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Ei tullut takkia, ei edes kassia, tuli kukkaro. Muistojen kukkaro, josta kukin voi
poimia virikkeitä muisteluunsa Kemin Golf  Klubin ry:n 20-vuotiselta taipaleelta.

Jo alkuvaiheessa kävi ilmi, että seurahistorian työstäminen käytettävissä olevassa
ajassa on mahdottomuus. Toiseksi selvisi, ettei seuran historian teko irrallaan kent-
täyhteisön - Kemin Seudun Golf  Oy:n - historiasta ole mielekästä. Ensimmäisen
vuosikymmenen aikana nämä kaksi organisaatiota kulkivat niin käsi kädessä, ettei-
vät puheenjohtajatkaan aina muistaneet kumman riveistä he tehtäväänsä kulloinkin
tulivat valituiksi.

Meri-Lapin lehdistö uutisoi palstoillaan enimmäkseen kenttään liittyvistä asioista.
Ymmärrettävää, eihän seuran pelillisessä toiminnassa voinut alkuvuosina suuria
tapahtuakaan. Kiistatta kävi kuitenkin ilmi kenttää ja seuraa synnyttäneiden kemi-
läisten golfpioneerien tulenpalava into tavoitteensa saavuttamiseksi. Sama palo on
ollut havaittavissa toisenkin vuosikymmenen aikana eikä roihu osoita hiipumisen
merkkejä vieläkään.

Tähän katsaukseen on pyritty poimimaan Kemin Golf   Klubiin liittyviä asioita ja
tapahtumia sattumanvaraisten vinkkien, arkistojen ja pöytäkirjojen avulla.

Moni tätä kirjasta selaava golfpioneeri kokee varmaan tulleensa unohdetuksi. Asia
voitaneen korjata laajemmassa historiassa, joka kattaa niin seuran kuin kenttäyh-
tiönkin. On aika polkaista liikkeelle laaja historiatoimikunta, jotta seuran 25-vuo-
tisjuhlassa voidaan selailla oikeaa historiaa.

   Hyviä hetkiä vuoden 2010 käsiohjelmamme parissa.

Historian tuluskukkaro

- Kiitos avusta -
erityisesti vihjeitä, tietoa, muistoja ja

 kuvia luovuttaneille.

Paavo Vänninen
toimitustyö
senioritoimikunnan vetäjä



Tuomo Haapa, pj
040-764 6179
tuomohaapa@hotmail.com

Satu Valkeinen, sihteeri
040-838 7875, satu.valkeinen@gmail.com

Mika Sainio, varapj
mika.sainio@kemiart.com

Marjatta Immonen
050-413 2480, jari.aatos@elisanet.fi

Erkki Marjakaarto
0400-880 625, mainarigolf@hotmail.com

Juhani Rimpisalo, markkinointitoimikunta
0400-691 953, juhani.rimpisalo@pp.inet.fi

Jari Saviaro, junioritmk. pj
040-579 6398, jari.saviaro@suomi24.fi

Paavo Vänninen senioritmk. pj
040-563 622, paavo.vanninen@pp.inet.fi

Jarmo Simanainen, kapteeni,
tasoitukset ja kilpailutoimikunta
044-557 7462
jarmo.simanainen@kotiposti.net

Kemin Golf  Klubin hallitus 2010

Caddiemaster
050-413 2480
kemi.golf@gmail.com

Ajanvaraus myös:
www.nexgolf.fi/kgk

Kesäkahvila
050-413 2480
golfkahvio@gmail.comKemin Seudun Golf Oy, kenttäyhtiö

Jorma Ranki pj, 0400-394 296
jorma.ranki@pp.inet.fi

Pro
Virpiniemi Golfin
SF PGA PRO
Tommi Linna
0400 917 133
tommi.linna@golf.fi



Vaikka kuluvaa golf-
kesää vietetäänkin

Kemissä seuran - Kemin
Golf Klubin - 20-vuoti-
sen toiminnan juhlavuote-
na, on juhlan tiimellykses-
sä syytä kumartaa ja kiit-
tää kenttäyhtiötä, Kemin
Seudun Golf Oy:tä. Il-
man toista ei olisi toista-
kaan. Seuran jäsenet ja
kenttäyhtiön osakkeen-
omistajat muodostavat
toimivan golfyhteisön,
joka ei vain laadi strategi-
oita, vaan myös toteuttaa
ne.

Kemin Golf  Klubin puheenjohtaja
Tuomo Haapa ja kenttäyhtiön puheen-
johtaja Jorma Ranki pitävät 20-vuotista
toimintaa hyvänä alkuna jatkuvalle, ta-
sokkaalle kehitykselle.

- Jokainen asiaan perehtynyt joutuu tun-
nustamaan, että kenttä on parantunut pe-
lattavuudeltaan ja rakenteeltaan huimin
harppauksin viimeisen kymmenen vuo-

den aikana. Ei myöskään ole syytä olet-
taa, etteikö kenttä kehittyisi jatkossakin
samoin, summaavat puheenjohtajat.

Talous ja talkoot
- Taloudellisesti tilanne on parantunut

kenttäyhtiönkin puolella, jossa viime
vuonna yllettiin positiiviseen tilinpäätök-

Jorma Ranki

Tuomo Haapa

Kemin golfin voima on
toimivassa golfyhteisössä



seen. Suuret rakennusprojektit alkavat
olla päätöksessään. Nyt keskitytään val-
mistuneiden par 5-väylien loppukunnos-
tukseen. Syksyllä saataneen pelikuntoon
myös keskeneräiset par 3- ja par 4-väy-
lät. Hitaan rakentamisen ja varovaisen
rahapolitiikan linja on meidän kohdalla
ainoa mahdollisuus, jotta emme aja itse-
ämme ahdinkoon, sanoo Jorma Ranki.

Samalla linjalla on Tuomo Haapa, joka
on ottanut kantaakseen seuran puheen-
johtajuuden lisäksi kenttätoimikunnan
vetäjän ja talkoopäällikön haasteet.

- Seuran jäsenten mittavalla talkootyöllä
on tähän pisteeseen päästy. Pelattavana
on haasteinen 9-väyläinen kenttä, ja pari
uutta väylää on valmistumassa. Onpa
yksi lyhyt väylä voitu siirtää koulutus- ja
harjoituskäyttöön. Talkootyö on äärim-
mäisen tärkeää. Jos talkoohenki loppuu,
olemme todella hukassa. Ei meillä ole
varaa ostaa vaikkapa 500 tunnin työpa-
nosta, huomauttaa Tuomo Haapa.

- Välillä esiintyy talkooväsymystä. Te-
kijät vaihtuvat, mutta aina on uusia tul-
lut ja vanhatkin talkoolaiset ovat pienen
tauon jälkeen palanneet touhuun. Juni-
orit tarjosivat vastikään talkoovoimaan-
sa, jota otetaan tyydytyksellä vastaan.
Kenttää rakennetaan pelaajille, joten ket-

kä muut siellä talkoilisivat kuin seuran
jäsenet?

Puheenjohtajat antavatkin lämpöiset
kiitokset seuran toimikunnille tehdystä
työstä.  Erityisesti kiitosta kohdistetaan
naistoimikunnalle, joka viime kesänä
houkutteli green card-kursseille ennätys-
määrän osanottajia.

