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Päätoimittaja: Kari Piippo, kari.piippo@nurmijarvigolf.fi

Nurmijärven Golfklubi ry

Ratasillantie 70, 05100 Röykkä

Puh. 0600 197 83

www.nurmijarvigolf.fi

Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR

Kannen kuva: Sanna Jokela

Golfkauden ulkopuolella tavoitat meidät 
parhaiten joko sähköpostilla tai puhelimella:

Palvelupäällikkö Johanna Purhonen,  
johanna.purhonen@nurmijarvigolf.fi 
p. 045 7731 3145 
 
Hallintopäällikkö Stina Näntö, 
stina.nanto@nurmijarvigolf.fi 
p. 040 740 6350
 
Toimitusjohtaja Kari Piippo, 
kari.piippo@nurmijarvigolf.fi  
p. 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 viestiä sähköpos-
tilla 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

KYLMÄN KEVÄÄN JÄLKEEN 
VILKAS JA HYVÄ PELIKAUSI

Keväällä saimme odotella kentän 
avaamista tavanomaista pidem-
pään, mutta pelikauden startattua 
kausi oli menestyksekäs. Kävijä-
määrämme olivat hyvällä tasolla, 
ja saimme erityisen paljon kiitosta 
kenttämme hyvästä kunnosta. Hy-
väkuntoisen kenttämme vetovoima 
korostui erityisesti tilanteessa, jos-
sa monet Uudenmaan alueen ken-
tät kamppailivat ei-hyväkuntoisten 
kenttiensä kanssa pitkälle kesään.

Kenttämme kehittäminen ja korke-
an laadun ylläpitäminen korostu-
vat edelleen yhtiömme strategias-
sa. Edellisellä kaudella toteutettu 
B3-radan korjaus on saanut hyvää 
palautetta. Harjoitusalueen raken-
taminen on ollut kesän ajan jäissä, 
mutta toteutetaan valmiiksi vielä tä-
män vuoden puolella. Hallitus on 
alkusyksyn aikana tarkastellut ko-
ko kentän kehittämistarpeita, ja nii-
tä tullaan priorisoimaan ja toteutta-
maan laadittavan budjetin ja käytettävissä olevan kassan 
puitteissa. Lisäksi hallitus laatii mittariston, jolla seurataan 
kentän eri osa-alueiden tasoa tavoitearvoihin nähden.

Päättyvällä kaudella hallitusta on työllistänyt laaja teema 
osakkeen omistuksesta ja osakkaan asemasta. Syyn omis-
taa golfosake on lähdettävä omistajan halusta pelata sen 
tuomalla pelioikeudella. Tilanne, jossa osakkeenomistaja 
haluasi luopua osakkeestaan, on ollut tänä päivänä haas-
teellinen. Golfosakkeiden kauppa on ollut vaatimatonta ja 

osakkeesta saatava hinta on ollut lä-
hes olematon. Tilanne koetaan epä-
oikeudenmukaisena, erityisesti jos 
osakkeesta halutaan luopua esi-
merkiksi ikääntymisen tai sairastu-
misen vuoksi. Hallitus on teettänyt 
laajan selvityksen, millaisia ratkaisu-
ja muissa golfyhtiöissä on toteutet-
tu em haasteen helpottamiseksi. Nii-
den pohjalta on laadinnassa esitys, 
jolla osakkeesta luopumista helpo-
tetaan siten, että yhtiö voisi vastaan-
ottaa omia osakkeitaan määriteltyjen 
ehtojen rajoissa. Tähän asti osakkei-
ta on vastaanotettu ainoastaan kuo-
linpesiltä. Vastaanotettujen osakkei-
den pelioikeuksia voisi yhtiö vuokrata 
ja saada sitä kautta edelleen tuottoa 
yhtiölle. 

Hallituksen teettämässä selvitykses-
sä on käsitelty myös eri golfyhtiöiden 
antamia etuja osakkeenomistajilleen. 
Hallitus on tarkastellut osakkeen-
omistajan etuja Nurmijärvi Golfissa ja 

niiden laajennuksesta on tulossa esitys ensi kaudelle. 

Yhtiömme panostaa kestävän kehityksen arvojen mukai-
seen toimintaan. Sähköautojen lataustolpat ovat tilaukses-
sa ja yhtiön energialaskun hallitsemiseksi klubirakennuksen 
katolle asennetaan aurinkokennoja.

Vilkkaan golfkauden jälkeen toivotan kaikille 
rauhaisaa loppuvuotta.

Merja Iiskola, Nurmijärven 
Golfkeskus Oy, puheenjohtaja

Kuva: Sanna Jokela
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Viimeisten vuosien aikana Suomessa golf 
on lajina elänyt voimakasta kasvun aikaa. 
Tämä on näkynyt niin lajiharrastajien kuin 
myös pelattujen kierrosten määrässä. 
Golfliiton viimeisimmän jäsenmäärälas-
kennan osalta, syksyllä 2022, valtakunnal-
lisella tasolla on kuitenkin ollut nähtävissä 
pientä jäsenmäärän laskua. Meillä Nur-
mijärvi Golfissa tämä ei ole näkynyt, sil-
lä jäsenmäärämme on jatkanut edelleen 
tasaista kasvua. Lokakuun alussa meitä 
NGK:laisia oli ensimmäisen kerran koko 
seuran historiassa yli 2000, tarkalleen ot-
taen 2008. 

Kesää 2022 voi edellisiin vuosiin verrat-
tuna kuvailla hyvinkin kaksiosaiseksi. En-
sin kevät ja kesä antoivat odottaa itseään, 
mikä näkyi mm. pelikierrosten määrässä, 
niin omalla kotikentällämme kuin muillakin 
Suomen kentillä. Kun kesä sitten vihdoin 
saapui, pääsimme jälleen kerran nautti-
maan uskomattoman hienosta ja hyvä- 
laatuisesta kotikentästämme. Koko jäse-
nistömme puolesta on aiheellista osoittaa 
suuret kiitokset koko kentänhoitotiimille 
siitä uskomattomasta ja ammattitaitoisesta työstä, jonka ansios-
ta olemme saaneet jälleen kerran nauttia golfista omalla huippu-
kuntoisella kotikentällämme. 

Juniori- ja kilpagolfin puolella seuramme pitkäjänteinen se-
kä laadukas valmennus- ja juniorityö kantoivat jälleen hedelmää. 
Tämä näkyi kesän aikana yhä laajempana osallistujamääränä 
junioreille suunnatuissa valmennusryhmissä kuin myös osallis-
tujamäärissä ja onnistumisina eri junnutoureilla. Huomioin ar-

MEITÄ ON YLI 2000

Pasi Theman, Nurmijärven 
Golfklubi ry:n puheenjohtaja

Kuva: Sanna Jokela

voista on seuramme ansaitsema paikka 
junioreiden joukkue-SM:n finaaleissa. Pit-
käjänteisyyttä ja laadukkuutta kuvastaa 
myös miesten joukkue-SM menestys, eli 
SM-kulta joukkueella; Henri Satama, Os-
si Mikkola, Eemeli Järvinen ja Elmo Gerk-
man. Kyseessä oli seurallemme jo kuudes 
joukkue-SM-kulta viimeisen 15 vuoden ai-
kana. SM-menestyksemme kesällä 2022 
kruunasi Johanna Mustjoki-Purhosen ko-
tikentällämme saavuttama SM-pronssi 
N50-reikäpeleissä. 

Seurana halumme olla lämminhenki-
nen, perhekeskeinen yhteisö, jossa jokai-
nen yhteisömme jäsen on meille tärkeä 
(NGK-henki). Pyrimme toiminnoissam-
me huomioimaan eri sukupolvien tarpei-
ta ja kannustamaan sukupolvia yhdistä-
vään harrastukseen. Merkittävä osa tätä 
on aktiivisesti toimivat toimikuntamme ja 
niiden järjestämät erilaiset tapahtumat jä-
senistöllemme, talkooporukat kuin myös 
runsaslukuinen vapaaehtoisten määrä eri 
tapahtumissa. Nämä kaikki ovat yksi sel-
keä todiste sille, että seuramme toiminnan 

yksi kulmakivistä; NGK-henki, elää edelleen vahvana.

Näin lopuksi haluankin vielä lämpimästi kiittää Teitä kaik-
kia seuramme jäseniä, eri tapahtumissa toimineita vapaaehtoi-
sia, senioreiden talkooporukkaa ja toimikuntiemme aktiiveja sii-
tä hienosta ilmapiiristä ja työstä, jota olette jälleen tänä kesänä 
vaalineet ja tehneet. 

Hyvää tulevan golfkesän odotusta kaikille!

P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA
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KULMAHUONEESTA 
MARRASKUUSSA 2022

Tässä lehdessä on jo useassa kohdin 
kirjoitettu menestyksekkäästä, mutta 
mielenkiintoisesta vuodesta 2022.
Omat kommentit liittyvät lähinnä pelaa-
ja palautteeseen omien palveluidemme 
suhteen. Lisäksi haluaisin luoda odo-
tuksia tulevaan kauteen 2023, sillä joi-
tain toiminnallisia muutoksia on jo pää-
tetty.

Pelaaja ensin- ja terassipalautteiden perus-
teella olimme Uudenmaan paras tärkeillä 
osa-alueilla. Tommi laittoi 
kentän kuntoon osaavan 
tiiminsä kanssa, ja olim-
me kentän osalta kirk-
kaasti alueemme paras. 
Toinen merkittävä onnis-
tuminen oli palveluissam-
me. Caddiemasterit olivat 
Mimmin johdolla Uuden-
maan ykkösiä ja jopa val-
takunnan tasolla sijalla 6. 
Aivan huikeata meidän 
nuorelta ja iloiselta cädäriporukaltamme. 
Kokonaisuutta arvioiden Pelaaja ensin -si-
joituksemme nousi Uudenmaan ykköseksi 
ja koko maassa sijalle 17 vieraspelaajien-
kin mukaan. 

Pelaajien ja kollegoiden kommentit ovat 
samanlaisia, Nurmijärvi Golf oli huikean hy-
vässä kunnossa! Kenttämme kuntoa ke-
huttiin, mutta kannattaa muistaa muiden 
kenttien hankaluudet. Olemme äärettömän 
tyytyväisiä omaan tasoomme, mutta em-
me iloitse hankalan talven tuottamista han-
kaluuksista koko alalle.

Ennakkotietoja muutoksista tulevalle 
kaudelle tärkeissä ja näkyvissä palveluissa. 
Ravintolaa pyörittää ensi vuonna golfyhtiö. 
Osa ravintolan henkilökunnasta on jo saa-
tu sovittua, joten tärkein tekijä asiakkail-
le alkaa olla kunnossa. Anniskeluoikeudet 
saimme pikavauhtia, joten kuivakausi ra-

Kari Piippo, toimitusjohtaja
Nurmijärvi Golf

vintolassa jäi lyhyeksi. Olemme opiskelleet 
jäljellä olevan syksyn aikana tuotteistuksia, 
hinnoittelua ja pienessä mitassa palvelu-
pisteiden sijoittelua. Palaute pelaajilta on jo 
ollut oikein mukavaa! 

Opetukseen tulee lisää uutta voimaa. 
PGA ammattilaisemme Henri ja Ossi aloit-
tavat uuden luvun omilla golfurillaan ja Nur-
mijärvi Golfin kasvatteina oli luontevaa kiin-
nittää heidät omalle klubille. Päätös oli aika 
iso, eikä aivan tuskaton kaikilta osin, mutta 
vauhti taatusti lisääntyy opetuksessa ja val-

mennuksessa opettajien 
määrän kasvaessa. 

Yhtiön puheenjohta toi 
jo omassa osiossaan esil-
le osakkaan aseman pa-
rantamisen yhteisössäm- 
me. Valmistelemme yh-
tiöjärjestyksen muutoseh-
dotusta talven varsinaisel-
le yhtiökokoukselle, ja sen 
tavoitteena on osakkei-
den haluttavuuden paran-

taminen. Osana esitystä on omien osak-
keiden vastaanoton mahdollisuus. Yhtiö 
voisi vastaanottaa omia osakkeitaan hal-
lituksen vuosittain määräämän talousar-
vion puitteissa. Osakkeiden vastaanotto 
ei saa vaikuttaa vastiketta nostavasti, eli 
yhtiön hallussa olevien osakkeiden pelioi-
keudet vuokrataan kattamaan vastikeme-
netykset. Samalla arvioidaan vuosittainen 
pelioikeuksien määrä kenttien ruuhkaisuu-
den mukaan. Maassamme useat golfyhtiöt 
ovat jo siirtyneet vastaavaan malliin ja ko-
kemukset on koettu erittäin positiivisiksi.

Kausi 2022 oli kummallinen sään puo-
lesta, pelottava maailman tapahtumien va-
lossa, mutta Nurmijärvi Golf jatkoi hyvällä 
menestyksen polulla! 

Kari Piippo
toimitus-/toiminnanjohtaja
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HOLE 
IN ONET  

2022
Nro
323 09.05. Jarno Saari
  NGK B5
324 18.05.   Harri Airaksinen
  HaG A8
325 25.05.    Ritva Väre
  NGK B8
326 07.06. Elias Vanninen
  KGV A8
327 30.06. Ari Honkala
  EEG B8
328 02.07. Aleksi Vilkman
  NGK B8 
329 04.07. Matti  Virkki
  NGK  C7
330 21.07. Lauri Purovaara
  TaG C7
331 26.07.   Pasi Theman
  NGK B8 
332 09.08.  Esa Viljakainen
  MGS B5
333 09.08. Leif Beilinson
  NGK B8 
334 13.08. Pasi Velling
  NGK C7
335 13.08.    Arto Lappalainen
  NGK C7
336 15.08. Sakari Pietilä
  NGK B8
337 16.08. Ari Pethman
  TGK B8
338 21.08. Aija Heiskanen
  NGK B8
339 24.08. Esko Kuosmanen 
  NGK B8    
340   27.08.  Anne Haarala
  NGK B8
341  08.09.   Anneli Laakso
  NGK B8
342 11.09.    Mika Miikkulainen 
  Master A8
343 24.09. Marko Julin
  NGK B5
344 27.09.  Eija Lehto 
  LG  B5    

Naisten EM-kisajoukkue syyskuussa Cubo Golfissa Sloveniassa.

Johanna Purhonen varmisti SM-pronssin kotikisoissa.

Leikkimielistä Kapteenin Kannu -kisaa pelattiin perjantaina 19.8.
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NGK:n pelaajien 
ranking-sijoitukset  2022
 
(suluissa edellisen kauden sijoitus)

Finnish Tour, miehet
 5  (4)  SATAMA, Henri
 18  (18)  MIKKOLA, Ossi
 35  (82)  GERKMAN, Elmo
 47  (T101)  JÄRVINEN, Eemeli
 84  (10)  KURONEN, Miki

World Amateur Golf Ranking (WAGR), miehet
 1563  (2347)  GERKMAN, Elmo
 2921  (2823)  JÄRVINEN, Eemeli

Finnish Amateur Ranking (FAR), miehet 
 18  (44)  JÄRVINEN, Eemeli
 27  (49)  GERKMAN, Elmo

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR), tytöt
 46  (82)  SOVIJÄRVI, Anna
 69  (T71)  SAURÉN, Saara
 T110  (T77)  SEPPÄNEN, Emilia

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR), pojat
 1  (11)  GERKMAN, Elmo
 26  (56)  NYLUND, Hugo
 31  (52)  HILTUNEN, Neo-Niko
 65  (23)  SOVIJÄRVI, Aleksi
 98  (-)  JUVONEN, Otso 
 111  (78)  SOVIJÄRVI, Lukas
 113  (114)  SEITSONEN, Niilo
 128  (174)  SEPPÄNEN, Joni
 129  (T415)  MERILÄINEN, Joel
 134  (242)  UUSI-HEIKKILÄ, Tino
 T277  (T213)  LATVA, Joni
 T288  (227)  SAARI, Roni

Easy Red (uusi sarja kaudella 2022)
 3  NYLUND, Miki
 6  KUUSSAARI, Saara
 26  LATVA, Jenni
 127  VIKKI, Petrus
 T155  TOIVONEN, Veera

LÄMMIN KIITOS TONILLE!

