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FIRST TEE

TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimiston aukioloajat talvella
24.11.2014 – 13.3.2015 toimisto on avoinna ainoastaan tiistaisin ja torstaisin klo 9 –
15, muina arkipäivinä tavoitat meidät parhaiten puhelimitse. Kun aiot asioida klubilla
toimistossa, varmistathan kuitenkin etukäteen tapaamisen.
Osoitteet ja yhteystiedot kuntoon
Nurmijärvi Golfin tiedotus hoidetaan pääasiassa
sähköisesti: NGK:n kotisivuilla ja sähköpostitiedotteilla. On tärkeää, että jäsenistön yhteystiedot ovat
ajan tasalla. Tiedot voi käydä itse päivittämässä
NexGolf-ohjelmistossa omilla ”ajanvaraus-tunnuksilla”.
Vapaamuotoisempaa viestintää ajankohtaisista asioista voi seurata ja myös osallistua keskusteluun
Nurmijärvi Golfin facebook-ryhmässä. Kannattaa
liittyä tähänkin mukaan.
Junioreiden harrastus ympärivuotiseksi
– Tiikeritiimi harjoittelee myös talvella
NGK:n junioreille on myös tarjolla talvikauden toimintaa. Juniorit eli Tiikeritiimi harjoittelee viikoittain
keskiviikko-iltaisin NGA-hallissa Nurmijärvellä. Mukaan mahtuu vielä muutama juniori. Katso esite
NGK:n kotisivuilta.

Pelioikeuksia kesäksi 2015
– tee ennakkovaraus
Varaa pelioikeutesi kesäksi 2015 jo nyt! Ennakkovaraajan hinta kauden 2015 nimetylle pelioikeudelle on
800 euroa. Ja kun teet varauksen 31.12.2014 mennessä, saat SGKY:n Etukortin veloituksetta! Etukortilla voit pelata kerran kaudessa 50 %:n alennuksella n. 40 eri kentällä. Pelioikeutesi vuokran voit maksaa kahdessa erässä helmi-huhtikuussa. Varaukset
kentän toimistosta: kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi
Osakkaana saat enemmän etuja
Etuoikeus kentän käyttöön, lähtöaikojen varauksessa laajimmat oikeudet, oikeus järjestää omia tapahtumia (edullisesti), oikeus Kultakorttiin, oikeus edullisiin vaihtopelioikeuksiin yhteistyökentiltä jne.
Mikäli kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä, sillä NGK
Oy:n kautta on jätetty myytäväksi joitakin osakkeita.
Tiedustelut: tj@nurmijarvi-golf.fi
Kultakorttiin tulossa lisää kenttiä!
Kultakortti voidaan myöntää vain omaa osakettaan
nimettynä käyttävälle henkilölle, kortin lunastushinta
on 150 euroa ja sillä voi maksun jälkeen pelata veloituksetta Kultakortti-kentillä (v. 2014 21 kpl) max 7
kertaa/kenttä. Vuodelle 2015 Kultakortti-kenttiin on
uutena kenttänä jo nyt ilmoittautunut Tarina Golf Siilinjärveltä. Lisäinfo: www.sgky.fi
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Päätoimittaja: Esa Meriläinen • tj@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry
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Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2014
Painosmäärä: 1500 kpl

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

Kiitokset kuluneesta kaudesta
Kytäjällä. Eemeli Järvinen sijoittui hienosti kuudenneksi Irlannin avoimissa mestaruuskilpailuissa P15-sarjassa. Myös
muut juniorimme sijoittuivat erinomaisesti omien sarjojensa kisoissa, joten on
lupa odottaa, että myös jatkossa kuullaan hyvistä sijoituksista.
Vuoden ainoan SM-mitalin toi jälleen
kerran Ritva Väre sijoittumalla kolmanneksi seniorinaisten SM-reikäpelissä.
Onnittelut kaikille kilpapelaajille hyvistä
suorituksista.

Golfvuosi 2014 oli seuran kahdeskymmenesviides toimintakausi ja toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti.Toimintaa kehitettiin jäsenistöltä
saadun palautteen suuntaisesti, mutta mitään suuria mullistuksia ei ollut
tarpeen tehdä. Toiminta on tänäkin
vuonna ollut varsin monipuolista ja
saadun palautteen mukaan myös varsin laadukasta.
Lämmin kiitos kaikille toimikunnissa, talkoissa ja muissa vapaaehtoistöissä mukana olleille henkilöille.
Kiitokset myös toimiston väelle, caddiemastereille ja
ravintolan henkilöstölle, kun olette iloisin mielin pitäneet huolta hyvinvoinnistamme. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös kenttämme valvojat, jotka ovat omalla
talkootyöllään pitäneet huolen pelikierrosten sujuvasta
ja turvallisesta etenemisestä.
Erityiskiitoksen ansaitsee myös koko kenttähenkilökunta, joka vuodesta toiseen on pystynyt pitämään
kenttämme huippukunnossa. Olen ylpeänä voinut esitellä omaa kotikenttäämme vieraspelaajille.

