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Toimistopalvelut 
golfkauden 
ulkopuolella 

Vastaamme golfkauden ulkopuolella aino-
astaan kännykkänumeroistamme. Golfkes-
kuksen puhelinvaihde ja caddiemasterin 
sähköposti jäävät golfkauden jälkeen ”talvile-
volle”.
Seuraa kotisivuiltamme tarkemmat toimiston 
aukioloajat golfkauden ulkopuolella. 

Laskutus, taloushallinto, jäsenasiat: 
Kirsi Mäntynen 
kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi 
p. 045-7731 3144  

Tapahtumat, jäsenasiat: 
Johanna Purhonen 
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi 
p. 045-7731 3145 

Toimitusjohtaja: 
Esa Meriläinen 
tj@nurmijarvi-golf.fi 
p. 0400-885 775

Yhteystietojen muutokset
Muista tarkistaa ja ilmoittaa yhteystietojesi muu-
toksista. Muutokset voi tehdä itse NexGolfissa 
pelaajan omissa tiedoissa tai laittaa viestiä säh-
köpostilla toimistoon.
 
Jäsenkirjeet ja muut viestit lähetetään jäsenrekis-
terissä olevan sähköpostiosoitteen mukaan.
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P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

Takana lämminhenkinen kesä
Tätä kirjoittaessa kesän viimeiset auringonsäteet ja lämpö-
aalto hellivät vielä meitä golfareita. Kesä itsessään on todel-
lakin ollut ”Lämmin”-henkinen kahdestakin eri syystä. Luon-
toäiti helli meitä tänä kesänä toistuvasti kauniina 
aamuina ja erinomaisina golfpäivinä. Jos oli ke-
sä lämmin, sitä oli myös ilmapiiri klubillamme. 
Oli todella hieno nähdä jälleen kerran vanhoja 
tuttuja sekä uusia iloisia ja hymyileviä kasvoja 
niin klubilla, golfkierroksilla kuin eri tapahtumis-
sa. Ison huomion ja kiitoksen ansaitsevat run-
saslukuinen aktiivivapaaehtoisten määrä. He 
ovat olleet tärkeässä roolissa varmistamassa 
erilaisten tapahtumien, kuten esimerkiksi N50 
SM-kisat ja Koko Nurmijärvi golfaa menestyk-
sellisen onnistumisen.    

Tämän päivän menestys 
on rakennettu eilen!
Kesä 2018 oli NGK:lle urheilullisesti menestyk-
sekäs. Miesten joukkue-SM-kulta tuli jälleen Nurmijärvel-
le. Tämä oli seurallemme jo 5. joukkue-SM-kulta viimeisen 
11 vuoden aikana. Lisäksi Ossi Mikkolan SM-pronssi mies-
ten reikäpelissä ja Johanna Purhosen jaettu 3. sija N50 SM 
-lyöntipelissä kartuttivat seuramme jo entuudestaan merkit-
tävää SM-mitalisaldoa. Tämä jo useita vuosia jatkunut ur-
heilullinen menestys on erinomainen osoitus pitkäjänteises-
tä, suunnitelmallisesta juniorityöstä, johon seurassamme on 
panostettu jo vuosikymmenten ajan. Merkittävä virstanpyl-
väs ja osoitus seuramme vahvasta juniorityöstä on Eeme-
li Järvisen vuodenvaihteessa 2017/-18 allekirjoittama sopi-
mus West Texas -yliopiston kanssa. Sopimuksensa myötä 
Eemelistä tuli tänä syksynä ensimmäinen NGK:n kasvatti, jo-
ka opiskeluidensa ohessa vie omaa golfuraansa eteenpäin 
USA:n kovassa yliopistogolfin maailmassa. 

Perhekeskeisyys, NGK-henki ja juniorityö 
ohjaavat toimintaamme
Golfyhteisö ympärillämme muuttuu ja elää omalta osaltaan 
vahvaa murrosta. Tämä tulee jatkossa varmasti vaikutta-
maan ja heijastumaan myös oman seuramme toimintaan 

ja tulevaisuuteen. Toisaalta, tämän koko lajiperhettä koske-
van murroksen rinnalla on hieno huomata, että jo pitkään 
seuramme toiminnan kulmakivet ja painopisteet ovat seu-

ranneet aikaansa. Tavoitteemme on olla seura: 
joka menestyy kilpaurheilullisesta näkökulmas-
ta; jossa on erinomainen seurahenki ja aktiivi-
nen jäsenistö ja johon vanhojen sekä uusien 
alan harrastajien on helppo tulla. Voinkin kiitolli-
sena jäsenistömme puolesta todeta, että kaik-
ki nämä yllämainitut asiat näkyivät myös tänä 
kesänä päivittäisessä toiminnassamme. Sama 
viesti toistui positiivisina tuloksina Pelaaja ensin 
-kyselyssä niin omien kuin vieraspelaajien vas-
tauksissa. 

 Yhdessä toimimalla, yhtenä yhteisönä, voimme 
myös tulevaisuudessa varmistaa, että Nurmijär-
vi Golf on sekä meidän omissa että muiden sil-
missä arvostettu ja kiinnostuta herättävä yhtei-

sö: tämä on asia, johon olemme myös toimikuntien kanssa 
pyrkineet valmistautumaan ja siten vastaamaan murroksen 
mukanaan tuomiin muutoksiin. Ensimmäinen askel tässä on 
ollut syyskuussa toteutettu toimikuntien yhteinen suunnit-
telupäivä. Nopeana yhteenvetona suunnittelupäivän osalta 
voin todeta, että seuramme toiminnan kulmakivistä tulem-
me jatkossakin pitämään vahvasti kiinni, mutta niitä tukevis-
ta toiminnoista voimme/ pyrimme joitakin tekemään jatkossa 
erään mestarivalmentajan sanoin ”Lite bättre”. 

Lämmin kiitos teille kaikille!
Näin lopuksi haluan vielä lämpimästi kiittää Teitä kaikkia seu-
ramme jäseniä, eri tempauksissa toimineita vapaaehtoisia ja 
erityisesti senioreiden talkooporukkaa sekä toimikuntiemme 
aktiiveja siitä hienosta ilmapiiristä ja työstä, jota olette jälleen 
tänä kesänä vaalineet ja tehneet. 

Hyvää tulevan golfkesän odotusta kaikille!
T. Pasi

NGK ry:n puheenjohtaja

Pasi Theman
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Helteinen kesä-heinäkuu ja vielä elokuun alkupuolikin, nope-
asti voisi ajatella, että kerrankin golfkelit olivat kohdallaan.  
Mutta kyllä liika on liikaa. Kova hellejakso vei pelaajat varjoi-
hin tai vilvoittavien vetten ääreen, pois golfkenttien paahtees-
ta. Jossain vaiheessa, kesken tuota pitkään kestänyttä hel-
lettä kaipasi jo edellisvuoden sateita. 
No, ainakin osaa niistä. Tosiasia, joka 
on jo yleisesti todettu, on se, että sään 
ääri-ilmiöt ovat lisääntymässä ja näky-
vät myös golfkenttien kävijämäärissä. 
Kansainvälinen ilmastopaneeli julkaisi 
viimeisimmän raporttinsa 8.10.2018, 
ja se ennustaa totaalista ilmastonmuu-
tosta, jos ihmiskunta ei nyt reagoi tähän 
todennettuun uhkaan.

Hiilineutraali golfkenttä?
Mitä voisi yksittäinen golfkenttä tai golfyhteisö tehdä pienen-
tääkseen hiilijalanjälkeään? Pieniä asioita on kyllä hetikin teh-
tävissä, kuten esimerkiksi kentänhoitokoneiden uusimisien 
yhteydessä valitaan biopolttoaineella tai sähköllä toimivia lait-
teita, sähkönhankinnassa vaihdetaan vihreään sähköön tai 
huomioidaan tulevina vuosina autokannan muutos sähköau-
tojen suuntaan. Meri-Teijo Golfissa on tehty pioneerityönä yh-
dessä Lappeenrannan yliopiston kanssa mallinnus golfyhtei-
sön hiilijalanjäljen laskennasta. Tätä asiaa on esitelty laajasti 
mm. Honour-lehden numerossa 3/2018. Lehti on luettavissa 
SGK:n kotisivuilta.
Meillä NGK:ssa voitaisiin lähteä liikkeelle yhteisön hiilijalan-
jäljen selvityksestä ja sen kautta johdettavista toimenpiteis-
tä. Loppujen lopuksi kysymys päästöjen vähentämisestä on 
myös yksittäisten ihmisten asia, yhteisöjen rinnalla. 

Muutoksia NGK:n henkilöstössä 2019
Kenttämme rakentamisesta lähtien golfyhtiön palveluksessa 

Kesällä puhutti sää,
syksyllä ilmastonmuutos!

ollut kenttämestarimme Tapio Lehto siirtyy vuoden vaihteen 
jälkeen viettämään työuran jälkeistä aikaa. Samoin jo vuodes-
ta 1997 alkaen toimistopalvelujamme junaillut Kirsi Mäntynen 
siirtyy vuoden 2019 keväällä viettämään hyvin ansaittuja elä-
kepäiviään.

Kenttämestarin tehtävät siirtyvät Tommi 
Turusen vastuulle. Kirsin tehtävien osal-
la tullaan suorittamaan hieman järjes-
telyjä. Osa nykyisistä tehtävistä ulkois-
tetaan, osa siirtyy Johanna Purhosen 
vastuulle, osa yhdistetään caddiemas-
tereiden tai head-caddiemasterin teh-
täviin. Tehtävien järjestely on jo käyn-
nistynyt. Valmista pitäisi olla seuraavan 
pelikauden alkuun mennessä.

Tässä on erinomainen paikka esittää lämpimät ja parhaat 
kiitokset Tapsalle siitä isällisestä otteesta ja panoksesta, 
jolla olet saanut kentänhoidon rullaamaan vuodesta toi-
seen ja pystynyt osaltasi kehittämään Nurmijärvi Golfia 
nykyiseen, arvostettuun asemaan.  KIITOS!

Pelikausi 2018 on päättymässä. Kiitokset jälleen koko jäse-
nistölle lukuisista mukavista hetkistä klubilla ja kentällä, ne 
siirtyvät syksyn tullen muistojen joukkoon, pois seuraavan 
kauden odottelun tieltä. Ja kiitokset myös koko NGK:n henki-
lökunnalle upeasti jaksetusta ja hoidetusta pelikaudesta – al-
kukauden vaikeuksista huolimatta saimme teidän ansiostan-
ne nauttia hyväkuntoisesta kentästä! KIITOS!

Esa Meriläinen
toimitusjohtaja

KULMAHUONEESTA
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Muistan, kun keväällä saavuin klubille ja pohdin mielessä-
ni, että millainen tästä kesästä tulee golfkentällä. Ensim-
mäisinä päivinä kun klubi avattiin, sää oli hirveä: 
vettä satoi kaatamalla ja myrsky iski päälle. 
Silloin olin epäuskoinen ja lähes varma siitä, että 
säiden kannalta kesä tulee olemaan vielä surke-
ampi kuin edelliskesä. Kuinka väärässä olinkaan 
– luontoäiti päätti heittää ”käristyskupolin” yllem-
me ja helliä meitä kaikkia KOKO kesän!

Ihanteellinen golfsää suomalaiseen makuun on 
puolipilvinen, noin 18-20 astetta pienellä tuulen-
vireellä. Superhelteiden vaikutus näkyi klubilla. Moni jätti 
päivän kierroksen kiertämättä kuumuuden takia. Aurinko-
rasvan tuoksu valtasi klubitalon. Hiki virtasi. Sateenvarjoja 
ostettiin vain saadakseen aurinkosuojan kierroksen ajaksi. 
Pikkupyyhkeitä kasteltiin ja asetettiin niskaan, jotta sai 
edes hetkeksi viilennystä. Pitkälahkeiset housut ja paidat 
kaivettiin kaapista vasta syksyllä. Golfravintolassa kylmät 
virvokkeet menivät kuin kuumille kiville.

T i s k i n  t a k a a

Caddiemasterin
terveiset 

Golfkausi on ollut ikimuistoinen muutenkin kuin vain säiden 
puolelta. Osallistuimme tänä vuonna joukkue-SM-kisoihin 

niin miesten kuin naistenkin joukkueella. Aurinko 
Golfissa pidetyt kilpailut oli upeasti järjestetty ja 
mielestäni klubin yhteishenki tiivistyi entisestään. 
Oli hieno huomata, kuinka moni klubimme jäsen 
innokkaasti tsemppasi joukkueita ja pelaajiamme 
sosiaalisessa mediassa. NGK:n miehet toivat ko-
tiin kultamitalin ja naiset hauskaakin hauskemmat 
muistot! 

Kiitos kaikille kaudesta! 
Hyvää syksyä ja toivottavasti nähdään taas ensi vuonna!

Terveisin,
Caddiemaster Neea
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”Onko teillä liikennevalot kentällä 
golfautoilijoita varten? Väistänkö oi-
kealta tulevia? Onko tässä töötti? Mi-
kä on nopeusrajoitus kentällä?” Näin 
eräs vieraspelaaja kysyi caddiemas-
terin tiskillä varatessaan golfautoa 
ensimmäistä kertaa. Kerroin pelaa-
jalle, että ylinopeussakkoja hän ei 
tule saamaan, sillä golfautolla pää-
see maksimissaan 30 kilometrin tun-
tivauhtia. Lyhyen golfauto-ohjeistuk-
sen aikana hän sai tuntuman tuohon 
akkukäyttöiseen pikkusporttiin ja hu-
risteli menemään kentän suuntaan. 

