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Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry

Päätoimittaja: Kari Piippo, kari.piippo@nurmijarvi-golf.fi

Nurmijärven Golfklubi ry

Ratasillantie 70, 05100 Röykkä

Puh. 0600 197 83

internet: www.nurmijarvi-golf.fi

Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR

Kannen kuva: Sanna Jokela

Golfkauden ulkopuolella tavoitat meidät 
parhaiten joko sähköpostilla tai puhelimella:
• palvelupäällikkö Johanna Purhonen,  
 johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi 
 puh. 045 7731 3145  
• hallintopäällikkö Stina Näntö
 stina.nanto@nurmijarvi-golf.fi 
 puh. 040 740 6350 
• toimitusjohtaja Kari Piippo
 kari.piippo@nurmijarvi-golf.fi
 puh. 040 169 1510

YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET  
Tarkista yhteystietosi NexGolfissa ja ilmoita mah-
dollisista muutoksista. Jäsenkirjeet ja muut vies-
tit lähetetään aina jäsenrekisterissä olevien tietojen 
mukaan. Muutokset voi tehdä itse NexGolfissa pe-
laajan omissa tiedoissa tai laittaa muuttuneista tie-
doista viestiä sähköpostilla toimistoon. 

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

PARHAASSA SEURASSA
Golfkesä-21 on lähestymässä päätöstä 
ja on aika katsoa muutama askel taak-
sepäin. Golfin suosio ja näkyvyys koko 
yhteiskunnassa on edelleen vahvassa 
kasvussa. Tämä on näkynyt meillä Nur-
mijärvelläkin; jäsenmäärämme on tänä 
päivänä kautta aikojen korkein. Meitä 
NGK:sia on tänään jo 1949.  Tämä kehi-
tys on näkynyt meille kaikille uusina iloi-
sina ja hymyilevinä kasvoina niin klubil-
la, golfkierroksilla kuin eri tapahtumissa.
Kesän aikana erilaisissa asiayhteyksis-
sä on moni meistä törmännyt sanoihin 
”Parhaassa seurassa”. Tämä kuvastaa 
meille niin tärkeätä NGK-henkeä kuin 
myös haluamme olla kehityksen kärjes-
sä, kun kyseessä on seuramme tuot-
tamat palvelut jäsenistöllemme. Yksi 
merkittävä osa tätä on seuramme run-
saslukuinen määrä aktiivisia vapaaehtoisia, jotka mielestä-
ni ansaitsevat meiltä kaikilta ison kiitoksen. Hyvä esimerkki 
tästä on monesta eri suunnasta kantautuneet kiitoksen sa-
nat, joita on saanut kuulla, kun klubilla puhuttiin vapaaeh-
toisten toiminnasta niin seuramme mestaruuskisoissa ”sa-
detta uhmaten” kuin syyskuussa järjestettyjen M60-, M65-, 
M70-, M75- ja N65-ikäluokkien SM-reikäpeleissä. 

Juniorityö ja kilpailullinen menestys
Yhtenä seuramme painopisteenä heti alusta alkaen on ol-
lut halu panostaa junioritoimintaan, josta olemmekin tänä 
päivänä tunnettuja myös yhteisömme ulkopuolella. Myös 
halumme panostaa kilpagolfiin ja suoda siihen panostavil-
le jäsenillemme edellytykset pitkäjänteiselle ja suunnitelmal-
liselle harjoittelulle on ollut seuramme toiminnan kulmaki-
viä koko 2000-luvun. Tänä kesänä olemme jälleen saaneet 
nauttia tämän työn hedelmistä niin henkilö- kuin joukkue-
tasolla. Seuramme miehet saavuttivat jälleen tänä vuon-
na SM-mitalin, ollen toinen joukkue SM-kisoissa. Johanna 
Mustjoki-Purhonen oli kolmas N50 SM-lyöntipelissä lisäksi 
Johanna edusti Suomea EGA seniorinaisten EM-joukkue-
kisoissa Bulgariassa. Aleksi Sovijärvi edusti Suomea alle 
14-vuotiaiden The Amundi Evian Juniors Cupissa Ranskas-
sa. Kisaa pidetään ikäluokan epävirallisena MM-kilpailuna. 
Kisa on pelattu vuodesta 2007 ja Aleksi oli jo toinen NGK:n 
juniori, joka on tullut valituksi edustamaan Suomea kyseisis-

sä kisoissa. Ensimmäinen edustajam-
me kyseisissä kisoissa oli Elmo Gerk-
man neljä vuotta sitten. Lisäksi Aleksi 
edusti Suomea lokakuussa Tanskassa 
pelatussa Nordic Junior Match -kisois-
sa. Kun tähän lisää vielä yhä kasvavan 
junioreiden määrän eri harjoitusryhmis-
sä ja menestyksen laajalla rintamalla 
Golfliiton alaisissa kilpailuissa voimme 
hyvin mielin katsoa tulevaisuuteen.

Uuden edessä
Koko lajiperhettä koskevan murroksen 
rinnalla on jälleen kerran hieno huoma-
ta, että seuramme toiminnan kulmaki-
vet ja painopisteet ovat seuranneet ai-
kaansa. Tavoitteemme on edelleen olla 
seura; joka menestyy kilpaurheilullises-
ta näkökulmasta; jossa on erinomainen 

seurahenki ja aktiivinen jäsenistö ja johon vanhojen sekä 
uusien alan harrastajien on helppo tulla. Voinkin kiitollisena 
jäsenistömme puolesta todeta, että kaikki nämä yllämaini-
tut asiat näkyivät myös tänä kesänä päivittäisessä toimin-
nassamme. Tätä havaintoa tukee myös saamamme palau-
te Pelaaja ensin -kyselyssä niin omien kuin vieraspelaajien 
vastauksissa. 

Yhdessä toimimalla, yhtenä yhteisönä, voimme myös jat-
kossa varmistaa, että Nurmijärvi Golf on sekä meidän omis-
sa että muiden silmissä arvostettu ja kiinnostusta herättävä 
yhteisö. Tämä on asia, mihin tulemme myös toimikuntien 
kanssa kiinnittämään huomiota. Yksi uusi askel tässä on 
ensimmäisiä askeleita ottava Klubitoimikunta ja sen roolin 
vahvistaminen seuramme toiminnassa, mutta tästä lisää 
sitten keväällä.  

Lämmin kiitos kaikille
Näin lopuksi haluan vielä lämpimästi kiittää Teitä kaikkia 
seuramme jäseniä, eri tempauksissa toimineita vapaaeh-
toisia ja erityisesti senioreiden talkooporukkaa sekä toimi-
kuntiemme aktiiveja siitä hienosta ilmapiiristä ja työstä, jota 
olette jälleen tänä kesänä vaalineet ja tehneet. 

Hyvää tulevan golfkesän odotusta kaikille!

NGK ry:n puheenjohtaja

Pasi Theman
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Takana on jo toinen poikkeuksellisis-
sa olosuhteissa vietetty golfkausi. Maa-
ilmanlaatuinen Covid-19-pandemia on 
vaikuttanut yhteiskuntaamme ravis-
tuttavalla tavalla. Lajimme on kuiten-
kin selvinnyt hyvin verrattuna valta-
osaan muita urheilulajeja. Toimintamme 
on viranomaismääräysten suhteen saa-
nut jatkua keskeytyksettä. Viime ja ku-
luva kausi ovat olleet varsin suosiolli-
set säiden ja kauden pituuden suhteen, 
ja kun lajimme on nyt kaiken kaikkiaan 
hyvässä nosteessa ovat niiden seu-
rauksena pelaajamäärät kasvaneet ja 
taloudelliset tulokset olleet varsin tyy-
dyttävät. Kierrosmäärissä jäämme vain 
hieman viimevuotisesta ennätyksestä. 
Tyydyttävä taloudellinen tulos ja vah-
va kassavirta mahdollistavat kentän jat-
kuvan kehityksen. Panostamalla kent-
tämestari Tommi Turusen johtamaan 
kentänhoitoon on saatu kierrosajat lyhe-
nemään tuntuvasti aiemmasta. Pallot löyty-
vät ja peli etenee.  Esimerkiksi allekirjoittanut 
on pelannut viimeiset kymmenen kierrosta 
kentillämme ilman pallonmenetyksiä. 

 Vahva kassa mahdollistaa kenttää ja oheistoimintoja kehittävät investoinnit. Järke-
vän kokoisesta investointimäärästä pystymme selviämään ilman ulkopuolista rahoitusta.

 Kenttään panostaminen on huomattu myös eri kenttien palvelutasoa mittaavassa Pe-
laaja ensin -kyselyssä, jossa olemme esimerkiksi greenien osalta aivan maamme kent-
tien kärkeä. Hyvämaineinen kenttä houkuttelee myös vieraspelaajia ja green fee -tuotot 
ovatkin olleet hyvällä tasolla eikä vierailijoita houkuttelemaan ole erityisemmin tarvinnut 
tehdä alennuskampanjoita.

 Itselleni tulee nyt täyteen viisi vuotta osakeyhtiön hallituksen jäsenyyttä ja samalla sen 
puheenjohtajuutta. Alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti väistyn tehtävästä tulevassa 
vuosikokouksessa ja siirryn rivipelaajaksi, jatkaen tietenkin myös osakkeenomistajana. 
Yrityksen talous on vakaalla pohjalla, kenttä ja golfyhteisön tukitoiminnot ovat oivassa 
kunnossa ja toimitusjohtajan vaihdos on toteutettu onnistuneesti. Tässä yhteydessä on 
oikea hetki kiittää niin aiempaa toimitusjohtajaa Esa Meriläistä kuin nyt vuoden tehtävää 
hoitanutta Kari Piippoa hyvästä golfjohtamisesta. Kiitokset myös muulle henkilökunnal-
le ammattimaisesta ja ystävällisestä työskentelystä ja koko golfyhteisölle hyvästä yhteis-
työstä.

Petri Kalmi
NGK Oy:n hallituksen puheenjohtaja

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

ARVOISAT GOLFARIT

Petri Kalmi, Nurmijärven 
Golfkeskus Oy, puheenjohtaja
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KOLMAS KASVUN KAUSI

Päättynyt golfkausi oli tilastojen va-
lossa jo kolmas kasvun kausi lyhyen 
jäsenmäärätaantuman jälkeen. Seu-
ramme jäsenmäärä on nyt kaikkien 
aikojen ennätyksessään ja pientä kas- 
vua voi odottaa myös tulevalle kau-
delle. Seuramme ja ko-
ko golfyhteisömme voi 
hyvin ja saamme pela-
ta golfia Hyvässä Seu-
rassa!

