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Tarkista NexGolfissa seuraavat asiat:
Yhteystietosi – osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Varmistat, että saat viestit ja vielä ajallaan. TARKISTA SÄH-
KÖPOSTIOSOITTEESI.
Moni jäsen hämmästelee keväällä, kun ei pääse varaamaan 
lähtöaikoja netin kautta. Todennäköisesti jäsentiedoistasi 
puuttuu pelioikeuden ilmoitus. Varmista, että olet ilmoitta-
nut pelioikeuden käytöstä. Osakkaat voivat tehdä sen suo-
raan Nexgolf-ohjelmassa. Muutoin ole yhteydessä toimis-
toon, niin korjataan tilanne.

Toimiston uusi sähköpostiosoite:  
nurmijarvi@nurmijarvi-golf.fi
Vanha osoite, josta posti kääntyy uuteen, on vielä jon-
kin aikaa käytössä, mutta ottakaa tämä uusi osoite 
käyttöön samantien.

e-Birdie tai tulostettu jäsenkortti, pelilippukortit ja peliliput 
Jäsenkortit toimitetaan pääasiassa sähköisessä muodossa 
suoraan pelaajien älypuhelimiin e-Birdie-sovellukseen. Vaih-
toehtoisesti on edelleen saatavilla tulostettu jäsenkortti niille, 
joiden puhelimeen ei voida sähköistä jäsen-
korttia liittää. Tilaa tulostettu jäsenkortti ken-
tän toimistosta. 
Pelilippukortit ja peliliput ovat edelleen paino-
tuotteita, ja ne ovat noudettavissa klubilta he-
ti kentän avaamisesta lähtien.

Nimetty pelioikeus kirjataan NexGolfiin, bägilätkät histo-
riaa
Olemme siirtyneet sähköiseen pelioikeuksien hallintaan. Ni-
metyt pelioikeudet on merkitty golfohjelmaan valmiiksi ja fyy-
sistä lätkää ei enää tarvita. Siirrettävät eli ns. firmapelioikeu-
det toimitetaan kuitenkin edelleen kortteina.

Kultakortti – osakkaan mahtava lisäetu  
Osakkeenomistaja, joka käyttää nimettyä pelioikeutta itse, 
voi tilata Kultakortin 165 eurolla ja pelata 26 eri kentällä (max 
7 kertaa/kenttä). Kortin tilaus toimistosta ja se laskutetaan 
erikseen. Vaikka puhutaan Kultakortista, niin fyysistä korttia 
ei enää tarvita, vaan NexGolf-ohjelmassa on tästä merkinnät 
ja henkilön valokuva. 

SGK Etukortti – edut kolminkertaistuivat
Etukortti mahdollistaa pelaamisen 3 kertaa 50 % alennuk-
sella yli 30 eri kentällä. Kortin voivat lunastaa kaikki nimetyn 
pelioikeuden haltijat 20 eurolla ja osakkaat 10 eurolla. Etu-
kortin voi lunastaa kauden alussa caddiemasterilta.

Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittautuminen sekä 
tasoituskierrosten syöttäminen
Suosittelemme käyttämään NexGolfia. Jäsenen omilla si-

vuilla pystyy ilmoittautumaan vaikka koko kesän kilpailuihin 
ja tapahtumiin. Tasoituskierrosten syöttäminen onnistuu sa-
malla tavoin jäsenen tiedoissa paitsi poikkeukset: 1. tasoi-
tusryhmässä pelaavat (Hcp alle 4,5) tai 6. tasoitusryhmässä 
pelaavat (Hcp >36), juniori-ikäiset, ulkomailla pelatut kierrok-
set ja par 3 -radan kierrokset. Näissä tapauksissa tuloskor-
tit toimitetaan caddiemasterille tasoituksen päivitystä varten.

Bägikaappeja vuokrattavissa! 
Kätevä tapa säilyttää varusteita
Klubitalon bägivarastossa on vapaana joitakin isoja kaappe-
ja hintaan 85 euroa (2-3 bägille) tai pieniä kaappeja 40 eu-
roa (1 bägille). Tiedustelut ja varaukset kirsi.mantynen@nur-
mijarvi-golf.fi

Golfautojen käyttö
Vuokrakäytössä on 10 golfautoa. Osakkaille ja jäsenille on 
tarjolla myös auton kausivaraus. Autojen vuokrahinnat 35,-/
kerta tai osakashinta 25,-/kerta. Lisäksi koko kauden vuok-
rahinnat 450,- tai osakashinnalla 325,-. Koko pelikauden va-
raukset ja käyttöön liittyvät tiedustelut johanna.purhonen@

nurmijarvi-golf.fi.

Klubiravintolan ruokalista 2018
Tutustu klubiravintolan ruokalistaan 2018, lis-
ta julkaistu ravintolan kotisivuilla. Koko jäse-
nistölle on tarjolla ravintolan lounaskortti, jo-
hon leimoja keräämällä saat kymmenennen 
(10.) lounaan veloituksetta. Pyydä kortti he-

ti kauden alussa joko caddiemasterilta tai suoraan ravinto-
lasta.

Varauksen vahvistaminen – 
”ohituskaistalla” nimetyn pelioikeuden käyttäjille
Nimetyn pelioikeuden haltijalla on mahdollisuus vahvistaa 
oman lähtöajan varaus itsepalveluna caddiemasterin aulas-
sa olevan iPad’in kautta. Tämä pikalinja – ohituskaista – pal-
velee NGK:n omia pelaajia, joilla on nimetty pelioikeus käy-
tössään.  

Jäsenen vieraana tutustumaan
Suosittelemme tätä: Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus kertoa 
kavereilleen ”Koko Nurmijärvi Golfaa” -tutustumisilloista se-
kä erittäin edullisista golfkursseistamme.

Tiesitkö, että
NGK Oy:n pelioikeuteen sisältyy, ilman erillistä mak-
sua, junioripelioikeus alle 24 v. perheen jäsenelle tai 
alenevassa polvessa lapsen lapselle osoitettuna. Ja 
tämä juniorin pelioikeus on käytettävissä veloituksetta 
eli sisältyy siis osakkeen vastikemaksuun!
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Tätä kirjoittaessa talven pakkaskausi tuntuu vihdoin-

kin olevan takanapäin ja aurinkoiset päivät antavat 

tunteen lähestyvästä keväästä. Kevään alkaminen vie 

ajatukset tulevaan golfkauteen. Kauteen valmistau-

tumiseen kuuluvat olennaisena osana GoExpo ja nii-

den yhteydessä järjestetyt Golfmessut, missä oli esillä 

kattava esitys mm. välineistä, kotimaisista golfkentis-

tä ja ulkomaan golfkohteista. Ulkomaan matkatarjon-

ta lisääntyy jatkuvasti ja osastoilla pyörivistä kävijä-

massoista päätellen se myös kiinnostaa suomalaista 

golfaria. Muutamaa lähikohdetta lukuun ottamatta 

matkapaketteihin kuuluvat pelimaksujen lisäksi myös 

lennot ja hotellit. Matkojen hintahaitari alkaa yleensä tuhannesta eurosta 

päätyen toiselle kymmenelle tuhannelle kaukomaiden pitkissä matkoissa.  

Ja kauppa käy. Tuolla tuhannella eurolla yleensä saa viidestä kuuteen kier-

rosta matkakohteessa. Nurmijärven Golfin osakkeen vuosivastike on 810 

euroa. Keskimäärin kyseisellä vastikkeella pelataan kaudessa 23-24 kier-

rosta, mutta onpa niitäkin, joille kierroksia kertyy toista sataa. Tällöin kierrok-

sen hinnaksi tulee reilusti alle kymppi. Eli onko se meidän vastike loppujen 

lopuksi kuitenkaan niin kallis lajin harrastajille.

 

Kentän kehittämistä jatketaan hyväksytyn strategian mukaisesti; päätuote 

eli kenttä pidetään kunnossa. Talven aikana on tehty toimenpiteitä, joilla py-

ritään nopeuttamaan peliä, esimerkiksi väylän B7 laitoja on siistitty molem-

milta sivuilta. Raffialueiden siistimiseen tullaan edelleen kiinnittämään eri-

tyistä huomiota. Myös infraan ollaan panostamassa esimerkiksi joidenkin 

siirtymien päällystämisellä, ja vihdoin ollaan myös rakentamassa käymälä-

tiloja rangen läheisyyteen – asia, joka ilahduttaa erityisesti ikääntyviä golfin 

harrastajia.

 

Tulevan kauden pelillinen onnistuminen vaatii hyvää kuntoa. Tätä kuntoa 

voimme itse kukin nostaa liikkumalla kauniissa kevätsäässä, hikoilemalla 

kuntosaleilla tai pelkästään tekemällä erilaista pikku treeniä kotioloissa. Ja 

tietenkin se venyttelykin tulee muistaa kuntoilun jälkeen.

 

Mukavaa kauden alun odottelua! Olkoon tuleva kausi pitkä ja vähäsateinen!

Petri Kalmi

PS. Kausi alkoi lupaavasti, Belekissä uran kolmas Hole in One. 

P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

PÄÄTUOTE ELI KENTTÄ
PIDETÄÄN KUNNOSSA!

2018
Caddiemasterit 

esittelyssä

NGK Oy:n 
puheenjohtaja

Petri Kalmi

Caddiemasterit ylhäältä vasemmalta 

Pipsa, Neea, Janika, Siiri, Johanna.

NGK:n caddiemasterit 
vuosimallia 2018

Suuri ilo kertoa jäsenistölle, että kaikki 
viime kesän caddiemasterit tulevat 
palvelemaan teitä myös kaudella 2018.
Iloiset, ammattitaitoiset caddiemasterit 
ovat jo ’lähtökuopissa’ ja odottelevat 
kauden alkamista. Kauden 2018 cad-
diemasterit: Pipsa Purhonen, Neea 
Jokinen, Janika Lindroos, Siiri Peltonen 
ja Johanna Laakso.
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Aina joskus tulee eteen tilanteita tai ta-
pahtumia, joista muistaa vielä pitkän-
kin ajan kuluttua missä oli ja mitä teki. 
Useimmiten tilanteen tai tapahtuman 
täytyy toki olla jotenkin yllättävä tai 
tärkeä. Minun kohdallani viime syksy-
nä saamani puhelu täytti nämä kritee-
rit. Tuttu numero, joten puhelu ei sinän-
sä yllättänyt, mutta esitetty kysymys 
kylläkin. Niinpä tuo päivä ja tilanne on 
jäänyt hyvin mieleen. 

Tuo totaalisesti yllättänyt kysymys oli ”olisit-
ko kiinnostunut ja mahdollisesti käytettävis-
sä kapteenin tehtäviin, mikäli syyskokouk-
sessa tällaista esitettäisiin ja valinta osuisi 
kohdalle”. Onneksi kysymys esitettiin pu-
helimessa ja olin siinä kohtaa myös yksin, 
niin kukaan ei voinut nähdä sitä hölmisty-
nyttä ilmettä, joka minulla ainakin omien 
tuntemuksieni mukaan oli. Taisi mennä to-
vi, ennen kuin sain sanan suustani. Soitta-
ja vakuutti olevansa tosissaan, niin ei voinut 
muuta kuin pyytää pari päivää miettimisai-
kaa

Soittaja oli sen hetkinen kapteeni Pa-
si Theman, joka samalla ilmoitti, että olisi 
mahdollisesti luopumassa kapteenin tehtä-
vistä. Miksi, no sen tiedämme nyt.