Meidän kaikkien suuresti arvostama ja Nurmijärvi Golfin 
Head Prona vuodesta 2015 toiminut Toni Korpihete siir-
tyy pois Nurmijärvi Golfista tämän syksyn aikana.

Tonin ura Nurmijärvellä alkoi vuonna 2001 Assistant 
Pro:n roolissa Peter ”Petsku” Hagströmin mentoroinnis-
sa. Syksystä 2015 Petskun vetäydyttyä opetustoimin-
nasta sivuun, Toni on toiminut seuramme Head Prona 
ja vastannut golfkoulumme toiminnasta. Tonin panosta 
golfkoulumme toiminnan rakentamisessa ja kehittämi-
sessä näiden vuosien aikana, voi hyvin kuvailla sanal-
la, merkittävä.

Näiden vuosien aikana lähes meillä kaikilla on ollut ilo 
nauttia - oli sitten kyseessä kilpa- tai klubipelaaja kuin 
lajin parissa ensiaskeleita ottava uusi golfari – Tonin am-
mattitaitoisesta opetuksesta ja moninaisesta lajiosaa-
misesta. Erityisesti Tonin rauhallinen ja jokaisen golfarin 
yksilönä huomioiva lähestymis- ja opetustapa kuin mo-
nipuoliset harjoitusmetodit ovat asioita, josta hänet tul-
laan muistamaan. 

Haluankin lämmöllä kiittää Tonia, koko yhteisömme 
puolesta näistä vuosista ja yhteisistä hetkistä meille niin 
rakkaan lajin parissa. Olemme kaikki otettuja mahdol-
lisuudestamme saada tutustua sinuun näiden vuosien 
aikana. 

On ollut meille iso ilo ja kunnia, että olet ollut kanssam-
me nämä vuodet rakentamassa yhteistä tarinaamme ja 
NGK:a. Toivotamme sinulle kaikkea hyvää, mihin ikinä 
askeleesi sinua ohjaavat. Ja muista, itse kukin meistä, 
voi joskus lähteä NGK:sta, mutta NGK ei koskaan läh-
de meistä.

Kunnioittaen 
Pasi Theman; NGK ry, puheenjohtaja
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Talvi/kevät
Ennusmerkit katastrofista iskivät päin nä-
köä jo viime joulukuussa, kun keli saha-
si jatkuvasti edestakaisin. Jouluviikolla 
onnistuimme poistamaan kaiken loskan 
viheriöiltä, mutta helpotus jäi hyvin lyhy-
eksi. Tammikuun puolenvälin jälkeen tuli 
kova vesisade, ja kun viheriöillä oli suoja-
na vain 10 cm lunta, pääsi vesisade lumi-
kerroksen läpi aiheuttaen veden jäätymi-
sen viheriöiden pintaan. Lumien ja jäiden 
poistaminen aloitettiin maaliskuun alussa, 
mutta toimenpiteitä hidasti paikoin metri-
nen hanki. B8-viheriöllä oli pahimmillaan 
25 cm teräsjäätä, jota meidän uutterat 
senioritalkoolaisemmekin olivat poista-
massa. Iso kiitos heille!
Kevät odotti tuloaan pitkään ja pitkäs-
tä aikaa jäi pelit huhtikuussa pelaamatta. 
Maalämmötkin pysyivät huhtikuussa niin 
alhaalla, ettei kylväminen tullut kysymyk-

seen. Lähtötilanne ei todellakaan ollut 
sieltä parhaasta päästä, jääpoltetta löytyi 
jokaiselta kentän osa-alueelta.

Alkukesä
Kesäkuun alussa lämpötilat onneksi vih-
doin lähtivät nousuun ja kenttä rupesi 
paikka paikoin jopa vihertämään. Vihe-
riökylvöksetkin taimettuivat oikein muka-
vasti. Juhannuksen jälkeen kenttä oli jo 
varsin pelattavassa kunnossa. Kova työ 
palkittiin, sillä siemeniä meni noin kolmin-
kertainen määrä normaalin nähden.

Heinä–elokuu
Heinäkuussa pääsi kentänhoitokin hiu-
kan hengähtämään ja kentänhoito meni 
aika rutiininomaisesti. Elokuussa päästiin 
jo kunnolla ”hifistelemään” viheriönope-
uksilla ja saatiinkin senioreiden reikäpeli 
SM-kisoissa hehkutusta viheriöistä. Kai-

ken kaikkiaan kenttä oli vieraspelaajienkin 
mielestä Etelä-Suomen parhaimmistoa.

Syksy
Suurin yksittäinen näkyvä korjaus oli ala-
lampien vesikasvillisuuden poisto. Muu-
ten olemme tehneet rutiininomaisia syys-
töitä. Katsotaan, jos talvi ei yllätä, niin 
yritämme aloittaa vielä uuden harjoitusvi-
heriön teon.

Mietteitä tulevaan kauteen
Ensinnäkin toivon, ettei vastaavanlaista 
talvea tule eikä myöskään noin myöhäistä 
kevättä. Katsotaan mitä uutta keksimme 
ensi kaudelle! Nähdään kentällä viimeis-
tään ensi keväällä!

Tommi & kentänhoito

• kenttämestarin silmin •

Heinä–elokuussa stimp-lukema oli jo 
12 jalkaa ja greenit huippukunnossa.

Toukokuun puolivälissä alkoi jo 
vihreääkin näkya.

Lähtötilanne huhtikuussa, jääpoltetta 
löytyi kentän kaikilta osa-alueilta.
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Kausi 2022 ja tilastot
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Olimme Uudenmaan parhaita, 
se on jo useaan kertaan todet-
tu tässä lehdessä. Eli laitetaan 
tauluun numero 1. Tämän jäl-
keen mennään suurempiin lu-
kuihin.

Kierroksia kertyi 193 pelipäivän ai-
kana 47 666. Pariin viime vuoteen 
verrattuna määrä on vaatimaton, 
sillä vuoden 2020 kaikkien aikojen 
ennätys oli 58 950 kierrosta. Viime 
vuonna kierroksia kertyi mitattujen 
tilastojen kakkostila 53 203, eli tä-
hän asti vielä kaikki hyvin. Kausi 
2022 alkoi 4. toukokuuta, mikä on 
Nurmijärvi Golfin mitatun historian 
myöhäisin ajankohta! Edelliseen 
kauteen verrattuna menetimme 
huhti–toukokuussa yli 6 500 kier-
rosta myöhäisen avauksen joh-
dosta. Tässä muistiin merkitään 
myös, että viime talven suurin lu-
mensyvyys mitattiin Röykän mitta-
usasemalla 6. huhtikuuta, 64 cm! 
Kentällä oli tuolloin paikoin yli met-
ri lunta, hyvänä esimerkkinä A2-vi-
heriö! 
Näistä asetelmista siis lähdimme 
kauteen 2022 ja siitähän tuli sitten 
aivan mainio! Lopputuloksena siis 
merkitään tilastoihin luku 1. 
Jäseniä on nyt 2013, eli tässäkin 
onnistuimme oivallisesti. Oman 
kurssitoiminnan lisäksi saimme uu-
sia jäseniä naapurustosta. Kentän 
hyvä kunto, iloinen palvelu ja muka-
va ilmapiiri vetivät golfareita Nurmi-
järvi Golfiin. Jäseniä on taas enem-
män kuin koskaan, vaikka Golfliiton 
jäsenmäärä pieneni vuonna 2022 
noin 2 %.

Kausi	2022	ja	tilastot	

Olimme	Uudenmaan	parhaita,	se	on	jo	useaan	kertaan	todettu	tässä	lehdessä.	Eli	laitetaan	tauluun	numero	
1.	Tämän	jälkeen	mennään	suurempiin	lukuihin.	

Kierroksia	kertyi	193	pelipäivän	aikana	47	666.	Pariin	viime	vuoteen	verrattuna	määrä	on	vaatimaton,	sillä	
vuoden	2020	kaikkien	aikojen	ennätys	oli	58	950	kierrosta.	Viime	vuonna	kierroksia	kertyi	mitattujen	
tilastojen	kakkostila	53	203,	eli	tähän	asti	vielä	kaikki	hyvin.	Kausi	2022	alkoi	4.	toukokuuta,	mikä	on	
Nurmijärvi	Golfin	mitatun	historian	myöhäisin	ajankohta!	Edelliseen	kauteen	verrattuna	menetimme	huhti-
toukokuussa	yli	6.500	kierrosta	myöhäisen	avauksen	johdosta.	Tässä	muistiin	merkitään	myös,	että	viime	
talven	suurin	lumensyvyys	mitattiin	Röykän	mittausasemalla	6.	huhtikuuta,	64	cm!	Kentällä	oli	tuolloin	
paikoin	yli	metri	lunta,	hyvänä	esimerkkinä	A2	viheriö!		

Näistä	asetelmista	siis	lähdimme	kauteen	2022	ja	siitähän	tuli	sitten	aivan	mainio!	Lopputuloksena	siis	
merkitään	tilastoihin	luku	1.		

Jäseniä	on	nyt	2013,	eli	tässäkin	onnistuimme	oivallisesti.	Oman	kurssitoiminnan	lisäksi	saimme	uusia	
jäseniä	naapurustosta.	Kentän	hyvä	kunto,	iloinen	palvelu	ja	mukava	ilmapiiri	vetivät	golfareita	Nurmijärvi	
Golfiin.	Jäseniä	on	taas	enemmän	kuin	koskaan,	vaikka	Golfliiton	jäsenmäärä	pieneni	vuonna	2022	noin	2	%.	

Liitteenä	kierrosmäärätaulukko	koronavuosilta	ja	Ilmatieteenlaitoksen	kuvaaja	lumensyvyydestä	Röykässä.	
Näitä	muistellessa	siirrymme	toimissamme	uuteen	kauteen	2023.	

	

	

	

	

	

2020 2021 2022
18 r ränni par 3 yht. 18 r ränni par 3 yht. 18 r 9 r par 3 yht.
2709 1157 625 4491 2171 389 475 3035 0 0 0 0
5979 2754 1426 10159 5947 2388 1022 9357 4225 1048 551 5824
5931 2048 1552 9531 6403 2485 1074 9962 5776 2202 1052 9030
6437 2142 1771 10350 6420 2543 1503 10466 6737 2624 1567 10928
6276 2533 1691 10500 5529 2173 1312 9014 6198 2802 1376 10376
4594 1968 935 7497 4686 1565 891 7142 4287 1731 900 6918
3172 1086 538 4796 2642 764 384 3790 2626 841 273 3740
1212 292 122 1626 363 51 23 437 837 13 850
36310 13980 8660 58950 34161 12358 6684 53203 30686 11261 5719 47666

Pelikierrosmäärien toteuma viime vuosilta huhti–marraskuussa.

Sivun kuvituksena kierrosmäärätaulukko koronavuosilta ja Ilmatieteenlaitok-

sen kuvaaja lumensyvyydestä Röykässä. Näitä muistellessa siirrymme toimis-

samme uuteen kauteen 2023.
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Pääkirjoitus 
(puheenjohtaja Kari Vainionmäki)
Mitä elämä olisi ilman naisia. Ilman heidän 
villejä ideoitaan, rohkeita tempauksiaan ja 
lämpimiä otteitaan. Upean kukkaseppe-
leen ja monia ihania halauksia sain erää-
nä lämpimänä, vaikkakin sateisena heinä-
kuun päivänä. Kukat ovat kuivuneet, mutta 
muistot säilyvät sydämessäni.
Naistoimikunta on ollut näkyvä ilopilkku 
tapahtumissamme. Paitsi, että se on ak-
tiivisesti järjestänyt tapahtumia, kilpailuja 
ja koulutusta ladyille, on se antanut oman 
panoksensa muidenkin toimikuntien jär-
jestämiin tapahtumiin.
Klubimme toiminta ja henki on juuri sitä, 
mitä toimikunnat ovat. Toimikuntien pu-
heenjohtajat ovat voimavara, josta ideat ja 
motivointi tähän vapaaehtoiseen, ajoittain 
rankkaankin työskentelyyn saa alkunsa. 
Teidän tulisi auttaa ja innostaa heitä, jotka 
tekevät työtä puolestanne. Paras kannus-
tus ja kiitos toimikunnille olisi runsas osal-
listuminen järjestettyihin tapahtumiin. 
Toimikunnat ovat hyvä näköalapaikka klu-
bin toimintaan. Toimikunnat tarvitsevat uu-
sia voimia, joten vastaa kyselyymme myös 
siltä osin ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan. 
Voit myös ilmoittaa halukkuutesi ottamalla 
yhteyttä minuun tai toimikuntien puheen-
johtajiin. Lämmin kiitos toimikuntien jäse-
nille hyvästä työstä.

LÄHIPELI 30 VUOTTA SITTEN
NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI nro. 3/1992 – Lehtien sivuilta poiminut Juha Koivisto

Juniorien mailoista 
(Koulutustoimikunta Kristian Witting)
Koulutustoimikunta on kesän aikana järjes- 
tänyt kaksi rastikoulutustapahtumaa aloit-
televille junioreille. Näissä tilaisuuksissa 
on annettu junioreille perusopetusta gol-
fin osa-alueista. Näissä tilaisuuksissa olen 
erityisesti kiinnittänyt huomiotani sopivien 
välineiden puutteeseen.
Usein junioreilla on kurssilla liian suuret ja 
painavat mailat. Liian suurella mailalla lyö-
minen on usein heikkovoimaiselle junio-
rille raskasta. Tämä puolestaan pakottaa 
juniorin lyömään väärin, sillä oikeanlainen 
svingi ei liian painavalla mailalla ole mah-
dollinen. Erityisesti tämä näkyy ranteiden 
puutteellisena käyttönä ts. lyönti tehdään 
ilman ranneliikettä. Toivonkin tämän vuok-
si, että vanhemmat ostavat lapsilleen riit-
tävän ››pienet›› mailat.
Juniorien sääntö- ja etikettitietoisuuden 
parantamiseksi toivoisin, että vanhemmat 
ottaisivat juniorit silloin tällöin caddieksi 
mukaan kierrokselle. Kun juniorille selite-
tään todellisessa pelitilanteessa tarvittavat 
säännöt, oppiminen tapahtuu paljon miel-
lyttävämmin kuin sääntökirjaa lukien (ja ai-
kuisenkin sääntötuntemus kasvaa).

Klubin suuri päätösjuhla 
Perjantaina 6.11.1992 klo 19.00 Ravintola 
Charlotta Klaukkalan keskusta.