Pandemia hallitsee vie-
läkin valtakunnan uuti-
sissa ja vaikuttaa myös 
meidän päätöksente-
koomme. Huomioitavaa 
kuitenkin on, että olem-
me kirjanneet kahden ko-
ronavuoden aikana jo yli 112 400 golfsuo-
ritusta kentillämme ilman yhtään todettua 
koronatapausta. Pandemian puhjetessa 
keväällä 2020 korostui yksilön hyvinvoin-
ti yhtenä tekijänä taistelussa virusta vas-
taan. Tämä toi osaltaan uusia ulkoilijoita 
ja kokeilijoita ulkoilmalajimme pariin. To-
teutuneiden lukujen valossa voi jälkeen-
päin todeta, että golfala on onnistunut hy-
vin tämän viheliäisen COVID 19 -viruksen 
kanssa. Julkikuvamme on koronapuhdas.

Hyvinvointi tulee olemaan yhtenä vah-
voista teemoistamme tulevalla kaudel-
la 2022. Panostamme koko jäsenistölle 

Kari Piippo, toimitusjohtaja
Nurmijärvi GolfKULMAHUONEESTA

suunnattaviin tapahtumiin ja opettelemme 
uusia toimintatapoja myös tuleville kausil-
le. Tällä kaudella esimerkkeinä meillä olivat 
kauden avannut Vappukisa, jossa osal-
listujat yllätettiin normaalia runsaammalla 
tarjoilulla. Samoin kävi myös kauden päät-

täneessä Cross Country 
-kisassa. Ideoimme tu-
levia tapahtumia näiden 
kahden hyvän mallin in-
spiroimina!

Jäsenmäärän kasvu on 
mahdollistanut toimivan 
massojen ekonomian. 
Toimintamme tarvitsee 
vain tietyn määrän ta-
loudellisia resursseja, jo-
ten tulevalle kaudelle jä-

senmaksuja voitiin alentaa. Suurimmat 
alennukset kohdennettiin juniorijäsenmak- 
suihin perhekeskeisyys-arvon mukaises-
ti. Lisäajatuksena jäsenmaksujen muutok-
sessa oli myös, että hyvinvointi lisää hy-
vinvointia! Nurmijärvi Golf voi nyt erittäin 
hyvin ja toivomme jäsenistön hyvinvoinnin 
paranevan jatkossakin. Pandemian kes-
kellä!

Mukavasta kaudesta 
2021 kiittäen,
Kari Piippo

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2021|  5  |



Klubin PIKKUJOULUJEN kuvasatoa
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NGK:n pelaajien 
ranking-sijoitukset  2021
 
(suluissa edellisen kauden sijoitus)

Finnish Tour, miehet
 4  (-)  SATAMA, Henri
 10  (55)  KURONEN, Miki
 18  (21)  MIKKOLA, Ossi
 82  (101)  GERKMAN, Elmo
 T101  (86)  JÄRVINEN, Eemeli

World Amateur Golf Ranking (WAGR), miehet
 2347   GERKMAN, Elmo
 2823   JÄRVINEN, Eemeli

Finnish Amateur Ranking (FAR), miehet 
 44  (24)  JÄRVINEN, Eemeli
 49  (-)  GERKMAN, Elmo

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR), tytöt
 T71  (107)  SAURÉN, Saara
 T77  (111)  SEPPÄNEN, Emilia
 82  (-)  SOVIJÄRVI, Anna

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR), pojat
 11 ( 80)  GERKMAN, Elmo
 23  (44)  SOVIJÄRVI, Aleksi
 52  (137)  HILTUNEN, Neo-Niko
 56  (133)  NYLUND, Hugo
 78  (142)  SOVIJÄRVI, Lukas
 114  (144)  SEITSONEN, Niilo
 153  (112)  JÄRVINEN, Teemu
 174  (309)  SEPPÄNEN, Joni
 187  (323)  PÄÄKKÖNEN, Eero
 T213  (391)  LATVA, Joni
 227  (-)  SAARI, Roni
 242  (176)  UUSI-HEIKKILÄ, Tino
 T251  (-)  RISSANEN, Aku
 T262  (317)  TIKKA, Ville
 T334  (325)  EVÄSOJA, Otto
 T334  (-)  HOVI, Tommi
 T353  (-)  KIVI, Kristian
 T372  (-)  VIKKI, Paulus
 T415  (76)  MERILÄINEN, Joel

Syyskokous kutsui kaksi uutta kunniajäsentä!
Kunniajäsen nro 5 Juha Koivisto 
• seuran puheenjohtajuus v. 1996–2001
• vahva vaikuttaja klubitalohankkeessa
• 20 v.- ja 30 v.-historiikin kirjoittamisessa mukana 
• perustetun arboretum idean isä

Kunniajäsen nro 6 Erkki Oila
seuran puheenjohtajuus v. 2007–2009
• pitkäaikainen Kiinteistö Oy:n hallituksen pj. 
• NGK Oy:n hallituksen jäsen
• erityisen pitkäaikainen matkanjärjestäjä

Kiitos Juha ja Erkki! 

Pikkujouluissa myönnettiin ansiomerkkejä
Seuran kultaiset ansiomerkit myönnettiin Antti Sarjamolle ja 
Petri Kalmille merkittävästä työstä Nurmijärvi Golfin hyväksi. 
Hienosti menestyneet urheilijat Miki Kuronen ja Ossi Mikko-
la palkittiin hopeisella ansiomerkillä, lisäksi urheilullisista suori-
tuksista palkittiin pronssisilla ansiomerkeillä Henri Marttinen, 
Teemu Järvinen, Eemeli Järvinen ja Elmo Gerkman. Toimi-
kuntatyöstä pronssiset ansiomerkit myönnettiin Pekka Koski-
selle, Ilkka Yli-Ojanperälle ja Kalevi Hytille.

Uudet kapteenit valittiin
Teemu Vikki ja Mari Karkela valittiin syyskokouksessa seuran 
uusiksi kapteeneiksi. Tino Uusi-Heikkilä vahvistettiin uudeksi 
junnukapteeniksi.
Edelliset kapteeni Pasi Kaskinen, ladykapteeni Tiina Santo-
nen ja junnukapteeni Emilia Seppänen luopuivat tehtävistään. 
Kiitos hyvästä työstä NGK:n yhteisön hyväksi!

Jäsenmaksut kaudelle 2022
Syyskokouksessa päätettiin laskea sekä osakas- että klubijäsen-
ten osalta jäsenmaksuja vuodelle 2022. Erityisesti junnujen osalta 
jäsenmaksua tarkistettiin. 

Syyskokouksessa
huomionosoituksia

OSAKASJÄSENET 
• aikuiset 79 euroa 
• juniorit 29 euroa

KLUBIJÄSENET
• aikuiset 89 euroa
• juniorit 34 euroa
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Katse uuteen kauteen
• kenttämestarin silmin
Mennyt kesä tullaan muistamaan 
mittaushistorian kuumimpana ke-
sänä. Kentällämme oli yksi kuuden 
viikon jakso, jonka aikana satoi ko-
konaista 6 mm vettä. Kuuma ke-
sä tietenkin aiheutti kentänhoidol-
le päänvaivaa, mutta kunnialla siitä 
selvittiin. Tilanne oli jo kuitenkin niin 
kriittinen, että jos helteet olisivat jat-
kuneet vielä 2 viikkoa lisää, niin kas-
teluvesi olisi loppunut.

Kentän pelialueet saatiin jo heti alkuke-
väästä sangen mukavaan kuntoon. Vali-
tettavasti hellejakson aikana jouduimme 
nostamaan leikkuukorkeuksia viheriöillä, 
joten emme saaneet aivan halutun laista 
viheriönopeutta. Alkusyksystä kasvitau-
tipaine nousi jo yli äyräiden emmekä ai-
van pysyneet tautipaineen tahdissa, mut-
ta siitäkin lopulta selvittiin pienin vaurioin.

Remontteja loppusyksystä
Suurimpana kohteena on B3-väylän mut-
kan ja kosteusongelmien korjaaminen. 
Väylää tullaan nostamaan rinteen al-
ta reilusti leventäen väylää oikealle päin. 
Samalla salaojituksia lisätään reilus-
ti ja korjataan vanhoja. Projekti on veny-
nyt täyttömassan puutteen vuoksi, joten 
nähtäväksi jää saadaanko alue täysin val-
miiksi jo nyt marraskuussa. Paljon riippuu 
olosuhteista ja saadaanko siirtonurmea 
enää asennettua. 
B3-väylän mutkasta otetut vanhat massat 
on hyödynnetty leventämällä pelattavaa 
karheikkoa B3-viheriön oikealta puolel-
ta. Lisäksi viheriön oikealla puolella olleet 
isot kivet on hävitetty. Loput ylimääräiset 
massat on ajettu C2-väylän vasemman-
puolen karheikon tasaamiseen.

Katseet kohti tulevaa kautta 2022
Mitään suurempia muutoksia ei kentän-
hoidon saralla tapahdu tulevalle kaudel-
le. Yksi iso muutos on syntynyt tarpeesta 
hallita viheriöiden pintakerroksien orgaa-
nisen aineksen määrää, joten pelaajien vi-
haamia holkituksia tullaan tekemään 2 kpl 
kauden aikana. Pahoittelut siitä, mutta 
joskus kenttää vaan pitää hoitaa! Samoja 
holkituksia olisi tarkoitus tehdä myös väy-
lille ja täyttää syntyneet holkin reiät hie-
kalla. Kenttähenkilökunnan määrä pysyy 
suurin piirtein samassa kuin edellisinäkin 
vuosina.

Hyvää loppusyksyä,
Tommi & kentänhoitajat
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Kausi 2021 
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Kentän avaamis- ja sulkemispäivät 2000-luvulla
Vuosi Avattu osin Avattu kok. Suljettu osin Suljettu kok. Kauden pit.
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
2021 15.04. A, B, par 3, (range 10.4.) 20.04. 09.11. B+D 13.11. 203

Kenttä avattu osittain keskimäärin 21.04. Kauden
pituuskeskiarvo

190 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 2021
Nurmijärvi Golfin tavoitteena on olla kyselyn valtakunnallisessa ver-
tailussa kenttien kärkineljänneksessä lähettiläs- eli suosittelupistei-
den osalla. Omien pelaajien osalla sijoituimme tässä vertailussa edel-
lisvuoden tapaan sijalle 15/91 ja vieraspelaajien arvioinnissa sijalle 
26/78.