Kuluneen parin vuoden aikana klubilla on 
huomattu selkeä muutos – nimittäin golf-
autojen käyttö on lisääntynyt huimasti. 
Varauslistat ovat kovassa käytössä ja vä-
lillä jopa ylibuukkauspisteeseen saakka. 
Mikäli kaikki golfautot on varattu jo aamu-
kierroksille, niin moni saattaa odotella il-
tapäivään, jotta saa nelivedon alleen kier-
rokselle.

Golfauto varattavissa kaikille – 
ei enää lääkärintodistusta
Golfautojen varaukset toimivat puhelimit-
se caddiemasterin kautta ja yhä useampi 
varaa auton etukäteen kierrokselle. Jotkut 

GOLFAUTOJEN KÄYTTÖ 
suositumpaa kuin koskaan

puolestaan tulevat caddiemasterin tiskille 
puolivälissä kierrosta ja ottavat auton vain 
takaysille. Joillekin pelaajille etenkin C-
rata tuntuu raskaammalta kävellä, joten 
moni saattaa varata golfauton kierroksel-
le, jos kyseinen rata on päivän pelijärjes-
tyksessä.
Muutama vuosi sitten klubillamme oli vie-
lä yleisesti muillakin kentillä käytetty sään-
tö, että golfautoa saa käyttää vain lääkä-
rintodistusta vastaan. Moni on kuitenkin 
luopunut jo tuosta vanhasta käytännös-
tä, kuten myös meidän klubimme. Golf-
auto on nykyään varattavissa kaikille yli 
15-vuotiaille, joilla on mopokortti tai ajo-
kortti.

Golfautoilla omat numeroidut 
parkkiruudut
Klubi on hankkinut joka vuosi pari golfau-
toa lisää. Aktiivisen käytön myötä muu-
toksia on pitänyt tehdä myös golfautojen 
parkkipaikoille, jotta auton nouto ja palau-
tus olisi pelaajalle helppoa ja vaivatonta.
Vielä muutama vuosi sitten golfautoja oli 
vain muutama, ja niille ei oltu merkattu 
omia parkkipaikkoja. Suosion myötä tä-
mä aiheutti sen, että satunnaisesti golfau-
toja käyttäneet pelaajat eivät välttämät-
tä palauttaneet autoa oikeaan paikkaan 

saatika laittaneet sitä takaisin lataukseen. 
Aamuisin klubille tultaessa golfautoja 
saattoi löytyä mitä ihmeellimmistä pai-
koista, akku tyhjänä. 
Tähän saatiin kuitenkin viime vuonna lois-
tava muutos, kun golfautoille tehtiin tar-
kat numeroinnit avaimiin, tuulilaseihin, 
parkkiruutuihin sekä varauslistoihin. Myös 
latauspistokkeille saatiin omat telineet 
parkkiruutujen viereen.

Golfauton avaimet vierailivat Lapissa
Silloin tällöin tulee vastaan tilanne, jossa 
avain on unohtunut pelaajan taskuun tai 
bägiin. Kerran tuli puhelu vieraspelaajal-
ta Lapista asti ja golfauton avain matkus-
ti Suomen halki postissa takaisin klubille. 

Lemppariautot valittu
Useat kymmenet klubimme jäsenet ovat 
hankkineet koko kaudeksi golfauton käyt-
töoikeuden. Vuosien saatossa pelaajille 
on valikoitunut omat ”lemppari” golfautot, 
sillä golfautoissamme on mallieroja. Välillä 
saattaa harmittaa, jos oma lempiauto on-
kin jo jonkun muun käytössä. Olen kysy-
nyt pelaajilta, mistä moinen kiintymys on 
tullut tiettyyn yksilöön. Jonkun mielestä 
jokin tietty golfauto on liian ärhäkkä kiihty-
mään, kun taas toinen tykkää eri golfau-
ton jarruista tai ohjauksesta.
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Golf on vaihtelevaa. Välillä peli kulkee kuin unelma, 
kun taas jonain toisena päivänä tuntuu ettei mikään 
toimi ja lyönti on hukassa. Joskus taas golfkentän tun-
nelma tai pelikaverit ovat niin mukavia, että kierros jää 
mieleen, kun taas joskus kohdalle saattaa osua inhot-
tavia tilanteita. Tässä muutamia tarinoita klubimme jä-
senten parhaista ja huonoimmista golfmuistoista.

Paras muisto
Paras kierrokseni, jonka pelasin omalla kotikentällä C+B-ra-
dalla. Punaisilta tiipaikoilta 78 lyöntiä ja peli kulki kuin flow-ti-
lassa. Sain 42 pistettä!
Huonoin muisto
Osallistuin ensimmäistä kertaa lyöntipelimestaruuskisoihin 
enkä ollut vielä kokenut, kuinka raastavaa kilpailutilanne on. 
Heittelin mailoja ympäriinsä ja kiukuttelin itku kurkussa, kun 
peli ei kulkenut. Pyysin pelikaverilta anteeksi ja päätin, etten 
enää koskaan suutu kierroksella. No – seuraavissa kisoissa 
peli ei taaskaan kulkenut ja päätin kesken kierroksen viskais-
ta pallon kädellä ja minut diskattiin. Opin kantapään kautta!
Neea Jokinen, NGK caddiemaster
***
Paras muisto
Kun voitimme joukkue SM-kilpailut vuonna 2008 Kotkas-
sa uusinnassa. Löin par 5 -väylällä toisen lyönnin puun alle 
vaikeaan paikkaan griinin lähelle. Puunoksa oli svingin tiel-
lä, mutta juuri kun löin, sattui kohdalle tuulenpuuska ja sain 
tehtyä täyden svingin osumatta oksaan. Pallo lensi korote-
tulle griinille metrin päähän reiästä ja tein birdien. Pelikaveri 
viimeisteli par-tuloksen ja voitimme kisat raikuvien aplodien 
saattelemana!
Huonoin muisto
Viime vuoden lyöntipelimestaruuskisoissa löin pallon raffista 
ja ranteestani kuului rusahdus. Nivelside repesi osittain. Sil-
loin kyllä otti päähän!
Henri Satama, ammattilaisgolfari

***
Paras muisto
Muutama vuosi sitten tein holarin kotikentällä B8-väylällä ja 
sen lyönnin ansiosta voitimme poikani kanssa scramble-kil-
pailun! 
Huonoin muisto
Lyöntipelimestaruuskisoissa A9-väylälle kirjattiin tuloskorttii-
ni varmaan 16 lyöntiä. Ainakin kolme avausta veteen ja taisi 
väylältäkin joku pallo mennä veteen. Pelikaverit ”kuittailevat” 
siitä edelleen.
Matti Satama, klubin jäsen
***

Paras ja huonoin 
golfmuistoni

Paras muisto
Kun olin tänä kesänä mukana 24/7h-junnugolfille tapahtu-
massa ja lähtöaikani oli yöllä klo 3. Pelasin kauden parhaan 
kierrokseni, 76 lyöntiä. Upea kokemus ja mahtava peliseura!
Huonoin muisto
Joukkue SM-kilpailuissa chippasin birdien kuppiin griinin ul-
kopuolelta. Tuuletimme pelikaverin kanssa voitettua reikää 
ja nostin pallon innoissani kupista. Vastustaja kuitenkin huo-
mautti heti pallon nostettuani, että pallo ei ollut koskettanut 
reiän pohjaa vaan nojasi lippuun. Tuomari kutsuttiin paikal-
le ja selvitimme tilannetta, joka tuntui paisuvan aikamoiseksi 
sähläykseksi. Lopulta hävisimme reiän ja koko ottelun. Aina-
kin opin sen, että nostan pallon reiästä vasta sitten kun se on 
kilahtanut kupin pohjaan!
Johanna Laakso, NGK caddiemaster

Paras muisto:
Kun tein Hole In Onen B8-väylällä. Täydellinen lyönti, kaksi 
pomppua ja pallo vieri suoraan kuppiin.
Huonoin muisto
Par 3 -radalla väylällä 7 tein Hole In Onen – mutta ei ollut to-
distajaa matkassa, joten se harmitti!
Kaj Åström, klubin jäsen
***

Paras muisto
Keväällä B7-väylälle tein kahden viikon aikana aina birdie-tu-
loksen. Se jäi positiivisesti mieleen.
Huonoin muisto:
Kevään birdien jälkeen ei tainnut tulla koko kesänä edes pa-
ria!
Timo Pöhö, klubin jäsen
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Nurmijärvi Golfin kenttämestari Tapio 
Lehto siirtyy ensi keväänä nauttimaan 
leppoisista ja ansaituista eläkepäivis-
tä. Työvuosia kentällämme hänelle on 
kertynyt jo 28. Miten Lehto päätyi golf- 
alalle ja klubimme kenttämestariksi?

Lehto valmistui ylioppilaaksi ja asui sii-
hen aikaan Kirkkonummella. Hän päätti 
hakea läheiseen ruotsinkieliseen Överby 
Trädgårdsmästarsskolaniin opiskelemaan 
puutarhuriksi. Tätä ennen hän piipahti 
myös toisella alalla, kirjapainon puolella. 
Lehto työskenteli muutaman vuoden ajan 
eri kirjapaino-firmoissa. Puutarha-alalla 
hän työskenteli muun muassa Helsingin 
kaupungin puisto-osastolla viiden vuoden 
ajan. Muutettuaan Nurmijärvelle 1980-lu-
vun loppupuolella, hän päätyi töihin Nur-
mijärven kunnan puisto-osastolle.

28 vuotta kenttämestarina
Tapio Lehto eläkkeelle ja Tommi Turunen siirtyy kenttämestariksi

Eräänä päivänä vuonna 1989 hän luki pai-
kallislehdestä, että Röykkään ollaan ra-
kentamassa golfkenttää. Lehto kiinnostui 
aiheesta ja päätti ajaa rakenteilla olevalle 
kentälle. Hän tapasi tuolloin silloisen toi-
mitusjohtaja Ilpo Vähälän ja siitä yhteistyö 
alkoi.
– Muistan kun otin maanäytteitä raken-
nusprojektia varten B9-väylällä, joka oli 
silloin pelkkien puiden ja suon peitossa. 
Muistan myös nähneeni siellä paljon hir-
viä, Lehto muisteli.

Itseoppinut kenttämestari
Suomeen rakennettiin -80 ja -90 lukujen 
vaihteessa suuri määrä golfkenttiä, mut-
ta siihen aikaan Suomessa ei ollut vie-
lä mahdollista opiskella kenttämestariksi. 
Kentänhoitoon palkattiin koulutukseltaan 
muun muassa hortonomeja, puutarhurei-

ta ja rakennusmestareita, joista osa siir-
tyi kenttämestarin virkaan. Opetushallinto 
hyväksyi golfkenttämestarin erikoisam-
mattitutkinnon perusteet vasta vuonna 
2002. Lehto onkin siis niin sanotusti itse-
oppinut kenttämestari ja hän on Suomes-
sa yksi pitkäaikaisimmista työurista tehnyt 
kenttämestari. 
Kysyin Tapsalta hänen mietteitään pitkäs-
tä ja hienosta työurastaan golfmaailmas-
sa. Heti haastattelun alkuun hän kertoi, 
että parasta työssä on maailman kau-
neimmalla urheilupaikalla työskentely se-
kä mukavat työtoverit. Työn kausiluonne 
puolestaan on välillä stressaavaa, sillä ke-
sälomien pitäminen jää vähälle ja kova talvi 
saattaa tuhota osan kentän pelipinnoista. 
Kenttä pitäisi avata keväällä mahdollisim-
man aikaisin pelikunnossa, joten kevät on 
kiireisintä aikaa. Hän muistaa myös, kuin-

Kentänhoidon vastuu vaihtumassa, 
Tommi Turunen (vas.) ja Tapio Lehto.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2018 |  8  |



ka alkuvuodet olivat kentällä vaikeaa ai-
kaa, kun raha oli tiukassa. Henkilökuntaa 
ei ollut riittävästi puhumattakaan kentän-
hoitokalustosta. Golfkenttä oli todella eri-
näköinen kuin nyt. Metsää on kaadettu ja 
kenttää on peruskorjattu runsaasti näiden 
vuosien kuluessa.

Kerro tavallisesta työpäivästäsi ken-
tällä, mitä teet päivän aikana?
– Päivät vaihtelevat vuodenaikojen mu-
kaan. Toisinaan mennään pää kolmante-
na jalkana ja toisinaan taas on hetki aikaa 
nauttia kauniista hyvin hoidetusta kentäs-
tä. ”Normipäivänä” katsotaan, että rutiini-
työt lähtevät hyvin käyntiin aamulla. Sitten 
tarkistan sähköpostit ja kastelujärjestel-
mien kunnon. Suunnittelen myös jo seu-
raavaa päivää, mutta usein sääennuste 
saattaa kumota suunnitelmat. Keväällä ja 
syksyllä tulee osallistuttua rutiinitöiden te-
kemisiin kuten nurmikonleikkuuseen. Vä-
lillä tuntuu, että on niin kiire, ettei ehdi te-
kemään mitään. Kun on noin 20 henkilöä 
töissä sesonkiaikaan, joutuu ratkomaan 
monenlaisia asioita niin ihmissuhdeongel-
mista kentänhoito-ongelmiin. 

