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– huomioi mm. nämä 10 asiaa
 
1. Tarkista ja päivitä NexGolfissa yhteystietosi – osoite, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite. Näin varmistat, että tärkeät 
viestit tavoittavat sinut. 
 
2. Lisää omissa NexGolfin asetuksissa kohtaan haluatko vas-
taanottaa laskut sähköisesti – kyllä. Saat jatkossa tiedon Nex-
Golfissa tehdystä laskusta sähköpostiisi.

3. Varmista, että olet ilmoittanut pelioikeuden käytöstä. 
Osakkaat voivat tehdä sen suoraan NexGolf-ohjelmassa, tai 
lähettää pelioikeudenkäyttöilmoituksen kotisivulla.
 
4. Päivitä tai lataa eBirdie-sovellus puhelimeesi, saat jäsen-
kortin lisäksi Golf GameBookin ominaisuudet käyttöösi. 
 
5. Peliliput ja -kortit ovat edelleen painotuotteita, ja ne on 
noudettavissa caddiemasterilta heti kauden alusta. 
 
6. 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. 
 
7. Kysy vapaita bägikaappeja! Kätevä tapa säilyttää varusteita 
klubitalon bägivarastossa. Vapaana on joitakin isoja kaappeja 
hintaan 85 € (2-3 bägille) tai pieniä kaappeja 40 € (1 bägille). 
Tiedustelut ja varaukset johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi.
 
8. Golfautoja on vuokrakäytössä 10 kpl. Osakkaille ja jäsenille 
on tarjolla myös auton kausivarausta. Autojen vuokrahinnat 
35 €/kerta tai osakashinta 25 €/kerta. Lisäksi koko kauden 
vuokrahinnat 450 € tai osakashinta 325 €. Koko pelikauden 
autovaraukset ja käyttöön liittyvät tiedustelut johanna.purho-
nen@nurmijarvi-golf.fi.
 
9. Tiesithän, että Nurmijärven pelioikeuteen sisältyy, ilman 
erillistä maksua, junioripelioikeus alle 24 v. perheenjäsenelle 
tai alenevassa polvessa lapsenlapselle osoitettuna. Muista 
hyödyntää!
 

10. Tasoituskierrokset voidaan syöttää NexGolfissa tai Golf 
GameBookissa. Ulkomailla pelatut kierrokset syötetään tällä 
hetkellä vain GameBookissa.
 
Tasoituskierros merkitään päälle Golf GameBookin pelivali-
kosta, kun peli on ensin normaalisti luotu ja kenttä valittu. Ta-
soituskierros toimii vain hyväksytyillä pelimuodoilla. Tulosten 
syöttö tapahtuu entiseen tapaan. Pelin lopettamisen jälkeen 
näytölle ilmestyy kierroksen digitaalinen tuloskortti, jolloin 
tuloksia voi vielä tarkistaa ja muokata. Lopuksi sovellus pyy-
tää merkitsijää kuittaamaan nimellään tuloskortin aitouden. 
Tuloskortin lähettämisen jälkeen tulos siirtyy WHS-lasken-
taan ja uusi tasoitus päivittyy seuraavaan päivään mennessä 
eBirdieen ja NexGolf-järjestelmään. 
 
Huomaathan, että ensimmäisen syötetyn tuloksen jälkeen 
tasoituskierrosta ei pysty enää itse poistamaan, myöskään 
kilpailuissa ei saa laittaa tasoituskierrosta päälle, etteivät ta-
soitukset päivity kahteen kertaan.
Jos virheitä tulee, ota yhteys caddiemasteriin. 
Pelaajan asiakastuki löytyy myös 
ebirdie-fi@golfgamebook.com
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Vaikka marraskuussa alkanut tilivuosi onkin jo lä-
hes puolivälissä, niin muutama sana yrityksemme 
viime vuoden taloudesta. Kierrosmäärä kentäl-
lämme nousi edellisistä vuosista ja siten liikevaih-
toakin kertyi suunnitellusti. Muutama vuosi sitten 
aloitettu kulukuri toimi ja kustannukset pysyivät 
suunnitellulla tasolla.  Jo pidempään jatkuneiden 
matalien korkojen aikana olemme pystyneet 
lyhentämään lainojamme ja vakavaraisuutemme 
on erittäin hyvällä tasolla. Viime vuoden pohjalta 
oli hyvä rakentaa suunnitelmat kuluvalle vuodelle, 
joka onkin yhteisömme juhlavuosi.  Yhteisömme 
juhlii 30-vuotista taivalta monin tavoin, joista 
kerrotaan erikseen tässä lehdessä.

Viime vuonna vastaavassa kirjoituksessa käsittelin 
muiden aiheiden ohessa juuri voimaantulleita sääntömuutoksia. Sääntö-
muutokset herättivät paljon huomiota etenkin erilaisilla sosiaalisen median 
sivustoilla ja osin epäiltiin niiden järkevyyttä. Epäilyt kuitenkin hälvenivät 
kauden myötä ja peli sujuvoitui entisestään. Pallon etsimisaika lyheni, 
pallon pudottaminen polven tasolta sujui loppukaudesta jo luonnostaan ja 
lipun nostaminen tai nostamatta jättäminenkään putatessa ei aiheuttanut 
enää hämminkiä.

Tämän vuoden suuri uudistus on helmikuussa voimaantullut WHS-tasoitus-
järjestelmä, jossa tasoitus kuvaa aiempaa paremmin nykyistä pelitaitoa, ja 
tekee vertailukelpoiseksi eri puolilla maailmaa pelaavien pelitasoitukset. 
Hieman SOME-kuohuntaa on herättänyt tasoitusten muuttuminen siirryt-
täessä uuteen järjestelmään. Olen jättänyt vuosikausia niin hyvät kuin 
huonotkin kortit, joten itselläni tasoitusmuutos oli maltillinen. Ne, jotka 
ovat jättäneet kortteja säästeliäästi ovat huomanneet isojakin muutoksia 
tasoituksessaan. Lohdutuksena kuitenkin voi todeta, että tilanne korjaantuu 
nopeasti, kunhan kausi alkaa ja uusia kortteja aletaan rekisteröidä.

Pelaaja ensin -kyselyssä kenttämme kunto sai hyvät arviot menneenä 
kesänä. Kenttämestari henkilökuntineen tekee varmasti parhaansa myös 
tulevana kesänä, jotta pelikokemus olisi kaikilla positiivinen ja peli sujuisi 
ripeästi. Pelin sujuvoittamiseen liittyy esimerkiksi väylien A4 ja A7 raffialu-
eiden kunnostaminen ja väylän B4 viheriön edustan iso remontti.  

Osakkaan edut ovat tänäkin vuonna merkittävät. Muun muassa jo viime 
kesänä suosittua vaihtopelioikeutta viiden kentän kesken jatketaan tänäkin 
vuonna, Kultakortti on edelleenkin valikoimissamme, ja osakkaan oikeutta 
tuoda kentälle ystäviään tutustumaan lajiin jatketaan edelleenkin. Oikeutta, 
jota soisi käytettävän viime vuotta useammin.

Toivotan kaikille golfyhteisömme jäsenille mainiota 
kevättä ja miellyttäviä golfkierroksia.

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

YHTEISÖMME JUHLII 30 V. TAIVALTA

Petri Kalmi, Nurmijärven 
Golfkeskus Oy, puheenjohtaja

GOLFKAUDEN 2020
HOUKUTTAVINTA YHTEISTYÖTÄ
Nurmijärvi Golfin pelioikeudella 
5 muulle kentälle!!

Viiden kentän yhteistyön ansiosta Nur-
mijärvi Golfin pelioikeuden haltija voi 
vierailla kuukausittain vaihtuvalla vie-
raskentällä pelikaudella 2020. Yhteis-
työkentät ovat Nurmijärvi Golf, HyviGolf, 
Hirvihaara Golf, Lahden Golf ja Tawast 
Golf. Lisäksi yksi myöhemmin ilmoitet-
tava vierailukenttä.
Yksi tämän yhteistyön tavoitteista on ni-
menomaan tehdä sitoutumisesta jälleen 
houkuttelevaa tarjoamalla etuja ja pal-
veluita, joita kertamaksulla pelaavilla ei 
ole. Tämä myös vastaa palveluna sitä, 
mitä nykygolfari hakee eli pelaamista 
useammilla kentillä. Kyseessä on varsi-
nainen super-etu, sillä vierailu on veloi-
tukseton.
Nurmijärvi Golfin nimetyn pelioikeuden 
haltija saa rajattoman vierailuoikeuden 
kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.5.–
30.9.2020 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 2020 ja käytä upea etu 
hyväksesi!

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

oikeus
• Rajaton vierailuoikeus kuukausittain 

vaihtuvalle lähikentälle
• Oikeus ostaa lisäpelioikeus Nevas 

Golfiin tai Suur-Helsingin Golfiin hin-
taan 135 e/kpl.  Tämä lisäpelioikeus 
oikeuttaa rajoittamattomaan pelaa-
miseen näillä kentillä koko pelikau-
den 2020

• 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 2020
Siiri
Nyt on Pohjois-Karjalasta 
palattu ja minut voi tuttuun 
tapaan taas bongata caddie-
masterin tiskiltä! Niille, joille 
en ole vielä tuttu: olen siis 
Siiri, 21-vuotias yhteiskunta-
tieteilijä ja tällä hetkellä asus-
telen Joensuussa. Nyt alkaa 
siis neljäs vuoteni caddiemas-
terina. Älä epäröi, jos tulee 
jotain kysyttävää, tule rohkeasti nykäisemään hihasta! 
Mukavaa pelikautta 2020 kaikille!

Pipsa
Olen Pipsa ja varmaan osa 
jo tunnistaakin, kun 6. vuosi 
lähdössä käyntiin caddiemas-
terina. Innolla odotan mitä 
tämä kausi tuo tullessaan, 
toivotaan ainakin hyviä golf-
kelejä. Meidät cädärit löytää 
tuttuun tapaan klubitalolta, 
joten tulkaa rohkeasti 
vaihtamaan kuulumisia ja 
kyselemään mitä mieleen tulee. Opiskelen Matkailunliikkeen 
johtoa Helsingissä, joten myös matkailusta rupattelen hyvin 
mielelläni!  
Nähdään kentällä!

Teemu
Olen Teemu Järvinen, 18-vuo-
tias abiturientti Röykästä. 
Kesällä starttaa yhdestoista 
vuoteni golfin parissa ja 
toinen vuoteni NGK:n cad-
diemasterina. Talven opiske-
lujen jälkeen odotan innolla 
golfkauden ja cädärihommi-
en aloittamista. Ehdinkin olla 
töissä vain heinäkuuhun saakka, kun jo intti kutsuu. Toivotan 
kaikille hyvää kesää ja onnistuneita kierroksia!  
Klubilla tavataan!

Joni 
Olen Joni Seppänen, 16-vuo-
tias lukiolainen Rajamäeltä. 
Opiskelen Nurmijärven lukios-
sa kirkonkylän toimipisteellä 
ensimmäistä vuottani. Harras-
tuksiini kuuluvat golf ja mu-
siikki, erityisesti kitaransoitto. 
Olen myös innokas moot-
toripyöräilijä, ikähän riittää 
vasta kevytmoottoripyörään, 
mutta innostus se vain kasvaa. Itselläni tulee viitisen vuotta 
golfin parissa täyteen. Pelaan golfia aktiivisesti kisailumielessä 
ja kierrän junnujen toureja, mutta minut voi myös bongata 
golfkoululta vetämässä junnuille treenejä. Itse odotan todella 
innolla alkavaa golfkautta ja toivottavasti tekin.
Nähdään kentällä ja Hyvää tulevaa kesää!