NGK:n lähettiläspisteet 2021
vieraspelaajat/omat

Yleisesti katsoen olemme kehittyneet 
myönteiseen suuntaan lähes kaikilla osa-
alueilla. Erityisesti menestyimme seuraa-
vissa osissa: caddiemastereiden palvelu 
on erittäin hyvää, kenttä on hyvässä kun-
nossa ja opettajien tietotaidot ovat hyvät 
sekä koronapandemian kannalta kentän 
ohjeistus on ollut riittävä ja olo tuntunut 
turvalliselta. Kehitettävää löytyy ravintolan 
toiminnasta ja kentän kapasiteetista, eli 
peliaikojen saatavuus koetaan vaikeaksi 
näinä ruuhkaisina korona-aikoina. Omien 
jäsenten arviot ovat imartelevia ja vieras-
pelaajatkin antavat hyvää palautetta Nur-
mijärvi Golfista.

59/67

 

 

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 
 
 
 
 
 

Nurmijärvi Golfin asiakastyytyväisyyttä mitataan mm. Pelaaja Ensin 
-kyselyn avulla.  Kysely toimitetaan NGK:n aikuisjäsenille kolmessa eri 
ryhmässä kauden aikana ja vieraspelaajille satunnaisesti koko kau-
den ajan. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 410 NGK:n omaa jäsentä ja 
950 vieraspelaajaa. Kiitokset kaikille vastanneille arvokkaasta palaut-
teesta.

PELAAJA ENSIN -KYSELYN RAPORTTI 2021

OMAT JÄSENET (410 vastausta) VIERASPELAAJAT (950 vastausta)

Suosittelupisteet Sijoitus Suosittelupisteet Sijoitus

Nurmijärvi Golf Uusimaa Suomi Nurmijärvi Golf Uusimaa Suomi

2021 2020 2019 2021 2021 2021 2020 2019 2021 2021

Kenttä 87 86 84 1/28 3/91 Kenttä 84 83 83 5/25 8/78

Tunnelma 82 80 84 2/28 10/91 Tunnelma 85 84 85 7/25 30/78

Ravintolapalvelut 75 78 79 26/28 69/90 Ravintolapalvelut 81 81 83 18/25 50/78

Klubitalo 88 87 88 2/27 7/90 Klubitalo 89 88 90 5/25 8/78

Harjoitusalueet 85 83 83 3/28 7/90 Harjoitusalueet 82 81 83 10/25 26/78

Pro Shop 78 78 81 6/28 20/90 Pro Shop 87 84 85 4/24 12/73

Pro-opettaja 91 90 91 2/28 5/89

Palvelu ja tiedotus 89 87 85 1/28 2/91 Palvelu ja tiedotus 87 85 88 5/25 12/78

Hinnat ja tuotteet 82 81 79 4/27 14/90 Hinnat ja tuotteet 78 77 79 7/25 29/78

Kapasiteetti 78 79 ei kys. 7/28 37/90 Kapasiteetti 81 81 ei kys. 12/25 44/76

Lähettiläspisteet 67 63 58 Lähettiläspisteet 59 56 56

NGK:n sija 
Suomessa 15/91 15/91  12/92 4/28 15/91 NGK:n sija 

Suomessa 26/78 28/77 21/78 6/25 26/78

Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä myönteisten lähettiläiden osuudesta kielteisten lähettiläiden osuus

Korjausliikkeitä kyselyn pohjalta
Pelaaja Ensin -kyselyn tuloksia analysoi-
daan jälleen sekä yhtiön että seuran halli-
tusten kokouksissa ja henkilökunnan pa-
lavereissa. Palautteen pohjalta tehdään 
korjausliikkeitä tuotteisiin ja toimintaan. 
Palautetta on voinut antaa myös sanal-
lisesti ja olemme tehneet niiden pohjalta 
listauksen kehityskohteista kenttien ja toi-
minnan suhteen. Omat jäsenet ja vieras-
pelaajat näin ollen aktiivisesti vaikuttavat 
toimintaamme tulevina vuosina!

NGK:n lähettiläspisteet 2020
vieraspelaajat/omat

56/63
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Jaahas, syksy näyttää jälleen saa-
puneen. Sen toteamiseen ei tarvitse 
kalenteria vaan vilkaisun ikkunasta 
takapihalle. Mieleen hiipii pakosta-
kin ajatus, että golfkierroksen sijas-
ta pitäisi mennä pikkuisen haravoi-
maan ja siistimään tuota pihaa. No, 
ehkä golf vie vielä voiton, sillä eivät 
ne lehdet sieltä pihalta mihinkään 
häviä. Haravoimaan ehtii aina, mut-
ta mahdollisuudet golfkierrokseen 
harventuvat väkisinkin tämän kau-
den osalta.

Vaikka virus jyllää vielä 
keskuudessamme, niin 
nyt ehtoopuolelle ehtinyt 
golfkausi näytti sen, että 
olemme ehkä jo tottuneet 
tähän uuteen normaaliin 
myös rakkaan harrastuk-
semme parissa. Kaudella 
2020 oli outoa noudattaa 
turvavälejä, olla kättele-
mättä jne. Nyt kaikki nuo 
terveysturvallisuuteen liit-
tyvät seikat golfkentällä-
kin olivat aivan luonnolli-
sia. Toki sitä kaipaa näitä 
lajiin ja sen sosiaaliseen 
luonteeseen kuuluvia asi-
oita, mutta osataan sitä 
näköjään nauttia golfis-
ta ilman niitäkin. Toivotta-
vasti jo ensi vuonna pää-
semme sellaiseen tilan-
teeseen, jossa tällaiset ra-
joitukset ovat taaksejäänyttä elämää. 
Jotkut uudet käytännöt kuten vaikka-
pa nyrkkitervehdykset voivat kuitenkin ol-
la tulleet jäädäkseen. 

Rutkasti uusi jäseniä
Kuluneella kaudella saimme taas rutkasti 
uusia jäseniä, eli jäsenmäärä kasvoi mu-
kavasti jo toista vuotta peräkkäin. Start-
timäärissä emme tainneet yltää edellisen 
vuoden ennätyksellisiin määriin. Silti aina 
välillä huomasi, että oli hankalaa löytää 
starttiaikaa tiettyinä päivinä ja/tai kellon-
aikoina. 

Myös kapteenien näkökulmasta uusien 
jäsenten liittyminen seuraamme on po-
sitiivinen asia, mutta aiheuttaa pikkuisen 
haasteita kapteenien toimenkuvan kan-

Kapteenien mietteet 2021
nalta. Jo muutaman kauden ajan kaptee-
nien tehtävät ovat pääasiassa liittyneet 
uusien jäsenten tapahtumien järjestämi-
seen ja niiden kehittämiseen. Tapahtu-
mien ja leikkimielisten kisojen yhteydes-
sä informoimme ja kerromme Nurmijärvi 
Golfista ja sen tarjoamista pelimahdolli-
suuksista. 

Ihmetys oli suuri!
Kaudella 2020 tapahtumiin osallistui to-
della paljon uusia jäseniä ja olimme tilan-
teessa, jossa piti keksiä jotain uutta, et-
tä kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan 

ja tapahtumat olisivat vieläkin parempia. 
Perustettiin myös uusi kapteenien vetä-
mä toimikunta (jäsen- ja klubitoimikunta), 
johon pyydettiin muutama innokas uu-
si jäsen mukaan ideoimaan. Tapahtumia 
myös lisättiin jonkin verran ja osin raken-
netta muutettiin uusilta jäseniltä saadun 
palautteen pohjalta. Kapteenien ihmetys 
olikin suuri, kun mennyt kesä oli osan-
ottajamääriltään ihan jotain muuta kuin 
odotettiin. Taisi olla ensimmäinen ker-
ta kun perinteinen Kapteenin kannu kisa 
jäi pelaamatta osanottajamäärän jäätyä 
kahteen.
 

Vetovoimaa mietitään
Täytyy kuitenkin iloita siitä, että kaptee-
nien tapahtumiin osallistujat olivat palaut-
teen mukaan tyytyväisiä tapahtumaan 
ja iloisia, että uskalsivat osallistua. Uusi-
en jäsenten osallistuminen, varsinkin jos 
golfhistoria on kovin lyhyt, on aina jon-
kinlainen haaste jäsenelle itselleen. Aika 
usein pieni uskalluksen puute siellä nos-
taa päätään.

Kapteenit, toimikunta ja myös hallitus 
joutuu nyt vetämään mietintämyssyn sy-
välle päähän talven aikana ja miettiä mi-
ten kehitämme toimintaamme vetovoi-

maisempaan suun-
taan. 

Palloa voi lyödä 
hallissakin
Golf on kuitenkin po-
sitiivinen asia. Ai-
na on mukavaa tul-
la kentälle ja lähteä 
hutkimaan palloa 
tuttujen tai tuntemat-
tomien kanssa. Siinä 
pelatessa unohtuu 
kaikki arkiset asiat, 
varsinkin ne tylsät 
ja ikävät. Pikkuhiljaa 
kausi (ainakin Suo-
messa) lähenee lop-
puaan ja siirrymme 
odottelemaan seu-
raavan kauden al-
kua. Jos kausi ei jat-
ku jossain ulkomail-

la, niin ainahan voi käydä lyömässä 
palloa hallissa. Se lievittää edes vä-

hän ikävää, vaikka ei korvaakaan aitoa vi-
hertävää väylää.

Hyvää talvea kaikille ja tavataan vii-
meistään keväällä klubilla!

Kapteenit
Pasi ja Tiina

Nurmijärven Golfkeskuksen kapteenit 
Tiina Santonen ja Pasi Kaskinen toivottavat 

hyvää sisäpelikautta.
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Siirryin 1.1.2021 alkaen työuran jäl-
keiseen elämänvaiheeseen, jota jot-
kut nokkelat kutsuvat jopa eläkkeelle 
lähtemiseksi. Viimeiset 26 vuotta me-
nikin Nurmijärvi Golfin palvelukses-
sa, sekä yhtiötä että seuraa kehittä-
mässä. 