Uudet haasteet odottavat

Nyt kun pelilliset tekijät alkavat olla
kentällä kohdallaan, suunnataan voimat
vieraspelaajien palvelujen parantamiseen.

Klubirakennus on käynyt pieneksi ja sii-
tä puuttuvat pelaajien suihku- ja pukuti-
lat. Myös keittiö vaatisi lisää tilaa ja ajan-
mukaistamista. Emme voi lisätä mark-
kinaponnisteluja vieraspelaajien houkut-
telemiseksi kentälle ennen kuin saamme
palvelut kuntoon, korostavat molemmat
puheenjohtajat.

Suhteet alueen sidosryhmiin, sponso-
reihin ja Kemin kaupunkiin ovat puheen-
johtajien mielestä hyvät. Erityisesti kau-
punki saa kiitosta hyvästä maapolitiikasta
ja joustavuudesta, joka on ilmennyt mm.
koneiden lainaamisena. Konekanta muu-
toinkin alkaa olla kohdallaan, sillä jokai-
sella kenttäkoneella on varakone.



Tehty työ on huomattu muuallakin.
Golfliiton pohjoisen alueen tsemppi-
tourin yksi osakilpailu pelataan Kemis-
sä. Samoin Audi tuo kutsukilpailunsa
Kemiin.

Uuden ulottuvuuden kehitykselle an-
taa myös viime syksynä hankittu simu-
laattori, joka lämpimään halliin lyönti-
ja puttialueiden viereen sijoitettuna in-
nosti jäsenistöä talvisiin simulaattoriki-
soihin.

Liiton pohjoisen alueen juniorit käytti-
vät tilaa talviharjoitteluun ja löysivätpä
vieraspelaajatkin paikan. Kun kehityk-
seen vielä lisätään seuran oma juniori-
koulutus ja kouluttajien koulutus, ovat-
kin eväät uudelle toiminnan vuosikym-
menelle suhteellisen mallillaan.

                                                  (pv)

Elokuun toisena
sunnuntaina 8.8.

seura juhlii

20-vuotista
taivaltaan

juhlakilpailulla



- kaikki sisämaalaustyöt  - ulkopuolen maalaukset
- laatoitus  - tapetointi  - mattotyöt  - laminaattiparketit

Sauna- ja
kylpyhuone-
remontit
kokonaisuudessaan

- tasoitetyöt

Haukkarinkatu 4 C, 94700 Kemi

vesa.soini@kolumbus.fi    *puh. 0440 588 790

Hannu Ikäheimo, projektimyyjä
puh. 020 7769 229, gsm 040 5060 260
Fax 08 330 375
hannu.Ikaheimo@eskopuu.fi

a part of INWIDO
IKKUNAT

ESKOPUU OY,
Vihikari 10, 90440   Kempele
Keskus tehdas 020 7769 200,
fax 020 7769 299

www.kaakinen.fi

Kemi

Silmälasien erikoisliike

KAAKINEN
Kauppakatu 17
p. 221 095, ark. 9 - 17
Hallituskatu 5
p. 481 108,  ark. 9 - 17

Tornio

www.eskopuu.fi
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Kaikki sai alkunsa 1980-luvun
loppupuolella Kemijärven Raajär-

ven kaivoskylästä, jonne oli suunniteltu
lopetetun kaivostoiminnan jälkeen mat-
kailutoimintaa ja autojen testauskeskus-
ta.  Toiminnoille haettiin oheispalveluja,
joita mm. golf  olisi voinut tuoda.  Liik-
keellä oli Oloksen matkailun perustaja,
maineikas Arvo Yliniemi.

Vaan toisin kävi, pankkikriisi iski 1990-
vuosikymmenen vaihteessa. Huimat
matkailuhankkeet pysähtyivät, suuri lama
lakaisi alleen myös Raajärven Mainari
Golfin synnyn. Samaan aikaan Kemissä
kuitenkin kaavailtiin omaa golfin harjoi-
tusaluetta. Puuhamiehinä olivat Jouko
Uusitalo, Mikko Kurtti, Kemiyhtiön joh-
tohenkilöitä ja moniosaaja Yrjö Kum-
pula Torniosta. Hänellä oli golfkentästä

Korvesta Kemiin,
lyöntilavalta viheriölle

Yrjö Kumpula

Nykyisen Kemin Golf  Klubin syn-
tyhistoria on melkoinen vaellustarina
Raajärven sydänkorvesta Kemin yti-
meen, niin kuvainnollisesti kuin käy-
tännössäkin. Matkalla nimikin vaihtui
Mainari Golfklubista nykyiseen muo-
toonsa, mutta vasta vuonna 2009.

kokemuksia toimittuaan Tornion golf-
kentän toimitusjohtajana ja vastatessaan
kentän suunnittelusta ja rakentamisesta.

- Katseltiin alueita, helpoimmat tietys-
ti olivat Kemiyhtiön hallussa olevat so-
rakuoppa ja lautatarhan pohjakenttä,
minne ensimmäiseksi laitettiinkin lyön-
tiharjoituspaikat. Meillä oli ensimmäiset
par 3-alueet, joissa reiät olivat hiekka-



kentällä. Keinoviheriöitäkin kokeiltiin,
muistelee Yrjö Kumpula.

Kemin kaupungin geodeetti Tapani
Onkalo vihjaisi puuharyhmälle, että
Jungon keskuspuiston alkupäästä löytyy
alue, joka jo kaavassa oli merkitty vir-
kistys- ja ulkoilualueeksi. Paikkaa voitai-
siin siten hyödyntää ilman kaavamuutosta
golftarpeisiin.

- Mehän innostuimme kovasti. Maape-
rä oli oivallinen.  Sijainti lähes kaupun-
gin keskustassa oli loistava, lapset pääsi-
sivät harrastukseen vaikkapa polkupyö-
räillen. Kaikin puolin hyvin soveltuva
paikka, jossa oli saatavilla kasteluvettä-
kin vaivatta.

Yksityisrahalla
ja talkoohengessä

- Suunnittelu käynnistyi, asialla oli ark-
kitehti Jari Niilola. Kentän rakentaminen
alkoi yksityishenkilöiden rahoituksella ja
talkoohengessä. Itsekin olin siellä tutta-
vien ja kavereiden kanssa raivaus- ja ra-
kennustöissä, kertoilee Kumpula alkuai-
kojen pioneerihengestä.

- Kesällä kylvettiin ensimmäiset par 3-
väylät.  3-4 viikkoa kylvön jälkeen Jouko
Uusitalo niitti väyliä puutarhatraktorilla
ilta-auringon valossa. Golfkursseja oli jo
pidetty edellisenä talvena, ja nyt kurssi-
tusta jatkettiin. Jari Niilola ja minä olim-

me siinä amatöörioppaina. Silloin oli jo
talviharjoitteluakin teknologiakylässä ja
Junkohallissa.

Ihan alussa suunniteltiin vain par 3-
kenttää lähipelin harjoitteluun ajatuksel-
la, että Torniossa käydään pelaamassa
isommalla kentällä. Haaveet ja tavoitteet
kuitenkin kasvoivat. Tarkoituksena oli
panostaa vain kenttään, joten klubiraken-
nukseksi hommattiin parakki. Haluttiin
edetä voimavarojen mukaan.