Millaiselle henkilölle kenttämestarin 
työ mielestäsi sopii? 
– Kenttämestarin tulee olla psykologi, me-
teorologi, agrologi, kemisti, it-ammattilai-
nen, luova, taiteellinen, hullu ja innostunut 
alasta.

Olet nähnyt Nurmijärven golfkentän 
kehityksen. Mitkä muutokset kentäl-
lä ovat jääneet mieleen urasi aikana?
– Kaikkien viheralueiden kunnon paran-
tuminen. Myös puuston vähentyminen, 
vaikka mielestäni niitä on vieläkin liikaa.

Hauskin yksittäinen muisto kentältä?
– Hauskin muisto liittyy golfin pelaami-
seen. Kentällä oli hieman rauhallisempi 
päivä ja pelasimme kentänhoitajien kans-
sa kisaa helteisessä säässä. Kiersimme 
A-rataa ja yhtäkkiä kaikilla tuli kuuma. Kä-
vimme uimassa A5-väylän lammessa ja 
joimme oluet ilman paitaa A6-tiillä. Ketään 
ei näkynyt missään koko kierroksen aika-
na. Todettiin, että onpas kiva, kun on oma 
golfkenttä. Sittemmin kävijämäärät ovat 
tästä kasvaneet – onneksi!

Tommi Turunen siirtyy kenttämesta-
riksi, oletko luottavaisin mielin? 
– Tunne on hyvä ja rauhallinen. Luotan Tu-
rusen Tommiin täysin ja tiedän, että ken-
tänhoidon taso pysyy ja paranee Tommin 
osaavissa käsissä.

Mitä suunnitelmia eläkepäiville?
– Aion ottaa rennosti ja hankkia harras-
tuksen tai kaksi. Lastenlapset (kaksi iha-
naa tyttöä) tulevat varmasti olemaan yk-
si harrastuksistani. Kenties hankin turhan 
kulkuneuvon ja puunaan sitä. Osallistun 
ilmastotalkoisiin ajamalla sillä todella vä-
hän. Omakotitalo teettää tietysti myös ai-
na töitä. 

Mitkä ovat päällimmäiset fiilikset, kun 
pitkä työura kentällä päättyy? 
– Haluan erikseen kiittää pitkäaikaisia hy-
viä työtovereitani Esaa, Kirsiä ja Johan-

naa kaikesta tuesta ja avusta, mitä teiltä 
olen näinä vuosina saanut. Kiitos kuuluu 
myös tietysti kaikille vakituisille työntekijöil-
le, sillä ilman teitä ei tästä olisi tullut yh-
tään mitään. Menneiden vuosien aikana 
on kentällä touhunnut monenlaisia ihmi-
siä kentänhoidon parissa ja juuri nuorten 
kanssa tekeminen on ollut hauskaa ja hy-
vin opettavaista. Toivon, ettei ainoastaan 
minulle, vaan kaikille. Suurkiitos myös 
kentän omistajille eli golfareille. Kiitän luot-
tamuksesta – oli kunnia hoitaa näin kau-
nista golfkenttää, kumartaa Tapio ”Tapsa” 
Lehto.

Uusi kenttämestari
Tommi Turunen
Tommi Turunen on Suomessa kenttämestareiden keskuudessa tunnettu ja arvos-
tettu alansa ammattilainen. Hillside Golfista Nurmijärvi Golfiin tällä kaudella palan-
nut Turunen toimi kuluneen kauden aikana apulaiskenttämestarina ja siirtyy viralli-
sesti kenttämestariksi loppuvuodesta kun Tapio Lehto jää eläkkeelle. Turusella on 
jo aiempi historia NGK:n kanssa, sillä hän työskenteli kentällämme vuosina 2008 
– 2012. Tiedustelin Tommilta muun muassa sitä, miten hän päätyi golfalalle ja mitä 
hän odottaa tulevaisuudelta.
Miten päädyit golfalalle?
– Päädyin golfalalle töihin noin 12-vuotiaana, jolloin aloitin työt kentällä lähinnä lipun-
paikkojen siirroilla viikonloppujen klubikisoihin. Itse golfin pelaamisen olen aloittanut 
8-vuotiaana vuonna 1982. Vuodesta -84 saakka olen ollut oikeastaan joka kaudel-
la jossain muodossa golfkentällä töissä. Lukion ja armeijan jälkeen siirryin täyspäi-
väisesti golfkentälle töihin, tosin suoritin välissä myös kemian laborantin tutkinnon. 
Golfkentänhoitajan ammattitutkinnon suoritin Lepaalla vuonna 2001 ja kenttämes-
tarin erikoisammattitutkinnon vuonna 2012.
Työurasi golfkentänhoidossa tähän mennessä?
– Vuodet 1984–2001 Mikkelin Golf Ry, 2002–2003 Hämeen Ammattikorkeakou-
lu Lepaan yksikkö, 2004 Linna Golf Oy, 2005–2007 Hämeen Ammattikorkeakou-
lu Lepaan yksikkö, 2008–2012 Nurmijärven Golfkeskus Oy, 2013–2018 Hillside 
Golf Oy ja nyt sitten takaisin täällä Nurmijärvellä! Kun sain tietää Tapsan jäämisestä 
eläkkeelle,olin heti kiinnostunut työmahdollisuudesta, koska tämähän oli vähän kuin 
olisi kotiin tullut. On paljon helpompaa sekä itselleni että yhtiölle, kun itse tunnen 
kentän jo valmiiksi ja yhtiö tietää kenet palkkasivat.
Millä mielin aloitat kenttämestarin työt Tapsan jälkeen?
– Kenttämestarin työt aloitan hyvillä mielin. Nurmijärvellä on kuitenkin tehty jatku-
vasti peruskorjaustyötä ja investoitu kentänhoitokalustoon eli tilanne on kannaltani 
varsin hyvä. Lisäksi kentänhoidon puolella työskentelee osaava ydinryhmä, jolla on 
pitkä kokemus kentästä ja alasta. Tietysti sitä jää kaipaamaan Tapsan paikallistun-
temusta kentästä, onhan hän ollut täällä töissä melkein 30 vuotta.
Pelaat itse golfia. Miten se auttaa kenttämestarin työssä?
– Totta kai on iso etu, kun itsekin pelaa golfia. Kentän näkee ja kokee aivan eri ta-
valla pelatessa. Pitkä kilpagolfura on hyödyksi myös esimerkiksi kentän virittämi-
sessä kilpailuihin. Pyrin ensi vuonna pelaamaan vähintään kerran viikossa, koska 
kierroksen aikana tulee helposti tehtyä huomioita, mitä ei muuten tule edes ajatel-
leeksi. Ymmärrys itse pelistä on itseasiassa hyvinkin tärkeää kenttämestarin työs-
sä. Tosin itselläni oli hiukan ongelmana se, että tuli vähän liikaakin katsottua kent-
tää kilpapelaajan silmin. Mutta aikojen saatossa olen oppinut huomioimaan kaikki 
kentän käyttäjät.
Mitä odotat tulevilta vuosilta kentällämme? 
– Tulevilta vuosilta odotan tietenkin sitä, että kenttä kehittyy ja parantuu entises-
tään. Olemme yhdessä oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa tehneet inves-
tointisuunnitelmia vuosiksi eteenpäin, nimenomaan kentän kehittäminen ja kunnon 
kohentuminen etusijalla. Tarinoin niistä lisää sitten kevään lehteen.
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Pelaaja ensin
-asiakaskysely 2018
Pelaaja ensin -palautekysely antaa meille mahdollisuuden hyödyntää pelaaji-
en kokemuksia golfyhteisömme toiminnan kehittämisessä.  Pyrkimyksemme on 
kehittää edelleen Nurmijärvi Golfia yhteisönä, siksi olemme osakkaittemme, jä-
senistömme ja vieraspelaajienkin edun vuoksi mukana Pelaaja ensin -kyselys-
sä. Kysely toimitettiin NGK:n jäsenille kolmessa osassa (touko-, heinä- ja syys-
kuussa), vieraspelaajille kysely toimitetaan satunnaisotannalla koko kesän ajan.  
Pelaaja ensin -kyselyn kautta saamme oman toimintamme arvioinnin lisäksi ar-
vokasta vertailutietoa muihin kotimaisiin golfyhteisöihin verrattuna.

PELAAJA ENSIN -KYSELYN RAPORTTI 2018 

VIERASPELAAJAT (445 vastausta)

NGK NGK Uusimaa Suomi

2017 2018 2018 2018

Kenttä 80 79 80 79

Sosiaalinen ympäristö 84 83 83 83

Ravintolapalvelut 82 82 82 82

Klubitalo 89 88 87 88

Harjoitusalueet 81 81 80 81

Pro Shop 82 86 81 86

Johto ja palvelu 87 88 87 88

Hinnat ja tuotteet 77 77 75 77

Lähettiläspisteet 43 37 38 40

Sija Suomessa 23 / 65 46/73

OMAT JÄSENET (288 vastausta)

NGK NGK Uusimaa Suomi

2017 2018 2018 2018

Kenttä 81 81 79 79

Sosiaalinen ympäristö 83 84 80 81

Ravintolapalvelut 80 82 79 78

Klubitalo 88 88 84 83

Harjoitusalueet 82 82 79 79

Pro Shop 78 81 80 80

Pro-opettaja 89 91 88 88

Johto ja tiedotus 83 85 80 80

Hinnat ja tuotteet 79 81 78 78

Lähettiläspisteet 52 53 42 45

Sija Suomessa  12/79

Lähettiläspistemäärä lasketaan
vähentämällä myönteisten lähettiläiden osuudesta kielteisten lähettiläiden osuus (52/43)

NGK:n lähettiläspisteet 2018

omat/vieraspelaajat

(suluissa edellisvuoden pisteet)

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa 
Golfliiton projektikumppani, tanskalainen 
RawMilk. Suomen Golfliitto tukee merkit-
tävästi kyselyn tuottamista eli kysely on 
todella edullinen yksittäisille golfyhteisöille.

Palautteen käsittely
Kyselyjen jälkeen yhteenvedot, raportit ja 
sanalliset palautteet käsitellään nopeasti 
yhtiön ja seuran hallituksissa, henkilöstön 
palavereissa sekä palvelutuottajien kans-
sa käytävissä keskusteluissa.

Kesän 2018 havaintoja
Jääpoltteesta johtuneet viheriöiden kas-
vuongelmat heijastuivat voimakkaasti ke-
vään 2018 palautteisiin, ja vielä sitten 
luonnollisesti koko vuoden keskiarvoi-
hin.  Etenkin vieraspelaajat olivat kriittisiä 
keväällä jätetyissä palautteissa. Kesän ja 
loppukesän palautteissa on nyt päästy ta- 
kaisin hyvälle tasolle myös viheriöiden 
osalta.
Pallojen etsimisaika ja karheikkojen kunto 
nousevat edelleen kentän osalla kehittä-
miskohteiksi. Ensi kesäksi pyrimme uudis-
tamaan hoitokalustoa ja -ohjelmia siten, 
että karheikkojen hoitoa voidaan tehos-
taa (leikkuukorkeuksia alentaa ja vähentää 
apila-piharatamo-voikukka-kasvustoa).

53/37

 

 

PELAAJA ENSIN -
KYSYMYSPATTERISTO 
Pelaaja Ensin kysymyspatteristo on alunperin Tanskan Golfliiton sekä 
Rawmilk Ltd:n suunnittelema, jonka on suomalaiseen käyttöön kääntänyt 
ja parannellut Suomen Golfliitto. Kehitystyössä on ollut mukana golfin 
toimialajärjestöjen edustajia sekä alan ammattilaisia Tanskasta ja 
Suomesta.  
 
Tätä kysymyspatteristoa voi kokonaisuudessaan käyttää vain  
Pelaaja Ensin –kyselyissä.  

USKOLLISUUDEN JA SUOSITTELEMISEN HALUKKUUDEN 
SELVITTÄMISEEN  
Kysymyspatteristo perustuu Voice of Customer –ohjelmaan, jossa 
informaatio muodostuu pelaajien kokemuksista golfyhteisön eri 
palvelualueilta. Näiden kokemusten pohjalta pelaajalle muodostuu käsitys 
siitä, miten halukas hän on suosittelemaan golfyhteisöä tai näkemään 
itsensä osana sitä tulevaisuudessa. Näillä kummallakin tekijällä on suora 
yhteys golfyhteisön liikevaihtoon, peli-, pelaaja- ja vapaaehtoismääriin, eli 
menestykseen.  
 
 

§ Jokaisella patteristossa olevalla kysymyksellä on yhteys uskollisuuteen ja 
halukkuuteen suositella golfyhteisöä. Näiden syy-seuraussuhteiden 
selvittäminen on avainasemassa. Tämän vuoksi jokaiselle palvelualueelle 
ja niihin liittyville kysymyksille on syynsä olla mukana. 
  