Kun kävin viime kesänä pelaamassa tai 
muissa asioissa NGK:n klubilla, lähes 
poikkeuksetta tutut kysyivät ”No, miten 
on mennyt? Miten olet saanut aikasi kulu-
maan?” Tähän voisin, ilman sarvia ja ham-
paita, siteerata Tove Janssonia: 

”Ellei joku satu tietämään, mitä eläk-
keelle pääseminen tarkoittaa, niin kerrot-
takoon asia: Kun ihminen elää tarpeeksi 
vanhaksi, hän saa kaikessa rauhassa teh-
dä juuri mitä haluaa.”

Noinhan se on sitten mennytkin eli ihan 
hyvin olen sopeutunut rauhallisempaan 

”KIIKKUSTUOLISTA”
päivärytmiin, jossa kuitenkin golf on edel-
leen ollut merkittävänä osana. Menneenä 
kesänä tuli pelattua ihan urakalla, 52 tasoi-
tuskierrosta ja vähintään toinen mokoma 
ihan vain huvikseen. Pääasiassa pelasin 
kotikentällä NGK:ssa ja Kangasniemellä 
PuulaGolfissa, mutta kyllä uusiakin kent-
tiä tuli bongattua. Kotimaan 18-reikäisistä 
kentistä olen tämän kesän jälkeen pelan-
nutkin nyt yhtä vaille kaikki eli 95. Yksi jäi 
vielä ensi kesään…Vihti Golf Center.

Tuon urakan jälkeen sitten seuraavina 
vuosina 9-reikäisten kenttien kimppuun. 
Tavoitteenani on pelata kaikki kotimaan 
kentät vähintään yhden kerran.

Muuten vietän aikaani ’kaupunkiasun-
nolla’ Klaukkalassa ja ’kesäasunnolla’ 
Kangasniemellä puuhastellen kiinteistö-
jenhoidon parissa.

Vielä olen toki golfporukoissa mukana, 
kun vähän edes leikkaa. Jokunen luotta-

mustehtävä ja pari golftoimialan projektia 
otin vielä hoitaakseni, ainakin tämän vuo-
den osalle. Tätä voisi luonnehtia pehme-
äksi laskeutumiseksi oman aikansa hallit-
semiseen.

NGK:n senioritalkoot, viikkokisat ja tie-
tyt klubitapahtumat tulevat olemaan muu-
ten niin tyhjässä kalenterissani myös ensi 
kesänä.  

Iloisiin tapaamisiin

Esa Meriläinen
toimitus- ja toiminnanjohtaja EVP

PS. EVP = elää vaimonsa palkalla
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Koronapandemian hetkellisesti helpottaessa ja rokotekattavuuden kasvaes-
sa päästiin jälleen toteuttamaan NGK:n pelimatka. Kohteena ”tuttu ja turval-
linen” Belek. Tälle marraskuiselle matkalle osallistui 24 golfaria. Säät suosi-
vat (lukuunottamatta yhtä sadepäivää) ja kentät Pasha + Sultan olivat jälleen 
upeassa kunnossa. Toki viheriöt olisivat voineet olla nopeammat, jäimme 
kaipaamaan oman NGK:n kentän viheriönopeuksia. Mutta kaiken kaikkiaan 
iloinen ja mukava reissu!

Seuraava pelimatka on tulossa heti ensi keväänä 19.–26.3.2022. 
Kohteena on jälleen Belek ja siellä uusi tuttavuus Titanic DeLuxe Golf Belek.  
Tästä matkasta uutisointia tulossa piakkoin!

Nurmijärvi Golfin
klubimatka Belekiin

Hotelli Sirene
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Nurmijärvi Golfin klubimatka Belekiin

Pasha kentän maisemia.

Sultan kentän reikä 16, nautinnollinen 
mutta haastava.
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Nurmijärvi Golfin klubimatka Belekiin

Toinen matkanjohtajista, mutta 
onko menossa Pashalla väärään 
suuntaan?

Kenttämestari Tommi Turunen 
pirteällä pelipäällä.
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Kauden 2021 tuloskimara
VAPPUKISA 1.5.

1. Sovijärvi Lukas/ Sovijärvi Tuomas 49

2. Aku Rissanen/ Joni Seppä  
nen

49

3. Joni Poikonen /Jarno saari 46

LIPPUKILPAILU 15.5.

Miehet

1. Järvinen Tomi, 19, 0.1 m

2. Osola Kari, 19, 0.25 m

3. Jokela Juuso, 19, 1 m

Naiset

1. Gerkman Ghita, 19, 22 m

2. Karttunen Katri, 19, 77 m

3. Laakso Johanna, 18, reikä

NGK PROSHOP SCRAMBLE 22.5.

1. Tikka Marko/ Tikka Tiina 65

2. Kilpeläinen Matti/ Lindfors 
Anneli

65

3. Lehtimäki Luukas/ Lehtimäki 
Rauno

65

NAISTEN PANKKI OPEN 6.6.

1. Rissanen Aku/ Seppänen 
Joni

47

2. Laakso Johanna/ Pernilä 
Oona

45

3. Santonen Tiina/ Tiainen Kirsi 44

GOLFKESÄ 2021 12.6.

1. Laaksonen Johan/ Vikki Teemu 63

2. Mättö Niko/ Rosengren Axel 64

LADIES DAY 13.6.

1. Tähkä Tiina 39

2. Lindfors Anneli 38

3. Santonen Tiina 36

PERHEMALJA- JA 2-GENERATIONS 20.6.

Avio- / avoparit

1. Timo-Pekka Koskela/
Paula Perhoniemi

38

2. Wolfgang Kölbl/Annika Kölbl 38

3. Juha Ikävalko/Maria Ikävalko 37

2-Generations

1. Tomi Saari/Roni Saari 45

2. Aki Ruponen/Tapani Rupo-
nen

42

3. Miikka Kaskinen/Pasi Kaski-
nen

41

VIINIKISA 3.7.

1. Ruponen Aki/
Ruponen Marjukka

48

2. Niiniviita Ari/Niiniviita Leena 45

3. Parikka Tero/Väisänen Mika 43

LP MESTARUUS IKÄUOKAT 17.–18.7.

MID miehet

1. Hiltunen Vesa 147

2. Kaskinen Miikka 155

3. Koskela Timo-Pekka 169

MID naiset

1. Santonen Tiina 170

2. Kölbl Annika 201

Miehet 50

1. Santonen Kari 155

2. Hyvättinen Timo 161

3. Korkia-Aho Ari 162

Naiset 50

1. Mäkelä Marketta 175

2. Scherf Tanja 176

3. Tiainen Kirsi 182

Miehet 60

1. Ojala Tommi 164

2. Korhonen Jukka 166

3. Yli-Ojanperä Ilkka 169

Naiset 60

1. Peltoniemi Asta 178

2. Heinonen Pirkko 185

3. Ask Oili 188

Miehet 70

1. Sarjamo Antti 170

2. Heinonen Rauno 173

3. Malin Matti 177

Tytöt<15 v.

1. Sovijärvi Anna 193

Pojat<15 v.

1. Sovijärvi Aleksi 154

2. Hiltunen Neo-Niko 159

3. Nylund Hugo 165
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Pojat 16–21 v.

1. Järvinen Teemu 150

2. Tikka Ville 163

3. Seppänen Joni 177

WAGC INVITATIONAL 7.8.

1. Scherf Tanja/ Suvanto Jari 62

2. Seppälä Jenni/ Virtanen Risto 63

3. Somersalmi Eero/Somersalmi 
Jaakko

63

LYÖNTIPELIMESTARUUS 14.–15.8.

B-miehet

1. Korhonen Jukka 163

2. Nylund Kim 164

3. Kemppinen Erno 165

B-naiset

1. Ask Oili 201

2. Iiskola Merja 204

3. Lahdenperä-Tarkkanen Teea 210

A-miehet

1. Kuronen Miki 215

2. Gerkman Elmo 216

3. Järvinen Teemu 227

A-naiset

1. Santonen Tiina 166

2. Mustjoki-Purhonen Johanna 168

3. Laakso Johanna 173

TIIKERI TROPHY 15.8.

Pojat

1. Hiltunen Noel-Niilo 20

2. Vikki Paulus 18

3. Vikki Petrus 15

Tytöt

1. Sovijärvi Anna 17

2. Hovi Tuulia 15

Lyhennetty rata

1. Nylund Miki 25

2. Latva Jenni 17

3. Toivonen Veera 14

ENEMMÄN GOLFIA - VÄHEMMÄN SYÖPÄÄ 24.8.

1. Puustinen Rainer 42

2. Häkkinen Veli 37

3. Palola Jussi 36

VIKING LINE OPEN 28.8.

Naiset pb Hcp

1. Järvinen Virpi 38

2. Santonen Tiina 37

3. Mikkola Marja 31

Miehet pb Hcp

1. Karppinen Tapio 40

2. Lounasheimo Antton 35

3. Puustinen Rainer 35

Miehet LP Hcp

1. Norri Kalle 67

2. Saarenpää Juha 71

3. Joensalmi Lauri 72

NELINPELIMESTARUUS 4.9.

Miehet LP Scr

1. Julin Marko/Santonen Kari 85

2. Hiltunen Neo-Niko/
Seitsonen Niilo

86

3. Eskola Ismo/Eskola Patrik 93

Naiset LP Scr

1. Mäkelä Aulikki/ Tiainen Kirsi 99

NAISTEN SADONKORJUUKISA 12.9.

1. Mäkelä Marja-Leena 38

2. Karttunen Katri 37

3. Koivisto Leena 36

GENTLEMAN TROPHY 12.9.

1. Sarjamo Antti 67

2. Koivisto Juha 72

3. Lösönen Eero 74

EVERYBODYS 18.9.

1. Laine Petri 45

2. Malin Matti 39

3. Niiniviita Ari 37

NURMIJÄRVEN KYLÄOTTELUN 
VOITTAJAJOUKKUE 18.9.
Röykkä-Rajamäki

K-CITYMARKET  KLAUKKALA 
KINKKUKISA 10.10.

1. Scherf Tanja/Suvanto Jari 63

2. Ahtela Eero/Oila Erkki 63

3. Ikävalko Juha/Ikävalko Maria 64

CROSS COUNTRY 16.10.