 Heti alussa perustettiin osakeyhtiö, sil-
lä kaupunki edellytti tietyn osakemäärän
merkintää, ennen kuin voitaisiin edetä.
Rakentajayhtiö merkkasikin suuren mää-
rän osakkeita etukäteisrahoituksena,  jol-
la päästiin liikkeelle. Mukaan saatiin
myös yksityisiä osakkaita, ja näin saatiin
merkittyä vuokrasopimuksen ehtona ol-
lut osakemäärä.

-Kentän lähialueelle oli tullut ja oli tu-
lossa omakotitaloja. Rakentajille viesti-
timme  golfkentän lisäävän alueen tont-
tien arvonnousua ajan myötä. Hyvässä
sovussa edettiin, vakuuttaa Kumpula.

Yhtiön avuksi
golfseura

Puuhamiehet havittelivat kentästä 9-rei-
käistä par 3-kenttää.  Kenttätyöt eteni-
vät kuitenkin hyvin hitaasti, sillä lainan-
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otolta oli päätetty välttyä. Touhu oli ama-
töörimäistä, seuratyyppistä talkoilua.
Kenttätouhun ympärille  syntyi kuiten-
kin heti seura, Mainari Golfklubi,  joka
liittyi Suomen Golfliittoon rakentajayh-
tiön keskittyessä kenttätöihin.

- Mainari-nimen kantavuutta ei missään
vaiheessa epäilty, sillä Kemi-Keminmaal-
lahan oli jo yksi merkittävimmistä, toi-
mivista kaivoksista, Elijärvi. Nimestä to-
dettiin, ettei sitä tarvitse huonouttaan
vaihtaa. Sijainti oivallettiin heti alusta
alkaen loistavaksi. Vastaavia löytyy maa-
ilmalta Yhdysvalloista ja Skotlannista,
summaa Yrjö Kumpula historiaa.

80-luvun lopulla, ennen pankkikriisiä,
golfia pidettiin hyvänä sijoituksena. Ke-
missä näin ei uskottu, haluttiin vain oma
kenttä. Lähestymistapa oli perhesympaat-
tinen. Haluttiin, että golf  olisi perhehar-
rastus. Luotiin perheosake, jolla pelioi-
keus saatiin perheen kaikille jäsenille.
Kentästä haluttiin itsenäinen, pieni sym-
paattinen yksikkö, josta saaduilla opeilla
voisi vierailla greenfee-pelaajana Oulus-
sa, Rovaniemellä ja Torniossa.

- Alkuosakkeet taitaisivat tämän päivän
hintatasoon sopeutettuina tuntua nauret-
tavilta, naurahtaa Yrjö Kumpula.

                                                  (pv)

Golfpuiston ensimmäinen
opastaulu.



Kemin Puukeidas Oy
Huoltajankatu 12, 94600 Kemi
puh. 010 820 1300
faksi 010 820 1305
www.puukeidas.fi

P A L A T   P A I K A L L E E N



Kesä koittaa ja golfkausi on jo hy-
vällä mallilla. Tätä kirjoittaessa-

ni golfkierroksia on itselleni tullut jo
jonkin verran. Tänä keväänä pelaamaan
päästiin hieman myöhemmin kuin aikai-
sempina vuosina, mutta tällä kertaa suo-
raan kesägreeneille. Kenttä oli talvehti-
nut melko hyvin ja etenkin uudet par 5-
väylät olivat toukokuun puolella jo erit-
täin hyvässä kunnossa.

Ensimmäisiä kierroksia pelatessani
kiinnitin huomiota siihen, että kentällä
oli paljon korjaamattomia lyöntijälkiä.
Toivottavasti kaikki pelaajat muistavat
korjata lyöntijälkensä sekä myös pallon
alastulojäljet. Näin voimme nauttia hy-
västä kentästä läpi pelikauden. Toivo-
taan myös, että suurin osa vuotuisesta
sademäärästä tulisi nyt keväällä lämpöi-
sen kauden jälkeen, jotta kasvulle olisi
parhaat mahdolliset olosuhteet ja pää-
sisimme syksyllä pelaamaan uusilla väy-
lillä ja 12-reikäisellä kentällä.

Kentän kilpailukauden käynnistyessä
kilpailutoimintaan tulee joitakin muu-
toksia. Yhdistetyn kilpailu- ja tasoitus-
toimikunnan vetäjänä toimii tällä kau-
della seuran kapteeni Jarmo Simanainen,

Jarmo Simanainen

Kapteenin terveiset

jota avustavat ladykapteeni Raija Haa-
pa, nuorisovastaava Jari Saviaro, senio-
ritoimikunnan pj Paavo Vänninen ja viik-
kokilpailuvastaava Kari Honkanen. Kil-
pailujen järjestämisestä vastaa pääsään-
töisesti aina kaksi henkilöä, joilla on jär-



jestämäänsä kilpailuun vapaa osallistu-
misoikeus, muut kilpailutoimikunnan jä-
senet vastaavat itse osallistumismaksuis-
taan.

Tänä vuonnakin pyritään järjestämään
kaikentasoisia kilpailuja, seuran 20-vuo-
tisjuhlakilpailusta lähtien. Toivotankin
kaikki innokkaasti mukaan kilpailemaan.
Kilpailussa pääsee tutustumaan uusiin
ihmisiin ja pääsee paremmin sinuiksi
sääntöjenkin kanssa. Kilpailuryhmät ar-
votaan siten että ryhmässä on vasta-al-
kajalla pelikavereina aina kokeneempia
kilpailijoita, jotka voivat neuvoa miten
kulloinkin kilpailun kuluessa tulee toi-
mia.

Viikko- ja kuukausikilpailuja järjeste-
tään lähes joka viikko senioreille, naisil-
le ja junnuille. Viikkokilpailut on hyvä
tapa aloittaa kilpaileminen.

 Muistakaa käyttää ajanvarausjärjestel-
mää hyödyksenne ja varatkaa lähtöaika
sen kautta. Muistakaa kuitenkin aina il-
moittautua klubilla ennen kierrokselle
lähtöänne. Kannattaa varata sellainen
aika, että ei tule kiirettä saapua paikalle.
Olen itse huomannut että monasti tulee
varattua liian tiukka aikataulu. Loppu-

jen lopuksi puolen tunnin odotus tuolla
kentällä ei ole ollenkaan pitkä aika en-
nen omaa lähtöä. Pelikin kulkee paljon
paremmin, kun on varannut riittävästi ai-
kaa alkuvalmisteluille. Samalla voi rau-
hassa vaihtaa muutaman sanan muiden
pelaajien kanssa ja juoda vaikka kuppo-
sen kahvia viinerin kera.

Muistakaa myös perua varaus, jos ette
pääsekään paikalle. Kiinnittäkää myös
huomiota siihen, että lähdette kierrok-
selle varattuna aikana. Ryhmäänne saat-
taa olla tulossa vielä joku vieraspelaaja,
joka haluaa saada asiantuntevaa opastus-
ta kentästämme.