Innostus painoi vaakakupissa
Siinä meni sitten se työpäivä ja pari muu-
takin päivää asiaa pohtiessa. Kun on tullut 
pelanneeksi Nurmijärvellä aktiivisesti noin 
20 vuotta, niin nuo edelliset kapteenit ja la-
dykapteenit ovat tulleet tutuiksi. Sen muu-
taman päivän aikana tuli ainakin selväksi 
niiden saappaiden koko, jotka mahdollinen 
valinta pistäisi täyttämään. Täytyy ihan re-
hellisesti sanoa, että pikkuisen hirvitti. In-
nostus ja mahdollisuus taisivat kuitenkin 
painaa vaa’assa, joten lopulta päätös oli 
helppo 

Seuran syyskokous valitsee vuosittain 
seuralle mm. kapteenin ja ladykapteenin. 
Tuli totuuden hetki. Päästiin kokouksessa 
kohtaan, jossa kapteenien valinnat suoritet-
tiin. Kun oli selvää, että allekirjoittanut valit-
tiin tähän kunniatehtävään, niin tuli jotenkin 
omituinen olo. Oma nimi pääsisi listalle, jos-
sa arvostamani kapteenit ja ladykapteenit 
on lueteltu. Unohtaa ei myöskään sovi si-
tä luottamusta jäsenten keskuudessa, mikä 

UUSIA HAASTEITA

Kauden 2018 painopiste-alueet
Painopisteeksi olemme kuitenkin valinneet 
uudet jäsenet ja heidän kotouttamisensa 
Nurmijärvi golfiin. Tänäkin kesänä NGK jär-
jestää Koko Nurmijärvi Golfaa -projektin. 
Se on taas iso ponnistus, mikä ei onnistu 
ilman vapaaehtoisia. Me kapteenit toivom-
me, että edellisvuoden tapaan löytyy aktii-
visia jäseniä osallistumaan näihin opastus-
tehtäviin. Ne ovat oivia tilaisuuksia näyttää 
uusille golfin kokeilijoille, miksi golf on niin 
kivaa ja samalla antaa pienen näytteen Nur-
mijärvi Golfin loistavasta klubihengestä. On 
todella mukavaa tavata uusia ihmisiä, ju-
tella heidän kanssaan ja esitellä klubimme 
toimintaa. Mikäänhän ei estä myöskään 
pyytämästä heitä uudestaan pelaamaan 
kanssanne.

Pientä uudistusta on myös luvassa. 
Kapteenien infot, peli-illat ja Kapteenin 
kannu kokevat pienoisen muutoksen. Tar-
koituksemme on ottaa entistä paremmin 
huomioon uudet jäsenet pelitaustasta tai 
taitotasosta riippumatta. Tulevana kesänä 
järjestetään uusille jäsenille kaksi isompaa 
tapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma on 
kesäkuun alussa järjestettävä peli-ilta, joka 
on tarkoitettu kaikille siihen mennessä liit-
tyneille uusille jäsenille, ja toisena tapahtu-
mana perinteinen Kapteenin kannu, johon 
kutsutaan kaikki uudet jäsenet. Nämäkin 
tilaisuudet vaativat onnistuakseen vapaa-
ehtoisia mukaan ”kummipelaajiksi” peliryh-
miin. 

Kaikista näistä tapahtumista lisää tietoa 
jäsentiedotteissa tässä kevään aikana. 

Muutamia viikkoja vielä ja kausi avataan 
täällä kotimaassakin ja omalla kentällä. Toi-
vottavasti saamme nauttia ainakin pikkui-
sen paremmista golfkeleistä kuin viime ke-
sänä. Älkää unohtako sitä hymyä kasvoilta 
kun olette pelaamassa, sillä golfhan on mu-
kava ja rentouttava peli, vaikka se joskus 
koettelee. Peli kuitenkaan tuskin paranee 
”kiukuttelemalla”, taitaa käydä päinvastoin.

Pasi Kaskinen

valintaan liittyy. Se on iso asia, josta haluan 
tässä yhteydessä kiittää.

No, tätä kirjoitettaessa asiat ovat jo pik-
kuisen selkiytyneet. Kapteenien moninaiset 
tehtävät alkavat pikku hiljaa avautua. Osit-
tain on jopa yllättänyt se tehtävien kirjo, jo-
ka kapteenien toimenkuvaan kuuluu. On 
seurahengen ylläpitoa, erilaista golfin eti-
kettiin ja pelaamiseen liittyvää opastusta ja 
isona asiana uusien jäsenten huomioiminen 
ja opastaminen, unohtamatta roolia seuran 
hallituksen jäsenenä. Eipä ole aikaisemmin 
tullut ajatelleeksi. No nyt tulee ja saa nähdä 
miten käy. Onneksi apuna on kokenut la-
dykapteeni Merja Iiskola ja myös kaima on 
luvannut auttaa, mikäli eteen tulee visaisia 
kysymyksiä tai ongelmia.

Kauden 2018 kynnyksellä
Kun katsoo tällä hetkellä lämpömittaria, niin 
ei uskoisi, että uusi golfkausi on vain joiden-
kin viikkojen päässä. Lämpömittari huitelee 
nyt -20 asteen tienoilla, mutta kaipa se on 
kalenteria uskottava. Talven aikana seuran 
eri toimikunnat ja kapteenit ovat miettineet 
ensi kesän kuvioita. Koska minulle tilanne 
on uusi, niin on ollut paljon mietittävää, en-
kä varmasti vieläkään ole sisäistänyt kaik-
kea. Merjan kanssa olemme miettineet mi-
kä tai mitkä asiat olisivat tänä kesänä ns. 
painopisteitä kapteenien kannalta. Emme 
toki unohda perinteitä, joten muistutam-
me tänäkin vuonna jäseniä kentän siistey-
den ja kunnon vaalimisesta (mm. lyöntijäl-
kien korjaus), pelinopeudesta jne. Ja tietysti 
toivomme, että mahdollisimman moni osal-
listuu toimikuntien järjestämiin tapahtumiin 
ja kilpailuihin. 

Kapteenit Merja Iiskola ja 
Pasi Kaskinen
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Sanotaan, että golfmark-
kinat ovat murroksessa. 
Näin onkin, ja varsinkin 
Uudenmaan talousalueel-
la, jos on uskominen eräi-
den medioiden intensiivi-
seen viestintään. 

Probleemat pohjautuvat osit-
tain siihen, että golfin harras-
tajien määrä ei ole juurikaan kasvanut vii-
meisten 7 vuoden aikana, osittain pelaajien 
asiakkuuskäyttäytymisen muuttumiseen, 
osittain omistajapelaajien ikääntymiseen –  
syitä on monia.

Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkas-
ti toimenpiteitä, joita ollaan toteuttamassa 
tai suunnittelemassa muissa golfyhtiöissä 
osakkeen omistuksen murroksen johdos-
ta. On huomattava, että toisen yhtiön toi-
menpiteet eivät välttämättä sellaisinaan ole 
sovellettavissa esim. NGK Oy:lle, jo yhtiö-
järjestysten erilaisten määräysten johdosta.  
Toki seuraamme ja analysoimme 
tiettyjen golfyhtiöiden toimenpi-
teitä, olisiko niistä jotain sovellet-
tavaksi myös NGK:n suuntaan, 
näitä yhtiöitä ovat mm. Suur-Hel-
singin Golf, St.Laurencce Golf, 
Peuramaa Golf, Hirsala Golf ja 
Hyvigolf.  

Yhtiön strategiasta
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n toi-
mintasuunnitelmassa 2018 esi-
tetyt painopistealueet perustu-
vat yhtiön strategisiin linjauksiin. 
Jatketaan 27 + 9 reiän kokonai-
suutena ja edellisten vuosien laa-
tutavoitteella. Hoitovastike tulee 
säilymään noin nykytasolla. Pa-
nostetaan uusasiakashankintaan 
sekä muun myynnin lisäämiseen 
mm. tapahtumamyynnin kautta. 
Korjausvelan syntymistä pyritään 
välttämään eli pidetään kenttä, 
kalusto ja kiinteistöt kunnossa. 

Golfmarkkinat murroksessa,
NGK vastaa toimialan haasteisiin

KULMA-
HUONEESTA

Kehittäminen ja kunnossa-
pito resurssien puitteissa, eril-
lisiä rahoitusvastikkeita ei ole 
näköpiirissä.

Omien osakkeiden hankin- 
nalla pienennetään osakkei-
den lukumäärää ja samalla 
pyritään kasvattamaan jäljel- 
le jäävien kysyntää, mm. vuok-
raustoimintaa aktivoimalla. Ta- 

voitteena pidetään sitä, että NGK:n osak-
keen omistaminen ei muodostu taloudelli-
seksi rasitteeksi, mikäli osakas ei käytä pe-
lioikeuttaan. Toisaalta tavoitteisiin kuuluu 
myös se, että NGK:ssa voi pelata hyväkun-
toisella kentällä, vertailukelpoisin vuosikus-
tannuksin ja melko väljästi, eli pääsee pe-
laamaan suurinpiirtein toivottuun aikaan.           

27 + 9 reikää
Yhtiö tulee edelleen toimimaan aikaisem-
pien vuosien periaatteella siten, että kaikki 

radat (A, B, C ja Par 3) pidetään yhdenver-
taisessa kunnossa ja pyrkien myös edellis-
ten vuosien laatutasolle. Erityisesti tässä on 
mainittava, että C-radan yhteyteen syksyl-
lä 2017 rakennetun frisbeegolfradan käyt-
töä tullaan ohjaamaan ja rajaamaan tarkasti 
siten, ettei viime syksynä havaittua eri ryt-
millä pelaamista pääse syntymään. Tätä 
”uutta”, C-radan sisään rakennettua, rataa 
tullaan käyttämään myös aloittelevien gol-
fareiden ja juniorigolfareiden harjoituksissa 
ja peleissä

Koko yhteisön panostus 
uusasiakashankintaan 
Nurmijärven Golfkeskus Oy ja Nurmijärven 
Golfklubi ry panostavat yhteisillä toimenpi-
teillä uusasiakashankintaan.Näitä toimen-
piteitä ovat mm. alkeiskurssitoiminnan uu-
distukset, uuden pelaajan pelipaketit ja 
erityisesti Koko Nurmijärvi Golfaa -projek-
tin (KNG) laajentaminen. Ja näistä etenkin 
KNG tukeutuu jälleen vapaaehtoisten ha-

luun auttaa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Uusien pelurei-
den hankinnan lisäksi tullaan luon-
nollisesti huolehtimaan nykyisen 
jäsenistön tyytyväisyydestä mm. 
monipuolisella klubitoiminnalla, toi- 
mivilla palveluilla ja hyväkuntoisella 
peliareenalla.

Kirjoitin tällä kerralla hieman 
hallinnollista asiaa, kun näistä stra-
tegioista ja NGK:n linjoista on käy-
ty ja käydään jatkossakin keskus-
teluja. Golfkausi käynnistyy pian, 
nautitaan siitä ja toivottavasti au-
rinkoisesta kesästä ja palataan 
näihin hallinnollisiin kiemuroihin 
ajallaan.

Nautinnollista golfkesää kaikille!
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
NGK Oy
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Kuluva talvi on jälleen 

näyttänyt kaikki puolen-

sa. On satanut vettä, 

jäätävää tihkua, lunta 

ja räntää. Aurinkoisista 

talvipäivistä ei olla päästy 

nauttimaan kuin vasta 

ihan viime päivinä. Kir-

joitan tätä tiistaina 20.3., 

jolloin on kevätpäivän 

tasaus. 6A-viheriöltä ote-

tuista kuvista voi päätellä 

kevään tilanteen. Kuvia 

vertaamalla voi myös 

todeta, että hieman 

myöhässä ollaan. Kuva, 

jossa näkyy hieman vi-

hertävää pintaa on otettu 

viime vuoden keväällä 

16.3.2017 ja kuva, jossa 

näkyy vain erinomainen 

latu hyvine hiihtokelei-

neen on otettu tänään.

Lunta ei toki ole paljon, 

mutta eihän se sula, 

kun yöpakkasia on joka 

yö eikä ns. termisestä 

keväästä ole tietoakaan. 

Lumien poistoon ja mah-

dollisten jäiden sulatuk-

seen viheriöiden osalta 

ryhdytään heti, kun en-

nuste on tälle työvaiheelle 

suotuisa. Yhtäältä luote-

taan siihen, että viheriöt 

jaksavat elossa vielä het-

ken. Toisaalta valmistau-

dutaan taas jokakeväisiin 

kylvöihin.

