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Golfkauden ulkopuolella tavoitat meidät parhaiten 
kännykkänumeroistamme. Ennen asiointiasi klubil-
la, varmistathan, että olemme paikalla. Päivystysajat 
päivitämme kotisivujen aukioloaikoihin.
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Tarkista yhteystietosi NexGolfissa ja ilmoita mahdol-
lisista muutoksista. Jäsenkirjeet ja muut viestit lähe-
tetään aina jäsenrekisterissä olevan sähköpostiosoit-
teen mukaan. Muutokset voi tehdä itse NexGolfissa 
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TOIMISTOPALVELUT 
GOLFKAUDEN ULKOPUOLELLA

Kuva: Sanna Jokela
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P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

ERILAINEN KESÄ

Kun joskus tulevaisuudessa muiste-
lemme kesää 2020, palaa se varmasti 
mieliimme monestakin eri syystä. Golfin 
suosio ja näkyvyys koko yhteiskunnassa 
on ottanut ison kasvuaskeleen. Yhtei-
sömme vietti 30-vuotisjuhlavuotta, kent-
tä on ollut heti kauden alusta uskomat-
toman hienossa kunnossa, pelattujen 
kierrosten määrä on koko historiamme 
suurin, jäsenmäärämme on seurahisto-
riamme toiseksi korkein, pitkäaikainen 
ja arvostettu toimitus- ja toiminnanjohta-
jamme siirtyy eläkkeelle kauden lopus-
sa, unohtamatta poikkeuksellista tilan-
netta myös yhteiskunnassa.

 Tätä kirjoittaessani marraskuinen keski-
viikkoaamu herää aurinkoisena, lämmin syksy 
ja auringonsäteet hellivät vielä meitä golfarei-
ta. Osa meistä on toki jo putsannut mailansa odottamaan 
kesän -21 avausta. Osalla pelikausi jatkuu sään niin sallies-
sa, ja osa odottaa jo malttamattomana sisäkauden avaus-
ta omassa golfhallissamme. Joka tapauksessa uskon men-
neen golfkesän ja -vuoden tuoneen mukanaan meille kaikille 
paljon hyviä muistoja ja ilonhetkiä.

Perhekeskeisyys, NGK-henki ja juniorityö 
ohjaavat toimintaamme
Jo seuramme perustamisesta lähtien olemme halunneet olla 
yhteisö, joka panostaa junioritoimintaan, jossa on erinomai-
nen seurahenki ja aktiivinen jäsenistö ja johon sekä vanhojen 
että uusien alan harrastajien on helppo tulla. Matkan varrella 
olemme lisänneet painopisteisiimme panostamisen kilpagol-
fiin sekä perhekeskeisyyden.

 Näiden asioiden osalta voi kesän 2020 yhtenä merkki-
paaluna pitää Olympiakomitean myöntämää Tähtiseura-sta-
tusta Nurmijärvi Golfille. Tämä sertifikaatti on kunnianosoitus 
erittäin laadukkaasta juniorityöstä. Saimme tämän huomi-
onosoituksen ensimmäisenä golfseurana Uudeltamaalta ja 
seitsemäntenä koko Suomessa. 

 Myös kilpagolfin saralla kesä 
2020 toi jälleen menestystä SM-tasolla, 
saavutimmehan joukkue-SM-kisoissa 
hopeaa joukkueella Miki Kuronen, Hen-
ri Satama, Ossi Mikkola ja Eemeli Järvi-
nen. Tämä oli seurallemme 4. joukkue- 
SM-mitali viimeisten 10 vuoden aikana. 
Myös seuramme seniorit saavuttivat 
menestystä, tästä kirkkaimpana Erkki 
Oilan saavuttama SM-kulta M-80 hcp 
-sarjassa. Lämmin kiitos teille kaikille!

 Yhteisömme 30 v.-historiikki jul-
kaistaan syksyn aikana, toivonkin kai-
kille jäsenillemme mukavia lukuhetkiä 
historiikkimme parissa. Historiamme ja 

sen myötä syntynyt toimintakulttuurimme on se 
pohja, jonka päälle nykytilamme on rakentunut. 
Tätä historiaa ja kulttuuria meidän tulee vaalia, 

kunnioittaa ja arvostaa. Yhdessä toimimalla, yhtenä yhtei-
sönä, voimme tulevaisuudessakin varmistaa, että Nurmijärvi 
Golf on sekä meidän omissa että muiden silmissä arvostettu 
ja kiinnostusta herättävä yhteisö. 

 Haluankin vielä lämpimästi kiittää Teitä kaikkia seuram-
me jäseniä, eri tapahtumissa toimineita vapaaehtoisia ja se-
nioreiden talkooporukkaa sekä toimikuntiemme aktiiveja 
siitä hienosta ilmapiiristä, jota olette osaltanne vaalineet ja 
työstä, jota olette jälleen tänä kesänä tehneet – NGK-henki 
elää meissä kaikissa vahvana edelleen!

Hyvää loppuvuotta ja golfkesän 
2021 odotusta. Nähdään hallilla!

Pasi Theman, NGK ry, puheenjohtaja

NGK ry:n puheenjohtaja

Pasi Theman
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Tämä on viimeinen kirjoitukseni Lähi-
peli-lehden Kulmahuoneesta-palstalle 
eli vanhaa sanontaa siteeratakseni: 
”Kaikki hyvä loppuu aikanaan”. Leh-
den tuottamisvastuukin siirtyy vuoden 
vaihteessa seuraajalleni Kari Piipolle.

Lähipeli-lehteä on toimitettu vuodesta 
1991 alkaen säännöllisesti. Lehden te-
kemisen aloitti Kari Vainiomäki seuran 
puheenjohtajana toimiessaan ja sittem-
min 90-luvun puolivälin tietämiltä lehden 
tuottamisvastuu on ollut toimitus-toimin-
nanjohtajan tehtävänä. Aluksi lehti ilmes-
tyi muutaman sivun pituisena ja 2 kertaa 
vuodessa, 2000-luvun alkuvuosina sitten 
jopa 6 kertaa vuodessa ja sivumääräkin oli 
kasvanut 12–16 sivuun.
 Viimeiset vuodet lehti on tuotettu 2 ker-
taa vuodessa ja sivumäärä kasvanut noin 
30 sivuun.
 Lähipeli-lehti toimi alkuvuosinaan seu- 
ran ja koko yhteisön pääasiallisena tiedo-
tuskanavana. Internetin aika siirsi tiedotta-
mista kotisivuille, ja varsinaiseen digiaikaan 
siirtyminen toi mukanaan sähköpostitiedot-
teet eli viikkokirjeet sekä some-kanavien 
käyttämisen. Kyllä on informaatio yhteisön 
palveluista, mahdollisuuksista ja tekemi-
sistä laajentunut ihan hurjasti 26-vuotisen 
toimitusjohtajaurani aikana.
 Seuraava vaihe tässä tiedottamisessa 
onkin sitten siirtyminen Lähipeli-lehdenkin 
osalta digilehteen (keväällä printtilehti, syk-
syllä digilehti), ainakin nyt tätä vaihtoehtoa 
kokeillaan syksyn 2020 lehden osalta.  Toi-
saalta tänä vuonna tiedottamisen aikaa ja 
energiaa kului NGK:n 30-vuotishistoriajul-
kaisun kokoamisessa. Historiajulkaisu ti-
pahtaa näinä päivänä postiluukuista perin-
teisenä paperiversiona koko jäsenistölle.
 Tällaisen seuralehden tuottaminen, toi-
mittaminen ja osittain kirjoittaminen on vä-
lillä ollut raskasta, välillä hyvin riemukasta 
ja palkitsevaa.  Raskaaksi työ on muodos-
tunut lähinnä kuvien etsimisen ja aikatau-
luissa pysymisen osalta, palkitsevuus tulee 

Kulmahuoneesta ulos
puolestaan siitä, kun lukee vapaaehtoisten 
toimittamia kirjoituksia ja sitten saa lehden 
taittajalta painoon. Tässä välissä haluankin 
osoittaa suuret kiitokset kaikille teille, jotka 
olette olleet mukana tuottamassa aineisto-
ja ja juttuja Lähipeli-lehtiin.
 Tämä työ on palkitsevaa myös siksi, 

”Ellei joku satu tietämään, mitä eläkkeelle pääseminen tarkoittaa, niin kerrottakoon 
asia: Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, hän saa kaikessa rauhassa tehdä juuri 
mitä haluaa.” (Tove Jansson)

Kentällä tavataan taas ensi kesänä, pelaajina!

Esa Meriläinen, toimitus- ja toiminnanjohtaja 1995-2020

että Lähipeli-lehti on ollut tärkeä elementti 
Nurmijärvi Golfin seurahengen eli yhtei-
söllisyyden rakentamisessa, lehdessä on 
päästy kertomaan avoimesti yhteisön asi-
oista ja asioiden taustoista.  Näin jatkossa-
kin.
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Kulmahuoneeseen sisään
Esan eläköityminen ei tullut kenelle-
kään yllätyksenä. Se mitä siitä seurasi, 
tuli ainakin minulle miellyttävänä yllä-
tyksenä, paluu vanhalle kotiklubille ja 
sijoittuminen Kulmahuoneeseen. 

Paluumuuton ajankohtakin on vielä lähes 
paras mahdollinen! Kaksi ja puolivuotias 
Laila tyttäreni on iloinen ja aktiivinen, joka 
viihtyy leikkikoulussa, joten iskälle ei tule 
paha mieli aamulla leikkikoulun ovella. Ja 
paluumuuton kruunuksi kausi 2020 toi 
mukanaan ennätyksiä Nurmijärvi Golfissa 
niin kävijämäärissä kuin talouspuolellakin. 
 Olen päässyt tutustumaan tulevaan 
tehtävääni Esan opastuksella, ja tietenkin 
apuna ovat muut henkilökunnan jäsenet 
sekä yhtiön ja yhdistyksen hallitukset. 
Ilahduttavaa on ollut myös tavata monet, 
monet tutut jäsenet ajalta, kun olin täällä 
yhdistystoiminnassa mukana. Paluu on 
tuntunut todella mukavalta, lämpimältä. 
Nurmijärvi Golf on muuttunut valtavasti 
vuosina, jolloin olin töissä muualla Uudel-
lamaalla. Mutta yksi asia tuntuu säilyneen 
vuosien takaa: ilmapiiri on lämmin ja rento. 