Miehet

1. Kuronen Juha 67

2. Tarkkanen Vesa 67

3. Alanko Markku 67

Naiset

1. Nylund Outi 71

2. Gerkman Ghita 81

3. Aittasalmi Minna 81

Junnut

1. Nylund Miki 72

2. Hiltunen Neo-Niko 79

3. Sovijärvi Lukas 82

REIKÄPELIMESTARUUS MIEHET/NAISET

Miehet

1. Hiltunen Vesa

2. Santonen Kari

Naiset

1. Mustjoki-Purhonen Johanna

2. Santonen Tiina

REIKÄPELICUP

1. Laine Jere

2. Mäkelä Aulikki

REIKÄPELIMESTARUUS IKÄLUOKAT 

Juniori haastajasarja

1. Nylund Miki

2. Latva Joni

Juniori kilpasarja

1. Nylund Hugo

2. Tikka Ville

MID-miehet

1. Hiltunen Vesa

2. Kaarakainen Ville

MID-naiset

1. Santonen Tiina

2. Perhoniemi Paula

Miehet 50

1. Eskola Ismo

2. Sinisalo Janne

Naiset 50

1. Tiainen Kirsi

2. Mustjoki-Purhonen Johanna

Miehet 60

1. Korhonen Jukka

2. Jokela Juuso

Naiset 60

1. Peltoniemi Asta

2. Väre Ritva

Miehet 70

1. Kilpeläinen Matti

2. Hiltunen Juha
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Avoimet 
junnutreenit
Kesän alkumetreillä Nurmijärvellä startta-
si täysin uudenlainen tutustumismahdolli-
suus junioreille, kun avoimet junnutreenit 
päästiin aloittamaan! Seuraohjaaja Inka 
Jauhiaisen vetämissä avoimissa harjoituk-
sissa tutustuttiin hieman golfin saloihin, ja 
päästiin par 3 -radalle kokeilemaan, mil-
laista golfin pelaaminen todellisuudessa 
onkaan. Keskiviikkoiltaisin harjoituspääty 
täyttyikin lapsista ja nuorista, jotka hymys-
sä suin tutustuivat lajin hienouteen. Toisi-
naan innostus oli niin suuri, ettei kotiin olisi 
maltettu lähteä! Ilmoittautumiset harjoituk-
siin täyttyivät hyvää tahtia, ja kiinnostus la-
jia kohtaan oli selkeästi havaittavissa. To-
distetusti myös golfkärpänen oli päässyt 
puraisemaan, ja avoimista harjoituksista 
siirtyi junioreita myös Pikku-Tiikereiden ri-
veihin.

Junnujen 
kesä 2021

Kausi 2021 oli myös Nurmijärven Golfklubin junioreissa vilkasta kasvun 
aikaa. Treeniryhmissä mukana olevien pelaajien määrä kasvoi lähes 50 
% ja junioreiden kilpailuihin osallistui aikaisempaa enemmän pelaa-
jia. Suurelle määrälle junnuja järjestettiin myös uudenlaista toimintaa.

Golfkoulut
Kesäkuussa pidettiin jo aiemmilta kesiltä 
tutut lasten golfkoulut. Säiden suosiessa 
kymmenet juniorit tutustutettiin golfiin In-
ka Jauhiaisen, Nette-Nina Hiltusen ja To-
ni Korpiheteen opastamina. Nelipäiväisen 
leirin aikana opittiin uusia taitoja, luotiin uu-
sia ystävyyssuhteita ja nautittiin yhdessä 
tekemisestä. Kurssin aikana päästiin tu-
tustumaan laajasti golfin eri osa-alueisiin, 
sekä pitämään hauskaa niin tavallisen gol-
fin, kuin myös frisbee ja futisgolfin paris-
sa. Leiriviikot kruunattiin viimeisinä päivinä 
saavutetuilla green cardeilla, joita pääs-
tiin tänä kesänä jakamaan runsain mää-
rin hienosti suoriutuneille junioreille. On-
nistuneiden leiriviikkojen päätteeksi kotiin 
saatettiin iloinen porukka lapsia ja nuoria, 
joiden muistoissa leiriviikko säilyy varmas-
ti pitkään. Innokkaimpia golfkoululaisia on 
myös nähty viikoittain pidettävissä harjoi-

tuksissa, joihin aivan kaikki juniorit ovat 
tervetulleita!

Pikku-Tiikerit ja Team NGK 3
Toukokuun alussa käynnistettiin viikoittai-
set harjoitukset Team NGK 3 ja Pikku-Tii-
kereiden osalta. Samaan aikaan keskiviik-
koiltaisin harjoiteltiin kahdessa ryhmässä, 
Team NGK 3 Tapani Saarentolan johdol-
la ja Pikku-Tiikerit seuraohjaajina toimivien 
Joni Seppäsen ja Inka Jauhiaisen johdol-
la. Junioreja oli mukana hyvin laajalla ikä-
haarukalla aina 4-vuotiaasta 13-vuotiaa-
seen asti. Harjoituksissa paneuduttiinkin 
golfin saloihin aina ryhmäkohtaisesti, ikä-
luokalleen sopivalla tavalla. Harjoituksissa 
keskityttiin lajitekniikoiden lisäksi hauskan-
pitoon, ja harjoituksista poistuttiinkin aina 
hymyssä suin. Kesän mittaan innokkaiden 
harjoittelijoiden määrä lisääntyi, ja loppu-
kesää kohden ryhmäkoot olivatkin ennä-
tyssuuria. Uudet tulokkaat integroituivat 
ryhmään hyvin, ja uusia ystävyyssuhtei-
ta solmittiin harjoituksissa pitkin kesää. 
Team NGK 3 ja Pikku-Tiikerit siirtyivät tau-
olle iloisissa mielin syyskuun puolivälissä, 
mutta harjoitukset jatkuvat joulukuun alus-
sa Vantaankosken golfhallissa, tervetuloa 
mukaan!

Team NGK 1 ja NGK 2
Team NGK:n kilpatason junnuryhmät 
Team NGK 1 ja 2 treenasivat kesän PGA 
Pro Toni Korpiheteen johdolla kaksi kertaa 
viikossa. Uusia junnuja saatiin myös näihin 
ryhmiin mukaan. Ulkokausi aloitettiin poik-
keuksellisen aikaisin jo huhtikuun 19. päi-
vä, koska Vantaankosken golfhallissa ei 
päästy treenaamaan sitten helmikuun. Kil-
patason junnujen valmennukseen valjas-
tettiin koko NGK:n valmentajakapasiteetti, 
kun Tonin ohella Tapsa Saarentola veti vii-
koittaista puttitreeniä ja Petsku Hagström 
swingiopetusta. Laadukkaan valmentami-
sen ja innokkaan treenaamisen seurauk-
sena saatiinkin nauttia hyvästä kisame-
nestyksestä kauden aikana.  

Reikäpelimestikset
Tällä kaudella ratkottiin NGK:n historian en-
simmäiset junioreiden reikäpelimestaruu-
det. Reikäpelejä pelattiin kahdessa sarjassa; 
haastajasarja pelasi 9-reiän tasoituksellis-
ta reikäpeliä ja kilpasarja perinteistä 18-rei-
än scr-reikäpeliä. Moni tykästyi reikäpelin 
pelaamiseen, joten ensi kaudella pelataan 
varmasti reikäpelimestaruuksista jälleen uu-
destaan. Kilpasarjan voittajaksi ja siten ju-
nioreiden historian ensimmäiseksi reikä-
pelimestariksi kruunattiin Hugo Nylund. 
Haastajasarjan voitti velipoika Miki Nylund.

Jenni Latva palkittiin aktiivi-
sesta ja menestyksekkäästä 
kilpailemisesta.
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Junioreiden joukkue-SM-karsinta 10.6.
Team NGK osallistui junioreiden joukkue-
SM-karsintakisaan Ringsidessa 10.6. Lop-
pukilpailupaikka Oulun joukkue-SM-kisoi-
hin jäi harmittavasti yhden lyönnin päähän! 
Joukkueessa pelasivat Saara Saurén, El-
mo Gerkman, Hugo Nylund ja Aleksi So-
vijärvi. 

Kotileiri 12.6.
Kesäkuun 12. päivä järjestettiin kaikille 
junnuille kotileiripäivä Nurmijärvellä. Oh-
jelmassa oli treeniä, peliä par 3 -radalla, 
lähipelitestiä, speed golfia sekä tietysti her-
kuttelua laavulla! Huolimatta vesisateesta 
junnuilla ja myös aikuisilla oli hauska päivä!

Junioreiden
lyöntipelimestikset 16.–17.7.
Junnujen perinteiset lyöntipelimestikset 
pelattiin heinäkuun puolivälissä. Mesta-
ruudet ratkaistiin pojissa kahdessa ikäluo-
kassa: 16–21 v. ja alle 16-vuotiaat. Tyttöjä 
saatiin houkuteltua mukaan vain nuorem-
paan ikäluokkaan. Mestareiksi golfasivat 
kahden kierroksen yhteistuloksella Teemu 
Järvinen, Aleksi Sovijärvi ja Anna Sovijärvi.

Kisamatka
Yhteensä 12 junnua teki kisamatkan Au-
rinko Golfin ja Salo Golfin Future Tourin 
kisaan 3.–5.8. Yöpyminen oli järjestetty 
Turkuun hotellli Caribiaan. Päivät sujuivat 
pelaten ja illat kylpylässä lilluen. Matka oli 
erittäin onnistunut lukuunottamatta yhtä 
vesiesteeseen karannutta golfbägiä ja sen 
seurauksena kadonnutta puhelinta.

Tiikeri Trophy 15.8.
Samaan aikaan seuran mestiksien kans-
sa pelattava nuorimmille sekä aloitteleville 
junnuille tarkoitettu Tiikeri Trophy keräsi 10 
junnua kisailemaan. Vuodesta 2009 lähti-
en pelattu Tiikeri Trophyn sarjojen voittajik-
si pelasivat Miki Nylund, Noel-Niilo Hiltu-
nen ja Anna Sovijärvi.