Peruskorjauksista

Kentällä on jälleen tehty 

pientä perusparannus-

työtä siellä täällä. Esi-

merkiksi 7B-väylän 

oikean puoleista 

palloja syövää ojaa 

on putkitettu noin 60 

metriä. 1A-2A-väylien 

rantoja on siivottu ja 

tehty valmistelua 5B-

väylän lisälyöntipai-

kalla. Kylvöt tehdään 

alkukesän aikana. 

Viimeisessä kuvassa 

näkyvä 1D-viheriöllä 

juokseva hirvi lumi-

sateessa on kuvattu 

19.3.

Kyllä se kevät ja 

kesä sieltä tulee ja 

viimeistään Vappuna 

pääsee pallolle kyytiä 

antamaan

Hyvää pelikautta 
2018 toivottavat 
Tapsa ja kentänhoi-

tajat

Kentän talvehtiminen

Kevät 2017

Kevät 2018.

B7 osa täytetty 60 m matkalta. Hirvikin bongattu kentällä.
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NGK ry:n puheenjohtaja

Pasi Theman

P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

Syksyn 2017 aikana monivuotinen ja erittäin pidetty 

puheenjohtajamme Antti Sarjamo antoi ymmärtää, 

että on aika uusien tuulien ja ajatusten. Näin syysko-

kouksemme tehtäväksi tuli valita seurallemme uusi 

puheenjohtaja luotsaamaan Nurmijärvi Golfia eteen-

päin yhdessä jäsenistön kanssa muuttuvassa Suo-

mi Golfin maailmassa. Vaikka takanani on useampi 

kausi seuran kapteenina, en voi silti olla toteamat-

ta, että tämä jäsenistön puolelta osoitettu luottamus 

seuramme perinteiden vaalijaksi on talven aikana 

saanut yhä monivivahteisempia piirteitä ja merkityk-

sellisyyttä omissa ajatuksissani

Nurmijärvi on ilmiö!

Kun tarkastelee Nurmijärvi Golfia, sen kilpaurheilullis-

ta menestystä tai jäsenistön aktiivisuutta sekä ulkopuolisten ar-

vostamaa poikkeuksellisen vahvaa seurahenkeä, en uutena pu-

heenjohtajana voi kuin nöyrästi ottaa hatun pois päästä ja kiittää 

kaikkia yhteisömme jäseniä. Te kaikki olette omalla toiminnallan-

ne olleet mukana luomassa seuramme hienoja perinteitä, vahvaa 

yhteisöllisyyttä ja kilpailullista menestystä.  Samalla olemme yh-

dessä luoneet tämän päivän Nurmijärvi Golfille vankan ja turvalli-

sen pohjan jatkaa menestyksellisesti eteenpäin.

Uskon myös, että me kaikki allekirjoitamme näkökulman, että 

silloin kun kaikki on hyvin ja asiat menevät hyvässä hengessä 

eteenpäin, on otollinen hetki pysähtyä miettimään tulevaisuutta 

ja seuraavia kysymyksiä; 1) Minkä olemassa olon haluamme var-

mistaa myös tulevaisuudessa? 2) Mitä uutta haluamme toimin-

taamme tuoda? 3) Mistä meidän on ehkä aika luopua?  

Historiaa ja perinteitä tulee kunnioittaa

Tulevaisuuden miettiminen on aina hyvä aloittaa historian tunte-

misesta, sillä historiamme ja sen myötä syntynyt toimintakulttuu-

rimme on kuitenkin se pohja, jonka päälle nykytilamme on raken-

tunut. Tätä historiaa ja kulttuuria meidän tulee aina kunnioittaa ja 

arvostaa.

Puheenjohtajana seuramme historia ja kulttuuri tu-

levat näyttäytymään minulle uudesta näkökulmasta 

nyt ja jatkossa. Omalta osaltani tämä, historiaan ja 

toimintakulttuuriimme uudesta näkökulmasta tutus-

tuminen, on alkanut tänä keväänä tutustumalla toi-

mikuntiimme, toimikuntiemme jäseniin ja toimikunti-

en toimintaan. Voinkin vilpittömästi sanoa, että tätä 

osaa historiasta ja sen myötä syntynyttä toiminta-

mallia on todella helppo kunnioittaa ja arvostaa. Toi-

mikunnissa tapaamieni ihmisten into, pyyteetön halu 

työskennellä seuramme toiminnan eteen ja intohimo 

viedä seuraamme ja sen asioita sekä henkeä eteen-

päin on todella kunnioitettavaa. Haluankin jo näin ke-

väällä lausua nöyrän kiitoksen kaikille toimikunnille ja 

niiden jäsenille mahtavasta panoksestanne seuram-

me puolesta kaudella 2018! 

Samalla haluan haastaa kaikki jäsenemme osallistumaan aktii-

visesti toimikuntiemme järjestämiin tapahtumiin! Osallistuminen 

on erinomainen tapa kiittää toimikuntien jäseniä heidän tekemäs-

tään työstä yhteisömme eteen. Samalla nämä tapahtumat an-

tavat sinulle mahdollisuuden olla vaikuttamassa siihen millainen 

Nurmijärvi Golf on tulevaisuudessa. 

Kerro rohkeasti ajatuksistasi

Puheenjohtajana haluan olla lähellä jäsenistöämme. Toivonkin si-

nun jäsenenä tulevan rohkeasti kysymään asioista ja kertomaan 

omia ajatuksiasi. Jokainen idea, ajatus ja näkemys ovat meille 

tärkeitä. Vain yhdessä toimimalla voimme varmistaa, että myös 

tulevaisuudessa Nurmijärvi Golf on yhteisö: Joka menestyy kil-

paurheilullisesta näkökulmasta; Jossa on erinomainen seura-

henki ja aktiivinen jäsenistö; Johon kaikkien on helppo tulla, niin 

omien jäsenten kuin vieraspelaajien. Nämä ovat samalla asioita, 

jotka tekevät meistä muiden silmissä arvostetun, kunnioitetun ja 

kiinnostavan, niin tänään kuin huomenna.

Hyvää ja aurinkoista pelikesää!

T. Pasi Theman 

”Historia ja toimintakulttuuri on pohja, jolle nykytila on rakentunut.”

Hienot perinteet, hieno historia
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ESA MERILÄINEN VUODEN 2012 
HERRASMIESGOLFARIKSI

Nurmijärven Ladyt ovat valinneet miesgolfareiden parista Herras-
miesgolfarin jo vuodesta 1996 lähtien. Vuoden 2012 päättäjäisissä 
silinterihatun sai päähänsä Esa Meriläinen sarjassaan 16. Herras-
miesgolfari. Ladyjen toimesta suoritettavassa äänestyksessä Esa 
keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Esa keräsi äänet 
hillityllä huomaavaisuudellaan ja kohteliaisuudellaan. Naiset ar-
vostivat Esan avuliaisuutta kentällä; ladygolfarin pallo ei koskaan 
kadonnut Esan peliseurassa. Lisäksi hän on osoittanut hyvää huu-
morintajua ja pitkäjänteistä otetta lajiin nimeltä Herrasmiesgolf. 
Ladyjen lahjoittama NGK:n logolla varustettu Birdie-pullo on Esalla 
varmaan kovassa käytössä, sillä tämä single-tasoituksella pelaava 

herrasmies tehtailee Birdien kierroksella kuin kierroksella. 

Herrasmiesgolfareita on valittu 
Nurmijärvellä jo 20 vuoden ajan.

Nurmijärvi Golfin vuoden 2017 
Herrasmiesgolfari on entinen kapteenimme 
ja seuran puheenjohtaja Pasi Theman 
Kauden 2017 päätteeksi Nurmijärvi Golfin naiset valit-
sivat jälleen vuoden Herrasmiesgolfarin – eli miespuoli-
sen golfarin, joka on kentällä kohtelias, iloinen ja hyvää 
peliseuraa kaikille. Tällä kertaa valinta osui entiseen 
kapteeniimme ja nykyiseen seuran puheenjohtajaan Pasi 
Themaniin. Pasi on pitkän linjan golfari; golfin hän on 
aloittanut jo vuonna 1985 ja Nurmijärvi Golfiinkin hän on 
tullut ensimmäisen kerran jo vuonna 1992. Käytyään vä-
lillä tutustumassa muihinkin klubeihin, Pasi palasi takai-
sin Nurmijärvi Golfiin vuonna 2012, ja päätyi heti mukaan 
seuran luottamustehtäviin; ensin MID-toimikuntaan, siitä 
kapteenin tehtäviin ja nyt viime vuoden lopulla seuran 
puheenjohtajaksi.
Vaikka Pasi onkin ollut jo useampana vuonna ehdolla 
Herrasmiesgolfariksi, tuli nimitys Pasille omien sanojen-
sa mukaan positiivisena yllätyksenä. Pasin hyviä puolia 
ovat innostuneisuus ja paneutuminen asioihin – jos hän 
innostuu jostain, niin homma tehdään sitten täysillä. 
Toisaalta kentällä hänestä välittyy rentous ja leppoisa 
suhtautuminen pelaamiseen. Rento ja vähemmän vakava 
suhtautuminen peliin onkin Pasin mukaan sellainen asia, 
jossa monet miespuoliset golfarit voisivat ottaa enem-
män oppia ladyilta. Vaikka Pasi itse kuvaa olevansa vasta 
opintien alkutaipaleella tässä asiassa, voi Pasin kanssa 
pelanneena kyllä sanoa, että hyvin on oppi jo mennyt 
perille. Naisia Pasi haluaisi rohkaista entistä enemmän 
mukaan seuran tarjoamiin aktiviteetteihin – erilaisiin ki-
soihin ja muihin tapahtumiin. Ainakaan vastaanottoa ei 
kannata pelätä – seurastamme löytyy runsaasti Herras-
miesgolfari-ominaisuuksia omaavia miehiä ja naisia, jotka 
toivottavat lämpimästi kaikki uudet mukaan yhteiseen 
toimintaan!
Pasille vielä kerran onnittelut valinnasta!

Tiina Santonen, naistoimikunnan pj
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Kurssitarjonnassa 
jälleen uutuuksia!
Nurmijärvi Golfilla voi sanoa olevan jo pitkät perinteet uusien golfa-
reiden kouluttamisessa ja pelituntuman oppimisessa. Epävirallisen 
laskelman mukaan jopa noin 4.700 golfaria on aloittanut harras-
tuksensa Nurmijärven Golfkoulun kursseilla ja par 3 -radallamme.  
Mutta perinteet ja mennyt aika eivät enää riitä, toiminnoissa on 
seurattava ajan henkeä: asiakkaitten tarpeita ja myös kilpailijoiden 
toimintaa markkinoilla.

Golfkurssit kesällä 2018 alk. 115 euroa

Green card -kurssi (9-tuntia) – arkena tai viikonloppuna
Hinta 115,-/aik, 95,-/jun
Perinteinen alkeiskurssi, jonka teemana on: ’pelaamalla opit’.  
Kurssilla saa monipuoliset opit golfin alkuun, kokeneiden opettaji-
emme johdolla. Kurssi antaa hyvät valmiudet omatoimiseen pelaa-
miseen ja harjoitteluun. Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa 
green card.

Nice Golf – golfkurssi vain naisille
hinta 115,-/aik, 95,-/jun UUTUUS Suomessa!
Tarjoamme ensi kesänä 3 erillistä Nice Golf -kurssia. Nice Golf 
-kurssilla lähdetään heti pelaamaan, lyhyt perehdytys oleellisiin 
asioihin harjoitusalueilla ja sitten saman tien opettajan johdolla 
kentälle oppimaan lisää. Opetus siis pääasiassa pelaamisen yh-
teydessä. Kurssin aikana mahdollisuus suorittaa green card.