§ Kysymysten merkittävyyttä uskollisuuteen sekä halukkuuteen suositella 
on tilastollisesti analysoitu yli 30 000 tanskalaisen pelaajan vastauksista. 
Mukaan ei ole esimerkiksi otettu sellaisia kysymyksiä tai vaihtoehtoja, 
joiden merkittävyys on pieni.   
 

§ Palvelualueita koskevien kysymysten lisäksi mukaan on lisätty hyvää 
lisätietoa antavia taustakysymyksiä sekä hyödyllisiksi todetut kysymykset 
halukkuudesta vapaaehtoisuuteen sekä yhteistyökumppanuuteen. 
 

§ Olemme hyvin luottavaisia, että nämä kysymyspatteristot ovat 
erinomainen lähtökohta pelaajakokemustenne selvittämiseen ja sitä 
kautta toiminnan kehittämiseen. Tulemme kuitenkin 
seurakehittäjäverkostomme voimin keräämään tämän vuoden pohjalta 
kokemukset ja tarkastamaan patteristoa vuodelle 2016.  

 
 
Lisätietoa kysymyspatteristosta saa Suomen Golfliitosta seurakonsultti 
Aarni Nordqvistilta, aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903 
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Näinhän siinä taas kävi. Sama jut-
tu joka ikinen vuosi. Golfkenttä aivan 
huippukunnossa ja kuitenkin golfkau-
si (ainakin Suomessa) alkaa vääjää-
mättä kääntyä ehtoopuolelle. Ei tai-
da edes positiivinen ilmastonmuutos 
auttaa asiaa. Illatkin tuppaavat pime-
nemään tähän vuodenaikaan aika no-
peasti, eikä siihen auta kellojen siir-
tely tai siirtämättä jättäminen kovin-
kaan paljon. 

Eli päivittäisen valoisan ajan rajallisuus vä-
hän rajoittaa noita pelimahdollisuuksia 
näin lokakuussa. Tänä vuonna olemme 
kuitenkin saaneet nauttia suhteellisen mu-
kavista golfkeleistä, ainakin jos lämpimäs-
tä tykkää. Totuuden nimissä täytyy ehkä 
sanoa, että joinakin päivinä olisi vähempi-
kin riittänyt. 

Jotenkin tämä sää ja siitä keskustelemi-
nen on aina suomalaisten mieleen. Huo-
masin nimittäin, että kun keväällä kirjoitin 
Lähipeli-lehteen, niin ihmettelin siinä sää-
tä. Nyt kun katsoo ulos ikkunasta näin lo-
kakuun puolivälissä, ei voi kuin jatkaa ih-
mettelyä. Aurinko paistaa ja lämpötila ke-
vyesti yli +15 astetta. 

Kapteenien kantilta
Ensimmäinen kesä kapteenina on nyt ta-
kana. Tässä on vähän pohtinut, että mi-
ten meni. Ainakin itsestä tuntuu siltä, että 
ehkä edellisten kapteenien saappaat oli-
vat sen verran isoa kokoa, että taisi jää-
dä muutama sentti täyttämättä, mutta hy-
villä mielillä katson menneeseen kesään. 
Isolta osin kiitos siitä kuuluu teille jäsenille. 
Olen kokenut, että minut on otettu hyvin 
vastaan uutena kapteenina ja kannustet-
tu eteenpäin.
 
Voihan se olla, että kesän säällä oli oma 
osuutensa, mutta itselle tuli ainakin sellai-
nen fiilis, että kapteenien toiveet tälle kau-
delle hymyistä kasvoilla, rentouttavasta ja 
mukavasta pelihetkestä toteutuivat. Vaik-
ka eihän sitä aina voi olla kiukuttelematta 
itselleen, ikävä kyllä. 

Täksi kesäksi kapteenit vähän uudistivat 
tapahtumakonseptiaan ja painopisteeksi 
valikoitui uudet jäsenet. Kesän kokemuk-
sista voi nyt sanoa, että resepti oli onnis-
tunut. Kapteenien peli-ilta ja perinteinen 
Kapteenin kannu saivat hyvän ja positii-
visen vastaanoton osanottajilta. Toki oli-
si mukava saada tilaisuuksiin vielä enem-
män osallistujia, mutta ehkä ensi kesänä. 

Samalla haluamme Merjan kanssa kiittää 
niitä vapaaehtoisia ”kummipelaajia”, jotka 
mahdollistivat näiden tilaisuuksien onnis-
tumisen. 

Nyt on pikkuhiljaa vedettävä pikkuisen 
happea menneen kauden jälkeen. Pienen 
sulattelun jälkeen alkaakin valmistautumi-
nen ensi kesään. Talven aikana on kap-
teenien aika laittaa mietintämyssy päähän. 
On hyvää aikaa pohtia ja makustella nii-
tä ajatuksia, joita olemme teiltä kesän mit-
taan saaneet. Josko niistä itäisi ensi ke-
säksi taas jotain uusia juttuja kapteenien 
reseptivihkoon.

Vielä kerran kiitos teille kaikille menneestä 
kesästä. Kapteenit toivottavat hyvää syk-
syä ja talvea. Kyllä se uusi kausi sieltä tu-
lee. 

Terveisin kapteenit
Pasi Kaskinen ja Merja Iiskola
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Tätä kirjoittaessa tämän vuotinen golfkausi lähestyy loppuaan. 

Kotikentällä on tiedossa vielä muutama kierros loppuviikosta ja 

syksyyn kuuluu muutama matka ulkomaan viheriöille. Kausi on 

ollut mukava monessa suhteessa. Säät ovat olleet golfarille lois-

tavat, tasoitus laski jonkin verran ja tulipa oman ikäluokan lyönti-

pelimestaruuskin.  

Nurmijärvi Golfin kannalta vuosi on ollut kaksijakoinen. Hyvien 

säiden johdosta monena kuukautena pelaajamäärät kasvoivat, 

mutta yllättävästi helteinen heinäkuu ei kiinnostanutkaan pelaa-

jia. Kierroksia kertyi viidenneksen vähemmän kuin vastaavana ai-

kana edellisvuonna. Mikähän on syynä, että etelästä mennään 

etsimään helteisiä golfkenttiä, mutta kotona ne eivät kiinnostakaan? Kenttä on 

ollut hyvässä kunnossa kesän alusta alkaen, sitä ovat kiittäneet niin omat kuin 

vieraspelaajatkin. Talven aikana tehdyt korjaustoimenpiteet, puuston harvennus 

ja raffien leikkaukset ovat nopeuttaneet pelikierroksia ja luoneet mahdollisuuksia 

onnistumisille.

Kenttien jatkuva kilpailu asettaa vaatimuksia kentän pelattavuuden ohella myös 

muulle palvelutoiminnalle. Kentän henkilökunnan palvelualttius ja oheispalvelui-

den toimivuus ovat keskeisiä tekijöitä pelaajien tyytyväisyyden kannalta. Omas-

ta puolestani kiitän niin caddiemastereita, toimiston muita työntekijöitä, kenttä-

henkilökuntaa, toimitusjohtajaa kuin myös pro shopin ja ravintolan henkilöstöä.  

Kauden aikana varsin monilla kotimaisilla ja lähimaiden kentillä pelanneena ar-

vostan oman klubimme toimintaa erittäin korkealla. Harvassa paikassa koko or-

kesteri toimii näin hyvin!

Kilpagolfissa yhteisömme on menestynyt loistavasti. Suomenmestaruusmitaleja 

on taas tullut ja maineemme kasvanut. Suomalaisten pelaajien menestys maa-

ilmalla on myös innostanut lajin harrastajia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi 

vuonna European Tourilla pelaa jopa viisi suomalaista. Uskon, että tätä kautta laji 

saa lisää tunnettuutta ja medianäkyvyyttä, mikä omalta osaltaan tuo uusia lajin 

harrastajia tällä hetkellä hieman seisahtaneeseen lajiimme.

Toivon kaikille mukavaa loppuvuotta. Talvikaudella on hyvä liikkua luonnossa ja 

käyttää kuntosalipalveluja. Talvella hankittu hyvä peruskunto auttaa myös tule-

valla golfkaudella.

Petri Kalmi

puheenjohtaja

Nurmijärven Golfkeskus Oy

Puheenjohtajan palsta

NGK Oy:n 
puheenjohtaja

Petri Kalmi
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Punainen lippu liehuu golfauton katolla, kun valvo-
ja huristelee kentällä peliryhmää kohti. Valvoja odot-
taa kaukana kentän reunassa, kun peliryhmä suorittaa 
lyöntinsä. Joitakin pelaajia tämä saattaa hieman jän-
nittää – joku tarkkailee lyöntiäni. Lyönti onnistuu (tai 
sitten ei) ja peliryhmä jatkaa matkaa pallojaan kohti. 
Silloin liikkuu myös valvoja. Golfkenttien ”marshall” 
tervehtii ajaessaan pelaajien ohi ja toivottaa heille hy-
vää loppupeliä.

Tällainen on yleensä kohtaaminen, jos törmää kentällä valvo-
jaan. Joskus saattaa kuitenkin kuulla ystävällisen huomau-
tuksen, mikäli pelinopeuteen tulisi kiinnittää huomiota. Valvo-
ja saattaa myös muistuttaa, että omat alastulojäljet ja duffit 
tulee korjata.
Suomen Golfkenttien Yhdistys on muotoillut golfkenttien val-
vonnan tarkoituksen hyvin:
”Valvonnalla pyritään varmistamaan jokaiselle nautitta-
va, erilaisuudet huomioiva pelikierros sekä kentän kun-
non säilyminen.”

Golfkenttämme valvojina on toiminut jo vuosien ajan joukko 
aktiivisia seniorigolfareitamme. Heille suunnitellaan keväisin 
valvojalista, jossa sovitaan valvojavuorot. Vilkkaana päivänä 
kentällä saattaa olla kaksi eri valvojaa, yksi aamupäivällä ja il-
tapäivällä toinen. Valvojille on varattu aina oma golfauto ja sen 
tunnistaa punaisesta lipusta tai ”valvoja”-kyltistä. 
Valvoja saattaa toimia kisapäivinä myös kilpailun tuomarina 
tai johtajana. Valvojat auttavat myös muissa erilaisissa kisa-
järjestelyissä, kuten viemällä erikoiskisakyltit oikeille väylille. 

Vuoronsa jälkeen valvoja kirjoittaa klubilla raportin, jossa ker-
too päivän tapahtumista kentällä. Alla esimerkki valvojan kir-
joittamasta raportista heinäkuussa 2018:
”Lämmin, pilvinen päivä kentällä. Ripautteli välillä vähän vettä, 
mutta ei niin, että olisi kastunut. Pelaajia mukavasti, sääen-
nusteet lupailivat kovaa ukkosta, mutta se ei kuitenkaan tul-
lut. Pelinopeus hyvä!”

Valvojien rooli kentällä pelin sujuvuuden kannalta on tärkeä. 
Caddiemasterin tiskille tulee silloin tällöin soittoja, jossa valvo-
jaa pyydetään tietylle väylälle esimerkiksi kehottamaan edel-
lä menevää ryhmää nopeuttamaan peliään. Joskus valvoja 
taas pyydetään kentälle selvittämään esimerkiksi sääntörik-
komusta tai vastaamaan golfin sääntökysymyksiin. Vastaan 
on tullut myös tilanteita, joissa valvojan on pitänyt puuttua 
esimerkiksi pelaajien väliseen riitatilanteeseen. Näitä tilanteita 
on onneksi ollut vain muutama.
Valvojan tehtävä on myös tarkkailla kentän kuntoa ja merki-
tä, jos huomaa kentällä jotain epäilyttävää tai vaikkapa puun, 
joka kaatumisellaan voisi aiheuttaa vaaratilanteen. Nämä asi-
at valvoja kirjaa yleensä raporttiin tai mainitsee niistä kenttä-
henkilökunnalle.
”Tänä vuonna valvonta kentällä oli helppoa. Pelit sujuivat 
mutkattomasti ja pelinopeus oli hyvä. Pelaajille ei ollut juuri-
kaan mitään huomautettavaa tällä kaudella! ”

Valvoja Markku Kangasluoma 
Kiitos kaikille kenttämme valvojille jälleen kerran 
onnistuneesta kaudesta!

GOLFKENTÄN
VALVOJAT
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Kisakausi käynnistyi jo huhtikuun lo-
pulla Catmandoo Finnish Junior Tour 
1. Invitational -kisalla Kullo Golfista 
ja jatkui syyskuulle asti. Pelaajamme 
kisasivat Future Tourilla, Junior Chal-
lenge Tourilla, Catmandoo Finnish Ju-
nior Tourilla ja Finnish Tourilla sekä eri 
SM-kisoissa.  