Nurmijärven Golfklubin 1. naisten 
reikäpelimestaruus 
(Junior Captain Kai Åslund)
Auringon paisteessa, tuulen näykkies-
sä vaatteita seisoi pieni, mutta innostu-
nut joukko B1:n tiiauspaikalla. Loppuotte-
lijat Sirpa ja Leena suorittivat vielä viimei-
siä harjoitussvingejään. Caddiet Terttu ja 
Veikko tutkivat griinikarttoja.
Avauslyöntien jälkeen (jotka eivät menneet 
ihan täysin ››nappiin››) siirryttiin raffin puo-
lelle etsimään pelipalloja, jotka pian löytyi-
vätkin. Alkukangertelun jälkeen pelaajat 
löysivät nopeasti pelirytmin, ja jännitysnäy-
telmä alkoi muotoutua.
Ottelu oli erittäin tasainen, ja kumpikin 
pelaaja kävi johdossa. Jossakin vaihees-
sa huomasimme, että viimeisetkin katso-
jat olivat kaikonneet jonnekin – vain Quiet- 
lätkän pitäjä tuomarin lisäksi seurasi peliä.
Eli, jos kilpailijoita jännitti, niin jännittivät 
myös caddiet. Veikkokin, vaikka on tunne-
tusti rauhallinen mies, järkkyi hetkeksi: Sir-
pa oli 1 up C8:lla, avaus epäonnistui ja pallo 
lensi n. 20 m eteenpäin pieneen monttuun. 
Siellä yksi huti, pallo väylälle kolmannella 
ja jatkolyönti duffaten eteenpäin. – Silloin 
Veikko hermostuksissaan lähti reippaas-
ti viemään kärryjä eteenpäin. Sirpa, joka 
oli juuri ojentamassa mailaa toiseen vaih-
dettavaksi, joutui lähes juoksemaan kärryt 
kiinni ja pistämään mailansa vaudilla bä-
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giin, Veikon ollenkaan huomaamatta koko 
tilannetta. Tällä väylällä ratkesi käytännös-
sä ottelu, sillä Leena oli kolmannella lähel-
lä greeniä, josta hän chippasi bunkkeriin. 
Reikä tasattiin 8:lla lyönnillä ja kun viimei-
sellä Leena 1 down -tilanteessa löi kaksi 
palloa veteen, oli teoria hydromagnetismis- 
ta saanut vahvistuksen, ja ottelu oli ohi. 
Onnea Sirpa, kiitos Leena jännitysnäytel-
män rakentamisesta!
Naisten reikäpelin mestaruuden voitti siis 
Sirpa Katajamäki, toiseksi tuli Leena Koi-
visto. Miesten mestaruuden voitti Timo 
Summa ja toiseksi tuli Mikko Koivisto.

Paalutuksia kentällä 
(Terveisin kenttätoimikunta)
Kentän paalutus on tehty helpottamaan 
pelaajien pelaamista tilanteissa, joissa pal-
lo mahdollisesti on joutunut kadoksiin tai 
muusta syystä joutunut pelaamattomaan 
paikkaan. Jokaisen pelaajan edun mu-
kaista on, että paalutus pysyy hyvässä 
kunnossa. Tänä kesänä on kuitenkin löy-
tynyt kentältä harvinaisen paljon kaatunei-
ta paaluja. Tästä syystä onkin syytä hie-
man kerrata sääntöjä. 150 m mittapaalut, 
joista mitattu matka on viheriön keskelle, 
ovat kiinteitä haittoja. Paalujen poistami-
nen on kielletty. Vapautuminen haitasta il-
man rangaistusta (sääntö 24-2).
Valkoiset, kentän ulkorajaa osoittavat paa-

lut ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). 
Paalujen poistaminen on kielletty.
Vesiesteiden paalut eivät ole kiinteitä hait-
toja. Jos kuitenkin paalu häiritsee pelaajan 
lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua 
heilahdusrataa (kun pallo ei ole esteessä) 
voi palaaja poistaa paalun lyönnin ajaksi. 
Paalu on asetettava välittömästi lyönnin 
jälkeen entiseen paikkaansa. 
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Kyseiset säännöt tullaan kirjaamaan ken-
tän paikallissääntöihin ensi kaudeksi.

Pelaajamme menestyvät 
myös muualla.
Lauantaina pelattiin Aura Golfin loistokun- 
toisella kentällä Osuuspankkijärjestön mes- 
taruuskilpailu.
Kilpailu käytiin 18 reikäisenä tasoituksetto-
mana ja tasoituksellisena lyöntipelinä. Ti-
mo Summa vei voiton molemmissa sar-
joissa hyvällä ja tasaisella pelisuorituksella 
44+38 =82 (38 pistetä). Pirjo Hurinainen 
114 (29 pistettä) voitti naisten sarjan.
Onneksi olkoon klubilaisillemme. 

Klubimatka Skotlantiin
St Andrevs, Ladybank, Lundin Links, Eliel, 

The Gleneagles, Tayprot

Nämä ja parikymmentä muuta Skotlannin 
kiehtovaa golfkenttää odottaa NGK:n jä-
seniä lennättämään turvetta.
Matkan hinta-arvio: 12 henkilöä n. 3500,-/
henkilö (ennen kelluntaa), 24 henkilöä n. 
3000,-/henkilö.
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Pääkirjoitus 
(puheenjohtaja Kari Vainionmäki)
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n alkutaipa-
leen toimintaa on varjostanut kireä ta-
loustilanne. Osakkaat ovat jatkuvasti kai-
vanneet informaatiota ja luotettavaa tietoa 
missä mennään ja mitä toimenpiteitä yh-
tiössä ollaan tekemässä tilanteen korjaa-
miseksi.
››Uutinen›› totuudesta tuli useimmille mel-
koisena yllätyksenä, ja siitä aiheutunut 
ankara huuto on täysin ymmärrettävää ja 
näin ollen myös hyväksyttävää. Shokki on 
nyt koettu ja toipumisvaihe on menossa. 
Tiedän, että keskuksen hallitus on nyt ajan 
ja asian tasalla. Kaikki hallituksen jäsenet 
ovat saaneet oikeat tiedot käyttöönsä.
Niinpä meidän kaikkien olisi nyt annetta-
va täysi tukemme ja kannustuksemme yh-
tiön hallitukselle. Vt. toimitusjohtaja Pek-
ka Loikkanen on varmasti iloinen kaikes-
ta avusta.
Tapahtunut on tapahtunut ja menneet ovat 
menneitä. Tästä eteenpäin on kannettava-
namme suunniteltua suurempi taloudelli-
nen taakka.   
Näitä paloja nieleskellessämme on mei-
dän itse kuitenkin syytä miettiä minkälai-
sena haluamme klubimme ja yhtiön nimen 
maistuvan ei vain omassa, vaan myös vie-
raspelaajien, kuntalaisten sekä sidosryh-
mien mielissä. 
On vain yksi suunta. Sekä klubimme että 
Golfkeskus Oy ansaitsevat hyvän maineen 
ja arvostuksen. Meidän jokaisen tuleekin 

LÄHIPELI 30 VUOTTA SITTEN
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omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, 
että kentästämme tullaan jatkossa puhu-
maan hyvään ja kunnioittavaan sävyyn. 

Hyvät Nurmijärven 
Golfkeskuksen osakkaat 
(Pekka Loikkanen vt. toimitusjohtaja)
Tiedän, että tällä hetkellä teidän mielis-
sänne liikkuu monenlaisia ajatuksia kentän 
kunnosta ja taloudesta. Moni tuntee aitoa 
huolta siitä, onko kentän asioita hoidettu 
hyvin ja rehellisesti. Tästä selvän viitteen 
antoi marraskuun ylimääräisen yhtiöko-
kouksen varsin kiivas ja osittain repiväkin 
keskustelu; takapenkin pojat lukivat laki-
kirjaa kuin katkismusta lukkarin koulussa. 
Ajoittain oli vaikea uskoa, että oltiin muka-
via ja sivistyneiden golfaajien kokoukses-
sa.
Epäilyksiä kohdistettiin lähinnä kentän pe-
rustamiseen liittyviin asioihin ja kustannuk-
siin. Täytyy todeta, että `rahaa on palanut 
rutkasti´ ja nyt on sitten laskun maksujen 
aika. Valitettavasti maksumiehen osassa 
ovat pääasiassa yksityiset pelaajat ja muu-
tamat yritysosakkeiden omistajat. Monille 
sijoittajapelureille on jäänyt `MustaPekka` 
käteen; osakkeet eivät mene kaupaksi ja 
vastikkeet jäävät maksamatta. Tämän seu- 
rauksena kenttämme, kuten monien mui-
denkin kenttien, talous on erittäin kireällä 
laman vielä jatkuessa ja kustannusten ja-
kautuessa liian pienelle maksukykyiselle 
osakasmäärälle. 
Mutta edellä sanotusta huolimatta olisi toi-

vottavaa, että uskoa ja halua vielä riittäisi 
harrastuksemme kehittämiseen ja eteen-
päin viemiseen. Tämä onnistuu parhaiten 
sillä, että luottamus osakkaiden ja kentän 
johdon välillä on ehdoton ja osakkaat voi-
vat olla varmoja siitä, että jokainen markka 
käytetään oikein ja talous saadaan nope-
asti vakaalle pohjalle.
Koska kenttä sijaitsee väestöllisesti ter-
veellä pohjalla, on siitä, kovalla yrittämisel-
lä ja reippaalla klubihengellä, mahdollisuus 
tehdä vaikkapa `ykköskenttä’, jolla on tule-
vaisuudessa kysyntää. Sen minkä minä jä-
senistöä tunnen en epäile hetkeäkään, ett-
eikö asioita saada kuntoon, kunhan vain 
toimeen tartutaan.

SENIORIT VAUHDISSA 
(Leo Rantanen senioritoimikunnan pj.)
Seniorien simulaattorimestaruus-
kilpailut keskellä talvea
Senioritoiminta pääsi virallisesti alkamaan 
syksyn 1992 aikana. Virallisuus merkitsee 
sitä, että kolmetoista nurmijärveläistä gol-
faria ilmoittautui Golfliiton jäseneksi ja pää-
see halutessaan tulevana kautena kiertä-
mään aluetour´ia (= tasoitukselliset aluekil-
pailut). 
Seniorit sopivat myös simulaattorimes-
taruuskisoista. Kisat järjestetään hotel-
li VANTAAN simulaattorissa 15.1. – 15.2. 
välisenä aikana, jolloin pelataan Talin kent-
tä. Tulokset tarkistetaan Evitskogissa TVK-
opistolla ja saunan merkeissä.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2022 |  12  |



Hole in one´t
Kentällämme on tehty neljä Hole in One´a. 
Kaikki nämä täysosumat tehtiin syyskau-
della 1992.
Tässä onnelliset Hole in One -golfarit:
3.8.1992 Anne Castren, väylä B5 
10.9.1992 Seppo Hero, väylä B8
29.9.1992 Osmo Rämö, väylä C7 
3.10.1992 Tommi Heinonen, väylä B5
Onnea ”Holareille”!

Nice Shot!
Juomalle, jota tarjottiin klubin kauden -92 
päätösjuhlassa, annettiin nimeksi NICE 
SHOT. Monet ovat sitä jo nauttineetkin. Ni-
ce Shotia voi nauttia vain klubin päätös-
juhlissa tai silloin, kun klubin puheenjohtaja 
parhaaksi katsoo.
Vain klubin puheenjohtaja tietää piristeen 
ainesosat. Juoma on kauniin vihreä ja siinä 
on voimakas swingi.
NICE SHOT -nimen ehdottajaksi paljastui 
kapteenimme Reijo Fernelius, joka voitti 
upeat Ray Ban -aurinkolasit.

Ladies-toiminta 
(Lena Raami Naistoimikunnan puolesta)
Klubimme naistoiminnan ensimmäinen ke-
sä on takanapäin ja ladyt siirtyvät viheriöil-
tä ladulle. Oli mukava todeta kauden viimei-
sen Ladies´Dayn yhteydessä, että naiset 
ovat vilpittömästi innoissaan yhdessä pe-
laamisesta, kilpailutoiminnasta ja omasta 
kehittymisestään.
NGK:n naistoiminta jatkuu ensi kesänä vi-
reänä ja yllätyksellisenä. Vuosikokoukses-
samme valittiin toimikuntaan tuoreita uusia 
nimiä, jotka tuovat kehittämistyöhän idea-

rikkautta ja jakavat kesätapahtumien vetä-
mistä. Silloin kilpailut ja tilaisuudet eivät ra-
sita aina yksiä ja samoja henkilöitä.
Uutena toimikunta on ehdottanut NGK:n 
johtokunnalle naiskapteenin nimeämistä, 
jonka kunniaviran totesimme parhaiten so-
veltuvan Terttu Kolisevalle. Perusteena oli 
myönteinen innostus lajiin sekä mahdolli-
suus olla mukana kenttätoiminnassa riittä-
vän paljon. Toivotaan, että saamme tästä 
myönteisen päätöksen (huom! syyskokous 
1992 päätti valita Tertun naiskapteeniksi). 
Muiden kilpailutapahtumien ohella aloitim-
me tänä kesänä myös naisten Eclectic-kil-
pailun. Oliko syynä myöhäinen käyntiinläh-
tö vai mikä, mutta vain murto-osa pelaa-
jista merkitsi tuloksensa listalle. Kuitenkin 
neljä tulosta palkittiin. Toivotaan, että ensi 
kesänä pääsemme jo heti kauden alussa 
merkitsemään albatrossimme ja birdiem-
me tilastoihin.
Siis eipä muuta kuin svingejä hiomaan 
kuplahalleihin tai Kanarian saarille. Tava-
taan keväällä!

NGK:n reikäpelimestareiksi 
23.8.1992 tulivat 
Miesten sarja: Summa Timo 
Naisten sarja: Sirpa Katajamäki

Seniorimestaruuskilpailut 26.8.1992
1.  Ruoti Jorma ......................... 80 
2.  Antinheimo Pekka ............... 84
3. Jaakola Väinö ...................... 87 
4.  Venhola Martti ..................... 88
5.  Lampinen Onni .................... 93

Mestaruuskilpailu 29.– 30.1992
Miehet:
1. Koivisto Mikko .................... 261 
2. Hiltunen Juha ..................... 281
3. Jalonen Timo ..................... 286 
4. Hyväri Sakari ...................... 289
5. Koliseva Osku .................... 290
Juniorit:
1. Hiltunen Vesa ..................... 207 
2. Ikävalko Juha ..................... 207
3. Hannula Tuomas ................ 234 
4. Lehtinen Ari ........................ 254
5. Venemies Jari ..................... 272
Naiset:
1. Katajamäki Sirpa ................ 237 
2. Lammi Tiina ........................ 245
3. Koliseva Terttu .................... 246 
4. Majanen Jarna ................... 264
5. Kamensky Päivi ...................274

Yksityistilaisuuksia kentällä
Kapteenimme Reijo Fernelius järjesti ken-
tällämme 12.6.1992 perinteisen A-Raken-
nusmies Oy:n RAMI-Golf-kisan
Reijon mukaan päivä oli onnistunut. Kil-
pailijat olivat tyytyväisä ja kokivat kentän 
haasteelliseksi. 

Ensimmäinen Karin (Vainionmäki) kutsu-
kilpailu pidettiin 28.7.92. Lähes kaikki kut-
sutut n. 30 henkilöä olivat paikalla. Rank-
kasateesta huolimatta kilpailu pelattiin hy-
vässä järjestyksessä loppuun. Ilmeet olivat 
iloisia ja mieliala korkealla, olihan sadetta 
odotettu koko kesän.

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
2022 04.05. A+B (Range 21.4. par 3 7.5.) 09.05. 01.11. C+D 14.11. 193

Kenttä avattu osittain keskimäärin 21.04. Kauden
pituuskeskiarvo

197 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 2022
Nurmijärvi Golfin tavoitteena on olla kyselyn valtakunnallisessa vertailussa kent-
tien kärkineljänneksessä lähettiläs- eli suosittelupisteiden osalla. Omien pelaa-
jien osalla sijoituimme tässä vertailussa edellisvuoteen verrattuna yhden sijan 
heikommin sijalle 16/83, vieraspelaajien arvioinnissa menestyimme paljon pa-
remmin sijalle 15/76. 

NGK:n lähettiläspisteet 2022
vieraspelaajat/omat

Yleisesti katsoen olemme edelleenkin 
kehittyneet ihan mukavasti myönteiseen 
suuntaan lähes kaikilla osa-alueilla. Erityi-
sesti menestyimme caddiemastereiden 
palvelussa, joka koettiin erittäin hyväksi, 
kenttämme oli koko kesän Uudenmaan 
parhaimmistoa. Kehitettävää löytyi jälleen 
ravintolan toiminnasta ja kentän kapasi-
teetista, eli peliaikojen saatavuus koetaan 
vaikeaksi etenkin vieraspelaajien taholta. 
Omien jäsenten arviot ovat imartelevia ja 
vieraspelaajatkin antoivat hyvää palau-
tetta Nurmijärvi Golfista kokonaisuutena. 
Omien jäsenten kirjallinen palaute ravin-
tolasta oli värikästä luettavaa ja ravintolan 
sijoitus alueellamme heikko. Tämä myös 

64/65

 

 

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 kauden 
ajan. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 455 NGK:n omaa jäsentä ja 1050 
vieraspelaajaa. Kiitokset kaikille vastanneille arvokkaasta palauttees-
ta.