Sara
Olen Sara Kiljunen, 18-vuo-
tias Arkadian yhteislyseon 
abiturientti Nurmijärven Röy-
kästä. Tämä on ensimmäinen 
vuoteni caddiemasterina. 
Harrastan nykytanssia ja mu-
siikkiteatteria sekä kesäisin 
pyöräilen. Golfista minulla 
ei ole juurikaan kokemusta, 
mutta odotan innolla uusia haasteita ja uskon, että vuodesta 
tulee mahtava!  
Ihanaa ja aurinkoista golfkesää jokaiselle!
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Nurmijärvi Golf
– aidosti yhteisöllinen

KULMA-
HUONEESTA

Varma keskustelunavaus on puhua sääs-
tä, etenkin kuluneen talven säät ovat ol-
leet kaikkien huulilla.  Golfjohtajalta ky-
sytään talvisin lähes poikkeuksetta sitä, 
miten talvi on nyt vaikuttanut kentän 
kuntoon.
Ja vastaus on ollut poikkeuksetta: ”Sen 
näkee sitten keväällä, mutta kyllä kent-
tämestari on hyvin seurannut kentän 
talvehtimisen tilannetta ja toiminut tar-
vittaessa.”  Toisin sanoen teemme töitä 
myös talvella.

No, tänä keväänä aiheena onkin ollut ko-
ronavirus ja sen aiheuttama ohjeistus. En 
lähde tuota ohjeistusta tässä avaamaan, 
infoa voi ja pitää lukea NGK:n kotisivuilta 
tai Suomen Golfliiton sivuilta.

Kulunut talvi oli todellakin niin lau-
ha, että sydäntalven ajalle suunnitel-
lut koneelliset metsänhoitotyöt jäivät 
nyt tekemättä.  Ei ollut motolla met-
sään menemistä, kun ei ollut metsän 
pohjat jäässä.  Ehkä sitten seuraa-
vana talvena on taas vanha kun-
non talvi.  Kenttäalueella on teh-
ty joitakin pienehköjä korjaus- ja 
parannustöitä, näistä ehkä mer-
kittävin ja näkyvin on väylän B4 
viheriön edustan korjaus ja uu-
den bunkkerin rakentaminen vi-
heriön edustalle. Tämän lisäksi 
kentällä korjaillaan ja parannel-
laan raffialueita.
Muut investoinnit sekä kentän 
peruskorjaus ja -parannuskohteet on siir-
retty tuonnemmaksi, kun saadaan selvitet-
tyä koronavirusepidemian vaikutus yhteisön 
tulovirtoihin.
 
Nurmijärvi Golf pyrkii 
kasvattamaan jäsenmääräänsä
Nurmijärvi Golfin yhteiseen strategiaan 
kuuluu voimakas pyrkimys kasvattaa seu-
ran jäsenmäärää ja toisaalta pitää myös jä- 
senet tyytyväisinä ja pitkäaikaisina jäseni- 
nä yhteisössämme. Jäsenmäärän kasvatta-
misen eteen tehdään erilaisia kampanjoi-
ta lähes ympärivuotisesti, mm. tarjoamalla 
”jäsenyys+pelioikeus -paketteja”, tarjoa-
malla golfin tutustumispaketteja eri yh-
teisöille ja kutsumalla jäsenten kavereita 
tutustumaan lajiin. Tässä vain joitakin esi-
merkkejä. Jäsentyytyväisyyden ylläpitämi-
seksi varmistetaan sekä seuran että palve-

lujen tuottajien palvelujen monipuolisuus ja 
toimivuus. Tulevana kesänä painotetaan eri-
tyisesti uusien jäsenten kotoutumista Nur-
mijärvi Golfiin.

Nurmijärvi Golf 
– aidosti yhteisöllinen
Ihmisten sosiaalisten suhteiden kokonai-
suus, näin voidaan määritellä yhteisölli-
syys. Yhteisöllisyyden kulmakiviä ovat luot-
tamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio 
ja läheisyys. Ja edelleen tarkasteltuna golf-
yhteisön koossapitävää voimaa, yhteen-
kuuluvuutta ja sitoutumista voidaan kuva-
ta sanalla ryhmähenki tai tässä yhteydessä 

seurahenki. Seurahenkeä ei 

rakenneta hallituksen päätöksellä tai vuo-
sikokouksen vahvistamalla suunnitelmal-
la, se rakentuu tai ei rakennu, se syntyy tai 
ei synny. Nurmijärvi Golfin henki on raken-
tunut ja syntynyt pyyteettömällä, pitkäjän-
teisellä työllä, toiminnalla ja toiminnan he-
delmillä. Työssä on yhteisön yhteinen etu 
asetettu yksittäisten näkemysten ja tarpei-
den edelle. 

Muutosten vuodet jatkuvat
Viime vuonna pitkäaikaiset työntekijäm-
me, kenttämestari Lehto ja hallintopäällikkö 
Mäntynen, siirtyivät eläkkeelle, ja kauden 
2019 päätteeksi ravintoloitsijamme ilmoit-
ti luopuvansa NGK:n klubiravintolan pitä-
misestä. Tänä vuonna muutokset tulevat 

jatkumaan, eli kauden 2020 päätteek-
si pro shop -kauppias Petri Tei-
vo vaihtaa vapaalle ja lopettaa 
NGK:n shop-kauppiaana. Samoin 
ensi kesän aikana ryhdytään ha-
kemaan yhtiölle uutta toimitus-
johtajaa, kun itse olen siirtymässä 
1.1.2021 alkaen viettämään työelä-
män jälkeistä aikaa.

Mutta tämä, poikkeuksellisissa mer-
keissä käynnistyvä golfkausi, vie-
dään päätökseen yhteisön 30-vuo-
tista taivalta juhlien ja välillä jopa 
muistellen.

Nautinnollista golfkesää 
kaikille NGK:n jäsenille!

Esa Meriläinen
toimitus- ja toiminnanjohtaja 
Nurmijärvi GolfEsa Meriläinen, toimitus-/toiminnan-

johtaja Nurmijärven Golfkeskus 1995–2020
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Kun katsomme seuramme ja koko yhtei-
sömme historiaa taaksepäin, voi helposti 
nähdä toimintamme monimuotoisuuden, 
ja halun olla rohkea ja uusiutumiskykyinen 
tarvittaessa. Ei tarvitse katsoa kuin vuotta 
2019, sen mukanaan tuomia saavutuksia ja 
jäsenistölle luotuja uusia palveluita – muun 
muassa uudenlaisen seurayhteistyön aloit-
taminen juniorigolfin osalta Keimola Gol-
fin ja Suur-Helsingin Golfin kanssa, kesällä 
2019 yhtiön aloittama viiden kentän vaih-
topelijärjestelmä, syksyllä 2019 yhteistyös-
sä Keimola Golfin ja Suur-Helsingin Golfin 
kanssa avattu oma golfsisäharjoitteluhalli.

Perinteitä kunnioittaen kohti 
uutta vuosikymmentä
Myös kilpagolfin saralla olemme edenneet 
jo useiden vuosien ajan ”ei vuotta ilman 
mitalia” -teeman mukaisesti. Kesä 2019 toi 
tähän mukaan vielä aivan uuden aspektin, 
sillä koskaan aikaisemmin ei seuramme 
historiassa ole menestys kohdannut meitä 
näin laajasti. Onhan meidän kaikkien muis-
tissa vielä Henri Marttisen saavuttama kul-
tamitali Special Olympic Games’eissa, Matti 
Kilpeläisen kultamitali senioreiden joukkue 
EM-kilpailussa, M-70 hcp-sarjassa ja Elmo 
Gerkmanin Pojat 16 v.-sarjassa voittama 
kulta reikäpelin SM- kisoissa. Pelkästään 
mainitut kolme mestaruutta kuvastavat 
sitä, kuinka hieno ja laaja harrastajakunta 
meillä Nurmijärvellä on. Ja miten hieno, 
koko perhettä yhdistävä laji golf itsessään 
on. 
Kun aikajännettä vielä pidentää muutamal-
la vuodella taaksepäin, piirtyy muistiku-
viin muun muassa Koko Nurmijärvi golfaa 
-tapahtumat, seuramme 24h Junnugolfille 
jne. Tämän kaiken pohjalta voimme ylpe-
änä todeta olevamme edelleen se sama, 
vahvasti yhteisöllinen ja aktiivinen seura, 
jonka ensiaskeleet ja toiminnan kulttuuri 
saivat alkunsa nykyisen huoltohallin tiloista 
ja siinä vieressä olevalta terassilta, missä 
ensimmäiset yhteiset hetket ja tapahtumat 

Midi-ikä saavutettu – 
missä mennään nyt?  

Meille kaikille tärkeän kotiseuramme saavuttaessa kunnioitettavan midi-iän 
on helppo tuntea ylpeyttä saavutuksistamme ja siitä, mitä ja missä olemme 
seurana nyt. Tätä juhlistetaankin kesän aikana monissa tapahtumisessam-
me. Tänä vuonna uutta vivahdetta golfiin tuo myös uusi tasoitusjärjestelmä 
– oletko jo katsonut, miten se on vaikuttanut sinun tasoitukseesi?  

on järjestetty ja koettu 30 vuotta sitten. 
Vuosien ajan on seuramme toimintaa oh-
jannut perhekeskeisyys, yhteisöllisyys ja 
vahva panostus juniorityöhön. Nämä ovat 
myös painopisteitä, joiden pohjalta halu-
amme edelleen kehittää seuramme toimin-
taa myös tulevina vuosina – niin perinteitä 
kunnioittaen kuin uusia ajatuksia ja toimin-
tamalleja luoden.

Vee-hoo-ässän uusi tuleminen
80-luvun lopulla vapaa-aikaamme piristi 
VHS. Sitten kaiken liikenevän vapaa-ajan 
söi golf ja VHS:kin vaipui pikku hiljaa un-
holaan. NGK:n juhlavuoden kunniaksi kir-
jainyhdistelmä palasi entistä vahvempana 
golfareita piristämään tai ainakin hämmäs-
tyttämään. V on vain muuttunut W:ksi. Kyse 
on tietenkin uudesta maailman laajuisesta 
tasoitusjärjestelmästä (WHS), joka rantau-
tui Suomeen helmikuussa. 
Uusi järjestelmä on aiheuttanut paljon ky-
symyksiä ja hämmennystä. Tasoituksen 
laskenta omatoimisesti hankaloitui. Uuden 
ymmärtäminen ja sisäistäminen vie var-
masti aikaa, mutta onneksi järjestelmät 
huolehtivat tasoituksen laskemisesta. Pe-
lataan me vain riittävästi niitä tasoituskier-
roksia, jotta oma tasoituksemme asettuu 
pelitaitoihin nähden oikealle tasolle.
Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhte-
näistää maailman tasoitusjärjestelmät. Sen 
myös pitäisi kuvastaa sen hetkistä tasoituk-
sen oikeellisuutta paremmin kuin vanhan, 
sillä muutokset varsinkin ylöspäin voivat 
olla isompia kuin vanhassa järjestelmässä.

