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Uuden kauden aloittaminen 
– huomioi mm. nämä 10 asiaa 
 
1. Tarkista NexGolfissa yhteystietosi – osoite, puhelinnume-
ro ja sähköpostiosoite. Varmistat, että saat viestit ajallaan. 

2. Varmista, että olet ilmoittanut pelioikeuden käytöstä. 
Osakkaat voivat tehdä sen suoraan NexGolf-ohjelmassa tai 
lähettää pelioikeudenkäyttöilmoituksen kotisivuilla.

3. Päivitä tai lataa eBirdie-sovellus puhelimeesi, saat jä-
senkortin lisäksi Golf GameBookin ominaisuudet käyttöösi. 
Vaihtoehtoisesti on edelleen saatavilla tulostettu jäsenkortti 
niille, joiden puhelimeen ei voida sähköistä jäsenkorttia 
liittää. Tulostettavan jäsenkortin saat caddiemasterilta.
 
4. Peliliput ja -kortit ovat edelleen painotuotteita, ja ne ovat 
noudettavissa caddiemasterilta heti kauden alusta alkaen.

5. Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan NexGolfissa jä-
senen omilla tunnuksilla. Lauantain kisoihin ilmoittaudutaan 
keskiviikkona klo 18 ja sunnuntain kisoihin torstaina klo 18 
mennessä, jos kutsussa ei erikseen toisin mainita.
 
6. Kysy vapaita bägikaappeja! Kätevä tapa säilyttää varus-
teita klubitalon bägivarastossa. Vapaana on joitakin isoja 
kaappeja hintaan 85 euroa (2-3 bägille) tai pieniä kaappeja 
40 euroa (1 bägille). Tiedustelut ja varaukset johanna.pur-
honen@nurmijarvi-golf.fi.

7. Golfautoja on vuokrakäytössä 10 kpl. Osakkaille ja jäse-
nille on tarjolla myös auton kausivaraus. Autojen vuokra-
hinnat 35,-/kerta tai osakashinta 25,-/kerta. Lisäksi koko 
kauden vuokrahinnat 450,- tai osakashinta 325,-. Koko 
pelikauden autovaraukset ja käyttöön liittyvät tiedustelut 
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi.
 
8. Tiesithän, että Nurmijärven pelioikeuteen sisältyy, ilman 
erillistä maksua, junioripelioikeus alle 24 v. perheen jäse-
nelle tai alenevassa polvessa lapsenlapselle osoitettuna. 
Muista hyödyntää!
 
9. Tasoituskierrokset voidaan syöttää NexGolfissa tai lisä-
vaihtoehdon tarjoaa Golf GameBook.

10. Nyt myös ulkomailla pelatut kierrokset pystyy syöt-
tämään itse pisteillä NexGolfiin. Ainoastaan 1. tasoitus-
ryhmässä pelaavat (Hcp alle 4,5), 6. tasoitusryhmässä 
pelaavat (Hcp >36) ja par 3 -radalla pelattujen kierrosten 
tuloskortit toimitetaan caddiemasterille tasoituksen päivitys-
tä varten.  

Suomen Golfliiton mobiilisovellus eBirdie on uudistu-
nut toivotulla ominaisuudella, ja tuo tasoituskierroksen 
syöttämisen mobiilissa kaikkien saataville. 

Jatkossa golfari voi pelata virallisen tasoituskierroksen hel-
pommin kuin koskaan käyttämällä Golf GameBookin digi-
taalista tuloskorttia. Tasoitus päivittyy puhelimesta suoraan 
kotiseuraan ja Golfliiton tietokantaan.

Ominaisuuden saa käyttöön päivittämällä tai lataamalla 
eBirdien. eBirdie- ja Golf GameBook -sovellukset toimivat 
iOS- ja Android-laitteilla ja ne löytyvät App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista.

Tasoituskierros merkitään päälle Golf GameBookin peliva-
likosta, kun peli on ensin normaalisti luotu ja kenttä valittu. 
Tasoituskierros toimii vain hyväksytyillä pelimuodoilla. Tu-
losten syöttö tapahtuu entiseen tapaan. Pelin lopettamisen 
jälkeen näytölle ilmestyy kierroksen digitaalinen tuloskortti, 
jolloin tuloksia voi vielä tarkistaa ja muokata. Lopuksi so-
vellus pyytää merkitsijää kuittaamaan nimellään tuloskortin 
aitouden. Tuloskortin lähettämisen jälkeen tulos päivittyy 
suoraan kotiseuraan ja Golfliiton tietokantoihin. Uusi tasoi-
tus on nähtävissä heti eBirdiessä, ja voit kätevästi päivittää 
sen myös Golf GameBookiin. 
 
Huomaathan, että ensimmäisen syötetyn tuloksen jälkeen 
tasoituskierrosta ei pysty enää itse poistamaan, myöskään 
kilpailuissa ei saa laittaa tasoituskierrosta päälle, ettei tasoi-
tukset päivity kahteen kertaan. Jos virheitä tulee, ota yhteys 
caddiemasteriin.  
Pelaajan asiakastuki löytyy myös  
ebirdie-fi@golfgamebook.com
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On sanottu, että golfia perinteisempää lajia saa ha-
kea. Säännöt ja pelitapa ovat muokkautuneet vuo-
sisatojen mittaan ja mitään todella mullistavaa ei ole 
tapahtunut aikoihin. Siksi voikin pitää vuoden vaih-
teessa tulleita uusia sääntöjä suurena uudistukse-
na. Tavoittena sääntöuudistuksessa oli mm. pelin no-
peuttaminen ja epäoikeudenmukaisten rangaistusten 
karsinta.  

Itse olen pelannut uusien sääntöjen voimassaol-
lessa kymmenkunta kierrosta, ja jo tällä kokemuksella 
voi sanoa uudistuksen olleen oikeansuuntaisen. Eni-
ten kentällä on puhututtanut lippusääntö. Omien ko-
kemusten perusteella lähes kaikki pelaajat ovat pitkis-
sä puteissa halunneet pitää lipun paikallaan. Ja iso osa on pelannut pallon 
reikään asti lipun kanssa. Paikallissääntöjen mahdollistaessa droppaamisen 
out-lyönnin ja hukkuneen pallon osalta, on peli selvästi nopeutunut. Pelin 
etenemistä on sujuvoittanut myös pallon etsimiseen käytettävän ajan lyhen-
tyminen aiemmasta viidestä minuutista kolmeen. Oudoimmalta on näyttä-
nyt polven tasolta droppaaminen, peliä sujuvoittava elementti toki sekin.

Muutoksen tuulia on myös kotimaisessa golfkenttämaailmassa. Useat 
talousalueellamme olevat kentät ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa 
ja niiden hiemankin pidemmän tähtäimen tulevaisuus näyttää erittäin epäva-
kaalta. Muutamat kenttäyhtiöt ovat tarjonneet osakkailleen vastikkeettomia 
kausia. Vaikea nähdä, että tuolla toimenpiteellä pystytään yhtiöiden taloutta 
parantamaan ja osakkeen arvoa nostamaan.

Omassa yhtiössämme teemme hartiavoimin töitä, jotta osakkeenomis-
tajan asema paranisi joko itse pelatessa tai osaketta vuokratessa. Uusi 
kausi mahdollistaa esimerkiksi vaihtopelaamisen kauden mittaan usealla 
kentällä, ja vieraita voi tuoda kentälle uusilla tavoilla. Osakkeenomistajien 
kannattaa hyödyntää mm Kultakorttia, jonka kanssa pelaaminen kesän ko-
timaan lomamatkoilla on mutkatonta.

Kentälle tullessanne ette voi olla huomaamatta muutoksia myös kentäl-
lä. Talven mittaan on alueelta kaadettu satoja puita ja muutenkin kenttää on 
paranneltu usean väylän osalta. Näilläkin toimenpiteillä on pyritty tekemään 
kenttä aiempaa paremmin pelattavaksi ja hoidettavaksi.

Toivon kaikesta tästä lumimassasta huolimatta kevään tulevan nopeasti, 
pitkää pelikautta ja miellyttäviä kierroksia hienolla golfkentällämme.

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

MUUTOKSEN TUULIA GOLFISSA

NGK Oy:n 
puheenjohtaja

Petri Kalmi

GOLFKAUDEN 2019 
HOUKUTTAVINTA YHTEISTYÖTÄ
Nurmijärvi Golfin pelioikeudella 
5 muulle kentälle!!

Viiden kentän yhteistyön ansiosta 
Nurmijärvi Golfin pelioikeuden halti-
ja voi vierailla kuukausittain vaihtuval-
la vieraskentällä pelikaudella 2019. 
Yhteistyökentät ovat Nurmijärvi Golf, 
HyviGolf, Hirvihaara Golf, Lahden Golf 
ja Tawast Golf. Lisäksi yksi myöhemmin 
ilmoitettava vierailukenttä.
Yksi tämän yhteistyön tavoitteista on 
nimenomaan tehdä sitoutumisesta jäl-
leen houkuttelevaa tarjoamalla etuja ja 
palveluita, joita kertamaksulla pelaavil-
la ei ole. Tämä myös vastaa palvelu-
na sitä, mitä nykygolfari hakee eli pe-
laamista useammilla kentillä. Kyseessä 
on varsinainen super-etu, sillä vierailu 
on veloitukseton.
Nurmijärvi Golfin nimetyn pelioikeuden 
haltija saa rajattoman vierailuoikeuden 
kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.5.–
30.9.2019 välisenä aikana, veloitukset-
ta. Vierailuoikeus on voimassa kullekin 
kentälle yhden kuukauden ajan. Kuu-
kauden kenttä julkaistaan aina edellisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.
Varmista itsellesi Nurmijärvi Golfin ni-
metty pelioikeus 2019 ja käytä upea etu 
hyväksesi!

NGK:n nimetty pelioikeus 
sisältää ja oikeuttaa
• Nurmijärvi Golfin rajoittamaton 

pelioikeus
• Rajaton vierailuoikeus kuukausittain 

vaihtuvalle lähikentälle
• Oikeus ostaa lisäpelioikeus Nevas 

Golfiin tai Suur-Helsingin Golfiin hin-
taan 135 e/kpl.  Tämä lisäpelioikeus 
oikeuttaa rajoittamattomaan pe-
laamiseen näillä kentillä koko pe-
likauden 2019

• Oikeus ostaa SGK:n Etukortti, jolla 
50 % alennus green feestä noin 30 
eri kentältä, alennus 3 kertaa/kenttä

Pelioikeuksien tiedustelut ja varaaminen:   
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi   
puh. 045 – 7731 3145
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Caddiemasterit 2019
ESITTELYSSÄ

Siiri
Tuleva kausi tuo mukanaan 
paljon muutoksia golfin sään-
nöistä NGK:n omiin uudis-
tuksiin. Minut voitte kuitenkin 
bongata caddiemasterin tis-
kin takaa tuttuun tapaan tä-
näkin vuonna! Nyt alkaa siis 
kolmas kauteni caddiemas-
terina ja seitsemäs vuosi klu-
bin jäsenenä.

Olen siis Siiri Peltonen, 
20-vuotias nurmijärveläi-
nen politiikan tutkimuksen opiskelija. Talvi minulla on vierähtä-
nyt opiskelujen ohella kissojen kanssa löhöillessä ja kuntosalil-
la lihasvoimaa kasvattamassa, jos siitä olisi jotain hyötyä golfin 
pelaamiseenkin.

