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Golfin ystävä ja yksi golf harrastuksen mahdollistaja Nurmeksessa. 
Lähes aina, kun naapurini Sepon kanssa tapasimme, juttu jossain 
vaiheessa kääntyi golfiin ja sen kehittämiseen Nurmeksessa. Tietysti 
keskustelimme myös omasta pelaamisesta ja sen tilasta. Käyttämällä 
enemmän aikaa harjoitteluun, olisimme saattaneet saada 
pelitasoituksemme laskemaan. Muun muassa näin Sepon kanssa 
mietiskelimme. Pielis-Golfin onneksi Seppo kuitenkin päätti keskittää vapaa-aikansa Nurmeksen 
golfkentän ja seuran kehittämisen mahdollisimman hyvin toimivaksi. Sekä golfyhtiön ja golfseuran 
hallituksissa toimiminen antoi siihen mahdollisuuden, erityisesti toiminnan aloittamisen 
ensimmäisinä tärkeinä vuosina. 

Seppo tutustui golfiin Afrikassa. Hän asui perheineen siellä ja työskenteli ulkoministeriön 
kehitysyhteistyön asiantuntijana koulutusprojekteissa yhteensä 6 vuotta. Tansanian Dar es 
Salaamissa v. 1973 - 75 golf ei vielä herättänyt kiinnostusta. Sambian Chipatassa v. 1979 - 81, 
Seppo kävi jo muutaman kerran lyömässä palloa paikallisella kentällä. Sambian Kitwessä v. 1986 - 
88, golfista tuli tärkeä koko perheen harrastus ja Seppo ja Pirjo suorittivat afrikkalaiseen tapaan 
greencard -kurssin. Golf harrastuksesta tuli elinikäinen yhteinen ilo. 

Nurmeksen kaupunki oli tehnyt alustavan suunnitelman golfkentän rakentamisesta jo vuonna 
1984. Nuoriso-ohjaaja Tauno Koljonen oli golfkenttä ajatuksen isä. 

Hyvärilän Matkailukeskukseen tarvittiin uusia mahdollisuuksia nuorten ja iäkkäämpienkin 
urheiluharrastuksiin. Golf oli yksi niistä ja urheiluseura Pielis-Golf perustettiin 24.5.1988 ja 
kenttäyhtiö Pielis-Golf Oy pian sen jälkeen 30.11.1988. 

Kurkeloiden palattua Afrikasta takaisin Nurmekseen 1988, Seposta tuli kenttäyhtiön hallituksen 
jäsen perustamisvuonna ja seuraavana vuonna seuran hallituksen jäsen. 

Seuran puheenjohtajaksi Seppo valittiin 1990 - 94 ja myös 1997. Näinä vuosina Seppo työskenteli 
monipuolisesti ja pitkäjänteisesti golf harrastuksen kehittämiseksi Nurmeksessa. Arkkitehti Kosti 
Kurosen suunnittelema 9 -reikäinen kenttä myötäili kutsuvasti Pielisen rantaa. Suunnitelman 
toteutus vaati kekseliäisyyttä, rohkeutta, osaamista ja yhteistyötä monelta taholta. Lainat, 
vakuudet, maksujärjestelyt ja niihin tarvittavat tuet eivät olleet varsinkaan poliittisesti 
ristiriidattomia. Elettiin 1990 luvun laman kourissa. Seppo joutui myös lehtien palstoilla 
puolustamaan ja perustelemaan golfin merkitystä, koska joidenkin tahojen suunnalta tuli vahvaa 
kritiikkiä tällaista elitistisenä pidettyä harrastusta kohtaa. 



Kuitenkin näin tehdyillä päätöksillä saatiin golfin pelaaminen mahdolliseksi monella eri tavalla: 
greenfeellä, kuntalaislipuilla sekä A- tai C -sarjan osakkeiden omistamisella. 

Ennen kentän valmistumista pidettiin useita erilaisia golfiin tutustumistilaisuuksia lähiseurojen 
kokeneiden pelaajien toimesta. 

Kentän rakentajana toimi Maanrakennus Erkki Honkanen ja rakentaminen tehtiin v.1989 - 90.  
Mukana oli myös suuri joukko vapaaehtoisia talkoolaisia, golfista innostuneita perheitä. Taitavana 
puuseppänä Seppo oli mukana monessa käytännön osaamistakin vaativissa tehtävissä, hän muun 
muassa rakensi ja pystytti tarvittavat tulostaulut. Kenttä saatiin pelikuntoon ja vihkiäiset pidettiin 
17.8.1991.  Avauslyönnin löi Golfliiton hallituksen jäsen Pekka Günter. 

Vihkiäistilaisuudessa Seppo Kurkela kiitteli nuorta seuraa edistyksellisyydestä ja tulevaisuuteen 
uskomisesta. Siitä osoituksena olivat muun muassa seuran palkkaama päätoiminen pro Aarno 
Lehtonen ja yhteensä 11 pidettyä greencard kurssia, samoin seuralle oli hankittu yhteiseen 
käyttöön golfvälineistöä sekä seuran siirtyminen ATK -aikaan. Sepon johdolla luotiin 
seuraorganisaatio, kentän hoito- ja toimintatavat, toimikunnat ja niiden tehtäväkuvaukset. Samoin 
toimihenkilöiden rekrytointi oli myös tärkeä tehtävä ja siinä Seppo ja hallitus onnistuivat hyvin. Pro 
shopille ja caddiemasterin toimistolle löytyi ensin tilat leirialueen entisestä vastaanotto 
rakennuksesta, myöhemmin Kartanohotellin laajennuksen myötä sen alakerrasta ennen nykyistä 
rakennusta. Palkattiin työntekijät kentälle ja toimistoon yhteistyössä yhtiön ja seuran kanssa. 
Puheenjohtajan ja sihteerin työtkin helpottuivat kun v. 1993 palkattiin toiminnanjohtajaksi Matti 
Hakomäki ja hänen jälkeensä Juha Holopainen v. 1997. Alusta lähtien panostettiin koulutukseen, 
mutta myös kilpailutoimintaan. Sponsoreina paikallisia yrityksiä tuli mukaan mm. Sasta, Olvi, Kulta-
Katriina, Pielispakari, Honka, Hyvärilä, Bomba…Lähiseurojen kanssa järjestettiin Savo-Karjala 
kierros, alue-tourit, omat monenlaiset kilpailut, etenkin juhannusyön kisa, josta jäi suunnaton 
yhteenkuuluvaisuuden tunnelma ja hauskuus. Talkoissa oli mukana kymmeniä vapaaehtoisia 
golfareita. 