Muutenkin olkaa ystävällisiä ja huo-
maavaisia toisia kohtaan niin kanssape-
laajia kuin henkilökuntaa kohtaan. Kai-
kille pelaajille pitäisi tulla sellainen tun-
ne, että on tervetullut kentälle ja on tasa-
arvoinen muiden kanssa, vaikka peli ei
vielä aina kuljekaan kuin ammattilaisil-
la.

Muistetaan myös tervehtiminen
ja hymy.

Jarmo Simanainen
kapteeni



Kotirakennus
Rimpisalo Oy

RAKENNUSLIIKE
Kotirakennus
Rimpisalo Oy

Huoltokuja
94450 Keminmaa

Puh./Fax (016) 280 482

kotirakennus@rimpisalo.inet.fi

Keminmaa

Gsm 0400-690 887 ja
0400-691 953



Kädessänne on seuran 20-vuotisjul-
kaisu, jolla seura kertoo toimin-

nasta, antaa tietoiskuja itse lajista ja ke-
rää myös erittäin arvokkaita tukieuroja
toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen.

Seuralla ja kenttäyhtiöllä on useita eri
yhteistyökumppaneita, jotka ovat vuosi-
en varrella kantaneet kortensa kekoon
monella eri tavalla, joista väylä-, lippu-
ja lehtimainokset ovat vain osa. Mm.
kenttien rakentamiseen ja niiden kunnos-
sapitoon liittyen ovat muutamat yrityk-
set olleet mukana toimittamalla veloituk-
setta kunnostuksiin tarvittavia maa-ai-
neksia.

Lisäksi erittäin tärkeä osa tuesta on seu-

Markkinoinnin terveiset

ran oman väen panos talkoiden muodos-
sa. Tätä tukea ei ole koskaan liikaa. Jos
tätä panosta ei olisi saatavilla, ei tänä päi-
vänä olisi ollut mahdollisuuksia kentän
laajentamiseen ja kehittämiseen.

Monet seurat/kenttäyhtiöt tuskailevat
vararikon partaalla, mutta me olemme
tarkoin harkituilla toimilla ja tiukalla bud-
jetilla pitäneet pintamme ja samalla jä-
senmääränkin kehitys on ollut suotuisa.

Haluan lausua Suuret Kiitokset kaikil-
le yhteistyökumppaneillemme sekä tal-
koisiin osallistuneille. Toivon, että olet-
te jatkossakin mukana tukemassa toimin-
taamme.

Mika Sainio
KGK varapj, markkinointivastaava

Toivon runsaasti uusia golf-

kärpäsen puremia ihmisiä tutus-

tumaan toimintaamme esim.

rangen kautta kipinäkierroksel-

le sekä green card-kursseille.

Älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Yhteystietoja löytyy sivuiltam-

me www.kemingolf.fi

“



Huoltamo Nylander Oy
www.tbkeminmaa.fi 016-270 330

Kattoristikoiden ammattilainen

Keminmaan
Puurakenne Oy
Teollisuuskylänraitti 2
94450 KEMINMAA

Vaihde 0207 433 590
 Fax     (016) 271 992

 www.kpr.fi

Golf-vaatteet ja liikelahjat haluamillasi merkkauksilla.
Speedline Company, puh. 0400-389 020

info@speedline.fi                      www.speedline.fi



Oi aikoja, oi tapoja

Kun Kemiin perustettiin golfklu-
 bi eli -seura ja -yhtiö kaksikym-

mentä vuotta sitten, aika oli toinen. Tur-
hapa sitä on kieltää, että silloin golf  oli
enemmänkin ns. paremman ja hyvin toi-
meentulevan väen harrastus kuin “tavis-
ten”. Tai tällaiseksi se miellettiin.

Ihmiset kuitenkin alkoivat tulla yhä
paremmin toimeen ja harrastuksiinkin jäi
yhä enemmän rahaa. Golf ei yhtäkkiä
ollutkaan enää niin elitistinen ja kallis
harrastus kuin millaisena sitä oli pidetty.
Voidaankin puhua 1980-90-luvuilla al-
kaneesta golfbuumista.

Kun 1990-luvun lamasta ei ollut vielä
tietoakaan, juuri kukaan ei paheksunut,
kun golfkenttiä alkoi rakentua ympäri
Suomea. Minkä nyt luonnonsuojelijat
saattoivat löytää tikankontteja tai lii-
to-oravan p-kaa suunnitellun ken-
tän alueelta. Suojelukohteet jätet-
tiin luonnollisesti kentän ulko-
puolelle.

Horjuvin askelin
Kemin golf  otti ensimmäisiä,

horjuvia askeliaan, kun muutama gol-
fiin hurahtanut  henkilö alkoi tosissaan
miettiä, mistä löytäisi kentälle paikan.

Nämä hurahtaneet ryhtyivät  tuumasta
toimeen ja ensimmäiset vaatimattomat
lyöntipaikat rakennettiin Kiikeliin teh-
taan varjoon. Väylistä ei voinut vielä
puhua. Seuraava askel  suunnitelmissa
(nyt puhutaan 1980-luvun vaiheista) oli
muutaman väylän rakentaminen.

Kiikeli osoittautui liian ahtaaksi hank-
keen eteenpäin viemiseksi ja niin löydet-
tiin Sotisaaresta soramonttu, minne har-
rastajat saivat rakennetuksi pari-kolme
väylää. Greenit olivat mattoja. Mutta



1980-luvun loppuun saatiin mennä, en-
nen kuin löytyi nykyinen Kromilaakso.

Rahallisesti mentiin varovasti eteenpäin
ja väylä väylältä nykyinen kenttä raken-
tui vuosien kuluessa ja kehitys jatkuu.
Yhtiön osakkeetkin ovat menneet tiet-
tävästi mukavasti kaupaksi. Pienin aske-
lin Herrojen Kemi ja Punainen Kemi
ovat lähentyneet toisiaan golfkentälläkin.
Kolopallon peluussa kaikki ovat tasa-
arvoisia, koska tasoituksetkin tulevat
ihan jokaisen oman pelin kulun mukaan.

 Mainari aloitti
 Klubin nimeksi tuli sitten Kemin Mai-

nari Golfklubi ja me golfkärpäsen pure-
man saaneet  “tavitsetkin” tulimme mu-
kaan. Nimi Mainari tuli kuulemma pe-
rintönä kaivoksestaan tunnetulta Raajär-
veltä Rovaniemen liepeiltä, jonne aikoi-
naan suunniteltiin kenttää. Reilu vuosi
sitten Mainari-nimi  hylättiin ja nyt nimi
on tylsä Kemin Golf  Klubi.

Kaikkinensa – kaksikymmentä vuotta
ei ole pitkä aika golfin tiimoilla tapahtu-
neita muutoksia ajatellen. Mailat ovat
muuttuneet “lusikoista paistinpannuik-
si”, jotta huonompikin tähtääjä osuisi
palloon. Bägeihin on ilmestynyt rauto-
jen ja puumailojen lisäksi hybridejä, väy-
lämailoiksi sopivia ihmetyksiä. Chippe-

rikin löytyy monesta bägistä.
Yleisesti ottaen golfvarusteiden hinnat-

kin ovat pudonneet suhteellisen inhimil-
lisiksi, kun golfbuumi on vetänyt yhä
enemmän väkeä harrastuksen pariin.
Rahakaan ei näinollen ole juuri este har-
rastuksen aloittamiselle.