Jäsenmäärät puntarissa
Suomen Golfliitolta saadun ennakkotiedon mukaan rekisteröityjen pelaajien määrä on laskenut kuluvan vuoden aikana noin 1.500 pelaajalla. Tämä on ensimmäinen kerta liiton koko 57-vuotisen historian aikana, kun
pelaajien määrä vähenee. Sama ilmiö on jatkunut Euroopassa jo muutamia vuosia.
Nurmijärven Golfklubissa jatkui tänäkin vuonna pelaajamäärän kasvu muutamalla kymmenellä pelaajalla.
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 1871 kpl.
Tulevan vuoden toimintaa
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman laadinta on jo loppusuoralla. Toimintaa jatketaan pitkälti entisellä pohjalla, mutta kilpailuita ja muita tapahtumia mietitään vielä
kriittisesti, saadun palautteen ja kokemusten pohjalta.
Uutena painopistealueena klubissamme on ensi vuonna yhteisöllisyyden vaaliminen. Yhteisöllisyys koostuu
monesta eri tekijästä, mutta keskeisiä alueita ovat ainakin viihtyminen, ilmapiiri, imago, sitoutuminen, odotukset ja se, miten koemme asioiden olevan omalla kotiklubillamme.
Yhteisöllisyydestä golfklubissa (NGK) on Haaga-Heliassa pohjaksi tehty opinnäytetyö, johon liittyi myös aikaisemmin tehty jäsenkysely.

Merkittävimmät Nurmijärvellä järjestetyt kisat olivat seniorimiesten 55 v. SM-kilpailut. Niiden järjestelyissä onnistuimme todella hyvin ja kilpailijoilta saatu palaute oli
huippuluokkaa. Kiitokset mukana olleelle talkooväelle.
Suuren kiitoksen ansaitsevat myös midit Ismo Eskola, Vesa Hiltunen, Marko Julin, Jarmo Lapiolahti, Mikko
Nieminen ja Pasi Theman sekä huoltaja Patrik Eskola, jotka 24h junnugolf-tapahtumallaan keräsivät noin
9000 euroa junioritoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen.
Nöyrä kiitos koko jäsenkunnalle, kun olette omalta
osaltanne olleet toteuttamassa hyvää golfkautta.

Klubimme talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja jäsenmaksun korotuspaineita ei ensi vuodelle
ole odotettavissa.

Hyvä vuosi kilpagolfissa
Ilosen Mikon innoittamana myös Nurmijärvi Golfissa
edustuspelaajien kehitys oli todella positiivista. Henri
Satama voitti Finnish Tourin kokonaiskilpailun ja pääsi myös Moskovaan testaamaan taitojaan EurooppaTourin osakilpailussa. Kurosen Miki valittiin Suomen
maajoukkueeseen edustamaan maatamme muun muassa EM-kisoissa. Henkka ja Miki selvittivät myös itsensä läpi cut-rajasta Challenge Tourin osakilpailussa