PELAAJA ENSIN -KYSELYN RAPORTTI 2022

OMAT JÄSENET (455 vastausta) VIERASPELAAJAT (1050 vastausta)

Suosittelupisteet Sijoitus Suosittelupisteet Sijoitus

Nurmijärvi Golf Uusimaa Suomi Nurmijärvi Golf Uusimaa Suomi

2022 2021 2020 2022 2022 2022 2021 2020 2022 2022

Kenttä 84 87 86 1/21 9/83 Kenttä 82 84 83 1/23 15/76

Tunnelma 81 82 80 3/21 19/83 Tunnelma 86 85 84 4/23 22/76

Ravintolapalvelut 73 75 78 18/21 67/83 Ravintolapalvelut 81 81 81 14/23 45/76

Klubitalo 88 88 87 2/20 7/82 Klubitalo 89 89 88 6/23 13/76

Harjoitusalueet 84 85 83 2/21 7/83 Harjoitusalueet 82 82 81 6/23 19/76

Pro Shop 79 78 78 4/21 17/82 Pro Shop 87 87 84 5/22 8/69

Pro-opettaja 91 91 90 2/21 4/81

Palvelu ja tiedotus 88 89 87 1/21 2/83 Palvelu ja tiedotus 88 87 85 2/23 8/76

Hinnat ja tuotteet 82 82 81 3/20 20/83 Hinnat ja tuotteet 80 78 77 4/23 21/76

Kapasiteetti 78 78 79 6/21 34/82 Kapasiteetti 83 81 81 11/23 44/74

Lähettiläspisteet 65 67 63 65 65 Lähettiläspisteet 64 59 56 64 64

NGK:n sija 
Suomessa 16/83 15/91 15/91 3/21 16/83 NGK:n sija 

Suomessa 15/76 26/78 28/77 1/23 15/76

Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä myönteisten lähettiläiden osuudesta kielteisten lähettiläiden osuus

heikentää kokonaistilannetta jäsenistön 
osalta. 

Pelaaja ensin -palautteita luetaan tarkas-
ti, ja ne antavat hyviä vinkkejä toiminnan 
kehittämiseksi. Tänä vuonna kirjallisissa 
palautteissa kehuttiin mukavaa ilmapiiriä, 
pelikavereita ja palvelun ystävällisyyttä. 
Kenttä koettiin mukavaksi pelata, alueen 
siisteyttä ja kaunista puistomaisuutta ke-
huttiin. Kausi sujui vahvuuksiemme mu-
kaisesti, kuten oheinen taulukko osoittaa 
tarkemmin. 

Kiitos kaikille PE-kyselyyn vastanneille! 
Antamanne palaute on todella arvokasta!

NGK:n lähettiläspisteet 2021
vieraspelaajat/omat

59/67
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Tätä kirjoittaessa golfkausi 2022 al-
kaa vääjäämättä olla jo kalkkiviivoil-
la. Vielä on kuitenkin tulossa seu-
ramme pikkujoulut marraskuussa ja 
teatteriretki joulukuussa. Mutta pelit 
ovat kohta Nurmijärvellä tämän kau-
den osalta paketissa.
 
Kausi 2022 oli meille molemmille kap-
teeneille ensimmäinen laatuaan näissä 
tehtävissä. Kauteen mahtui paljon mu-
kavia tapahtumia alkaen perinteikkääs-
tä vappukisasta, josta tuli säästä johtuen 
post-vappukisa. Kausi alkoi hieman viime 
vuosiin totuttua myöhemmin, mutta siitä 
huolimatta me Nurmijärvellä saimme pe-
lata koko kauden Uudenmaan parhaalla 
kentällä (Pelaaja ensin -kyselyn mukaan). 
Tästä suuret kiitokset ammattitaitoiselle 
kentänhoitotiimille!
Kentän kuntoon ja huoltoon panostettiin 
muutenkin tämän kauden aikana. Bunk-
kerit kunnostettiin, vesialueita siistittiin 
ja pelaamista selkiytettiin kaatamalla la-
hoja puita väyliltä ja niiden reunamilta. 
Erilaisia kisoja ja tapahtumia järjestettiin 
lukuisia kauden aikana. Meidän kaptee-
nien yhtenä tehtävänä on uusien jäsen-
ten kotouttaminen seuraan. Touko-, ke-
sä- ja elokuussa järjestimme kahdeksan 
Kapteenin kierrosta, joihin osallistui pari-
sen kymmentä uutta seuramme jäsentä. 
Viime vuonna osanottajapulan takia väliin 
jäänyt Kapteenin kannu -kisa saavutti tä-
nä kesänä myös mukavan joukon osallis-
tujia. Oli myös hienoa huomata, että jä-
senemme innostuivat klubitoimikunnan 
järjestämästä elokuvaretkestä Kino Ju-
haan.  
Pelit Suomen ulkokentillä päättyvät pian, 
mutta muistattehan mahdollisuuden tal-
vitreenaamiseen Vantaankosken golfhal-
lissa. 
Vaikka tämä kausi ei ole ihan vielä täysin 
taputeltu, ensi kesän suunnittelu on jo kii-
vaassa käynnissä. Otamme mielellämme 
vastaan jäsenistön toiveita ja ideoita ta-
pahtumista ja kilpailuista.
Kiitokset menneestä kaudesta kaikille jä-
senillemme, yhteistyökumppaneille, cad-
diemastereille ja toimiston väelle! Kiitok-
set kuuluvat myös teille vapaaehtoisille ja 
toimikuntalaisille, jotka olette olleet mah-
dollistamassa kilpailujen ja muiden ta-
pahtumien järjestämisen!
 

Kapteenien kiitokset

Toivotamme kaikille oikein hyvää syksyä ja talvea!
Nurmijärvi Golfin kapteenit Teemu Vikki ja Mari Karkela.

Nurmijärvi Golfin uusi juniorikoordinaat-
tori on Inka Jauhiainen. Hän on työs-
kennellyt Nurmijärvi Golfissa jo 6 vuot-
ta, mm. golfohjaajana. 
Inkan uuteen työhön sisältyy harras-
tetason junioritoiminnan ylläpito ja ke-
hittäminen sekä hallinnollisia tehtäviä. 
Lisäksi Inka vastaa TEAM 3- ja Pikku-
Tiikereiden valmennuksesta ja uusi-
en junioreiden houkuttelemisesta har- 
rastuksen pariin. ”Olen innoissani. Mi-
nulla on paljon uusia ideoita junnutoi-
minnan kehittämiseen. Olemme saa-
neet jo nyt hyviä tuloksia aikaan, joten 
odotan innolla mitä vielä voidaan kehit-
tää. Tavoitteena olisi saada harrastetoi-
minta nostettua uudelle tasolle.”
Inka on aloittanut golfin 10-vuotiaa-
na golfkoulussa, jonka jälkeen siirty-
nyt tsemppitiikereihin ja myöhemmin 
aloittanut kilpailemisen ja siirtynyt kil-
paryhmiin. Suurin saavutus pelaaja-
na on Nurmijärvi Golfin edustaminen 

joukkue-SM-kilpailuissa. Keväällä 2016 
Inka pyydettiin mukaan valmennus-
toimintaan ja siitä lähtien hän on ol-
lut treeniryhmissä valmentajana. Inkan 
mielestä parasta valmentamisessa on 
saada uusia junnuja innostumaan gol-
fista ja heidän kehityksensä näkemi-
nen. 
Inka haluaa tulevaisuudessa valmistua 
kemian kandidaatiksi ja kehittää NGK:n 
junnutoimintaa. 
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Kolmekymmentäyhdeksän NGK:n jä-
sentä luottokuskimme Kaukon aja-
massa bussissa suuntasi sunnun-
taina 25.9. kohti Turkua, josta matka 
jatkui Viking Linella Tukholmaan. 

1. pelipäivä Wattholma
Maanantaina aikaisen aamiaisen jälkeen 
jatkoimme matkaa Uppsalaan ja sen lä-
histöllä olevalle Wattholman kentälle. Kun 
saavuimme klubille noin klo 9, niin siellä ol-
tiin vasta avaamassa klubia. Ensimmäisen 
peliryhmän aloittaessa kierrosta sää oli 
harmaa, mutta sitten alkoi sade, jota jatkui 
noin kaksi tuntia. Etuysin jälkeen nautim-
me voileipää ja kahvia/teetä, jonka jälkeen 
jaksoimme taas lähteä eteenpäin. Kentän 
lay out oli selkeä ja greenit hyväkuntoi-
set, mutta väylät olivat märkyydestä joh-
tuen mutaiset. Kierroksen jälkeen nautim-
me klubilla gulassikeittoa. Kun kaikki olivat 
ruokailleet, läksimme kohti aivan Uppsalan 
keskustassa olevaa City Stay -hotellia. Ho-
tellin lähistöllä oli runsaasti illanviettopaik-

Senioritoimikunnan 
Ruotsin-matka 

koja, joihin osa kävi tutustumassa heti en-
simmäisenä iltana. 

2. pelipäivä Edenhof
Tiistaiaamuna matkakohteena oli  hotellilta  
15 kilometrin päässä oleva Edenhof. Sää 
oli harmaa, mutta pääosin poutainen. Golf 
Digest arvioi kentän vuonna 2009 ja 2010 
Upplandin neljänneksi parhaaksi kentäk-
si. Kentän on suunnitellut tunnettu golf-
kenttäarkkitehti Sune Linde, ja kentälle on 
tyypillisiä suuret aaltoilevat viheriöt. Oscar 
Reuterswärdin neljä taideteosta lisäävät 
luontoelämystä entisestään. Vuonna 2022 
täällä järjestettiin LETAS’in osakilpailu. 
Kierroksen jälkeen nautimme klubiravin-
tolassa riistapataa. Edenhofissa Ari Tark-
kanen pelasi sinisiltä (5418 m) bruttona 76 
eli neljä yli! Tämä oli koko matkan kovin 
brutto- ja nettotulos. Onnittelut vielä ker-
ran Arille.  

3. pelipäivä Söderby
Keskiviikkona vuorossa oli Söderby. Kent-
tä sijaitsee 12 km:n päässä Uppsala Näsin 

luonnonkauniin laakson keskellä. 18-rei-
käinen kilpakenttä on valmistunut kesäl-
lä 2004. Siinä on haastava pohjaratkaisu, 
jossa on monia strategisia vesiesteitä ja 
nopeita viheriöitä sekä runsaasti bunkke-
reita, joista osa oli valitettavan kovia.  Li-
säksi kentällä on muutama pitkä siirtymä. 
Kenttä on isännöinyt useita suuria kilpailu-
ja vuosien varrella, mukaan lukien 8 osa-
kilpailua Swedish Men’s Tourilla. Vuosina 
2020 ja 2021 täällä pelattiin Ladies’ Euro-
pean Tourin osakilpailu. Klubin miljöö oli 
viehättävä, ja siellä on myös jonkin verran 
majoitustilaa tarjolla. Kierroksen jälkeen 
nautimme hirvenlihapullia perunamuussilla 
ja puolukoilla höystettynä.

4. pelipäivä Viksjö
Torstaina aikaisin aamulla suuntasimme 
bussin keulan kohti Viksjöta, joka sijaitsee 
noin 20 km:n päässä Tukholmasta. Kent-
tä muistuttaa kovasti kotikenttäämme siinä 
mielessä, että se koostuu 18-reikäisestä 
ja 9-reikäisestä kentästä, jotka molem-
mat ovat korkealaatuisia. Kentät sijaitsevat 
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vehreällä alueella Viksjön ja Hässelbyn vä-
lissä. Luonto on klassista peltomaisemaa 
peltosaarekkeineen, tammikukkuloineen 
ja vesiesteineen. Täällä meille järjestyi ’ka-
nonstart’ (yhteislähtö), joten kaikki saapui-
vat kierrokselta klubille melko lailla yhtä ai-
kaa.
Koska kenttä sijaitsee lähellä asumusta ja 
työpaikkoja, niin 
klubiravintolassa 
oli runsaasti mui-
takin kuin golfa-
reita lounaalla. 
Lounaan jälkeen 
alkoi matkatavaroiden ja bägien pakkaa-
minen oikeaan järjestyksen bussin tavara-
tilaan. Kun tämä oli saatu tehtyä, niin oli 
aika startata bussi. Mitään ei tapahtunut. 
Mittaristoon ilmestyi virhekoodi, jota bus-
sikuskimme Kaukon lisäksi ryhtyi selvittä-
mään matkalaisten joukossa olleet asian-
tuntijat. Kun ongelma ei alkanut ratketa, 
osa joukosta alkoi tehdä varasuunnitelmaa 
siitä kuinka satamaan päästään.  Lopulta 
kuitenkin asiantuntijaryhmä tuli siihen tu-
lokseen, että akku on yksinkertaisesti tyh-
jä! Klubilta saatiin paikalle golfauto ja sii-
tä saatiin kaapeleilla sen verran virtaa, että 
auto saatiin käyntiin.

Ei muuta kuin kohti satamaa. E4:llä tu-
li vastaan seuraava haaste. Siellä oli ollut 
kolari ja liikenne lähes täysin jumissa. Ryh-
dyttiin jännittämään ehditäänkö sittenkään 

satamaan ajoissa. Lopulta Kauko siirtyi oi-
kealle kaistalle, lähestulkoon pientareelle 
ja näin saimme ohitettua onnettomuuspai-
kan. 

Ehdimme satamaan lopulta hyvissä ajoin, 
ja kun olimme päässeet majoittumaan 
hytteihin, siirryimme buffet illalliselle, jonka 

yhteydessä suo-
ritettiin myös pal-
kintojen jako.

Yhteenvetona voi-
daan todeta, et-

tä kaikki neljä kenttää olivat lay outeiltaan 
hyviä. Greenien kunto samaa luokkaa kuin 
meillä, mutta kyllä meidän väylät ovat pa-
remmassa kunnossa kuin Ruotsissa!

Matkalaiset vaikuttivat varsin tyytyväisil-
tä ja olisivat valmiit pelaamaan nuo ken-
tät uudestaan. Lämpimät kiitokset kaikille 
mukanaolijoille! 
   

Söderby-kentän 18 väylän 
näkymä klubitalon suuntaan.

”Ryhdyttiin jännittämään 
ehditäänkö sittenkään 

satamaan ajoissa.”

Upsalassa hotellin lähellä oli run-
saasti illanviettopaikkoja kauniissa 
maisemassa.
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TOUKOKUU

Avajaiskisa 7.5. Joukkuekisa

1. Myllymäki/Lahdenperä-Tarkkanen/ 
Tarkkanen/Tarkkanen 105

2. Pirttimäki/Kemppainen/Poikonen/
Heiskanen 99

3. Tuomi/Tuomi/Santonen/Santonen 99

Avajaiskisa 7.5. Pb HCP 

1. Pirttimäki Pasi 47

2. Kyllönen Mauri 46

3. Myllymäki Sirkka 45

NGK Proshop Lippukisa 14.5.

Miehet

1. Matti Mäkinen, 18. reikä

2. Erkki Oila, 18. reikä

3. Tomi Järvinen, 18., 21 m

Naiset  

1. Leena Niiniviita, 18., 30 cm  

2. Kirsi Tiainen, 18., 9 m  

3. Leena Hyvättinen, 18., 138 m

Golfkesä Scramble 21.5.

1. Aittakoski Petri/Hiden Aleksi 64

2. Hard Markku/Saxman Sari 67

3. Ruuskanen Tarja/Ruuskanen Timo 67

KESÄKUU

OK-Kirppis Open 4.6.