NGK on innostava työpaikka ja jopa aamuvuoroihin on ki-
va ja helppo herätä, kun tietää, että töissä odottaa mahtava 
työporukka ja parhaat asiakkaat. Juurikin te, klubin jäsenet, 
teette tästä työstä niin kivaa. NGK:lla vallitsee loistava yhteis-
henki. Parasta työssäni onkin olla todistamassa uusien kave-
risuhteiden ja yhteistyökuvioiden syntymistä. Kauden alku on 
aina hieman hektistä, mutta älä epäröi, vaan tule rohkeasti ny-
käisemään minua hihasta, jos on jotain kysyttävää! Sen takia 
me cädärit täällä olemme. 

Toivotaan paljon aurinkoisia ja lämpimiä päiviä tulevalle kau-
delle. Osallistukaa rohkeasti kilpailuihin ja kursseille!

 Johanna
Olen Johanna Laakso, 21 v. 
farmasian opiskelija Vantaal-
ta. Tänä vuonna starttaakin jo 
5. vuosi caddiemasterina, ki-
vaa päästä pitkän talven jäl-
keen taas hommiin! Cädäritis-
kin lisäksi minut voi bongata 
myös golfkoululta vetämäs-
sä junnutreenejä, ja välillä toi-
vottavasti myös pelaamasta. 
Oikein mukavaa ja aurinkois-
ta golfkesää kaikille, nähdään 
kentällä!

 Pipsa
Olen 19-vuotias Pipsa Pur-
honen ja minulla lähtee käyn-
tiin jo 5. vuoteni caddiemas-
terina rakkaalla kotikentälläni. 
Nurmijärvi Golf on aina ollut 
minulle tuttu ja turvallinen, sil-
lä ensimmäisen kerran menin 
junnukurssille jo 6 vuotiaana. 

Talvi vierähti minun osal-
tani nopeasti Aasian lämmös-
sä välivuodesta nauttien, kun 
reppureissasin yli 4 kuukautta 
siellä. Oli kuitenkin kiva pala-
ta myös kotiin uuteen kauteen 
valmistautuen. Odotankin jo innolla tulevaa golfkautta. Eniten 
odotan tuttujen kasvojen näkemistä, mutta toivottavasti myös 
paljon uusien. 

Minun lupaukseni tulevalle kaudelle on pelata enemmän 
golfia. Ja totta kai myös palvella meidän uskomattomia golfa-
reita mahdollisimman hyvin. 

Toivon paljon onnistuneita kierroksia kaikille, nähdään klu-
billa! 

Teemu
Olen Teemu Järvinen, 18 v., 
ja asun Röykässä. Olen Arka-
dian Yhteislyseon toisen vuo-
den lukiolainen. Harrastuksia-
ni ovat golf, lenkkeily ja salilla 
käyminen. Olen pelannut Nur-
mijärvellä golfia 10 vuotta ja 
kierrän aktiivisesti kesäisin 
junnujen golfkilpailuja. 

Hyvää kesää kaikille!
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Tavoitteena jäsen- ja 
kävijämäärän kasvattaminen

KULMA-
HUONEESTA

Perinteisesti NGK:n golf-
kausi on käynnistynyt Vap-
pukisan ja -lounaan mer-
keissä, kenttä on avattu 
myös keskimäärin Vapun 
tienoilla. Näin myös tä-
nä vuonna, Vappukisalla 
kauden tapahtumat ja pe-
lit käyntiin eli tervetuloa 
kaikki NGK:n jäsenet avaa-
maan NGK:n kausi 2019 
pelin ja maukkaan vappu-
lounaan merkeissä.

Vuoden 2019 tavoitteiksi on 
yhtiön suunnitelmissa ase-
tettu kävijämäärän kasvattaminen ja seu-
ran suunnitelmissa jäsenmäärän kasvatta-
minen. Tavoitteet ovat lähes yhteismitallisia, 
ne sitoutuvat toimenpiteinä toisiinsa, tuke-
vat toisiaan ja onnistuttaessa vahvistavat 
edelleen Nurmijärvi Golfin koko yhteisöä.  
Tässä seuraavassa kolme näitä tavoitteita 
tukevaa toimenpidettä, jotka ovat nyt mei-
dän kaikkien käytettävissä:
• kaikilla NGK:n jäsenillä on mahdollisuus 

tuoda kaverinsa (max 4) kokeilemaan 
golfia par 3 -radalle veloituksetta

• kaikki NGK:n green card -kurssin tai Ni-
ce Golf -kurssin suorittaneet saavat kau-
deksi 2019 vapaan pelioikeuden par 3 
-radalle

• NGK Oy:n osakkailla on 
mahdollisuus kutsua kaverin-
sa (max 3) pelaamaan 9 tai 
18 reiän kierros golfia kans-
saan, ja tämäkin veloitukset-
ta.
Tarkemmat ohjeet näistä ka-
vereiden kutsumisista pe-
laamaan ja tutustumaan toi-
saalla tässä lehdessä sekä 
myöhemmin myös sähkö-
postitiedotteissa ja kotisivuil-
la.

Pelialustat kuntoon
Toinen tavoite koskee itse 

pelialustaa. Nurmijärvi Golfin kenttien kun-
toa, pelattavuutta ja viihtyisyyttä pyritään 
määrätietoisesti ylläpitämään ja paranta-
maan. Talvikauden aikana tiettyjen väylien 
reuna-alueita on korjattu ja tasoiteltu, puus-
toa on oleellisilta paikoilta karsittu ja hoito-
kalustoa on uusittu ja lisätty. Reuna-aluei-
den korjaustyöt jatkuvat vielä pelikauden 
2019 alussa, mutta nämäkin korjauskoh-
teet pitäisi saada pelikuntoon kesän aika-
na. Pahoittelemme mahdollista pientä hait-
taa. Viime vuonna aloitettu kärrypolkujen 
asfaltointi tulee jatkumaan tulevan kesän 
aikana, nyt painopiste on B-radan polkujen 
osalla. Näillä pienillä investoinneilla pyritään 

jälleen parantamaan meidän kaikkien viih-
tyisyyttä ja tyytyväisyyttä.

Miten sinä puhut golfista?
Kolmas, mutta vielä kirjoittamaton, tavoite 
voisi olla meidän kaikkien golfareiden pu-
heet ja viestit omasta lajistamme. Golflii-
ton viime syksynä teettämän tutkimuksen 
mukaan kansan parissa golfista ajatellaan 
edelleen siten, että se on ”setämiesten” pit-
käveteistä kerhotoimintaa, ja on kallista ja 
vie aikaa. On paljon myös kaikista meistä 
golfareista itsestämme kiinni, miten golfiin 
kansan parissa suhtaudutaan. Puhumme-
ko porukoissa korostaen golfiin tällä het-
kellä liittyviä markkinoiden lieveilmiöitä, vai 
puhummeko golfin positiivisista asioista ja 
positiivisista faktoista? Korostammeko lajin 
terveydellisiä vaikutuksia, kerrommeko la-
jin sosiaalisuudesta, avaammeko porukoille 
lajin edullisuuden esim. lasten joukkuelajei-
hin verrattuna?

Näitä positiivisia asioita tullaan kertaamaan 
kauden 2019 viestinnässämme, myös 
NGK:n jäsentiedotteissa.

Golf on todella upea, 
yhteisöllinen vapaa-ajan 
harrastus!

Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
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Siellähän se taas olla möllöttää, aurinko. Kevätaurin-
gon paistaessa pilvettömältä taivaalta tuntuu hyvältä, on 
päästy valoon, pois pimeydestä. Takana on pitkä ja pimeä 
syksy ja jokseenkin lyhyt, mutta tällä kertaa 
suhteellisen luminen talvi. Pikku 
hiljaa aurinko muuttaa lumen olo-
muotoa vetisempään suuntaan. 
Nurmikko, ja jos ei nyt ihan vihreä, 
mutta nurmikko kuitenkin, alkaa pil-
kistää sieltä täältä. Tietää, että muu-
taman viikon kuluttua saa golfpallo 
kyytiä. Pääsemme mittaamaan talvi-
harjoittelun tulokset.

Ensimmäinen kausi kapteenina on 
nyt takanapäin. Vuosi sitten pohdin mi-
tä kaikkea kapteenius tuo tullessaan ja 
niiden saappaiden kokoa, joihin hyppä-
sin. No, isothan ne olivat. Onneksi sain 
apuja ja opastusta ladykapteenilta ja 
muilta henkilöiltä. Siitä iso kiitos. Pienenä 
yhteenvetona voisi nyt todeta, että ei kai 
se ihan vihkoon mennyt, kun syyskokous-
kin päätyi valitsemaan uudestaan. Tai voihan se olla, että 
antoivat vain toisen mahdollisuuden. Täytyy toivoa, että 
jalka on vähän kasvanut talven aikana, jotta saappaat ei-
vät lonksuisi jalassa kauhean pahasti tänä vuonna.

Tapana on usein ollut, että uusi kausi ja uudet kujeet. 
Nyt kuitenkin päätimme ladykapteenin kanssa, että em-
me tuo tai luo mitään uutta kapteenien toimesta tälle kau-
delle. Viime kauden uudistukset saivat sen verran hyvän 
palautteen, että menköön toinen kausi samalla sapluu-
nalla. Uusien jäsenten peli-ilta saa siis jatkoa ja Kaptee-
nin kannun osalta perinne ei tietenkään katkea. Kuunte-
lemme jäsenistön palautetta taas herkällä korvalla, jos-
ko seuraavalle kaudelle täytyisi jotain kehitellä. Toki teem-
me yhteistyötä eri toimikuntien kanssa, ja sitä kautta var-
maan täksikin kaudeksi jotain uutta on tiedossa.

Jos kapteenit eivät tuo mitään uutta alkavalle kaudel-
le, niin sääntönikkarit sitäkin enemmän. Tulevalle kaudelle 
tulee aika paljonkin muutoksia sääntöihin. Klubipelaajan-
kin kannalta muutokset ovat aika olennaisia. Muutoksis-
ta osan on myös tarkoitus nopeuttaa peliä. Se jäävätkö 
viiden tunnin kierrokset historiaan, kuten olisi toivottavaa, 
jää nähtäväksi.

Uudet säännöt kannattaa ottaa haltuun heti alusta al-
kaen varsinkin jos osallistuu kisoihin. Ei sitten tule mitään 
yllätyksiä kentällä tai palkintojen jaossa. Ja eihän sään-

Kapteenien katsaus 
tulevaan kesään

töjen osaamisesta ole kenellekään mitään haittaa, vaan 
monta kertaa hyötyä. Eli vaikka et osallistuisikaan kisoi-
hin, sääntöihin kannattaa perehtyä vaikka sit-

ten ajan kanssa ilman stressiä. Kilpailutoi-
mikunnan toimesta järjestetään keväällä 
sääntöiltoja ja sääntökävelyitä, joissa uu-
det säännöt ovat vahvasti esillä. Kannat-
taa osallistua.

Viime vuosina Nurmijärvelläkin on 
panostettu vahvasti uusien pelaajien 
ja jäsenten hankintaan. On ollut Koko 
Nurmijärvi Golfaa -tapahtumia, naisil-
la on ollut omia tapahtumia ja myös 
kouluihin on tehty vierailuja. Jäseniä 
on aktivoitu mukaan näihin kampan-
joihin ja aktiivisuus on ollut hyväl-
lä tasolla. Tiesitkö, että meille jäse-
nille on tarjolla erilaisia jäsenetuja. 
Yksi näistä eduista antaa mahdol-
lisuuden tuoda ystäviä, sukulaisia, 

jne. pelaamaan ihan ilmaiseksi. Tämän 
edun myötä on helppo esitellä kenttää, klubiamme ja pal-
veluitamme jo golfia pelaaville tai lajista ehkä kiinnostu-
neille tutuille ja tuttaville. Nämä käynnit voivat sitten poi-
kia uusia jäseniä ja pelaajia yhteisöömme. Käyttäkää ih-
meessä tämä ja muut edut hyväksenne. Osakas- ja vuo-
sijäsenen edut poikkeavat hieman toisistaan ja niistä tul-
laan infoamaan vielä lisää kevään aikana eri kanavissa. 
Tarkempaa infoa saa aina myös kentän toimistosta.  