Elmo Gerkman aloitti Junior Challenge 
Tourin hienosti voittamalla kaksi ensim-
mäistä kisaa Hirvihaarassa ja Porvoos-
sa. Lisäksi kaudella tuli 3 kolmatta sijaa. 
Teemu Järvinen oli T5 Hillsidessa ja toinen 
NGK:n omassa kisassa, jossa Rasmus 
Lindeman oli hienosti T12. Joel Meriläisen 
sijoitus oli 33. Joni Seppänen ja Ville Tikka 
pelasivat myös yhdet Tourin kisat. 
Catmandoo Finnish Junior Tourilla pelasi-
vat pääkiertueenaan Elmo ja Teemu. El-
mon parhaat sijoitukset olivat Vierumäen 
kansainvälisessä FIJC-kisassa 11. sija, ol-
len samalla lyöntipelin SM-kisassa (P16) 7. 
ja Järviseudun Golfseuran kisassa upeasti 
T4. Samassa kisassa Teemun sijoitus  oli 
T10. 
Junioreiden reikäpelin SM-kisassa Teemu 
oli T9 ja lyöntipelin SM-kisassa sijalla 18. 
Eemeli Järvinen osallistui junioreiden SM-
reikäpeliin (P21) sijoituksena T5. 

Hyvä kausi ammattilaisilla
Audi Finnish Tourilla pelasivat ammattilai-
semme Ossi Mikkola, Henri Satama ja Mi-
ki Kuronen. Eemeli pelasi Touria pääkier-
tueenaan. Hänen paras sijoituksensa oli 
reikäpelin SM-kisoissa T17. Samassa ki-
sassa Ossi voitti hienosti SM-pronssia! 
FT Opening Nordcenterin kauden avaus-
kisassa Ossi oli myös hienosti T3. ja sa-
massa kisassa Miki Kuronen T6. Henri 
Sataman parhaat sijoitukset tulivat Peu-
ranmaalta T5. ja Vierumäen kauden Fi-
naalikisassa T6. PGA:n mestaruuskisoissa 
Henri oli 4. Ossi 5. ja Mikael Jämsä T25. 
Miesten kisakauden kruunasi hieno seura-
joukkueiden SM-kultamitalin voittaminen. 
Joukkueessa pelasivat Ossi Mikkola, Hen-
ri Satama, Miki Kuronen ja Eemeli Järvi-
nen. 

Kansainvälistäkin väriä
Lokakuussa seurajoukkueiden EM-kisoi-

KISARAPORTTI 2018
hin Ranskaan lähtee NGK:n amatööreistä 
koostuva joukkue Elmo Gerkman, Teemu 
Järvinen ja Vesa Hiltunen. Toni Korpihete 
toimii joukkueen johtajana. Eemeli ei pää-
se osallistumaan kisaan, sillä hänen pitkä-
aikainen haaveensa toteutui syksyllä, kun 
hän elokuussa lähti golfstipendin avulla 

opiskelemaan West Texas A&M -yliopis-
toon ja samalla pelaamaan yliopistogolfia.  

Myös naisille menestystä
Naiset osallistuivat myös joukkue SM-ki-
soihin ja sijoittuivat 8. Joukkueessa pe-
lasivat Johanna Laakso, Neea Jokinen, 
Johanna Purhonen ja Kirsi Tiainen. Myös 
golfsenioreiden N50-joukkue sijoittui 8. 
Joukkueessa pelasivat Ritva Väre, Asta 
Peltoniemi, Johanna Purhonen ja Kirsi Ti-
ainen. Johanna Purhonen osallistui myös 
NGK:n kentällä pelattuun senioreiden SM-
kisaan (N50) ja voitti hienosti SM-prons-
sia! Loppukaudesta Johanna valittiin Seni-
orinaisten maajoukkueeseen ja hän pääsi 
edustamaan Suomea Seniorinaisten EM-
kisoihin. 
Myös Elmon hieno pelimenestys huomi-
oitiin ja hänet valittiin Suomen joukkuee-
seen Vierumäellä pelattuun nelimaaotte-
luun, jossa Suomi sijoittui toiseksi. 

Future Tourilla uusia menestyjiä
Junioreiden Future Tourille olemme saa-
neet hienosti uusia pelaajia mukaan. 
Tourilla pelasivat eri sarjoissa Joni Latva, 
Hugo Nylund, Tino Uusi-Heikkilä, Niilo 
Seitsonen, Otto Eväsoja, Luukas Lehtimä-
ki, Emilia Seppänen, Rasmus Lindemann, 
Ville Tikka ja Joel Meriläinen. Future Tourin 
Liigarankingissä olimme T5.

Kiertueiden rankingsijoitukset 
kauden jälkeen:

JuniorChallenge
2. Elmo Gerkman
48. Teemu Järvinen
150. Rasmus Lindemann
227. Ville Tikka
263. Joni Seppänen ja Joel Meriläinen

Finnish Junior Tour
21. Elmo Gerkman
68. Teemu Järvinen
131. Eemeli Järvinen

Finnish Tour
3. Ossi Mikkola
15. Henri Satama
33. Miki Kuronen
44. Eemeli Järvinen

Kilparyhmän harjoitukset.

Kilparyhmän harjoitukset.

Teemu Järvinen
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Pelikauden aikana (tätä kirjoitet-
taessa) tehtiin yhteensä 13 Hole 
In Onea. Viisi holaria B8:lla, yksi 
A8:lla, kolme A3:lla, kaksi B5:lla ja 
yksi C7:llä. Onnittelut vielä kerran 
kaikille onnistujille!

• 15.5.2018, Harri Oinasmaa, 
PuulaG, B5, rauta-7

• 28.5.2018, Martti Kyyrönen, 
NGK, B8, SW

• 8.6.2018, Mika Hulpio, 
PGK, B8, SW

• 11.6.2018, Pekka Rannisto, 
HaG, C7,rauta-9

• 12.6.2018, Ritva Teivaala, 
NGK, A3, puu-1

• 13.6.2018, Miiro Ylönen, 
VGC, B5, rauta-7

• 30.6.2018, Satu Virtanen, 
HiGM, B5, hybr

• 9.7.2018, Jussi Lahtinen, 
NGK, A3, PW

• 11.7.2018, Jyrki Hämäläinen, 
NGK, A8  

• 25.7.2018, Mauri Ariluoma, 
NGK, B8, PW

• 16.8.2018, Tuomas Penttinen, 
NGK, B8, PW

• 9.9.2018, Juha Taskinen, 
SHG, A3, rauta-9

• 9.9.2018, Mikko Kankkonen, 
NGK, B8, SW

Nurmijärven Golfkeskuksessa 
on sen historian aikana tehty 
269 Hole In Onea!

HOLE 
IN 

ONET  
2018

Nurmijärvi Golf osallistui tänä vuonna 
joukkue SM 2018 -kisoihin niin mies-
ten kuin naisten joukkueen voimin. 
Miesten joukkueessa pelasivat Henri 
Satama, Ossi Mikkola, Miki Kuronen 
ja Eemeli Järvinen. Naisten joukku-
eessa pelasivat Johanna Mustjoki-
Purhonen, Johanna Laakso, Neea 
Jokinen ja Kirsi Tiainen. Aurinko Gol-
fissa pidetyt kilpailut pelattiin ennen 
juhannusta 19.–21.6. 

Kaksipäiväiset kilpailut olivat ikimuistoinen 
kokemus kaikin puolin. Miehet lähtivät ki-
soihin puolustamaan viimevuotista voitto-
aan. He pelasivat loistavaa peliä koko kil-
pailun ajan ja yhteishenki oli huipussaan. 
Tämä kruunattiinkin kisojen päätteeksi an-
saitulla ja ylivoimaisesti voitetulla kultami-
talilla. NGK:n miesten joukkue vei kotiin jo 
viidennen joukkue SM-kullan.
– Kiitos joukkuetovereille – hienosti kamp-
pailtiin kisa loppuun asti pienistä louk-
kaantumisista huolimatta! – Henri Satama 
(joukkueen kapteeni)

Keskiviikko 20.6.
FOURSOME 
Mikkola-Satama (par) 
Kuronen-Järvinen (+3)
FOURBALL 
Mikkola-Satama (-5) 
Kuronen-Järvinen (-3)
Torstai 21.6.
LYÖNTIPELI SCRATCH 
Eemeli Järvinen (-2) 
Ossi Mikkola (-2) 
Henri Satama (+2) 
Miki Kuronen (+3)
Yhteistulos 497

Naisten joukkue suuntasi Naantaliin pelaa-
maan harjoituskierroksen ennen varsinais-
ta kilpailua. Peli kulki ja hymy oli korvissa! 
Naiset selviytyivät tiistain karsinnasta var-
sinaiseen kilpailuun mukaan ja nelossijaa-
kin käytiin kurkkaamassa ensimmäisen ki-
sapäivän jälkeen – lopullinen sijoitus oli 8.
– Meillä oli mahtava tiimi ja saatiin hyvää 
kokemusta tulevaisuutta ajatellen. Huip-
pureissu ja hauskaa oli! – Johanna Purho-
nen (joukkueen kapteeni)

Suomenmestaruus
jälleen NGK:lle
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Seuran lyöntipelimestaruuskilpai-
lut ovat monelle kauden kohokohta 
ja niitä odotetaan innolla kesän ede-
tessä. Nurmijärvi Golfissa järjestetään 
kauden aikana lyöntipelimestaruuskil-
pailut sekä ikäluokille että miehille ja 
naisille. Kaksipäiväisissä kisoissa ote-
taan mittaa siitä, kuka golfareistam-
me saa pidettyä pelinsä ja svinginsä 
kasassa ja putit upotettua: Se voittaa, 
kenen tuloskortissa on vähiten lyönte-
jä!

Ikäluokkien lp-mestaruuskilpailut
Kilpailut pelattiin heinäkuussa 14.–15.7. 
Mukana oli yhteensä 86 pelaajaa eri sar-
joissa: MID miehet, MID naiset, pojat < 15 
v., pojat 16-21 v., miehet 50, naiset 50, 
miehet 60, naiset 60, miehet 70 ja naiset 
70.

Lauantai 14.7. A + B
Upeita tuloksia kirjattiin eri sarjoissa ekan 
kisapäivän jälkeen peliradoilla A+B. Esi-
merkiksi alle 21 v. poikien sarjassa Eemeli 
Järvinen pelasi huipputuloksen 70 lyöntiä 
ja johti sarjaa ekan kisapäivän jälkeen. Mie-
het 50 -sarjassa Kari Santosen korttiin kir-

Lyöntipelimestaruus-
kilpailut 2018

jattiin 75 lyöntiä ja hän pääsi johtoasemiin. 
Naiset 50 -sarjassa kisaa johti Kirsi Tiainen 
upealla tuloksella 77 lyöntiä. MID miehissä 
Marko Julin puolestaan johti ensimmäisen 
päivän jälkeen tuloksella 76 lyöntiä ja Vesa 
Hiltunen tuli perässä lyönneillä 79. Miehet 
60 -sarjassa johtoasemiin ekan kisapäivän 
jälkeen siirtyi Kari Tirkkonen tuloksella 80 
ja miehet 70 -sarjassa puolestaan tuloksel-
la 85 Lauri Kokko. Naiset 60 -sarjassa yli-
voimaiseen johtoon pelasi Aulikki Mäkelä 
tuloksella 83.

Sunnuntai 15.7. C + B
Sunnuntai käynnistyi vielä kuumemmis-
sa merkeissä – mittari näytti keskipäivällä 
30 astetta. Pelit alkoivat käänteisessä jär-
jestyksessä, ja kentälle lähtivät ensimmäi-
sinä klo 8 tiiajalla pelaamaan MID miehet. 
Midien Vesa Hiltunen otti kovaa kiriä kohti 
ykköspaikkaa finaalipäivänä, mutta Marko 
Julin voitti lopulta yhden lyönnin erolla (76, 
83=159). Hiltunen sijoittui toiseksi tuloksel-
la 79, 81=160. Naiset 50 -sarjan Kirsi Tiai-
nen jatkoi varmaa peliään ja säilytti johto-
paikkansa. Tuloskorttiin kirjattiin lopulta 77, 
85=162. Johanna Mustjoki-Purhonen pe-
lasi myös varmaa peliä ja finaalipäivän jäl-

keen tulos oli 82, 84=166, jolla hän sijoittui 
toiseksi. Kolmanneksi sijoittui Asta Pelto-
niemi, joka otti hurjan loppukirin tekemällä 
3 birdie-tulosta viimeisillä väylillä. B9-väy-
lällä Peltoniemi sai raikuvat aplodit yleisöl-
tä, kun hän chippasi griinin kupeesta pal-
lon kuppiin!

Jännitysnäytelmä finaalipäivään 
Veljekset Eemeli ja Teemu Järvinen pela-
sivat tasatuloksen ja lähtivät ratkaisemaan 
voittoa uudelleen B9-väylälle sudden dea-
th -menetelmällä. Ensimmäisellä kerralla 
molemmat pelasivat par-tuloksen, joten ei-
kun takaisin tiiboksiin ja uudelleen voittoa 
metsästämään. Eemeli teki bogey-tulok-
sen ja yleisö jännitti, kun Teemu lähti put-
taamaan. Jos par menee sisään – voitto 
on Teemun! Lopulta voiton vei pikkuve-
li Teemu Järvinen, joka puttasi parin var-
masti sisään raikuvien aplodien saattele-
mana.