1. Tarkkanen Vesa 75

2. Hurme Jari 76

3. Viitamo Ismo 76

Naisten pankki Scramble 5.6.

1. Kassila Kiia/Loimusalo Santtu 61

2. Karjalainen Leila/Viitamo Ismo 62

3. Vuorio Pekka/Vuorio Ritva 66

Euronics Klaukkalan perhemalja ja 
2-generations 11.6.

Avio- / Avoparit

1. Laakso Kimmo/Laakso Tuija 40

2. Koskela Timo-Pekka/Perhoniemi Paula 38

3. Katajamäki Veikko/Katajamäki Sirpa 33

2-generations

1. Sovijärvi Aleksi/Sovijärvi Tuomas 41

2. Hokka Jukka/Hokka Oskari 38

3. Nylund Kim/Nylund Miki 38

Ladies Day 12.6.

1. Saari Terhi 39

2. Viitakangas Helmi 38

3. Nieminen Anne 37

Titleist Open 18.6.

LP SCR

1. Hiltunen Vesa 74

2. Hiltunen Neo-Niko 78

3. Gerkman Elmo 81

LP HCP

1. Antturi Arto 67

2. Ruponen Mikko 69

3. Malin Matti 70

HEINÄKUU

Viinikisa Greensome 2.7.

1. Järvinen Tomi/Järvinen Virpi 64

2. Kölbl Annika/Kölbl Wolfgang 65

3. Salo Jere/Valariutta Tomi 67

LP mestaruus ikäuokat 23.–24.7.

MID miehet, SCR

1. Kaskinen Miikka 148

2. Koskela Timo-Pekka 170

3. Salo Jere 171

MID naiset

1. Santonen Tiina 165

2. Perhoniemi Paula 173

3. Jauhiainen Inka 187

Miehet 50

1. Julin Marko 153

2. Santonen Kari 155

3. Kuronen Juha 161

Naiset 50

1. Scherf Tanja 179

2. Lahdenperä-Tarkkanen Teea 199

Miehet 60

1. Ojala Tommi 161

2. Kaskinen Pasi 162

3. Koistinen Pasi 169

Naiset 60

1. Tiainen Kirsi 168

2. Väre Ritva 169

3. Peltoniemi Asta 182

Kauden 2022 tuloskimara

Miesten mestarit 2022 Naisten mestarit 2022
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Miehet 70

1. Heinonen Rauno 171

2. Malin Matti 175

2. Yli-Ojanperä Ilkka 180

Tytöt<15 v.

1. Sovijärvi Anna 196

Pojat<15 v.

1. Hiltunen Neo-Niko 149

2. Seitsonen Niilo 172

3. Sovijärvi Lukas 175

Pojat 16–21

1. Nylund Hugo 154

2. Pääkkönen Eero 181

Tytöt 16–21

1. Sauren Saara 169

2. Seppänen Emilia 193

OnGolf&Golf Center Tour 2022 30.7.

1. Kuikko Arto/Saira Vesa 61

2. Karjalainen Leila/Viitamo Ismo 61

3. Laine Arttu/Laine Valtteri 61

ELOKUU

Ladies Day 7.8.

1. Saari Terhi 35

2. Jokela Tiina 34

3. Karkela Mari 32

Lyöntipelimestaruus 20.–21.8.

B-miehet, SCR

1. Penttilä Mika 164

2. Korhonen Jukka 164

3. Nylund Kim 168

B-naiset

1. Peltoniemi Asta 187

2. Ask Oili 191

3. Karkela Mari 198

A-miehet

1. Satama Henri 215

2. Kuronen Miki 222

3. Gerkman Elmo 222

A-naiset

1. Perhoniemi Paula 169

2. Mustjoki-Purhonen Johanna 171

3. Santonen Tiina 173

Tiikeri Trophy 15.8.

Pojat, Pb

1. Nylund Miki 24

2. Hiltunen Noel-Niilo 22

3. Åvall Ron 11

Tytöt

1. Kuussaari Saara 25

2. Toivonen Veera 17

Lyhennetty rata

1. Latva Jenni 22

2. Koskela Vinsent 18

3. Tuominen Jaakko 15

SYYSKUU

Seniorien syysscramble 8.9.

1. Osola Anja/Osola Kari 63

2. Heinonen Pirkko/Heinonen Rauno 66

3. Koskinen Pekka/Lösönen Eero 66

Everybodys & Nurmijärven kyläottelu 10.9.

1. Nieminen Harri 40

2. Laine Jere 39

3. Jokela Juuso 39

Naisten Sadonkorjuukisa 11.9.

1. Saari Terhi 38

2. Suomi Irene 36

3. Rikman Tarja 36

Gentleman Trophy 11.9., Lp/Hcp

1. Nevalainen Tuomo 67

2. Sarjamo Antti 70

3. Kilpeläinen Matti 72

Baumedi Scramble Open 24.9.

1. Nymark/Paavilainen/Piltz/Yliperttula 57

2. Kivi/Kivilompolo/Koskela/Oksa 58

3. Järvikivi/Kamppinen/Solmela/Vikman 60

LOKAKUU

K-Citymarket Klaukkala 
kinkkuscramble 9.10.

1. Käräjäoja/Marjanen 61

2. Scherf/Suvanto 62

3. Karjalainen/Viitamo 63

Cross Country & 
kauden päättäjäiset 15.10.

Miehet

1. Parta Jouni 64

2. Suvanto Jari 64

3. Ahtela Eero 64

Naiset

1. Tähkä Tiina 66

2. Lammi Tuija 67

3. Karjalainen Leila 73

Junnut

1. Hiltunen Noel-Niilo 67

2. Sovijärvi Lukas 74

3. Kuussaari Saara 90

4. Sovijärvi Anna 93

NGK Texas Scramble 22.10.

1. Lindholm/Partia/Tikkanen 59

2. Hacklin/Ikävalko/Salminen 63

3. Kari/Karvonen/Sademies 64

4. Aittokoski/Majala/Savusalo 64

Reikäpelimestaruus miehet/naiset

Miehet

1. Hiltunen Neo-Niko 

2. Seppänen Joni

Naiset

1. Santonen Tiina

2. Mustjoki-Purhonen Johanna

Reikäpelicup

1. Tiainen Kirsi

2. Mäkelä Aulikki 

Reikäpelimestaruus, ikäluokat 

Juniori haastajasarja

1. Nylund Miki

2. Latva Joni

Juniori kilpasarja

1. Hiltunen Neo-Niko

2. Nylund Hugo

MID-miehet

1. Santonen Kari

2. Koskela Timo-Pekka

MID-naiset

1. Santonen Tiina

2. Perhoniemi Paula

Miehet 50

1. Julin Marko

2. Kavonius Juha

Naiset 50

1. Tiainen Kirsi

2. Santonen Tiina

Miehet 60

1. Tarkkanen Ari

2. Johansson Timo 

Naiset 60

1. Väre Ritva

2. Tiainen Kirsi

Miehet 70

1. Yli-Ojanperä Ilkka

2. Kilpeläinen Matti
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Avoimet junnutreenit
Toukokuussa startattiin viime kesältä tutut 
avoimet junnutreenit! Torstai-iltaisin lapset 
ja nuoret pääsivät tutustumaan lajiin ren-
nossa ja innostavassa ilmapiirissä. Tree-
nit aloitettiin tutustumalla lyöntitekniikoihin 
rangella, josta siirryttiin par 3 -radalle put-
tailemaan sekä pelaamaan. Iloisten ilmei-
den saattelemana pelien jälkeen saavuttiin 
golfkoululle nauttimaan yhdessä jäätelöä. 
Viikko toisensa perään osallistujamäärät 
kasvoivat, eikä huonompikaan ilma hidas-
tanut menoa. Kaikkineen kuuden viikon 
aikana kymmeniä junioreja tutustutettiin 
lajiin ja innokkaimmat siirtyivätkin kesän 
harjoitusryhmiin sekä kesäkuun golfkou-

Junnujen 
kesä 2022

Nurmijärvellä junioritoiminta jatkoi vauhdikasta kasvuaan. Tänä kesänä yksi pai-
nopisteistä oli saada avoimissa junnutreeneissä ja golfkouluissa kokeilemas-
sa käyneet junnut mukaan säännöllisiin treeniryhmiin. Tässä onnistuttiinkin hy-
vin, kun mukana olevien junnujen määrä kasvoi uuteen ennätykseen. Ryhmissä 
oli nyt mukana yhteensä 52 junnua. Harrastetasolla treenaavien junnujen määrä 
kaksinkertaistui edelliseen kesään verrattuna. Suuri kiitos kasvaneista harras-
tajamääristä menee seuraohjaaja Inka Jauhiaiselle, joka innostavalla otteellaan 
sai lapset ja nuoret innostumaan lajista! Tämä työ ei ole jäänyt huomaamatta, ja 
saimmekin Golfliiton tuella palkattua Inkan osa-aikaiseksi juniorikoordinaattorik-
si seuraamme.

luihin mukaan. Edelliskesän tapaan avoi-
met junnutreenit olivat menestys!

Golfkoulut
Kolean kevään jälkeen koitti kesäkuu ja 
golfkoulut päästiin aloittamaan. Kentällä 
riitti säpinää, kun juniorit valtasivat rangen 
harjoituspäädyn, ja toisinaan riemunkiljah-
duksia saattoi kuulua kentän puolellekin. 
Leirin aikana opittiin uusia taitoja, solmittiin 
uusia kaverisuhteita ja nautittiin yhdessä 
tekemisestä. Nelipäiväisillä leireillä tutus-
tuttiin laajasti eri golfin osa-alueisiin, sekä 
pelattiin paljon upealla par 3 -radalla. Ta-
vallisen golfin lisäksi päästiin kokeilemaan 
frisbee- ja futisgolfia. Leiriviikot kruunattiin 

viimeisinä päivinä ansaituilla green cardeil-
la, joita päästiin jakamaan runsaat määrät. 
Aktiivisten kolmen viikon aikana saatiin uu-
sia golflupauksia innostettua lajiin, ja leiri-
läisiä onkin nähty sankoin joukoin Team 
NGK 3:n ja Pikku-Tiikereiden harjoituksis-
sa.

Koulugolf
Aiemmilta kesiltä tuttujen avoimien junnu-
treenien lisäksi kevään aikana jalkauduim-
me koulumaailmaan. Rajamäen ja Klauk-
kalan koulujen liikuntatiloissa järjestettiin 
koulugolf-kerhot, joissa lajista kiinnostu-
neet pääsivät kokeilemaan golfia Draivia 
kouluun -välineiden avulla. Lisäksi useita 
kouluryhmiä saatiin jopa kentälle harjoitte-
lemaan ja pelaamaan!

Harrastetason treeniryhmät 
Team NGK 3 ja Pikku-Tiikerit
Toukokuun alusta aina syyskuun puoleen 
väliin asti keskiviikkoiltaisin rangen golf-
koulun pääty täyttyi junioreista Team NGK 
3:n ja Pikku-Tiikereiden harjoitusten myö-
tä. Harjoituspäädyssä nähtiin paljon jo en-
nestään tuttuja iloisia kasvoja, mutta ke-

Tiikeri Trophy -kisan palkitut 
yhteiskuvassa.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2022 |  20  |



sän aikana uusia junioreita saatiin mukaan 
sankoin joukoin. Kaikkiaan Team NGK 3 ja
Pikku-Tiikereiden riveihin saapui 11 uutta 
junioria kesän aikana! Tervetuloa kaikille 
mukaan toimintaan! Kesän aikana nähtiin 
myös valmentajamuutoksia, kun junnujen 
rakastama Tapsa joutui henkilökohtaisis-
ta syistä palaamaan kotiinsa Espanjaan 
jo etuajassa. Tapsan tilalle saatiin valmen-
tamaan Nurmijärven oma Miki Kuronen, 
joka voittikin lasten luottamuksen puo-
lelleen jo ensimmäisten harjoitusten aika-
na. Loppukesästä juniorien määrä kasvoi 
edelleen, ja apukäsiä harjoituksiin saatiin 
onneksi myös muualta. Huippua, että in-
nostusta lajiin riittää ja uusia junioreita saa-
tiin mukaan pitkin kesää. Kaikkineen har-
rastetason junnujen kesä oli onnistunut, ja 
kausi saatiin päätökseen 14.9. laavulla jär-
jestetyssä kesätreenien päättäjäistilaisuu-
dessa. Grillauksen ohessa palkittiin kesän 
tsempparit sekä innokkaat treenaajat, ja 
nautittiin viimeisen kerran yhdessä olosta. 
Seuraavaksi onkin aika siirtyä sisätiloihin, 
kun Vantaankosken Golfhallilla järjestettä-
vät NKS-harjoitukset starttaavat joulukuun 
alussa!

Kilpatason treeniryhmät 
Team NGK 1 ja 2
Team NGK 1 ja 2 -treeniryhmät treenasivat 
kaksi kertaa viikossa Toni Korpiheteen ja 
Petsku Hagströmin johdolla. Alkukaudes-
ta Tapsa Saarentola veti junnuille puttitree-
niä. Taidot kehittyivät vauhdilla ja fysiik-
kaharjoittelustakin pidettiin huolta myös 
kesällä Mimmi Koistisen ja Ami Sovijärven 
johdolla. Saimme Golfliiton tuella hankittua 
kuntosalivälineitä golfkoululle, mikä tehosti 
entisestään treenaamista. 

Team NGK Akatemia
Kaikkein motivoituneimmille junioreille tar-
koitettu Team NGK Akatemia jatkoi tree-
naamista kesällä. Treenit olivat yleensä pi-
dempiä leiripäivätyyppisiä, jotka sisälsivät 
yleensä myös peliä kentällä. Haasteeksi 
huomattiin muodostuvan aikataulut: Suo-
men kesä on lyhyt, ja golfarin kesä on vie-
lä todella täynnä kisoja ja muuta ohjelmaa, 
jolloin treenipäiviä ei pystytty järjestämään 
niin paljon kuin olisi haluttu. Treenipäivät 
olivat kuitenkin tehokkaita ja opettivat nuo-
ria urheilijoita harjoittelemaan pitkiäkin jak-
soja laadukkaasti.

Peli-illat ja kesän kotileiri
Juniorien yhteistä aikaa vietettiin säännöl-
lisesti järjestettävissä peli-illoissa, sekä yh-
teisessä leiripäivässä 13.6. Valmentajan 
johdolla järjestetyissä peli-illoissa pääs-

tiin pelaamaan mitä kummallisimpia erilai-
sia pelimuotoja ja viemään harjoituksissa 
opittuja taitoja kentälle. Kesäkuun alussa 
järjestetyssä leiripäivässä päästiin haas-
tamaan itseä lähipelitestin avulla, minkä li-
säksi päivä sisälsi yhteistä tekemistä, pe-
laamista ja tietysti herkuttelua.

JUNIOREIDEN KILPAILUT 
JA TAPAHTUMAT

Junnut Future Tourilla ja FJT:llä
Juniorimme kilpailivat jälleen ahkerasti 
Golfliiton virallisissa junnujen kisoissa. Al-
kukaudella menestys jäi ehkä hiukan ai-
kaisempia vuosia laihemmaksi johtuen 
huonokuntoisista kisakentistä, mihin ei 
Nurmijärvellä ole totuttu laisinkaan. Kent-
tien kunnon lähdettyä paranemaan alkoi 
menestystäkin tulla. Seurojen yhteenlas-
ketuissa FJAR (Finnish Junior Amateur 
Ranking)-pisteissä Nurmijärvi oli koko 
Suomen golfseuroista sijalla 9. Pojissa 
sijoituksemme oli 2. ja tytöissä 28. Täksi 
kaudeksi lanseeratussa Easy Red -sarjas-
sa olimme seurana sijalla 3.