Ainakin kalenterin mukaan kauden aloitus on enää 
muutamien viikkojen päässä. Luontoäidillä voi toki ol-
la vielä sanasensa sanottavana tähän asiaan, mutta vii-
meistään Vappuna lyödään ainakin muutama pallo. Sit-
ten ei toivota muuta kuin, että slaissi on suoristunut, lyönti 
on pidentynyt ja putti tarkentunut talven aikana. Osallis-
tukaa ihmeessä erilaisiin tapahtumiin, joita eri toimikun-
nat järjestävät kauden aikana. Isommalla porukalla on ai-
na mukavampaa, sillä onhan golf ennen kaikkea sosiaa-
linen peli.

Me kapteenit olemme teitä varten, joten jos teillä on 
jotain mielen tai kielen päällä, niin vetäiskää Merjaa tai mi-
nua hihasta kun nähdään. Eiköhän meillä useimmiten ole 
aikaa istuskella hetkinen klubilla ennen tai jälkeen kierrok-
sen ja jutustella jäsenten kanssa. 

Upeita lyöntejä kaikille ja tulkoon hyvä golfkesä. Ta-
paamisiin kentällä!

Kapteenit  Merja & Pasi
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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

Tätä kirjoittaessani kesä ja uusi golfkausi ovat enää 
muutaman viikon päässä. Jos maaliskuiset Golf-
messut ovat meille golfareille yksi perinteisistä lä-
hestyvän golfkauden merkeistä, niin tämän kevään 
osalta ensimmäinen selkeä merkki uudesta alkavas-
ta golfkaudesta koettiin jo tammikuussa, kun uudet 
sääntömuutokset astuivat voimaan.

Golfyhteisö kehittyy ja uudistuu
Messujen kanssa samanaikaisesti pidetyssä Golflii-
ton liittokokouksessa oli havaittavissa uusien tuulien 
vaikutus. Eri golfalan toimijoita edustavien yhteisö-
jen muuttaminen samaan osoitteeseen ja yhteistyön 
tiivistyminen oli nähtävissä liittokokouksen aikana. 
Meidän lajiharrastajien osalta yksi näkyvimmistä uu-
distuksista oli Golfmessujen yhteydessä lanseerattu 
uusi eBirdie-sovellus ja siihen liittyvä yhteistyö Ga-
mebookin kanssa. Tämä yhteistyö helpottaa jokai-
sen golfarin mahdollisuutta ylläpitää omaa tasoitustaan. Samalla 
se valmistelee meitä vuoden 2020 aikana tapahtuvaan maail-
manlaajuiseen tasoitusjärjestelmään siirtymistä.

Perhekeskeisyys, NGK-henki ja juniorityö 
ohjaavat toimintaamme
Kuten yllä on luettavissa ja syksyn Lähipeli-lehdessä mainitsin, 
golfyhteisö ympärillämme muuttuu ja elää omalta osaltaan vah-
vaa murrosta. Tämä tulee jatkossa varmasti vaikuttamaan ja hei-
jastumaan myös oman seuramme toimintaan ja tulevaisuuteen. 
Toisaalta, tämän koko lajiperhettä koskevan murroksen rinnalla 
on hieno huomata, että seuramme toiminnan kulmakivet ja pai-
nopisteet ovat seuranneet aikaansa. Tavoitteemme on siis edel-
leen olla seura: joka menestyy kilpaurheilullisesta näkökulmasta; 
jossa on erinomainen seurahenki ja aktiivinen jäsenistö, ja johon 
vanhojen sekä uusien alan harrastajien on helppo tulla. 

Tiedottaminen ja toimikuntien yhteistyö
Yhdessä toimimalla, yhtenä yhteisönä, voimme tulevaisuudessa-
kin varmistaa, että Nurmijärvi Golf on sekä meidän omissa et-
tä muiden silmissä arvostettu ja kiinnostusta herättävä yhteisö: 
tähän olemme toimikuntien kanssa pyrkineet valmistautumaan 
ja siten vastaamaan murroksen mukanaan tuomiin muutoksiin. 
Osana tätä oli syyskuussa 2018 toteutettu toimikuntien yhteinen 

suunnittelupäivä. Ensimmäisinä asioina mitä tämän 
pohjalta on talven aikana viety eteenpäin, ovat se-
kä toimikuntien välisen yhteistyön kehittäminen et-
tä seuran ja yhtiön yhteisen ulkoisen viestinnän terä-
vöittäminen ja suunnitelman päivittäminen. 

Seurayhteistyötä junioreissa ja juniorikapteeni
Seuramme junioritoimikunnan aloitteesta ja organi-
soimana kaksi kesää sitten aloitettiin seurojen väli-
nen Keski-Uudenmaan Junnutour. Se on ollut todel-
linen menestys ja tämä on huomioitu aina Golfliitossa 
saakka.
Haluamme Nurmijärvellä olla edelleen yksi edellä-
kävijöistä junioritoimintaan liittyvien asioiden kehit-
tämisessä. Siksi seuraamme on syyskokouksessa 
2018 valittu ensimmäinen juniorikapteeni omien ju-
nioreidemme joukosta. Uuteen juniorikapteeniimme, 
Emilia Seppäseen, pääsette tutustumaan lisää tässä 

Lähipeli-lehdessä.
Toisena merkittävänä askeleena voi pitää junioreiden valmennus-
ryhmien välisen yhteistyön aloittamista Keimola Golfin ja Suur-
Helsingin Golfin kanssa kesällä 2019. 

Lämmin kiitos!
Kesä 2019 tuo jälleen mukanaan useita mielenkiintoisia tapahtu-
mia. Voin vain ihailla sitä seuramme toimikuntien jäsenten ja mui-
den vapaaehtoisten intoa, pyyteetöntä halua työskennellä seu-
ramme toiminnan eteen ja intohimoa viedä seuraamme ja sen 
asioita sekä henkeä eteenpäin. Haluankin jo näin keväällä lausua 
erityiskiitoksen kaikille toimikunnille, niiden jäsenille ja vapaaeh-
toisille mahtavasta panoksestanne seuramme puolesta kaudel-
la 2019! 
Samalla haastan kaikki jäsenemme osallistumaan aktiivisesti mu-
kaan 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. 

Hyvää golfkesää 2019 Teille kaikille!

”Osallistuminen on erinomainen tapa kiittää toimikuntien 
jäseniä heidän tekemästään työstä yhteisömme eteen.”

Golfkesä 2019
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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.

Vuoden 2018 herrasmiesgolfariksi
valittiin Kari Haapaniemi
Nurmijärvi Golfin naiset ovat jälleen klubin perinteitä nou-
dattaen valinneet seuran miespuolisten golfareiden jou-
kosta vuoden Herrasmiesgolfarin. Herrasmiesgolfari on 
kohteliasta ja iloista peliseuraa ja osoittaa muutoinkin 
esimerkillistä käytöstä kentällä huomioiden myös klubin 
naispelaajat. Tällä kertaa eniten ääniä sai Kari Haapanie-
mi, jota naiset olivat perusteluissaan kehuneet erityisen 
miellyttäväksi peliseuraksi. Karista tuli täten klubin 21. 
herrasmiesgolfari. 
Kari on suorittanut Green cardin 12 vuotta sitten tääl-
lä Nurmijärvellä. Golfin pariin hän ajautui alun perin työn 
kautta – kun asiakastilaisuuksia pidettiin usein golfkentil-
lä, oli eduksi osata itsekin pelata. Hän on ollut viime vuo-
sina aktiivisesti mukana myös klubitoiminnassa; yhteen-
sä 5 vuotta Nurmijärvi Golfin kilpailutoimikunnassa, joista 
viimeiset kolme vuotta kilpailutoimikunnan puheenjohta-
jana. Saammekin kiittää Karia monista erinomaisesti jär-
jestetyistä kisatapahtumista näiden vuosien aikana. 
Vaikka valinta Herrasmiesgolfariksi olikin Karille hienoi-
nen yllätys, hänelle tärkeää on ylipäätänsäkin noudattaa 
hyviä käytöstapoja kentällä ja huomioida peliseura – eli 
toisin sanoen olla herrasmiestittelin arvoinen. Kari tykkää 
rennosta pelaamisesta hyvällä kentällämme ja hyvässä 
peliseurassa; hänelle pelaaminen on ennen kaikkea ren-
toutumista ja sosiaalista yhdessäoloa. Hän myös kehuu 
Nurmijärvi Golfin ilmapiiriä; hänen mukaansa Nurmijärvi 
Golfissa on yleisestikin hyvä henki, ihan sama minkä ryh-
män kanssa lähtee pelaamaan, yleensä juttu sujuu ja har-
vemmin tulee törmänneeksi huonoon käytökseen ken-
tällä. Tämä lupaakin hyvää siltä kannalta, että meillä on 
todennäköisesti jatkossakin paljon hyviä ehdokkaita Her-
rasmiesgolfareiksi myös tuleville vuosille!   

Tiina Santonen, naistoimikunnan pj

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2019 |  8  |

PARASTA KESÄLLÄ!
Aloita golf Nurmijärvellä

Green card -kurssillamme saat laadukasta opetusta ja pää-
set heti pelaamaan. Kurssimme antaa erinomaiset valmiudet 
golfin pelaamiseen, opit lyöntitekniikat, saat tarpeelliset 
tiedot säännöistä ja kentällä toimimisesta. Tämän takaavat 
ammattitaitoiset opettajamme! Green card -kurssimme kesto 
on 9 tuntia, josta suuri osa on todellakin jo heti pelaamista.

Green card -kurssien aikataulu 2019:
Toukokuu pe-la 3.-4.5.       pe-la 10.-11.5.   pe-la 24.-25.5. 
Kesäkuu pe-la 7.-8.6.       pe-la 14.-15.6.   pe-la 28.-29.6.
Heinäkuu pe-la 12.-13.7.   pe-la 19.-20.7.   pe-la 26.-27.7.  
Elokuu pe-la 2.-3.8.       pe-la 16.-17.8.   pe-la 30.-31.8.  

Kurssin hinta 135,-/aik.,  95,-/jr alle 18 v.
Hintaan sisältyy: opetus, välineet kurssin ajaksi sekä vapaa 
pelioikeus harjoitusradalle kesäksi 2019

Kursseille ilmoittautuminen: www.nurmijarvi-golf.fi 
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi  
puh. 045-7731 3145



Golfliiton kesän teeman mukaisesti on 
NGK:n naistoimikuntakin lähtenyt ide-
oimaan entistä monipuolisempaa oh-
jelmaa naisjäsenistöllemme. Löytyisikö 
sieltä jotain mikä sopisi sinun tapaasi 
pelata?   