Seppo toimi myös Golfliiton liittovaltuustossa v.1994 - 96. Hänelle myönnettiin Liiton pronssinen 
ansiomerkki ja seuran viiri. 

Sepon puheenjohtajakaudella järjestettiin seuran omia golfmatkoja myös ulkomaille koulujen 
lomien aikaan. Yli 50 vuotta jatkuneen avioliiton aikana Pirjo ja Seppo kävivät yhdessä pelaamassa 
golfia kaikkiaan 20 eri maassa, tutustuen yhteensä 80 - 90 erilaiseen kenttään. Niistä suomalaisia 
noin 20. Tuliaisina matkoilta oli monia uusia ideoita ja pelimuotoja kotikentällä toteutettavaksi. 
Eräs mielenkiintoisimmista oli Uudessa-Seelannissa 9 -reikäinen Hinehopun kenttä, jossa oli 18 
erilaista avauspaikkaa, mutta vain 9 viheriötä.  

Lupauduttuaan eläkkeellä ollessaan vielä uudelleen mukaan aktiiviseen seuratoimintaan, hänet 
valittiin syyskokouksessa 2020 seuran puheenjohtajaksi ja yhtiön hallitukseen edustamaan seuraa. 
Sepon tärkein visio seuratoiminnan uudistamisessa oli kenttätoimikunnan perustaminen ja sen 
toiminnan vahvistaminen. Jäseniksi hän oli kutsunut kokeneita ammattilaisia; rakentajan, 
kenttämestarin, puutarhurin ja toimitusjohtajan. Siitä olisi syntynyt yhteistyökykyinen ja 



innostunut ”Nyrkki” golf seuralle ja kentän tulevaisuudelle. Yhtiön puolella hänen tavoitteensa oli 
löytää hyvä, toimiva ratkaisu C -sarjan osakkeiden osalle.  

Valitettavasti kaikki suunnitelmat muuttuivat. Yllättäen Seppo sairastui helmikuussa ja menehtyi 
nopeasti edenneeseen syöpään 27.5.2021, 75- vuotiaana. Suruviesti oli musertava. 

Kuitenkin Seppo elää edelleen vahvasti perheen ja ystävien muistoissa sekä kentällä että sen 
ulkopuolella. Hän oli innostunut, kannustava ja luotettava ystävä, rakastava perheenisä, 
määrätietoinen mutta sovitteleva toimeenpanija, löytöretkeilijä, joka osasi toteuttaa haaveensa ja 
suunnitelmansa, vahvasti hänet muistetaan elämästä nauttivana golfarina. 

Kirjoittajana ystävä Antti Lanki, avustajana Kurkelan perhe 

 

 

Puheenjohtajaksi 1990 

Kaksi vuotta seuran perustamisen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kurkela. Seppo ja Pirjo 
olivat aloittaneet pelaamisen 1987. Heillä oli tietoa ja taitoa. Oli onni, että juuri Seppo valittiin 
uuden seuran johtoon. Me muut hallituksen jäsenet olimme untuvikkoja. Jos emme tienneet jotain 
golfiin liittyvää, otti Seppo asioista selvää. Sepon aikana seuran jäsenmäärä lähti vahvaan nousuun 
ja jatkoi nousuaan vielä Sepon puheenjohtajuuden jälkeen. Vuonna 2001 jäsenmäärä oli 1908 ja 
Pielis-Golf oli Suomen suurin golfseura. Sepon johdolla oli seurassa tekemisen meininki. Niitä 
aikoja haikeudella muistellen. 

Lasse Haikonen, seuran ensimmäinen kapteeni 

 

 

Sepon kanssa pelattiin poutasäässä 

Seppo oli juuri se etsitty herrasmiesgolfari. Sujui peli miten vain, niin Sepon kanssa oli aina ilo 
pelata. Kannustusta sai joka kierroksella ja myös hyviä sääntövinkkejä. Sain myös hyvän esimerkin 
ripeästä pelaamisesta ennen kuin olin ready golfista kuullutkaan. Parasta oli, kun joskus harvoin 
arpaonni suosi ja osuttiin kilpailuissa samaan ryhmään. Silloin oli hyvä rento golfpäivä tiedossa ja 
saattoi myös kuvitella saavansa pelata poutasäässä – Seppo kun ei mielellään sadepäivänä 
pelannut. Aina oli hauskaa, vaikka hyvän tuloksen sijaan olisimmekin joutuneet muistelemaan 
outtiin hävinneiden tai Pieliseen hukkuneiden pallojen määriä.  
 

Golfystävän muistoa kunnioittaen,  

Jaana Talari, moninkertainen seuranmestari 