Täällä voi viettää laadukasta vapaa-aikaa 
rennosti luonnon keskellä. Olemme lähellä 
pääkaupunkiseutua, mutta kaukana sen 
kiireestä ja hälinästä.
 Päättyneen golfkauden 2020 onnistu-
minen on hyvä lähtökohta vakaalle talou-
denpidolle, mutta tulevan kauden ennus-
taminen on jotenkin erinomaisen vaikeata. 
Päättynyt golfkausi näkyy tilastoissa kor-
keana piikkinä, jonka varaan päätöksiä 
ei uskalla tehdä. Hienoa olisi, jos tämä 

kausi ei olisikaan piikki, vaan toiminnan 
tason nousu, mutta sen me tiedämme 
paremmin vasta ensi kauden lopulla. Yh-
den asian voi kuitenkin jo ennustaa lähes 
varmasti: kohonneet kävijämäärät kentillä 
ovat johtaneet peliaikojen saatavuuden 
vaikeutumiseen. Parhaimmassa asemas-
sa ovat osakkaat ja pelioikeuden haltijat, 
joilla ajanvaraus on seitsemän päivää, kun 
se vieraspelaajille se on kaksi päivää. Kan-
nattaa siis harkita jo tässä kohtaa vuotta, 
miten aikoo tulevan golfkauden -21 Suo-
messa viettää. Golfkierros ja sen tuottamat 
15 000 askelta pari kertaa viikossa sisältää 
paljon hyviä elementtejä hyvinvoinnille!
 Korona-uutiset ovat nyt huonoja kaikki-
alta. Myös Suomessa virus leviää hallitse-
mattoman oloisesti ja tulee vaikuttamaan 
ainakin lähitulevaisuuteemme. Pidetään 
huoli itsestämme ja läheisistämme, ollaan 
viisaita asian suhteen ja toivotaan, että talvi 
on golfarille nopea! Jos talvi on nopea, niin 
pääsemme taas pian pelaamaan ja voi-
maan hyvin!

Kari Piippo, toimitusjohtaja
Nurmijärvi Golf

Kuva: Sanna Jokela
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Mitalisadetta 
team NGK:lle

JUNIORIT
NGK:n juniorit aloittivat kauden 2020 
uuden organisoitumisen kautta. Kauden 
2020 harjoitusryhmät muodostivat ryh-
mät Team NGK 1, 2 ja 3. Team NGK1 
ja 2 harjoittelivat toukokuun puolivälistä 
syyskuun alkuun kahdesti viikossa seu- 
ran pro-opettajien johdolla Toni Korpi-
heteen valmentaessa Team NGK1 -ryh-
mää ja Tapani Saarentolan Team NGK2 
-ryhmää. Team NGK3 harjoitteli ohjaajien, 
Inka Jauhiainen ja Joni Seppänen, joh- 
dolla kerran viikossa, ja viikoittain ko-
koonnuttiin peli-iltaan par 3 -radalle tai 
palloränniin. Team NGK1 ja 2 -ryhmän 
juniorit osallistuvat myös viikoittain jär- 
jestettyihin NKS-seurayhteistyön yhteis-
harjoituksiin, jotka järjestettiin mukana 
olevien seurojen kentillä. Ohjattuihin har-
joituksiin osallistui kauden aikana noin 35 
junioria, ja mukaan saatiin taas muutama 
uusi harrastaja.

 
 Kauden aikana Team NGK:n juniorit 
osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kilpailuta- 
pahtumiin. Golfliiton Future Tourin osa-
kilpailuihin osallistui kauden aikana yli 20 
eri Team NGK -junioria ja menestystäkin 
tuli. Kauden 2020 aikana Team NGK -pe-
laajat saavuttivat Future Tourilla yhteensä 
38 palkintosijaa. 

 Junioreista parhaiten menestyi Aleksi 
Sovijärvi. Hän pelasi kauden aikana 
yhteensä 16 liiton virallista kilpailua.
Aleksi pelasi pääasiassa Future Tourin 
Challenge-sarjaa, josta otti kolme voittoa,  
2 hopeaa ja 3 pronssia! Sijoitus junioreiden 
ranking-listalla oli kauden päättyessä 44., 
mikä on varsin uskomaton suoritus, kun 
ottaa huomioon, että Aleksin lähes kaikki 
ranking-pisteet on saatu Challenge-sar- 
jasta. Challenge-sarjassa on jaossa huo- 
mattavasti vähemmän pisteitä kuin kan- 

sallisella Finnish Junior Tourilla tai Futu-
re Tourin Elite-sarjassa. Aleksi palkittiin 
kauden päättäjäisissä Vuoden kilpailume- 
nestyjä -palkinnolla.

 Aikaisempina vuosina menestystä 
niittänyt Elmo Gerkman kärsi valitettavan 
loukkaantumisen juuri kauden alla, ja pääsi 
kisaamaan vasta aivan kauden viimeiseen 
Future Tourin kisaan Saloon Elite-sarjaan. 
Siellä Elmon peli olikin sitten heti jiirissä ja 
tuloksena toinen sija tuloksella -2. Elmolta 
voidaankin odottaa ensi kaudella hyviä 
otteita kisaviheriöillä, jos hän vain saa 
ehjän talviharjoittelukauden pohjille.

 Kauden kovimmaksi kehittyjäksi voi-
daan nostaa Joel Meriläinen, joka aloitti 
kautensa tasoituksella 9,1. Kauden päät-
tyessä tasoitus on +0,8! Joel oli junioreis-
ta eniten tasoitustaan tiputtanut (110 %). 
Kisoissa kovin saavutus oli ehdottomas-
ti Keimolan Future Tourin kisassa poikien 
Elite-sarjan voitto. Myös pari viikkoa aikai-
semmin Hirsalassa saman sarjan kakkos-
sija on kovan luokan teko.

 Team NGK edusti seuraa junioreiden 
joukkue-SM-kilpailuissa heinäkuun lopulla 
Lohjalla St. Lawrence Golfissa saavuttaen 
sijan 12. Koululiikuntaliiton (KLL) mesta-
ruuskisoihin Naantalin Aurinko Golfissa 

Kaudesta 2020 muodostui Team NGK:n osalta hyvin vilkas, vaikka keväällä 

kiivaimman koronan aikaan näytti toiselta. Kisat päästiin starttaamaan 

kesäkuussa ja siitä eteenpäin kisattiinkin varsin tiiviiseen tahtiin, kun keväältä 

siirreltiin kisoja myöhempiin ajankohtiin. Tänä vuonna seuramme saavutti 

jälleen SM-mitaleja, kun miesten seurajoukkue voitti hopeaa seurajoukkueiden 

SM-kisoissa. Joukkuessa pelasivat Henri Satama, Ossi Mikkola, Miki Kuronen 

ja Eemeli Järvinen. Myös Erkki Oila voitti M80 hcp -sarjassa kultaa. 
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osallistui Team NGK:n junioreista yh-
teensä 10 pelaajaa ja kotiin tuomisina oli 
3 palkintosijaa. Keski-Uudenmaan jun- 
nutourilla (KUJT) pelattiin kauden 2020 
aikana yhteensä 4 osakilpailua. Team 
NGK oli jälleen kerran todella hyvin 
edustettuna kilpailuissa saavuttaen yh-
teensä 15 palkintosijaa. Team NGK:n ju- 
niorit ovat olleet aktiivisesti myös seu-
ran omissa kilpailuissa, esim. seuran ikä-
luokkien mestaruuskilpailuihin osallistui 
yhteensä 15 junioria ja perinteiseen Tiikeri 
Trophyyn osallistui elokuussa 12 junioria. 
 Kausi 2020 päätettiin perinteitä kun- 
nioittaen yhteiseen makkaranpaistotilai-
suuteen laavulla. 

 Suurin osa kesällä mukana olleista juni- 
oreista jatkaa myös talvella harjoittelua 
Vantaankosken Golfhallissa. Talvihar-
joittelu toteutetaan Nurmijärven, Keimolan 
ja SHG:n yhteistyönä (NKS). Junioreita 
on mukana talviharjoittelussa yli 70, jois- 
ta noin kolmasosa Nurmijärveltä. Har-
joitusryhmiä on seitsemän, joten hallissa 
tulee riittämään viskettä läpi talven.

 Kauden 2020 yksi isoimmista pun- 
nerruksista toimikunnan puolelta oli Täh- 
tiseura-prosessin loppuunsaattaminen 
loppukesästä. Tähtiseura on Olympiako-
mitean urheiluseuroille tarjoama laatu-

ohjelma, joka on jatkoa Laatumerkki 
-statukselle. NGK:n junioritoiminta sai 
Laatumerkin syksyllä 2017 ja syksyllä 
2020 NGK:n junioritoiminta sai Tähtiseura 
-statuksen seitsemäntenä golfseurana 
Suomessa ja ensimmäisenä golfseurana 
Uudellamaalla. Tästä on junioreiden hyvä 
jatkaa NKS-talviharjoitteluun ja kauteen 
2021!

Edustuspelaajiemme 
kuulumiset 

Henri Satama (Pro)
– Mennyt kausi meni golfammattilai-
suudesta työelämään siirtymisessä. Har-
joittelu keskittyi fysiikkapuolella, ja pelit 
menivät sen johdosta alakanttiin. Tärkein 
onnistuminen osui sopivasti joukkue-sm- 
kisoihin, josta saatiin hopeamitalit kau-
laan.
 Tavoitteet ensi kaudelle ovat enemmän 
työelämässä sekä valmennuksessa. Ki-
saaminen on edelleen lähellä sydäntä 

ja tulen pelaamaan muutaman kilpailun 
kotimaassa ilman suurempia tavoitteita. 
Tavoitteet tulee luotua omassa päässä 
joka tapauksessa sen hetken pelikunnon 
mukaan.

Ossi Mikkola (Pro)
– Kulunut kausi oli itselleni erikoinen. 
Ammattilaisurani ensimmäinen kausi, 
jossa minulla ei ollut tulostavoitteita la-
jipuolella. Tavoitteet asetettiin fysiikka-
puolelle. Koronan johdosto into salille 
menoon jäi valitettavasti varsin vähälle 
kisakaudella. Saimme kuitenkin tehtyä  
paljon hyviä ulkotreenejä Matti Santtilan 
kanssa. Tuloksellisesti oli vaikeita ja epä- 
tasaisia kilpailuja. Kaudesta jäi kuiten-
kin positiivistakin purtavaa, kun finaali-
kilpailussa pääsi taistelemaan voitosta. 
 Innolla odotan jo tulevan treenikauden 
alkua. Uudet Srixonin mailat polttelevat 
bägissä muoveissaan. Saa nähdä, miten 
talvella pääsee lämpimään treenaamaan 
vai pääseekö! Tarkoitus on myös keskittyä 
unenlaadun parantamiseen ja sitä kautta 
saada vielä lisää virtaa treenaamiseen niin 
laji- kuin fysiikkapuolellakin.

Miki Kuronen (Pro)
– Kulunut kausi oli varmasti kaikkien 
golfaajien osalta erilainen koronaviruksen 
takia, ja oma kisakausikin pääsi alkamaan  
myöhemmin kuin oli tarkoitus.
 Ulkomailla ei keväällä kisattu, joten 
Finnish Tour oli alkukesästä varmasti 
yksi niitä harvoja kiertueita, jossa pääsi 
pelaamaan. Ammattilaisten onneksi löytyi 
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järjestäjiä erilaisiin pro-am-tapahtumiin 
ja muihin yksipäiväisiin kisoihin, joissa 
päästiin vähän pitämään tuntumaa yllä. 
 Kisoja kertyi kuitenkin vähemmän 
kuin aiempina vuosina. Menestys oli vaih- 
televaa ja kausi oli melko huono lukuun-
ottamatta Nurmijärven joukkueen menes- 
tystä joukkue-SM-kisoissa.
 Ensi kausi on vielä kysymysmerkki 
johtuen maailmalla vallitsevasta tilanteesta. 
2021 menee varmasti Suomessa pelates-
sa ja toivottavasti tilanne alkaa koronan 
kanssa hellittää!