Juttua kirjoitettaessa poikien FJAR-lis-
tausta johtaa Elmo Gerkman. Tämän vuo-
den ranking-voittaja selviää vasta vuo-
denvaihteessa, kun syksyn kansainväliset 
kilpailut saadaan pelattua. Elmo on astu-
nut armeijan harmaisiin Urheilukouluun, jo-
ten hänelle ei välttämättä enää ole lisäpis-
teitä syksyn kisoista luvassa. 

Myös Hugo Nylund ja Neo-Niko Hiltunen 
ovat pelanneet erinomaisen kauden. Hugo 
on FJAR:ssa sijalla 26 ja Neo-Niko sijalla 
31. He ovat varmistaneet tärkeän osallis-

tumisoikeuden ensi kauden Finnish Junior 
Tourin ensimmäisiin kilpailuihin. Tämä hel-
pottaa paljon kilpailukalenterin suunnitte-
lua, kun pojat tietävät mihin kisoihin pää-
sevät mukaan.

Täksi kaudeksi Future Tourille tuli uusi pis-
tebogeysarja Easy Red, joka on tarkoitet-
tu kilpailu-uran alkuvaiheessa pelaaville 
tytöille ja pojille. Tässä sarjassa laskettiin 
omaa valtakunnallista ranking-listaa. Nur-
mijärven Miki Nylund pelasi erinomaises-
ti kauden kisoissa ja sijoittui rankingin kol-
manneksi! Myös Saara Kuussaari onnistui 
upeasti. Ranking-sijoitus oli kuudes. 

Junioreiden joukkue-SM
Team NGK osallistui kesäkuun puolivälissä 
junioreiden joukkue-SM-kilpailun karsin-
taan Espoon Golfseuran kentällä. Panok-
sena oli paikka heinäkuun lopun loppukil-
pailussa. Nuoret pelasivat itsensä upeasti 
finaaliin sijoittumalla karsinnassa neljän-
neksi. Karsintakisassa joukkueessa pela-
sivat Saara Saurén, Elmo Gerkman, Hugo 
Nylund ja Neo-Niko Hiltunen.

Joukkue-SM-kisojen finaalikisa pelattiin 
Aurinko Golfissa heinäkuun lopulla. Jouk-
kueeseen valittiin karsintakisassa mukana 
olleiden lisäksi myös Aleksi Sovijärvi, Niilo 
Seitsonen ja Joni Seppänen. Lyöntipelivai-
heessa NGK:n joukkue selvitti tiensä hie-
nosti kahdeksan parhaan joukkoon. Loput 
peleistä pelattiin seurojen välisinä reikäpe-
leinä. NGK sai heti ensimmäisessä matsis-
sa vastaansa kisojen yhden ennakkosuo-
sikeista ja lopulta SM-kultaa voittaneen 
Tarina Golfin. Ottelu oli erittäin tasainen ja 
eteni aina jatkorei’ille saakka, jossa Tari-
na Golf onnistui voittamaan matsin ensim-
mäisellä jatkoreiällä. Tämän ottelun voitta-
ja eteni mitalipeleihin ja NGK:n kohtalona 
oli päätyä pelaamaan sijoista 5–8. Nurmi-
järven lopullinen sijoitus oli kuudes. Seu-
rassamme on asetettu tavoitteeksi saavut-
taa junioreiden joukkue-SM-kisoista mitali 
viimeistään vuonna 2024, ja nyt päästiin 
nuorella joukkueella jo erittäin lähelle.

Junioreiden lyöntipeli-SM-kisat 
29.6.–1.7.
Junioreiden lyöntipelin Suomen mesta-
ruuksista kisattiin 29.6.–1.7. helteisissä 
olosuhteissa.  Kuusankoskella Koski Gol-
fissa pelattiin 18 v. & 21 v. -sarjat ja Vieru-
mäen Cookella 16 v. & 14 v. -sarjat. Nur-
mijärveltä kisoihin osallistui yhteensä 10 
junioria, joka saattaa olla seuran histori-
assa suurin osallistujamäärä SM-kisoihin. 
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Vaikka tällä kertaa jäätiin kaikissa sarjois-
sa ilman mitalia, oli joukossa roppakaupal-
la onnistumisiakin.

Nurmijärven pelaajien yhteisenä kompas-
tuskivenä oli hankaluudet griineillä. Mo-
lemmilla kisakentillä griinit olivat melkoi-
sen vaurioituneet vaikean talven jäljiltä. 
Nurmijärvellä on opittu pelaamaan huip-
pukuntoisilla pinnoilla joten tuloksen teke-
minen huonokuntoisilla viheriöillä on ollut 
alkukauden kisoissa hankalaa. Valmen-
nuksemme ei ole kuitenkaan lähtenyt tätä 
ongelmaa taklaamaan pyytämällä kenttä-
mestari Turuselta huonompikuntoisia grii-
nejä kotikentälle.

18 v. & 21 v. Koskigolf
21 v. pojat
T10 Elmo Gerkman (+7 / 75+75+76)
T22 Joni Seppänen (+19 / 76+79+83)
18 v. pojat
T11 Otso Juvonen (+7 / 75+75+76)

Koskigolfissa kaikissa sarjoissa oli cut 
kahden kierroksen jälkeen, poikien sar-
joissa viimeiselle päivälle jatkoi 24 pelaa-
jaa ja tyttöjen sarjoista 10 pelaajaa. Team 
NGKn pelaajista Elmo Gerkman, Otso Ju-
vonen ja Joni Seppänen menivät kaikki hy-
vin cutista lävitse finaalikierrokselle. Griini-
en kunnosta huolimatta kisoissa nähtiin 
huimia onnistumisia. Petsku Hagström toi-
mi valmentajana ja Kari Gerkman huolta-
jana vanhempien junnujen kisoissa Koski-
golfisa.

16 v. & 14 v. Vierumäki Cooke
16 v. pojat
T15 Neo-Niko Hiltunen (+18 / 79+80+75)
35 Niilo Seitsonen (+30 / 87+80+79)
36 Hugo Nylund (+32 / 87+ 77+84)
T41 Aleksi Sovijärvi (+36 / 82+82+88)
T43 Tino Uusi-Heikkilä (+37 / 77+ 82+94)
14 v. tytöt
8 Anna Sovijärvi (+49 / 85+90+90)
14 v. pojat
T23 Lukas Sovijärvi  (+44 / 82+90+88)

Vierumäen Cooke oli talven jäljiltä griinien 
osalta surkeassa jamassa, mutta muilta 
osin kenttä oli varsin hyvin toipunut. Coo-
ke onkin griinejä lukuunottamatta upea ki-
sa-areena. Vierumäki mahdollistaa myös 
kaikenlaisen muun oheistoiminnan kisa-
päiviksi, ja varsinkin nyt helleaallon aikana 
uimapaikat tulivat pelaajille tutuksi. Ennak-
ko-odotukset olivat varsinkin 16-vuotiai-
den poikien sarjassa korkealla hienosti su-
juneiden alkukauden kisojen perusteella 
ja menestys jäi siihen nähden hiukan lai-
haksi.  Silti kaikkien pelaajien osalta näh-
tiin onnistumisia ja varsinkin ensikertalais-
ten Annan, Lukaksen ja Tinon suorituksia 
voidaan laskea hienoiksi onnistumisiksi. 
Valmentajana Vierumäellä toimi Ossi Mik-
kola ja huoltajana Ami Sovijärvi.

Estonian Junior Open 12.–14.7.
Heinäkuussa kisattiin Estonian Junior 
Open. Kilpailu pelattiin tuulisissa olosuh-
teissa hyväkuntoisella Rae Golfin kentällä 
Tallinnan eteläpuolella. Nurmijärveltä mu-
kana oli kuusi pelaajaa: Joel Meriläinen 
(pojat U18), Niilo Seitsonen (pojat U16), 
Aleksi Sovijärvi (pojat U16), Neo-Niko Hil-
tunen (pojat U16), Anna Sovijärvi (tytöt 
U14) ja Lukas Sovijärvi (pojat U12).

Poikien U16-sarjassa Nurmijärven Neo-
Niko Hiltunen sijoittui toiseksi. Kolmipäi-
väisen kilpailun viimeiseen päivään Neo-
Niko lähti kahdeksan lyöntiä kilpailun 
lopulta voittaneen Nokian Alex Laineen 
takaa. Neo-Niko iski viimeisellä kierrok-
sella taululle jäätävän kaksi alle parin tu-
loksen. Lopulta Alex Laine sai kuitenkin pi-
dettyä Neo-Nikon lyönnin takanaan ja otti 
voiton. Neo-Niko kommentoi kisaa: ”Olen 
tyytyväinen kilpailun lopputulokseen. Toi-
sen kierroksen alku meni alakanttiin, kun 
jostain syystä löin pari sokettia, mutta var-
sinkin viimeinen kierros oli onnistunut. Olin 
varma, että pystyn nousemaan kaukaa ta-
kaa taistelemaan voitosta. Harmitti, etten 
lopulta päässyt testaamaan Alexin hermo-
ja uusintaan.”

Junioreiden virallisia pelikauden päättäjäisiä vietettiin 
Cross Country -kisan yhteydessä.
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Poikien U12-sarjassa nähtiin myös melkoi-
nen trilleri voitosta, kun Nurmijärven Lukas 
Sovijärvi ja Niitväljan Marcus Latt taistelivat 
voitosta. Lukas lähti viimeiselle kierrokselle 
neljä lyöntiä Marcuksen takaa, mutta sai jo 
etuysillä käännettyä tilanteen kahden lyön-
nin eduksi itselleen. Isäntämaan Latt pe-
lasi kuitenkin hyvän takaysin. Viimeiselle 
väylälle lähdettiin tasatilanteesta. Latt löi 
birdien ja Lukaksen oli tyytyminen par-tu-
lokseen ja näin sarjan voitto yhden lyönnin 
marginaalilla Marcus Lattille.

Junioreiden reikäpeli-SM 20.–22.7.
Tästä kisasta ei jäänyt jälkipolville sanka-
ritarinoita kerrottavaksi Nurmijärven osal-
ta; kaikki pelaajamme tippuivat jo karsin-
takierroksella jatkosta.

Junioreiden lyöntipelimestikset 
23.–24.7.
Junnujen perinteiset NGK:n lyöntipeli-
mestikset pelattiin heinäkuun puolivälissä. 
Mestaruudet ratkaistiin pojissa ja tytöis-
sä kahdessa ikäluokassa: 16–21 v. ja alle 
16-vuotiaat. Mestareiksi golfasivat kahden 
kierroksen yhteistuloksella Saara Saurén 
(tytöt 16–21 v.), Anna Sovijärvi (tytöt alle 
16-vuotiaat), Hugo Nylund (pojat 16–21 v.) 
ja Neo-Niko Hiltunen (pojat alle 16-vuoti-
aat).

NGK:n Mestikset 20.–21.8.
Seuran Mestiksiin osallistui edellisvuoden 
tapaan ennätysmäärä junnuja. Miesten 
sarjassa ammattilaisemme Henri Satama 
otti selkeän voiton. Kolmanneksi sijoittui 
paras juniori Elmo Gerkman (19 v.) samalla 
tuloksella kuin kakkossijan ottanut pro Mi-
ki Kuronen, mutta huonommalla viimeisen 
kierroksen tuloksella. Top 10:ssä puolet 
olivat Team NGK:n junioreita. Elmon lisäksi 
erinomaisesti pelasivat 4. Neo-Niko Hiltu-
nen (15 v.), 7. Hugo Nylund (16 v.), 8. Aleksi 
Sovijärvi (15 v.) ja 9. Joni Seppänen (19 v.)

Tiikeri Trophy 21.8.
Kilpailu- ja peli-intoa kasvatettiin kesän mit-
taan junnujen omissa kilpailuissa. Kilpaile-
mista aloittelevien junioreiden mestaruus 
ratkottiin perinteisessä Tiikeri Trophyssä, 
joka pelattiin seuran mestaruuskilpailujen 
yhteydessä elokuussa. Sarjojen voittoihin 
pelasivat Jenni Latva, Miki Nylund ja Saa-
ra Kuussaari.

Reikäpelimestikset
Junioreiden reikäpelimestikset pelattiin nyt 
toista kertaa. Voiton junnujen kilpasarjassa 
otti Neo-Niko Hiltunen, joka kaatoi finaa-
lissa Hugo Nylundin. Neo-Niko voitti myös 

miesten reikäpelimestaruuden. Juniorei-
den haastajasarjan voitti Miki Nylund voi-
tettuaan finaalissa Joni Latvan.

Valopallokisa 14.10.
Syksyn pimeydessä pelattiin Nurmijärvi 
Golfin junioreiden ensimmäinen valopal-
lokisa! Huippuhauskan kilpailun kruuna-
si golfkoululla pidetyt nyyttikestit, jossa 
päästiin jakamaan tunnelmia ja ajatuksia 
valopallokilpailusta. Kaikkineen ilta oli me-
nestys, ja varmasti uutta valopallokisaa 
päästään pelaamaan ensi syksynäkin!
 
Pelikauden päättäjäiset 15.10.
Junioreiden virallisia pelikauden päättä-

Keski-Uudenmaan Junnutourin, eli perinteisemmin KUJT:n kuudes toimintavuo-
si osoitti, että edelleen on tarvetta matalan kynnyksen kisoille meidän nuorem-
mille junioreille. KUJT on erinomainen ensiaskel kilpagolfin polulla, mahdollis-
taen kilpailemisen harjoittelun ja uusien kavereiden kanssa pelaamisen hyvällä 
fiiliksellä, ilman turhaa jännittämistä. 
Kaudelle 2022 kisakalenteriin sovittiin viisi osakilpailua: Nurmijärvi, Hirvihaara, 
Kytäjä, Kurk ja HIFK Golf. Nurmijärvi järjesti perinteisesti avauskisan, joka tänä 
vuonna pelattiin maanantaina 23.5.2022. 
Avauskisaan osallistui 30 junnua, jotka pääsivät pelaamaan A-radan, jonka ly-
hennetyt tiipaikat sopivat erinomaisesti vasta golfin aloittaneille. Tasoituksella 
20-36 pelanneet junnut käyttivät punaisia tiipaikkoja. 
Kisassa törmättiin ainakin yhteen “vihaiseen” lintuun, yritettiin lyödä pallo lähim-
mäksi possua ja kokeiltiin kuinka helppoa on draivata vaahtokarkki pitkälle! 
Nurmijärvi Golf oli toiseksi aktiivisin seura kauden 2022 KUJT-kisoissa, eri osa-
kilpailuihin osallistui yhteensä 11 juniorigolfaria. Menestystäkin tuli hienosti; 
Nurmijärvelle matkasi yhteensä seitsemän kultamitalia, neljä hopeaa ja kolme 
pronssia. 
 
KUJT on tarkoitettu ensimmäiseksi kisakiertueeksi golfia aloitteleville ja kil-
pailemisesta kiinnostuneille junioreille. Tavoitteena on saada kilpailujen ru-
tiinit tutuiksi junnuille, mahdollistaa tutustuminen toisiin pelaajiin sekä tietysti 
kannustaa siirtymään pelaamaan Golfliiton Future Tourin kisoihin. 
Kisoissa pelataan omat sarjat tytöille ja pojille ja tasoituksilla 20–36 ja 37–54. 
Pelimuoto on pistebogey ja kisa pelataan 9 reiän mittaisena, mukana usein 
myös kivoja erikoiskisoja. Nurmijärven Golfklubi on ollut mukana organisoi-
massa KUJT-kisoja kiertueen alusta alkaen. Lisätietoja www.kujt.fi.

jäisiä vietettiin Cross Country -kisan yh-
teydessä. Tapahtumassa palkittiin ansi-
oituneita junioreita. Vuoden kilpajunnu 
-palkinto annettiin FJAR-pisteissä kor-
keimmalle sijoittuneelle junnulle. Tänäkin 
vuonna kyseinen juniori oli Elmo Gerk-
man, joka oli rankingin kärjessä ykkös-
paikalla. Vuoden pudottaja oli Niilo Seit-
sonen. Hän oli kauden aikana pudottanut 
suhteessa eniten omaa tasoitustaan (yli 50 
%). Vuoden ahkerin harjoittelija -palkinnon 
sai Neo-Niko Hiltunen. Juniorit äänestivät 
keskuudestaan Vuoden Golfjuniorin. Tä-
män arvonimen ja Taisto Hellgren -pokaa-
lin sai Hugo Nylund. 