Kurssilaisille tarjolla edullista pelaamista 
NGK:n Golfkoulun kurssin käyneille on tarjolla todella edullinen 
mahdollisuus jatkoharjoitteluun ja pelaamiseen. Kurssin jatkeeksi 
tarjoamme huippuedullista pelaamista eri vaihtoehtojen myötä.

Enemmän kurssitarjonnastamme kotisivuilla  
www.nurmijarvi-golf.fi 



Nurmijärvi Golfin naistoimikunta jär-
jestää tänäkin vuonna aktiivista toi-
mintaa seuramme naisille. Tänä ke-
sänä haluaisimme haastaa erityisesti 
uusia tai vähemmän pelanneita naisia 
mukaan klubin naisten toimintaan. 

Naistoimikunnan järjestämät tapahtumat 
ovat oiva tapa tutustua klubimme muihin 
naispelaajiin ja löytää peliseuraa kentälle. 
Tutkimusten mukaan erityisesti naiset ar-
vostavat golfin sosiaalista puolta ja saman-
henkisen peliseuran löytyminen on tärkeää 
golfinnostuksen jatkumisen kannalta. Vaik-
ka osassa naisten tapahtumista onkin mu-
kana pientä kilpailua, näihinkään ei kanna-
ta suhtautua turhan vakavasti; tuloskorttia 
ei ole aina pakko jättää, ja joukkuepeleis-
säkin pelimuodot on valittu siten, ettei tar-
vitse pelätä epäonnistuessaan pilaavansa 
koko joukkueen tulosta.   

Treenillä kausi käyntiin!
Koska talven jälkeen saattaa lyönti olla 
hiukan ruosteessa, on kausi hyvä aloitella 
muistelemalla mieleen perusoppeja nais-
ten kesäkauden avaustreeneissä, joita jär-
jestämme toukokuussa helatorstaina 10.5. 
ja maanantaina 21.5. Maaliskuussa otim-
me jo 14 hengen naisporukalla varasläh-
töä kauteen käymällä Planmeca-areenal-
la testaamassa miltä ne golfmailat käsissä 
tuntuivat, mutta toukokuun treenipäivissä 
saamme hiukan lisäoppia klubimme golf-
opettajilta. Treenin jälkeen käymme yhdes-
sä pelaamassa par 3 -radalla tai pallorän-
nissä. 

Naisten sunnuntai ja muut 
naisten tapahtumat 
Naisten sunnuntai 10.6. aloittaa kansal-
lisen golfviikon, jonka teemana on tänä 
vuonna ”perheen kesken”. Naisten sun-
nuntaina järjestämme Ladies Day -ta-
pahtuman mahdollisesti yhdistettynä per-
heteemaan. Kesän toinen Ladies Day 
järjestetään elokuussa. Ennen sitä heinä-
kuun lopulla naiset ovat järjestelyvuorossa 
kun pelaamme perinteisen Ladyt vs. Seni-
Orit kisan. Kauden päättää jälleen Sadon-
korjuukisa syyskuussa, jonka yhteydessä 
vietämme grillijuhlaa yhdessä seuramme 

herrasmiesgolfareiden kanssa. Katsotaan 
millaisia lauluja ja visailuja on tänä vuonna 
ohjelmassa! Uudet pelaajat ovat erityisen 
tervetulleita kaikkiin näihin tapahtumiin!

Naisten ja tyttöjen golfkesä 2018 

Treeniä, kisailua ja yhdessäoloa
Laskisiko pisteet tai vaikkapa putit?
Unohtaa ei myöskään sovi koko kesän 
kestäviä ”kisoja”: hyvällä puttipelillä pää-
see nousemaan naisten pukuhuoneesta 
löytyvässä puttihississä ylöspäin ja Eclec-
tic-tauluun voi tänäkin kesänä merkata jo-
kaisen väylän parhaan lyöntimäärän. Bir-
diepuussa pääsee ylimmälle oksalle jos on 
onnistunut tekemään yhdeksän birdietä 
kesän aikana. Nurmijärven naisilla on myös 
mahdollisuus osallistua Suomen Golfliiton 
”Pelaa 100” -kisaan, jonka tarkoituksena 
on innostaa naisia laskemaan pistebogey-
pisteitä harjoituskierroksillaan. Lisää infoa 
näistä ja muista aktiviteeteista löytyy kau-
den käynnistyttyä klubin naisten ilmoitus-
taululta, webbisivuilta ja Facebookista. 

Näkemisiin kentällä!
NGK:n naistoimikunnan puolesta,
Tiina Santonen, naistoimikunnan pj.

Naisten tapahtumat kesällä 2018
Toukokuu Koko kauden kestävät kilpailut alkavat:

•	 Birdiepuu
•	 Puttihissi
•	 Eclectic
•	 Pelaa 100!

Torstai 10.5. Naisten pelikauden avaus: treeni pron johdolla ja kierros par 3 -radalla

Tiistai 15.5. Naisten tehoryhmä alkaa: harjoitusryhmä vain naisille 
kuutena peräkkäisenä torstaina 

Maanantai 21.5. Naisten toinen pelikauden avaus: treeni pron johdolla ja 
kierros par 3 -radalla tai pallorännissä

Maanantai 28.5. ”Ihastu Golfiin” -ryhmä aloittaa

Kesäkuu

Maanantai 4.6. ”Ihastu Golfiin” -ryhmän toinen kokoontuminen

Viikko 24 Kansallinen Golfviikko, teemana Perheen kesken!

Sunnuntai 10.6. Ladies Day: peliä ja leikkimielistä kisailua

Maanantai 11.6. ”Ihastu Golfiin” -ryhmän kolmas kokoontuminen

Heinäkuu

Sunnuntai 29.7. Ladyt vs SeniOrit – leikkimielinen kilpailu

Elokuu

Sunnuntai 12.8. Ladies Day: peliä ja leikkimielistä kisailua

Syyskuu

Sunnuntai 16.9. Sadonkorjuu-tapahtuma: yhdeksän reiän peli naisille ja 
grilli-ilta yhdessä seuramme Herrasmiesgolfareiden kanssa
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Kaikille NGK:n jäsenten kavereille, 
kentän lähikylien asukkaille ja tietys-
ti kaikille nurmijärveläisille tarjotaan 
hieno mahdollisuus tutustua golfiin 
ja Nurmijärvi Golfin palveluihin kesän 
2018 aikana.  ’Koko Nurmijärvi Golfaa’
-projekti käynnistyy heti toukokuun 
alusta alkaen.

Koko Nurmijärvi Golfaa -projektin kautta 
pyritään nostamaan kenttämme tunnet-
tuutta erityisesti paikallisena lähiliikunta-
paikkana, jonka palvelut ovat avoinna kai-
kille, niin nurmijärveläisille kuin lähiseudun 
muillekin asukkaille.

Tiistai-iltaisin tutustumaan, kokeile-
maan ja pelaamaan veloituksetta
7.5.2018 alkaen tiistai-iltoina  klo 17.30 tai 
18.45, aina 20.8. asti. Kaikille mukaan il-
moittautuneille tarjotaan mahdollisuus pien- 
ryhmissä tapahtuvaan golfiin tutustumiseen 
ja pelaamiseen. Noin tunnin pituinen opas-
tus golfin tekniikkaan ja toinen tunti par 3 
-radalla pelaten opastaja mukana. Osallis-
tujat eivät tarvitse omia golfvarusteita, NGK 
on järjestänyt varusteet paikalle. Riittää kun 
on ulkoiluun ja senhetkiseen säähän sopi-
vat asusteet.
Ilmoittautumiset tulee kuitenkin tehdä etu-
käteen www.nurmijarvi-golf.fi -sivuilla tai 
puhelimitse Nurmijärvi Golfin toimistoon, 
jotta osaamme varata riittävän määrän 
opastajia paikalle.

Lisäinfoa  www.nurmijarvi-golf.fi

Taas tarvitaan 
vapaaehtoisia opastamaan 
Jotta edellä kuvattu uusien pelaajien rek-
rytointi onnistuisi mallikkaasti, käännymme 
jälleen koko jäsenistön puoleen. Tarvitsem-
me vapaaehtoisia opastajia kertomaan gol-
fista ja opastamaan aloittelijoita lajin pariin.
Opastus ei ole opettamista! Opastajak-
si kelpaa ihan ”tavallinen klubigolfari”. Ver-
taamme opastustilannetta siihen, että jäsen 
toisi oman kaverinsa mukanaan kentälle tu-
tustumaan lajiin. Viime kesänä vapaaehtoi-
sia opastajia oli projektissa mukana noin 
50, ja tänä vuonna pyrimme ainakin sa-
maan!  
Opastajille järjestetään kuitenkin ke 25.4. 
yhteinen koulutusilta, jossa käydään tiis-
tai-iltojen ohjelma tarkasti läpi ohjeistuk-
sineen.

KOKO NURMIJÄRVI 

GOLFAA

 

 
 

i 

G 

Nyt vetoammekin jälleen koko jäsenistöön:  
tässä on erinomainen mahdollisuus antaa 
omaa työpanosta koko yhteisömme hyväk-
si. Voit ilmoittautua opastajaksi NexGolfin 
kautta, vaikkapa heti. Mutta mukaan voi il-
moittautua vielä myöhemminkin kesän ai-
kana. Tiedustelut: Esa Meriläinen tai Jo-
hanna Purhonen

Onko nurkkiisi jäänyt vanhoja 
mailoja, mailasettejä, bägejä?
Etenkin junnujen, naisten ja vasuri-mailoja 
tarvittaisiin.
Koko Nurmijärvi Golfaa -projektin tueksi ha-
luamme helpottaa varastointiongelmianne! 
Mikäli Sinulla on jäänyt varaston nurkkaan 
vanhoja mailoja, settejä tai bägejä, otamme 
niitä mielellämme lahjoituksena vastaan. 
Näin kootuista välineistä rakennamme pro-
jektiin sopivia ½-settejä tiistai-iltojen tarpei-
siin.
Lahjoituksia ryhdytään vastaanottamaan 
saman tien eli jos haluat päästä eroon van-
hoista mailoistasi, soita tai lähetä sähkö-
postia Esalle tai Johannalle. Sovitaan, mi-
ten saadaan välineet vaivattomasti tänne 
klubille.
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1 Satama Henri 2,2