NGK:ssä tapahtuu
Nurmijärvi Golfissa on talven aikana valmis-
tauduttu juhlistamaan 30-vuotista taival-
tamme eri tavoin kesän aikana. Kausi 2020 
tuokin mukanaan useita mielenkiintoisia 30 
v. juhlavuoden tapahtumia. Juhlavuosi tul-
laan huomioimaan niin kauden avaavassa 
vappukisassa, kuin heinäkuussa pelatta-
vissa ikäkausimestaruuskisoissakin, jonne 

on tulossa mukaan uusi kolmekymppisten 
sarja (eli ikävuodet 21–30). Kesän päätapah-
tuma on kuitenkin juhlakilpailu, joka järjes-
tetään sunnuntaina 14.6. Kausi huipentuu 
marraskuussa järjestettävään juhlagaalaan. 
Vaikka Nurmijärvi Golfin jäsenmäärä onkin 
lähtenyt taas kasvuun, haluamme edel-
leen tehdä lajia ja NGK:ta tunnetuksi yhä 
useammalle golfia vielä pelaamattomalle 
henkilölle. Tätä varten NGK:n toimikunnat 
ovat suunnitelleet touko-heinäkuulle kuu-
kausittaisia tapahtumia, jonne jäsenistö voi 
tuoda tuttaviaan tutustumaan golfiin. Nyt 
tänä vuonnahan on erinomainen ajankohta 
tutustuttaa ihmisiä golfin saloihin: Tokion 
olympialaisissa kilpailee mahdollisesti jopa 
neljä suomalaista golfin olympiamitaleista! 
Olympialaiset ovatkin oivallinen mahdolli-
suus saada lisää ihmisiä innostumaan upe-
asta lajistamme. (Olympialaiset siirrettiin 
jutun kirjoittamisen jälkeen vuoteen 2021, 
toim. huom.)
Haluammekin haastaa teidät kaikki osallis-
tumaan aktiivisesti mukaan näihin tapahtu-
miin; osallistuminen on myös erinomainen 
tapa kiittää toimikuntien jäseniä heidän 
tekemästään työstä yhteisömme eteen! 
Samalla nämä tapahtumat antavat sinulle 
mahdollisuuden olla vaikuttamassa siihen, 
millainen Nurmijärvi Golf on tulevaisuudes-
sa. 

Hyvää juhlavuotta kaikille!
”Tämä elämä käy laatuun; onhan se välim-
miten lystiäkin ja nostelee hieman kanta-
päitä”, toteaa Juhani tänä vuonna 150 vuotta 
täyttävässä Seitsemän veljestä -romaanis-
sa. Se kuvatkoon meidänkin olotilaamme 
kesällä keskellä kaunista nurmijärveläistä 
kotikenttäämme. Tuokoon alkava kesä ja 
juhlavuosi meille kaikille useita uusia ja 
unohtumattomia muistoja niin golfin paris-
sa kuin yhteisömme osalta! 

Hyvää alkavaa golfkesää ja juhlavuotta 
koko Nurmijärvi Golfin jäsenistölle!     
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Hyvää golfkesää ja 30 v.-juhlavuotta kaikille jäsenillemme toivot-
tavat Pasi Kaskinen (kapteeni), Tiina Santonen (Ladykapteeni) ja 
Pasi Theman (seuramme puheenjohtaja).
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Tätä kirjoitettaessa koronavirustilanne on Suomessakin 
muuttumassa epidemiaksi. Me Nurmijärvi Golfissa emme 
koe hysteeristä paniikkia asian suhteen, mutta otamme 
vakavissamme koronavirushaasteen vastaan.

 
Tämän uutisen lopussa on sekä meidän että Golfliiton ohjeistuk-
sia pelaajille koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. 
Näiden lisäksi kaikki ovat varmaan jo lukeneet eri medioista 
ohjeistuksia.

Mutta tässä muutama asia, mitä me Nurmijärvi Golfissa 
olemme päättäneet tehdä omalta osaltamme koronaviruksen 
leviämisen ennaltaehkäisemiseksi:

Me Nurmijärvi Golfissa vältämme nyt kättelyä ja halauksia 
klubilla ja muuallakin asioidessamme, vaikka pitkän talven jäl-
keen näitä tekisi mieli kaikille asiakkaillemme jakaa.

Emme pidä turhia ”torikokouksia” rangella, parkkipaikalla, 
klubin terassialueilla tai muuallakaan kenttäalueella. 
Kiinnitämme huomiota säännölliseen ja huolelliseen käsienpe-
suun niin klubilla kuin muuallakin, kotioloja unohtamatta.

Huolehdimme käsidesin löytymisestä vastaanottotiskiltäm-
me koko ajan niin, että se on kaikkien klubillamme asioivien 
käytettävissä (sikäli kun käsidesiä on saatavissa).

Mikäli koemme pienimpiäkin flunssan oireita, jäämme aa-
mulla kotiin emmekä mene työpaikalle. Työt hoidamme tällöin 
kotoa käsin etänä, mikäli kunto sen sallii.

Toivomme näitä samoja asioita myös golfkentällämme asi-
oivilta pelaajilta ja muilta asiakkailtamme, sillä jokainen estetty 
tautitapaus on tällä hetkellä voitto, vaikka kyse ei edes olisi 
koronasta vaan vain perusflunssasta.

OHJEITA GOLFARILLE
• Jos tunnet itsesi vähänkään flunssaiseksi, kuumeiseksi tai si-
 nulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, pysythän kotona
• Vältä kättelyä tai halaamista
• Pese kädet huolellisesti, ohjeiden mukaan – lähes aina 
 kun se on mahdollista
• Varaa mukaasi kierrokselle myös käsidesiä
• Jos yskit tai aivastat, niin mieluummin nenäliinaan tai hihaan
• Klubirakennuksessa asioidessasi noudata klubin ohjeistusta ja 
 pidä riittävä etäisyys muihin klubilla asioiviin

Pelikentällä:
• Pidetään lipputanko aina reiässä. Nosta vain oma pallosi reiästä
• Älä lainaa pelikaverin mailoja
• Bunkkereissa ei ole haravoita, korjaa jälkesi mailalla tasoitellen
• Pallo- ja mailapesurit eivät ole käytössä, eivätkä 
 kenttäroskiksetkaan
• Nauti ulkoilmasta ja pelistä, pidä positiivinen vire yllä ja 
 hymyile!

KORONAVIRUSHAASTE GOLFISSA!



Tätä lehteä lukiessasi seuramme naisten 
golfkauden piti olla alkanut. Ladyjen 
piti kokoontua 15.3. PlanMeca-areenalle 
”talvitreeneihin” ravistelemaan ruos-
teet svingistä ja kuulemaan tulevan 
kauden tapahtumista. Vaan eivätpä ko-
koontuneetkaan – koronavirus tuli maa-
liskuussa esteeksi.

Naistoimikunta pyrkii toiminnallaan edistä-
mään yhteisöllisyyttä ja positiivista klubi-
henkeä sekä tukemaan erityisesti naisten 
ja tyttöjen golfharrastusta ja pelitaitojen 
kehittymistä. Toivomme, että osallistumis-
kynnys kaikkiin tapahtumiimme olisi mah-
dollisimman matala. Tulevallekin kaudelle 
olemme suunnitelleet tapahtumia treeni-
illoista klubikisoihin ja mukaviin pelireis-
suihin seuramme juhlavuotta unohtamatta. 
Toukokuussa starttaavat naisten omat tree-
ni-illat. Osallistu yhteen tai vaikka kaikkiin 
kolmeen treeni-iltaan! Ilmoittautumiset 
NexGolfin kautta.

Kansallista naisten golfsunnuntaita vie-
tetään 7.6. Tuolloin on tiedossa mm. tuote-
esittelyjä, mailaklinikka ja tietenkin kisa. 

Perinteinen Ladyt vs. SeniOrit –kilpailu 
pelataan heinäkuun loppupuolella. Tämän-

vuotisen kisan järjestelyvastuu on ladyilla. 
Viime vuonna hävisimme niukasti SeniO-
reille. Tulethan mukaan voittamaan kierto-
palkinnon takaisin naisille!

Muistattehan koko kauden kestävät 
Eclectic-, Birdiepuu- ja Puttihissi-kisat. 
Herrasmiesgolfari valitaan jo 23. kerran. Ää-
nestyslaatikko ohjeineen on naisten puku-
huoneessa. 

Edellisten lisäksi luvassa on myös muita 
tapahtumia naisille, mm. ystävyysottelu 
Talman, Nevaksen ja Keimolan kanssa ke-

Naisten ja tyttöjen golfkesä 2020 

Matala osallistumiskynnys!
säkuussa ja peliretki heinäkuussa vaihto-
kentälle. Ilmoittelemme näistä tarkemmin 
jäsenkirjeissä, NGK:n fb-sivuilla ja naisten 
ilmoitustaululla klubilla.

Mikäli sinulla viriää ajatuksia tai kysymyk-
siä naisten toimintaan liittyen tartu meitä 
naistoimikuntalaisia hihasta tai jätä tervei-
sesi naisten pukuhuoneessa olevaan ”pos-
tilaatikkoon”.

NGK:n naistoimikunta 2020: Tiina Santo-
nen (Ladykapteeni), Mari Karkela (naistoi-
mikunnan puheenjohtaja), Marke Mäkelä, 
Tiina Jokela, Pirkko Haffer, Terhi Valajärvi-

Leinonen ja Tanja Scherff.

Naistoimikunta toivottaa 
kaikille upeille ladyille 
hyvää alkavaa golfkautta 
ja nähdään tapahtumissa!

Nurmijärvi Golfissa
ollaan iloisia!

Naisille järjestetään omia, 
mukavia tapahtumia.
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Uusi tasoitusjärjestelmä 
pähkinänkuoressa

Suomessa otettiin käyttöön vuoden 2020 
helmikuussa uusi maailmanlaajuinen ta-
soitusjärjestelmä WHS (World Handicap 
System). Tähän tiivistelmään on yritetty 
löytää vastaukset siihen, mistä uudessa 
järjestelmässä on kyse ja miten se toi-
mii. Koska kyse on tiivistelmästä, ihan 
kaikkia vastauksia ei ole tähän mahdu-
tettu. Lopusta löytyy myös pikkuisen uu-
den järjestelmän sanastoa selityksineen 
ja esimerkkeineen.

Pistebogey-aikakaudella oman tasoituksen 
laskeminen oli suhteellisen helppoa. Uu-
den järjestelmän myötä tasoitus lasketaan 
8 parhaan lyöntipelituloksen keskiarvona 
viimeisistä 20 rekisteröidystä tasoituskier-
roksesta. Kierroksen lyöntipelituloksesta 
lasketaan kierroksen tasoitustulos. Lasku-
kaava kierroksen tasoitustuloksen laske-
miseksi sinänsä on melko yksinkertainen, 
mutta edellyttää tietoa kentän ja tiiauspai-
kan ”course rating ja slope rating” -luvuista. 
Ihan päässä laskien se voi olla pikkuisen 
hankalaa. Onneksi järjestelmä hoitaa sen 
automaattisesti.
Mikäli haluat tietää ja/tai oppia ymmärtä-
mään järjestelmää tarkemmin, niin liiton 
sivuilta (golf.fi) löytyy tarkempaa ja laajem-
paa tietoa ja aineistoa.

Miksi uusi järjestelmä?
Uusi WHS yhdistää kuusi erilaista tasoitus-
järjestelmää. Sen tarkoituksena on luoda 
yksi tasoitusjärjestelmä koko maailmaan, 
jolloin kaikkialla on yhtenäiset perusperi-
aatteet. 
Tasoitukset enemmän ”oikeita” ja heijasta-
vat sen hetkistä pelitaitoa paremmin. Tasoi-
tus mahdollisesti elää enemmän, eli se voi 
laskea tai nousta nopeammassa tahdissa 
kuin vanhassa järjestelmässä, joka perustui 
pitkälti vain niihin hyviin kierroksiin.

Uusi tasoitusjärjestelmä on keski-arvojärjes-
telmä. Tasoitukseen lasketaan 20 viimeisen 
tasoituskierroksen 8 parasta lyöntipelitulos-
ta. Tasoitusta ei enää lasketa pistebogeytu-
loksesta vaan lyöntipelituloksesta. Tasoitus 
voidaan laskea myös pienemmästä kierros-
määrästä. Uusille golfareille tai lajin pariin 
palaaville riittää yksi vähintään 9 reiän kier-
ros tasoituksen saamiseksi. Rekisteröityjen 
tasoituskierrosten kertyessä täyttyy pikku-
hiljaa myös tuo 8 parhaan keskiarvo.