Nurmijärvi Golfin naistoimikunta pyrkii toi-
minnallaan edistämään yhteisöllisyyttä se-
kä tukemaan erityisesti naisten golfhar-
rastusta ja pelitaitojen kehittymistä. Monet 
nykyään aktiivisesti harrastajakisoissa käy-
vät naispelaajat ovat keränneet peli- ja ki-
sakokemusta osallistumalla ensin klubin 
naisten tapahtumiin. Ja vaikkei kilpailuista 
niin välittäisikään, naisten muista tapahtu-
mista voi löytää samanhenkistä seuraa ja 
uusia pelikavereita. Myös ensi kesälle on 
suunnitteilla naispelaajille ohjelmaa lähtien 
treeni-illoista ja naisille varatuista lähtöryh-
mistä naisten klubikisoihin ja peliretkiin. 
Kausi alkaa treeeillä
Kuten muutamana edellisvuotena, tänä-
kin vuonna on tarkoitus aloittaa kausi tou-
kokuussa naisten treeni-illoilla, joihin liit-

tyy peli par 3 -radalla. Osallistu yhteen tai 
vaikka kaikkiin kolmeen treeni-iltaan ja ra-
vistele ruosteet svingistäsi! Näiden lisäk-
si toukokuussa starttaa naisten viikoittai-
set omat ”peli-illat” eli naisille varatut omat 
lähtöryhmät, joita on tarkoitus jatkaa aina-
kin heinäkuun alkuun asti, riippuen naisten 
kiinnostuksesta niitä kohtaan. Ilmoittautu-
minen näihin kaikkiin tulee olemaan Nex-
Golfin kautta.

Naisten kesä 2019 – paljon ohjelmaa luvassa 

Mikä sopii sinun tapaasi pelata
Peliretki ja kilpailuja
Kisatapahtumia on tarkoitus järjestää ke-
säkuun puolessa välissä Kansallisella golf-
viikolla, jolloin suunnitteilla on perhetee-
malla yhteistä kisailua sekä ladyille että 
junioreille. Elokuussa järjestämme Ladies 
Day -tapahtuman ja syyskuussa kauden 
päättävän Sadonkorjuukisan. Eikä unoh-
taa sovi myöskään heinäkuun perinteikäs-
tä Ladyt vs SeniOrit -kilpailua, jonka järjes-
telyvastuu on tänä vuonna SeniOreilla. Tule 
mukaan voittamaan kiertopalkinto takaisin 
naisille! 
Viime vuonna järjestimme myös muutaman 
vuoden tauon jälkeen onnistuneen peliret-
ken Messilä Golfiin heinäkuun alussa. Tätä 
peliretkiperinnettä on tarkoitus jatkaa myös 
tänä vuonna. Tule kuulemaan lisää näistä ja 
muusta kesän toiminnasta torstaina 25.4. 
naisten kevätinfoon klubille!

Naistoimikunnan puolesta,
Tiina Santonen, naistmk pj 

Naisten tapahtumat kesällä 2019
Huhtikuu
Torstai 25.4. Naisten kevätinfo
Toukokuu

Koko kauden kestävät kilpailut alkavat:
•	 Birdiepuu
•	 Puttihissi
•	 Eclectic

Keskiviikko 8.5. Naisten treeni-ilta pron johdolla ja kierros par 3 -radalla
Tiistai 14.5. Naisten tehoryhmä alkaa: harjoitusryhmä vain naisille kuutena peräkkäisenä torstaina 
Keskiviikko 22.5. Naisten treeni-ilta pron johdolla ja kierros par 3 -radalla

Torstai 30.5. Naisten viikoittaiset peli-illat alkavat

Kesäkuu
Keskiviikko 5.6. Naisten treeni-ilta pron johdolla ja kierros par 3 -radalla
Lauantai 15.6. Perheen kesken -tapahtuma
Torstai 27.6. Ystävyysottelu Nevas–Keimola–Talma–Nurmijärvi
Heinäkuu
Torstai 4.7. Naisten peliretki
Sunnuntai 28.7. Ladyt vs SeniOrit – leikkimielinen kilpailu
Elokuu
Sunnuntai 11.8. Ladies Day
Syyskuu

Sunnuntai 8.9.
Sadonkorjuu-tapahtuma: naisten peli, kesän kestäneiden kilpailuiden palkintojenjako 
sekä ruokailu yhdessä seuramme Herrasmiesgolfareiden kanssa
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Tätä kirjoittaessa alkaa kevät edetä jo 
hyvää vauhtia ja kentänkin lumimassat 
vajoavat hyvää vauhtia. Talvi on ollut 
monelle Etelä-Suomen kentälle jälleen 
kerran kovin hankala. Kelit ovat vaihdel-
leet laidasta laitaan, välillä vesisadetta 
välillä lumikaaosta.

 Moni Etelä-Suomen kenttä sai pysyvän te-
räsjääpeitteen viheriöilleen jo tammikuun 
alun Aapeli-myrskyssä. Meillä oli kerrankin 
suuri hyöty huomattavan talvisista ja lumi-
sista olosuhteista, joten myrskyn vesisateet 
eivät läpäisseet viheriöiden lumipeitettä, 
vaan tekivät kovan koppurakerroksen lumi-
hankeen. Moni varmaan kiinnitti huomiota 
kenttien ohi ajaessaan, että lunta ja jäätä oli 
jouduttu poistamaan jo helmikuun aikana. 
Tämäkään ei ole optimaalinen tilanne, et-
tä viheriöt paljastetaan näkyviin liian aikai-
sin, koska kovat yöpakkaset voivat helposti 
tappaa heinän, kun eristävää lumipeitettä ei 
ole. Nurmijärvellä tilanne kentän talvehtimi-
sen kannalta on siis positiivinen, toki vielä 
voi kaikenlaista sattua, mutta luottavaisin 
mielin menemme kohti kasvukauden alkua!

Talven metsätyöt
Kentältä on talven aikana poistettu/harven-
nettu puustoa 1033 kiintokuutiota. Mihin-
kään emme avohakkuita ole tehneet, mutta 
varsinkin joidenkin viheriöiden ympäriltä on 
varjostavaa puustoa jouduttu poistamaan 
reilulla kädellä. Moisen puumäärän pois-
to tietenkin tuottaa järjettömän määrän ri-
suja, joten nyt jos koskaan toivon runsasta 
osanottoa kevään talkoisiin, jotta saataisiin 
metsänpohjat siisteiksi! Risutkin ovat nykyi-

Kentän tilanne
sin rahanarvoista tavaraa, jotka myydään 
eteenpäin hakkeeksi.

Kauden 2019 
kentänhoidon suuntaviivat
Pitkäaikaisen kenttämestarin Tapio Leh-
don siirtyessä ansaituille eläkepäiville ja mi-
nun astuessani suurin saappaisiin, joitakin 
asioita haluan tehdä omalla tavallani, joten 
tietyt asiat voivat hivenen muuttua. Kau-
delle 2019 kenttäyhtiö hankki uuden mo-
dernin kasvinsuojeluruiskun, jonka avulla 
pääsemme tekemään asioita, jotka van-
halla kalustolla oli mahdottomia toteuttaa. 
Tämän kauden hoito-ohjelmaan kuuluukin 
esim. rikkaruohojen (voikukka, apila ja pi-
haratamo) hävittäminen nurmikon seasta. 
Lisäksi kun aikaisemmin olemme käyttä-
neet kasvunsäädettä vain viheriöillä, niin tä-

nä kautena käyttö laajenee myös väylille se-
kä esikarheikkoihin. Ilmastuskertoja tullaan 
lisäämään, mutta käytämme pieniä 8 mm 
tappeja, joiden vaikutus pelattavuuteen jy-
räyksen jälkeen on olematon. Hiekoituksia 
tehdään useammin, mutta huomattavas-
ti pienemmillä hiekkamäärillä. Tutkimme 
myös mahdollisuutta tiputtaa karheikko-
jen leikkuukorkeutta, jotta pallojen löytymi-
nen olisi helpompaa. Uuden kasvinsuojelu-
ruiskun avulla voidaan vaikuttaa yllättävän 
paljon myös kentän yleisilmeeseen, mutta 
tulette sen sitten huomaamaan kauden ai-
kana. Viheriöiden nopeutta säädetään si-
ten, että tavoitteena on suht nopeat viheri-
öt koko pelikauden ajan.

Hyvää pelikautta toivottavat 
Tommi ja kentänhoitajat

Kenttämestari Tommi Turunen sukeltaa pintaa 
syvemmälle viheriöiden tilaa tutkiessaan.
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Miten olet kotiutunut kampukselle 
ja mitä opiskelet siellä?
Opiskelen markkinointia pääaineenani West 
Texas A&M Universityssä. Kampusalue on 
rakennettu koulun ympärille, joten välimat-
kat tunneille ovat erittäin vähäisiä. Suuri ero 
kotona asumiseen on tietysti se, että asun 
dormeissa, joissa minulla on kämppäkave-
ri. Tulemme hyvin toimeen, joten mitään on-
gelmia ei ole ollut. Kaiken kaikkiaan kam-
pus on muutenkin hyvin kaunis ja viihdyn 
täällä hyvin.
 
Millainen on normaali päiväsi 
koulun ja harjoittelun suhteen?
Normaali arkipäivä alkaa aamun fysiikka- 
treenillä kello 7.00, jonka jälkeen syödään 
aamupala ja lähdetään tunneille, jotka kes-
tävät yleensä yhdeksästä kahteentois-
ta. Tuntien jälkeen syödään nopea lounas 
ja sen jälkeen lähdetään kentälle treenaa-
maan ja pelaamaan. Yleensä treenit kes-
tävät 2–3 tuntia, jonka päälle voidaan vielä 
pelata 9 reikää. Yleensä päivät siis päät-
tyvät, kun valo alkaa loppua. Treenien jäl-
keen käydään syömässä ja sen jälkeen al-
kaa läksyjen teko ja vapaa-aika. Aikaisin 
pitää mennä nukkumaan, mutta välillä kou-
luhommat vievät tuhottomasti aikaa. Viik-
korytmitys on aika rutiininomaista ja siihen 
tottui todella nopeasti.
 
Miten syksyn kilpailut menivät?
Pelasimme syksyllä neljä kilpailua, joista yk-
si oli kotikilpailu, yksi pelattiin New Meksi-
kossa ja yksi Coloradossa. Ensimmäiset 
kaksi kilpailua eivät sujuneet tulosten osalta 
odotetusti, mutta suurimmaksi osaksi pe-
laaminen oli silloinkin hyvää. Viimeiset kaksi 
kilpailua olin joukkueen paras pelaaja ja otin 
henkilökohtaisissa tuloksissa kaksi top10 
-sijoitusta, joista toinen oli 4. sija. Suunta on 
siis oikea kevätkaudelle lähdettäessä.
 
Millä osa-alueilla kehityit 
syksyn aikana parhaiten?
Yliopistogolf on monin tavoin erilaista kuin 
pelaaminen Suomessa. Suomessa kisoja 
on koko kesän ajan ja niihin kerkeää val-
mistautua hyvin ja välillä voi ottaa myös 
happea tarvittaessa. Jenkeissä kilpailukau-
si jaetaan kahteen osaan, syksyyn ja kevää-
seen. Molemmat kaudet pelataan todella 
tiiviillä rytmillä, lähes viikoittain. Esimerkik-

Nurmijärven Golfklubin junioripelaaja Eemeli Järvinen lähti viime syksynä 
opiskelemaan ja pelaamaan yliopistogolfia USA:ssa 

Yliopistogolfia Texasissa

si syyskaudella pelattiin mielestäni neljä kil-
pailua viiteen viikkoon. Vaikka tahti itses-
sään ei vielä kuulosta ylipääsemättömältä, 
siihen päälle lasketaan vielä oman joukku-
een karsinnat, joissa pelataan pelipaikoista. 
Joukkueeseen mahtuu viisi pelaajaa ja tällä 
hetkellä joukkueessani on kahdeksan pe-
laajaa. Karsinnat pelataan ennen kautta ja 
kauden aikana kisojen välissä. Se tarkoittaa 
sitä, että täytyy olla ”iskussa” koko ajan. Se 
on ehkä suurin yksittäinen asia, missä pelini 
on kehittynyt. Pelini on paljon tasaisempaa 
kuin ennen.
 