Aulikki Mäkelä säilytti johtoasemansa nai-
set 60 -sarjassa ja voitti ylivoimaisesti tu-
loksella 83, 94=179. Naiset 70 -sarjan 
puolestaan voitti Tarja Rikman.
Miehet 60 -sarjassa ykköseksi sijoittui Pet-
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ri Kalmi, joka pelasi tuloksen (83, 82=165)  
ja voitti neljän lyönnin erolla lyöntipelimes-
taruuden. Toiseksi sijoittui Rauno Lehtimä-
ki (87, 82=169).
Miehet 70 -sarjassa oli myös tiukka skaba. 
Lyönnin erolla ensimmäiseksi sijoittui Lauri 
Kokko 85, 98=183.

Lyöntipelimestaruuskilpailut 
(A- ja B -sarja)
Miesten ja naisten A- ja B-sarjan mestikset 
pelattiin perinteisesti elokuun lopulla 18.– 
19.8.
Ensimmäinen kisapäivä starttasi pienellä 
vesisateella, mutta pääosin sää oli golfa-
reiden puolella. Kovia kierrostuloksia mer-
kattiin tulostaululla. Esimerkiksi A-sarjassa 
ensimmäisen kisapäivän jälkeen klubim-
me ammattilaisgolfarit Henri Satama, Ossi 
Mikkola ja Miki Kuronen kävivät tiukkaa ja 
tasaista kilpailua voitosta. He päätyivätkin 
kolmistaan pelaamaan seuraavan päivän 
”kuumaryhmään” ensimmäisten kierrosten 
huipputuloksilla.
Toisena kilpailupäivänä olikin jo tosi ky-
seessä – kuka vie voiton? Naisten kuuma-
ryhmässä pelasivat Tiina Santonen, Pau-
la Perhoniemi ja Neea Jokinen. Santonen 
pelasi tasaista ja hyvää peliä molemmilla 
kierroksilla. Viimeisellä rei’ällä naisten tu-
lokset eivät olleet vielä selvillä, kun San-
tonen lähti puttaamaan viimeistä puttiaan 
B9-väylällä. Keskittyneesti ja varmasti Tiina 
puttasi pallon kuppiin, eikä antanut yleisön 
tai jännityksen häiritä. Sen jälkeen selvi-
si, että hän voitti naisten sarjan lyöntipeli-
mestaruuden yhdellä lyönnillä ja juuri tuo 
viimeinen putti varmisti voiton! Toiseksi si-
joittui Johanna Mustjoki-Purhonen ja kol-
manneksi Ritva Väre.
Miesten A-sarjassa voiton vei klubin kas-
vatti ja ammattilaisgolfari Henri Satama. 
Voittopuheessaan Satama kertoi kierrok-
sen olleen kaikkien kuumaryhmäläisten 
kohdalla jopa epäonninen – peli ei kulke-
nut halutulla tavalla. Satama sai kuitenkin 
kirittyä loppua kohden ja nappasi mesta-
ruuden itselleen.
B ”Classic” -mestaruuden voitti Jarmo 
Hokkinen varmalla pelillä. Toiseksi sijoit-
tui Ilkka Yli-Ojanperä ja kolmanneksi Jou-
ni Parta. Naisissa voiton puolestaan vei 
NGK:n ladykapteeni Merja Iiskola.
Kiitos kaikille osallistujille ja kisajärjestäjille 
– ensi kauden kisoja odotellessa!

Miesten ja naisten mitalistit yhteisku-
vassa, Henri Satama ja Tiina Santonen 
kiertopalkinnot käsissään.

Kilpailut 2018 – osallistumisaktiivisuus
Viikkokisat 18 reikää Pelaajia yhteensä  1277

Senioritalkoot+Ecle. Pelaajia yhteensä  147

Ladykisat Pelaajia yhteensä  92

Joukkuekisat Pelaajia yhteensä  374

Uusien pelaajien kisat Pelaajia yhteensä  41

Reikäpelit Pelaajia yhteensä  113

Lyöntipelikisat Pelaajia yhteensä  99

Am. kutsukisat Pelaajia yhteensä  125

Viikkokisat 9 reikää Pelaajia yhteensä  27

Seniorikisat Pelaajia yhteensä  114

Klubilla ja kentällä kuultuja letkautuksia

”Onko tässä golfautossa töötti?”
- Ensimmäistä kertaa golfautoa käyttänyt vieraspelaaja

”Onko tämä nyt se golfkenttä?”
- Ensimmäistä kertaa golfkentällä vieraillut

”Haluaisin mennä pelaamaan palliränniin”
- Klubin jäsen, jolla meni sanat sekaisin

”Voinko mennä sukeltamaan vesiesteisiin etsimään palloja?”
- Vieraspelaaja, joka tuli kentälle uimalasit mukanaan

”Nurmikko oli liian pitkä tänään, olisit leikannut sen 
Fiskarseilla tasaisemmaksi aamulla”
- Pelaaja huonosti pelatun kierroksen jälkeen

”Ostaisin yhden arpakupongin viikkokisaan”
- Viikkokilpailuihin osallistuva klubin jäsen

”Jaahas, sitten kentälle päivän kävelylenkille huiskimaan ilmaa”
- Eläkeikäinen aktiivinen klubigolfari

”Voisitteko räjäyttää tuon C9-väylän, kiitos”
- Pelaaja, joka teki kyseiselle väylälle 16 lyöntiä

”Heitä vaan tämä minun tuloskorttini roskiin”
- Pelaaja huonosti pelatun kilpailukierroksen jälkeen

”Lopetan golfin. Mihin roskikseen voin heittää mailani?”
- Pelaaja huonosti pelatun kierroksen jälkeen

”On tää golffi yhtä kärsimystä”
- Pelaaja huonosti pelatun kierroksen jälkeen

”Älkää antako minun lyöntini häiritä keskusteluanne”
- Eräs pelaaja lyöntirauhasta piittaamattomille pelikavereille
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Ennen ja nyt

Kuva yllä: Väylä B1 vuodelta 1990.
Kuva alla: Väylä B1 vuodelta 2018.
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Ennen ja nyt

Kuva yllä: Klubitalon edustan puttiharjoitusgreeni vuodelta 1991.
Kuva alla: Sama alue vuodelta 2018.
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Kesä- ja kisatunnelmia 2018 NGK:ssa

Voittajien tuuletus Marko Julin, Kirsi Tiainen, Teemu Järvinen ja Paula Perhoniemi.

Rennosti kisaamassa.

Futisgolfia.

Kirsi Tiainen tuulettaa.

Palkintoja parhaille.
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Miikka Kaskinen avaa.

Perheen kesken -tapahtuman iloisia ilmeitä.

Mid naiset joukkue-SM: Tiina 

Santonen, Paula Perho-

niemi, Ritva Väre ja Johanna 

Purhonen Espoo Ringsi-

dessa.

Senioreiden naiset joukkue-

SM Hyvinkäällä: Asta Pel-

toniemi, Johanna Purhonen, 

Kirsi Tiainen ja Ritva Väre.

Ihastu Golfiin: 

kierrättäjät Sarri 

Saarenkylä, Merja 

Iiskola ja Tiina San-

tonen.

Perheen kesken, sutsisatsi satsaa ala Paula.
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Kaunis ja lämmin kesä suosi myös klu-
bin senioreita. Kauteen mahtui paljon 
erilaisia tapahtumia: kilpailuja, matko-
ja ja talkoita. 

Toimikunta järjesti keväällä par 3 -radal-
la pelatun perinteisen D-cupin, jossa oli 
15 osanottajaa. Kilpailun voitti Petri Tei-
vo. Joukkuekilpailuna pelattuun Seniori-
sunnuntai-tapahtumaan kesäkuun alussa 
osallistui 36 pelaajaa. Voittaneessa joukku-
eessa pelasivat Veli-Matti Kiiski, Harri Nie-
minen, Matti Satama ja Pekka Koskinen.
NKG:n seniorit menestyivät Suomen Golf-
senioreiden kesän kilpailuissa hyvin: Jo-
hanna Mustjoki-Purhonen voitti hienosti 
pronssia N50-sarjan SM-kisoissa ja edus-
ti Suomea seniorinaisten EM-kisoissa Bel-
giassa. M75 Tourilla hcp-sarjan voitti Matti 
Kilpeläinen. Elis Ask puolestaan oli toinen 
Aluetourin finaalissa M65-sarjassa.

Seuraottelut
Seuraotteluita muiden klubien senioreita 
vastaan oli kolme. Vierasottelun hävisim-
me Tawast Golfille, mutta Hyvinkään Gol-
fin voitimme kotona Nurmijärvellä. Kolmen 
seuran ottelu käytiin Keimolassa: kotijouk-
kueelle hävisimme, mutta otimme voiton 
tuusulalaisista.

Senioreiden kesä 2018
Matkat
Erkki Oila järjesti senioreille kaksi matkaa 
Ahvenanmaalle alkusyksystä. Pelasimme 
Ahvenanmaan kolme kenttää ja tutustuim-
me paikallisiin nähtävyyksiin. Kaiken kaikki-
aan matkoilla oli 89 osallistujaa. Lisäksi Er-
kin johdolla 15 senioria osallistui Suomen 
Golfseniorien kesäpäiville Lappeenrannas-
sa. 

Talkoot
Juha Hiltusen johdolla talkooporukka kaa-
toi puita ja raivasi muutenkin väylien ympä-
ristöä kenttämestarin ohjeiden mukaises-
ti joka kuukausi. Talkoisiin osallistui 15-23 
henkeä/kerta. Koko kesän kestäneen Tal-
koo-eclectic kilpailun voitti Ensio Halonen.
Klubimme jäsenistä suurin osa on seniori-
iässä, mutta se ei näy tapahtumien osal-
listujamäärissä. Senioritoimikunnan tehtävä 
on järjestää jäseniä kiinnostavia ja aktivoi-
via tapahtumia. Otamme mielellämme vas-
taan vinkkejä ja ehdotuksia, joilla saisimme 
järjestettyä jäseniä kiinnostavaa toimintaa!

NGK:n senioritoimikunta
psta Pekka Koskinen
pmjkoskinen@gmail.com

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2018 |  22  |



Gentleman
Trophy 2018
Seuramme herrasmiehet kokoontuivat 19. kerran vuotuiseen mesta-
ruuskilpailuunsa. Tapahtuma oli aiempien vuosien tapaan ajoitettu sa-
malle päivälle, jolloin ladyt pitivät oman Sadonkorjuukisansa ja päättyi 
yhteiseen tilaisuuteen, jossa nautittiin grilliateria ja suoritettiin palkin-
tojen jako.

Tänä vuonna ajankohta oli syyskuinen sunnuntai, jolloin kisasää oli 
sangen vaihteleva, kierrokselle mahtui aurinkoa, tihkusadetta, jopa 
raekuurokin.

Yhteensä 21 herrasmiehestä 15 pääsi osallistumaan tapahtumaan. Kil-
pailumuotona oli tasoituksellinen lyöntipeli siten, että jokainen kilpailija 
sai pelata itse valitsemaltaan tiiltä.
Kärjen osalta erittäin tasaisessa kilpailussa voittajaksi selviytyi Pekka 
Laaksonen (herrasmies vm. 2006) 73 lyönnillä, toiseksi Taisto Hellgren 
samalla lyöntimäärällä ja kolmanneksi Pasi Theman 74 lyönnillä.

Huomionarvoista on se, että toiseksi tullut Taisto pelasi jälleen kerran 
(7.) alle oman ikänsä – ihailtavaa. Kunniamaininnan arvoista on myös 
se, että tuorein herrasmiehemme Pasi T. sijoittui mitaleille heti ensi yrit-
tämällä.

Mitalistit palkittiin perinteiseen tapaan laadukkaalla skottilaisella herras-
miesjuomalla ja voittaja sai vuodeksi kiertopalkinto OnKiva Kissa -pat-
saan maskotiksekseen.

Pekka Laaksonen

OnKiva Kissa
NGK:n joukkue 
EM-kisoihin Ranskaan
Kesäkuussa pelattiin seurajoukkueiden 
SM-kilpailut Aurinko Golfissa ja Nurmijärvi 
Golfin miehet olivat mukana kisoissa puo-
lustamassa viimevuotista voittoaan. Pe-
lit kulkivat upeasti ja NGK:n miehet voitti-
vat ylivoimaisesti SM-kultaa. Joukkueessa 
pelasivat Henri Satama, Ossi Mikkola, Miki 
Kuronen ja Eemeli Järvinen.
Ykkössija toi NGK:n miesten joukkueel-
le paikan lokakuussa Ranskassa pelatta-
viin joukkue-EM-kisoihin. Sääntöjen mu-
kaan EM-joukkueessa ei kuitenkaan saa 
olla ammattilaisgolfareita, joten kisoihin va-
littiin klubimme kilpagolfareita. Kilpailussa 
saa olla mukana kolme pelaajaa ja kaptee-
ni. Klubiamme edustamassa ovat Vesa Hil-
tunen, Elmo Gerkman, Teemu Järvinen ja 
joukkueen kapteenina toimii pro Toni Kor-
pihete. 
European Men’s Club Golf Trophy 2018 
-kilpailu pelataan Ranskassa Golf du Me-
docin Cháteaux -kentällä 25.–27.10. 
Joukkueen kapteeni ja klubimme pro To-
ni Korpihete kertoi, että kilpailussa taso on 
korkealla.
– Taso on todella kova. Viime vuoden voit-
tajajoukkueesta kaksi pelaajaa siirtyi pian 
kisojen jälkeen ammattilaisiksi. Lähes kai-
killa tasoitukset ovat plussan puolella, Kor-
pihete kertoo.
– Mahdollisuuksia on silti! Järvisen Teemu 
tuntee kentän, sillä hän oli mukana myös 
viime vuonna samoissa kisoissa. Siitä on 
joukkueellemme hyötyä, Korpihete kom-
mentoi. 
Vesa Hiltunen on mukana joukkueessa. Hil-
tunen toimi pitkään klubimme kapteenina.
– Positiivisin mielin lähdössä mukaan ki-
saan. Parhaamme tehdään ja koitamme 
pelata hyvin. On suuri kunnia päästä edus-
tamaan klubiamme Nurmijärvi Golfia ja 
Suomea kisoihin, Hiltunen kommentoi.