Toivotan hyvää syksyn jatkoa ja talven alkua
kaikille jäsenillemme!
Antti Sarjamo
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Golfalan julkisuuskuva!
Golfkenttää ylläpitävän yhtiön hallituksen puheenjohtajan velvollisuuksiin kuuluu seurata alan
kehitystä, alalla käytävää keskustelua sekä muiden yhtiöiden kuulumisia. Ikävää tässä seurannassa on se, että päällimmäiseksi tuntuvat pääsevän ikävät asiat. Riitaisuudet yhtiöiden/seuran
välillä ja sisällä, tulehtuneet henkilösuhteet ja epävarmuus tulevaisuuden suunnasta joillakin
kentillä peittävät alleen sen, että useimmilla kentillä ei tällaista dramatiikkaa kuitenkaan nähdä.
Loppujen lopuksi riidat tuntuvat kulminoituvan aina rahaan. Jollakin tavalla murroksessa olevalla toimialalla ei ole keksitty lopullisia ratkaisuja siihen, millä tavoin erilaiset kentän käyttäjät
osallistuvat kenttien ylläpitoon. Nurmijärven Golfkeskuksessa toiminnan pääasiallisina rahoittajina toimivat osakkeenomistajat hoitovastikkeilla. Yhtiön hallitus ei ole keksinyt sellaista viisasten
kiveä, jolla tätä mallia pystyisi olennaisesti muuttamaan.
Tämän maksuvelvollisuuden vastapainona pelaaminen myös tapahtuu osakkeenomistajien
ehdoilla: omalla osakkeellaan pelaava osakkeenomistaja on määritelty yhtiön ”ykkösasiakkaaksi”, joiden erilaisista eduista pyritään ensisijaisesti huolehtimaan. Näistä eduista parhain lienee
Kultakortti-systeemi. Erilaisia etuja pyritään jatkuvasti kehittämään. Eräät kentät ovat jo lanseeranneet kaksihintajärjestelmän green fee -pelaamiseen. Omalla osakkeella pelaavalle ns. sitoutuneelle pelaajalle green fee tarjotaan halvemmalla kuin muille. Tällaista mallia mietiskellään nyt
myös meidän yhtiössämme. Tarjoaisimmeko green feen halvemmalla sitoutuneelle pelaajalle,
jotta meidänkin omat sitoutuneet pelaajamme saisivat tämän edun muilla kentillä?
Yhtiön hallituksen loppusyksyn täyttää vuoden 2015 toiminnan suunnittelun loppuviilaus. Mietitään remontoitavat kohteet kentällä ja rakennuksissa. Kentille ei suuria remontteja talven aikana tehdä. Suunnittelun ja tekemisen painopiste on mm. alaparkkipaikan remontoinnissa. Myös
klubitalomme kaipaa jo suurempaa huomiota.
Eilen pelattiin eräänlainen kauden päätös, Everybodys’-kilpailu, upeassa säässä ja iloisella
mielellä. Pelikautta kestänee vielä ainakin parisen viikkoa. Senkin jälkeen kuitenkin kentällä ja
suunnittelupöydillä tehdään töitä, jotta kenttä ja muut fasiliteetit pysyisivät jatkuvasti kunnossa
ja myös kehittyisivät.
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Juuso Jokela
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KULMAHUONEESTA

Miten kausi
on mennyt?
Klubi on kaikille avoin, golfin harrastusta monipuolisesti edistävä ja golfiin liittyvää etikettiä ja perinteitä arvostava golfseura.

Yleisin kysymys, joka minulle klubilla esitetään, on ilman
suurempaa tutkimusta: ”Miten kausi on mennyt?” Ja vastaus tuohon on nyt kauden päättyessä ollut: ”Varsin erikoinen kesä.”

Visio
Nurmijärvi Golf on tunnettu, suosittu ja laadukas golfyhteisö,
joka tarjoaa kilpailukykyiset puitteet ja palvelut kaikille pelaajille, aloittelijoista kilpapelaajiin. NGK on jäsenistönsä arvostama ja samalla myös valtakunnallisesti arvostettu ja tunnustettu
golfyhteisö. Peli- ja harjoitusolosuhteet kunnossa, kenttä ajan
vaatimusten mukaan peruskorjattu.
Tarkoituksenmukaiset huoltotilat ja
-alueet mahdollistavat tehokkaan huolto- ja kunnossapitotoiminnan. Klubitalon tilat saneerattu ja muokattu toimiviksi ja viihtyisiksi.
Nurmijärvi Golfin toimintoihin ja jäsenistöön sitoutunut noin 2000 henkilöä

Kausi lähti käyntiin ennätys varhain, kenttä oli jo heti avattaessa hyvässä kunnossa. Toukokuu meni suunniteltua paremmin,
mutta kesäkuun sateet ja kylmät viikot leikkasivat ja tasasivat
alkukauden huippuja. Sitten tulikin heinä-elokuun ennätyshelteet ja elokuun puolivälissä kahden viikon sadejakson aikana
saatiin koko kesän sateet. Ei voi olla
vaikuttamatta kävijämääriin ja osallistumisaktiivisuuteen. Syksyn säät ovatkin
nyt olleet golfareille ihanteellisia, mutta enää ei paikata kesän ’menetyksiä’.
Siitä huolimatta kausi on mennyt mukavasti: kävijämäärä on aivan samalla tasolla kuin edellisenä kesänä, seuran jäsenmäärä on edelleen kasvanut,
asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja
talousennusteetkin näyttävät tasapainoisilta.