 Se tärkeä etiketti
 Vaan sitäpä ei tarina kerro, miten ke-

miläisgolfaajat esimerkiksi pukeutuivat,
kun seura ja kenttäyhtiö 1990 aloit-
tivat.Täytyy kuitenkin uskoa, että etike-
tistä ja perinteistä pidettiin kiinni. Alle-
kirjoittanut astui riveihin vasta 1990-lu-
vun puolimaiden jälkeen, mutta  muis-
tissa on muutama seikka.

Ensinnäkin pukeutuminen alkoi suoris-
ta pitkistä housuista, perinnetietoisimmat
käyttivät peräti golfhousuja, jotka laskeu-
tuivat pussille polven alle. Sukat  olivat
kauniin ruudulliset. Nyt puhutaan mies-
ten asusteista. T-paidan piti olla  kau-
luksellinen. Shortseja ei pahemmin vie-
lä näkynyt. Naisilla oli samoin pitkät
housut ja kauluksellinen paita. Ai niin,
ei hihaton. Liian antelias kaula-aukko-
kin herätti paheksuntaa.

Kemin golfklubin historiallisessa klu-
birakennuksessa, siinä pikku pömpelis-
sä,  mikä nyt tunnetaan bägivarastona,



oli seinällä niin pukeutumis- kuin muut-
kin eettiset säännöt. Niitä tuli tavatuksi
klubijäsenyyden alkajaisiksi. Green car-
dia muinoin suorittaneet muistanevat
sen, että pukeutumisestakin kurssilla pu-
huttiin.

Myös kiroilu oli kentällä ehdottomasti
kielletty. Piti käyttäytyä korrektisti peli-
kavereita kohtaan. Kaitpa näitä sääntöjä
teroitetaan vieläkin green cardia suorit-
tamassa oleville. Oli siinä kyllä ensin
pähkäilemistä, että piti oikein suorittaa
kurssi ja koe ennen kuin sai mennä golf-
kentälle pelaamaan.

Maksut olivat sitten vielä asia erikseen,
mutta olivat pienemmät kuin pojan vuo-
tuiset maksut tarvikkeineen jääkiekossa.

Niin aika muuttuu
Tänä päivänä kukaan ei enää paheksu

ainakaan bermudashortseissa ja tavalli-
sissa T-  tai poolokauluspaidoissa gol-
faavia. Naisten pikku-pikku shortsit nyt
eivät ole tiemmä ihan vielä suotavia ja
paidaksikaan ei suositeltane napapaitaa.
Hihattomuus  kyllä sallitaan. Nyt on nä-
kynyt jo vuosikaudet oikein somia golf-



hameita ja -mekkojakin pitkien housu-
jen, caprien ja shortsien lisäksi.

Muoti-ilmiöitä tulee ja menee. Myös
golfissa tuntuu olevan muoti-ilmiönä se,
että huippugolfarit ovat luoneet omat
vaatemallistonsa. Ovathan Mineankin
suunnittelemat pukineet jo kaupan re-
keillä Kemissäkin. On myös golfareiden
sadepukuja ja -hanskoja. Parikymmentä
vuotta sitten pelaaja sai sateen sattuessa
rauhassa kastua ytimiään myöten repa-
leisen kertakäyttösadetakin alla. Oikea
sadetakki olisi ollut pelatessa liian kan-
kea.

Farkut lienevät vieläkin kentillä suhteel-
lisen kiellettyjä, samoin verryttelypuvun Pirkko Koljonen

housut. Viimeksi mainittujen housujen
näköiset kyllä hämäävät monia vanhan
polven golfareita. Eräälläkin, 1930-luvul-
la perustetulla  kunnianarvoisella ken-
tällä lapsi sai kuulla suorista housuistaan
kommentin, että kentälle ei saa tulla ver-
ryttelyhousuissa. Eivät olleet, mutta ehkä
huomauttaneen vanhan herran silmissä
näyttivät niiltä.

Niin aika muuttuu. Tyhmistä “pilkuis-
ta” on toki päästävä eroon, mutta golfin
eettiset säännöt ovat kullanarvoisia tä-
näkin päivänä. Otetaan lakki päästä, kun
otetaan vastaan palkintoa voittoisasta
pelistä. Eikö?



Kemin Golf-kentällevain 10 min ajomatka!

Kemin kauniissa sisäsatamassa

”Kierroksen jälkeen” –terassille meiningillä!

Lisätietoja ja varaukset:

Hotelli Merihovi, Keskuspuistokatu 6-8, KEMI

puh. 016 4580 100 tai hotel@merihovi.fi

www.merihovi.fi

Hinta sisältää majoituksen lisäksi runsaan bufee aamiaisen,

iltasaunan sekä Green feen Kemin golf-kentälle.

alk. 60 € / hlö / 2hh





Kemiläiset golffarit, pitäkää kiinni
niistä asioista, joissa te olette erin-

omaisen hyviä, kuten yhteishengestä, tal-
koovoimasta ja järkevästä pienuudesta.
Viimeistelkää viihtyisä 9-reikäinen kenttä
ja pysykää maalaisklubina, jossa ei tär-
keillä.

Toista kautta Kemin Golf  Klubin
pro’na jatkava ammattivalmentaja Tom-
mi Linna löysi ensimmäisellä kaudellaan

seuran ja kentän vahvuudet, ihastui nii-
hin ja tarjoaa niitä mielellään uuden toi-
minnan vuosikymmenelle osviitaksi.
Erityisesti hän ihastui seuran räväkkyy-
teen talviharjoittelupaikan luomisessa.

 -Siinä osoitettiin voimakasta kemiläis-
tä ja keminmaalaista talkoohenkeä ja -
työtä. Laitettiin ryminällä pystyyn taso-
kas talviharjoittelupaikka simulaattorei-
neen, kahvioineen, lyönti- ja puttausalu-
eineen. Herätkää kemiläiset ja torniolai-
set golffarit, kun teille on noin loistava
paikka järjestetty.

Tommin tavoitteena oli ensimmäisellä
kaudella panostaa nuoriin ja jatkuvaan
koulutukseen. Hän yllättyikin positiivi-
sesti aloittelevien pelaajien suuresta mää-
rästä. Nyt osa viimekesäisistä golfkou-
lulaisista on jo valmiita edustamaan seu-
raa kilpailuissa.

- Nuoren mahdollisuus edetä golfissa
riippuu nuoren halukkuudesta ottaa sel-
vää kuinka lahjakas hän oikeastaan on-
kaan? Eli kyvystä ja kestävyydestä har-
joitella niin kauan, että oma lahjakkuus
selviää.

Samaa halua omien rajojen mittaami-
seen opetetaan tänäkin kesänä monin eri

Pitäkää kiinni vahvuuksistanne

Tommi Linna



kurssein. Erityisesti Tommi toivoo, että
talviharjoittelusta kasvaisi uusien mah-
dollisuuksien myötä harjoituskulttuuri.