Millainen on kevään kilpailukalenteri?
Pelaamme keväällä kuusi kilpailua, joihin 
kuuluu reissut Kaliforniaan ja Arkansasiin. 
Loput kisat pelataan Teksasissa. Jos jouk-
kue pelaa hyvin, on luvassa post-season 
-kilpailut, joihin pääsee vain osa jokaisen 
konferenssin pelaajista. Joukkueemme ta-
voite on päästä noihin kisoihin.
 
Millaisin odotuksin ja tavoittein 
lähdet kevään kilpailukauteen?
Pelini on mennyt koko ajan parempaan 
suuntaan, ja juuri saatiin pelattua karsin-
nat ensimmäiseen kilpailuun, jotka voitin 21 
lyönnillä. Tavoitteenani on voittaa ainakin 
yksi kilpailu henkilökohtaisissa tuloksissa.
 

Mitä kilpailuita tulet pelaamaan 
kun palaat Suomeen?
Tulen pelaamaan Finnish Touria pääkiertu-
eenani, kun saavun takaisin Suomeen tou-
kokuun puolen välin paikkeilla. Tulen myös 
pelaamaan nuorten SM kilpailut Nurmijär-
vellä sekä miesten joukkue-SM-kilpailut.

Mitkä ovat pitkän tähtäimen 
tavoitteesi golfin saralla?
Pidemmällä tähtäimellä suunnitelmissa on 
ammattilaisuus ja unelmana pelata PGA 
Tourilla. Yliopistogolf sopii tähän hetkeen 
juuri parhaiten, sillä pääsen pelaamaan ko-
vatasoisia kisoja ympäri vuoden ja yliopis-
toelämä valmistaa minua varmasti ammat-
tilaisen arkeen.
 
Millaisia terveisiä lähetät nuorille 
pelaajillemme, jotka haaveilevat 
yliopistogolfista?
Koulun etsiminen ja koko prosessi kannat-
taa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä 
suuri osa kouluista etsii pelaajia jo vuosia 
etukäteen. Yliopistogolf itsessään tarjoaa 
ehkä parhaat neljä vuotta nuoren elämästä, 
sillä golfia voi pelata ympäri vuoden ja sa-
malla voi opiskella. Se on täysin ainutlaatui-
nen tilaisuus, jonka suosittelen käyttämään, 
jos vain halua löytyy!
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Kerro itsestäsi, harrastuksistasi
Nimeni on Emilia Seppänen. Olen 12 vuotias 
koululainen ja harrastan golfin lisäksi taito-
luistelua ja pianon soittoa. Silloin tällöin käyn 
myös ratsastamassa. Ratsastusharrastuk-
selle ei ole kyllä oikein enää viime aikoina 
löytynyt aikaa, varsinkin kun golfin talvihar-
joittelu tuli mukaan kuvioihin. 

Milloin ja miten olet aloittanut golfin?
Kiinnostuin golfista 9 vuotiaana. Aluksi seu-
rasin, kun isoveli harrasti golfia ja sitten joku 
kerta kokeilin meidän takapihalla chippailla 
veljen mailoilla. Silloin en tosin vielä tiennyt, 
että sitä lyöntiä kutsutaan chippaamiseksi... 
Muutaman illan harjoittelun jälkeen mainit-
sin isälle, että voisin alkaa harrastaa golfia. 
Kävimme vielä samana iltana hankkimassa 
minulle omat mailat ja seuraava päivänä il-
moittauduin alkavalle junnuleirille. Tonin ve-
tämällä leirillä sain suoritettua itselleni green 
cardin ja leirin jälkeen liityin saman tien Tii-
keritiimiin.

Mitä tavoitteita tulevaisuudessa 
omassa elämässä/golfissa?
Ensi vuonna siirryn yläasteelle ja siellä minul-
la on tavoitteena saada niin hyvä päättöto-
distus, että saan sen jälkeen valita tulevan 
opiskelupaikkani vapaasti. Varsinaista toi-
veammattia minulla ei vielä ole, joten haluan 
pitää opiskeluvaihtoehtoni avoimina.
Golfissa tulevan kauden tärkeimpänä tavoit-
teena on oman pelin kehittämisen lisäksi hi-
oa kilpailurutiinia. Viime kaudella pelasin 9 
reiän kilpailuja ja tällä kaudella tavoitteena 
on alkaa pelata 18 reiän kisoja. Ensisijaises-
ti pelaan Future Tourin Easy-18 sarjaa ja sen 
lisäksi käyn Keski-Uudenmaan JunnuTourin 
kisoissa mahdollisuuksien mukaan.  Kilpailu-
ja on tulevalle kaudelle kalenterissa yhteensä 
14 kappaletta.

Arvioi NGK:n junioritoimintaa – 
millaista toiminta on ollut siellä?
Toiminta Tiikeritiimissa on ollut tosi mukavaa. 
Harkkaryhmistä olen saanut uusia kavereita 
ja maanantain peli-illoissa on ollut mukava 
päästä pelaamaan tutussa porukassa. 24h 
-leirit ovat olleet kesän kohokohtia, joissa on 
saanut viettää aikaa treenikavereiden kans-
sa. Nyt kun siirryin viime syksynä kilpajunio-
reihin, on harjoittelusta tullut selvästi tavoit-
teellisempaa.

Emilia Seppänen nimettiin 
seuran ensimmäiseksi juniorikapteeniksi

Mikä on ollut parasta 
junnujen toiminnassa?
Tosi mukavaa junnutoiminnassa on ollut po-
rukan hyvä yhteishenki ja uusien ihmisten 
tapaaminen. Harjoituksissa viime kesänä oli 
tosi kivaa, että meillä oli oma Tyttötiikereiden 
ryhmä, jota Johanna ja Inka vetivät. Kaik-
kein parhaita juttuja junnutoiminnassa ovat 
kuitenkin olleet erilaiset yhteiset tapahtumat, 
kuten esimerkiksi 24h-leirit.

Miltä tuntuu valinta juniorikapteeniksi 
ja minkälainen esikuva aiot olla 
muille junnuille?
Tuntuu hienolta, että tulin valituksi kapteenik-
si kaikkien junioreiden joukosta. Haluan olla 
hyvänä esikuvana ja tukena erityisesti uusil-
le aloitteleville juniorigolfareille. Omasta alku-

taipaleestani muistan, miten ensimmäisissä 
harjoituksissa kaikki oli uutta, ihmeellistä ja 
erilaista. Pidempään harjoituksissa mukana 
olleet puhuivat ihan outoa kieltä keskenään 
ja itse en erottanut edes draiveria putterista. 
Minusta olisi tärkeää, että aloittelevat pelaa-
jat saadaan heti mukaan ’piireihin’ ettei ku-
kaan tuntisi oloaan ulkopuoliseksi.

Mikä on #suntapapelata
Minun pelityyli on aika rento. En pelin aikana 
kovin paljoa mieti tulosta, vaan pelaan ihan 
vaan omaksi ilokseni. Tulosta syntyy sitten, 
jos kohdalle sattuu hyvä päivä. Ehkä tämän 
vuoksi en myöskään ole kovin paljoa jännit-
tänyt kilpailuissa. Kilpailemisesta ajattelen 
niin, että siinä ei ole kyse voittamisesta, vaan 
yhdessä pelaamisesta.
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Kaudella 2019 on tarkoitus jatkaa Laa-
tumerkin mukaista toimintaa, painotta-
en alueellisen yhteistyön kehittämistä lä-
hialueen seurojen kanssa sekä seuran 
oman valmennustoiminnan kehittämis-
tä yhteistyössä valmennustoimikunnan 
kanssa. 

Kauden 2019 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. Lajiharjoituksia 
pidetään tulevallakin kaudella kolmessa eri 
harjoitusryhmässä; Pikku-, Tsemppi- ja Tyt-
tö-tiikerit. 

Kauden aikana tullaan järjestämään 
mm. junnujen oma 24h-leiri, lähipelitestit 
ja junioreiden oma ”mestaruuskisa” Tiike-
ri Trophy, joka pelataan tänäkin vuonna sa-
mana viikonloppuna seuran mestaruuskiso-
jen kanssa. Oman seuran toiminnan lisäksi 
osallistutaan aktiivisesti lähialueen seurojen 
kanssa Keski-Uudenmaan Junnutourin ki-
soihin. Kaudeksi 2019 KUJT:n osakilpailui-
hin osallistuu yhteensä 12 seuraa ja osa-
kilpailuja pelataan kuuden seuran kentillä. 
NGK:n oma kisa pelataan 19.5. 

NGK:n JUNIORITOIMINTA 
Kaudella 2019

Golfliiton Future Tourin NGK:n osakilpai-
lu pelataan 4.6. ja kilpailuun on tavoittee-
na saada kattava osanottajamäärä omista 
junioreista. Future Tourin muut osakilpailut 
ovat mukana junioritoiminnan vuosikellos-

Tapahtumakalenteri 2019, kesäkausi:
ma 6.5.  ...............klo 18.00 Infotilaisuus ja lettukestit
ke 8.5.  ................klo 17.30 Pikku- ja Tyttö-Tiikerit harjoitukset Golfkoululla
ke 8.5.  ................klo 19.00 Tsemppi-Tiikerit harjoitukset Golfkoululla
ma 13.5.  .............alkaen klo 18-20 peli-illat par 3- ja palloränniradalla
su 19.5.  ..............KUJT osakilpailu Nurmijärvellä
ti 4.6.  ..................Future Tour -osakilpailu Nurmijärvellä
la-su 15.-16.6. .....Junnujen yön yli kesäleiri
su 18.8.  ..............Tiikeri Trophy 9-reiän junnukisa pelataan klubin mestaruuskilpailujen yhteydessä
ke 28.8.  ..............klo 17.30 Junnujen päättäjäiset viimeisten lajiharjoitusten yhteydessä laavulla
ma 16.9.  .............Peli-illat päättyvät
la 19.10.  .............Seuran pelikauden 2019 päättäjäiskisa ja päättäjäiset

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

sa. Kesän yksi kohokohta on NGK:ssa jär-
jestettävä 18- ja 21-vuotiaiden lyöntipelin 
SM-kilpailu, joka antaa junioreille loistavan 
mahdollisuuden seurata Suomen tulevien 
huippugolfaajien peliotteita. 
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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	3.6.	–	pe	7.6.	/	ma	10.6.	–	pe	14.6.	/	ma	17.6.	–	to	20.6.	
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!	
	

Hinta	
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	8.5.	klo	18	
	
	
	

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

KESÄOHJELMAA	LAPSILLE!	