2 Mikkola Ossi 2,1

3 Kuronen Miki 1,8

4 Jämsä Mikael 0,6

5 Järvinen Eemeli 0,5

6 Korpihete Toni 0,0

7 Koivisto Mikko 0,9

8 Meriläinen Matias 1,2

9 Reijonen Elias 2,0

10 Järvinen Teemu 2,1

11 Hiltunen Vesa 2,3

12 Ruissalo Tommi 2,6

13 Saarentola Tapani 3,1

14 Eskola Patrik 3,3

15 Kaskinen Miikka 3,3

16 Gerkman Elmo 3,4

17 Haapala Aleksi 3,5

18 Mikkola Jaakko 3,6

19 Salminen Sami 3,6

20 Järvinen Simo 3,9

21 Ahtola Casper 4,0

22 Salo Veijo 4,0

23 Huotari Esa 4,1

24 Nieminen Jani 4,3

25 Hämäläinen Asko 4,6

26 Julin Marko 4,7

27 Marjanen Juho 4,8

28 Salo Jere 4,9

29 Santonen Kari 4,9

30 Hugot Alexander 5,0

31 Laine Jere 5,1

32 Niku-Paavo Lauri 5,2

33 Kotiluoto Roni 5,3

34 Marjanen Joona 5,5

35 Allén Jere 5,6

36 Liimatta Esko 5,8

37 Hyvättinen Timo 6,1

38 Ikävalko Juha 6,1

39 Lindström Mika 6,2

40 Tikkanen Miika 6,2

41 Tuomaala Lauri 6,2

42 Lapiolahti Jarmo 6,3

43 Salmi Kosti 6,3

44 Kokkarinen Tuomo 6,4

45 Lehtonen Kai 6,4

46 Huhtapelto Aleksi 6,6

47 Koliseva Osku 6,6

48 Almgren Oskari 6,7

49 Silventoinen Keijo 6,7

50 Halmelahti Henri 6,8

51 Sinisalo Janne 7,0

52 Myyrä Janne 7,1

53 Romppainen Antti 7,2

54 Eskola Ismo 7,4

55 Nick Timo 7,4

56 Romppainen Matti 7,4

57 Salonen Petri 7,4

58 Laakso Juha 7,5

59 Palola Jussi 7,5

60 Sorsa Hannu 7,5

61 Klasila Jussi 7,6

62 Nikkola Mikko 7,6

63 Salmi Arno 7,7

64 Purhonen Kai-Petteri 7,8

65 Iso-Herttua Pekka 7,9

66 Harmanen Repe 8,0

67 Salonen Heikki 8,0

68 Theman Pasi 8,0

69 Järvinen Timo 8,1

70 Laine Mikko 8,1

71 Laine Petri 8,1

72 Louhemäki Hannu 8,1

73 Merentie Eino 8,2

74 Pietikäinen Paavo 8,5

75 Santtila Aleksi 8,5

76 Rahunen Niko 8,6

77 Jokela Juuso 8,7

78 Korkia-Aho Ari 8,9

79 Syrjälä Topias 8,9

80 Heinonen Tommi Juhani 9,0

81 Kaarmila Janne 9,0

82 Kaskinen Pasi 9,0

83 Lahtinen Kalle 9,0

84 Nieminen Mikko 9,0

85 Renlund Jan 9,0

86 Ripatti Timo 9,0

87 Santonen Mika 9,0

88 Virta Samuli 9,0

89 Laaksonen Johan 9,1

90 Reijonen Joel 9,1

91 Kavonius Juha 9,2

92 Meriläinen Esa 9,2

93 Sippola Aleksi 9,2

94 Jääskeläinen Tuomas 9,3

95 Koskinen Jaakko 9,4

96 Palm Jani 9,4

97 Lybeck Lasse 9,5

98 Alkio Ari 9,6

99 Silvennoinen Timo 9,6

100 Sirelius Leo 9,6

MIEHET HCP TOP 100 NAISET HCP TOP 50
1 Ikävalko Elina 0,2

2 Laakso Johanna 4,2

3 Mustjoki-Purhonen Johanna 7,9

4 Väre Ritva 8,6

5 Perhoniemi Paula 9,3

6 Santonen Tiina 9,6

7 Nieminen Jenna 9,8

8 Heikura Hannele 10,2

9 Tiainen Kirsi 10,2

10 Jauhiainen Inka 11,4

11 Peltoniemi Asta 11,5

12 Rosimo Johanna 12,0

13 Jokinen Neea 12,1

14 Tuomisto Marita 12,9

15 Koivisto Leena 13,8

16 Meriläinen Mari 13,8

17 Böckerman Susanna 14,2

18 Romppainen Kirsti 14,6

19 Mäkelä Aulikki 14,7

20 Gerkman Ghita 15,6

21 Autio Eve 15,8

22 Hyvättinen Leena 15,8

23 Åström Nella 16,1

24 Mäkelä Marketta 16,2

25 Salminen Arja 16,7

26 Antila Marianne 16,8

27 Kölbl Annika 16,8

28 Mikkola Marja 16,9

29 Kuronen Sini 17,0

30 Ask Oili 17,1

31 Toivonen Anneli 17,1

32 Permala Kiia 17,2

33 Pihlajamäki Jarna 17,3

34 Weber Raija 17,3

35 Reuhkala Vuokko 17,6

36 Hakala Heidi 17,7

37 Hietaniemi Sylva 17,7

38 Valajärvi-Leinonen Terhi 17,8

39 Kaskinen Birgit 17,9

40 Perätalo Jenni 17,9

41 Nylund Outi 18,0

42 Suomalainen Marja 18,0

43 Turunen Sari 18,0

44 Kuronen Päivi 18,1

45 Hurttala Tiina 18,2

46 Mero Suvi 18,3

47 Björklund Tuija 18,6

48 Beilinson Terhi 18,7

49 Lahdenperä-Tarkkanen Teea 18,8

50 Teuronen-Helasuo Anki 18,8

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2018|  11  |



TERVETULOA KAUDEN 2018 AVAUKSEEN ! 
 
 
 
 
 
 

Vappukisa + lounas tai vain pelkkä Vappulounas 
pelikavereiden tai perheen kanssa yhdessä 

 
 
 
 

Perinteinen Vappukisa ja Vappulounas ti 1.5.2018 klo 13.00 
 

Klo 13:00 Lipunnosto, kapteenien tervehdys ja malja Vapulle 
Klo 13:15 Kauden avauslyönnit (kapteenit) 
Klo 13:30 Vappukisa 9 reikää 

Sarjat: miehet, naiset, juniorit 12-v. (par-3) 
 Ei erillistä kilpailumaksua 
Klo 15:15 Vappulounas pelaajille ja palkintojenjako 
  

Ilmoittautumiset to 26.4. mennessä.  
 

Tapahtumamaksu  30€/10€ Vappukisaan osallistuvilta   
sisältää: kuohuviini + Vappukisa + Vappulounas 
 

Tervetuloa avaamaan uutta golfkautta  
         koko perheen voimalla! 
 

Vappulounas niille, jotka eivät osallistu Vappukisaan 1.5.2018 klo 13.00 -15.00 
Pöytävaraukset: restaurant@greensidecafe.fi 

VAPUNPÄIVÄN BUFFET 1.5. klo 13 alkaen

Pöytävaraukset ravintolaan p. 040-140 8436 

Talon tuorepuuroa, turkkilaista jogurttia,  
talon granolaa, tuoreita hedelmiä, talon hilloa  
Tuoretta leipää, croissantteja ja karjalanpiirakoita  
Talon levitettä ja voita  
Tomaatti-vuohenjuustokeittoa (L,G)  
Lohiceviche, wasabicreme (M,G) Hummuswrappirullia (M)  
Kevätsilliä (M,G) peruna-kapris-punasipulisalaattia (M,G)  
Kanacaesarsalaattia (M), krutonkeja (L)  
Marinoituja kauden kasviksia-helmicoussous (M)  
Vihersalaattia ja kurkkua (M,G) yrttiöljyä (M,G)  
***  
Paahdettua nieriää (M,G), yrtti-tuorejuustokastiketta (L,G) 
 Ylikypsää härkää punaviinikastikkeessa (M,G)  
Ratatouille kasvispataa (M,G)  
Olutnakkeja ja bratwurtsteja (L,G),  
lankkuperunoita (M,G)  
***  
Munkkeja (L) ja simaa, mangorahkaa ja minttua (L,G)  
Täytekakkua (L) Lavazza kahvia ja Clippers-teetä  
 
33,00 € / hlö  
lapset  4 -  12 v. 14 €  
Alle 4 v. 1 € / ikävuosi 
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Kausi avataan jälleen perinteisellä Vappuki-
salla tiistaina 1.5. klo 13, ja siitä sitten start-
taa vilkas tapahtumakesä käyntiin. Vappuki-
sassa on nyt mukana oma tapahtuma 12-v. 
tai nuoremmille junioreille.
Perinteinen Matkavekka – Vikingline -viikko-
kisasarja  säilyttää paikkansa keskiviikkoise-
na tapahtumana.
Kesä-heinäkuussa viikkokisan yhteydessä 
on mahdollisuus pelata Golfliigan pelejä, täs-
tä mainos toisaalla tässä lehdessä.
Open-kisojen määrää on hieman supistet-
tu edellisestä vuodesta, mutta perinteisesti 
suositut Open-kisat ovat jälleen tarjolla.
Kauden merkittävin kisatapahtuma pelataan 
heinäkuun alussa, kun valtakunnan parhaat 
seniorinaiset mittelevät Suomen mestaruuk-
sista 2-päiväisessä kilpailussa 7.-8.7.2018.
Lisää kilpailuinfoa tässä lehdessä sekä koti-
sivuilla tapahtumakalentereissa.

Klubikisat koko 
JÄSENISTÖLLE 

Kauden 2018 avoimet Open-kilpailut

TULE MUKAAN 
KISAAMAAN!

Viasat Open
lauantai 19.5.2018

Matkavekka Open
lauantai 9.6.2018

Lions Golf Open
lauantai 16.6.2018 

On Golf Tour Open
lauantai 4.8.2018 

Viking Line Open
lauantai 25.8.2018

Teknos Scramble Open
lauantai 1.9.2018
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Golfliiton strategian yhtenä painopiste-
alueena on junioritoiminnan kehittämi-
nen, sisältäen juniorimyönteisemmän 
asennemuutoksen, lajin kiinnostavuu-
den kasvattamisen junioreiden keskuu-
dessa ja junioreiden määrän kasvatta-
misen lajin parissa. 

NGK:n junioritoiminnan tavoitteet ovat sa-
mansuuntaiset liiton tavoitteiden kanssa. 
NGK sai pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta 
junioritoiminnastaan tunnuksen viime syksy-
nä, kun Golfliitto myönsi sille Laatumerkin. 
Tulevalla kaudella on tarkoitus jatkaa Laatu-
merkin mukaista toimintaa, painottaen alu-
eellisen yhteistyön kehittämistä lähialueen 
seurojen kanssa sekä seuran oman valmen-
nustoiminnan kehittämistä yhteistyössä val-
mennustoimikunnan kanssa. 

Kesäkauden toimintaa
Kauden 2018 toiminnan perustan luovat vii-
koittaiset lajiharjoitukset ja peli-illat, joissa 
painotetaan lajitaitojen harjoittelun ohessa 
monipuolisuutta ja hauskuutta. Lajiharjoi-
tukset ja peli-illat alkavat toukokuun alussa 
ja jatkuvat elokuun loppuun. Lajiharjoituk-
sia pidetään tulevallakin kaudella kolmessa 
eri harjoitusryhmässä; Pikku-, Tsemppi- ja 
Tyttö-tiikerit. Kauden aikana tullaan järjes-

NGK:n JUNIORITOIMINTA ON GOLFLIITON 
LAATUMERKIN arvoista

tämään Avoimet ovet -tapahtuma, Kaveri-
päivä, junnujen oma 24h-leiri, lähipelitestit 
ja junioreiden oma ”mestaruuskisa” Tiikeri 
Trophy pelataan tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa samana viikonloppuna seuran mes-
taruuskisojen kanssa. 
Oman seuran toiminnan lisäksi osallistutaan 
aktiivisesti lähialueen seurojen kanssa edel-
liskaudella aloitetun Keski-Uudenmaan Jun-
nutourin kisoihin. Kaudella 2018 K-U Junnu-
touriin osallistuu yhteensä 6 seuraa, joiden 
kaikkien kentillä kisat pelataan kauden aika-

Tapahtumakalenteri 2018:
• su 15.4. klo 13-14 salitreenit Perttulassa
• su 29.4. klo 13-14 salitreenit Perttulassa
• ke 2.5. klo 18.00 Infotilaisuus ja lettukestit
• ma 7.5. alkaen klo 18-20 peli-illat par 3- ja palloränniradalla
• ke 9.5. – 29.8 klo 17.30 Pikku-Tiikerit, harjoitukset Golfkoululla
• ke 9.5. – 29.8 klo 19.00 Tsemppi-Tiikerit, harjoitukset Golfkoululla
• ke 9.5. – 29.8 klo 19.00 Tyttö-Tiikerit, harjoitukset Golfkoululla
• ma 14.5. K-U Junnutour NGK
• ke 23.5. klo 17.30-20.30 Kaveripäivä
• su 27.5. klo 13-16 Avoimet ovet tapahtuma
• la-su 16.-17.6. junnujen 24h-kesäleiri
• ti 7.8. Future Tour -osakilpailu NGK
• su 19.8. Tiikeri Trophy, 9 reiän junnukisa pelataan klubin mestaruuskilpailujen yhteydessä
• ke 29.8. klo 17.30 Kauden päättäjäiset 
• ma 17.9. peli-illat päättyvät 

Muistithan, että Nurmijärven osakkeeseen kuuluu junioripelioikeus, ja sitä voi käyttää 24 ikävuoteen 
saakka ilman lisäkustannuksia. Ota käyttöön omalle lapselle tai lapsenlapselle!
Lisätietoja junioreiden toiminnasta: Tero Seitsonen, junioritoimikunnan puheenjohtaja

na. NGK:n oma kisa pelataan 14.5. 
Koulugolf-projektia jatketaan kaudella 2018 
ja sen kautta pyritään saamaan uusia juni-
oreita seuran ohjattuun toimintaan mukaan.  
Golfliiton Future Tourin osakilpailu pelataan 
Nurmijärvellä 7.8. ja kisaan on tarkoitus 
osallistua jälleen useamman oman juniorin 
voimin. Tavoitteena on osallistua aktiivisesti 
myös Future Tourin muihin Etelä/Länsi-alu-
een kisoihin kesän aikana. 
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Golfkoulut on tarkoitettu golfin aloittavalle lapselle ja ovat avoimia kaikille!
Golfkoulun aikana opetetaan golfin perusteita lyönneistä, pelaamisesta sekä säännöistä.