Vaikka uusi tasoitusjärjestelmä perustuu 
lyöntimääriin, niin noudattaa se pistebo-
geyn periaatteita. Edelleenkin on mahdol-
lista vetää viiva jollekin väylälle. Järjestelmä 
laskee automaattisesti aina kullekin reiälle 
maksimilyöntitulokseksi ns. ”nettotuplabo-
gey-tuloksen”. Myös silloin kun oikea lyön-
titulos reiältä (eli korttiin merkattu) ylittää 
laskennallisen nettotuplabogeyn. Nettotup-
labogey on sama tulos, joka vanhassa jär-
jestelmässä oli ensimmäinen tulos reiältä, 
joka pelaajan omalla tasoituksella antoi 0 
pistettä.
Kierroksen tasoitustuloksen laskennassa 
käytettävä lyöntimäärä voi siis olla eri kuin 
mahdollinen pelattu ”oikea” tulos. Tasoitus-
tulosta laskettaessa maksimituloksen ylittä-
vät (ja ilman tulosta olevat) reikäkohtaiset 
lyönnit korjataan ”nettotuplabogeyhin”. Las-
kennassa käytetään korjattua bruttotulosta. 

Uuden järjestelmän myötä on mahdollista 
pelata tasoituskierros myös 9-17 reiän mit-
taisena, kunhan ne pelataan tuloskortin 
mukaisessa järjestyksessä. Korttiin merka-
taan tulokset vain pelatuilta rei’iltä, järjes-
telmä hoitaa laskennan.

Tasoituksen muodostuessa 20 viimeisen 
kierroksen 8 parhaan tuloksen keskiarvosta, 
on laskennassa merkitystä myös sillä, mikä 
tulos (21 kierros) tippuu pois laskennasta. Se 
voi olla se hyvä kierros tai sitten umpisur-
kea. Tämä mahdollistaa sen, että vaikka pe-
laisi alle oman tasoituksensa, niin tasoitus 
voi nousta ja toisinpäin.
Vanhat tasoituskategoriat poistuivat ja ta-
soituksen on myös mahdollista nousta yli 
36. Uudessa järjestelmässä kaikki voivat 
pelata halutessaan tasoituskierroksia. Tasoi-
tuskierrosta ei tarvitse rekisteröidä ennak-
koon, merkkarille ilmoitus riittää.

Edelleenkin on mahdollista pelata pistebo-
geykisoja. Ja pelitasoituksen näkee edel-

leenkin slopetaulukosta kuten ennenkin. 
Lataamalla sovelluskaupasta eBirdie-sovel-
luksen, sinulla on mahdollisuus tarkastella 
tasoitustasi ja tasoitushistoriaasi. 

Sanastoa 
Nettotuplabogey = reiän par-luku + 2 + 
mahdolliset tasoituslyönnit. Esimerkkinä 
par 5 -reikä, kun tasoituksesi antaa reiälle 
2 lyöntiä tasoitusta. Nettotuplabogey = 5 + 
2 + 2 =9.
Vastaa vanhalla järjestelmällä 0 bogeypis-
tettä. Vanhalla järjestelmällä olisit saanut 
vielä tuloksella 8 yhden pisteen ja tulos 9 
olisi antanut 0 pistettä.
Tasoitustulos = Lasketaan kierroksen korja-
tusta bruttotuloksesta. Vanhassa systeemis-
sä laskettiin pisteitä, nyt uudessa järjestel-
mässä lasketaan mihin tasoitukseen kierros 
pelattiin. Oma tasoitus koostuu näiden tu-
losten keskiarvosta (8 parasta / 20 viimei-
sestä)

Laskentakaava ja esimerkki
Tasoitustulos = (113 / slope rating) 
* (korjattu bruttotulos – course rating) 
(113 on vertailuluku, kun lasketaan kentän 
slope-arvoja)

Esimerkki: Pelaajan korjattu bruttotulos on 
88. Course Rating 72,5, Slope Rating 127 ja 
par 73.

Pelitasoitus = kuten ennenkin katsotaan 
slopetaulukosta
Course rating kuvastaa kentän vaikeutta (ar-
vio siitä mihin 0-tasoituksella pelaava nor-
maalioloissa hyvän kierroksensa pelaa).
Slope rating kuvastaa kentän suhteellista 
vaikeutta eritasoisille pelaajille.
Course rating ja slope rating -arvot vaihte-
levat aina sen mukaan, miltä tiiauspaikalta 
kierros pelataan. Ne on lisäksi määritelty 
erikseen miehille ja naisille.

Tasoituksen nousua rajoitetaan myös muu-
tamilla toimilla, joten sekin vaikuttaa tasoi-
tuslaskennassa. Lisää tietoa Suomen Golf-
liiton sivuilta.
Lähteenä käytetty Suomen Golfliiton netti-
sivuja (golf.fi).

(113 / 127) x (88–72,5) = Tasoitustulos

0,89 x 15,5 = 13,8
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Nurmijärvi Golfin historiaa:

Poikkeuksellisen kummallinen 
kuusimetsikkö rangen vieressä

Tuo B-ykkösen harmitus on poistunut uuden 
avauslyöntipaikan valmistuttua ja kuusikon 
radikaalisen harvennuksen jälkeen. Sen si-
jaan harjoituslyöntipaikan vieressä oleva 
metsikkö on edelleen paikallaan. 
Tämä kuusikko on perua ajalta, jolloin Nur-
mijärven kunta omisti Högdalin tilan (1966 
– 2001) ja oli varautunut muodostamaan sii-
tä vapaa-ajan virkistysalueen sekä paikan 
metsäpuiden jalostus- ja koekasvatustoi-
minnalle. 
Näitä riippuvaoksaisia kuusia, metsän kum-
majaisia, oli istutettu Högdalin tilan alueelle 
melko useaan paikkaan ja niitä näkyy siellä 
täällä vielä muutamia (mm. A3-greenin koh-
dalla tien toisella puolella).

600 kuusentainta
Erityisen merkittävä istutustapahtuma pi-
dettiin kuitenkin tilalla 15.9.1983, jolloin Nur-
mijärven kunta, Nurmijärven metsänhoito- 
yhdistys ja Metsänjalostussäätiö järjestivät 
metsävuoden 1983 kunniaksi metsäretken 
Högdalin tilan maille. Retken kohokohta oli, 
kun organisaatioiden edustajat istuttivat 
suunnitelman mukaiseen paikkaan 600  pyl- 
väskuusen tainta (Picea abies f.pendula). 
Kyseinen puulaji on kotimaisen kuusen pe-
rinnöllinen erikoismuoto.

Liekö kukaan kiinnittänyt enempää huomiota harjoituslyöntialueen oikealla puolella, 
pron puoleisessa päässä olevaan tiheään riippuvaoksaiseen kuusikkoon. Uskon kui-
tenkin, että kentällämme pidempään pelanneet tutustuivat samanlaisiin puihin lyö-
dessään avausta vanhalta B1-tiiltä. Silloisen väylän vasemmalla puolella oli melko tii-
vis riippakuusikuusikko, mikä harmitti, varsinkin hook-lyöjiä, heidän hakiessaan epä-
toivoistesti palloaan riippakuusivaltaisessa raffissa.

Istutettavat jalostetut taimet oli saatu Mänt-
sälän Sälinkään tilalta olevasta kuusikosta. 
Pylväskuusta kutsutaan myös Surukuuseksi, 
mikä sopi varsin hyvin entisen B1:llä avaus-
lyöntinsä tehneille hook-lyöjille..

Lisää tuottavuutta
Metsänjalostussäätiö oli selvittänyt pylväs-
kuusen käyttökelpoisuutta metsänviljelys-
sä. Selvityksen mukaan kapean latvuksen-
sa ansiosta pylväskuuset todennäköises-
ti mahtuvat kasvamaan tiheässä ja saatta-
vat siten tuottaa enemmän puuta hehtaaria 
kohti kuin tavalliset puut. 
Tälle koe- ja tutkimusmetsikölle asetettiin 
tuolloin lukuisia metsätalouden kehittymi-
seen asetettuja odotuksia.
Uskottiin hitaasti kapenevan rungon olevan 
eduksi sahateollisuudelle ja ohuista oksista 
johtuen odotettiin puun satoindeksin ole-
van korkean. Riippakuusen eduksi katsottiin 
myös odotetun pituuskasvun olevan voima-
kasta ja sen suuntautuvan ylös eikä sivulle. 
Kapean latvan ja rentojen, alaspäin riippuvi-
en oksien ansiosta uskottiin kuusen myrs-
kyn- ja lumikuorman kestävyyden olevan 
todennäköisesti paremman kuin normaalis-
ti kasvavan kuusen. Myös oksien pysymisen 
vihreänä koko rungon mitalla uskottiin ole-

van eduksi puun kasvuenergialle, jolloin ty-
vitukkiin ei kehity haitallisia kuivia oksia. 
Onnistuneen istutustapahtuman jälkeen 
metsäpalstan kasvun ja sen kehittymisen 
seuranta loppui kuitenkin, kun kunta vuok-
rasi Högdalin tilan perustettavalle golfyhti-
ölle vuonna1989.

Surukuusista golfkentäksi
Nyt, vajaan 40 vuoden jälkeen voimme jokai-
nen tarkastella tutkimusmetsikön kehitys- 
odotusten toteutumista. Eipä hääppöiseltä 
näytä. 
Suoria ja melko pitkiä nuo surukuuset ovat 
eivätkä ne ole kaatuneet alueella riehuneis-
sa myrskyissä. Siihen ne onnistumiset näyt-
tävät pääosin jääneen.
Puiden rungot ovat kapoisia ja oksat ovat 
rungonpituudeltaan vihreät vain auringon-
puoleisissa riveissä, eikä metsikön satoin-
deksi näyttäisi olevan edes  kohtuullinen. 
Onneksi kunta oli kaukaa viisas ja tuki Hög-
dalin tilan kehittymistä upeaksi golfkeskuk-
seksi.

Juha Koivisto
yksi metsäretkeläinen

Lähteet:
Jaakko Napola
Nurmijärven Sanomat
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Henri Satama
1. Lajiharjoittelu on ollut vähäistä töiden ta-
kia, mutta fysiikkaa olen ehtinyt tekemään 
enemmän. Lajiharjoittelussa olen keskittynyt 
puhtaasti määrän sijasta laatuun.

2. Tavoitteet ensi kaudelle on pelkästään 
Suomen kisoissa, vahvistaa oma rutiinitaso 
niin, että voi olla jokaisessa kilpailussa tais-
telemassa kärkisijoista. Pääkilpailut tulevat 
olemaan kotimaassa pelattavat seuraavi-
en tasojen kilpailut (Nordic Liiga, Challenge 
Tour).

3. Nurmijärvi Golf on ollut suurin vaikuttaja 
omalla golfuralla, sinne luotiin heti uran al-
kumetreillä sellainen ilmapiiri minne halusi 
aina vaan uudestaan. Laji vei toki mukanaan 
ensimmäisenä, mutta kun pikkupoikana pää-
si harjoitusryhmään siellä se kaikki hauskuus 
vasta alkoi. Ryhmään mahtui niin nuoria kuin 
vanhempiakin pelaajia, kilpailut oli aina mie-
lessä ja haastettiin toisiamme. Myös Petsku 
ruokki meidän kilpailuviettiä pienillä shoot-
out kisoilla par 3 -kentällä, jotka muistan 
edelleen hyvin.
Nurmijärvi Golf loi ja mahdollisti olosuhteet 
harjoittelulle, se oli vain itsestä kiinni kuin-
ka paljon niitä halusi käyttää. Muistan viet-
täneeni pitkän päivän kentällä harjoitellen, 
pelaten, välissä syöden ja taas sama uudes-
taan.. ja ainut asia illalla oli kun pääsi kotiin, 
että millä ja monelta pääsen seuraavana 
päivänä uudestaan? Nurmijärvi on ollut aina 
paikka missä on hyvä ilmapiiri ja helppo viih-
tyä. Kiitos siitä koko yhteisölle!