Mestikset 14.–15.8.
Seuran Mestiksiin osallistui ennätysmäärä 
junnuja. Miesten sarjassa junnuista parhai-
ten menestyi Elmo Gerkman (18 v.), joka 
sijoittui hopealle häviten voittaja Miki Kuro-
selle vain lyönnin. Muita top 10 -sijoittunei-
ta junnuja olivat 7. Aleksi Sovijärvi (14 v.) 9. 
Neo-Niko Hiltunen (14 v.) ja 10. Hugo Ny-
lund (15 v.). Seurassamme on selvästikin 
käynnissä sukupolven vaihdos! 

Kytäjän pelipäivä by Taisto Hellgren 11.9.
Seuran kunniajäsen nro 2. Taisto Hellgre-
nin lahjoituksella toteutettiin kaikille tree-

niryhmissä mukana oleville junnuille peli-
päivä Kytäjällä 11.9. Aamupäivä treenattiin 
ja lounaan jälkeen pelattiin erinomaisessa 
kunnossa ollut NW-kenttä. Tässä yhtey-
dessä pelattiin myös leikkimielinen junnut 
vastaan juniori- ja valmennustoimikunta 
-ottelu. Junnut voittivat ylivoimaisesti eikä 
siitä sen enempää!

Junnut Future Tourilla ja FFJT:llä
Nurmijärven junnut saavuttivat ilahdut-
tavan laajalla rintamalla menestystä kil-
pailuissa. Tällä kaudella kisoihin (liiton vi-
ralliset tai KUJT) osallistui yli 30 junnua. 
Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR) 
-pisteitä oli saanut 22 Team NGK:n jun-
nua. Poikien puolella 19 NGK:n junnua oli 
saanut FJAR-pisteitä, joka on toiseksi suu-
rin määrä poikajunnuja kaikista seuroista. 
Seurojen yhteenlasketuissa FJAR-pisteis-
sä olimme poikien puolella sijalla 4. Team 
NGK:n tytöistä FJAR-pisteitä oli saanut 
kolme tyttöä. Harrastavien ja kilpailevien 
tyttöjen määrän kasvattaminen on selkeitä 
tulevien vuosien tavoitteita.

Edellisellä kaudella loukkaantuneena ollut 
Elmo Gerkman nousi Finnish Junior Ama-
teur Rankingissä (FJAR) nurmijärveläisis-
tä korkeimmalle eli sijalle 11. Alkukaudes-
ta Elmon peliä vaivasi ailahtelevuus, mutta 
tulokset paranivat koko ajan kauden ede-
tessä. Kirkkaimpana suorituksena Fujitsu 
Finnish Junior Tourin finaalikilpailun voitto 
syykuun puolivälissä sekä tietysti miesten 
joukkue-SM-kisoista voitettu hopeamitali. 

14-vuotias Aleksi Sovijärvi kilpaili tänäkin 
vuonna erittäin ahkerasti ja hyvällä menes-
tyksellä. Kauden saaliina oli Future Tourin 
Challenge-sarjasta neljä voittoa, neljä kak-
kossijaa, kaksi kolmossijaa sekä yksi kak-
kossija Elite-sarjassa. FJAR-sijoitus kau-
den päättyessä oli 23. Aleksi sai rankingin 
perusteella kutsun 14-vuotiaiden arvos-
tettuun The Amundi Evian Juniors Cupiin 
Ranskaan syyskuun lopulla. Hän edusti 
Suomea myös lokakuun puolivälissä Tans-
kassa pelatussa Pohjoismaiden välisessä 
junioreiden kisassa.

Niinikään 14-vuotias Neo-Niko Hiltunen 
menestyi Future Tourilla hienosti. Challen-
ge-sarjaa pääasiallisesti pelanneelle Ne-
olle kertyi kaksi voittoa, kaksi kakkossijaa 
sekä yksi pronssi. Junnujen alle 14-vuoti-
aiden SM-kisoissa hän oli parhaana nur-
mijärveläisenä kuudes. Vuotta vanhem-
pi Hugo Nylund pelasi myös erinomaisen 
kauden. Saavutuksena kauden aikana tuli 
takataskuun kaksi voittoa, kolme kakkos-

sijaa sekä pronssi Future Tourin Challen-
ge-sarjassa. 

Upeita kisatuloksia pelasi myös 11-vuotias 
Lukas Sovijärvi. Lukas pelasi poikien Red-
sarjaa. Saaliina kaudelta yksi voitto ja yh-
teensä 6 palkintopallisijoitusta. 

Tyttöjen puolella NGK:n edustajina Futu-
re Tourilla kilpailivat Saara Saurén Elite-
sarjassa ja Emilia Seppänen sekä Anna 
Sovijärvi Challenge-sarjassa. Hyvin sääs-
teliäästi kilpaillut, mutta erinomaisia ottei-
ta esittäneelle Saaralle kaudelta saavu-
tuksena tuli yksi kakkostila. Emilialle tuli 
myös vain muutama startti, mutta niistä 
kotiinviemisinä yksi voitto ja yksi kakkos-
tila. Vasta 12-vuotias Anna pelasi loistavia 
kisoja. Parhaat sijoitukset olivat kaksi kak-
kostilaa. Yleensä Anna palkittiinkin kisois-
sa parhaana 12-vuotiaana tyttönä.

Future Tourin Easy-sarjoihin osallistui 
myös paljon NGK:n junnuja. Easy-sarjat 
pelataan tasoituksellisena pistebogey-ki-
sana lyhennetyiltä tiipaikoilta. Miki Nylund, 
Jenni Latva ja Noel-Niilo Hiltunen pärjäsi-
vät useasti palkinnon arvoisesti. 

Treenikauden päättäjäiset 
Tänä vuonna viimeiset treenit pidettiin 
Team NGK 1:n ja 2:n osalta 14.9. ja Team 
NGK 3:n ja Pikku-Tiikereiden osalta seu-
raavana päivänä. Treenikauden päättä-
jäisiä ollaan perinteisesti vietetty laavulla 
kauden viimeisten treenien yhteydessä ja 
näin tehtiinkin Team NGK 1:n ja 2:n osalta. 
Team NGK 3:n ja Pikku-Tiikereiden osalta 
päättäjäisiä hiukan aikaistettiin pidettäväk-
si 25.8., jotta mukaan saatiin Espanjaan 
talveksi siirtyvä ryhmän valmentaja Tap-
sa Saarentola. Myös grillauksesta laavul-
la jouduttiin luopumaan kaatosateen takia. 
Päättäjäiset vietettiinkin klubilla innok-
kaimpia treenaajia palkiten ja Eväsojien pi-
täessä grilliä kuumana. Petrus Vikki, Veera 
Toivonen, Alex ja Alice Pulkkinen palkittiin 
ryhmän innoikkaina ja aktiivisina treenaa-
jina. Jenni Latva palkittiin aktiivisesta ja 
menestyksekkäästä kilpailemisesta. Team 
NGK 1:n ja 2:n ryhmien junnut palkittiin 
seuran päättäjäisten yhteydessä. Vuoden 
junioritulokkaaksi nimettiin Aku Rissanen. 
Aku oli myös eniten tasoitustaan tiputta-
nut ja aktiivisimmin treeneihin osallistunut. 
Vuoden kilpajuniorina palkittiin Elmo Gerk-
man ja Vuoden golfjuniori ja Taisto Hell-
gren -palkinnon saaja oli Neo-Niko Hiltu-
nen. 
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Kauniit säät ja hyväkuntoinen kenttä 
varmistivat pelikauden onnistumisen 
viime kesänä. Senioritoimikunnan jär- 
jestämiin tapahtumiin osallistui kii-
tettävästi jäseniä.

Talkoita oli kuusi kertaa ja niiden yhtey-
dessä pelattiin pallorännissä Talkoo eclec-
tic -kilpailu. Talkoissa pääasiassa raivattiin 
pelialueen ympäristöä ja paikattiin lyönti-
jälkiä väylillä. Syksyllä raivattiin lisää näky-
vyyttä Golfkeskuksen sisääntulotien (Ra- 
tasillantie) reunoille. Osallistujia kesätalkois- 
sa oli 22–28/kerta. Eclectic-kilpailun voitti 
Anne-Marja Laurila.

Klubimatka Kotkaan
Seniorien klubimatkat tehtiin Suomen Golf- 
seniorien kesäpäiville Kotkaan heinäkuus-
sa ja elo–syyskuun vaihteessa bussilas-
tillinen pelaajia kävi Erkki Oilan johdolla 
Skoonen kentillä. Tämä oli Erkin viimeinen 
reissu matkanjohtajana: suurkiitokset Er-
kille muistorikkaista matkoista!

Kilpailuissa runsas osanotto
Kilpailukausi aloitettiin par 3 -radalla pela-
tulla D-cupilla, jonka voitti Ilkka Yli-Ojan-
perä (23 osallistujaa). Seniorisunnuntain 
paras joukkue oli Heini Jurvakainen, Veli 
Häkkinen, Tuomo Nevalainen ja Lauri Kok-
ko (32 osallistujaa). SenioOrit voitti niukas-
ti Ladyt heinäkuisessa Ladyt vs. SeniOrit 
(osallistujia oli hienosti 52). 

Seuraotteluissa voitimme molemmat ko- 

Senioreiden Senioreiden 
pelikausi 2021pelikausi 2021

tiottelut (Tawast ja Suur-Helsingin Golf), 
mutta hävisimme kaikki vierasottelut (Hy-
vinkäälle, ja kolmiottelussa Tuusulalle sekä 
Keimolalle). Seuraotteluiden suosio näyt-
tää vähentyneen eikä tänä vuonna kaik-
kiin vierasotteluihin saatu täyttä joukkuetta 
mukaan. Jatkossa senioritoimikunta jou-
tuu ehkä miettimään seuraotteluiden jär- 
jestämisen mielekkyyttä. Uudenmaan alu- 
een seurojen seniorien reikäpelicupis-
sa hävisimme lohkon kärkikamppailussa 
Porvoolle. Kilpailutoimikunnan järjestämiin 
kilpailuihin osallistui runsaasti senioreita. 
Viikkokilpailut ja ikäluokkien lyöntipelimes- 
taruuskilpailut olivat suosittuja, mutta ikä-
luokkien reikäpeli-cupiin toivoisi enemmän 

osallistujia. Parhaiten Suomen Golfsenio-
rien sarjoissa menestyi Johanna Purho-
nen, joka oli N50-sarjassa kuudes Order 
of Merit’ssa. Johanna oli mukana Suomen 
N50-sarjan joukkueessa EM-kisoissa Bul-
gariassa, jossa Suomen joukkue oli hie-
nosti kahdeksas. 