Eemeli Järvinen (Am)
Eemeli opiskelee kolmatta vuotta mark-
kinointia West Texas A&M -yliopistossa  golf- 
stipendillä.
 – Tämän vuoden syksy on poikennut 
aikaisemmista monin eri tavoin. Korona on 
näkynyt kaikessa tekemisessä tavalla tai 
toisella. Opinnot sujuvat puoliksi netissä 
Zoomin avulla ja puoliksi luokassa, jotta 
oppilaita ja kontakteja olisi mahdollisimman 
vähän. Kaikki kokeet tehdään netissä, 
mikä on muuttanut myös valmistautumista 
koetilaisuuksiin. Maskit ovat pakollisia si-
sätiloissa, ja ulkona, jos liikkuu muiden 
kanssa. Olin yllättynyt, kuinka opiskelijat ja 
henkilökunta ovat ottaneet asian vakavasti 
ja maskit ovat täysin normaali asia, sillä 
olen kuullut, että Suomessa harva käyttää 
maskia, vaikka siihen hyvä syy onkin. 
 Korona on näkynyt myös golfissa. 
Vaikka harjoituksissa ja pelatessa kaikki 
tuntuu ja näyttää melko normaalilta, 
kilpailuissa koronalla on ollut iso vaikutus. 
Ennen jokaista kierrosta jokaisen kilpailijan 
täytyy täyttää kaavake, jossa kysytään 
mahdollisia oireita viimeisen 2 viikon ajalta. 
Jokaiselta kilpailijalta mitataan myös lämpö 
varmuuden vuoksi. Suurin osa kouluista ja 
pelaajista käy koronatestissä ennen jokaista 
kilpailua. Oma kouluni on päättänyt, että 
siihen ei ole tarvetta, joten olen käynyt 
testissä vain kahdesti koko kauden aikana, 
kun taas moni kilpakaveri on käynyt useita 
kymmeniä kertoja. Suurin osa kilpailuista 

pelattiin oman joukkueen kanssa samassa 
ryhmässä, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä 
kontakteilta. Tämä muutti ainakin omalta 
osaltani suhtautumista kilpailemiseen, sillä 
itse kilpailu ei tuntunut yhtä jännittävältä, 
koska pelasin käytännössä vain kavereiden 
kanssa.
 Oma kauteni sujui monilta osin erittäin 
hyvin. Suurin muutos oli ehdottomasti hen- 
kisellä puolella. Uskalsin olla itsevarmempi 
omaan tekemiseen, uskoin siihen, että 
oma peli riittää voitosta taistelemiseen, 
mikä näkyikin suoraan tuloksissa.
 Ensimmäisessä kisassa El Pasossa 
pelasin 72, 72, 71 (-1) ja sija oli 12. 
Lyöminen oli erittäin hyvää, mutta putti 
ei vain uponnut. Kisan jälkeen kävin 
keskustelun koulun valmentajan kanssa ja 
sanoin ääneen, että aion voittaa seuraavan 
kisan, jos lyöminen on lähelläkään samalla 
tasolla. Seuraava kisa pelattiin aiemmilta 
vuosilta tutulla kentällä Wichita Fallsissa. 
Tämä oli myös tällä kaudella ainoa kisa, 
jossa ryhmät muodostettiin "normaalisti".
 Ensimmäisen päivän kaksi kierrosta 
pelasin 69 ja 66 (-7), ja lähdin finaalipäivälle 
yhden lyönnin johtoasemasta. Kärki kar-
kasi heti ensimmäisen viiden pelatun rei-
än jälkeen neljän lyönnin päähän tehtyäni 
alkuun muutaman jännitysbogin. Tämän 
jälkeen sain kerättyä itseni, ja pelasin hyvän 
13 reiän jakson kaksi alle parin.
 Viimeiselle reiälle kävelin kahden lyön-
nin johdossa, mutta valitettavasti löin 
vaikealla par-kolmosella avauslyöntini 5 
metriä pitkäksi, josta pallo valui takaveteen.
 Tuloksena tuplabogi ja uusinta. Uusin-

taan lähdin itsevarmana ja viimeistelin voiton 
upottamalla birdien heti ensimmäisellä rei- 
ällä kuudesta metristä. Ensimmäinen colle-
gevoitto tuntui mahtavalta. 
 Kolmas kisa pelattiin heti seuraavalla 
viikolla Oklahomassa. Sää oli hyvin poik- 
keuksellinen aikaisempiin kisoihin verrat-
tuna, sillä se oli kylmä ja sateinen. Kisa oli 
myös vain kahden kierroksen mittainen, 
sillä valoa ei riittänyt kolmelle kierrokselle 
kahteen päivään. Ensimmäisen kierroksen 
pelasin 67 (-5) ja lähdin finaalipäivälle 
taas johtoasemasta. Finaalipäivän etuysin 
pelasin vahvasti, mutta takaysillä sattui ja 
tapahtui, ja voitto lipsui käsistä tällä kertaa, 
sijoitus 8. Viimeinen kisa oli tarkoitus pelata 
omalla kotikentällä, mutta sää valitettavasti 
pakotti kisan siirtämisen keväälle, joten 
kausi typistyi kolmeen kisaan. Virallinen 
syyskausi on nyt ohi, ja on aika ottaa hie-
man lepoa, jonka jälkeen on hyvä siirtyä 
talvikauden harjoitteluun.

Aikuisten ikäkausisarjat
Kansallisella Mid-tourilla nurmijärviläisistä 
pelasivat Tiina Santonen ja Vesa Hiltu-
nen. Tiina saavutti kauden aikana kuusi 
top 10 -sijoitusta ja oli rankingissa sijalla 
7. Vesan kausi sujui alavireisesti eikä 
mainittavia suorituksia tullut. Rankingsijoitus 
oli 51.

Kari Santonen ja Johanna Purhonen 
edustivat seuraamme Suomen virallisella 
Finnish Senior Tourilla. Johannan ranking 
oli 10. ja Karilla 85.

Junioritoiminnan laatumerkin yhteisö sai vuonna 2017 ja Olympiakomitean Tähtiseura-
statuksen juhlavuoden 2020 päätteeksi.
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Ranking-sijoitukset
Audi Finnish PGA Golf Tour
Ossi Mikkola .............................21
Miki Kuronen ............................55
Eemeli Järvinen ........................86
Elmo Gerkman .......................101

Finnish Amateur Ranking (FAR)
Eemeli Järvinen ........................24

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR) 
Tytöt
Saara Saurén ..........................107
Emilia Seppänen .....................111
Anna Sovijärvi .........................123
Pojat
Aleksi Sovijärvi ..........................44
Joel Meriläinen ..........................76
Elmo Gerkman .........................80
Eemeli Järvinen ......................104
Teemu Järvinen ......................112
Hugo Nylund ..........................133
Neo-Niko Hiltunen ..................137
Lukas Sovijärvi ........................142
Niilo Seitsonen ........................144
Tino Uusi-Heikkilä ...................176
Joni Seppänen .......................309
Ville Tikka ...............................317
Eero Pääkkönen .....................323
Otto Eväsoja ...........................325
Joni Latva ...............................391

Vantaankosken Golfhallin toinen toimintakausi käynnistyi marraskuun alussa. Hallin 
käyttöaste on ollut hyvä, vaikka koronarajoitukset keväällä iskivätkin toimintaan. 
Nurmijärven, Keimolan ja Suur-Helsingin Golfin yhdistetyn junioritoiminnan tasojen 1 
ja 2 talviharjoitukset starttasivat marraskuun ensimmäisellä viikolla ja tason 3 juniorit 
aloittivat joulukuun alusta. Talvikauden harjoituksiin on ilmoittautunut mukaan yhteen-
sä 78 junioria, joista 24 on NGK:n junnuja.  
Ympärivuotisessa toiminnassa mukana olevat juniorit voivat kesäisin hyödyntää 
kaikkien kolmen golfseuran harjoitus- ja pelimahdollisuuksia. Talvella harjoittelu on 
keskittynyt Vantaankosken Golfhalliin, jossa käytössä ovat loistavat puitteet golftai-
tojen, golftekniikan ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen. Valmentajina toimivat 
kaikkien kolmen seuran prot hyvässä yhteistyössä. 
Yhdistetyn junioritoiminnan tarkoituksena on ollut, että pystymme tarjoamaan kaiken 
ikäisille ja tasoisille junioreille sopivat harjoitteluryhmät kohtuullisilla kustannuksilla. 

Koronakoordinaatioryhmä tiedotti 26.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista epide-
mian leviämisen hillitsemiseksi Uudellamaalla. Nyt annetut rajoitukset ovat voimassa 30.11 
– 20.12. Vantaankosken Golfhalli noudattaa annettuja viranomaisohjeita ja sulkee ovensa 
golfharjoittelulta 30.11 – 20.12.2020 väliseksi ajaksi.

Seuraamme ohjeistusta ja tiedotamme jatkosta uutiskirjeen muodossa, golfhallin netti-
sivuilla sekä facebook-sivuilla.

Hallikausi käynnistyi,
kunnes meni 
koronatauolle!

Vantaankosken Golfhallin toinen toimintakausi käynnistyi marraskuun alussa.
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Kiireinen kausi 2020
kenttämestarin silmin

Kenttämestari Tommi “Jyrä” Turunen ja toimitus-
johtaja Esa Meriläinen ajatustenvaihdossa.

Huhhuh, onpa ollut kiireinen kausi! Al-
kukaudesta mietimme, että mitähän 
tästäkin kaudesta tulee pandemian 
jyllätessä ympäri maailmaa. Jälkeen-
päin voin todeta, että välillä oli vai-
keaa kentänhoidon mahtua pelaajien 
sekaan. 

Järkevällä organisoinnilla pystyimme jo-
tenkuten tekemään kriittisimmät toimen-
piteet, mutta valitettavasti osa töistä jäi 
tekemättä. Varsin sateinen syksy aiheutti 
myös harmaita hiuksia, joten esim. vihe-
riöiden holkki-ilmastus siirrettiin suosiolla 
ensi keväälle tai heinäkuulle. Lisäksi sateet 
ja sopivan viileä sää ovat aiheuttaneet hei-
nälle ennennäkemättömän kasvitautipai-
neen. On ollut aikamoista kyttäilyä katsoa 
sopiva säätila ruiskuttamiseen, sateella ei 
voi tehdä eikä myöskään liian kovalla tuu-
lella.
 Kentäthän talvehtivat vallan mainiosti 
johtuen tietenkin siitä, kun talvea ei ollut 
laisinkaan. Tämmöiseen ilmiöön ei voi kui-
tenkaan tuudittautua, yleensä talvi jotain 
tuhoa kentälle aiheuttaa, mutta koetam-
me oikeilla hoitotoimenpiteillä minimoi-

da tuhot. Onkin ollut sangen mukavaa 
kuunnella teidän pelaajien kommentteja ja 
tsemppejä kentän kunnosta. Parhaamme 
yritettiin ja näköjään onnistuttiin kohtalai-
sen hyvin.