- Golf  ei ole täällä vielä talvilaji, mutta
meidän kouluttajien on vain uskalletta-
va viedä harjoituskulttuuria eteenpäin.
Suomessa on erinomaiset mahdollisuu-
det kehittää talvisaikaan osaamistaan
golfissa, jotta saisi sitten kesällä vain
nauttia pelaamisesta. Nyt herätään vasta
kesäkuussa. Kyllä pari talvea pitää jak-
saa harjoitella, jotta hyvän ja huonon

lyönnin ero kesällä tuntuvasti pienenee.
- Toisaalta seuran on panostettava kou-

lutukseen, ja näin on tehty. Seura on
tukenut Jari Saviaron ja Atte Alahäivä-
län valmentautumiskoulutusta ja saanut
heistä tasokkaat nuorisokouluttajat, ko-
rostaa Linna.

- Se panos, joka Jarin ja Aten kautta
nuoriin kohdentuu, tulee seuralle vuosi-
en myötä moninkertaisena takaisin, myös
taloudellisesti.

Pohjois-Suomen alueryhmän nuoret - talenttiryhmä harjoitteli viime talve-
na kolmeen otteeseen Kemissä uudella simulaattorilla Tommi Linnan joh-
dolla.

(pv)



Samaan lämpimään tilaan sopivat niin lyöntipaikat, shippi- ja puttausalue kuin
simulaattorikin. Tapahtumia voi tarkkailla kahvion parvelta.



tel.    +358 10 387 9500

www.epl.fi

PL 175, 90101 OULU

fax    +358 10 387 9515



Kisakalenteri 2010
  1.7. Viikkokisa
  4.7. Seuran reikäpelimestaruus

1. kierros
  6.7. Audi Quattro Cup
 11.7. Sampo Pankki Open, A, 18,

greensome
 14.7. Lady’s Open N, pb
 15.7. Viikkokisa
 18.7. Corner Inn Open M, N 18 hcp, pb
 20.7. Seniorien kuukausikisa
 24.7. LC kuvernöörikisa M 18
 25.7. KGK-MLGK seuraottelu M, N, S 18 hcp
 29.7. Viikkokisa
   1.8. Shampanjaa ja mansikoita A, scramble
   3.8. Seniorien kuukausikisa
   7.8. Pikku Keskinen Open M, N, 18 hcp pb
   8.8. 20-vuotisjuhlakisa
 12.8. Viikkokisa
 14.8. City Sport Open M, N, 18 hcp, lp
 21.8. Seuran mestaruuskilpailut M, N, MS, J, 18, l p
 22.8. Seuran mestaruuskilpailut  M, N, MS, J, 18,  l p
 26.8. Viikkokisa
 31.8. Seniorien kuukausikisa
   4.9. Kemi/Keminmaa mestaruus M, N, 18 hcp, l p
   9.9. Viikkokisa
  18.9. Pohjois-Suomen mestaruus M, N, scr, l p
  26.9. Syyssatoa A, 18 bestball



REINOR OY
Kisällinkuja 11
94450 Keminmaa
FINLAND 

Puh. +358 (0) 10 7789 400 
Fax +358 (0) 16 280 163       

wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.reinoreinoreinoreinoreinor.f.f.f.f.fiiiii

info@reinor.fi



Paloilmoitin-
liikeoikeudet

SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖPOOLI OÖPOOLI OÖPOOLI OÖPOOLI OÖPOOLI OYYYYY
Asentajankatu 14, 94600 Kemi

puh. 020 869 4691, fax 016-253 009

jari.surakka@sahkopooli.inet.fi

Teollisuuden ja julkisen sektorin
sähköurakoinnit sekä kunnossapitotyöt

ATK-verkkojen asennukset ja mittaukset

S1-ryhmän asennusoikeudet
AT-telepätevyys



PERUSKURSSIT 9 h (3 iltaa /vko)

Kokoontuminen klubitalon edessä.

YKSITYISTUNNIT

Kemi Golfin kurssitarjotin kesällä  2010

Yksilöllistä opetusta.

Apuna halutessasi mm. videokamera.

Tuntien hinnat:
Tommi: 50 min./40 €, 2 hlöa/50 min./50 €,

peliopetus 9 r. 90 € (max 3 hlöä)

Antti ja Jari: 50 min./30 €, 2 hlöa/50 min./40 €,
peliopetus 9 r. 75 € (max 3 hlöä)

VIIKKOKURSSINA ma-ke klo 17-20
21.-23.6., 12.-14.7. ja 2.-4.8. ja 6.-8.9.

VIIKONLOPPUKURSSINA
pe klo 17–20, la-su klo 10–13

Kurssilla opetetaan kattavasti golfin perusteet.
Ulkona tapahtuvan opetuksen lisäksi perehdytään golfin
sääntöihin sekä golfetikettiin.

Kurssin hinta 135 € sisältää opetuksen lisäksi
mailat, pallot ja opetusmateriaalin kurssin ajan.
Green Card -suoritus sisältyy kurssin hintaan
(ei kurssin käyneille GC-suoritus 55 €).
Omaksesi saat greenihaarukan, merkkausnastan sekä golfpallon.

Kurssiin hintaan sisältyy myös kurssin kertaus 8.9. klo 20 - 21.

Ohjaajina Virpiniemi Golfin SF PGA pro Tommi Linna
ja/tai pro Antti Linna sekä seuraohjaaja Jari Saviaro

Ilmoittautuminen
Tommi Linna, 0400-917 133 tai
tommi.linna@golf.fi



Aika: Aihe: Opettaja:

22.6.  klo 15.30-16.30 putti Tommi Linna

24.6.  klo 15.30-16.30 pelitaktiikka Tommi Linna

13.7.  klo 15.45-16.45 lähipeli Antti Linna

  2.8.  klo 13.30-14.30 hybridimailat Tommi Linna

17.8.  klo 15.45-16.45 lisää pituutta Tommi Linna

Yrityksille, ryhmille, työporukoille yms. räätälöity rentoilmeinen tutustumi-
nen golfiin.

Esitellään lyönnit sekä harjoitellaan ohjatusti lyöntejä harjoitusrangella. Lopuksi
käydään pienimuotoinen kisa taitoradalla.
Kesto 1-2 tuntia.    Hinta: 90 €/1h.   Kokoontuminen klubitalon edessä.
Tilaisuuden vetäjät: Virpiniemi Golfin SF PGA pro Tommi Linna sekä
pro Antti Linna ja seuraohjaaja Jari Saviaro.
Ilmoittautuminen:
Tommi Linna, 0400-917 133 tai tommi.linna@golf.fi

Golfopetusta kaikille seuran aikuisjäsenille.

Voit valita itsellesi sopivan aihealueen alla olevasta tarjonnas-
ta tai voit tulla mukaan myös useampaan klinikkailtaan.
Hinta 9 € /hlö/aihe.
Ryhmän koko enintään 7 henkilöä. Klinikka toteutuu,
jos ilmoittautuneita on vähintään 5.

Ilmoittautumiset Golfklubin ilmoitustaululle.

Jos olet kiinnostunut saamaan valmennusta sekä itse
omatoimisesti harjoittelemaan, tämä on juuri sinulle
sopiva ryhmä!