Nurmijärven Golfklubi Ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 14.11.2018 klo 18

NGK:n klubitalolla
Kokouksessa 
• hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2019
• päätetään jäsenmaksun suuruudesta
• valitaan kapteenit, puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

Tervetuloa kahville ja päättämään yhteisistä asioista!

Nurmijärven Golfklubi ry:n hallitus
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KILPAILU TULOS

VAPPUKISA

Miehet

1. Puustinen Rainer 19 pb

2. Santonen Kari 17 pb

3. Niiniviita Ari 17 pb

Naiset

1. Teivo Tuija 19 pb

2. Järvinen Virpi 19 pb

3. Saarenkylä Sarri 18 pb

GREENSIDE CAFE - LIPPUKISA

1. Oila Erkki 19 r

2. Yli-Ojanperä Ilkka 19 r

3. Jauhiainen Jouni 19 r

EKATII SCRAMBLE

1. Kaskinen Miikka,  
Peltonen Juha 63

2. Kilpi Ritva, Konttinen Kari 63

3. Ruponen Aki,  
Ruponen Marjukka 64

MIKI KURONEN OPEN

Pistebogey hcp

1. Silojärvi Tero 37 pb

2. Puustinen Rainer 36 pb

3. Miettinen Juha 35 pb

VIASAT OPEN

Miehet

1. Sedergren Martti 37 pb

2. Rahunen Niko 36 pb

3. Korhonen Jukka 35 pb

Naiset

1. Hakala Heidi 35 pb

2. Jokela Tiina 33 pb

3. Gerkman Ghita 30 pb

LIONS GOLF

Miehet lp hcp

1. Ariluoma Marko 68

2. Yli-Ojanperä Ilkka 76

3. Koivisto Juha 76

Miehet pb hcp

1. Hovi Eero 39 pb

2. Rajakallio Sointu 38 pb

3. Kettunen Kyösti 36 pb

Naiset lp hcp

1. Koivisto Leena 78

2. Mäkelä Aulikki 80

3. Kilpi Ritva 94

Naiset pb hcp

1. Mäkelä Aila 39 pb

2. Rajakallio Sirpa 35 pb

3. Suomi Irene 32 pb

HENRI SATAMA OPEN

1. Långstedt Lucas,  
Kylä-Kaila Tommi 54 pb

2. Kuronen Päivi,  
Kuronen Juha 50 pb

3. Klasila Jussi,  
Korkiakoski Matti 49 pb

PERHEMALJA

2 generations

1. Kaskinen Miikka,  
Kaskinen Pasi 69

2. Järvinen Eemeli,  
Järvinen Tomi 69

3. Laakso Johanna,  
Laakso Juha 70

Avio- ja avoparit

1. Ikävalko Juha,  
Ikävalko Maria 70

2. Koivisto Juha,  
Koivisto Leena 72

3. Kuronen Juha,  
Kuronen Päivi 73

LYÖNTIPELIMESTARUUS IKÄLUOKAT

MID miehet

1. Julin Marko 159

2. Hiltunen Vesa 160

3. Myyrä Janne 168

MID naiset

1. Perhoniemi Paula 176

2. Santonen Tiina 182

Miehet 50

1. Santonen Kari 157

2. Ripatti Timo 161

3. Hyvättinen Timo 162

Miehet 60

1. Kalmi Petri 165

2. Lehtimäki Rauno 169

3. Korhonen Jukka 169

Miehet 70

1. Kokko Lauri 183

2. Hälinen Raimo 184

3. Kettunen Kyösti 192

Naiset 50

1. Tiainen Kirsi 162

2. Mustjoki-Purhonen J 166

3. Peltoniemi Asta 171

Naiset 60

1. Mäkelä Aulikki 179

2. Heinonen Pirkko 192

3. Nieminen Anne 195

Naiset 70

1. Rikman Tarja 205

Pojat 16–21 v.

1. Järvinen Teemu 147

2. Järvinen Eemeli 147

3. Eskola Patrik 152

Pojat < 15 v.

1. Tikka Ville 175

2. Meriläinen Joel 178

ONGOLF TOUR

1. Rannikko Joni,  
Rautiainen Max 60

2. Aaltonen Jere,  
Aaltonen Jyrki 60

3. Hirvonen Arttu, Parta Jouni 61

MATKAVEKKA OPEN

1. Kaskinen Miikka,  
Kaskinen Pasi 45

2. Kontulainen Sami,  
Paajanen Tommi 44

3. Ripatti Timo, Sarjamo Antti 42

KAPTEENIN KANNU

1. Oinonen Tapani,
Kankkonen Joonatan,
Kankkonen Eelis

38 pb

TULOSKIMARA 2018
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LYÖNTIPELIMESTARUUS, MIEHET

1. Satama Henri 211

2. Kuronen Miki 213

3. Mikkola Ossi 215

LYÖNTIPELIMESTARUUS, NAISET

1. Santonen Tiina 172

2. Mustjoki-Purhonen J 173

3. Väre Ritva 174

LYÖNTIPELIMESTARUUS B-SARJA, 
MIEHET

1. Hokkinen Jarmo 169

2. Yli-Ojanperä Ilkka 170

3. Parta Jouni 172

LYÖNTIPELIMESTARUUS B-SARJA, 
NAISET

1. Iiskola Merja 190

2. Hakala Heidi 197

3. Scherf Tanja 204

VIKING LINE OPEN

Miehet lp hcp

1. Kaskinen Pasi 68

2. Oinasmaa Aleksi 68

3. Tirkkonen Kari 69

Miehet pb hcp

1. Määttänen Esko 32 pb

2. Puustinen Rainer 31 pb

3. Järvinen Tomi 31 pb

Naiset lp hcp

1. Santonen Tiina 77

2. Hakala Heidi 79

3. Koivisto Leena 83

Naiset pb hcp

1. Laakso Tuija 33 pb

2. Järvinen Virpi 33 pb

3. Scherf Tanja 32 pb

TEKNOS SCRAMBLE OPEN

1. Hacklin Kim,  
Salminen Juhana 60

2. Arino Vesa,  
Pietikäinen Antti 62

3. Laine Petri, Salonen Timo 63

EVERYBODYS

1. Nieminen Harri 36 pb

2. Määttänen Esko 36 pb

3. Laine Jere 35 pb

K-CITYMARKET KLAUKKALA  
KINKKU-SCRAMBLE

1. Hokka Jukka ja Oskari 63

2. Laine Petri ja Jere 66

3. Rahunen Niko,  
Saarelainen Ilkka 66

REIKÄPELIMESTARUUS, MIEHET

1. Julin Marko

2. Järvinen Teemu

REIKÄPELIMESTARUUS, NAISET

1. Laakso Johanna

2. Mustjoki-Purhonen Johanna

REIKÄPELIMESTARUUS, IKÄLUOKAT

MID naiset

1. Santonen Tiina

2. Mustjoki-Purhonen Johanna

MID miehet

1. Julin Marko

2. Santonen Kari

Miehet 50

1. Ripatti Timo

2. Laakso Juha

Miehet 60

1. Yli-Ojanperä Ilkka

2. Meriläinen Esa

Miehet 70

1. Hiltunen Juha

2. Nieminen Harri

Naiset 50

1. Mustjoki-Purhonen Johanna

2. Tiainen Kirsi

Naiset 60

1. Koivisto Leena

2. Mäkelä Aulikki

REIKÄPELICUP

1. Meriläinen Joel

2. Yli-Ojanperä Ilkka

MATKA-VEKKA LIKING LINE  
VIIKKOKISAT

Miehet, pb

1. Kaskinen Miikka

2. Koivisto Mikko

3. Heinänen Kai

Naiset, pb

1. Väre Ritva

2. Kaskinen Birgit

3. Ruponen Marjukka

Miehet, scr

1. Koivisto Mikko

2. Santonen Kari

3. Ripatti Timo

Miehet, scr valk.

1. Kaskinen Miikka

Naiset, scr

1. Väre Ritva

2. Tiainen Kirsi

3. Santonen Tiina

M 50 pb

1. Ripatti Timo

2. Kaskinen Pasi

3. Santonen Kari

M 60 pb

1. Salomaa Seppo

2. Yli-Ojanperä Ilkka

3. Lehtimäki Rauno

M 70 pb

1. Koivisto Juha

2. Nieminen Harri

3. Tuomi Antti

N 60 pb

1. Koivisto Leena

2. Heinonen Pirkko

3. Nieminen Anne

N 70 pb

1. Katajamäki Sirpa

2. Ariluoma Tuula

3. Piironen Ritva

9-reikää, pb

1. Laakso Tuija

2. Laakso Kimmo

3. Haapaniemi Kari
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Ketä kuuluu sinun ”golfperheeseesi”?
Kesäkuussa järjestimme yhdessä junio-
ritoimikunnan kanssa ”Perheen kesken” 
-teemalla scramble-kilpailun, jonne sai 
koota haluamansa joukkueen joko per-
heenjäsenistä tai omasta ”golfperheestä”. 
”Perheen keskenhän” on ollut Suomen 
Golfliiton tämän kauden teema ja naisgol-
farit ovat tässäkin avainasemassa; tutki-
musten mukaan äitien ja mummojen mu-
kana golfin pariin tulee usein myös muita 
perheenjäseniä. Ja vaikkei omasta per-
heestä löytyisikään enempää golfareita, 
niin golfkentältä voi löytyä se meidän jokai-
sen oma ”golfperhe”, jonka kanssa tulee 
vietettyä useita päiviä kesän aikana pallon 
perässä kävellen. Nyt järjestetty kisa ei ihan 
saavuttanut tavoitteitaan osallistujamää-
rien suhteen, mutta ehkäpä pienen kehit-
telyn jälkeen tapahtuma onnistuisi hou- 
kuttelemaan mukaan jo suuremman poru-
kan. 

Naisten kesä 2018 
– Treeniä, yhdessä pelaamista, mutta miten on kilpailujen laita?  

NGK:n naisille oli tänäkin kesänä tarjolla erilaista naistoimikunnan järjestämää 
ohjelmaa. Kausi aloitettiin heti toukokuussa naisten kahdella treeni-illalla, joi-
hin liittyi 9-reiän peli par 3 -kentällä tai palloränniradalla. Nämä treeni-illat ve-
tivät mukavasti naisia mukaan ja mikä ilahduttavinta, mukana oli myös monia 
uusia naispelaajia! Uusia naisgolfareita pyrittiin houkuttelemaan myös järjestä-
mällä edelliskesän Koko Nurmijärvi Golfaa -tapahtumiin osallistuneille naisille 
oma ”Ihastu Golfiin” -tapahtuma, jossa käytiin kolmena peräkkäisenä maanan-
taina pelaamassa par 3 -rataa golfia aloittelevan naisryhmän kanssa. 

Mikä on Ladies Day 
-tapahtumien tulevaisuus?
Ladies Day -tapahtumat ovat perinteises-
ti muodostaneet Nurmijärvi Golfin naisten 
toiminnan rungon. Kun joskus aiemmin 
osallistujamäärät ovat olleet 30-40 hen-
keä, on viime vuosina jääty osallistujamää-
rissä noin 20 hengen tuntumaan tai alle. 
Tänä vuonna järjestettiinkin vain yksi La-
dies Day -kilpailu elokuussa, johon osal-
listui yhteensä 22 naista. Myös naisten 
kauden päätöskisan, Sadonkorjuukisan, 
osallistujamäärä jäi reilusti alle kahden-
kymmenen. Kertooko tämä siitä, että kil-
pailut eivät enää niinkään kiinnosta naisjä-
senistöämme? Ehkä naisten toiminnassa 
tulisi ennemminkin panostaa yhdessä pe-
laamiseen ja treenaamiseen kilpailujen si-
jaan? Myös naisten peliretkiä on toivottu 
järjestettävän ja heinäkuussa järjestimme-
kin naisten peliretken Messilään. Sateen 

uhasta huolimatta peliretki onnistui hyvin 
ja sadekin alkoi vasta viimeisen ryhmän 
päästyä maaliin.
Yksi perinteinen kisa, joka edelleen vetää 
vuodesta toiseen hyvin osallistujia, on La-
dyt vs SeniOrit -kisa. Tänä vuonna Ladyt 
vs SeniOrit -kisan järjestelyvastuu oli La-
dyillä. Reikäpelinä hyvässä kelissä pelatun 
tiukan kisan voittivat tällä kertaa SeniOrit. 
Ensi vuodelle jäi siis Ladyille tavoiteltavaa 
kiertopalkinnon takaisin saamisessa! 

