
Käenniemessä tapahtuu – KäkiGolf

Asiat ovat muuttuneet jonkin verran Käenniemessä Kalle Antinpojan jälkeen.

Asiaa tuntemattomille voin kertoa, että Kalle oli aikansa kuuluisuus Luopioisissa. Hän oli sen ajan kova 
business mies, joka uutteralla työllä ja kovalla riskinotolla päätyi moninkertaiseksi kartanon omistajaksi. 
Mukaan lukien aikanaan myös Rautajärven molemmat kartanot.

Antti syntyi Käenniemen torpassa vuonna 1839. Ja jo nuorella iällä hän auttoi talon töissä ja hänestä 
kasvoi voimakas poika. 

Kalle-poika pyysi 8-vuotiaana isältänsä voisiko hän raivata lepikosta peltoa itselleen. Isä myhäillen 
suostui pyyntöön. Kallella oli myös lehmä ja taisipa olla muutamia lampaitakin, joita siihen aikaan oli 
tapana pitää.

Jaa, että miten tämä liittyy otsikkon? No se selviää kohta.

Siirrymme nyt tuosta ajasta n 150 vuotta eteenpäin. 

Matti Ahvenharju, joka on äitinsä kautta Käenniemen sukua oli ostanut Lintumäen tilan tätinsä 
perikunnalta vuonna 1997. Lintumäki oli lohkottu entisen Käenniemen torpan maista 1920-luvulla.

Matti mietti mitä hän tekisi Lintumäen pelloille, jotka olivat kasvaneet koivua jo yli 30v. Hän oli aloittanut 
golfin peluun hiljattain ja lähimmälle golf kentälle Hämeenlinnassa oli tunnin ajomatka. Hänelle tuli idea 
rakentaa pelloille pieni golf-kenttä ja koska hänellä on maanrakennusinsinöörin koulutus, niin sekin olisi 
avuksi.

Ja vuonna 2006 6 reikäinen golf-kenttä olikin valmis! Synkkä metsä oli muuttunut avaraksi maisemaksi. 
Ensin golf-kenttä oli vain omassa ja vieraiden käytössä. Vuonna 2011 kenttä kuitenkin avattiin myös 
ulkopuolisille. Senjälkeen kesä-Luopiolaisten ei tarvinnut enää ajaa ”merta edemmäs kalaan” eli 
Hämeenlinnaan tai Tampereelle saakka pelaamaan.

Ja takaisin Kalle Antinpoikaan! 

On todennäköistä, että Matin golf-kenttä on osittain Kallen raivaamilla pelloilla. Ja kun Kallella 
varmaankin oli niitä lampaitakin, niin Matti ei jäänyt huonommaksi vaan on pitänyt kesäisin maillaan 5 
pässiä. Pässit kesyyntyvät kesän aikana niin, että tulevat golfkentän puolelle ”ruohon leikkuuseen”.

On myös todennäköistä, että Kalle pelasi jo alkeellista ”golfia” lammaspaimenena samoilla mailla ..... 
käyräpäinen paimennuskeppi kun on mitä parhain, kun kovettuneita lampaan jäännöksiä lyödään 
pusikkoon.....

Tarina voikin olla siinä mielessä totta, että väitetään skottilaisten lammaspaimenten keksineen golfin juuri 
tällä tavalla noin 400 vuotta sitten!

Eipä olisi Käenniemen torpan väki arvannut mitä heidän pelloillan tehdään 150v päästä. Siihen aikaan 
suurin osa Suomen kansasta sai elantonsa kovalla työllä pelloiltansa, jotka olivat joka neiliömetrin osalta 
arvokkaita elannon tuojia. 

Ennenvanhaan kova ruumiillinen työ piti ihmiset hyvässä kunnossa. Nykyaika vaatii korvaavia 
kunnonkohotus tapoja. Golfia pelaa Suomessa n 150'000 ihmistä. Itse 25 vuotta golfia pelanneena voin 
vakuuttaa, että se on oivallinen kuntoilumuoto. Yksi 18 reikää käsittävä golf-kierros kestää noin 4 tuntia 
ja sen aikana kävellään 8-10 km sekä välillä ”voimistellaan” (eli lyödään palloa...). KäkiGolfissa tosin 
selviää yhdestä kierroksesta (6 reikää) n 1½-2 tunnissa. 

Tervetuloa kokeilemaan golfia KäkiGolfin kursseille. Tai jos olet jo golffaaja, niin voit liittyä suoraan 
jäseneksi KäkiGolf Klubiin. Katso mainosta toisaalla lehdessä. 

Terveisin KäkiGolf tiimi: Matti, Marjatta ja pässit Lintumäestä sekä Heikki ja Janne Käenniemi

Kirjoittaja: Heikki Käenniemi

Lähteenä on myös käytetty vapaasti mukaellen Hanna Raudan kirjaa ”Kalle Antinpoika”.