LASTEN	GOLFKOULUT	2019	
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NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY

Tapahtumakalenteri  2019
HUHTIKUU

ke 3.4. Kevätkokous  NGK ry

ke 10.4. Lähipeli-lehti 

ma 15.4. Iltatalkoot

ke 17.4. Sääntöilta

la 20.4. NDGC Frisbee Open

ke 24.4. Sääntökävely

to 25.4. Naisten kevättapaaminen ja -info

la 27.4. Yleiset kevättalkoot klo 10

TOUKOKUU

ke 1.5. Vappukisa ja pelikauden avaus

ma 6.5. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ma 6.5. Junnuinfo + lettukestit

ke 8.5. 1. vko kisa

ke 8.5. Junnujen Tiikeri-harkat alkavat

ke 8.5. Naisten treeni-ilta

la 11.5. Greenside Cafe Lippukisa

ma 13.5. Junnujen peli-illat + Par 3 Eclectic alkaa

ti 14.5. D-Cup, seniorit

ke 15.5. 2. vko kisa

su 19.5. KUJT Keski-Uudenmaan Junior Tour

ma 20.5. RP-mestaruus + RP cup alkavat 

ke 22.5. 3. vko kisa

ke 22.5. Naisten treeni-ilta

la 25.5. Ekatii Scramble

ke 29.5. 4. vko kisa

KESÄKUU

su 2.6. Seniorisunnuntai

ma 3.6. Lasten 1. Golfkoulu

ma 3.6. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ti 4.6. Jun Future Tour

ke 5.6. 5. vko kisa 

ke 5.6. Naisten treeni-ilta 

pe 7.6. Kapteenien peli-ilta uusille jäsenille

la 8.6. Viasat OPEN

ma 10.6. Jun Challenge Tour

ma 10.6. Lasten 2. Golfkoulu

ke 12.6. 6. vko kisa

la 15.6. Perheen kesken -tapahtuma

la 15.6. Jun 24h-leiri (15.-16.6.)

la 15.6. Mid 24-h junnuille

ma 17.6. Lasten 3. Golfkoulu

ke 20.6. 7. vko kisa

ke 26.6. Jun LP SM-kisat

to 27.6. Jun LP SM-kisat

pe 28.6. Jun LP SM-kisat

la 29.6. ROSVOT OPEN

HEINÄKUU

ma 1.7. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke 3.7. 8. vko kisa

to 4.7. Naisten peliretki

pe 5.7. Barbeque peli-ilta

la 6.7. Golfkesä 2019  OPEN scramble

ma 8.7. Tallinnan päiväpelimatka

ke 10.7. 9. vko kisa

la 13.7. LP-mestaruus, ikäluokat

su 14.7. LP-mestaruus, ikäluokat

ke 17.7. 10. vko kisa

ke 24.7. 11. vko kisa

su 28.7. Ladyt vs Seniorit -ottelu

ke 31.7. 12. vko kisa

ELOKUU

la 3.8. Matkavekka OPEN klo 10

su 4.8. Perhemalja semi Open

ma 5.8. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke 7.8. 13. vko kisa

la 10.8. OnGolf Tour OPEN

su 11.8. Ladies Day

ke 14.8. 14. vko kisa

pe 16.8. Kapteenin kannu -tapahtuma

la 17.8. LP-mestaruuskisa, avoin

su 18.8. LP-mestaruuskisa, avoin

su 18.8. Junnujen Tiikeritrophy

la 24.8. Vikingline OPEN

ke 28.8. Junnujen pelikauden päättäjäiset

la 31.8. TEKNOS-Scramble, Open

SYYSKUU

ma 2.9. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

pe 6.9. Viikkokisojen päiväpelimatka

su 8.9. Ladyt, Sadonkorjuukisa

la 14.9. Sen N Joukkue-SM

su 15.9. Sen N Joukkue-SM

la 21.9. Everybody’s 

LOKAKUU

la 5.10. Kinkkukisa

ma 14.10. Lähipelilehti

la 19.10. Kauden päätöskilpailu ja päättäjäiset

MARRASKUU

NGK ry syyskokous
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KANNATTAISIKO SINUNKIN 
HANKKIA GOLFOSAKE 

KULTAKORTTI-KENTÄLTÄ?
Kultakortilla* pelaat 25 vieraskentällä 7 kertaa/kenttä kauden aikana

KULTAKORTTI-KENTÄT 2019
• Alastaro Golf
• Archipelagia Golf
• Gumböle Golf
• Hartola Golf
• Hirvihaara 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
• Sea Golf Rönnäs

• St. Laurence Golf
• Suur-Helsingin Golf
• Tarina Golf
• Tuusulan Golfklubi
• Yyteri Golf

SÄÄNNÖT
Kultakortin* voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä 
mukana olevilla vieraskentillä 7 kertaa/kenttä, eli yhteensä jopa 175 kierrosta. Peliajan voi varata kolme vuorokautta ennen 
haluttua peliaikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrän 
30 pelaajaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Kultakortti-pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa 
tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällä. Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä ja se on 
voimassa 1.5.–31.10.2019.
*) Kultakorttia ei enää anneta fyysisenä korttina. Kultakortti-pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin tietokantaan sen joustavan käyttämi-
sen johdosta. Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.

165,-KULTAKORTTI
ON OSAKKAAN 

ETUOIKEUS!

OSTA

OMAKSI



Kesän 2019 kilpailuohjelmaan on tul-
lut kaksi uutta open-kilpailua. Vanho-
ja, perinteisiä open-kisojakin on ’päi-
vitetty’. 

ROSVOT Open tehdään yhteistyössä Ta-
borin kesäteatterin kanssa, ja tässä pe-
limaksu sisältää pelin ja ruokailun lisäksi 
pääsylipun saman illan kesäteatteriesi-
tykseen. ”Rosvot, balladi joutomiehistä” 

Kesällä 2019 
KILPAILLAAN

-näytelmä liittyy voimakkaasti myös Nur-
mijärvi Golfiin, sillä näytelmä kertoo Nur-
mijärven rosvoista, jotka mellastivat 
1800-luvun alkupuolella ja joista yhden 
rosvon kotitilan maille on nyt myöhemmin 
rakennettu Nurmijärvi Golfin kentät.

Golfkesä 2019 OPEN on Golfpiste.
com -kiertuekisa, jota pelataan usealla 
kentällä kesän aikana.

NGK:n kisasta 2 parasta paria pää-

• VIASAT OPEN la 8.6.

– pelimuotona PGA scramble; 

parikilpailu

• ROSVOT OPEN la 29.6.

– pelimuotona pistebodey

• Golfkesä 2019 OPEN scramble la 6.7.

– pelimuotona pariscramble

• Matkavekka OPEN la 3.8.

– parikilpailu

• OnGolf Tour OPEN la 10.8.

– pelimuotona pariscramble

• Vikingline OPEN la 24.8.

– pelimuotona henkilökohtainen 

lyöntipeli, joko SCR tai pb

• TEKNOS Scramble OPEN la 31.8.

– pelimuotona pariscramble

sevät Suomen finaaliin (1.9.), jossa sitten 
parhaat saavat kutsun Sand Valleyssä 
Puolassa pelattavaan finaaliin.

Matkavekka OPEN uudistuu! Matka-
vekka OPEN -kisoja pelataan tänä vuon-
na parikilpailuna 8 eri paikkakunnalla, ja 
kaikista osakilpailuista voittajaparit kutsu-
taan syksyn finaaliin. Finaali pelataan Be-
lekissä Turkissa. 

Matkavekka-Vikingline 
-viikkokisa 2019
Viikkokisat on tarkoitettu kaikille NGK:n 
jäsenille, ikään tai sukupuoleen katsomat-
ta. Viikkokisat on pitänyt pintansa erittäin 
suosittuna tapahtumana, sillä se on ke-
rännyt viimevuodet keskimäärin hieman 
yli 100 osallistujaa/kilpailu. Viikkokisa pe-
lataan edelleen keskiviikkoisin, ilman ar-
vottuja lähtöaikoja eli jokainen osallistuja 
varaa itselleen lähtöajan normaalisti ajan-
varauksen kautta. Viikkokisoissa voi pela-
ta vaihtoehtoisesti joko 18 reiän tai 9 rei-
än kierroksen.  

Viikkokisojen sponsoreina jatkavat 
edelleen Matkavekka ja Vikingline. Joka 
viikko arvotaan kaikkien osallistujien kes-
ken yksi Tallinnan pelimatka, ja kauden 
päätteeksi arvotaan kaikkien jätettyjen tu-
loskorttien kesken yhden viikon pelimat-
ka Belekiin Turkkiin.  Luonnollisesti viikko-
kisoissa palkitaan myös parhaat ja vielä 
sarjoittain. Palkinnoista lisää kevään tie-
dotteissa.

Varatkaa jo nyt myös keskiviikot pe-
lipäiviksenne ja osallistukaa aktiivisesti 
Matkavekka-Vikingline -viikkokisoihin.
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Kirsi ja Tapsa 
siirtyivät reserviin

Nurmijärvi Golfin hallintopäällikkö Kirsi Män-
tynen ja kenttämestari Tapio Lehto siirtyivät 
”reserviin” eli viettämään eläkepäiviä huh-
tikuun 2019 alusta lukien. Yhteensä heil-
le kertyi melkein 50 vuotta palvelusaikaa 
NGK:n leivissä;  Tapsalle kentän perustami-
sesta ja rakentamisesta lähtien 28 vuotta, ja 
Kirsillekin komiat 21 vuotta.
Vielä kerran suuret ja lämpimät kiitok-
set panoksistanne Nurmijärvi Golfin ke-
hityksessä ja menestyksessä!

Uusi palvelupäällikkö
Olen Jan Lampenius ja aloitan Nurmijär-
vellä palvelupäällikkönä 25. maaliskuuta. 
Golfin olen aloittanut vuonna 1999 Gum-
böle Golfin vanhalla 9-reikäisellä kentäl-
lä. Tänä vuonna minulle tulee siis täyteen 
pyöreät 20 vuotta lajin parissa. Golf on 
tarjonnut minulle hienoja kokemuksia ja 
olenkin päässyt työskentelemään lajin pa-
rissa monipuolisesti. Vuosien varrella olen 
mm. ajanut pallonkeräyskonetta jääte-
löpalkalla, toiminut apuopettajana green 
card -kursseilla, ollut kentänhoitajana pari 
vuotta ja caddiemasterina kolme vuotta.  

Koulutukseni olen hankkinut Tallinnan 
Teknillisestä Yliopistosta kauppatieteiden 
alalta. Valmistumiseni jälkeen olen työs-
kennellyt vakuutusyhtiössä ja viimeisim-
mäksi startup-maailmassa. Golf on kui-
tenkin aina ollut itselle se suurin rakkaus 
ja on hienoa päästä taas työskentelemään lajin pariin.

Odotan suurella innolla golfkauden alkua ja että pääsen tutustumaan teihin kaikkiin. 
Tehdään yhdessä tästä hieno golfkesä! 

JUNNUJEN GOLFKOULUT KESÄ-
KUUSSA, LUE LISÄÄ SIVULTA 15!
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Golf tarjoaa meille seniori-ikäisille 
mahdollisuuden liikuntaan raikkaassa 
ulkoilmassa, hyvässä seurassa ja kau-
niissa maisemissa. Senioritoimikun-
ta järjestää tänäkin vuonna kilpailuja 
ja muuta toimintaa, joiden päätavoite 
on, että seniori-ikäiset golfarit viihty-
vät ja nauttivat.

Kauden avauskilpailu on valoisana kevät- 
iltana (14.5.) pelattava D-cup. Siinä pe-
lataan ilman tasoituksia 18 reikää par 3 
-radalla. Kilpailussa on hyvä mahdolli-
suus testata miten lähipeli sujuu talven 
jälkeen! Seniorisunnuntai (2.6.) on pe-
rinteikäs joukkuekilpailu, jossa kilpailun 
johtaja määrää pelimuodon ja valitsee il-
moittautuneista mahdollisimman tasaiset 
4-henkiset joukkueet. Yhteinen lounas 
nautitaan klubitalolla kierroksen jälkeen. 
Ja tänäkin kesänä, tottakai, pelataan ai-
na niin viihtyisä Ladyt vastaan SeniOrit.

Seuraottelut
Seuraotteluita pelaamme tänäkin kesänä 
kolme: Tawast Golf tulee vieraaksemme 
loppukeväästä ja Hyvigolf kohdataan Hy-
vinkäällä elokuussa. Kolmiottelu Keimo-
la – Tuusula – Ngk pelataan tänä vuonna 

Nurmijärven seniorit
nauttivat ja viihtyvät

Tuusulassa. Seuraotteluiden ajankohdat 
löytyvät NexGolfin kilpailukalenterista.