JUNIORIVALMENNUKSEEN voivat hakea
kaikki seuran aktiivijunnut

YRITYSTILAISUUDET JA GOLFESITTELYT

Aikataulu: 2.8. klo 15.00–17.00, 3.8. klo 15.00-17.30., 8.9.
14.30-17.00

AIKUISTEN GOLFKLINIKKA

Vastuuvalmentaja Tommi Linna
Ilmoittautumiset:

tommi.linna@golf.fi



GOLFKAHVIOON
Meiltä saat lounaat ja pikkupurtavat,
kahvit ja virvokkeet

Kahvitamme myös kilpailuja ja
tapahtumia

Tervetuloa golffarit ja golfin ystävät

050-413 2480

golfkahvio@gmail.com

Toimimme kahviossa
itsenäisinä yrittäjinä.

Toteutamme mielellämme meille
esitetyt toivomukset ja tilaukset

Hoidamme myös
CADDIEMASTERIN  tehtävät

Elli Varajärvi Johanna Yli-Öyrä



Nuorisovastaava Jari Saviaro on
aina viihtynyt golfkentällä. Tänä

kesänä hänen ei tarvitse poistua kentäl-
tä lainkaan, jos aikoo kaikki harteilleen
sälytetyt hommat hoitaa.

Jarille kuuluu nuorisovalmennusta,
Wetterin golf-koulua, caddiemasterin
konsultointia, toimistotöitä, nettisivujen
ylläpitoa, kurssitusta ja kenttätöitä.

- Wetteri golf-koulutukseen Atte Ala-
häivälä tulee kaveriksi. Kurssilaisia on jo
liki kolmekymmentä ja lisää olisi tulos-
sa. Tiistai meillä kuluu ohjaushommis-
sa, torstaina pidetään kilpajunnuille omat
harjoituksensa. Niitäkin junnuja taitaa
olla toistakymmentä. Järjestämme jun-
nuille kisoja ainakin joka toinen viikko.

Omaa kilpailemistaan 6,7 tasoituksella
pelaava Jari kohdentaa loppukesään.
Suuntana ovat etelän isot kentät. Osin
kilpailumatkat kuuluvat hänen koulutuk-
seensa, jossa matkalla ammattivalmen-
tajaksi hän on päässyt golfin lajitutkin-
non puoliväliin.

- Syksyllä on periaatteessa pron titteli
tienattu, mutta sitten on vielä ammatti-

valmentajan tutkinto tavoitteena. Kilpai-
lu kuuluu koulutukseen, mutta itselläni-
kin on halu lähteä kokeilemaan isommil-
le kentille ja katsoa mitä siellä tapahtuu.
Kaikki se touhu tuo myös omaan val-
mennustyöhön uutta näkökulmaa.

Jari Saviaro

Jari tuo kentälle toistojen opin



Ammattivalmentajaksi pääsy edeltää
tasokkaita suorituksia PGA:n hyväksy-
missä kisoissa. Tasoituksenkin pitäisi olla
4 - 5 paikkeilla. Huimaako?

- Ei se huimaa. Paremmin lyön kuin
koskaan. On tullut uusia ajatuksia ke-
vään aikana tuohon omaankin svingaa-
miseen. Osuma palloon on parantunut.
Tarvitaan vain toistoja ja toistoja sekä
kerran vielä toistoja.

Toiston reseptiä Jari tulee tyrkyttämään
koulutettavilleenkin. Vaan sitä ennen
Kemin väylille ilmestyvät mustat tii-pa-
likat, joilta nuoremmat pelaajat pääsevät
aloittamaan kunnon väylillä. (pv)



Naistenilloissa ei ainoastaan kilpail-
la, vaan opiskellaan pistelaskua,

sääntöjä ja pelinlukua. Saadaan vinkkejä
muodin, kauneuden ja hyvinvoinnin am-
mattilaisilta ja viihdytään

Näin lupaili kesä sitten, nyt toiselle kau-
delle ladykapteenina ja naistoimikunnan
vetäjänä lähtevä, Raija Haapa. Päästiin-
kö tavoitteeseen?

- Viime kesä oli onnistunut. Kävijöitä
naistenilloissa oli tosi paljon. Saimme po-
sitiivista palautetta, joten mitä sitä hy-
vää mallia muuttamaan. Toki yritämme
saada nuorta naisenergiaa toimikuntaa
täydentämään ja vetovastuuseen kasva-
maan, luonnehtii Raija Haapa juhlavuo-
den tavoitteita.

Erityisesti naistoimikunta onnistui hou-
kuttelemaan avoimiin naisteniltoihin
paljon naisia ja heidän ystäviään. Varsin
moni naistenilloissa vieraillut löysi itsen-
sä vielä saman kesän aikana golfin salo-
ja oppimassa Green Card -kurssilla.

- Yhteishengen luominen on juhlavuo-

Ladykapteenin ja naistoimikunnan
päätavoitteena yhteishenki

den päätavoite. Toivomme, että rima tul-
la mukaan hienon lajin harrastajaksi, oli-
si todella matalalla. Toivon, että jokai-
nen voisi tulla mukaan ilman, että tar-
vitsee miettiä mitä tyyppejä nuo ja nuo

Raija Haapa



oikein ovat. Me seuran puolesta otam-
me sihteerin kanssa uudet pelaajat vas-
taan ja kerromme seurasta ja pelaami-
sesta.

Raija Haapa korostaa, että toimintaan
tuleminen ei suinkaan edellytä pelaamis-
ta.

- Uskon, että golfperheissä on jäseniä,
jotka haluaisivat toimia meidän reippaas-
sa ilmapiirissä, vaikka eivät ehkä halua
tai pysty syystä tai toisesta pelaamaan.
Tosin meiltä puuttuu nyt kannatusjäse-
nyyden mahdollisuus. Ehkä kannatusjä-
senyys vähentäisi ns. “golfleskeyden”
mahdollisuutta. Tämä kuitenkin on koko
perheen harrastus ja sellaisena sitä tulisi
kehittääkin.

(pv)

Raija lupaa golfympäristöön yllätyksen,
joka paljastuu kesän aikana. Kentällä
parannetaan mm. WC-palveluja. Ongel-
mana ovat vieraspelaajien palvelut, joil-
le tarvittaisiin pukeutumis- ja suihkuti-
lat

- Naiskapteenina yritän toimia yhteis-
työssä mieskapteenin ja toimikuntien
kanssa. Nuorisopuolella tyttöjä kaivataan
peliharrastukseen. Pitäisi pohtia keinoja
nuorten tyttöjen tavoittamiseksi.

-Mehän rakennamme harrastusta tule-
ville golfpelaajille. Tavoitteena on tule-
vaisuus.

Hyvä motto juhlavuodelle.



Lehdistä ja pöytäkirjoista....

Muutamassa viikossa Kuiva-nuoroon
on polkaistu kolme 125-165 metrin pe-
liväylää. (Meri-Lappi 26.6.-92)

22.6.92 Pentti Potila ja Ykä Kumpula
jyräsivät vielä traktoreilla… vihreyden
korvaa tekonurmi. (ML 26.6.-92)

22.10.92 Ilkka Haataja, Kemin Seu-
dun Golf Oy:n toinen toimitusjohtaja
Ykä Kumpulan jälkeen, vastaa epäilevil-
le, että Mainari Golf  Klubi on ollut Suo-
men Golfliiton jäsen keväästä 1990 al-
kaen. Keskustelua Kemin golfin ympä-
rillä käytiin taloudellisista kysymyksistä
sekä seuran ja kenttäyhtiön välisistä suh-
teista. (Pohjolan Sanomat 22.10.-92)

Golflehti herätteli lukijoitaan vuoden
1991 loppukesästä ilmoituksella, jossa
Kemin Golf  Klubi (nimi hieman outo,
enteilikö jo tuolloin seuramme nimen-
muutosta?) järjestää Golfin peruskurs-
sin 9.9. Pitopaikaksi ilmoitettiin Meri-La-
pin Studiokylä.  Seuraavana vuonna sama
toistui, ja alusta alkaen yhteistyökump-
panina toimi City Sport.