KUJT
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Seniorien kausi noudatti tuttua ja hy-
väksi koettua kaavaa: toimikunta jär-
jesti kilpailuja, pelimatkoja, talkoita ja 
vähän harjoitteluakin.

Pelikausi päästiin aloittamaan vähän myö-
hässä, mutta onneksi oma kenttämme oli 
hyvin pelattavassa kunnossa jo keväällä 
ja erinomainen kesällä! Keväällä pelattiin 
D-cup par 3 -radalla, kesällä Ladyt vas-
taan SeniOrit (Ladyt järjestivät ja voittivat) 
ja syksymmällä oli SenioriSunnuntai-ta-
pahtuma. Syyskuussa oli uutena kilpailu-
na pariscramble, johon saatiinkin mukaan 
mukavasti pelaajia (24 paria). Seuraotte-
luita oli entiseen malliin: Tawast Golfille ja 
SHG:lle tuli tappiot, mutta HyviGolf voitet-
tiin, ja kolmiottelussa voitimme Keimolan 
mutta hävisimme Tuusulalle. Uudenmaan 
alueen reikäpeli cupissa jäimme niukasti 
loppupelien ulkopuolelle. 
Pelimatkoja tehtiin keväällä Pärnuun ja syk-
syllä Uppsalan seudulle. Molemmilla mat-
koilla oli bussin täydeltä tyytyväisiä NGK:n 
senioreita. Kesällä osallistuttiin Suomen 
Golfseniorien kesäpäiville Ruuhikoskella ja 
Vaasassa. Tänä vuonna matkojen järjestä-
misestä huolehtivat Eero Lösönen ja Rai-
ner Puustinen, jotka onnistuivatkin tehtä-
vässään erinomaisesti. Ruotsin-matkasta 
on tässä lehdessä erillinen Eeron kirjoitta-
ma matkakertomus.
Kentän ja sen ympäristön kuntoa paran-
tavia talkoita pidettiin tänäkin vuonna peli-
kaudella ja sen ulkopuolella. Talkootoimin-
nasta on erillinen Juha Hiltusen kirjoittama 
juttu.

Senioreiden Senioreiden 
pelikausi 2022pelikausi 2022

Omatoiminen harjoittelu (ja puttikisa!) Mal-
min kuplahallissa on joka talvi ollut suosit-
tua. Kerran viikossa tunnin ajan saa palloa 
lyödä niin paljon kuin huvittaa ja vaihtaa 
kuulumisia tutussa porukassa. 
Senioritoimikunnan tehtävänä on järjestää 
jäsenistöä kiinnostavia tapahtumia. Kerto-
kaa meille, minkälaista toimintaa haluatte! 

Toimikunnan jäseniä ovat: Erkki Oila, Juha 
Hiltunen, Ilkka Yli-Ojanperä, Ismo Viitamo, 
Ari Kinnunen, Anne-Marja Laurila, Jukka 
Laurila ja Pekka Koskinen (pj.).

Senioritoimikunnan psta
Pekka Koskinen
pmjkoskinen@gmail.com

Senioreiden talkootoiminnasta
Kentällämme pyörii senioritoimikunnan vetämä vilkas talkootoiminta. Toiminta 
keskittyy kentän reuna-alueiden raivauksiin ja poistettavien risujen keräämiseen 
ja poiskuljettamiseen urakoitsijan haketettavaksi. Tarvittavien puiden kaadoista 
syntyvät oksat saavat saman kohtelun. Syntyvä hake on myytävää hyödykettä, 
josta yhtiömme saa myös tuottoja. Yhteistoiminta kenttämestarin ja henkilökunnan 
kanssa on loistavaa, tarvittava kalusto saadaan käyttöön ja tarvittaessa saadaan 
ohjeetkin.
Viime talven ongelmallisen sään johdosta talkoolaiset pelastivat väylän B8 viheriön 
hakkaamalla irti 5–20 cm paksun jääkerroksen, joka oli viheriölle syntynyt veden 
sataessa jään päälle. Viheriö pelastui.
Talkootoimintaan liittyy myös pelikauden kestävä ”Talkoo-Eclectic”-kisa, jossa 
talkoillaan klo 9–12, saunotaan klo 12, syödään lounas ja lopuksi pelataan 9 reiän 
eclectic-osakilpailu. Kisapäivä on jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai, 
yhteensä kuusi kisaa. Pelikaudella tehtiin muutamia lyöntijälkien korjauspäiviä.
Pelikauden ulkopuolella seniorien talkootoiminta jatkuu sähköpostikutsuin. Kut-
su tulee muutama päivä ennen talkoopäivää sääennusteen sallimissa puitteissa. 
Toiminta on talkoiden osalta kuten kesälläkin, mutta ruokailu tapahtuu nyt laavulla 
nuotion loimussa makkaraa paistellen ja jutustellen. Tietysti juomatarjoilu työn 
lomassa kuuluu asiaan. Mukana on ollut myös leidejä, ja toiveena on saada lisää 
naisvoimaa toimintaan, työ itsessään ei ole raskasta.
Talkootoimintaan pääsee helposti mukaan: lähetä allekirjoittaneelle sähköpostiviesti 
halukkuudestasi osallistua ja saat jatkossa talkookutsun. Kutsu sisältää kaiken 
tarvittavan tiedon.

Tervetuloa talkoilemaan ja osallistumaan hyvän tekemiseen!
Juha Hiltunen
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Naisten ja tyttöjen golfkesä startta-
si käyntiin maaliskuussa PlanMecas-
sa järjestetyissä hallitreeneissä. Yli 
20 innokasta naisgolfaria oli palaut-
tamassa mieliin svingin saloja, kuule-
massa tulevan kauden ohjelmasta ja 
totta kai kahvittelemassa kuulumis-
ten vaihdon kera. Ilmassa väreili kai-
puu viheriöille. 

Pitkään odotettu kauden avaus tapahtui 
toukokuussa, jolloin myös innokkaimmat 
golfarit pääsivät hiomaan taitojaan peli- 
treeneissä. 

Menneen kauden aikana Naistoimikun-
ta järjesti kolme iltaysiä palloränniradalla, 
jossa tutustuttiin uusiin jäseniin ja kisat-
tiin leikkimielellä niin joukkue- kuin henki-
lökohtaisestakin voitosta. Kierrokset hou- 
kuttelivat mukavasti mukaan vanhoja kon-
kareita, mutta myös uusia tuoreita jäse-
niämme. 

Kesäkuun parasta antia ovat valoisat aa-
mut. Tällä teemalla suunniteltiin 12.6. ke-
sän ensimmäinen Ladies Day.  Klo 9.00 
startanneeseen kisaan, aurinkoisesta 

Naisten ja tyttöjen 
GOLFKESÄ 2022

aamupäivästä nauttimaan, ilmoittautui 21 
Ladyä. A1-tiiauspaikan välittömässä lähei-
syydessä joutsenemo ohjasi vasta kuoriu-
tuneita poikasiaan kohti lampea ja samalla 
kilpailijat suorittivat avauslyöntejä.

Kumpaakin tapahtumaa seurattiin suurel-
la mielenkiinnolla. Parhaan pistebogey-
tuloksen ja voiton kisasta vei Terhi Saari. 
Terhi on ”ensimmäisen kauden” naistoi-
mikuntalainen, ja pääsi näin heti esittäyty-
mään palkintoseremoniassa osallistujille. 

Keimolan, Talman, Nevaksen ja Nurmi-
järven naisten perinteinen ystävyysottelu 
pelattiin sekajoukkuein tänä vuonna Tal-
massa. Ladykapteenimme oli mukana 
voittajajoukkueessa. 

31.7. pelattiin Ladyt vs SeniOrit, muuta-
man väylän kestänyttä sadetta lukuun 
ottamatta, aurinkoisessa säässä. Tänä 
vuonna ladyt voittivat kisan lukemin 671-
652. Henkilökohtaisen pistebogey-kisan 
voitti Ladykapteeni  ja naistoimikunnan pj 
Mari Karkela 43 pisteellä, SeniOrien pis-
tebogey-kisan voitti Erkki Oila 42 pisteel-
lä. Voittajien tuloksia lienee siivittänyt  B3 

-tiiauspaikalla tarjottu juoma. Palkinnot 
jaettiin myös lähtöryhmittäin pelatussa 
Best Ball -kisassa, lähimmäs lippua -ki-
sassa ja avauslyönnillä lähimmäs keskivii-
vaa -kisassa. 

Elokuussa järjestettiin kauden toinen La-
dies Day, jonka teemana olivat hatut. Ki-
sailijoilla nähtiinkin hauskasti keksittyjä ja 
varsin tyylikkäitäkin luomuksia päässään. 
Hatut saivat aikaan paljon ihastelua ja hy-
vää mieltä. Ehkäpä kauniiseen hattuun 
golfkentällä voisi jatkossa panostaa enem-
män sen iänikuisen lippalakin sijaan. Par-
haan pistebogey-tuloksen tehneen lisäk-
si palkittiinkin äänestämällä päivän upein 
hattu. Lisäksi tarjolla oli kuoharia ja vaah-
tokarkkeja.

Kausi saatiin päätökseen Sadonkorjuu 
-kisassa. Upeassa säässä kisaili parikym-
mentä ladya. Yhteislähdöllä pelattavassa 
tapahtumassa olivat perinteisesti mukana 
myös naisjäsenten valitsemat Herrasmie-
het omassa HerrasmiesTrophy-kisassa. 
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HENKKA
Lauantain aamupäivän foursome lähti 
vähän tuhlaten liikkeelle, kun kakkosella ja 
kolmosella jätettiin hyvät birdiepaikat hyö-
dyntämättä. Nelosella näyttikin jo hetken 
aikaa huonolta, kun varapalloa lyötiin tiiltä, 
kuitenkin metsäseikkailun jälkeen erittäin 
hyvä par. Pari heikkoa avausta ja huono 
griinityöskentely maksoi meille parin bogin 
ja tuplabogin. Loppuvaiheilla kaksi peräk-
käistä birkkua nosti jo fiiliksiä hetken aikaa 
ylemmäs, kunnes 17. reiän bogi ja viimeisel-
lä hukattu birdiepaikka jätti karvaan maun 
kierroksesta. 75 laukausta ja lounaalle ke-
räämään voimia.
Helpotus oli kuulla, että Elmo ja Eemeli olivat 
pelanneet hyvin ja taidettiin tässä vaiheessa 
olla kolmantena. Ei syytä huoleen siis.

Bestball, aina yhtä kiva ja mukava pe-
limuoto pelata. Lyötiin Ossin kanssa tavoi-
te ennen kierrosta -10 ja sitä kohti toiselle 
rundille paahteisessa kelissä. Alkuun pari 
paaria, kolmannelle sain hyödynnettyä par 
5:sen birdien ja heti perään nelosella kah-
den putin birdie. Ylämäkeen pelattava par-
4 viides reikä, löin hyvän lähestymisen met-
riin, birdie. Seuraava griinille lyötävä par-4, 
onnistuin lyömään hyvän driven lipun tasol-
le oikealle puolelle fo-
relle, josta up/down, 
birdie. Kun oli kuuma 
vaihde löytynyt, löin 
vielä seuraavallakin lä-
hestymisen metriin ja 
birdie. Viisi putkeen ja 
nyt viimeistään nou-
su kohti kärkeä aloitettu. Ossin kanssa on 
aina yhtä luottavainen fiilis pelata paripele-
jä ja tiesin, että hänen aikansa kierroksella 
vielä koittaa. Pari läheltä piti paikkaa, kun-

Nurmijärvi voitti kultaa 
miesten joukkue-SM-kisoista!
Nurmijärven miehet ottivat elokuussa Kullo Golfissa käydyistä SM-joukkuekisoista va-
kuuttavalla esityksellä kultaiset mitalit. Joukkueessa pelasivat Henri Satama, Ossi Mik-
kola, Eemeli Järvinen sekä Elmo Gerkman. Sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruu-
den intoa sekä voiton nälkää.
Kilpailut käytiin erittäin helteisissä, mutta muuten hyvissä olosuhteissa. Kullo Golfin 
kenttä oli saatu viritettyä mukavaan pelikuntoon. Lauantaina pelattiin ensin aamulla 
foursome-kierrokset ja iltapäivällä jatkettiin fourball-kierroksella pelipareittain. Sun-
nuntaina taisteltiin henkilökohtaisissa lyöntipeleissä vielä lauantaitakin kuumemmissa 
olosuhteissa. Tässä suomenmestareiden tunnelmia omien kierrostensa tiimoilta.

nes väylällä 11 Ossi pyöräyttää muutamas-
ta metristä birdien sisään ja seuraavalla sei-
vaa meille tärkeän paarin kun itsellä bogi 
alla. Taas väliin pari tuhlattua paikkaa, kun-
nes lopussa kärsivällisyys palkitaan, ensin 
mä laitan päivän ylivoimaisesti pisimmän 
putin noin 5 metristä sisään. Ossi kruunaa 
päivämme viimeisen väylän eaglella upotta-
malla meidän koko päivän pisimmän putin 
noin 8 metristä. Samalla jättää hyvän maun 
hieman takkuisesta päivästä!

Elmo ja Eemeli tekee samaan aikaan hy-
vää jälkeä, iltapäivän fourball-tulokset 63 ja 
64 antaa meille yhden lyönnin johtoaseman 
ennen viimeistä päivää.

Illalla ei tarvinnut unta odotella, kak-
si kierrosta piti tästä huolen. Sunnuntaihin 
herätessä oli todella rauhallinen ja luottavai-
nen fiilis. Sen verran on näitä pelattuna, et-
tä tiesin joukkueen vahvuuden. Jos kaikki 
pystyy pelaamaan oman hyvän kierroksen 
ollaan vahvoilla. Tällä teemalla siis viimei-
seen päivään.

Oma kierros tahmeasti tyhmällä kol-
men putin bogilla liikkeelle, jonka sain on-
neksi kuitattua heti kolmosella pitkällä eagle 

upotuksella. Tästä hy-
vä buusti ja seuraavat 
kahdeksan väylää -4. 
Niin kuin koko kauden, 
alakropan liikkuvuus-
haasteet ovat ollut ra-
joitteena tosi hyvälle 
lyömiselle. Ehkä vä-

symys ja kropan jumit alkoi painaa päälle, 
väylällä 12 missasin yhtäkkiä driven vasem-
malle mitä en ole juurikaan viime aikoina 
tehnyt. Lost ball ja tuplabogey korttiin, ei 

siltikään paniikkia, vaikka lyönti tuntuu pel-
källä käsillä lyömiseltä. Pystyn edelleen ra-
kentamaan jotain birdie-paikkoja, mutta 
lyöminen ei tunnu yhtään hyvältä ja joudun 
ottamaan hieman konservatiivisen pelitak-
tiikan, vaikka drivet vielä löytääkin väylät. 
Oli tyydyttävä ottamaan vastaan se mitä lo-
pusta oli otettavissa, viimeiset kuusi väylää 
paareja ja kierrostulos 69.

Tuloksia katsoin vasta jossain väylällä 15 
ja huomasin meidän vankan johdon. Pojat 
olivat tehneet juuri sen mitä vaadittiin, ei tur-
haan katsellut tulostaululle vaan keskittynyt 
omaan hyvään kierrokseen. Tästä seurauk-
sena Nurmijärvi Golfin seitsemäs joukkue- 
SM-kulta.
Upea joukkue, ja jokainen näytti sen 
mitä osaa. Kiitos Elmo, Ossi ja Eemeli.