Pelikausi vaan jatkuu…
Tätä kirjoittaessa marraskuun puoliväli 
lähestyy ja kauniina syyspäivinä kentän 
varauskalenteri täyttyy nopeaan tahtiin. 
Hyvä niin, että intoa riittää! Pidämme 
kenttiä auki niin pitkään, kun se vain on 
järkevää aiheuttamatta mitään vaurioi-
ta kentälle. Näin korona-aikana kenttien 
aukipitämisellä on mielestäni myös suuri 
kansanterveydellinen merkitys, on hienoa 
nähdä senioreiden pelaavan päivästä toi-
seen saaden samalla aimo annoksen lii-
kuntaa.

Mitä kentänhoito tekee talvella?
Tätä moni kysyy minulta usein. Suurin osa 
kentänhoitajistahan on opiskelijoita, joten 
he ovat palanneet kouluihinsa. Vakituiset 
kentänhoitajat taasen nauttivat ansaittua 
kesälomaa eli pidetään vuosilomat sekä 
kertyneet ylityöt vapaana. Markku huoltaa 

ja korjaa kaikki koneet talvella valmiiksi 
seuraavaa kautta varten. Minä teen hoito- 
ja lannoitussuunnitelmat seuraavalle kau-
delle sekä tilaan siemenet ja lannoitteet. 
Lisäksi mietimme hallituksen ja toimitus-
johtajan kanssa tulevat investoinnit. Pitäi-
sikö hommata muuten uusi jyrä? Lisäksi 
nyt marras–joulukuussa tehdään joitakin 
peruskorjauksia. Niistä enemmän kevään 
lehdessä.

Lämmin kiitos aivan mahtavasta 
kaudesta sekä pelaajille, toimiston 
tytöille että kentänhoitajille!
Tommi Turunen
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Pelikierroksia kertyi yhteensä 58.950, joka 
on NGK:n historian suurin määrä, ja on n. + 
40 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Tästä 
luvusta 36.310 starttia kirjataan 18-reiän pe-
leinä, 13.980 starttia 9-reiän palloränni-start-
teina ja 8.660 starttia par 3 -radan osalle.  
Kova kasvu kävijämäärässä tuntui ajoittaise-
na ruuhkaisuutena, etenkin 18-reiän osalla. 
Vilkkain kuukausi oli elokuu, 10.500 starttia, 
ja vilkkain yksittäinen päivä 561 starttia osui 
viikkokilpailupäivään ke 22. heinäkuuta.  En-
nätys tehtiin myös pelikauden pituudessa, 
joka oli tänä vuonna 227 päivää.
 Alkeiskursseilla kävi tänä vuonna 261 
osallistujaa, joista valitettavasti vain 68 (26 
%) liittyi heti seuran jäseneksi. Tässä on va-
raa parantaa, sillä edellisen vuoden liittymis-
prosentti oli mukavasti 39 %.
 Seuran jäsenmäärä on nyt marraskuun 
lopulla 1.863, kun se vuosi sitten oli 1.746. 
Nyt lähestytään jo vuoden 2014 ennätys-
lukemaa 1.873, ja toivottavasti se ylitetään 
reilusti jo ensi vuonna.
 Kultakortti on pelioikeuttaan nimettynä 
käyttävän osakkaan ylivoimainen etu: kortin 
lunastanut (160 e) voi pelata veloituksetta 24 
muulla kentällä, kuitenkin max 7 kertaa/kent-
tä. Nurmijärvi Golfin osakkeenomistajista 
187 lunasti tänä vuonna Kultakortin, ja käytti 
kortteja yhteensä 2.871 kertaa eli keskimää-
rin 15 kertaa/kortin haltija-osakas. Näin las-
kien yhden käyttökerran keskihinnaksi saa-
daan vain 10,7 e!  Todella edullinen green fee 
-hinta – tarjolla osakkeenomistajille.

Kentän avaamis- ja sulkemispäivät
Vuosi Avattu osin Avattu kok. Suljettu osin Suljettu kok. Kauden pit.
1997 01.05. par 3 10.05. 22.10. 165

1998 01.05. par 3 10.05. 30.10. 173
1999 01.05. par 3 + osa A 10.05. 14.11. 188
2000 25.04. C+B 01.05. 01.11. 184
2001 27.04. par 3 05.05. 05.11. 184
2002 27.04. par 3 09.05. 16.10. 160
2003 27.04. par 3 01.05. 20.10. 172
2004 24.04. A+B 9 reikää 08.05. 25.10. C+par 3 14.11. 190
2005 23.04. A+B+par 3 01.05. 26.10. C+par 3 16.11. 199
2006 01.05. par 3+A 06.05. 16.10. C 30.10. 178
2007 30.03. par 3 (13.4. A+B talvivih.) 28.04. 22.10. C+par 3 03.11. 189
2008 21.03. par 3 (23.4. B/26.4. A+B) 01.05. 22.10. C 06.11. 197
2009 21.04. A+B (1.5. par 3 ja C) 01.05. 23.10. C+B 31.10. 184
2010 01.05. par 3+A+range 05.05. 31.10. C 08.11. 190
2011 26.04. par 3+range 31.04. 24.10. C 10.11. 193
2012 27.04. par 3 (range 24.4.) 01.05. 21.10. C 25.10. 182
2013 02.05. par 3+range 08.05. 28.10. C+par 3 11.11. 194
2014 18.04. par 3 (A+B 22.4.) 25.04. 02.11. C 12.11. 208
2015 10.04. A+range 25.04. 02.11. C 16.11. 220
2016 29.04. kokonaan 29.04. 25.10. C+par 3 31.10. 186
2017 01.05. kokonaan 01.05. 24.10. C 26.10. 178
2018 27.04. A+B+par 3+range 10.05. 23.10. C 18.11. 205
2019 19.04. A+B osittain (range 12.4.) 25.04. 28.10. – 28.10. 192
2020 07.04. par 3 (range 25.3.) 10.04. 17.11. C+par 3 20.11. 227

Kenttä avattu osittain keskimäärin 21.04. Kauden
pituuskeskiarvo

189 pv
Kentän pitkät radat avattu osittain keskimäärin 24.04.
Kenttä avattu kokonaan keskimäärin 01.05.
Kenttä suljettu kokonaan keskimäärin 03.11.
Kauden pituus keskimäärin 03.05.-03.11. (27 viikkoa)
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Pelaaja ensin
-analyysi 2020
Pelaaja ensin -palautekysely antaa meille mahdollisuuden hyödyntää pelaaji-
en kokemuksia golfyhteisömme toiminnan kehittämisessä. Pyrkimyksemme on 
kehittää edelleen Nurmijärvi Golfia yhteisönä, siksi olemme osakkaittemme, jä-
senistömme ja vieraspelaajienkin edun vuoksi mukana Pelaaja ensin -kyselys-
sä. Kysely toimitettiin NGK:n jäsenille kolmessa osassa (touko-, heinä- ja syys-
kuussa), vieraspelaajille kysely toimitetaan satunnaisotannalla koko kesän ajan.  
Pelaaja ensin -kyselyn kautta saamme oman toimintamme arvioinnin lisäksi ar-
vokasta vertailutietoa muihin kotimaisiin golfyhteisöihin verrattuna.

PELAAJA ENSIN -KYSELYN ANALYYSI 2020 

VIERASPELAAJAT (XXX vastausta) NGK:sta

NGK NGK Uusimaa Suomi

2020 2019 2020 2020

Kenttä 83 83 80 79

Sosiaalinen ympäristö 84 85 83 83

Ravintolapalvelut 81 83 82 81

Klubitalo 88 90 86 85

Harjoitusalueet 81 83 79 78

Pro Shop 84 85 82 83

Johto ja palvelu 85 88 84 84

Hinnat ja tuotteet 77 79 73 75

Kapasiteetti 81 ei kysytty 73 75

Lähettiläspisteet 56 56 45 47

Sija Suomessa 28/77 21/78 9/27

OMAT JÄSENET (385 vastausta) NGK:sta

NGK NGK Uusimaa Suomi

2020 2019 2020 2020

Kenttä 86 84 79 77

Sosiaalinen ympäristö* 80 84 75 77

Ravintolapalvelut 78 79 79 77

Klubitalo 87 88 83 81

Harjoitusalueet 83 83 79 77

Pro Shop 78 81 75 74

Pro-opettaja 90 91 87 87

Johto ja tiedotus 87 85 80 79

Hinnat ja tuotteet 81 79 78 78

Kapasiteetti 79 ei kysytty 72 82

Lähettiläspisteet 63 58 46 49

Sija Suomessa  15/91 12/92 4/28
Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä myönteisten lähettiläiden osuudesta kielteisten lähettiläiden osuus.
*) Kysymyksiä uusittu v. 2020

NGK:n lähettiläspisteet 2020
vieraspelaajat/omat

(keskiarvo Suomessa 47/49)

Nurmijärvi Golfin asiakastyytyväisyyttä mi-
tataan mm. Pelaaja ensin -kyselyn avulla.  
Kysely toimitetaan NGK:n aikuisjäsenille 
kolmessa eri ryhmässä kauden aikana, 
ja vieraspelaajille satunnaisotantana koko 
kauden ajan.  Tänä vuonna kyselyyn vas-
tasi 385 NGK:n omaa jäsentä ja 740 vie-
raspelaajaa.

Nurmijärvi Golfin tavoitteena on olla kyse-
lyn valtakunnallisessa vertailussa kenttien 
kärkineljänneksessä lähettiläs- eli suosit-
telupisteiden osalla. Omien pelaajien 
osalla sijoituimme tässä vertailussa sijalle 
15/91 ja vieraspelaajien arvioinnissa sijalle 
28/77.

Erityisesti menestyimme seuraavissa: 
opettajien tietotaidot ovat hyvät, kenttä-
henkilökunta on ystävällistä, caddiemas-
tereiden palvelu on hyvää ja koronapan-
demian kannalta kentän ohjeistus on ollut 
riittävä ja olo tuntunut turvalliselta.
Kehitettävää löytyy ravintolan tuote-
valikoimasta sekä tarjonnan tasalaa-
tuisuudesta, golfyhteisön seuraelämän 
tärkeydestä (tämä perustuu hassuun ky-
symykseen, johon ei voi vastata kuin joko-
tai), sekä lähtöaikojen saatavuudesta.

Pelaaja ensin -kyselyn tuloksia analy-
soidaan jälleen sekä yhtiön että seuran 
hallitusten kokouksissa ja henkilökunnan 
palavereissa. Palautteen pohjalta tehdään 
korjausliikkeitä ja pieniä tarkennuksia.

56/63

 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
Lisätietoa kysymyspatteristosta saa Suomen Golfliitosta seurakonsultti 
Aarni Nordqvistilta, aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903 
 
 
 
 
 

Nurmijärven Golfkeskuksen sijoitus kenttien välisessä kokonais-
vertailussa muuttui vain hieman. Omien jäsenten arvioiden pe-
rusteella sijoitus laski edellisen vuoden 12. sijalta sijalle 15. Vie-
raspelaajien arvioissa sijoitus laski edelisen vuoden 21. sijalta 
sijalle 28.
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Kun tällä hetkellä katselee ikkunas-
ta ulos, niin pakko se on vain uskoa, 
tämäkin golfkausi alkaa vääjäämättä 
kääntyä ehtoopuolelle. Varmaankin 
muutama ihan kohtuullinen pelipäivä 
on vielä edessä, mutta vähissä al-
kavat olla. Ja kumisaappaille lienee 
käyttöä myös golfkentällä, mikäli sin-
ne vielä aikoo.