Kemin Mainari
Golfin ensimmäi-
sistä seuramesta-
ruuksista kilpailtiin
syksyllä 1993. Par-
haan tuloksen teki
Vertti Vanhatalo,
joka draivasi pallon

yli kentän mittojen. Vertti kuului ensim-
mäisen kesän golffareihin. Tuloslistalta
löytyvät mm. sihteerinä toiminut Marja-
Leena Hartikka-Lehtonen, Raija Potila,
Anja Salmela, Eija Karjula ja Helena
Vanhatalo.

Miehistä poimittakoon sarjansa voit-
tanut Petteri Näätsaari sekä Pentti Poti-



la, Allan Urpunen, Eero Kairento ja Jou-
ko Uusitalo. (ML 24.9.-93)

Vuoden 1993 lopulla seurassa oli 147
jäsentä.

Puistogolf, rantagolf  kelluvine palloi-
neen sekä pikkujoulut toivat vaihtelua
toimintaan.

Kentän ensimmäinen holari näki päi-
vänvalon syyskuun alussa 1994. Jouko
Juntunen sivalsi 92-metrisellä seiska-
väylällä pallon kuppiin. Mailana oli rau-
taseiska. (PS 2.9.-94)

Seuran toisissa mestaruuskisoissa
1994 seniorisarjan voittoon taituroi Pek-
ka Toivanen. Muutamaa päivää myöhem-
min seuran rahastonhoitaja Marjatta Ur-
punen voitti naisten sarjan syyskisassa,

jossa  seuran
pro Erkki Mar-
jakaarto näytti
osaamisensa
18-väyläisellä

par 54-radalla voittotuloksella 72. (PS
23.9.-94)

Vuotta myöhemmin PS  uutisoi, että
pari vuotta käytössä olleet hiekkagriinit
saivat keinonurmipinnoitteen.

Syyskuussa Taisto Pihlajaniemi avasi
90-metrisellä ykkösväylällä suoraan kup-
piin. PS 1.9. -95 kommentoi lyöntiin si-
sältyneen aimo annoksen tuuriakin, sillä
harvoin 8 metriä kohteestaan poikkeava
pallo vyöryskelee kuppiin. Oli miten oli,
hole in one oli seuran ensimmäinen kil-
pailuholari. Taisto Pihlajaniemelle ho-

lari oli kuitenkin vasta
alkua, sillä juhlavuoteen
mennessä  holareita on

syntynyt jo viisi, kaikki kilpailuissa.
Taitaa olla ainutkertainen saavutus.

Vuoden 1995 joulukuussa Mainari
Golf Klubi oli lehtien palstoilla ilmoit-
tamalla rakentavansa jäägolffia varten
radan Lumilinnan yhteyteen.

5 holaria

kilpailuissa

Tuumaustauko talkoissa...

Erkki Marjakaarto



Radalla pelattiin seuraavan vuoden
maaliskuulla kaksipäiväisten kilpailujen
aikana 18 väylää par-arvon ollessa 60.
Taisto Pihlajaniemi yllätti itsensä ja muut
voittamalla kisan nettolyönnein 47. Pi-
tuutta radalla oli 1355 metriä ja väyliä 6.

Toukokuussa  2000 Kemin golfken-
tällä päästiin makkaranpaistoon ensim-
mäisen varsinaisen klubirakennuksen te-
rassille.

10-vuotista taivalta juhlistettiin kevääl-
lä 2000. Seuran ja kenttäyhtiön puolelta
luvattiin 9-väyläisen kentän valmistuvan
syksyksi.

Pro Erkki Marjakaarron peruskurssit
täyttyivät. Kentän hoitovastuu siirtyi
Hannu Rissasen perheelle.

Täysimittaisella 9-väyläisellä kentällä

pelattiin ensi kertaa mestaruuksista elo-
kuun lopulla 2003. Mestaruuteen ylsivät
junioritytöissä Hanna Tervahauta 97
lyöntiä, naisissa Pirjo Heiskanen 91 ja
seniorinaisissa Helena Vanhatalo 81.

Junioripojissa Atte Alahäivälä voitti 77

Keinogriini vanhan klubirakennuksen edessä
loi hieman vihreää tunnelmaa.



lyönnillä, miehissä Hannu Kankaanpää
68  ja seniorimiehissä Risto Juho 71 lyön-
nillä.

Heinäkuun 17. päivänä 2004 Kromi-
laakson Golfpuistossa pelattiin virallises-
ti tasoituskelpoisella 9-reikäisellä kentäl-
lä. Samalla vihittiin käyttöönsä uusi, ul-
jas klubirakennus, joka on Kemin Seu-
dun Golf Oy:n omaisuutta. Yhtiöllä on
myös vuokraoikeus kentän maapohjaan.

Vihkiäiskisan A-sarjan voitti Matti Ol-
likainen lyönnein 37, par 32. Tasoituk-
sellisessa B-sarjassa voitto meni Martti

Höynälänmaalle tuloksella 34. Naisten
sarjan voitti Anja Salmela 36 lyönnillä.
Todella kovassa iskussa oli junioreiden
13-vuotias Kalle Salmela, jonka voitto-
tulos 33 oli kisojen paras.

Vuoden 2004 elokuussa seuran jäsen-
määrä oli noin 380.

Seuran nimi, Mainari Golf  Klubi ry,
muuttui nimeksi Kemin Golf  Klubi
ry:ksi vuonna 2009. Samana syksynä
kaksi uutta par 5-väylää saatiin pelatta-
vaan kuntoon. (pv)



Nyt ollaan kunnolla bunkkerissa.

Risusavotalla se alkoi.





Pelikauden 2010 maksut

Liittymismaksu: ei peritä

Jäsenmaksu:   50 € Jr. 1988-92/   20 €
myöh. synt.   15 €

Pelikausimaksu: 295 € Jr. 1988-92/ 110 €
myöh. synt.   65 €

Vuokrapelioikeus: 460 € Jr. 1988-92/ 165 €
myöh. synt. 100 €

Osakkeet: A-osake 1.350 €

Tiedustelut sihteeri
Satu Valkeiselta,
puh. 040 838 78 75

Keskuspuistokatu 20, 94100 Kemi, puh. 040-768 8214    eija.karjula@gmail.com

- kasvo- ja vartalohoidot

- Mediwave-lihaskuntoutusta

- kestopigmentoinnit

- meikkaukset

Lymfahoidot ja
aromaterapiaa

Meiltä saat ammattitaidolla monipuoliset SKY-dipl.kosmetologin
kauneudenhoitopalvelut, esim.

Green Fee: 27 €/ 18 reikää
22 €/  9 reikää

Juniorit: 12 €/ 18 reikää
10 €/   9 reikää
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