Eniten tasoitustaan 
alentaneet ladyt palkittiin
Naistoimikunta on vuosittain palkinnut 
kauden lopuksi eniten tasoitustaan pudot-
taneen ladygolfarin. Tänä vuonna palkinto 
jaettiin kahden ladyn kesken: eniten tasoi-
tustaan NGK:n naisgolfareista pudottivat 
Marja Ojander ja Paula Tuominen. Molem-
mat heistä onnistuivat pudottamaan kau-
den aikana tasoitustaan tasoituksesta 54 
tasoitukseen 36. Onnittelut upeasta suo-
rituksesta! 
Onnittelut myös kaikille kesän Eclectic- ja 
puttihissi-kisoissa palkituille ja Birdiepuun 
ylimmän oksan saavuttaneille!

Tiina Santonen,
naistoimikunnan puheenjohtaja

NGK:n naisia peliretkellä 
Messilässä. Sade pääsi on-
neksi yllättämään vasta kaik-
kien päästyä maaliin.
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Nurmijärvi Golfin palvelupäällikkö Jo-
hanna Mustjoki-Purhonen osallistui 
kuluneella kaudella heinäkuussa Nur-
mijärvellä pidettyihin N50-sarjan SM-
kisoihin ja Aura Golfissa OnGolf Fin-
nish Senior Open -lyöntipelikilpailuihin. 

Kisat menivät hienosti ja tasaisella, varmal-
la pelillä Johanna kamppaili mitalisijoista 
ollen lopulta Nurmijärvellä neljäs ja Turus-
sa kolmas. Kilpailujen jälkeen hänet valit-
tiin villillä kortilla Suomen seniorinaisten 
maajoukkueeseen. – Kisat Aura Golfissa 
onnistuivat hyvin ja maajoukkuevalinta tu-
li täydellisenä yllätyksenä. Mahtava päästä 
edustamaan Suomea EM-kisoihin Belgi-
aan syksyllä, Johanna kommentoi maa-
joukkuevalintaa kesällä.

EM-matka Belgiaan
Seniorinaisten EM-joukkuekisat pelattiin 
syyskuussa 4.-8.9.2018. Mont Garni Gol-
fin kentällä järjestetyssä kilpailussa pe-
lasivat Anna-Maria Lehtonen (PGC), Vir-
pi Haataja (StLG), Pirjo Kortesoja (KlG), 

NGK:n Johanna Mustjoki-Purhonen 
edusti Suomea EM-kilpailuissa

Pirkko Havukainen (SGC), Kristiina Jun-
ni (HyG) ja Johanna Mustjoki-Purhonen 
(NGK). Joukkueen kapteenina toimi Anne 
Kokko (SGC).
Ensimmäisenä kisapäivänä pelattiin hen-
kilökohtaiset lyöntipelit. Ekalla kierroksella 
Johanna ei pelannut parasta peliään, mut-
ta toisena kisapäivänä hän sai lyöntinsä ta-
kaisin teräksiseen kuntoon. Toiselle kier-
rokselle merkattiin tuloskorttiin huikeat 79 
lyöntiä. Lyöntipelitulosten perusteella jouk-
kueet asetettiin reikäpelikaavioon ja Suomi 
pääsi taistelemaan sijoista 9–16. Ensim-
mäinen ottelu Italiaa vastaan päättyi Italian 
voittoon, seuraavaksi vastassa oli Norja ja 
valitettavasti sama kohtalo tässä ottelussa. 
Lopputuloksissa Suomen joukkue sijoittui 
sijalle 15. EM-kisat voitti Saksa, toiseksi 
tuli Ruotsi ja kolmanneksi Espanja.  
– Olen pelannut golfia pitkään ja osallistu-
nut erilaisiin kisoihin vuosien varrella. Tämä 
kisa ja joukkueessa mukana oleminen oli 
mahtava kokemus. Intoa harjoitteluun tu-
li nyt roppakaupalla lisää, Johanna kom-
mentoi

Juhlaliputusta EM-kisaklubilla.

Suomen joukkue, Johanna Purhonen 
toinen vasemmalta.

Sadonkorjuukisan voittajia.
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TIIKEREIDEN KESÄ 2018
Tiikeritiimiläisten kausi alkoi totu-
tusti toukokuun alussa perinteisellä 
INFO-tilaisuudella, jossa vanhem-
mille esiteltiin tulevan kesän toi-
mintaa ja kerrattiin toimintaohjeita 
samalla, kun juniorit pitivät siivous-
talkoot rangella. 

Talkoiden päätteeksi herkuteltiin perin-
teisesti vohveleilla. Lajiharjoitukset al-
koivat toukokuun alussa ja jatkuivat aina 
elokuun loppuun asti. Pikku-, tsemppi- 
ja tyttö-tiikereissä harjoitteli tälläkin kau-
della noin 35 junioria. Harjoitusryhmiin 
saatiin kevään Koulugolf -projektin kaut-
ta uusia ja innokkaita junioreita. Viikoit-
taisten lajiharjoitusten ohjauksesta vas-
tasivat tänä vuonna Johanna Laakso, 
Inka Jauhiainen ja Toni Korpihete. Välil-
lä harjoituksia kävivät pitämässä myös 
Tommi Ruissalo ja Tapani Saarentola, 
joka piti tiikeritiimiläisille lähipeliklinikan. 
Junioreiden par 3- ja palloränni-ratojen 
peli-illat alkoivat myös toukokuussa ja 
jatkuivat aina syyskuun puoliväliin saak-

ka. Toimikunnan vastuulla oleviin peli-il-
toihin osallistui keskimäärin 10–15 juni-
oria. 
NGK:n avoimet ovet pidettiin touko-
kuussa junioritoimikunnan avustuksella 
golfkoulun tiloissa. Osallistujia avoimiin 
oviin oli reilu 30. Kauden 
yksi kohokohta oli kesä-
kuussa järjestetty perin-
teinen Tiikereiden 24h 
-kesäleiri, johon osallistui 
tänä vuonna yhteensä 15 
junioria. Leirin monipuoli-
sesta ohjelmasta vastasi-
vat viime kauden tapaan 
jo totutusti kilparyhmän 
junnut. Juniorit osallistui-
vat tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa 24h-tapahtumaan. Perin-
teinen Tiikeritrophy pelattiin tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa seuran mestaruus-
kisojen yhteydessä kolmessa sarjassa 
15 pelaajan voimin. Tiikeritrophyn voit-
tajat v. 2018 olivat Emilia Seppänen – ty-
töt, Hugo Nylund – pojat ja Okko Malm 
– hcp 54. Kauden viimeiset ohjatut har-

joitukset pidettiin Tiikeritiimien yhteise-
nä harjoituksena elokuun lopussa. Har-
joitukset päättyivät perinteisesti laavulle, 
missä nautittiin kaudenpäätös hot dogit 
ja käytiin läpi kulunutta kautta. Tiikeri-
tiimiläiset osallistuivat kauden 2018 ta-
pahtumiin aktiivisesti ja todella positiivi-

sella asenteella. Junnujen 
toimintaa voi seurata myös 
Instagramissa. Tästä on 
hyvä aloittaa uuden kauden 
2019 suunnittelu.  

Keski-Uudenmaan 
junnutour 2018
Kaudella 2018 jatkettiin 
edellisellä kaudella aloi-
tettua Keski-Uudenmaan 
junnutouria yhteistyös-

sä lähialueen muiden seurojen kans-
sa. Junnutourin tavoitteena on madal-
taa junioreiden kilpailuihin osallistumisen 
kynnystä sekä kehittää seurojen välis-
tä alueellista yhteistyötä. Kaudella 2018 
junnutourille osallistui yhteensä 6 lähi-
alueen seuraa; NGK, KyG, HyG, HiGM, 
HSGC ja uutena TGK. Jokainen seu-
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TIIKEREIDEN KESÄ 2018
ra järjesti kauden aikana yhden junnu-
tourin osakilpailun ja seura itse valitsi kil-
pailuun pelimuodon ja pelattavat sarjat. 
Junnutourin maine on kiirinyt myös mui-
hin seuroihin ja edellä mainittujen järjestä-
jäseurojen lisäksi osakilpailuihin osallistui 
pelaajia myös Lohjalta (StLG) ja Tapio-
lasta (TaG). Junnutour alkoi Nurmijärven 
osakilpailulla toukokuun alussa ja päät-
tyi Hirvihaaraan elokuun alussa. Kauteen 
mahtui sekä yksilökilpailuja että pariki-
soja. Kilpailuihin osallistui kauden aikana 
yhteensä 17 tiikeritiimiläistä. Junnutouril-
la pelattiin ensimmäistä kertaa eri sarjo-
jen kokonaiskilpailut, joista tyttöjen sarjan 
kokonaiskilpailun voitto meni NGK:n Emi-
liä Seppäselle. Keski-Uudenmaan junnu-
touria tullaan jatkamaan myös kaudel-
la 2019 ja tavoitteena on saada mukaan 
taas muutama uusi lähialueen seura. 

Golfliiton FutureTour 2018
Yhteensä 7 tiikeritiimiläistä osallistui kau-
den 2018 aikana Golfliiton FutureTourin 
etelä/länsi-lohkon osakilpailuihin. Menes-
tys osakilpailuissa oli vaihtelevaa, joukos-
sa 4 palkintosijaa Easy9- ja Easy18 -sar-
joissa. 
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Valtakunnallinen 24h junnugolfille -ta-
pahtuma on hauska, vuorokauden ym-
päri kestävä tempaus, jonka tavoittee-
na on kerätä rahaa junioritoiminnalle. 
Tempauksen aikana golfarit pelaavat 
vuorokauden ympäri metsästäen par- 
ja birdie-tuloksia. Rahaa kertyy mitä 
enemmän paareja ja böördejä kirja-
taan tuloskorttiin!

Muutama vuosi sitten lanseerattuun hy-
väntekeväisyystempaukseen voivat osallis-
tua eri golfseurat. Viime vuonna peräti 49 
golfseuraa osallistui tempaukseen keräten 
yli 130.000 euroa junioritoiminnalle. Kaiken 
kaikkiaan rahaa on valtakunnallisesti kerät-
ty jo yli puoli miljoonaa euroa. Nurmijärvi 
Golf on ollut alusta asti mukana tapahtu-
massa.
Tänä vuonna tapahtumaan osallistui 39 
golfseuraa ympäri Suomen – myös Nur-
mijärvi Golf. Mukana oli tällä kertaa ennä-
tysmäärä klubimme golfareita, sillä saimme 
kasaan eri joukkueita: MIDit, naiset, senio-
rit ja juniorit.

Tapahtumalle oma nettisivu
Tapahtumalle perustettiin oma sivu, jon-
ka kautta pystyi ilmoittautumaan tukijaksi. 
Tukijalistaan kertyi mukavasti nimiä, joten 

24h junnugolfille 
-tapahtumilla kerätty jo yli 600 000 euroa

suuret kiitokset kaikille tukijoille. Samalta 
24h-tapahtumasivulta löytyi myös live-seu-
ranta, josta pystyi tarkkailemaan golfarei-
den tuloksia vuorokauden aikana. 
Tapahtumaan osallistui lähes 30 pelaajaa. 
Yhteenlaskettuna 9-reiän kierroksia kertyi 
105, joista birdie- tai par-tuloksia oli 466. 
Tukirahoja kertyi huimat 6000 euroa.

24h junnugolfille -tapahtuman yhteyteen 
perustettiin myös hauska vedonlyönti. 
Muun muassa klubimme hallituksen jäsen 
Antti Sarjamo lupautui pelaamaan kierrok-
sen kolmelta yöllä, mikäli listaan saataisiin 
yli 10 nimeä. Tämä toteutui ja Antti päätyi 
pelaamaan kierroksen keskellä yötä. Kier-
ros oli ikimuistoinen ja peliseurana oli mu-
kana muun muassa ladyjen tiimistä Johan-
na Laakso. Laakso pelasi kauden parhaan 
kierroksensa ’pilkkopimeässä’, 76 lyöntiä.
Muutamat golfarit majoittuivat tapahtu-
man aikaan klubitalolla. Yläkerran koko-
ushuone oli majapaikkana ja nurkista löy-
tyi villasukkia, evästä, vaihtovaatteita sekä 
makuualustoja ja -pusseja. Naisten tiimis-
sä pelanneet Kirsi Tiainen ja Neea Joki-
nen innostuivat pelaamaan myös iltakier-
roksen jälkeen yökierroksen. Yön tullessa 
pimeys iski, mutta golfareilla oli mukanaan 
otsalamput, jotka helpottivat pallojen löy-
tymistä. Yöllä kolmen aikaan ladyt joivat 
midien kanssa kahvit klubitalolla ja eikun 
jatkamaan matkaa. Aamulla noin kuuden 
aikaan kentälle nousi sumu, ja yksi pallo 
hävisi. Kaikki muut pallot pysyivät naisten 
matkassa.
– Otin kuvan Kirsistä A9-väylällä noin kol-
men aikaan yöllä. Se oli maaginen hetki!, 
Jokinen kommentoi.

Kirsi Tiainen 24h junnuille -pelikierrok-
sella aamukolmelta.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2018 |  30  |



Nurmijärvi Golfin jäsenmäärän kehitys 1992 – 2018

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
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