Myös frisbeegolfia ja futisgolfia pelataan leirin aikana. 

Golfkoulut järjestetään kesäkuussa 
ma 4.6. – pe 8.6. / ma 11.6. – pe 15.6. / ma 18.6. – to 21.6.

Golfkoulua pidetään päivittäin klo 9.30 – 14.30. 
Jokainen päivä sisältää opetusta, oheisohjelmaa ja pelaamista par 3 -radalla sekä ruokailun. 

Mahdollisuus suorittaa green card
Golfkoulun viimeisen päivän aikana on mahdollisuus suorittaa golfin taitokokeita ja jopa

lasten green card!

Koulun hinta on 190,-/vko, juhannusviikko 175,-
Hintaan sisältyy: opetus, ruokailut, pelipaita ja koko loppukesän pelioikeus 

par 3 -radalle sekä uusille 1. vuoden jäsenyys Nurmijärvi Golfissa.
Lasten kuljettajille on tarjolla edullinen green fee koulupäivinä 

(9 reikää 20,- ja 18 reikää 30,-).

Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai 045-7731 3145
Ilmoittautuminen: www.nurmijarvi-golf.fi/kurssit, opetus

PS. Tule kokeilemaan 2 kertaa ilmaiseksi jo toukokuussa NGK:n 
Tiikeritiimin harjoituksia keskiviikkoisin klo 17.30-19

Junioritoiminnan infoilta ja lettukestit ke 2.5. klo 18

Nurmijärvi Golf, Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
puh. (09) 2766 230 – email: nurmijarvi@golfkeskus.inet.fi – http://www.nurmijarvi-golf.fi/

GOLFKOULU

Tsemppi-Tiikereistä seuraava taso junnujen treeniryhmissä 
on Kilparyhmä. Kilparyhmään ovat tervetulleita tavoitteel-
lisesta harjoittelusta kiinnostuneet 12-21 vuotiaat pojat ja 
tytöt. Lajiharjoitukset ovat tiistaisin klo 18-20 ja torstaisin 
klo 18-20.30. Lisäksi on peli-ilta maanantaisin klo 18-20. 
Valmentajana toimii PGA pro Toni Korpihete. Kilparyhmän 
kesäkausi alkaa keskiviikkona 2.5. lettukesteillä yhdessä 
Tiikeri-ryhmien kanssa.
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HUHTIKUU

ma 9.4. Lähipeli-lehti 

la 14.4. NDGC Frisbee Open

la 21.4. Kevätkokous + talkoot

TOUKOKUU

ti 1.5. Vappukisa

ke 2.5. Junnuinfo, vanhempainkokoukset

ke 2.5. Sääntökävely

ma 7.5. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ma 7.5. Junnujen peli-illat + Par 3 Eclectic alkaa

ma 7.5. Pelikauden avaustreeni 1. Naiset

ke 9.5. 1. vkokisa

ke 9.5. Junnujen Tiikeri-harkat alkavat

to 10.5. D-Cup, seniorit

la 12.5. Greenside Cafe Lippukisa

ma 14.5. RP-mestaruus + RP-cup alkavat 

ke 16.5. 2. vkokisa

to 17.5. Pelikauden avaustreeni 2. Naiset

la 19.5. VIASAT OPEN  

ke 23.5. 3. vkokisa

ke 23.5. Junnujen kaveripäivä

la 26.5. Ekatii Scramble

su 27.5. Junnujen Avoimet ovet -tapahtuma

ma 28.5. “Ihastu Golfiin” -ryhmä (4.6.+11.6.)

ke 30.5. 4. vkokisa

KESÄKUU

su 3.6. Seniorisunnuntai

ma 4.6. Lasten 1. Golfkoulu

ma 4.6. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke 6.6. 5. vkokisa 

pe 8.6. Kapteenien peli-ilta uusille jäsenille

la 9.6. Matkavekka OPEN

su 10.6. Ladies Day

ma 11.6. Lasten 2. Golfkoulu

ke 13.6. 6. vkokisa

la 16.6. Lions Golf OPEN

la 16.6. Junnujen yöleiri 16.-17.6.

ma 18.6. Lasten 3. Golfkoulu

ke 20.6. 7. vkokisa

ma 25.6. Mid 24-h junnuille

ke 27.6. 8. vkokisa

HEINÄKUU

su 1.7. Perhemalja semi Open

ma 2.7. Saarenmaan pelimatka (3 pvä)

ke 4.7. 9. vkokisa

la 7.7. SM-lyöntipeli, N50/60/70

su 8.7. SM-lyöntipeli, N50/60/70

ma 10.7. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke 11.7. 10. vkokisa

la 14.7. LP-mestaruus, ikäluokat

su 15.7. LP-mestaruus, ikäluokat

ti 17.7. Junior Challenge Tour

ke 18.7. 11. vkokisa

ke 25.7. 12. vkokisa

su 29.7. Ladyt vs Seniorit -ottelu

ELOKUU

ke 1.8. 13. vkokisa

la 4.8. OnGolf Tour OPEN

ti 7.8. Junior Future Tour

ma 7.8. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke 8.8. 14. vkokisa

su 12.8. Ladies Day 

pe 17.8. Kapteenin kannu, uusille jäsenille

la 18.8. LP-mestaruuskisa, avoin

su 19.8. LP-mestaruuskisa, avoin

su 19.8. Junnujen Tiikeritrophy

la 25.8. Vikingline OPEN

ke 29.8. Junnukauden päätös

SYYSKUU

la 1.9. TEKNOS-Scramble, Open

ma 11.9. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

su 16.9. Ladyt, Sadonkorjuukisa

la 22.9. Everybody’s 

LOKAKUU

la 6.10. Kinkkukisa

ma 15.10. Lähipeli-lehti

la 20.10. Cross Country -klubikisa

MARRASKUU 

NGK ry syyskokous

Kauden 2018 päättäjäiset

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY

Tapahtumakalenteri  2018
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Lue ehdot ja säännöt www.kultakortti.fi 

Alastaro Golf
Archipelagia Golf Club
Gumböle Golf
Hartola Golf
HillSide Golf & Country Club
Hirvihaaran Golf
Hyvinkään Golf
Iitti Golf
Kankaisten Golf

Keimola Golf
Lahden Golf
Lakeside Golf Pirunpelto
Laukaan Peurunkagolf
Loimijoki Golf
Meri-Teijo Golf
Nurmijärven Golfkeskus
Porvoo Golf
Rauma Golf

Ruuhikoski Golf 
RuukkiGolf
Salo Golf 
SeaGolf Rönnäs
St. Laurence Golf
Suur-Helsingin Golf
Tarina Golf
Tuusulan Golfklubi

KULTAKORTTIKENTÄT 2018

KULTA

* Kultakorttia ei ole fyysisenä korttina.

KULTA

Kultakortilla* 

pelaamaan

26 kentälle

SÄÄNNÖT
• Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. 
• Pelaaja on oikeutettu pelaamaan kaikilla Kultakortti-järjestelmässä mukana olevilla kentillä 7 kierrosta/kenttä
• Peliajan voi varata 3 vuorokautta ennen haluttua aikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa
• Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrää tarvittaessa 30 pelaajaan/päivä/kenttä
• Pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa
• Korttin etuja ei voi hyödyntää omalla kotikentällä
• Varatessaan peliaikaa, pelaaja voi varata ainoastaan yhden lähdön kerrallaan
• Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä
• Voimassaoloaika 1.5. - 31.10.2018.

2018

Nyt kannattaa olla 

KULTAKORTTI-
PELAAJA

165 €



Viime kauden ankarien muutosten 
jälkeen useat pelaajat potivat identi-
teettikriisiä: ollako MIDI vai eikö olla? 
Olenko juniori? Olenko seniori? Mitä 
seuraavaksi tapahtuu? Onneksi kaik-
ki selviää, niin myös tämä asia. Jos 
täytät alkavalla kaudella 30-vuotta, 
mutta et vielä 50, olet MIDI. Onnitte-
lut! 

Kuulut siis meihin keski-ikäisiin, keskin-
kertaisuuden yläpuolelle kurkottaviin tai-
vaanrannan maalareihin, jotka hallitse-
vat loistavasti tämän hienon lajin salat ja 
useimmiten myös hermonsa. Ohessa tie-
toa siitä, mitä voit odottaa tulevalta kau-
delta NGK:n hellässä huomassa. Tervetu-
loa mukaan!
 
Kesäliiga tuo kesän!
Vuodesta 2012 pelattu Kesäliiga on muu-
toksen kourissa, sillä viime kauden osal-
listujamäärä (24 pelaajaa) antoi lähtö-
laukauksen MID-toimikunnalle periksi 
antamattomaan pohdintaan, jolla tätä lu-
kua pyritään kasvattamaan. Perusperi-
aate pysyy kuitenkin muuttumattomana. 
Jokainen viikko muodostaa oman osakil-
pailun. Osallistut viikoittaiseen osakilpai-
luun pelaamalla 18 reiän pistebogey-tu-
loksen viikon aikana millä tahansa kentällä 

MIDit rennosti – 
VAIKKA VÄKISIN

ja lähettämällä pb-tuloksen Kesäliigan ko-
tisivujen kautta viimeistään seuraavan vii-
kon tiistaina. Saat Kesäliigan sarjapisteitä 
osakilpailukohtaisten sijoitusten perus-
teella. Vain kahdeksan parasta viikkotu-
losta huomioidaan, joten vähemmänkin 
pelaamalla pärjää. Kesäliigan kotisivuille 
pääsee linkistä seuran omien nettisivujen 
MID-osion kautta. 
 
Aikaisemmat Kesäliiga-voittajat:
2012 Timo Hyvättinen 
2013 Jarmo Lapiolahti 
2014 Kai Lehtonen 
2015 ja 2016 Marko Ariluoma 
2017 Pasi Kaskinen

24h-hyväntekeväisyystapahtuma 
seuramme junnugolfin hyväksi 
Välivuoden voimien keruun jälkeen tänä 
kesänä, heti juhannuksen jälkeen, 25.–
26.6. koittaa jälleen se hetki, kun jär-
jestetään 24h-hyväntekeväisyysgolfta- 
pahtuma. Tässä tapahtumassa mideis-
tä koostuva joukkue kerää sankarillisil-
la suorituksilla kokonaisen vuorokauden 
yhtämittaisen pelirupeaman aikana varo-
ja seuran junioreille. Tapahtuman tukijaksi 
rekisteröidytään seuran nettisivuilta löyty-
vän linkin kautta.
24h-tapahtumaan tuo tänä vuonna uutta 

laajuutta se, että pelaamaan tullaan haas-
tamaan ja rekrytoimaan klubin jäseniä laa-
jemminkin…perästä kuuluu!
Linkistä ja itse tapahtumasta tiedotetaan 
lisää myöhemmin. 

