.2019 Helinä Kokkarinen
14.07.2019 Kari Falck

19.07.2019 Seppo Eriksson
210.8.2019 Leena Tuomi

31.8.2019  Marja-Liisa Teppo

2020

13.006.2020 Timo Vehviläinen
20.06.2020 Timo Vehviläinen
21.06.2020 Kimmo Kettunen

04.07.2020 Sari Räsänen
07.07.2020 Henrik Pitkäkoski