4.  Asettakaa itsellenne pieniä välitavoitteita. 
Harjoitelkaa paljon ja monipuolisesti. Kisail-
kaa keskenänne, jotta saatte samoja ”paine-
tilanteita” myös treeneissä. Kuunnelkaa har-
joitellessa valmentajan lisäksi myös itseänne

AMMATTILAISET 
ASIALLA 2020

Nurmijärvi Golfin riveissä pelaa kolme ammattilaista, kaikki kolme 
seuran omia kasvatteja: Henri Satama, Ossi Mikkola ja Miki Kuro-
nen. Kysyimme pojilta muutaman kysymyksen ennen kisakauden 
2020 alkamista.

1. Miten harjoittelusi on sujunut tulevaa kautta varten?
2. Tavoitteesi ja pääkilpailut kaudella 2020?
3. Nurmijärvi Golf kasvattajaseurana, kerro kokemuksesi.
4. Ohjeesi junioreille, jotka haluavat kehittyä kilpagolfissa.

Ossi Mikkola
1. Harjoitteluni ovat sujuneet hyvin tulevaa 
kautta varten. Fysiikkaharjoittelut aloitet-
tiin jo viime syksynä Matti Santtilan kanssa 
ja niitä ollaan tehty läpi talven. Espanjassa 
olen kerennyt treenaamaan noin kuukauden. 
Pelit ja harjoitteet ovat itsellä kulkeneet lois-
tavasti. Nyt lajiharjoitteet näyttävät saavan 
hieman paussia täällä Espanjassa hallituksen 
julistaman hätätilan vuoksi. Fysiikkaa voi silti 
jatkaa täällä kämpillä omilla laitteilla.

2. Tämä on osa isompaa kokonaisuutta. 
Loimme juuri uuden kolmen vuoden suunni-
telman valmentajien Peter Hagström ja Matti 
Santtilan kanssa. Katsoimme tarkkaan mitä 
mikäkin vaatii. Fysiikkaharjoittelun määrä tu-
lee kasvamaan minulla melko rajusti. Joten 
päätavoitteeni on pystyä viemään tavoitteel-
lisesti rakennettua harjoitussuunnitelmaa 
eteenpäin koko ajan, myös kisaviikoilla. Pe-
lillisellä puolella tavoitteeni on nousta Eu-

ropean Tourille viimeistään kolmen vuoden 
päästä.

3. Olen iloinen, että olen aikanaan saanut 
aloittaa golfin Nurmijärvellä. Harjoittelumah-
dollisuudet ovat olleet alusta asti erittäin hy-
vällä tasolla. Päädyin hyvin varhain mukaan 
Peter Hagströmin vetämään Nurmijärven 
edustusryhmään. Meillä oli tosi hyvä ryh-
mähenki ja kaikki halusivat kehittyä. Seura 
mahdollisti hyvät harjoitteluolosuhteet niin 
laji- kuin fysiikkapuolellakin ja aina keksittiin 
uusia treenimuotoja. Ammattilaiseksi siirryt-
tyäni 2011 seura ja yhtiö ovat tukeneet omal-
la panoksellaan minua, mistä olen erittäin 
kiitollinen. Pidän Nurmijärvi Golfia hyvänä 
kasvattajaseurana, joka pitää omistaan huo-
len. 

4. Jos haluat kehittyä kilpagolfarina sinun tu-
lee harjoitella paljon omatoimisesti. Seuran 
järjestämät harjoitukset ovat vain pieni osa 
sitä kokonaisuutta, jonka aikana kasvetaan 
urheilijaksi. Kannustaisin pitämään harjoit-
teet mahdollisimman monipuolisina mah-
dollisimman pitkään. Eri lajien harrastaminen 
samaan aikaan on mielestäni rikkaus. Kaikki 
lajit tukevat toisiaan. Golfharjoitteissa pitää 
aina olla tavoitteellisuutta. Kannattaa pyytää 
valmentajalta neuvoa omatoimiseen harjoit-
telemiseen.

Miki Kuronen
1. Talviharjoittelun olen toteuttanut vähän 
erilailla kuin aiemmin, pidin kauden päätyt-
tyä 2,5 kuukauden tauon golfista, mikä teki 
hyvää pitkän kauden jälkeen. Oli kiva ottaa 
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Ensimmäinen vuosi
juniorikapteenina
Hei! Olen Emilia Seppänen, seitsemäsluokkalainen innokas golfari Rajamäeltä. 
Aloitin golfin veljeni innostamana noin neljä vuotta sitten, ja siitä asti olen ollut 
aktiivisesti mukana junioritoiminnassa. Kapteeniksi minua kysyttiin noin vuosi sitten 
keväällä. Silloin en edes ollut varma mitä kapteenin tehtäviin kuuluu. Mutta koska 
pidän kaikesta golfiin liittyvästä, niin ajattelin että varmaan pidän kapteenin tehtä-
vistäkin! Joten otin tehtävän empimättä vastaan, enkä ole tuota päätöstäni katunut! 

Ensimmäinen virallinen edustustehtäväni oli kauden avauksessa vappuna. Tehtäviini 
kuului lyödä avauslyönti muiden kapteenien kanssa ja pitää lyhyt puhe sekä nos-
taa malja. Arvatkaas jännittikö! Avauslyönti meni arvattavasti aivan pieleen, mutta 
yleisö kyllä osoitti suosiotaan kannustavasti. Puhekin jännitti, mutta se sujui sen-
tään paremmin kuin avauslyönti! Kauden aikana sain toteuttaa kapteenin rooliani 
lähinnä olemalla esimerkkinä ja tukena nuorimmille NGK:n tiikereille. Oli mukavaa 
toimia esikuvana ja samalla sain myös kauden aikana itsekin lisää varmuutta golf-
etikettiin, sääntöasioihin ja muihinkin golfin osa-alueisiin. 

Kauden kääntyessä syksyyn aloimme kovasti odottaa uutisia uuden harjoitushallin 
kohtalosta. Olikin hienoa, kun tuli uutinen siitä, että harjoitushallimme viimein to-
teutuu ja talven harjoitukset voidaan pitää omassa upeassa hallissa. Nyt olemmekin 
ahkerasti harjoitelleet koko talvikauden ja toivottavasti se näkyy myös tulevan kau-
den tuloksissa!

Juniorikapteeni Emilia Seppänen kärryparkkiinsa syventyneenä.

mailat käteen tauon jälkeen, ja siitä asti ol-
laan valmentajan kanssa treenattu ja tehty 
joitain muutoksia tekniikkaan. Treenireissut 
jää nyt kevätkaudella tekemättä, kun ko-
ronaviruksen johdosta lennot on peruttu.

2. Tavoitteenani on pelata tasaisesti hyvä 
kausi, sellaista ei ole tullut muutamaan vuo-
teen. Finnish Tour ranking top-3 olisi hyvä 
tavoite, tietenkin voittoa tavoitellaan. Pyrin 
kesän kisoissa ja treeneissä valmistamaan 
itseäni syksyn Euroopan kiertueen karsintoi-
hin. Pääkisa on siis ET-karsinnat, sen lisäksi 
mahdolliset ChallengeTour ja Nordic Liigan 
kisat, joiden kautta myös kategoria Challen-
ge Tour -kisoihin.

3. Olen edustanut peliurani alusta asti Nur-
mijärvi Golfia. Alunperin sijainti, vanhemmat 
ja kaverit ohjasi Nurmijärvelle pelaamaan. 
Nurmijärvellä yhteisöllisyys ja ilmapiiri on 
aina ollut todella hyvä, kentällä viihtyy kesän 
jokaisena päivänä. Valmennus on loistavaa, 
Nurmijärvellä junnuryhmistä lähtien on opit-
tu oikein golfin perusasioita ja Nurmijärvel-
lä saavat osaavaa opetusta kaikentasoiset 
pelaajat aloittelijoista kilpapelaajiin saakka. 
Nurmijärvi Golf on tukenut junioreiden pelaa-
mista ja kilpailemista aina täysillä, ja se on 
ollut iso apu matkallani golfammattilaiseksi.

4. Junioreille haluaisin ainakin sen sanoa, 
että golfin kuuluu olla hauskaa ja kavereiden 
kanssa pelaaminen ja kisaaminen on loista-
vaa treeniä. Myös treenaaminen ja tekniik-
kaasioiden harjoittelu on todella tärkeä osa 
golfia, ja perusasioita tulee harjoitella aina. 
Lopulta golfissa on kuitenkin kyse siitä, että 
opitaan pelaamaan peliä kentällä ja sitä 
kautta opitaan tekemään paras mahdollinen 
tulos. 
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Kauteen 2020 NGK:n junioritoiminta läh-
tee hyvinkin uudistuneena. Aikaisem-
mista kausista tutut Tiikeri–ryhmät ja 
kilparyhmä ovat yhdistäneet toimintan-
sa. Tämä tarkoittaa muutoksia niin toi-
mikuntatasolla kuin harjoitusryhmissä. 
Loppuvuodesta 2019 yhdistettiin juniori- 
ja valmennustoimikunnat ja uuden toi-
mikunnan puheenjohtajaksi valittiin Virpi 
Järvinen. 

Kaudella 2020 juniorit harjoittelevat kolmes-
sa eri ryhmässä. Valmennusryhmä I koostuu 
aikaisemmista kilparyhmän junioreista. Val-
mennusryhmä II muodostetaan viime kau-
den tsemppi-tiikereistä ja valmennusryhmä 
III:en muodostavat Tiikeri-ryhmissä harjoitte-
levat juniorit. 
Kaudella 2020 jatketaan viime kaudella 
aloitettua seurayhteistyötä KGV:n ja SHG:n 
junioreiden kanssa. Valmennusryhmät I ja II 
harjoittelevat tulevalla kaudella kolme ker-
taa viikossa, joista yksi harjoitus on yhdessä 
muiden seurojen junioreiden kanssa. Val-
mennusryhmä III:lla on yksi ohjattu harjoitus 
ja viikoittainen peli-ilta. Valmennusryhmien 
harjoitusten vetovastuussa ovat seuran prot 
Toni ja Tapsa tukenaan seuraohjaajat. 
Valmennusryhmien I ja II juniorit tulevat täl-
läkin kaudella osallistumaan aktiivisesti Gol-
fliiton järjestämiin kilpailuihin sekä alueel-
lisen Keski-Uudenmaan Junnutourin (KUJT) 
kilpailuihin. Golfliitto uudisti junioreiden 
kilpailutoimintaa kaudeksi 2020 siten, että 
tällä kaudella pelataan Finnish Junior Touria 

NGK:n JUNIORITOIMINTA NGK:n JUNIORITOIMINTA 
Kaudella 2020Kaudella 2020

(FJT) sekä Future Touria ja Future Liigaa, joka 
on uusi joukkuekisa junioreille. Yksi kauden 
2020 päätavoitteista on saavuttaa paikka ju-
nioreiden joukkue-SM-kisaan. Karsinnat pe-
lataan kesäkuun 10. päivä Tuusulassa ja SM-
kisa Lohjalla (StLG) heinäkuun lopulla. 
Kesän aikana tullaan järjestämään juniorei-
den perinteinen kesäleiri, pidetään lähipeli-
testejä, pelataan junioreiden mestaruuskisa 

”Tiikeritrophy” sekä pidetään perinteiset 
kauden päättäjäiset kentän laavulla. 

Muistithan, että Nurmijärven osakkee-
seen kuuluu junioripelioikeus ja sitä voi 
käyttää 24 ikävuoteen saakka ilman lisä-
kustannuksia. Ota käyttöön omalle lap-
selle tai lapsenlapselle!