Muita tapahtumia 
Midien pelikauteen kuuluu myös usei-
ta muita kilpailu- ja/tai hauskanpitota-
pahtumia. Perinteisesti taistellaan ikä-
luokan mestaruudesta, niin lyöntipelissä 
kuin reikäpelissäkin. Mestaruutta puolus-
tavat Sami Salminen ja Paula Perhonie-
mi. Naisten MID-reikäpelimestariksi pe-
lasi Johanna Purhonen ja miesten Marko 
Julin. Viime kaudella alkoi myös Seurapeli 
CUP, johon osallistui NGK:n lisäksi kolme 
lähialueen seuraa HillSide, Gumböle ja 
Peuramaa. Jokainen seura isännöi omal-
la kentällään pelattavaa osakilpailua, jos-
sa pääsi tutustumaan muiden seurojen 
pelaajiin ja kilpailemaan letkeässä tunnel-
massa. Nurmijärveltä tapahtumaan osal-
listui 20 henkilöä, jotkut yhteen, jotkut 
useampaan osakilpailuun, vieläpä hyvällä 
menestyksellä, sillä HillSidessa pelatusta 
päätösosakilpailusta koko kiertueen voit-
topokaali matkasi Nurmijärvelle. Tämän li-
säksi MIDIT pelaavat jo perinteeksi muo-
dostuneen seuraottelun Vuosaari Golfia 
vastaan. Tällä hetkellä ikuisena kiertopal-
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kintona toimiva ratakisko on Vuosaaren hal-
lussa, mutta tilanteeseen tulee kauden aika-
na toivottavasti muutos.
 
Syyspelimatka
MID-kauden päätöstapahtumana on perin-
teisesti syyspelimatka, jolla mm. Kesäliigan 
voittaja palkitaan. Tätä kirjoitettaessa mat-
kan kohdetta ja tarkkaa ajankohtaa ei ole 
vielä lyöty lukkoon, mutta tehtävä on otet-
tu innolla vastaan MID-toimikunnassa. Alus-
tavassa gallupissa Pebble Beach on hienoi-
nen ennakkosuosikki ennen Hua Hinin Black 
Mountainia. Todennäköistä kuitenkin on, et-
tä matka suuntautuu hieman lähemmäk-
si Suomea. Pidämme kaikki kiinnostuneet 
ajan tasalla kotisivujen kautta. Hengityksen 
pidätteleminen lopputulosta odotellessa ei 
ole suotavaa. 

MID-jumppa
Mid-jumppa on liikuttanut ikäryhmäämme 
jo kolmena talvena ja ollut varsin suosittu. 
Osallistujia on ollut tasaisesti 10-20. Hyvät 
tilat sekä erinomaiset vetäjät muodostavat 
hyvän kokonaisuuden ja jumpan hinta ei to-
dellakaan ole harjoittelun esteenä. Harjoi-
tuspaikkana on toiminut Perttulan ammat-
tioppilaitoksen liikuntatila, josta löytyy salin 
lisäksi mm. erillinen punttisaliosuus. Näitä 
molempia on käytetty harjoitteissa hyväksi. 
Harjoituskauden alussa suoritetaan osallis-
tujille kuntotesti ja omaa edistymistä seura-
taan kauden lopulla vastaavilla testeillä. Il-
mapiiri harjoituksissa on ollut kannustava ja 
rohkaisevan positiivinen, juuri kuten MID-toi-
minnan on tavoitteenakin olla. Ilmoittautumi-
nen ensi kauden jumppaan (syksy 2018) tu-
lee tapahtumaan NexGolfin kautta. 

MID-toimikunnan kokoonpano
• Marko Julin (pj.)
• Vesa Hiltunen
• Roni Kotiluoto
• Paula Perhoniemi
• Jari Pitkänen
• Antti Romppainen (toimii myös 
lakiasioiden konsulttina).

Milloin aloitit golfin?

9 vuotiaana

Golfidolisi?

Tiger Woods ja Rory McIlroy

Lempi golfmailasi?

Draiveri

Mieleenpainuvin golfkokemuksesi?

Viime kesänä poikien joukkue-EM-kisoissa Es-

panjan La Mangassa pelattiin reikäpeliottelua 

Irlantia vastaan. Peli oli tasan ja pelasin vii-

meistä ja ratkaisevaa singeliä. Löin vaikeahkolle 

par 5 -väylälle 300 metrisen avauksen keskelle 

väylää, josta jatkolyönti greenille ja birdiellä 

ratkaisin ottelun Suomelle.

Hienoin kenttä, jolla olet pelannut?

Pinnacle Point Golf Resort Etelä-Afrikassa. Olimme siellä tämän vuoden tammi-

kuussa maajoukkueleirillä.

Mikä on parasta golfissa?

Pelin haastavuus ja ongelmien ratkaisu.

Mikä on tämän kesän suunnitelmasi?

Pelaan Finnish Touria ja nuorten SM-kilpailut. Loppukesästä lähden opiskelemaan 

Yhdysvaltoihin West Texas AM Universityyn, jonne sain urheilustipendin.

Mitä haluaisit sanoa nuorille aloitteleville golfareille?

Kannattaa viettää mahdollisimman paljon aikaa golfkentällä, etenkin lähipelialu-

eella pelailemassa, harjoittelemassa ja kisailemassa.

Haastattelussa Nurmijärvi Golfin 
kilpapelaaja Eemeli Järvinen

Kuva-arvoitus. 
Miltä vuodelta mahtaa olla tämä kuva napattuna?  

Team NGK vuosimallia....
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Liikkuminen miellyttävässä seu-
rassa on tutkitusti iäkkäimmille 
ihmisille hyvästä. Kunto kohenee 
ja mieliala paranee. Golf jos mikä 
on juuri tällainen terveyttä ja hy-
vinvointia edistävä liikunnallinen 
harrastus, joka tarjoaa myös mah-
dollisuuden tutustua uusiin, sa-
manhenkisiin ihmisiin. Senioritoi-
mikunta järjestää tänäkin vuonna 
kilpailuja ja muuta toimintaa, jois-
sa tärkeintä on viihtyminen, ei voit-
to tai suorittaminen.

Kausi alkaa 10.5. perinteisellä D-cup-kil-
pailulla, jossa pelataan ilman tasoituksia 
18 reikää par 3 -radalla.
Värisuorassa pelaajat keräävät bogey-
pisteitä pelaamalla kesän aikana eri tiil-
tä kahden viikon jaksojen aikana. Tou-
kokuussa pelataan Par-3, kesäkuussa 
punaisilta, heinäkuussa sinisiltä ja elo-
kuussa keltaisilta. Paikkausviikot ovat 
syyskuussa. Tarkempi aikataulu näkyy 
kotisivuilla.
Seniorisunnuntai (3.6.) on joukkuekilpai-
lu, jossa kilpailun johtaja valitsee peli-
muodon ja muodostaa 4-henkiset jouk-
kueet. Kilpailun päätyttyä nautitaan 
yhteinen ateria. 
Seuraottelut ovat oiva tapa tavata mui-
den seurojen senioreita. Tänä kesänä 

Nurmijärven seniorit:
Tärkeintä on viihtyminen

pelaamme Tawastia vastaan Hämeen-
linnassa, Hyvinkää tulee vieraaksemme 
elokuussa, ja kolmiottelu Keimola – Tuu-
sula – NGK pelataan Keimolassa. Peli-
päivät näkyvät NexGolfin kilpailukalente-
rissa. 
Osallistumme Uudenmaan alueen seu-
rojen kesken pelattavaan seniorien reikä-
pelicup-kilpailuun. Joukkueessa on ker-
ralla 2 miestä ja 1 nainen. Kiinnostuneet 
voivat olla yhteydessä Ilkka Yli-Ojanpe-
rään.

Talkooporukka pelaa
NGK:n seniorit ovat vuosia tehneet tal-
koita kentän ja sen ympäristön paran-
tamiseksi. Juha Hiltusen johdolla talvisin 
ohjelmassa on puunkaatoa ja risusavot-
taa, kesäisin kentän parannusta. Kesäl-
lä talkooporukka myös pelaa Eclectic-
kilpailun talkoopäivien päätteeksi. Kesän 
talkoopäivät näkyvät NexGolfin kilpailu-
kalenterissa ja sen kautta voi ilmoittautua 
mukaan.
Senioreiden klubimatka suuntautuu syk-
syllä Ahvenanmaalle.
Jos kilpailuvietti on voimakas, niin voi 
osallistua seuran viikko- ja mestaruuskil-
pailuihin ja Uudenmaan seniorien (www.
uasgolf.fi) sekä Suomen Golfseniorien 
(www.suomengolfseniorit.fi) järjestämiin 
kilpailuihin ja tapahtumiin.

Senioritoimikuntaan 
kuuluvat tänä vuonna: 
Ilkka Yli-Ojanperä (pj.)
Heikki Piironen
Ari Kinnunen
Juha Hiltunen (talkoot)
Erkki Oila (matkat)
Kalevi Hytti (talviharjoittelu)
Pekka Koskinen (siht.)
Senioritoimikunta on varma, että sää 
tulee olemaan tänä kesänä paljon vii-
mevuotista parempi! Hyviä kierroksia, 
viihtykää kauniilla kentällämme!
Yhteystiedot:
Ilkka Yli-Ojanperä 
Email: ilkkayli@hotmail.com
Pekka Koskinen 
Email: pmjkoskinen@gmail.com
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 Nice Golf kurssilla saat laadukasta opetusta ja pääset heti 
pelaamaan, muiden golfia aloittelevien naisten kanssa. 

Kurssi antaa erinomaiset valmiudet golfin pelaamiseen,  
opit lyöntitekniikat, saat tarpeelliset tiedot säännöistä ja kentällä 

toimimisesta.  Tämän takaa ammattitaitoiset opettajamme! 
Kurssin kesto on 9 tuntia, josta suuri osa pelaamista. 

Kurssin jälkeen mahdollisuus jatkaa säännöllisin peli-illoin, tuttujen 
kavereiden kanssa. 

Kurssiajat: 
1. Nice Golf kurssi: ma 14.5. klo 18-21, ke 16.5. klo 17:30-19 

ma 21.5. klo 18-21, ke 23.5. klo 17:30-19 
2. Nice Golf kurssi: ma 28.5. klo 18-21, ke 30.5. klo 17:30-19 

ma 4.6.   klo 18-21, ke 6.6.   klo 17:30-19 
3. Nice Golf kurssi: ma 11.6. klo 18-21, ke 13.6. klo 17:30-19 

ma 18.6. klo 18-21, ke 20.6. klo 17:30-19 

Kurssin normaalihinta: 115 €/ aik,   95 €/jr alle 18v.

MESSUTARJOUS 95 €/aik,  85 €/jr alle 18v.
tarjous voimassa vain Hyvinvointimessuilla tehdyille varauksille 

Kursseille ilmoittautuminen:  www.nurmijarvi-golf.fi 
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi 
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Golfkurssit naisille 
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Etukortilla 
green fee
-50%

Lue ehdot ja säännöt www.sgky.fi * Etukorttia ei ole fyysisenä korttina.

Etukortti
Etukortilla green fee -50 %

 pelioikeuden haltijalle 
kolme kertaa kauden aikana 

normaalihinnasta

Kortin hinta 30 €

20
18
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Green Card kurssillamme saat laadukasta opetusta ja pääset heti pelaamaan. 
Kurssimme antaa erinomaiset valmiudet golfin pelaamiseen, opit lyöntitekniikat, saat tarpeelliset tiedot. 

säännöistä ja kentällä toimimisesta. Tämän takaa ammattitaitoiset opettajamme! 
Green Card kurssimme kesto on 9 tuntia, josta suuri osa on todellakin jo heti pelaamista. 