Tällä kertaa oli pikkuisen erilainen golfke-
sä. Viheliäisen viruksen vaikutus jätti jäl-
kensä myös golfiin. Aluksi 
tuntui oudolta noudattaa 
turvavälejä, kättelykielto-
ja ja monia muita pieniä 
asioita, jotka jollain tapaa 
ovat aina kuuluneet lajiin 
ja sen sosiaaliseen luon-
teeseen. Vallitseva tilanne 
muutti käytäntöjä myös 
kilpailuissa ja tapahtumis-
sa, ja esimerkiksi paatu-
neimmatkin paperikortti-
en käyttäjät joutuivat nyt 
siirtymään digiaikaan, kun 
klubimestiksissäkin täytyi 
syöttää tulokset kännyk-
kään. Näköjään ihminen 
kuitenkin tottuu ja sopeu-
tuu, mutta toivotaan silti, 
että ensi kaudella voimme 
joissakin käytännöissä 
palata vanhaan (ei ehkä enää tuossa 
tulosten syöttämisessä), vaikka uu-
distuminen ja kehitys on aina tarpeen 
myös golfissa.

Positiivinen puolikin löytyy
Aika usein asioista löytyy myös se positii-
vinen puoli, niin myös tästä. Tämän mai-
nion ulkoliikuntamuodon ovat löytäneet 
niin vanhat, harrastustaan naftaliinissa pi-
täneet, kuin sankoin joukoin myös uudet 
harrastajat. Näin ollen harrastajamäärät 
ja sitä kautta kierrosmäärät ovat kasva-
neet huomattavasti, jopa ennätyksellisiksi. 
Nurmijärvelläkin ylitettiin kaikkien aikojen 
suurin starttimäärä jo lokakuun alussa. 
Toivottavasti sama trendi jatkuu Nurmi-
järvi Golfissa myös ensi kaudella. Tasoi-
tuskierrosten määristä ei tällä hetkellä ole 
saatavissa tilastoa, mutta toivottavasti 
niitä kortteja on jätetty ahkerasti, jotta ta-
soitukset olisivat nyt mahdollisimman mo-

Kapteenien kantilta 2020
nella ajan tasalla uuden WHS-järjestelmän 
mukaan. 

Peliä suosiva kausi
Näin golfkesän päätöksen kynnyksellä 
pieni vilkaisu menneeseen kauteen lienee 
paikallaan. Vaikka kulunut kausi jääneekin 
muistiin vähän erilaisena, niin golfin pe-
laamiseen kausi on tarjonnut kohtuullisen 
mainiot olosuhteet. Säiden haltija ei kurit-
tanut missään vaiheessa harrastusta mi-
tenkään epänormaaleilla olosuhteilla, siis 

normaali Suomen kesä. 
 Kausi on ollut suhteellisen pitkä, mis-
tä kiitos aika erikoisen viime talven täällä 
etelässä, ja jatkunee näillä näkymin vielä 
marraskuun puolelle. Kentän kuntoakaan 
ei voi moittia. Olemme saaneet jälleen 
nauttia erinomaisessa kunnossa olevasta 
kentästä, jonka pelattavuus vain paranee 
koko ajan.

Kapteeneille tärkeät tapahtumat
Kapteenien vinkkelistä katsottuna koro-
nan aiheuttamat muutokset ja peruutukset 
esim. Nurmijärvi Golfin 30-vuotisjuhlata-
pahtumiin olivat tietenkin harmillisia, mut-
ta monet uudet, iloiset kasvot kentällä ja 
kesän aikana järjestetyissä klubitapahtu-
missa ovat kyllä korvanneet nämä harmit. 

Kapteenien tapahtumat, Kapteenien peli-
ilta ja Kapteenin-kannu, mentiin edellis-
vuotisten hyväksi todettujen sapluunoiden 
mukaisesti. Jäsenmäärän kasvun myötä 
myös näiden tapahtumien osanottaja-
määrät pompsahtivat ylöspäin. Tätä osat-
tiin hiukan odottaakin, koska jäsenmäärän 
kasvu oli sen verran iso. Määrät olivat silti 
positiivinen yllätys. Samalla huomasimme, 
että osanottajamäärissä olemme ylärajoil-
la näiden tapahtumien osalta. Ensi kau-
deksi on siis mietittävä uusia juttuja.

 Nämä uusil-
le jäsenille tarkoite-
tut tapahtumat ovat 
kapteeneille tosi 
tärkeitä. Yksi kap-
teenien tärkeimmistä 
tehtävistä on uusien 
jäsenten huomioi-
minen ja sitä kautta 
saada heidät tunte-
maan olonsa muka-
vaksi Nurmijärvi Gol-
fissa ja toteamaan, 
että jäsenyyden va-
linta yhteisöstämme 
oli hyvä juttu. Ta-
pahtumien suosion 
kasvu ja niistä saatu 
erittäin positiivinen 
palaute antaa aiheen 
odottaa, että monen 

jäsenyys jatkuu Nurmijärvellä tulevai-
suudessakin. Taas täytyy ottaa hattu 
päästä, kumartaa ja kiittää kaikkia 
niitä vapaaehtoisia, jotka ovat mah-

dollistaneet näiden tapahtumien läpivien-
nin. Ilman teitä meillä kapteeneilla olisi aika 
iso ongelma, kiitos!

Halliin mars
Pikkuhiljaa alamme odotella seuraavaa 
kevättä ja pelikauden alkua. Tällä hetkel-
lä näyttää siltä, että aika pitkälle saamme 
unohtaa pelireissut etelän aurinkoisille 
golfkentille ainakin talven osalta. Täytyy 
siis tehdä mentaaliharjoituksia tai käydä 
vaikka hallissa harjoittelemassa. Josko se 
peli siitä kehittyisi ja ensi kesän peli- ja tu-
loskunto yllättäisi positiivisesti.

Kapteenit toivottavat kaikille 
hyvää syksyä ja talvea!
Pasi ja Tiina

Nurmijärven Golfkeskuksen kapteenit 
Tiina Santonen ja Pasi Kaskinen odottavat jo innolla 

seuraavan pelikauden alkamista.
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LIPPUKILPAILU 16.5.

Naiset

1. Mäkelä Marketta, 19, 151 m

2. Sovijärvi Annamari, 18, reikä

3. Sovijärvi Anna, 18, reikä

Miehet

1. Korkia-Aho Ari, 19, 1 m

2. Hiltunen Neo-Niko, 19, 12 m

3. Nieminen Mikko, 19, 35 m

REIKÄPELIMESTARUUS IKÄLUOKAT 18.5.

MID-miehet

1. Hiltunen Vesa

2. Kaarakainen Ville

MID-naiset

1. Santonen Tiina

2. Ikävalko Maria

Miehet 50

1. Hurme Jari

2. Sinisalo Janne

Miehet 60

1. Jokela Juuso

2. Yli-Ojanperä Ilkka

Miehet 70

1. Malin Matti

2. Tirkkonen Kari

Naiset 50

1. Mustjoki-Purhonen Johanna

2. Tiainen Kirsi

Naiset 60

1. Mäkelä Aulikki

2. Peltoniemi Asta

REIKÄPELIMESTARUUS MIEHET/NAISET 18.5.

Miehet lp scr

1. Hiltunen Vesa

2. Santonen Kari

Naiset lp scr

1. Mustjoki-Purhonen Johanna

2. Santonen Tiina

REIKÄPELI CUP 18.5.

1. Saarenpää Juha

2. Teivo Petri

EKATII SCRAMBLE 23.5.

1. Ojaniemi Iida/
Ojaniemi Mikko 64

2. Teivo Petri/Teivo Tuija 65

3. Pietikäinen Antti/
Niklas Lindemann

65

VIAPLAY OPEN 6.6.

1. Ruponen Mikko/ 
Valkama Ville 47

2. Miikkulainen Mika/ 
Peltonen Juha K.

45

3. Sovijärvi Aleksi/ 
Sovijärvi Annamari

44

HENRI SATAMA OPEN 28.6.

1. Tuominen Kimmo 59

2. Granholm Jan-Erik 62

3. Viitamo Ismo 63

GOLFPISTEEN GOLFKESÄ 2020 5.7.

1. Scherf Tanja/ Suvanto Jari 62

2. Hokkanen Pekko/ 
Kaarakainen Ville 63

3. Karlsson Valtteri/ 
Rintala Seppo 63

LP MESTARUUS IKÄLUOKAT 18.-19.7.

MID-miehet

1. Hiltunen Vesa 154

2. Koskela Timo-Pekka 170

3. Pitkänen Jari 197

Naiset 50

1. Tiainen Kirsi 173

2. Mäkelä Marketta 179

3. Gerkman Ghita 187

Miehet 50

1. Santonen Kari 157

2. Julin Marko 157

3. Ripatti Timo 165

Naiset 60

1. Peltoniemi Asta 177

2. Koivisto Leena 181

3. Mäkelä Aulikki 186

Miehet 60

1. Jokela Juuso 171

2. Yli-Ojanperä Ilkka 171

3. Laitinen Jari 176

Naiset 70

1. Romppainen Kirsti 195

Miehet 70

1. Tirkkonen Kari 178

2. Heinonen Rauno 178

3. Hälinen Raimo 181

Tytöt <15 v.

1. Seppänen Emilia 197

2. Sovijärvi Anna 202

Kauden 2020 tuloskimara
K

uv
a:

 S
an

na
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o
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Pojat <15 v.

1. Sovijärvi Aleksi 158

2. Hiltunen Neo-Niko 168

3. Nylund Hugo 173

Pojat 16–21 v.

1. Tikka Ville 170

2. Lindemann Rasmus 182

3. Seppänen Joni 184

MATKA-VEKKA OPEN 24.7.

Naiset

1. Hynynen Tiina 39

2. Strömberg Marika 38

3. Jauhiainen Inka 36

Miehet

1. Kettunen Mikko 41

2. Malin Matti 39

3. Nieminen Mikko 38

PERHEMALJA & 2-GENERATIONS 27.6.
AVIO- JA AVOPARIT

1. Laakso Kimmo/Laakso Tuija 63

2. Ikävalko Juha/
Ikävalko Maria

69

3. Teivo Petri/ Teivo Tuija 69

2 GENERATIONS

1. Latva Joni/Latva Teemu 67

2. Jauhiainen Inka/
Jauhiainen Jouni

68

3. Koskinen Jaakko/ 
Koskinen Pekka

69

ONGOLF & GOLF CENTER TOUR 10.8.

1. Juntunen Viljami/
Laitinen Jere

60

2. Joutsenvuori Jussi/ 
Niemi Juha

61

3. Kuronen Juha/
Saarelainen Ilkka

61

LADIES DAY 7.6.

1. Virtanen Tuula 39

2. Jauhiainen Inka 35

3. Björklund Tuija 34

LYÖNTIPELIMESTARUUS 18.–19.7.