Tapahtumakalenteri 2020:
ke 22.4.  ... Junnuinfo kesän harjoituksista ja tapahtumista. Harjoitukset ja peli-illat alkavat viikolla 19.
pe 15.5.  .... Kaveri-ilta. Tuo kaveri ilmaiseksi mukaan treeneihin ja pelaamaan par 3:lle sekä 
 grillaamaan yhteiseen BBQ-iltaan klubille.
1.3–14.6.  ... Yön yli kesäleiri, joka päättyy seuran 30-vuotisjuhlakisaan su 14.6.
16.8.  ......... Tiikeritrophy 9-reiän junnukisa, joka pelataan seuran mestaruuskilpailujen yhteydessä.
26.8. .........  Junnujen Valopallokisa ja laavuilta.
17.10.  ........ Pelikauden päättäjäiset. 
1.11.  .......... Talviharjoittelukausi alkaa Vantaankosken Golfhallissa.

Lisätietoja junioreiden toiminnasta antaa Virpi Järvinen toimikunnan pj.
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Taisto ja Senja Hellgren.

Nurmijärven Golfklubi ry ja AVR Import 
Oy (muun muassa Srixon- ja Cleveland-
tuotteiden maahantuoja) ovat vuoden 
2020 alussa sopineet laajamuotoisesta 
ja useampivuotisesta yhteistyöstä, jon-
ka tavoitteena on NGK:n juniorityön päi-
vittäisen toiminnan tukeminen sekä jä-
senistölle kohdistettujen jäsenetujen ja 
-palveluiden kehittäminen.

NGK ja Srixon aloittavat 
laajamuotoisen yhteistyön

– Haluamme olla osaltamme mukana tuke-
massa Nurmijärven aktiivista junioritoimin-
taa niin kilpa- kuin harrastustasolla. Nurmi-
järvi on vuodesta toiseen ollut aktiivinen ja 
aloitteellinen juniorityöhön panostava golf-
seura Suomessa, joten sen luonnollisempaa 
yhteistyöklubia on vaikea löytää, Antti Riihi-
mäki AVR-Import Oy:stä sanoo. – Kokonaisuu-
den kannalta meille on myös tärkeää, että 

toiminta on Nurmijärvellä hyvin organisoitua 
ja koko jäsenistön huomioivaa. Seuran toimi-
kuntien vahva mukanaolo toiminnan kehittä-
misessä, on myös meille tärkeää, toteaa Rii-
himäki.

Etuja jäsenistölle – tuki junioritoiminnalle
Seuramme juniorityön kannalta aloitetul-
la yhteistyöllä on iso merkitys. Srixon tukee 
jatkossa seuramme juniorityötä vuosittaisel-
la tukimaksulla. Lisäksi osa kaikista ProShop-
pimme kautta myytävien Srixon-, Cleveland- 
ja Cutte&Buck-tuotteiden tuotosta ohjataan 
lyhentämättömänä junioritoimintamme tu-
kemiseen. 
Ensimmäisiä yhteistyöhön liittyviä toiminto-
ja on ollut helmikuussa golfiin ja kilpagolfiin 
panostaville seuramme junioreille ja muille 
niin ikään aktiivisesti kilpagolfiin panostavil-
le seuramme jäsenille toteutettu Srixon- ja 
Cleveland-tuotepäivä Vantaankosken golfhal-
lilla. Myös tässä Lähipeli-lehdessä esiteltävä 
NGK 30 v. -juhlavuosimallisto liittyy osaltaan 
aloitettuun yhteistyöhön.
Yhteistyön muotoja tullaan aktiivisesti kehit-
tämään yhdessä seuran, AVR-Importin ja klu-
bimme ProShopin toimesta. Jäsenistön näkö-
kulmasta tämä tulee tarkoittamaan erilaisia 
testi- ja teemapäiviä, kampanjoita ja hankin-
taetuja muun muassa Srixonin ja Clevelandin 
tuotteiden osalta. Näistä tulemme tiedotta-
maan jäsenistöä tarkemmin kevään ja kesän 
aikana sekä viikkokirjeissä että klubimme il-
moitustauluilla – Olethan siis kuulolla!

Yhteistyökumppanin valinta oli molempien osapuolien kannalta helppoa. Vahva 
halu tukea junioritoimintaa on yhteinen tahtotilamme, toteavat seuramme pj Pasi 
Theman ja Antti Riihimäki, Srixon.

Taisto Hellgren lahjoittaa kierto-
palkinnon Vuoden Golfjuniorille
Seuramme pitkäaikainen jäsen Taisto Hellgren täytti 
90 vuotta joulukuussa 2019. Syntymäpäivänsä huomi-
onosoituksista Taisto luovuttaa huomattavan summan 
NGK:n Junioritoiminnalle. Lahjoitus otetaan vastaan 1.5. 
Vappukisan yhteydessä. Lahjoituksesta tullaan palkit-
semaan vuosittain Vuoden Golfjuniori, jonka valinta-
kriteereinä ovat Taiston toiveesta mm. seuraavat: hy-
vä golfari, kohtelias, toiset pelaajat huomioonottava, 
ahkera harjoittelija ja reilu kaveri. Valinnan suorittaa 
Juniori- ja valmennustoimikunta. Ensimmäinen NGK:n 
Vuoden Golfjuniori -palkinto luovutetaan kisakauden 
päättäjäisissä 17.10.2020. Junioreidemme puolesta läm-
pimät kiitokset Taistolle upeasta huomioinnista. Nyt 
kaikki juniorit mukaan harjoituksiin ja tavoittelemaan 
kunnioitettavaa palkintoa.

Mukana NGK:n juniori-
toimintaa tukemassa:
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HUHTIKUU (siirto- tai peruuntumisvarauksella)

pe 17.4. Lähipeli-lehti 

la 18.4. Yleiset kevättalkoot

la 18.4. Kevätkokous NGK ry

Sääntöilta+kävely

la 25.4. NDGE Frisbee Open

TOUKOKUU  (siirto- tai peruuntumisvarauksella)

pe 1.5. Vappukisa 2020 avaus

ma 4.5. Senioritalkoot + eclectic

ma 4.5. Junnuinfo

ke 6.5. Junnutreenit alkavat

ma 11.5. Harkkaryhmät alkavat

ke 13.5. 1. viikkokisa

pe 15.5. BBQ peli-ilta ystävätapahtuma

la 16.5. Lippukisa

ma 18.5. Reikäpelit alkavat

ti 19.5. Senioreiden D-Cup

ke 20.5. 2. viikkokisa

la 23.5. Ekatii Scramble

ke 27.5. 3. viikkokisa

su 31.5. Seniorisunnuntai

KESÄKUU
ma 1.6. Lasten golfkoulu 1.

ke 3.6. 4. viikkokisa

pe 5.6. Kapteenien peli-ilta

la 6.6. VIASAT Open

su 7.6. Naisten golfsunnuntai

ma 8.6. Lasten golfkoulu 2.

pe 12.6. BBQ peli-ilta ystävätapahtuma

ke 10.6. 5.viikkokisa

su 14.6. 30-v. juhlakisa 

ma 15.6. Lasten golfkoulu 3.

ke 17.6. 6.vko kisa

ke 24.6. 7.vko kisa

la 27.6. Perhemalja + 2Generations

su 28.6. Henri Satama Open

HEINÄKUU
ke 1.7. 8. viikkokisa

su 5.7. Golfkesä Scramble 

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY

Tapahtumakalenteri  2020

ke 8.7. 9. viikkokisa

ti 14.7. NGK–KGV–TGK -senioriottelu

ke 15.7. 10. viikkokisa

la 18.7. LP-mestikset, ikäluokat

su 19.7. LP-mestikset, ikäluokat

ke 22.7. 11. viikkokisa

pe 24.7. Matkavekka Open???

la 25.7. Miki Kuronen Open

su 26.7. Ladyt vs SeniOrit

ti 28.7. Sen Tour  N-60-70 

ke 29.7. 12. viikkokisa

pe 31.7. BBQ peli-ilta ystävätapahtuma

ELOKUU
ke 5.8. 13. viikkokisa

la 8.8. OnGolf Tour Open

ti 11.8. NGK–HyG -senioriottelu

ke 12.8. 14. viikkokisa

pe 14.8. Kapteenien kannu tapahtuma

la 15.8. LP-mestikset + NGK Classic

su 16.8. LP-mestikset + NGK Classic

su 16.8. Tiikeritrophy

la 22.8. BBQ peli-ilta ystävätapahtuma

la 29.8. Vikingline Open

SYYSKUU
la 5.9. Teknos Scramble Open

ke 9.9. NGK Invitational

su 13.9. Naisten Sadonkorjuukisa

la 19.9. Everybody’s

LOKAKUU
la 3.10. Citymarket Klaukkala Kinkku Scramble

la 17.10. Cross Country + pelikauden päätös

MARRASKUU
la 14.11. 30-v. Juhlagaala

Grilli-illat 2020
pe 15.5. BBQ-ilta / jun-valmtmk

pe 12.6. BBQ-ilta / kilptm Bloodsome

pe 31.7. BBQ-ilta / sentmk

la 22.8. BBQ-ilta / ladytmk

Koronaviruksen johdosta kalenterimuutokset jopa todennäköisiä
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30 v.-juhlavuosi korkataan perintei-
sellä Vappukisalla perjantaina 1.5. 
Kisa pelataan joko 18- tai 9-reikäisenä. Tämä pää-
tetään myöhemmin, kentän avaamisajankohdasta 
riippuen. Pelin jälkeen nautitaan uuden klubi-
ravintolamme Olivan Vappulounastaa ja hyvästä 
seurasta. Lounaan lomassa voi seurata Srixon 
– Cutter Buck -muotinäytöstä. Vappukisassa on 
myös Vuoden Golfjuniori -kiertopalkinnon esit-
tely.

Varsinainen 30-vuotisjuhlakisa 
pidetään sunnuntaina 14.6. 
Kisa alkaa tervehdysten ja Arboretumin istutusten 
vastaanotolla klo 10.30. Arboretum perustetaan 
A8- ja A9-väylien väliselle kumpareelle. Arbore-
tumiin voi lahjoittaa puiden astiataimia. Varsi-
nainen kisa alkaa klo 12. Kisassa on kolme erillistä 
kilpailua: 18-reiän, 2 x 9-reiän eclectic ja 2 x par 3 
eclectic -kisat. Kilpailun jälkeen klo 17 alkaen nau-
titaan herkullisesta ruoasta ja ohjelmasta.

Ikäluokkien lyöntipelimesta-
ruuksista kisataan lauantaina 18.  
ja sunnuntaina 19.7. 
Mestaruuskisassa on mukana uusi sarja alle 
30-vuotiaille naisille ja miehille (19–29 v.).
 

JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT

Yleiset lyöntipelin mestaruuskisat 
sekä NGK Classic järjestetään lau-
antaina 15. ja sunnuntaina 16.8. 

Cross Country; pelikauden 2020 
päätöskisa pidetään lauantaina 17.10. 
Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle, jos-
sa juniorit ovat myös mukana. Tapahtumassa 
palkitaan kesän 2020 mestarit ja viikkokisojen 
voittajat. Tapahtuman kruunaa maukas ruoka ja 
yllätysohjelma.

30-vuotisjuhla ja seuran kilpailu-
kauden 2020 päättäjäiset pidetään 
klubilla lauantaina 14.11.  
Juhlaan järjestetään kuljetukset perinteisillä rei-
teillä Kk–Rki–NGK ja Hki–Kla–NGK.
Ohjelmassa on mm. huomionosoituksia, palkitse-
misia ja viikkokisan pääpalkinnon arvonta. Juh-
lassa julkaistaan myös Nurmijärvi Golfin 30 v. 
historiikki. Illan aikana nautitaan juhlaillallista  
ja viihdytään musiikin tahdissa.
  