Arvot
Yhtiöllä ja klubilla on yhteiset arvot, jotka kertovat, mikä on tärkeää Nurmijärvi
Golfissa. Arvot ohjaavat toimintaamme
pitkäjänteisesti, eikä niitä voi ohittaa lyhyen aikavälin hyötyjen tavoittelemiseksi.

Katse seuraavaan kauteen
Tässä onkin hyvä aasinsilta kerrata Nurmijärvi Golfin strategioita ja vuosisuunnitelmia ohjaavia tekijöitä.
Sekä yhtiön että klubin hallitukset ovat jo aktiivisesti valmistelemassa seuraavan vuoden suunnitelmia, ja tätä suunnittelua
ohjaavat edelleen nämä seuraavat tavoitteet:
Nurmijärvi Golf muodostuu kahdesta toimijasta: Nurmijärven
Golfkeskus Oy:stä ja Nurmijärven Golfklubi ry:stä. Näistä käytetään yhteistä nimeä: Nurmijärvi Golf.

Lämminhenkinen, perhekeskeinen
• Jokainen yhteisömme jäsen on meille tärkeä
• Pyrimme toiminnoissamme huomioimaan eri sukupolvien
tarpeita ja kannustamaan sukupolvia yhdistävään harrastukseen
Luotettava, turvallinen
• Pidämme sen minkä lupaamme
Rehellinen, demokraattinen, avoin
• Olemme rehellisiä ja luotamme toisiimme
• Noudatamme tiedottamisessamme avoimuutta
• Pyrimme aitoon vuorovaikutukseen keskinäisessä kanssakäymisessämme
• Rohkaisemme vaikeidenkin asioiden puheeksi ottamista

Missio
Nurmijärvi Golf on pääkaupunkiseudulla toimiva laadukas ja
jatkuvasti kehittyvä, perheystävällinen golfkeskus. Nurmijärvi
Golf tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ja vaihtelevat kentät
golfin harrastamiseen. Toiminnassa painotetaan pelaajien viihtyvyyttä, kodikasta ja välitöntä ilmapiiriä, matalaa aloituskynnystä sekä juniori- ja nuorisogolfin kehittämistä ja tavoitteellista
valmennustoimintaa.
Osakeyhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota miellyttävää ja rentouttavaa vapaa-ajantoimintaa golfin ja siihen liittyvien oheistoimintojen parissa, pääasiallisena kohderyhmänään eli avainasiakkainaan pelioikeuksiaan hyödyntävät osakkaat ja seuran
jäsenet. Tästä ryhmästä käytetään yhtä, yhteistä nimitystä: jäsenistö.

Seuraavan vuoden suunnitelmat esitellään klubin syyskokouksessa lokakuun lopulla sekä yhtiön yhtiökokouksessa tammikuun 2015 lopulla.
Eipä tässä muuta, kun muistakaa pitää itsenne kunnossa.
Seuraavan kauden alkuun on enää kuutisen kuukautta!
Esa Meriläinen, toimitusjohtaja

| 5 |

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2014

Captain’s Log
Kapteeni Vesku Hiltunen oli pelaamassa ”24h junnugolfille”-tapahtumassa.
Hän piti päiväkirjaa vuorokauden tapahtumista.

Klo 16:30 Lähdössä kentälle. Nostan autoon bägin ja golfkengät. Ja
toiset golfkengät. Patjan. Kolmannet golfkengät. Rakkolaastaria.
Tyynyn. Peiton. Hammasharjan ja
-tahnan. Varusteita helteestä kaatosateeseen. Ja neljännet golfkengät.
Klo 17:00 Saavun kentälle. 24h -tiimin kanssa kokoontuminen klubilla
kokoustilassa. Kuusi timantinkovaa
mid-miestä pelaa seuraavat kaksikymmentäneljä tuntia putkeen.
Kävelyä luvassa ehkä 60 km. Kestääkö huippuunsa viritetyt urheilijavartalot? Marko, Iska, Mikko, Pasi,
Jammu… Tsiisus, ei hyvältä näytä.
Klo 18:00 Lähtölaukaus kajahtaa.
Ensimmäisenä kentälle C-radalle
säntää Pasi, Iska, Jammu ja Marko. Kirjaimellisesti säntää. Itse aloitan vaihtopenkiltä. Myös Mikko lepovuorossa, sillä Livescoring by
Niämine -sovelluksen koodaus jäänyt hiukka viime tinkaan.
Klo 18:08 Ensimmäisen par-tuloksen tekee Marko Julin jo heti C2:lla.
31 euroa kasassa. Vielä 7469 euroa tavoitteeseen.
Klo 18:50 Julin harppoo C9:n mä-