A-naiset

1. Mustjoki-Purhonen Johanna 165

2. Santonen Tiina 170

3. Laakso Johanna 173

A-miehet

1. Kuronen Miki 210

2. Mikkola Ossi 211

2. Kaskinen Miikka 224

B-naiset

1. Valajärvi-Leinonen Terhi 193

2. Teivo Tuija 193

3. Heinonen Pirkko 195

B-miehet

1. Korhonen Jukka 164

2. Seppänen Joni 167

3. Parta Jouni 168

TIIKERI TROPHY 16.8.

Tytöt lyhennetty rata

1. Seimola Vilja 13

2. Latva Jenni 11

Pojat lyhennetty rata

1. Nylund Miki 16

Pojat sininen tee

1. Vikki Paulus 21

2. Latva Joni 18

3. Hovi Tommi 17

Tytöt 

1. Hovi Tuulia 20

VIKING LINE OPEN 29.8.

Naiset pb Hcp

1. Mäkelä Marketta 41

2. Korolainen Vera 39

3. Jokela Tiina 34

Miehet LP Hcp

1. Kopperi Matias 71

2. Laiho Jussi 73

3. Theman Pasi 74

Miehet pb Hcp

1. Valariutta Tomi 40

2. Ahola Keijo 39

3. Kontio Ari 39

NGK 30V 22.8.

1. Lindfors Anneli 45

2. Hiltunen Juha 43

3. Konttinen Kari 43

EVERYBODYS 21.9.

1. Laakso Kimmo 43

2. Lehtimäki Rauno 39

3. Ahtela Eero 39

NURMIJÄRVEN KYLÄOTTELUN 
VOITTAJAJOUKKUE: Nurmijärvi kk

K-CITYMARKET KLAUKKALA 
KINKKUSCRAMBLE 5.10.

1. Honkala Atte/
Toivonen Minna

62

2. Santonen Kari/
Santonen Tiina

63

3. Laine Jere/Laine Petri 63

NAISTEN SADONKORJUU 13.9.

1. Ikävalko Maria 47

2. Koivisto Leena 35

3. Nieminen Anne 35
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Poikkeuksellinen golfkesä on takana. 
Vielä joitakin golfpäiviä on varmasti 
jäljellä tätä kirjoittaessa, mutta kilpai-
lujen osalta kausi on taputeltu. Viik-
kokisat jatkoivat suosittuna kilpailu-
sarjana, ja tänä vuonna viikkokisoissa 
nähtiin peräti 1481 kilpailusuoritusta. 
Parhaimmillaan yhdessä osakilpailus-
sa oli 133 osallistujaa. Parikilpailut-
kin olivat jälleen suosittuja, ja vaikka 
klubikisoja järjestettiin tänä vuonna 
edellisvuosia vähemmän, oli osallis-
tujia kuitenkin enemmän kuin esimer-
kiksi viime vuonna. 

NGK:n pelioikeutetuista noin kolmannes 
osallistuu kesän aikana johonkin kilpai-
lutapahtumaan. Tämä osoittaa sen, että 
kilpailutapahtumia tarvitaan, kuitenkin 
kohtuuden rajoissa, että muullekin pelaa-
miselle riittää vapaita aikoja. Kilpaileminen 
on golfin suola, kilpailet sitten itseäsi tai 
muita vastaan. Seuran Mestikset ovat 
monelle kesän kohokohta, sosiaalinen 
tapahtuma, jossa monet pelaajat näkevät 
toisiaan kenties ainoan kerran kesässä. 
Suuri joukko kilpailijoita jää seuraamaan 
päivän tapahtumia loppuun asti, ja oman 
kierroksen käänteet käydään läpi sadatel-
len tai hersyvästi nauraen. 5-kymppisten 
skineissä raha vaihtaa omistajaa, eikä al-
tavastaajakaan jää välttämättä nuolemaan 
näppejään.

KILPAILUKAUSI 2020

Ikäluokkien mestaruuskisat
Ikäluokkien LP-mestaruuskilpailuissa hei-
näkuussa oli mukana 95 osallistujaa eri 
sarjoissa: MID miehet, P15, P21, T15, 
M50, N50, M60, N60, M70 ja N70. Ki-
sassa pelattiin kaksi kierrosta taas kerran 
erinomaisissa sääolosuhteissa. Kenttä 
oli loistavassa kunnossa ja kenttämestari 
Tommi ”Jyrä” Turunen oli tavoilleen uskol-
lisena virittänyt viheriöt jälleen liukkaiksi.
 Tasokkainta golfia nähtiin ehkä hie-

man yllättäen Mid-miesten kisassa. Vesa 
Hiltunen vei tittelin lopulta melko selkeästi 
154 lyönnillä. Timo-Pekka Koskela oli toi-
nen ja Jari Pitkänen puristi kolmanneksi. 
Mid-naisten sarjassa ei ollut tällä kertaa 
osallistujia, koska samaan aikaan pelattiin 
Mid-Tourin osakilpailu Tapiolassa. P21-
sarjan voiton vei myös varsin selkeästi Vil-
le Tikka. Rasmus Lindeman oli toinen ja 
pronssia otti Joni Seppänen.
 Oli erittäin ilahduttavaa nähdä alle 
15-vuotiaiden sarjoissa 12 innokasta kil-
pailijaa. Tyttöjen sarjan paremmuus rat-
kaistiin, niin kuin kuuluu, vasta toisella 
kierroksella, sillä ensimmäisen kierroksen 
jälkeen Emilialla ja Annalla oli eroa vain 
yksi lyönti. Emilia Seppänen oli lopulta 
terävämpi ja vei mestaruuden Anna So-
vijärven ollessa toinen. P15-sarjan Aleksi 
Sovijärvi ei jättänyt muille juuri mahdol-
lisuuksia. Kaksi tasokasta kierrosta vei 
Aleksin lopulta mestariksi peräti 10 lyön-
nin erolla ennen toiseksi tullutta Neo-Niko 
Hiltusta. Hugo Nylund pokkasi pronssia.
 Osallistujamäärältään suurimmasta 
M50-sarjasta tuli ennakko-odotusten mu-
kaisesti tiukkaakin tiukempi. Marko Julin 
näytti jälleen vaarallisuutensa ja karkasi 
ensimmäisenä päivänä johtoon tuloksel-
la 77. Kakkosena kärkkyi parin lyönnin 
päässä ehkä yllättäen, mutta itsevarmana, 
Vesa Tarkkanen. Timo Hyvättinen ehkä 
odotetusti kolmantena ja vielä yksi yllättä-LP-mestaruus Miki Kuroselle, kakkonen Ossi Mikkola ja kolmas Miikka Kaskinen.

Terhi Valajärvi-Leinonen ja Tuija Teivo ratkoivat Classic-sarjan paremmuutensa uusinnassa, 
jossa Terhi oli vahvempi. Kolmanneksi kisassa sijoittui Pirkko Heinonen tuloksella 195.
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jä, Martti Sedergren, kiilasi tulosluettelos-
sa ennakkosuosikki Kari Santosen edelle, 
joka oli ensimmäisenä päivänä viisi lyöntiä 
Julinia heikompi. Kärkimiesten tuntumas-
sa nälkäinen joukko pelureita. Toisena 
päivänä asetelmat muuttuivat dramaatti-
sesti. Ensimmäisen päivän yllättäjät eivät 
yltyneet toisena päivänä samaan lentoon. 
Myös Julinin kone lähti yskien käyntiin. 
Etuysin jälkeen ero Santoseen oli kutistu-
nut vain kahteen lyöntiin ja takaysillä San-
tonen kävi jo johdossakin, mutta viimeisen 
reiän bogie tiesi tasatulosta ja uusintaa. 
Uusinnassa Kari Santonen vei pidemmän 
korren ja Julinin oli tyytyminen hopeaan. 
Timo Ripatti vastasi päivän kolmanneksi 
parhaasta tuloksesta ja nousi pronssille 
ohi Ismo Eskolan ja Vesa Tarkkasen.

 M60-sarja oli myös tiukkaakin tiukem-
pi alusta alkaen. Juuso Jokela ja Ilkka Yli-
Ojanperä pelasivat tasaiset kaksi kierrosta 
ja päätyivät lopulta tasatulokseen ja uusin-
taan. Uusinnassa rutinoitunut Juuso pela-
si itsensä voittoon ja Ilkka joutui tyytymään 
kakkostilaan. Kärjen takana kolmikko Jari 
Laitinen, Petri Teivo ja Jukka Korhonen 
kävivät tasaista kamppailua. Tuosta kolmi-
kosta takavuosien menestyjä Jari Laitinen 
palasi palkintopallille pitkästä aikaa. 
 N60-sarjassa tahtipuikkoa heilut-
ti alusta lähtien Asta Peltoniemi, vaikka 
toinen päivä oli dramaattinen. Aulikki Mä-
kelän toinen kierros alkoi epäonnisesti. 
Leena Koivisto sortui ensimmäisellä rei-
ällä triplaan, mutta Asta teki vastaavasti 
triplan reiällä kuusi, kun Leena Koivisto 

sai samalla reiällä birdien. Eroa oli siinä 
vaiheessa neljä lyöntiä. Leena kiri lopulta 
parin lyönnin päähän, mutta viimeisen rei-
än tupla vei haaveet mestaruudesta. Asta 
voittoon, Leena hopealle ja Aulikki Mäkelä 
pronssille. 
 Uusinnalta ei vältytty myöskään M70-
sarjassa. Ainoa 9-kympin alittaja Kari Tirk-
konen näytti karkaavan voittoon jo ensim-
mäisen päivän perusteella, mutta viiden 
lyönnin päässä seurannut Rauno Heino-
nen oli toista mieltä, vaikkei täysin ollut us-
konut mahdollisuuksiinsa, sillä hän istui jo 
nauttimassa ruokajuomiaan klubin teras-
silla Tirkkosen päättäessä kierroksensa. 
Epäuskoinen Heinonen lähti vielä taiste-
lemaan kisan voitosta, mutta uusinnassa 
Tirkkonen oli kuitenkin lopulta vahvempi. 
Raimo Hälinen pelasi toisen päivän toi-
seksi parhaan kierroksen ja ylsi pronssille. 
N70-mestariksi pelasi Kirsti Romppainen. 