OSSI
Tavoitteena kilpailuun oli yksinkertaisesti 
vain ja ainoastaan voitto.

Aamun foursome oli tahmea minulla ja 
Henkalla, mutta onneksi pojat olivat pe-
lanneet hyvin. Molempien parien onnistu-
minen bestballissa loi hyvän pohjan koko 
kisalle. Kärkipaikalta viimeisen päivän sin-
geleihin.

Oma fiilis oli se että tänään ei kukaan tu-
le ohitse. Eikä tullutkaan! Kolme kutosella 
alkavaa tulosta ei antanut muille mahdolli-
suuksia ja voitto tulikin lopulta melko reilul-
la erolla.
Ylpeä koko joukkueesta. Kiitos pojat. 
Ja seuralle iso kiitos tsemppiviesteistä!

EEMELI
Tiedettiin jo ennen kisaa, että meillä oli 
kova jengi mukana tänä vuonna pelaamas-
sa, ja voitto oli täysin realistinen mahdolli-
suus. Ossi sanoi jo harkkakierroksella, että 
oma peli riittää kyllä voittoon eli keskitytään 
vaan siihen.

Ekana päivänä lähdettiin pelaamaan four-
somea Elmon kanssa pyrkien pelaamaan 
mahdollisimman virheetöntä golffia. Saa-
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tiin heti alusta hyvin meno päälle ja vaikka 
siinä kierroksen keskivaiheilla tuli muutama 
virhe, kierros kokonaisuutena oli tosi kova. 
Elmo laittoi avaukset hyviin paikkoihin ja mä 
laitoin tärkeimmät putit sisään.

Fourballin tavoite oli, että ei tehdä yh-
den yhtä bogia, birkkuja oli kuitenkin kent-
tä täynnä. Siinäkin onnistuttiin erittäin hyvin, 
ja tuloksena oli päivän paras paritulos sekä 
joukkueena johto yhdellä lyönnillä.

Vikaan singelipäivään lähdettiin taas 
vaan pelaamaan sitä omaa peliä. Omalla 
kohdalla eilisen tavoin pudonneet putit ei-
vät tällä kertaa reikään asti menneet, tulos 
jäi siitä syystä vähän paarin yläpuolelle. Toi-

saalta samalla oli hyvä nähdä, että muut ve-
ti tosi kovaa alusta asti, taidettiin se peli rat-
kaista jo siinä etuysin aikana.
Tällä joukkueella on varmasti ensi 
vuonna helppo lähteä mestaruutta 
puolustamaan Kotkaan!

ELMO
Yksi tavoite oli mielessä ja se oli kulta-
mitali.

Eemelin kanssa lähdettiin pelaamaan (12 
väylältä) foursomea. Hyvin lähti rullaamaan 
eikä tehty paljonkaan virheitä. Ykkös- ja 
kakkosväylille osui haasteet, ensimmäinen 
selvittiin outin kautta bogilla, mutta kakkos-
väylän huono avaus ja siitä seurannut chip-

pi-show johti tuplaan. Loppu tultiin kuiten-
kin hyvin ja pelattiin 70/-2 mikä oli toiseksi 
paras foursome.

Bestball sujui hyvissä merkeissä eikä 
kumpikaan pari sortunut bogeihin ja tiimille 
-8 ja -9 tulokset nostivat Nurmijärven kär-
keen ennen singeleitä yhdellä lyönnillä.

Singeleissä otettiin alussa jo melko hy-
vä etumatka ja hoidettiin singelit kokonai-
suudessaan loistavasti yhteensä -10. Voitto 
8 lyönnin erolla, mitään epäselvää ei voitta-
jasta jäänyt.
Huikee jengi ja loistava seura! 
Kunnia olla osa joukkuetta.
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Nurmijärvi voitti kesällä miesten seu-
rajoukkueiden Suomen mestaruuden 
Kullo Golfissa. Tämä toi seurallemme 
edustuspaikan European Men’s Club 
trophyyn. Kilpailu pelattiin 20.–22.10. 
Portugalissa, Troia Golfissa, jota pi-
detään erittäin haastavana kilpai-
lunäyttämönä. Seuraamme lähtivät 
edustamaan Eemeli Järvinen, Elmo 
Gerkman, Neo-Niko Hiltunen ja jouk-
kueen advisorina minä Ossi Mikkola.  
 
Lähdimme maanantai-iltana 17.10. reis-
suun ja olimme perillä yömyöhään hotel-
lilla Troia resortissa. Ensimmäisenä päivä-
nä tutustuimme kenttään ja pelasimme 18 
reikää. Saimme hyvän kuvan siitä, mitkä 
pelin osa-alueet pitää olla kunnossa hy-
vien kierrosten mahdollistamiseksi. Kent-
tä on tiiltä varsin haastava, joten väylä-
osumat ovat normaalia tärkeämmässä 
roolissa. Raffeja kun ei ollut, vaan väylästä 
alkoi suoraan metsä ja hiekkaiset waste-
alueet. Toisena päivänä pelasimme vain 

Portugal European 
Men’s club trophy 2022

9 reikää kelin ollessa hieman epävakaa. 
Lounaan jälkeen meille jäi enemmän ai-
kaa harjoitteluun ja kilpailuun valmistau-
tumiseen. Illalla oli ”Welcome seremo-
ny”, jossa joukkueet esiteltiin tyylikkäästi 
kameroiden salamien välkkyessä. Juh-
lallisuuksien jälkeen Elmolla nousi vähän 
kuume ja aloimme hieman miettiä, jou-
dummeko pelaamaan kilpailun vain kah-
della pelaajalla. Joka päivä tuloksiin laske-
taan kaksi parasta kierrostulosta.

1. Kilpailupäivä
Elmon kuume oli laskenut yöllä, joten us-
kalsimme lähteä kolmen pelaajan voimin 
kentälle. Aamulla satoi kovaa. Pääsim-
me kaikki juuri ykköstiiltä kentälle, kun-
nes torvi lauloi keskeytyksen merkik-
si. Klubilla odotettiin greenien kuivumista 
noin kaksi tuntia, ennen kuin peliä pääs-
tiin jatkamaan. Pojat taistelivat kentäl-
lä parhaansa mukaan, ja saivat raavittua 
kasaan kohtuulliset avauspäivän tulok-
set 78 (Elmo), 79 (Neo-Niko), sijoitus 14.  

2. Kilpailupäivä
Eemelillä oli tullut kurkku kipeäksi, mut-
ta hän oli pelikuntoinen. Elmo oli edelleen 
hieman puolikuntoinen. Koitettiin pitää 
asiat helppona ja yksinkertaisena. Pojat 
esittivät hyvää taistelutahtoa kentällä ja se 
näkyi tuloksissa. Reissumme selvästi pa-
ras päivä tuloksellisesti nosti meitä pari si-
joitusta kohti kärkeä 74 (Eemeli), 76 (El-
mo), sijoitus 12.

3. Kilpailupäivä
Tuloslista oli varsin tasainen, joten isoon 
nousuun oli kaikki mahdollisuudet. Teim-
me kaikki omat rutiinit ja olimme valmii-
ta uuteen päivään. Advisorin silmin kaik-
ki näytti varsin hyvältä. Neo-Niko kerkesi 
pelaamaan juuri ykkösväylän, kun torvi 
alkoi laulaa pelin keskeytyksen merkiksi. 
Ukkonen pauhasi kentän ympärillä. Ko-
koonnuimme klubilla syömään lounasta 
ja odottamaan pelin jatkumista. Tauko jäi 
suht lyhyeksi ja peliä jatkettiin jo noin puo-
lentoista tunnin jälkeen.
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Ensimmäiset kolme reikää lähtivät rullaa-
maan kaikilla hyvin. Sitten alkoi tapahtua. 
Elmolla hävisi 4. väylällä pallo vasemmal-
le waste arealle ja kakkospallon lähes-
tyminen jäi puuhun, tuloksena lumiukko 
(8). Hetkeä myöhemmin Neo-Nikolle sat-
tui heikompi jakso 7. ja 8. väylän tuplat ti-
puttivat meitä hieman tuloslistalla. Eeme-
li rutisti samaan aikaan hyviä par-tuloksia 
ja piti joukkueen vielä hengissä. Elmo sai 
taisteltua hyvän takaysin ja Eemelin pe-
li pysyi hyvin kasassa koko päivän. Nou-
su jäi kuitenkin vain haaveeksi. Tulok-
set 75 (Eemeli), 81 (Elmo), sijoitus T14.  

Lähdimme ehdottomasti hakemaan tääl-
tä parempaa sijoitusta. Olimme valmis-
tautuneet hyvin ja loimme kentästä sel-
keän kuvan. Tietenkin puolikuntoisuus, 
vaihtelevat säät keskeytyksineen tuo-
vat aina omat mausteensa kilpailuviik-
koon. Pojat pääsivät mittaamaan tasoa 
aivan Euroopan huippuamatöörejä vas-
taan. Uskoisin, että saimme täältä paljon 
oppia ja uusia näkemyksiä omaan peliin. 
Kenttä oli erittäin haastava ja mittasi jo-
kaista pelin osa-aluetta. Tilastollisesti tä-
mä avaa silmiä. Haastavat kentät tuovat 
esiin pelaajan vahvuudet ja heikkoudet. 

Tästä on hyvä aloittaa hallikausi ja saa-
da vahvistettua kaikkia pelin osa-alueita.  
 
Seuraavana olikin kuljetus takaisin Lissa-
boniin lentokenttähotelliin, josta lensimme 
24. päivä aamuyöstä Suomeen. Eeme-
li meni suoraan töihin, Elmo puki armei-
jan vihreät päälle suunnaten kasarmille ja 
Neo-Niko suuntasi Nurmijärvi Golfiin TET 
jaksolle. 
Kiitos kaikille tsempeistä mitä somen 
kautta saatiin. Ja suuri kiitos seuralle, jo-
ka pystyi mahdollistamaan tämän reissun 
pojille. Ylpeänä kannoimme seuramme lo-
goa kentällä. 

Eemeli 
Mikä oli parasta reissussa?
Itse kilpaileminen oli reissun parasta an-
tia, kenttä ja sää olivat haastavat, mut-
ta suurimmaksi osaksi pystyin niihin vas-
taamaan. Pääsin myös pelaamaan kolme 
kierrosta Tiger Christensenin kanssa, joka 
lukeutuu Euroopan parhaisiin junioreihin. 
 
Mitä uutta opit reissun aikana?
Avauspeliä pitää saada monipuolisem-
maksi, tällä kentällä piti pystyä lyömään 
kaikki korkeudet ja kierteet, jos halusi hy-
vin pelata. Siinä hyvää keskittymistä talvi-
kaudelle, putin ohessa 
 
Yleisfiilis: 
Mukava ja opettavainen reissu. Oma peli 
toimi ihan hyvin ensimmäisen kierroksen 
alun epäonnien jälkeen. Puttipeli ei valitet-
tavasti antanut hirveästi mahdollisuuksia 
par-tuloksen alittamiseen, mutta kaikella 
muulla sai parit graindattua korttiin. Toi-
vottavasti päästään ensi vuonna uudes-
taan tänne pelaamaan paybackia varten.
  
Elmo 
Mikä oli parasta reissussa?
Parasta oli ylipäätään olla reissussa tällä 
jengillä, kisaaminen haastavissa olosuh-

teissa on aina mielenkiintoista ja hauskaa.
  
Mitä uutta opit reissun aikana?
Paljon on vielä hakemista, tällä hetkel-
lä kenttä otti miehestä voiton. Tiiltä olin 
kohtalaisen hyvä, mutta lähestymislyönnit 
tuuleen tuottivat liikaa ongelmia.
 
Yleisfiilis: 
Mukava reissu, hauskaa oli. Harmittaa 
hieman sairastelurumba, ennen ekaa ki-
sapäivää 38 asteen kuume ja kierroksen 
jälkeen illalla taas sama. Välttämättä ei ai-
van täydessä iskussa oltu, mutta silti olisi 
paremmin voinut vetää. Harmittaa myös 
ikävät tappiot kusetuksessa korttipelissä, 
ei voi mitään, kun on rehti mies! Kiitos jät-
kille hyvästä reissusta.
 
Neo-Niko 
Mikä oli parasta reissussa?
Parasta oli itse kisaaminen ehdottomas-
ti, vaikka peli ei kulkenutkaan halutulla ta-
valla. 
 
Mitä uutta opit reissun aikana?
Opin muokkaamaan lyöntejä, kun kovas-
sa tuulessa tiukkoihin väyliin ei voinutkaan 
lyödä aina tiettyä kierrettä, ja yleensä tiil-
tä oli tilanne, että väylää ei voinut missa-
ta tai muuten se näkyi heti tuloskortissa. 
Joka osa-alueella pitää olla parempi, jos 
haluaa tällaisissa kisoissa taistella hyvis-
tä sijoista. Tämä antaa treenimotivaati- 
ota, koska se tuli ainakin selväksi, et-
tä näitä kisoja haluan pelata jatkossakin.  
 
Yleisfiilis: 
Positiivinen fiilis jäi ja hyvää kokemusta 
sai lisää. Meillä oli hyvä fiilis jengissä ko-
ko ajan. Kenttä oli todella hyvä testi pe-
lille. Jo itse valinta joukkueeseen oli hie-
no juttu ja se tuli hyvän harjoittelun takia, 
jonka meidän seura mahdollistaa todella 
hyvin esim. Team NGK akatemian perus-
tamisen kautta.

Lähdimme ehdottomasti 
hakemaan täältä 

parempaa sijoitusta. ”
”
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NGK:n ladyjen valitsemat herrasmiehet pelasi-
vat 11. syyskuuta perinteisen Gentleman Trophyn 
yhdessä ladyjen Sadonkorjuukisan kanssa. Sää 
suosi pelikelin ollessa todella upean syksyinen. 
Tulostaso muodostuikin hyväksi.

Herrasmiehiä on kautta aikojen NGK:ssa valittu 25 kap-
paletta vuodesta 1996 alkaen, ja tänä vuonna tulee jäl-
leen yksi herrasmies lisää. Joukosta on poistunut Eero 
Hovi, jota muistettiin lyhyellä hiljaisella hetkellä. 
Tämä kisa oli järjestyksessään jo 23. ja vuosittaisen ki-
san pelimuotona on vaativa tasoituksellinen lyöntipe-
li. Mukaan oli päässyt 15 rohkeaa herrasmiestä.  Kisan 
jälkeen nautittiin makoisa lounas seuran ladyjen kanssa 
ja jännitettiin tulosten julkistamista. Lounaalla mukana 
oli myös herrasmies vuodelta 2000 Taisto Hellgren, joka 
lahjoitti arvontapalkintoja.

Gentleman Trophy 2022
Parhaiten onnistui tällä kertaa herrasmies vm. 2002, 
Tuomo Nevalainen 67 lyönnillä (brutto 83). Eli tämähän 
oli samalla 20-vuotisjuhla! Toiseksi sijoittui Antti Sarja-
mo 70 lyönnillä ja kolmantena oli Matti Kilpeläinen 72 
lyönnillä. Seuraavina tulivat Mika Penttilä 73, Veikko Ka-
tajamäki 73, Pasi Kaskinen 74 jne. Parhaan scr-tulok-
sen pelasi Vesa Hiltunen, 79 lyöntiä. Palkinnot jaettiin 
kolmelle parhaalle ollen perinteiseen tapaan jaloa juo-
maa ja tietysti kiertopalkintona ”OnKiva kissa”.
Lämpimät kiitokset ladyille ja mukana olleille herras-
miehille sekä kenttähenkilöstölle, joka on saanut ken-
tän loistavaan kuntoon. 

Ensi syksynä kohdataan uudelleen, jolloin pelinautinto 
ja palkinnot ovat jälleen herrasmiesten tavoiteltavissa.
Tuomo Nevalainen
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