HUOM! Tapahtumien järjestäminen ja aikatau-
lut saattavat muuttua koronavirusepidemian ja 
viranomaismääräysten johdosta. Seuratkaa tiedo-
tusta kotisivuilla ja jäsenkirjeestä. 
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Seuran 30-v. juhlavuotena halutaan pa-
nostaa jäsenistön viihtyvyyteen ja yh-
teisöllisyyteen. 

Yhteisöllisyyttä halutaan nostaa entises-
tään uusien tapahtumien tuella. Kesän ai-
kana järjestetään 4 Barbeque-Golf-tapah-
tumaa perjantai-iltaisin. Kukin tapahtuma 
omalla teemallaan, ja järjestelyistä vas-
taavat eri toimikunnat vuorollaan. Tapah-
tumien tarkoitus on saattaa seuran jäse-
niä yhteen, madaltaa golfin aloittamisen 
ja myös kilpailemisen kynnystä. Tarkoitus 
onkin, että mailaa ei puristeta, vaan kil-
paillaan rennossa ilmapiirissä ja hyvässä 
hengessä. Kisan jälkeen istutaan yhdessä 
terassilla ja nautitaan grillin herkkuja. Pal-
kintojakin jaetaan.

NGK30 – juhlavuosi avataan virallises-
ti 1.5. vappukisassa. Kesäkuun 14. päivä 
järjestetään jäsenille ja kutsuvieraille juh-
lakilpailu, johon otetaan mukaan jopa 200 
kilpailijaa. Myöhemmin syksyllä juhlakisa 
NGK Invitational järjestetään myös seuran 
ja yhtiön yhteistyökumppaneille ja sidos-
ryhmille.

Viime vuosina on golfin klubikilpailujen 
pelimuodoissa selkeästi parikilpailujen 
mielekkyys kasvanut. Pareille, pariskun-
nille, kavereille ja niitä lisää haluaville on 
meillä kattava parikisatarjonta. Ekatii 
Scramble la 23.5., Viasat Open la 6.6. – pe-

Kesällä 2020 Kesällä 2020 
KILPAILLAAN YHDESSÄKILPAILLAAN YHDESSÄ

limuotona PGA scramble, Perhemalja/2 
Generations su 27.6. – Best Ball, Golfke-
sä 2020 pariscramble la 5.7., Matkavekka 
Open pe 24.7. – parikilpailu, OnGolf Tour 
Open la 8.8. – pelimuotona pariscramble 
ja Teknos Scramble Open la 5.9. 

Yksilökisat säilyttävät kuitenkin paik-
kansa kalenterissa. Mm. perinteiset Lip-
pukisa 16.5. ja Everybody’s Golf 19.9., sekä 
Viking Line Open la 30.8. – pelimuotona 
henkilökohtainen lyöntipeli, joko SCR tai 
Pb. 

Juhlavuoden lyöntipelimestaruuksista 
kilpaillaan kaikissa ikäluokissa, heinä-
kuussa ikäluokittain ja elokuussa perin-
teisesti miesten ja naisten sarjoissa. Rei-
käpelimestaruudet ratkotaan myös kesän 
aikana. Reikäpeli on kilpailumuotona 
kiehtova ja yllätyksiä täynnä. Tasoituksel-
lisessa sarjassa on kaikilla yhtäläiset mah-
dollisuudet.

Matkavekka-Vikingline 2020 Viikko-
kisat on tarkoitettu kaikille NGK:n jäse-
nille, ikään tai sukupuoleen katsomatta. 
Viikkokisat on pitänyt pintansa suosittu-
na tapahtumana, ja se on kerännyt viime 
vuosina keskimäärin noin 100 osallistujaa/ 
kilpailu. Viikkokisa pelataan tänäkin vuon-
na keskiviikkoisin. Jokainen osallistuja 
varaa itselleen lähtöajan normaalisti ajan-
varauksen kautta, pelaa kisakierroksensa 

ja palauttaa pelaajan ja merkitsijän alle-
kirjoittaman tuloskortin caddiemasterille. 
Viikkokisoissa voi pelata vaihtoehtoisesti 
joko 18 reiän tai 9 reiän kierroksen. Viik-
kokisojen sponsoreina jatkavat edelleen 
Matkavekka ja Vikingline. Joka viikko ar-
votaan kaikkien osallistujien kesken yksi 
Tallinnan pelimatka, ja kauden päätteeksi 
arvotaan kaikkien jätettyjen tuloskorttien 
kesken yhden viikon pelimatka Belekiin 
Turkkiin. Myös parhaat palkitaan sarjoit-
tain. Varatkaa jo nyt myös keskiviikot pe-
lipäiviksenne ja osallistukaa aktiivisesti 
Matkavekka-Vikingline -viikkokisoihin.

Muistakaa osallistua myös seuran omien 
pelaajien järjestämiin tukitapahtumiin. Ne 
ovat olleet hyvin järjestettyjä tapahtumia, 
joiden tuotto menee seuran omien am-
mattilaisten golfuran edistämiseksi.
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Golf on tutkitusti terveyttä edistävä har-
rastus ja golfin pelaaminen lisää henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia. Tämän vuoksi se-
nioritoimikunta järjestää tänäkin vuonna 
kilpailuja ja muita tapahtumia, joiden ta-
voitteena on, että seniori-ikäiset golfarit 
nauttivat liikunnasta, luonnosta ja sosiaa-
lisesta kanssakäymisestä. 

Kilpailukausi avataan totutusti par 3-radal-
la D-cup kilpailulla (11.5.). Seniorisunnuntai 
(31.5.) on viihtyisä joukkuekilpailu, johon jär-
jestäjät määräävät pelimuodon ja valitsevat 
ilmoittautuneista mahdollisimman tasaiset 
4-henkiset joukkueet. Seuramme 30-vuo-
tisjuhlien kunniaksi järjestetään kesällä ja 
syksyllä erilaisia tapahtumia, joihin toivotaan 
kaikkien runsasta osanottoa.

Senioritoiminta tarjoaaSenioritoiminta tarjoaa
mukavaa yhdessäoloa!mukavaa yhdessäoloa!

Seuraottelut tarjoavat mukavaa yhdessäoloa 
ja vähän kilpailujännitystäkin! Niitä pelataan 
tänä kesänä neljä: Tawast Golfissa vierai-
lemme toukokuun lopulla ja Suur-Helsingin 
Golfia vastaan pelaamme vieraissa kesä-
kuussa. Kolmiottelu KGV–TGK–NGK pelataan 
tänä vuonna Nurmijärvellä heinäkuussa. 
Hyvinkään Golfin joukkue saapuu puolusta-
maan viimevuotista voittoaan Nurmijärvelle 
elokuussa. Seuraotteluiden tarkemmat ajan-
kohdat ja pelimuodot löytyvät NexGolfin kil-
pailukalenterista.
Seuran viikko- ja mestaruuskilpailuihin on 
aina osallistunut runsaasti senioreita, toivot-
tavasti näin tapahtuu tänäkin kesänä. Aktii-
visimmille kilpailijoille Suomen Golfseniori-
en (www.suomengolfseniorit.fi) järjestämät 
kilpailut tarjoavat mahdollisuuden mitellä 
taitojaan kotimaan ikäluokkien parhaiden 

Senioritoimikuntaan 
kuuluvat tänä vuonna: 
Ilkka Yli-Ojanperä
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

kanssa. NGK:n senioreiden joukkue osallistuu 
Uudenmaan alueen seurojen kesken pelatta-
vaan seniorien reikäpelicup-kilpailuun. 
Seniorit ovat jo yli 15 vuotta tehneet talkoi-
ta ympäri vuoden kentän ja sen ympäristön 
parantamiseksi. Kesällä talkooporukka myös 
pelaa eclectic-kisan aina talkoopäivien päät-
teeksi palloränni-kisana. Talkoot ovat kaikille 
avoimia, myös naisille, tervetuloa mukaan! 
Kesän talkoopäivät näkyvät NexGolfin kilpai-
lukalenterissa ja sen kautta voi ilmoittautua 
mukaan. Lisätietoa talkoista antaa Juha Hiltu-
nen (juha.hiltunen@sci.fi).

Senioreiden klubimatka Erkki Oilan johdolla 
tehdään tänä vuonna syksyllä Skåneen. Kes-
kikesällä osallistutaan Suomen Golfseniorien 
kesäpäiville.

Seniorikalenteri 2020
Ma 4.5.  ............. Talkoot + eclectic-kisa
Ti 19.5.  .............. D-cup par 3-radalla
Ti 26.5.  .............. TawG–NGK-seuraottelu
Su 31.5.  ............. Seniorisunnuntai
Ma 1.6.  .............. Talkoot + eclectic-kisa
Ti 11.6.  .............. SHG–NGK-seuraottelu
Ma 6.7.  .............. Talkoot + eclectic-kisa
Ti 14.7.  ............... NGK–KGV–TGK-seuraottelu
La-su 18.-19.7.  ... Ikäluokkien lyöntipelimestaruuskilpailut
Su 26.7.  ............. Ladyt vs. SeniOrit
Pe 31.7.  ............. Barbeque-ilta
Ma 3.8.  ............. Talkoot + eclectic-kisa
Ti 11.8.  .............. NGK–HyG-seuraottelu
Ma 7.9.  .............. Talkoot + eclectic-kisa
Ma 5.10.  ............ Talkoot + eclectic-kisa
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Näitä kaikkia on perinteisesti oletettu löy-
tyvän golfravintolasta! Tällaisten odotus-
ten viidakossa golfravintoloitsija joutuu 
tekemään valintoja, kun pyrkii saamaan 
liiketoimintansa kannattavaksi noin 6 
kuukauden pituisen kauden aikana. Ja 
tästäkin kaudesta vain noin 3 kk on ko-
vinta sesonkia.

Tässä uuden ravintoloitsijamme, Meri 
Lehtovirran, ajatuksia kesän 2020 ra-
vintolatarjonnasta.

”Lähdemme liikkeelle aikaisempien vuo-
sien mukaisilla aukioloajoilla, mutta esim. 

GOLFRAVINTOLAN 
HAASTEET

Pikaruokaa – Burgereita – Salaattibaari - eväät 9 reiän jälkeen - lounasbuffet – À 
la Carte – Fine Dining – tarjoilu pöytiin – pitseria – pikaruokala - kahvila - avoinna 
päivittäin klo 7 – 23 ja hinnoittelu ABC-asemien tasolla.   

viikkokisapäivinä tulemme kokeilemaan 
myöhäisempää lounasta, vähintään keit-
tolounas vaihtoehtona”, toteaa Meri al-
kaessaan avaamaan ajatuksia tulevasta 
kaudesta.  
”Valikoimassa tulee olemaan monipuo-
liset kahvilatuotteet, niin leipiä kuin 
makeita, näppärät pikkulämpimät myös 
mukaan otettavaksi. Iltaisin on tietyin 
väliajoin vaihtuva lista, esim. pastaa, sa-
laattiannoksia, pieniä lämpimiä. Hampu-
rilaiset pysyvät aina listalla”, Meri jatkaa. 
”Lounastarjontaa teemoitetaan sopivin 
väliajoin, emme käytä kiertäviä lounas-
listoja, vaan tarjonta suunnitellaan pi-

kemmin sesongin ja teemojen mukaan. 
Ja lounasaikana pääruokien määrä voi 
vaihdella, salaattibuffan runsaudesta riip-
puen.”
”Lounaslistat tullaan jakamaan etukäteen 
viikoittain verkkosivuille tai jäsenkirjeissä 
ja tulevat ne löytymään Facebookistakin”, 
lupailee Meri.
Ja onpa Merillä heti toivomus NGK:n jä-
senillekin: ”Toivon, että saamme suoraa 
palautetta ja mieluiten kyseisen ravinto-
lakäynnin päätteeksi tai viimeistään seu-
raavana päivänä, jolloin voimme todeta, 
mikä toimi mainiosti tai missä mahdolli-
sesti meni pieleen. Silloin reagointi kau-
den aikana on vielä mahdollista.”
”Huhtikuun alkupuolella ravintolasta tie-
dotetaan yksityiskohtaisemmin”, toteaa 
Meri lopuksi.