Lisää kilpailuja
Jos kovasti kilpailuttaa, niin kannat-
taa osallistua seuran viikko- ja mesta-
ruuskilpailuihin ja Suomen Golfseniorien 
(www.suomengolfseniorit.fi) järjestämiin 
kilpailuihin. NGK:n senioreiden joukkue 
osallistuu Uudenmaan alueen seurojen 
kesken pelattavaan seniorien reikäpeli-
cup-kilpailuun. 

Tervetuloa talkoisiin
Seuramme seniorit ovat jo 15 vuotta teh-
neet talkoita kesät talvet kentän ja sen 
ympäristön parantamiseksi kenttähenki-
lökunnan apuna. Talkoolaisten laavukin 
täytti talvella jo 10 vuotta! Kesällä talkoo-
porukka myös pelaa Eclectic-kilpailun 
talkoopäivien päätteeksi pallorännissä. 
Talkoot ovat kaikille avoimet, myös naisil-
le, tervetuloa mukaan! Kesän talkoopäi-
vät näkyvät NexGolfin kilpailukalenteris-
sa ja sen kautta voi ilmoittautua mukaan.

Senioreiden klubimatkaa suunnitel-
laan syksyksi Puolaan.

Toivottavasti kesä on yhtä lämmin 
kuin viime vuonna! Hyviä lyöntejä, muis-
takaa uudet säännöt!

Senioritoimikuntaan 
kuuluvat tänä vuonna: 
Ilkka Yli-Ojanperä
Heikki Piironen
Ari Kinnunen
Juha Hiltunen (talkoot)
Erkki Oila (matkat)
Kalevi Hytti (talviharjoittelu)
Ismo Viitamo ja Pekka Koskinen (pj). 
Haluatko muuta toimintaa senioreil-
le? Kerro meille toiveistasi!

Senioritoimikunnan puolesta
Pekka Koskinen
Email: pmjkoskinen@gmail.com
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PELIOIKEUDEN HANKKINUT
ETUKORTTILAINEN PELAA

PUOLEEN HINTAAN!
Etukortilla* pelaat 28 vieraskentällä 3 kertaa/kenttä kauden aikana

ETUKORTTI-KENTÄT 2019
• Archipelagia Golf
• Gumböle Golf
• Hangolf
• Hartola Golf
• Hiekkaharju Golf
• Hirvihaara Golf
• Hyvinkään Golf
• Iitti Golf

• Ikaalisten Golf
• Kanava Golf
• Kankaisten Golf
• Kotojärvi Golf
• Lahden Golf
• Lakeside Golf*
• Laukaan Peurunkagolf

• Loimijoki Golf
• Meri-Teijo Golf
• Messilä Golf
• Muurame Golf
• Nurmijärven Golfkeskus
• Porvoo Golf
• Puula Golf

• RuukkiGolf
• SeaGolf Rönnäs
• Suur-Helsingin Golf
• Tawast Golf
• Tuusulan Golfklubi
• Vihti Golf

SÄÄNNÖT
Etukortin* voi lunastaa pelaaja, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä 
mukana olevilla vieraskentillä 3 kertaa/kenttä, eli yhteensä lähes 100 kierrosta puoleen hintaan. Peliajan voi varata kolme 
vuorokautta ennen haluttua peliaikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Etukortti-
pelaajien määrän 30 pelaajaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Etukortti-pelioikeus ei ole 
voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällä. Etukortti ostetaan omalta 
kotikentältä ja se on voimassa 1.5.–31.10.2019. (Ajantasainen tieto Etukortti-kentistä sivulla: www.suomengolfkentat.fi) * Pirunpelto

*) Etukorttia ei enää anneta fyysisenä korttina. Etukortti-pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin tietokantaan sen joustavan käyttämisen 
johdosta. Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.

30,-ETUKORTTI ON
PELIOIKEUDEN
HALTIJAN ETU!

OSTA

OMAKSI

Kentät ja säännöt:  www.suomengolfkentat.fi



MIEHET HCP TOP 100
1 Mikkola Ossi -2,3

2 Satama Henri -2,1

3 Kuronen Miki -0,9

4 Järvinen Eemeli -0,1

5 Jämsä Mikael 0,0

6 Koivisto Mikko 0,7

7 Gerkman Elmo 1,6

8 Ruissalo Tommi 1,9

9 Järvinen Teemu 2,0

10 Kaskinen Miikka 2,1

11 Reijonen Elias 2,2

Hiltunen Vesa 2,2

13 Hiltunen Antti 2,8

Meriläinen Matias 2,8

15 Eskola Patrik 3,1

16 Haapala Aleksi 3,5

17 Salminen Sami 3,7

18 Mikkola Jaakko 3,9

19 Salo Veijo 4,0

20 Järvinen Simo 4,1

Julin Marko 4,1

22 Huotari Esa 4,2

23 Nieminen Jani 4,3

24 Salo Jere 4,9

Turunen Tommi 4,9

Marjanen Joona 4,9

27 Hugot Alexander 5,0

Lampenius Jan 5,0

Santonen Kari 5,0

30 Eskola Niko 5,1

Marjanen Juho 5,1

Saarentola Tapani 5,1

33 Niku-Paavo Lauri 5,2

34 Laine Jere 5,3

35 Kotiluoto Roni 5,5

Salonen Heikki 5,5

37 Allén Jere 5,6

38 Lindström Mika 5,8

39 Liimatta Esko 5,9

Syrjälä Topias 5,9

41 Salo Juhani 6,1

42 Lapiolahti Jarmo 6,3

Salmi Kosti 6,3

Ikävalko Juha 6,3

45 Lehtonen Kai 6,4

Hyvättinen Timo 6,4

Tuomaala Lauri 6,4

48 Kokkarinen Tuomo 6,5

49 Koliseva Osku 6,6

Tikkanen Miika 6,6

51 Almgren Oskari 6,7

Koskela Timo-Pekka 6,7

Turunen Vesa 6,7

Louhemäki Hannu 6,7

55 Romppainen Matti 6,8

Theman Pasi 6,8

57 Laine Mikko 6,9

58 Lehtonen Harri 7,0

59 Lahtinen Kalle 7,1

Romppainen Antti 7,1

61 Turunen Vili-Verneri 7,2

62 Palola Jussi 7,3

Sinisalo Janne 7,3

64 Salonen Petri 7,4

65 Sorsa Hannu 7,5

66 Klasila Jussi 7,6

Laakso Juha 7,6

Nick Timo 7,6

69 Nikkola Mikko 7,7

Salmi Arno 7,7

71 Koskinen Jaakko 7,9

Ripatti Timo 7,9

73 Purhonen Kai-Petteri 8,0

Myyrä Janne 8,0

75 Harmanen Repe 8,2

Iso-Herttua Pekka 8,2

77 Jääskeläinen Tuomas 8,4

Kaskinen Pasi 8,4

79 Santtila Aleksi 8,5

Korkia-Aho Ari 8,5

81 Pietikäinen Paavo 8,6

82 Järvinen Timo 8,7

Ruponen Aki 8,7

84 Koivukoski Tomi 8,8

Rahunen Niko 8,8

86 Myllyoja Juha 8,9

Sirelius Leo 8,9

88 Virta Samuli 9,0

Laine Petri 9,0

90 Harmanen Rasmus 9,1

Heinonen Tommi Juhani 9,1

Reijonen Joel 9,1

93 Korkiakoski Matti 9,2

Laaksonen Johan 9,2

Pitkänen Tapio 9,2

96 Hurme Jari 9,4

Lindholm Patrick 9,4

Pitkänen Jari 9,4

Santonen Mika 9,4

100 Meriläinen Esa 9,5

NAISET HCP TOP 50
1 Ikävalko Elina 0,2

2 Laakso Johanna 4,5

3 Mustjoki-Purhonen Johanna 8,0

4 Väre Ritva 8,3

5 Santonen Tiina 8,5

6 Tiainen Kirsi 9,3

7 Perhoniemi Paula 9,6

8 Nieminen Jenna 9,8

9 Jokinen Neea 11,1

10 Peltoniemi Asta 11,4

11 Jauhiainen Inka 11,5

12 Saurén Saara 12,0

13 Rosimo Johanna 12,2

14 Mäkelä Aulikki 13,1

15 Tuomisto Marita 13,2

16 Meriläinen Mari 13,4

17 Koivisto Leena 13,7

18 Romppainen Kirsti 14,4

19 Gerkman Ghita 14,8

20 Mäkelä Marketta 15,4

21 Ask Oili 15,7

22 Autio Eve 16,1

23 Åström Nella 16,2

Hyvättinen Leena 16,2

25 Kaskinen Birgit 16,6

26 Valajärvi-Leinonen Terhi 16,8

27 Salminen Arja 16,9

Heinonen Pirkko 16,9

29 Permala Kiia 17,2

Antila Marianne 17,2

Mikkola Marja 17,2

32 Pihlajamäki Jarna 17,3

33 Weber Raija 17,3

Toivonen Anneli 17,3

35 Reuhkala Vuokko 17,6

Björklund Tuija 17,6

37 Ottosson Christina 17,7

38 Kölbl Annika 17,8

39 Nissinen Päivi 17,9

40 Nylund Outi 18,0

Perätalo Jenni 18,0

42 Iiskola Merja 18,1

43 Hakala Heidi 18,2

Hietaniemi Sylva 18,2

45 Mero Suvi 18,3

Hägg Milla 18,3

47 Suomalainen Marja 18,4

48 Lehtonen Inga 18,6

49 Beilinson Terhi 18,8

50 Väisänen Mari 19,0

Teuronen-Helasuo Anki 19,0
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Tsemppitiikereistä seuraava taso junnu-
jen treeniryhmissä on Kilparyhmä. Kil-
paryhmään 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. Valmentaja-
na toimii PGA pro To-
ni Korpihete. Kilparyhmän kesäkausi alkaa 
maanantaina 6.5. talkoilla ja lettukesteillä 
yhdessä Tiikeriryhmien kanssa.
Kilparyhmä tulee tekemään ensi kesän ai-
kana valmennuksellista yhteistyötä Keimo-
la Golfin ja Suur-Helsingin Golfin vastaavien 
ryhmien kanssa – ”vuoroin vieraissa” peri-
aatteella.  

Uutuutena tänä kesänä aloittaa aikuisten 
kilparyhmä maanantai-iltaisin. Ryhmä on 
tarkoitettu tavoitteellisesti harjoitteleville ja 
kansallisiin kilpailuihin tähtääville aikuisille. 
Tiedustelut Johanna Purhoselta.

Kilparyhmässä 
harjoittelevat 
seuran tulevat 
edustuspelaajat
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Golfin on tarkoitus olla nautittavaa lii-
kuntaa kaikille ja kaikilla tasoilla, aloit-
telijasta ammattilaiseen.

Oikeat välineet, jotka sopivat kunkin henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin, on ratkaisevan 
tärkeää, voidakseen saada onnistumisia.
Liian usein törmää aloittelijoihin, joilla on ai-
van vääränlaiset välineet. Esimerkiksi per-
heenpää on antanut lajin aloittavalle vaimol-
leen tai lapsilleen omat vanhat välineensä. 
Tämä on useimmiten varmin tapa tuhota 
aloittelijan innokkuus tulla lajin pariin.  
    
Jokaiselle sopivat mailat
On järkevää käyttää ProShopin ja Pron pal-
veluja jo lajin kokeiluvaiheessa, mutta myös 
edettyäsi pidemmälle, näin lisäät nautintoa 
ja mielekkyyttä peliisi.