Uusi kausi alkaa talviharjoittelulla Mal- 
min kuplahallissa marraskuun lopulla.

Senioritoimikunta kiittää kaikkia tapah-
tumiin osallistuneita ja odottaa palautetta 
kaudesta ja uusia ideoita ensi kaudelle!

Senioritoimikunnan psta
Pekka Koskinen

Kuva tähän
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Koronalle viitattiin kintaalla: naiset ja 
tytöt osallistuivat aktiivisesti kauden 
tapahtumiin ja iloisesta naisenergias-
ta sai nauttia yhä useampi peliryhmä. 

Hyviksi havaitut ja vanhastaan tutut tapah-
tumat kuten Ladies Dayt ja Ladyt vs. Seni-
Orit houkutteli mukaan ilahduttavasti myös 
uusia pelaajia. Jotkut alkukesän tapahtu-
mista olivat jopa “loppuunmyytyjä”. 

On hienoa, että meillä on näin paljon ak-
tiivisia naispelaajia toiminnassa mukana. 
Yksi naistoimikunnan tärkeimmistä tehtä-
vistä onkin tarjota matalalla osallistumis-
kynnyksellä mukavia tapahtumia rennos-
sa ja iloisessa ilmapiirissä kaikentasoisille 
pelaajille. 

Kausi käynnistyi naisten treeni-illoilla To-
nin ohjauksessa. Ryhmät täyttyivät nope-
asti tänäkin keväänä. Osallistujien toivei-
den mukaan räätälöidyt sisällöt tarjosivat  
jokaiselle treenaajalle vinkkejä omiin golf-
lyönteihin. Kesän tulokset puhuivat puo-
lestaan :)

Seuramme kilpailevat naisgolfarit  kiersi-
vät menestyksekkäästi kilpakenttiä eri ikä-
ryhmissä junioreista senioreihin aina maa-
joukkuetasolle asti. 

Naisten ja tyttöjen 
GOLFKESÄ 2021

Toisille huipputulos on birdie ja toisille 
holari. Tämän kesän kotikentän nicehola-
ristit olivat Tiina Santonen ja Päivi Kotisalo.

Jokainen seuramme Lady on maljan-
sa ansainnut aurinkoisen ja kivan kauden 
päätteeksi.

Onnittelut kaikille kauden 2021 hy-
vistä tuloksista ja iso kiitos väistyväl-
le ladykapteenille Tiina Santoselle! 

Naistoimikunta kiittää 
menneestä kaudesta ja 
toivottaa kaikille oikein 
hyvää loppuvuotta! 
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Caddie-
masterit
kiittävät HOLE 

IN ONET  
2021

Pipsan tervehdys:
Kiitos kaikille vauhdikkaasta kaudesta! Golfbuumin 
ansiosta kausi meni jälleen hujauksessa. Uusien gol-
fareiden ja jäsenten määrän kasvua oli huikea seura-
ta tiskin takaa. Klubikisojen suosio oli myös hurjassa 
nousussa, joten piti olla aikaisin liikkeellä, että mahtui 
vielä kisoihin mukaan. Itse pääsin ensimmäistä ker-
taa järjestämään rentoa kisaa heinäkuussa, kun pe-
lattiin Viini-kisa. Toivotan kaikki myös tervetulleiksi 
kyseiseen kisaan tulevinakin vuosina. Työpäivieni suu-
rin piristys on ollut pelaajat, jotka kertovat kuulumisi-
aan, mutta myös aidosti kuuntelevat minun voimisia-
ni. Myös työkaverit ovat olleet tänä vuonna huikeita, 
ja haluankin kiittää heitä yhteisistä työvuoroista. Nyt 
kun syksy ja talvi tekevät tuloa, ja minun on aika palata 
koulunpenkille, niin haluan toivottaa kaikille oikein lois-
tavaa loppuvuotta!

Mimmin terveiset:
Vertauskohtia edellisiin kausiin ei näin uuden caddie-
masterin silmin ole, mutta vauhtia ja vilskettä on ai-
nakin näin tiskin takaa katsoen riittänyt positiivisen 
paljon. On ollut mukava tutustua itselleni täysin vie-
raaseen lajiin näin työelämän kautta, sekä huomata 
oppineensa paljon uutta itse lajista sekä golfin paris-
sa työskentelystä. Mieleenpainuvinta tässä työssä ja 
menneessä golfkaudessa on ollut asiakkaiden sekä 
jokaisen työkaverin lämmin vastaanotto alusta alka-
en. Haluan osaltani kiittää kaikkia menneestä kau-
desta, ehkä golfkärpänen minuakin vielä jonakin päi-
vänä puraisee oikein kunnolla! 

 
Saran terveiset:
Auringonpaisteinen golfkesä hujahti nopeammin ohi 
kuin olisin ikinä voinut kuvitella. Ihanien pelaajien ja 
työkavereiden ympäröimänä päivät klubilla kuluivat 
kuin siivillä. Pelaajia oli runsaasti ja iloinen puheenso-
rina täytti klubitalon päivä toisensa jälkeen. Tiskin ta-
kana riitti usein kiirettä, mutta rauhallisempina hetkinä 
oli ilahduttavaa vaihtaa enemmänkin kuin muutama 
sana asiakkaiden kanssa. On aina ihana tulla töihin 
tietäen, että vastassa on joukko hyväntuulisia, nau-
ravaisia ihmisiä. Talven tehdessä tuloaan jäänkin kai-
paamaan asiakkaiden ja työkavereiden leveitä hymy-
jä sekä tietenkin vastaleikatun ruohon tuoksua. Kiitos 
joka ikiselle asiakkaalle ja työkaverille kuluneesta kau-
desta, teitte kesästäni ikimuistoisen!

Nro
307 04.05 Tiina Santonen  
  NGK B8      
308 08.05 Pasi Hurttala  
  NGK  B5      
309 30.05  Ari Saartoala     
  NGK   B8      
310 05.06 Niko Piiparinen 
  NGK B8      
311 12.06.  Eero Ylinen       
  NGK    B8      
312 03.07.   Keijo Ahola 
  NGK  A3       
313   12.07.   Pentti Myllynen 
  TGK B8      
314 04.07.  Juha Koivisto 
  NGK   A8       
315 17.07.  Antti Sarjamo  
  NGK   A8      
316   19.07.   Päivi Kotisalo  
  NGK   B8      
317 07.08.  Tom Strömberg 
  NGCC B8      
318   01.09. Juha Kavonius 
  NGK C7      
319 08.09. Martti Miettinen  
  TGK   B8      
320   09.09.  Vuokko Karjalainen  
  Kurk  B5     
321   10.09.  Vuokko Karjalainen  
  Kurk  B8     
322 18.09. Jani Mäkinen 
  NGK B8      
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NGK:n Ladyjen valitsemat herrasmiehet kokoon-
tuivat syyskuun puolivälin sunnuntaiaamuna pe-
laamaan nyt jo perinteistä Gentleman Trophya. 
Kisa pelattiin monivuotisen tavan mukaisesti La-
dyjen Sadonkorjuukisan yhteydessä. Sää oli vas-
toin perinteitä tänä vuonna sateinen ja tuulinen, 
mutta sehän ei gentlemanneja pelottanut.

Kisa oli järjestyksessään 22. ja pelimuotona oli perin-
teinen tasoituksellinen lyöntipeli, jossa oli yhteensä mu-
kana 16 herrasmiestä. Herrasmiehiä on kautta aikojen 
NGK:ssa valittu 24 kappaletta vuodesta 1996 alkaen.
Kisan jälkeen nautittiin makoisa lounas seuran ladyjen 
kanssa ja sen jälkeen palkittiin kesän aikana eri tapah-
tumissa ansioituneet ladyt terveellisillä palkinnoilla. Lo-
puksi julkistettiin vuoden 2021 Gentleman Trophyn tu-
lokset.

Gentleman Trophy 2021

Parhaiten onnistui tällä kertaa herrasmies vm. 2005, 
Antti Sarjamo 67 lyönnillä (brutto 82). Toiseksi sijoittui 
Juha Koivisto 72 lyönnillä ja kolmantena oli Eero Lösö-
nen 74 lyönnillä. Seuraavina olivat Tuomo Nevalainen 
76, Pekka Laaksonen 76 , Pasi Kaskinen 77, Esa Meri-
läinen 77, Erkki Oila 77 ja Matti Kilpeläinen 78

Lämpimät kiitokset ladyille ja mukana olleille herras-
miehille sekä erityiskiitokset seuramme vanhimmalle 
herrasmiehelle Taisto Hellgrenille, joka oli mukana seu-
raamassa kisatapahtumaa sekä lounastamassa kans-
samme.

Pidän seuraavan vuoden hyvää huolta kiertopalkinnos-
tamme ”OnKiva kissa”. Ensi syksynä se on jälleen kaik-
kien herrasmiesten tavoiteltavissa.
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Viime vuonna väliin jäänyt perintei-
nen Erkin matka ”paikattiin” teke-
mällä matka 29.8.–5.9. Ruotsin Mal-
möseen. Paikallinen Good Morning 
-hotelli toimi tukikohtanamme. Mat-
kaan oli varattu tilava 60 hengen bus-
si ja kun matkaan lähtijöitä oli 34, niin 
tilaa oli runsaasti niin matkustajille 
kuin tavaroillekin. Matkareitti kohti 
Malmötä oli myös perinteinen, Nur-
mijärveltä Turkuun, laivalla Tukhol-
maan, josta E4-tietä kohti Malmötä.

Woodlands CC
Matkalla kohti Malmötä pelasimme ”warm 
up:n” Woodlands CC:n 27-reikäisellä 
golfkentällä. Väylät ovat nimiltään Pine ja 
Magnolia (väylä, jota ei pelattu oli nimel-
tään Cedar, tästä muuten ilmainen vinkki 
meidän ABC-väylille). Vaikka meitä suosi 
koko matkamme ajan hienot aurinkoiset 
yli 20 C asteiset ilmat, oli Ruotsissa edel-
lisinä päivinä satanut runsaasti. Väylät oli-
vat paikon erittäin märkiä, karheikot oli-
vat pitkiä sekä väylien poikkikulkevat ojat 
ja korkeuserot nostivat varmasti ”lämmöt 
ylös”. Peli pelattiin yhteislähtönä 
ja näin pelaajien kokemukset ovat  
varmasti hiukan erilaisia, allekirjoit-
taneen (keskikertainen klubipelaa-
ja) mieleen jäi ainakin Mangolian 
väylä 18, jossa vesiesteen ylityk-
seen miesten keltaiselta teeltä tar-
vittiin  yli 160 metrin avauslyönti.