Meri
Lehtovirta
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ARVIO 
RAVINTOLATOIMINNASTA

Kysyimme satunnaisotannalla valitulta 75 NGK:n jä-
seneltä näiden kokemuksia omasta klubiravintolas-
tamme kesän 2019 osalta sekä toiveista kesän 2020 
osalle.

Palaute edelliseltä vuodelta
Asiakaspalvelun laatuun, ystävällisyyteen ja nopeuteen 
oltiin hyvin tyytyväisiä.
Ravintolan aukioloaika koettiin pääasiassa riittäväksi, 
joskin joku toivoi viikonlopun iltojen aukioloihin hieman 
pidennystä.
Lounastarjoilun aika koettiin hyvin riittäväksi, mutta täs-
säkin toivottiin mm. viikkokisailtoihin hieman jatkoaikaa.
Ruokatarjonnan laatuun ja makuun sekä valikoiman 
vaihteluun toivottiin kiinnitettävän huomiota. Arvosanat 
tässä arvioinnin osassa olivat tyydyttävällä tasolla.
Kahvilatuotteiden valikoima ja sopivuus golfarille koet-
tiin hieman tyydyttävää paremmaksi, mm. eväsleipien ja 
pullien valikoimaan toivottiin välillä vaihtelua. Juomava-
likoima koettiin hyväksi.

Toiveita kesäksi 2020
Aukioloaikoihin 2019 oltiin siis tyytyväisiä, eikä niihin 
juurikaan nähty tarvetta tehdä muutoksia.
Buffetruokaan toivottiin enemmän vaihtelua, sekä läm-
pöisten ruokien että salaattien osalla, mm. teemoitta-
malla viikkoja. Useita toiveita esitettiin buffetruoka-ajan 
jatkamisesta esim. keittolinjalla.
Salaattiannoksien ja kevyiden vaihtoehtojen tarjontaa 
toivottiin lisättäväksi huomattavan monissa vastauksis-
sa.
À la Carteen tuli toiveita laidasta laitaan, kala-, riista-, 
pihvi- ja kasvisvaihtoehtoja tarjoten. Samoin kahvilatuot-
teisiin kohdistuvien toiveiden valikko oli todella laaja.

Arviot ja toiveet on käyty läpi uuden ravintoloitsijan 
kanssa, ja kyllä tuntui siltä, että Meri oli ensinnäkin tyy-
tyväinen tähän suoraan ja mittavaan palautteeseen sekä 
toiveisiin. Saas nähdä, miten haasteeseen tullaan vas-
taamaan.

NGK:n uusi hallintopäällikkö, 
Stina Näntö esittäytyy

Olen Stina, Nurmijärvi Golfin uusi hallintopäällikkö.  Asun Vihdin 
Olkkalassa mieheni ja kahden koiramme kanssa. Lapsemme 
ovat jo aikuisia ja asuvat omissa kodeissaan.
Golfin aloitin viisi vuotta sitten ja hurahdin, niin kuin useimmat, 
siihen heti täysin. Harrastan lisäksi kuntosalilla ja jumpissa käy-
mistä, sekä koirien kanssa lenkkeilyä.

Nurmijärvi Golf jätti mieleeni positiivisen kuvan jo viime kesänä, 
kun kävin täällä ensimmäistä kertaa pelaamassa. Klubitalo teki 
vaikutuksen ja caddiemasterin palvelu oli ystävällistä. Kentät ja 
istutukset olivat upeassa kunnossa, ja peliseura mukavaa. Otin 
hallintopäällikön tehtävän vastaan ilolla tammikuun 20. päivä. 
Olen hyvin innoissani uudesta työstäni lempiharrastukseni pa-
rissa. Olen aikaisemmin tehnyt  b-to-b -myyntiä, markkinointia, 
viestintää, hallinnollisia tehtäviä ja toiminut asiakaspalvelun 
esimiestehtävissä. Uskon, että minulla on paljon annettavaa 
Nurmijärvi Golfille. Työni on alkanut ”vierihoidossa” Johannan ja 
Esan kanssa, opettelemalla järjestelmiä ja talon tapoja. Minut 
on otettu lämpimästi vastaan ja olen viihtynyt uudessa työs-
säni todella hyvin. Tehtävät ovat monipuolisia ja kiinnostavia. 
Odotan jo kovasti kauden alkua ja teidän kaikkien tapaamista.

Aurinkoisin terveisin
Stina

Stina Näntö
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Etukortilla* pelaat 28 vieraskentällä 3 kertaa/kenttä kauden aikana puoleen hintaan.

• 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 Pirunpelto
• 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

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 hyödyn-
tää omalla kotikentällä. Etukortti ostetaan omalta kotikentältä ja se on voimassa 1.5.–31.10.2020. 

(Ajantasainen tieto Etukortti-kentistä sivulla: www.suomengolfkentat.fi)

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

Kentät ja säännöt:  www.suomengolfkentat.fi

ETUKORTTI ON
PELIOIKEUDEN
HALTIJAN ETU!

OSTA

OMAKSI



KULTAKORTTI-KENTÄT 2020

 Alastaro Golf
 Archipelagia Golf
 Gumböle Golf
 Hartola Golf
 Hirvihaara Golf
 Hyvinkään 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

Kultakortilla pelaat 24 vieraskentällä 7 kertaa/kenttä kauden aikana – hinta vain 165,-

Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä 
mukana olevilla vieraskentillä 7 kertaa/kenttä, eli yhteensä jopa 168 kierrosta. Peliajan voi varata kolme vuorokautta ennen 
haluttua peliaikaa, ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrä 
30 pelaajaan/päivä/kenttä, ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Kultakortti-pelioikeus ei ole voimassa kilpailuis-
sa tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällä. Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä ja se 
on voimassa 1.5.–31.10.2020.

”Kultakortti on
osakkaan paras

etuoikeus”.
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Olipa historiallinen ”talvi”. Vettä satoi 
enemmän kuin tarpeeksi, jos talven vesi-
määrä olisi tullut lumena, lunta olisi ollut 
vähintään 1,5 metriä. Kentänhoidon kan-
nalta ei tämäkään tilanne mikään optimi 
ollut, jatkuva kosteus, vähäinen valon-
määrä ja lähellä nollaa kieppuneet läm-
pötilat aiheuttivat jatkuvan kasvitautien 
paineen. 

Olihan tuo vähän outoa soittaa tammikuun 
puolessa välissä maatalousliikkeeseen ja ky-
syä löytyykö kasvinsuojeluaineita varastosta. 
Joka tapauksessa tästäkin selvittiin jatkuvan 
seurannan ansiosta. Pelipinnat saatiin pidet-
tyä melkein tautivapaina, ja pienet tautiläi-
kät häviävät nopeasti kasvukauden käynnis-
tyessä.

Kenttien avaamisesta
Märkyyden ja pienen roudan johdosta, me 
emme lähteneet aukaisemaan kenttiä kes-
kellä talvea, vaikka mielessä tuo toki kävi 
montakin kertaa. Käytyäni vakoilemassa 
kentällä, joka oli kenttänsä aukaissut, totesin 
tehneeni oikean päätöksen. Heinän kulutuk-
senkesto on kovin heikko, kun kasvua ei ole 
lainkaan ja lipunpaikkojen siirto routaisessa 
maassa on sangen haastavaa. Pidänkin nyrk-
kisääntönä kevään avaamisessa sitä, kun 
reiän kairaaminen viheriölle onnistuu ilman 
routapanosta. Tätä kirjoittaessa moni var-
masti jo haaveilee pääsevänsä aloittamaan 
kauden, mutta 24.3. puukko upposi viheriöl-
le kokonaisen sentin matkalta. Pahoitteluni 
siitä, että keväällä voi tuntea muutamia uria 
viheriöillä, kun jouduimme ruiskuautolla aja-
maan läpimärkien viheriöiden yli. Urat kyllä 

Kun talvea ei tullutkaan, 
vaan ikuinen marraskuu

katoavat aikanaan, kun päästetään jyrät lii-
kenteeseen!

Kausi 2020
Elämme poikkeuksellisia aikoja, minä en sii-
tä enempää kirjoita. Seuraan tilannetta ja 
teemme jatkuvasti arviota siitä, kuinka tämä 
virus vaikuttaa kentän talouteen ja kuinka 
sopeutamme kentänhoidon toiminnan val-
litsevaan tilanteeseen. Isompia muutoksia 
ei ole suunnitteilla kentänhoitoon tälle kau-
delle. Syksyllä hankimme harjat viheriöko-

neiden eteen, ja tällä kaudella pääsemme 
testaamaan niiden vaikutusta viheriöiden 
käyttäytymiseen. Viheriöistä tullee vieläkin 
johdonmukaisempia ja ehkä hivenen nope-
ampia! Edelleenkin – jos jokin asia kentän-
hoidossa mieltäsi painaa, olen kentällä juuri-
kin teitä varten. Käyn mielelläni keskusteluja 
ja otan ehdotuksia vastaan. 

Nähdään taas kentällä, kenttämestari
Tommi Turunen ja kentän poppoo

KENTÄNHOIDON KUULUMISET
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Kiitos upeasta sisäpelikaudesta 
Vantaankosken Golfhallissa!
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Algarvessa 

Morgado Golf & Country Club

Golfpaketti sisältää
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Hinnat alkaen 1.121 € / hlö (jaetussa 2-hh) 
Lisämaksusta 

aan 18 €/hlö/meno  

Lisätiedot ja varaukset
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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.

Tilausajot ja tilataksipalvelut  

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

Lönnberg Digital Oy

KLAUKKALA

Värikkään painopalvelun 
monitaituri

www.businessprint.fi Lönnberg Digital Oy

KLAUKKALA

Värikkään painopalvelun 
monitaituri

www.businessprint.fi

Tämän lehden painaa

Klaukkalan 
Hammaslääkäriasema



Tilaa nyt itsellesi  
NGK:n 30-vuotisjuhlavuoden 

logovaatteet 

Laadukkaassa teknisessä Cutter&Buckin Seabeck 
-pikeepaidassa on kontrastivärinen kaarroke ja 
koristeelliset tereet. UV-suojattu materiaali sopii 
hyvin aktiiviseen ulkoilmaelämään. Tämä 
lyhythihainen pikeepaita tuntuu miellyttävältä ja 
pehmeältä ihoa vasten ja siirtää tehokkaasti 
kosteutta iholta. Nappilistassa piilonapit.   
Materiaali 100 % polyesteriä, UPF +30. 
Naisten koot XS-XXL ja miesten koot S-4XL. 
Hinta 59 € 
 

Pehmeää ja tiiviisti kudottua CB DryTecTM 
-materiaalia olevaa Winthrop-takkia voidaan 
käyttää joustavasti välikerroksena tai 
ulkotakkina vuodenajasta riippuen. Urheilullinen 
moderni malli, joka siirtää hyvin kosteutta iholta, 
UV-suojaus. Takissa on YKK-vetoketjut edessä 
ja taskuissa sekä aukko kuulokejohdolle. 
Kontrastiväriset olkapäät ja tereet antavat 
takille hauskan ja rennon retroilmeen.  
Naisten koot XS-XXL ja miesten koot S-4XL. 
Hinta 109 € 
 
 
Tilaukset 17.5. mennessä Ekatii Pro Shopiin  
tai p. 0400 450 393. 
Sovitusmallit löytyvät Pro Shopista. 
Tilatut vaatteet toimitetaan Pro Shopiin 
noudettavaksi kesäkuun alkupuolella. 
 