Seuran LP-mestaruuskisat
Seuran mestaruuksista pelataan miesten 
sarjassa 54-reikäinen kilpailu, jossa kaik-
ki kentän yhdeksiköt pelataan kahteen 
kertaan, kilpailun päättyessä sunnuntai-
iltapäivänä B9-viheriölle. Naiset pelaa-
vat kahtena päivänä 18 reikää. Samaan 
aikaan yli 10 tasoituksella pelaavat pe-
laajat kisasivat klubitiiltä NGK Classic B-
mestaruudesta, niin ikään 18 + 18 reiän 
kilpailussa. 
 Miesten mestaruuskisassa vauhtia 
kärkeen lähtivät pitämään Miki Kuronen 
ja Ossi Mikkola. Lauantaipäivän kierrosten 
jälkeen odottivat kaverin häät Hämeen-
linnassa, jossa Henri Satama oli jo hoi-
tamassa bestmanin velvollisuuksia, eikä 
voinut tällä kertaa osallistua kisaan. Luul-
tavasti nyt pelattiinkin klubimme historian 
nopeimmat kilpailukierrokset, sattuneesta 
syystä. Miki Kuronen pelasi ensimmäise-
nä päivänä pelkkää punaista tulostaululle 
ja johti kisaa tuloksella -8 (68+68) lyönnil-
lä. Ossi Mikkola peesasi kolmen lyönnin 
päässä ja alusta lähtien näytti siltä, että 
kisa ratkaistaan näiden kahden miehen 
kesken ja näin siinä kävikin. Kisan toinen 
kierros sujui Mikiltä edellispäivään nähden 
takellellen. Ossi käytti tilaisuuden hyväk-
seen ja kuroi neljän lyönnin eron miltei um-
peen jo etuysillä. Miki teki kuitenkin kaksi 
birdietä rei’illä 11 ja 12, joten ero oli taas 
kolme lyöntiä. Reiällä 15 Miki teki kuiten-
kin tuplan, hukattuaan avauksensa ja seu-
raavalle reiälle bogin. Kun Ossi vielä teki 
birdien 17. reiällä, tultiin viimeiselle reiälle 
tasatilanteessa. Yleisöä oli runsaasti gree-
nin ympärillä jännittämässä ja tilanne oli 
kaikilla tiedossa. B9:llä oli Mikillä ja Ossilla 
molemmilla par-putti vähän yli metristä. 

NGK Classic B-mestaruuden vei vastustamattomasti Jukka Korhonen tuloksella 164. T
oiseksi kisasi Joni Seppänen 167 lyönnillä ja Jouni Parta oli 168 lyönnillä kolmas.

Naisten mestaruuden vei Johanna Mustjoki-Purhonen tuloksella 165 lyöntiä (79+86). Tiina 
Santosen kisa päättyi tulokseen 170 (76+94). Kolmanneksi pelasi edellisvuoden mestari Jo-
hanna Laakso tasaisella esityksellä.
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Ossi oli ensimmäisenä vuorossa, koska 
oli hieman kauempana. Ossin putti ei brei-
kannut ja korttiin tuli harmittava bogi. Miki 
sai upotettua oman puttinsa kylmähermoi-
sesti ja uusi edellisvuoden mestaruutensa 
tuloksella -6 (68+68+74). Ossin tulos -5 
(69+71+71) oikeutti selkeään kakkosti-
laan. Kärjen takana Miikka Kaskinen vei 
yhtä selkeästi kolmannen tilan. Neljänneksi 
tuli Mikael Jämsä ja viidenneksi Vesa Hiltu-
nen, ja tasatuloksella Ville Kaarakainen 6. 
sijalle.
 Naisten mestaruuden vei lopulta selke-
ästi Johanna Mustjoki-Purhonen tuloksella 
165 lyöntiä (79+86). Ensimmäisen päi-
vän jälkeen Tiina Santonen näytti vahvaa 
osaamista 76 lyönnillä, mutta toinen päivä 
ei sujunut yhtä mallikkaasti. Etuysin triplat 
molemmilla par 5:lla, kolmella tuplalla 
säestettynä näytti suuntaa lopputulokselle. 
Tiinan kisa päättyi tulokseen 170 (76+94). 
Kolmanneksi pelasi edellisvuoden mestari 
Johanna Laakso tasaisella esityksellä.

NGK Classic 
NGK Classic B-mestaruuden vei vastus-
tamattomasti Jukka Korhonen tuloksella 
164. Toiseksi kisasi Joni Seppänen 167 
lyönnillä ja Jouni Parta oli 168 lyönnillä kol-
mas.
 Naisten B-mestaruuskisa oli tiukkaakin 
tiukempi. Tasatulokseen 193 päätyneet 
Terhi Valajärvi-Leinonen ja Tuija Teivo rat-
koivat paremmuutensa uusinnassa, jossa 
Terhi oli vahvempi. Kolmanneksi kisassa 
sijoittui Pirkko Heinonen tuloksella 195, eli 
vain kaksi lyöntiä voittajalle ja kakkoselle 
hävinneenä.
  

M50-sarjan uusinnassa Kari Santonen vei pidemmän korren ja Julinin oli tyytyminen hopeaan. 
Timo Ripatti vastasi päivän kolmanneksi parhaasta tuloksesta ja nousi pronssille.

N70-mestariksi pelasi Kirsti Romppainen. 

Pojat yli 15 v.-mestaruuskolmikko.

Pojat alle 15 v. parhaat.
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Reikäpelimestaruus
Golfin alkuperäisen kilpailumuodon, rei-
käpelin mestaruudet ratkottiin kesän mit-
taan. Cup-muotoisena pelattava seuran 
mestaruus starttaa jo toukokuussa ja 
mestaruudet on ratkottu elokuun loppuun 
mennessä. Reikäpelit pelataan sarjoittain 
tasoituksettomina, poikkeuksena Reikä-
peli-Cup, jossa tasoitukset huomioidaan. 
Kaavioihin sijoitetut pelaajat sopivat omat 
otteluaikansa säädetyn aikataulun puit-
teissa. Pelin henki on selvä. Ottelun voit-
taja jatkoon, häviäjä laulukuoroon. Lopul-
ta jäljellä on vain voittaja. Reikäpeli 2020 
mestarit ovat: miehet Vesa Hiltunen, naiset 
Johanna Mustjoki-Purhonen, MID-miehet 
Vesa Hiltunen, M50 Jari Hurme, M60 Juu-

keja matkapalkinnon arvontaan. Arvonnan 
voittaja Tiina Santonen sai matkalahjakor-
tin Belekiin. 

Kilpailutoimikunnan järjestämissä 
omissa kilpailuissa, Open-kisoissa, reikä-
pelikisoissa ja lyöntipelimestaruuskisoissa 
on nähty tällä kaudella 2638 osallistujaa, 
huolimatta koronaepidemian tuomasta 
epävarmuudesta, tai ehkä juuri siitä syys-
tä. Kasvua edellisvuoteen on noin 10 %, 
huolimatta vähäisemmästä tapahtumien 
määrästä. Golf on liikuntamuoto, jota voi-
daan harrastaa väljästi ja turvallisesti, muut 
pelaajat huomioiden. 30-vuotisjuhlavuosi 
jää historiaan kuitenkin siitä, ettei avaus-
tapahtumaa, Vappukisaa, voitu järjestää 
ja Juhlagaala palkitsemisineen jouduttiin 
perumaan. Kauden päättäjäiset pidettiin 
Cross Country -kisan jälkeen, ja tuolloin 
myös kauden mestarit palkittiin ja yhtei-
sön vaikuttajia muistettiin kunniamerkein ja 
huomionosoituksin. 
 Kilpailutoimikunta onnistui muiden 
toimikuntien ohella tekemään vuodesta 
ikimuistoisen. Lämmin kiitos kilpailutoi-
mikunnan aktiivisille jäsenille. Kiitos myös 
jäsenistölle. Te teette kilpailuista iloisia ja 
onnistuneita tapahtumia.
 Erityiskiitoksen haluan tässä vaiheessa 
lausua Esa Meriläiselle, joka on 26 vuoden 
ajan luotsannut yhdessä seuran ja yhtiön 
hallitusten kanssa yhteisöämme määrätie-
toisesti ja ammattitaidolla. Esa on noussut 
arvostetuksi golfalan toimijaksi ja tehnyt 
Nurmijärvi Golfista viihtyisän, helposti lä-
hestyttävän ja yhden merkittävimmistä 
suomalaisista golfyhteisöistä.
Kiitos kaudesta 2020.

Nähdään viimeistään ensi keväänä.
Juha Kuronen, kilpailutoimikunta

OSALLISTUJAMÄÄRÄT KAUDEN 2020 
KLUBI- JA OPEN-KILPAILUISSA

Srixon Lippukisa  .......................... 78

Ekatii Scramble  .......................... 104

Perhemalja ................................... 46

Bloodsome Barbeque ................... 32

Everybody’s .................................. 51

Kinkkukisa .................................. 116

Cross Country  ............................. 94

Viaplay Open ................................ 70

Golfkesä Open  ............................ 84

Matka Vekka Open ....................... 60

OnGolf Tour Open ...................... 138

Viking Line Open .......................... 48

Juuso Jokela ja Ilkka Yli-Ojanperä pelasivat tasaiset kaksi kierrosta ja päätyivät lopulta tasa-
tulokseen ja uusintaan. Uusinnassa rutinoitunut Juuso pelasi itsensä voittoon ja Ilkka joutui 
tyytymään kakkostilaan. Kärjen takana kolmikko Jari Laitinen, Petri Teivo ja Jukka Korhonen 
kävivät tasaista kamppailua. Tuosta kolmikosta takavuosien menestyjä Jari Laitinen palasi 
palkintopallille pitkästä aikaa.

N60-sarjassa Asta Peltoniemi voittoon, Leena Mäkelä hopealle ja Aulikki Mäkelä pronssille. 

so Jokela, M70 Matti Malin, MID-naiset 
Tiina Santonen, N50 Johanna Mustjoki-
Purhonen, N60 Aulikki Mäkelä, Reikäpeli- 
cup Juha Saarenpää. 

Viikkokisat
Viikkokilpailut jatkoivat suosituimpana kil-
pailumuotona. Kesän aikana nähtiin yh-
teensä 1481 suoritusta. Eri kilpasarjojen 
voittajiksi kuoriutuivat Miikka Kaskinen (M 
Pb ja Scr), Tiina Santonen (N Pb ja Scr), 
Santonen Kari (M50 Pb), Petri Teivo (M60 
Pb), Juha Koivisto (M70 Pb), Leena Koivis-
to (N60 Pb), Kirsti Romppainen (N70 Pb) ja 
Pirjo-Helena Pitkänen (9 r.) Kaikki viikkokil-
pailujen osallistujat saavat osallistumisker-
tojensa mukaisen määrän arvontakupon-
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Koronaviruksesta huolimatta lähes 
kaikki senioritoimikunnan suunnitellut 
tapahtumat voitiin järjestää pelikau-
della. 

Seniorisunnuntai ja D-cup par 3 -radalla 
siirtyivät pandemian takia syksyyn. Mo-
lempiin tapahtumiin osallistui ilahduttavan 
paljon pelaajia. D-cupin voitti taas kerran 
Petri Teivo. Seniorisunnuntaina voittanees-
sa joukkueessa pelasivat Ritva Kilpi, Leena 
Koivisto, Jukka Laurila ja Matti Mäkinen. 
Ladyt olivat senioreita selvästi parempia 
perinteisessä Ladyt vastaan SeniOrit kilpai-
lussa. Seuraotteluissa voitimme vieraissa 
Suur-Helsingin Golfin, mutta Tawast Gol-
fille hävisimme. Kotiotteluissa tuli tappiot 
kolmiottelussa Keimola Golfia ja Tuusula 
Golfia vastaan ja myös Hyvinkää Golf voitti 
meidät. Kaikkiin seuraotteluihin ilmoittautui 
nopeasti tarvittava määrä pelaajia. Uuden-
maan alueen seurojen seniorien reikäpeli-
cupissa joukkueemme pärjäsi hienosti ja 
sijoittui neljänneksi. Hienosti pärjäsi myös 
Erkki Oila, joka voitti SM-kultaa 80-vuotiai-
den hcp-sarjassa!