Bokskogen Gk
Seuraavana aamuna olimme jo kello 8 
matkalla kohti Bokskogenin Vanhaa kent-
tää. Tämä v. 1967 ja samalle alueelle myö-
hemmin v. 1992 rakennettu Kuninkaan 
kenttä antavat tulijalle heti kuvan hyvin 
hoidetusta ja siististä kokonaisuudesta. 
Kentät on sijoitettu lomittain tälle histori-
allisesti arvokkaalle maa-alueelle väylien 
ollessa kuitenkin pääsääntöisesti leveitä. 
Vanhan kentän puolella on enemmän ve-
siesteitä, muuten kentät ovat tasavertai-
sia, myöskään mitään suuria korkeuseroja  
kentillä ei ole. Alueen historiasta muistu-
tetaan Kuninkaan kentän väylän 6 var-

Erkin matkassa 
aurinkoisessa Ruotsissa

teen tehdyllä muistomerkillä, missä kunin-
gas Kaarle XII levähti ratsastusmatkoillaan 
suuren tammen alla. Toinen muistiin jää-
vä erikoisuus oli aivan klubitalon ”kyljessä” 
oleva Vanhan kentän väylä 10 par 3.  Tee-
paikan ja griinin välissä on iso lampi. Tee-
paikan viereen oli rakennettu nakkikios-
ki. Harvoin pystyt tilaamaan teepaikalla 
nakkeja lyöntivuoroa odotellessa. Nämä 
kentät pelasimme 31.8. Vanhan kentän 
ja viimeisenä pelipäivänä 3.9. Kuninkaan 
kentän. 

Hinton Gk
Syyskuun 1. päivän aamun sää näytti jäl-
leen parhaat puolensa, kun lähdimme 
kohti Hinton Golf Clubin omistamaa So-
fiedalin kenttää. Yhtiö omistaa Sofiedalin 
kentän lisäksi Rönnebäckin ja Kvarnbyn 
kentät. Johan Hintonin omistaman kar-
tanon mailla golfin lisäksi ovat hevosten 
hoito ja ratsastus osana kartanon liiketoi-
mintaa. Sofiedal on ns. peltokenttä, joka 
on rakennettu kahta puolta isoa valtatietä 
ja sitä voisi kuvata sanoilla: hyväkuntoi-
nen ja tasainen kenttä, ainoastaan yksi 

isompi nousu etuysillä. Tyyppilisiä poikit-
taisia ja myös pitkittäisiä ojia, muutama 
luonnon lampi ja monia bunkkereita grii-
nien edessä. Väylä 5, par 6 jää mieleen pi-
tuutensa takia, takateeltä pituutta 607 m.    
Seuraavana päivänä oli vuorossa Hinto-
nin Rönnebäckin kenttä, joka poikkesi 
Sofiedalin kentästä suurilla korkeuseroilla 
ja metsäosuuksilla. Tämän kentän haas-
tavimmat väylät olivat väylä 10, korkeal-
le mäelle nousu ja väylä 11 alastulo, sekä 
kaksi seuraavaa metsäväylää. Hevoshaan 
vierestä lyöty par 3 -väylä 12 ”vinoine grii-
neineen” sekä ”sokkona” mäen päältä lyö-
ty todella kapea väylä 13, jonka ”lisämaus-
teena” oli mäen alla griinin edessä oleva 

lampi. Uskoisin, että ainakin joku näistä 
”piristyksistä” jäi ”golf-muistiin”. Kentän 
väylien kunto oli hyvä.

Ruokailut 
Pelien jälkeiset ruokailut oli Erkin Malmös-
sä asuvan koulukaverin Martti Leden-
stedtin toimesta hienosti hoidettu Hintonin 
omistaman Kvarnbyn Golf Clubin ravinto-
lassa. Kvarnbyn golfravintola sijaitsi sopi-
vasti paluumatkan varrella. Ruoka oli hy-
vää ja erilaista joka päivä. Myös ravintolan 
viinivalikoima sai kehuja.

Paluumatka 
Kotimatka alkoi perjantaiaamuna 4.9. 
Noin 7 tunnin bussimatka Tukholmaan 
oli edessä. Pysähdyimme lounastauol-
le Vättern-järven kohdalla. Tässä kohtaa 
4-tien toisella puolella on Ruotsin histori-
aan liittyvä Brahehus linnan rauniot. Sen 
historiaan liittyy monien muiden asioiden 
lisäksi sen pitkä rakennusaika. Rakenta-
minen aloitetiin v. 1637 ja se valmistui vas-
ta v. 1650. Nämä 90 metriä Vättern-järven 
pinnasta olevat rauniot on hieno näköala-

paikka ja mainio paikka myös jakaa 
matkan aikana hyvin pelanneille gol-
fareille palkintoja. Varmasti tämäkin 
tapahtuma jäi monelle mieleen. Lai-
vamatkalla nautimme vielä yhteisen 
buffet-illallisen. Ruokailun lomassa 
kiitimme retkemme kaiken puolises-
ta onnistumisesta bussimme kul-

jettajaa Kauko Issakaista ja golfmatkojen 
matkajärjestelystä Erkki Oilaa.
   

Heikki Piironen

”Kiitos Erkki 
vielä kerran 
kaikkien 
puolesta!”
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Brahehusin raunioilla.

Kaarle XII muistomerkki
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Pelasin tänä kesänä paljon kisoja. Pääkiertueeni oli Futu-
re Tourin Challenge-sarja. Näiden lisäksi osallistuin FJT:lle 5 
kertaa ja kerran pelasin Kotojärvellä Future Tourin Elite-sar-
jaa. Menestystä tuli sen verran, että nousin -07 syntyneiden 
poikien FJAR-pisteissä kärkeen. Tämä mahdollisti minulle en-
nalta arvaamattomia hienoja kokemuksia. 

Minut kutsuttiin syyskuun puolessa välissä Ranskan Evianiin pelaa-
maan The Amundi Evian Juniors Cup -kisaa. Sinne lähti yhteensä 
neljä -07 syntynyttä tyttöä ja poikaa. Kokemus oli todella kiva. Jo pel-
kästään puitteet Evianin golfkentällä ovat huiman hienot. Lähes joka 
väylältä näkyy Geneve-järvi ja toisella puolella alkavat Alpit. Oli jän-
nää päästä pelaamaan kansainvälistä kisaa tuollaisessa ympäristös-
sä. Minua jännitti kovasti kaksi ensimmäistä päivää, mutta viimeise-
nä pelipäivänä pystyin pelaamaan jo rennompaa peliä ja peli kulkikin 
sitten ihan hyvin. Peliseurani oli kolmen päivän aikana Meksikosta, 
Sloveniasta, Slovakiasta ja Tanskasta. Suomelle ei tullut kisasta me-
nestystä, mutta me kaikki neljä saimme sieltä valtavan määrän koke-
musta ja rohkeutta. 

Luulin jo tuon kisan jälkeen, että kausi on ohi, mutta sitten Golflii-
tosta tulikin vielä toinen kutsu Tanskaan pelaamaan junioreiden Poh-
joismaiden reikäpeliä. Sinne lähdettiin 12 junnun voimin juuri ennen 
syyslomaa. 13–18-vuotiaista oli mukana FJAR-pisteiden perusteel-
la paras tyttö ja poika. Onneksi tunsin entuudestaan jo suuren osan 
muista pelureista niin reissuun lähteminen tuntui mukavalta. Perjantai-
na pelasimme harkkakierroksen ja tutustuimme kenttään. Lauantai-
na oli vuorossa yksilökisa, minkä perusteella pelasimme sunnuntaina 
fourballia sijasta kolme. Voitimme sunnuntaina Norjan, joten kotiintuo-
misena oli pronssia. 

Olipa kokonaisuudessaan hieno kesä ja syksy! Nyt sitten vain halliin 
harjoittelemaan lisää!

Aleksin upea kisakesä!Aleksin upea kisakesä!
Jutun kirjoittaja, Aleksi Sovijärvi Amundi 
Evian Juniors Cup -kisan
ykköstiillä.
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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

KIITOS
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

KAUDESTA 2021
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NNGGKK::NN  CCLLUUBB-- SSOOVVEELLLLUUSS
Yhteisön kaikki tiedot ja tiedottaminen yhdessä 
paikassa. Mahdollistaa viestinnän julkaisemat asiat 
kaikista tiedotuskanavista suoraan käyttäjän 
puhelimeen ilman kirjautumista ja etsimisen vaivaa.

KOTINÄKYMÄ
Kotinäkymästä löytyy 
yhteisön tiedotuskanavat 
järjestettynä ja ryhmiteltynä 
yhdelle sivulle. Verkkosivun 
ajankohtaista uutiset, 
somekanavat sekä yhteisön 
oheistoimijoiden sivut.

AJANVARAUS
Sivu mahdollistaa 
kirjautumisen 
varausjärjestelmän sivuille. 
Sovellus tallentaa muistiin 
viimeksi käytetyn 
käyttäjätunnuksen ja 
salasanan. 

AJANKOHTAISTA
Ajankohtaista- sivu tarjoaa 
yhteisön tiedottamat asiat 
kronologisessa järjestyksessä 
helposti luettavana 
uutisvirtana.
Ajankohtaista -sivu kerää 50 
viimeisintä uutista 
riippumatta julkaisualustasta. 

YHTEYSTYÖKUMPPANI
Nähtävillä yhteisön 
toiminnassa mukana olevat 
yhteistyökumppanit sekä 
linkki yhteistyökumppaneiden  
verkkosivuille.

YHTEYSTIEDOT
Yhteisön toiminnan kannalta 
tärkeät yhteystiedot:
Käyntiosoite, puhelinnumerot 
sekä sähköpostit. 

• Heräte uudesta uutisesta 
puhelimen näytölle

• Pop up- pikaviestit
• Paikallissää
• Somekanavat ilman kirjautumista
• Mainospaikka
Uudenlainen yhteisöllisyys ja 
yhteenkuuluvuus! Helppo tapa 
jakaa tietoa uutisista, ajatuksista ja
tapahtumista.