Miten droppaan?
Voiko lippu olla reiässä? Pal-
lo uponnut omaan jälkeensä? 
Käpyjä bunkkerissa?
Vuoden 2019 alusta saakka 
ovat olleet voimassa osin uu-
distetut golfsäännöt. Kätevim-
min niiden noudattaminen on-
nistuu sääntöjen pikaoppaan 
avulla. Oppaita löytyy ProS-
hopista.

Apuvälineet
Erilaiset tekniset apuvälineet ovat tulleet 
olennaiseksi osaksi niin golfvalmennusta 
kuin itse pelaamista ja välineiden valintaa.
Nurmijärvellä on myös käytössä markkinoi-
den parasta teknologiaa, Trackman-lyön-
tianalysaattori.

Mailamitoitus
ProShop Ekatii järjestää 
välinemitoitustilaisuuksia 
tavoitellen sitä, että mahdollisimman moni 
pystyisi parhaiten hyödyntämään omia ky-
kyjään. Ota yhteys: Petri 0400 450 393 tai 
info@ekatto.fi.

Välinehuolto
Ei myöskään kannata unohtaa ProShopin 
välinehuoltoa. Ote mailasta on golflyönnin 
perusta. Varmistaakseen hyvän otteen, olisi 
järkevää vaihtaa uudet gripit vähintään ker-

Lisää iloa ja nautintoa 
peliin – ProShopista

ran kaudessa, ja enemmän pelaavien use-
amminkin.

Logotuotteet
Tarvitsetko sinä tai yrityksesi logopalloja? 
Pyydä tarjous! Onhan sinulla jo seuramme 
logopipo? 
Personoituja BioGolf-tiitä on myös jousta-
vasti saatavilla ProShopista. Pyydä tarjous!  
Uutuutena 120 erilaista Emoji-tiitä, lisäpai-
natuksella.
Tarvitsitpa mailoja, palloja, bägejä, hanskoja, 
tiitä, lippiksiä, pipoja, asusteita tai tuotteita 
NGK-logolla, edullisimmin ne löytyvät ProS-
hop Ekatiistä. Tule ja totea se itse!

Uusia varusteita ja 
välineitä 2019
Monet välinevalmistajat, kuten mm. Taylor-

Made, Wilson, Cobra ovat 
tuoneet erilaisia uusia ominai-
suuksia välineisiin. On draive-
reita, väyläpuita ja jopa hybri-
dejä, joissa voidaan säätää 
loftia ja lie-kulmaa, sekä eri-
laisia painotuksia ja osuma-
pinnan sulkeutumista. Mut-
ta ei kannata säikähtää, vain 
lopputulos ratkaisee ja joskus 
ratkaisu löytyy jopa ilman sää-
töjä. Parasta kaikessa on kui-
tenkin, että apua ja neuvo-

ja oikeaan valintaan on helposti saatavissa 
omasta ProShopista.
Tälle kaudelle TaylorMaden puusarjoja on 
kaksi: M5 ja M6 - hieman eri ominaisuuksin 
ja säätömahdollisuuksin.
Cobran uutuusmailasarja on nimeltään King 

F 9, jossa uutuutena on draiveri, johon on in-
tegroitu elektroniikkaa niin, että voidaan mi-
tata kaikki sillä lyödyt draivit. Teknologia on 
nimeltään Cobra Connect.
Lisäksi uutuutena One Length -raudat, jossa 
kaikki mailat ovat yhtä pitkiä (rauta #7 mit-
ta). Huipputasolla nämä lanseerasi markki-
noille Bryson DeChambeau, hyvällä menes-
tyksellä.
Wilsonin uutuus kaudelle 2019 on puista 

rautoihin ja isolle käyttäjäryhmälle sopiva D7-
mailasarja sekä C300 kontrolloidumpaan 
peliin. Unohtamatta FG Tour V6 -rautoja. 
Vedenpitävät bägit lisäävät jatkuvasti suosi-
otaan. Myös TaylorMaden, Titleistin, Wilso-
nin, ja Cobran erilasia bägejä on saatavilla.
Jalkineissa keskitytään FootJoyn, Puman ja 
Adidaksen laatutuotteisiin. Suositut FootJo-
yn kengät Boa-pikakiinnityksellä löytyvät niin 
naisille kuin miehillekin. 
Junioreille löytyy välineitä, asusteita ja ken-
kiä, aina pienimmistä suurempaan.

Palvelemme
ProShop palvelee kaikissa golfiin liittyvissä 
välineasioissa, hankinnasta huoltoon, ja tuo-
tevalikoimassa on myös kaikki golfiin liittyvät 
logotuotteet ja palkinnot. 
Tervetuloa klubille tutustumaan ProShopin 
palveluihin. 
Tapahtumia ja tarjouksia löytyy kaikista tuo-

teryhmistä. Niistä tie-
dot löytyvät aina netti-
sivuiltamme kohdasta: 
tapahtumat/ajankoh-
taista

ProShop Ekatii: www.ekatto.fi
ProShop Ekatii /Petri Teivo  
Puh. 0400 450 393  
email: info@ekatto.fi

“ProShopin Tarjoustorilta paljon mailoja 
poistohinnoin, käy valitsemassa omasi.”
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Tässä kertauksena osakasetuja tulevan pelikauden osalle.  
Näitä tullaan vielä kertaamaan myös NGK:n jäsenkirjeissä. 
Tarvittaessa saatte tarkentavaa informaatiota yhtiön toi-
mistosta.
• kentän ensisijaisen käyttäjän asema –  

edut lähtöaikojen varauksessa 
• lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen,  

myös osakkaan vieraille
• lähtöaikojen laajat varausoikeudet NexGolfin kautta
• oikeus tuoda yhden kerran 1-3 vierastaan veloituksetta pe-

laamaan, osakkaan pelattava itse mukana
• oikeus koskee 18 reiän kierrosta tai pallorännikierrosta, ja vie-

raitten tulee rekisteröityä ennen peliä caddiemasterille
• vahva toivomus on, että vieraat olisivat uusia NGK:n kenttiin 

ja palveluihin tutustujia, mahdollisesti jopa tulevia NGK:n jäse-
niä.  Etu on merkittävä, ja toivomme sitä käytettävän harkiten 
ja yhteisömmekin etua ajatellen.

• osakkaan vieraalle alennettu green fee -maksu  
muista vierailuista

• yhden veloituksettoman kerran lisäksi osakkaan  
vieraille alennettu green fee (40,-)

• vieraan tulee olla ns. sitoutunut pelaaja eli oma  
kausipelioikeus jollakin muulla kentällä

• sama alennettu green feen hinta on voimassa myös  
osakkaan tuomille ryhmille la-su-iltapäivisin

• osakashinta golfauton käytössä ja rangekorttien  
lataamisessa

• golfauton vuokrat: kertamaksu 25,- tai koko kausi 325,-  
(normaalihinnat 35,- ja 450,-)

• rangepoleteista ja -korteista osakasalennukset  
hinnaston 2019 mukaan

• oikeus Kultakorttiin, kun pelioikeus käytössä nimettynä
• Kultakortilla voi pelata 25 muulla kentällä yhteensä  

175 kertaa hintaan 165,-
• Kultakortin lunastusoikeus on vain osakkaalla, joka käyttää 

oman osakkeensa pelioikeutta nimettynä itselleen.  
Kultakortin tilaukset kentän toimistosta.

• Kultakortin tarkempi esittely: https://www.sgky.fi/kultakortti-
ja-etukortti/kultakortti.html

• oikeus SGK:n Etukorttiin, kun pelioikeus käytössä nimettynä
• Etukortilla voi pelata noin 30 kentällä 50 % alennuksella 

green feestä. Etukortin hinta 30,-.
• Etukortin voi lunastaa caddiemasterilta tai  

kentän toimistosta
• Etukortin tarkempi esittely: https://www.sgky.fi/kultakortti-ja-

etukortti/sgk_etukortti.html
• oikeus lunastaa lisäpelioikeus Nevas Golfiin tai  

Suur-Helsingin Golfiin
• lisäpelioikeudella voi pelata rajoittamattoman määrän  

näillä kahdella kumppanuuskentällä
• lisäpelioikeuden voi lunastaa, kun pelioikeus on itsellä käy-

tössä nimettynä, lisäpelioikeuden hinta on 135,-/kenttä
• vierailuoikeus 5 muulla kentällä (1 kk/kenttä), kun pelioikeus 

on käytössä nimettynä
• veloitukseton vierailuoikeus Hyvigolfin, Hirvihaara Golfin, Ta-

wast Golfin, Lahden Golfin sekä myöhemmin ilmoitettavan 
viidennen kumppanin kentille

• vierailuoikeus on yksi (1) kalenterikuukausi kenttää kohti, ja 
kenttä ilmoitetaan 1-3 vrk ennen kuun vaihdetta kotisivuilla 
tai jäsentiedotteissa

OSAKKAAN OIKEUDET JA EDUT 2019

PELIOIKEUDEN VUOKRAAJAN EDUT JA OIKEUDET 2019
Pelioikeuden vuokraajana Sinulla on käytettävissäsi seu-
raavia etuja:
• oikeus SGK:n Etukorttiin, kun pelioikeus käytössä nimettynä
• Etukortilla voi pelata noin 30 kentällä 50 % alennuksella green 

feestä. Etukortin hinta 30,-.
• Etukortin voi lunastaa caddiemasterilta tai kentän toimistosta
• Etukortin tarkempi esittely: https://www.sgky.fi/kultakortti-ja-

etukortti/sgk_etukortti.html
• oikeus lunastaa lisäpelioikeus Nevas Golfiin tai  

Suur-Helsingin Golfiin
• lisäpelioikeudella voi pelata rajoittamattoman määrän  

näillä kahdella kumppanuuskentällä
• lisäpelioikeuden voi lunastaa, kun pelioikeus on itsellä käytös-

sä nimettynä, lisäpelioikeuden hinta on 135,-/kenttä
• vierailuoikeus 5 muulla kentällä (1 kk/kenttä), kun pelioikeus 

on käytössä nimettynä
• veloitukseton vierailuoikeus Hyvigolfin, Hirvihaara Golfin, Ta-

wast Golfin, Lahden Golfin sekä myöhemmin ilmoitettavan vii-
dennen kumppanin kentille

• vierailuoikeus on yksi (1) kalenterikuukausi kenttää kohti, ja 

kenttä ilmoitetaan 1-3 vrk ennen kuun vaihdetta kotisivuilla 
tai jäsentiedotteissa

Kutsu kaverisi tutustumaan golfiin
Kaikilla Nurmijärvi Golfin jäsenillä on mahdollisuus kutsua ka-
verinsa tutustumaan ja kokeilemaan golfia kesän 2019 aika-
na. Voit kutsua enintään 4 potentiaalista, golfin aloittamises-
ta kiinnostunutta kaveriasi vieraanasi harjoittelemaan lyöntejä 
rangelle ja pelaamaan kierroksen par 3 -radalla veloituksetta.
Vieraille annamme vielä mukaan mailasetin ja rangepoletin.  
Ehtona on se, että vieraat rekisteröityvät caddiemasterille ’tu-
tustujalomakkeella’, ja että isäntänä toimiva jäsen toimii vie-
raittensa opastajana koko vierailun ajan. Rekisteröinnin yh-
teydessä vieraille annetaan esitteitä NGK:n kurssi- ja muusta 
toiminnasta.
Toivomme kaikkien NGK:n jäsenten käyttävän tätä mahdol-
lisuutta hyväkseen ja sen kautta saada uusia, omia kaverei-
taan mukaan lajin pariin pelikavereiksi asti.
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vikingline.fi

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