Senioreiden Senioreiden 
golfkesä 2020golfkesä 2020

 Talkoot kenttämestarin ja Hiltusen Ju-
han johdolla olivat hetken tauolla keväällä, 
mutta kesällä joka kuukauden ensimmäi-
nen maanantai kokoontui parisenkymmen-
tä innokasta talkoolaista kentän ja sen ym-
päristön kunnostustöihin. Ja työrupeaman 
päälle syötiin lounas ja pelattiin pallorännis-
sä koko kesän kestänyt eclectic-kilpailu, 
jonka voitti Mauri Kyllönen.

 Seniorien oma klubimatka piti tänä 
vuonna tehdä Skooneen, mutta se joudut-

tiin perumaan. Onneksi kotimaan matkailua 
sai harrastaa ja bussilastillinen pelaajia kävi 
Oilan Erkin johdolla pelaamassa Ahvenan-
maalla ÅGK:n kentillä. Matka oli osallistuji-
en mielestä erittäin onnistunut ja lähes kor-
vasi Skoonen matkan peruuntumisen.

 Talvella jatketaan talkoita ja harjoitellaan 
lyöntejä ja putteja Malmin kuplahallissa.

Senioritoimikunnan psta
Pekka Koskinen
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Naistoimikunnan kausi käynnistyi vi-
rallisesti 7.6. Ladies Day -tapahtumal-
la, johon osallistui peräti 39 innokasta 
naisgolfaria. 

Päivä alkoi rangella mailatestauksella ja 
huipentui 18 reiän pistebogey-kisaan. Tätä 
ennen oli toukokuussa ehditty pitää seu-
ramme pron Toni Korpiheten ohjauksessa 
kolme treeni-iltaa, jotka nekin houkuttivat 
paikalle maksimimäärän aktiivisia naisia. 
 Perinteinen seuraottelu Keimolan, Tal-
man ja Nevaksen Ladyja vastaan pelattiin 
kesäkuussa Nurmijärven kentällä. Ensi ke-
sänä tavataan Keimolassa.
 Heinäkuussa naistoimikunta järjesti niin 
ikään perinteisen pelireissun kuukauden 
vaihtokentälle Lahden Takkulaan. 
 Ladyt vs. SeniOrit kisattiin heinäkuun 
viimeisenä sunnuntaina. Aurinkoinen sää ja 
loistava kisatunnelma siivittivät Ladyt tänä 
vuonna voittoon. 
 Elokuinen Naisten iltaysi houkutti mu-
kaan erityisesti uusia naisjäseniämme. 
 Kauden päätöskisa Sadonkorjuukisa 
pelattiin yhdessä Herrasmiesgolfareiden 

Naisten ja 
tyttöjen kausi

kanssa syyskuussa. Tilaisuudessa palkittiin 
myös koko kauden kestäneisiin Puttihissi-, 
Eclectic- ja Birdiepuukisoihin osallistuneet 
naispelaajat.

 Naistoimikunta kiittää kaikkia men-
neestä kaudesta! Toivottavasti saamme 
paljon uusia ja vanhoja jäseniä mukaan ta-
pahtumiimme myös ensi kaudella 2021!
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Hallintopäällikön 
ensimmäinen vuosi
Aloittaessani tammikuussa uudessa työssäni Nurmijärvi Golfin hallinto-
päällikkönä olin täynnä innokasta odotusta. Ensimmäisestä vuodestani 
tulikin kaikella tapaa hyvin erikoislaatuinen. 

Koronapandemian takia jouduimme heti alkukaudesta sopeutumaan jatkuvaan 
epävarmuuteen ja muuttuviin olosuhteisiin. Yhdessä kokeneen henkilökunnan 
ja ymmärtäväisten pelaajien kanssa suoriuduimme haasteista erinomaisesti ja 
vuodesta tulikin kaikkien aikojen menestys!

 Esan ja Johannan avustuksella pääsin nopeasti osaksi tiimiä. Olen päässyt 
tekemään paljon erilaisia töitä, laidasta laitaan. Työni ehdottomasti parhaat puo-
let ovatkin töiden monipuolisuus ja ympärilläni olevat, ihanat, ihmiset: Työkaverit, 
osakkaat ja jäsenistö. Yhteisöllisyys tuntuu hyvältä. 

 Olen ylpeä, että saan työskennellä yhdessä Suomen hienoimmista golfken-
tistä, jonka kunnosta pelaajat ovat vuolaasti antaneet kiitosta päivittäin. 

 Lopuksi haluan vielä kiittää Esaa kuluneesta yhteisestä vuodesta ja toivottaa 
lokoisia eläkepäiviä! 

Kevättä ja teidän tapaamistanne odotellessa
Stina

HOLE 
IN ONET  

2020
Nro

292 19.5. Marko Koivuneva NGK 

 B8 wedge

293 20.5. Mikko Koivisto NGK 

 C4 rauta-5

294 26.5. Joona Marjanen NGK 

 B8 wedge

295 9.6. Mika Miikkulainen NGK 

 B5 rauta-5

296 23.6. Niko Eskola NGK 

 A3 P

297 27.6. Jussi Vaittinen NGK 

 A3 hybr27

298 8.7. Kari Tirkkonen NGK 

 B5 rauta-8

299 17.7. Tuula Virtanen NGK 

 B5 rauta-7

300 7.8. Anne Nieminen NGK 

 B8 PW

301 9.8. Rainer Kontio NGK 

 B5 rauta-7

302 22.8. Arja Salminen NGK 

 B8 rauta-9

303 30.8. Keijo Himanen VGH 

 A3 rauta-6

304 5.9. Mika Penttilä NGK 

 A8 hybr21

305 16.10. Jorma Saari NGK 

 B8 PW

306 14.11. Jorma Saari NGK 

 A3 rauta-6
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Yhdistys nimitti syyskokouksessaan uusiksi kunniajäsenikseen Juha Hiltusen ja Esa Meriläisen.

Klubin toimintasuunnitelman 2021 tiivistelmä
Nurmijärven Golfklubi ry piti syyskokouksen 5.11. 
2020. Kokouksessa vahvistetiin vuoden 2021 toimin-
ta- ja taloussuunnitelma, joka on kokonaisuudes-
saan luettavissa Nurmijärvi Golfin kotisivuilta. Tässä 
kuitenkin hieman tiivistelmää:

Vuoden 2021 ydintavoitteet ovat jäsentyytyväisyyden tur-
vaaminen, jäsenmäärän suunnitelmallinen lisääminen ja 
tasapainoinen talous. Ydintavoitteet tukevat myös koko 
Nurmijärvi Golfin yhteisön strategiaa

Käytännön toimintaa ohjaavat hallituksen ohella hallituksen 
nimittämä toiminnanjohtaja ja hallituksen asettamat toimi-
kunnat ja työryhmät. Toimikunniksi ja työryhmiksi vuodelle 
2021 asetetaan kilpailutoimikunta, naistoimikunta, senio-
ritoimikunta, jäsen- ja klubitoimikunta sekä juniori- ja val-
mennustoimikunta.

Yhdistyksen jäsenmäärän arvioidaan vuoden 2021 lopussa 
olevan 1.900 jäsentä eli jäsenmäärää pyritään tavoitteellisesti 
kasvattamaan. Osakasjäsenten jäsenmaksuksi päätettiin ai-
kuisilta 88 euroa ja junioreilta 50 euroa. Klubijäsenten jäsen-
maksuksi päätettiin aikuisilta 98 euroa ja junioreilta 55 euroa.  

Suurimmat yksittäiset erät ovat Golfliiton jäsenmaksu, joka 
perustuu klubin jäsenmäärään 31.8.2020 sekä kotikenttä-
vuokra, joka perustuu klubin ja kenttäyhtiön välisen kotikent-
täsopimuksen mukaiseen vuosivuokraan. Lisäksi budjetissa 
on varaus klubirakennuksen rakennuskustannuksiin osallistu-
misesta.

Suurimmat toimikuntakohtaiset kuluerät muodostuvat val-
mennustoiminnasta, joka sisältää mm. opetus- ja valmen-
nuspalkkiot, talviharjoittelun tilavuokrat sekä edustuspelaajien 
kilpailukulut.
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30-vuotisjuhlan tunnelmia

Illallisseuruetta 30-vuotisjuhlissa.

NGK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Kalmi 
tervehdyspuheessaan.

Suomen Golfliiton onnittelut toivat puheenjohtaja Hanna 
Hartikainen ja liiton hallituksen jäsen Mikko Eskelinen.
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Taisto Hellgren lahjoitti 1.000  euroa klubille käytettäväksi junioritoimintaan, mm. Vuoden Golfjuniori 
-kiertopalkinnon hankkimiseen.
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LAHJOITTAJA LAJIKE

Aromäki Hillevi ja Jorma kultsade

EsBe kultasade, 2 kpl

Handolinin Taimitarha kultasade

Kalmi Sari ja Petri katsura

Katajamäki Sirpa ja Veikko ruotsinpihlaja

Keimola Golf punakoivu

Kilpeläinen Matti ja Lindfors Anneli japaninpihta

Koivisto Leena ja Juha saarnivaahtera

Koivisto Luca kuriilienkirsikka

Koivu Arto kultakoivu

Laurila Anne-Marja ja Jukka kultasade

Lehtimäki Tyyne ja Rauno ruotsinpihlaja

Meriläinen Mari ja Esa punasaarni

Nevalainen Tuomo koreanpihta

NGK juniori- ja valmennustmk:n jäsenet koreanpihta

Nurmijärven kunta rusokirsikka

Oila Erkki kultakusi, 2 kpl

Pajunen Pasi ruotsinpihlaja

Piippo Kari katsura

Purhonen Johanna ja Kai-Petteri rusokirsikka

Reijonen Martti punakoivu

Sarjamo Antti japaninpihta

Suomen Golfkenttien Yhdistys tuurenpihlaja

Suomen Golfliitto koreanpihta

Suomen PGA hurmevaahtera, 2 kpl

Suur-Helsingin Golf kultasade

Theman Pasi saarnivaahtera

Tuusulan Golfklubi saksanpihlaja

Valajärvi-Leinonen Terhi koreanpihta

Puulahjoitukset NGK:n 30-vuotis- 
juhlavuoden kunniaksi 
perustettuun arboretumiin.

Lahjoitetut puut on alkusyksyn 
aikana istutettu väylien A8 ja A9 
väliselle kumpareelle.

Näin muodostettu ‘arboretum’ 
tullaan ensi keväänä varustamaan 
opastein ja nimikyltein.

Näiden lahjoitusten lisäksi Marita 
ja Kari Vainiomäki tekivät 350 euron 
suuruisen lahjoituksen aloitteleville 
junioreille tarkoitettujen pelivälinei-
den hankkimiseen.

Nurmijärvi Golf 
kiittää kaikkia lahjoittajia.

Arboretum
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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

Lämmin kiitos 

kaikille yhteistyö-

kumppaneille 

vuodesta 2020

YHTEISTYÖKUMPPANIT 2020
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Pidetään
huolta

itsestämme
ja toisistamme

ja nähdään
keväällä 2021.

Kuva: Sanna Jokela