 

Green Card kurssien aikataulu 2018: 
Toukokuu pe-la 4.-5.5.,  pe-la 11.-12.5.,  pe-la 18-19.5.,  pe-la 25.-26.5.,  ti-to 29-31.5. 
Kesäkuu pe-la 8.-9.6.,  pe-la 15.-16.6.,  pe-la 29.-30.6. 
Heinäkuu pe-la 13.-14.7.,  pe-la 20.-21.7.,  pe-la 27.-28.7.,  ti-to 31.7.-2.8. 
Elokuu pe-la 3.-4.8.,  pe-la 10.-11.8.,  pe-la 17.-18.8.,  pe-la 24.-25.8.,  pe-la 31.8.-1.9. 
 

Kurssin hinta 115 €/aik,  95 €/jr alle 18v. 
 
Kursseille ilmoittautuminen: www.nurmijarvi-golf.fi/golfkurssit 
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi  puh 045-7731 3145 
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Lisää golfia kouluille

HOLE IN ONE  2017
Nro

261 4.5.2017 Timo Unkuri, NGK A8    hybr

262 3.6.2017 Marjatta Nilsen, NGK B8    rauta-8

263 14.6.2017 Tom Henriksson, NGK B8    W-52

264 2.7.2017    Pete Puustinen, NGK B5    hybr-5

265 7.7.2017    Anitta Järvinen, KGV B8    hybr

266 21.7.2017  Juha-Pekka Kamula, NGK A8    rauta-6

267 22.7.2017  Tommi Ruissalo, NGK A3    W-48

268 9.8.2017     Jukka Kostet, NGK B8    PW

269 10.9.2017 Pekka Virta, NGK B8    W-52

270 26.9.2017   Harri Liljeberg, VGH B8    W

Koulugolf-setissä on lyöntialusta, mailat, tarrapallot ja 
maalit, joiden avulla alkuinnostus golfiin syttyy.

NGK:n Draivia kouluun -välineitä on lainattu ahke-
rasti eri koulujen käyttöön talven aikana. Opettajat 
ovat käyttäneet välineitä liikuntatunneilla ja oppi-
laat ovat saaneet kokeilla golfia omassa tutussa 
ympäristössä koulun tiloissa.   
 
Golfiin tutustumispäivät muuttuvat golfkerhoksi 
Tänä keväänä tarjosimme ohjattua golfkerhotoimintaa 
viidelle koululle yhteistyössä Liikkuvan koulun kanssa. 
Rajamäen, Röykän ja Maaniitun kouluissa kerhot pyö-
rähtävät käyntiin maalis-huhtikuun vaihteessa ja jatkuvat 
toukokuulle saakka. Kerhoa pidetään kouluilla kerran 
viikossa ja sen jälkeen kerholaiset voivat jatkaa suoraan 
kentällämme Tiikeritiimin harjoituksissa ja peli-illoissa. 
Kurosen Miki käy kouluilla ohjaamassa tunnit ja toivotta-
vasti ihastuttaa lapset golfin pariin, jotta näemme heitä 
myös kesällä täällä kentällä.   
 
Muita yhteistyösuunnitelmia koulujen kanssa 
Toisen asteen ja lukiolaisille tarkoitettu green card -kurs-
si on kalenteroitu alkamaan toukokuussa. 9 tunnin kurs-
silla oppilaat pääsevät suorittamaan myös green cardia. 
Osallistumme myös Unelmien liikuntapäivään 11.5. Ra-
jamäen koululla ja saamme erityisopetuksen oppilaita 
vieraaksemme tutustumaan golfiin, frisbee- ja futisgol-
fiin. 
 
NGK haluaa olla vahvasti mukana myös jatkossa 
koulujen kanssa ja kehittää yhteistyötä Liikkuvan 
koulun kanssa.

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2018 |  24  |



NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY 12/31/2017

Hole In One -vuositilastot, keskiarvo 10 kpl / vuosi

vuosi kpl vuosi kpl vuosi kpl

1992 4 2002 13 2012 13

1993 4 2003 7 2013 12

1994 2 2004 16 2014 15

1995 7 2005 22 2015 9

1996 6 2006 11 2016 7

1997 8 2007 11 2017 10

1998 4 2008 13

1999 17 2009 17

2000 12 2010 12

2001 11 2011 7

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY 12/31/2017

Hole In Onet rei’ittäin vuosina 1992 - 2016

reikä kpl reikä kpl reikä kpl

A1 1 B5 66 C4 3

A3 48 B8 112 C7 26

A8 14

Huom! A1 on par 4

Kaikkiaan 270 tehtyä holaria

Vuonna 2017 Koko Nurmijärvi Golfaa 
-kampanjan aikana golfiin kävi tutustu-
massa yhteensä yli sata innokasta nais-
ta. Joitakin naisia golfkärpänen pääsi he-
ti puraisemaan siten, että he jatkoivat jo 
viime kesänä golfkurssille, mutta osalla 
ajatus golfharrastuksesta jäi vielä hautu-
maan. 

Ihastu
golfiin!
Erityisesti näille naisille NGK:n naistoimi-
kunta järjestää omat ”Ihastu Golfiin” -peli-il-
lat. Nämä on tarkoitettu herättämään kipinä 
golfiin ja innostamaan naisia peliin hyvässä 
naisseurassa. Samalla saattaa syntyä uusia 
ystävyyksiä golfin parissa. 

Ihastu Golfiin -ryhmään otetaan maksimis-
saan 9 naista ja ryhmä kokoontuu kolmena 

peräkkäisenä maanantai-iltana touko-kesä-
kuun vaihteessa 28.5., 4.6. ja 11.6.

Ohjelmaan kuuluu käynti rangella ja peliä 
par 3-radallamme kokeneempien naisgolfa-
reidemme kanssa. Ryhmä antaa valmiudet 
itsenäiseen peliin par 3-radalla ja mikäli in-
nostus syttyy, siitä on hyvä jatkaa vaikkapa 
varsinaisille golfkursseillemme.  
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Muistutuksena ja infona kertaus NGK Oy:n osakkeiden 
tuottamien pelioikeuksien käytöstä.

OSAKELAJIT 
•  A-osake – 4 varsinaista pelioikeutta, jotka voi käyttää 
 nimettyinä tai nimeämättöminä eli siirrettävinä pelioikeuksina
•  B-osake – 2 varsinaista ja 2 lisä- eli junioripelioikeutta, jotka 
 kaikki voi käyttää nimettyinä pelioikeuksina
•  C-osake – 1 varsinainen ja 1 lisä- eli junioripelioikeus, jotka 
 molemmat voi käyttää nimettyinä pelioikeuksina

VARSINAISET PELIOIKEUDET
Vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet:
•  Kaikki varsinaiset pelioikeudet voi siis käyttää 
 nimettyinä jollekin henkilölle.  
•  Pelioikeuden käyttö on nimettävä vuosittain 
 ennen sen käyttöönottoa.
•  Lisäksi varsinaisen pelioikeuden voi vaihtaa PELILIPPUKORTIKSI, 
 joka oikeuttaa 22 kpl 18 reiän kierrokseen tai 44 kpl 9 reiän 
 kierrokseen. Korttia ei nimetä, ja sitä voi käyttää myös muiden 
 hyväksi, esim. vieraiden tuomiseen. Tämä vaihto on maksuton.
•  Kortin voi myös vaihtaa irrallisiksi PELILIPUIKSI, joita saa 22 kpl. 
 Kukin pelilippu oikeuttaa yhteen 18 reiän tai kahteen 9 reiän 
 kierrokseen. Vaihdosta peritään 100 euron vaihtomaksu.

LISÄ- eli JUNIORIPELIOIKEUS
• Junioripelioikeudet on nimettävä vuosittain 
 ennen niiden käyttöönottoa. 
• Junioripelioikeutta ei ole voinut vaihtaa kortiksi tai lipuiksi.
• Junioripelioikeuden voi käyttää alenevassa polvessa 
 joko lapsen tai lapsenlapsen hyväksi.

• Junioripelioikeuden käytöstä ei peritä erillistä maksua eli se 
 on käytettävissä veloituksetta varsinaisen pelioikeuden 
 käyttäjän hyväksi.

AKTIIVINEN OSAKAS SAA ETUJA
Kentän ensisijainen käyttäjä
• Lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen.  
• Varausoikeus netin kautta koko lähtöryhmälle.
• Prime-ajat ensisijaisille käyttäjille.
Edullista pelaamista muillakin kentillä
• Kultakortti: 165 euroa ja pelaat 26 muulla kentällä ilman 
 lisäveloitusta (max 7 krt/kenttä).
• Edullisemmat maksut omalla kentällä.
• Seuran jäsenmaksut 88 euroa (aik) ja 56 euroa (jun) – myös 
 kaikilta seuran jäseninä olevilta perheenjäseniltä.
• Alennukset rangepoleteista, golfauton käytöstä, klubi-
 rakennuksen vuokrista.  
• Etuja klubiravintolasta.
• Alennukset golfopetuksesta ja -kursseista.

NIMETYN PELIOIKEUDEN HALTIJOILLE 
JA OSAKKAILLE
• SGK:n Etukortti; 30 euroa ja saat noin 30 eri kentältä 50 % 
 alennuksen green feestä 3 kertaa kauden 2018 aikana!
• Kauden 2018 lisäpelioikeudet Nevasgolfiin ja Suur-Helsingin 
 Golfiin: á135 euroa/kenttä ja pelaat rajoittamattoman 
 määrän ko. kentällä.
• Green fee -edut kaudella 2018: 30 eurolla pelaamaan 
 seuraaville kentille: Hill Side Golf, Nevasgolf, Peuramaa ja 
 Puula Golf.

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY:N 
PELIOIKEUKSIEN KÄYTTÖ
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Keimolaan koko lähtöryhmä 
satasella heinäkuun ajan. 
Tarjous sisältää 4 pelaajan 
greenfeet. Varaus aikaisin- 
taan 3 päivää etukäteen.

Heinäkuun  
tarjous

100

vikingline.fi

Korsisaari tarjoaa monipuolisia kuljetuspalveluita eri 
kokoisten ryhmien kuljetuksiin ja erilaisia matkapaketteja 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Tutustu matkapaketteihin
osoitteessa www.korsisaari.fi/matkapaketit.

Tilausajot ja tilataksipalvelut  

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Myyntipalvelu (24h)  |  09 8789 9050 |  myynti@korsisaari.fi

Lönnberg Digital Oy

KLAUKKALA

Värikkään painopalvelun 
monitaituri

www.businessprint.fi
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Tämänkin lehden painaa



KOTIRUOKA-
BUFFET 
JOKA PÄIVÄ 
KLO 11-16 

Kotiruokabuffet 
ilman kahvia 10,50 € 
Päivän keitto buffetista 9,00 € 
-valikoima salaatteja, tuoretta 
leipää ja levitettä 
Salaattibuffet 8,00 € 
tuoretta leipää ja levitettä

ANNOKSIA SAATAVILLA 
PÄIVITTÄIN  

KLO 11 ALKAEN 

Katso hinnat päivän listalta: 
Päivän burger 
Päivän suositus 
Päivän salaatti 

HELPOTA ARKEASI, 
MYYMME KOTIRUOKAA 
MUKAAN  

HALUAMME TEHDÄ 
VASTUULLISIA VALINTOJA 
Käytämme aina kotimaista kanaa. Naudan- ja 
porsaanliha sekä lihajalosteet ovat kotimaisia tai EU:n 
alueelta. Käyttämämme kalatuotteet MSC-
sertifikoituja, eli kala on pyydystetty ekologisesti 
kestävällä tavalla. Käyttämämme maitotuotteet ovat 
laktoosittomia. Gluteenittomat (G) sekä maidottomat 
(M) annokset on merkitty listaan. Kysy muista
mahdollisista allergeeneista tarjoilijaltamme.

KATETTU 
KESÄTERASSI ON 
UPEA TILA 
PERHEJUHLIIN JA 
MERKKIPÄIVIEN 
VIETTOON GOLFIN 
KANSSA TAI ILMAN 