keä ylös. Markon kanssa pelaava
Iska puuskuttaa ja yrittää sanoa jotain. En saa selvää. Hengitys alkaa
tasaantua ja ymmärrän ehkä viestin ”Ei… pysty… Markon… vauhtiin…” Tällä vauhdilla 18 reiän kierroksia tulisi yli 14. Puoletkin riittää.
Päätetään hidastaa vauhtia.
Klo 19:00 Koutsi heittää meikäläisen askiin. Starttaan A-radalle. Heti
ykkösellä virheet kumoavat toisensa ja lähestyminen osuu kohdilleen.
Reilun puolen metrin birdie-putti. Panoksena 62 euroa junnuille.
Pentele soikoon, kädet tärisee. Ei
ollakaan ennen näin isoista rahoista putattu. Asetun pallolle. Suljen
silmäni. Happy place. Happy place. Pidän silmät kiinni. Väkivaltainen heilautus. Pallo kupissa. Klingkling-kassa-kilisee!
Klo 20:45 Ekat 18 reikää takana ja
kassassa jo 2500 euroa. Päätetään
ottaa vuorokauden tavoitteeksi Ilosen edellisenä päivänä Irish Openin
voitosta kuittaamat 330 000 euroa.
Klo 21:30 Tauolla. Klubin seinälle
heijastettu Livescoring by Niämine
kaatuu. Mikko tutkii tilannetta. Syön
pähkinöitä. Vaihdan kengät. Mikko
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kertoo, että kaatuminen johtuu liian suuresta yleisömäärästä. Ei ole
totta! Tämähän taitaa oikeasti kiinnostaa!
Klo 24:00 Lähdössä A-radalle Markon kanssa. Onneksi on keskikesä
ja yötön yö. Ehkä Lapissa. Vähän
hämärtää. Eksyn matkalla griinille.
Onneksi joukkueen huoltaja Pate
Eskola kulkee mukana nuorilla silmillään, tähystää palloja ja taluttaa
sedät tiiauspaikalle ja kertoo mihin
suuntaan lyödä. Ei auta. Tusina palloja hukkuu yhdeksän reiän aikana.
Ei vaan näe. Eikä yhtään par-tulosta, joten se ysi meni ihan liikunnan
ilosta.
Klo 01:00 Löydämme takaisin klubille. Pakko luovuttaa pariksi tunniksi. Toteutan salaisen haaveeni
ja pesen hampaani naisten vessassa. Patja proshopin lattialle. Kroppa käy kierroksilla. Nukuttaa. Uni
ei tule. Lasken lippiksiä proshopin
katosta. Ei auta. Samoilla silmillä
mennään.
Klo 03:30 Aamiainen. Kupponen
kahvia. Toinen kupponen. Sen jälkeen saavillinen.
Klo 04:00 Kolmannet kengät jal-
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kaan ja radalle. Sataa vettä. Kiva.
Klo 06:50 18 reikää pelattu tälle
aamulle. Samaan aikaan saapuvat myös ensimmäiset tavalliset ja
täysjärkiset golfarit kentälle. Kasassa reilut 5000 euroa.
Klo 09:17 Oma lepovuoro. Ei malttaisi levätä. Veri vetää kentälle. Menisköhän rangelle? Jätän väliin.
Klo 10:45 Säpsähdän ravintolan
pöydästä hereille. Zombi! Ei olekaan vaan Pasi. Käskee kentälle
ja rojahtaa sohvalle. Pyyhin kuolat
suupieliltä ja painelen pelaamaan.
Klo 13:30 Taas 18 reikää takana.
Ei malttaisi levätä. En lepää. Jatkan
pelaamista. Taitaa olla viides kierros
itselle. Tai kuudes. Tai kolmas. Tai
jotain siltä väliltä. Tuntuu, että on ollut kentällä jo viikon. Tuntuu myös
sekavalta.
Klo 16:00 Vielä ehtii yhdeksän reikää. Jaksaa, jaksaa. Ei jaksa. Jaksaa! Ei Jaksa! JAKSAA!
Klo 18:00 Vuorokausi täynnä. Junnuille kerättiin 8924 euroa! Tämähän oli kivaa ja tuottavaa. Tätähän
voisi tehdä vaikka työkseen. Pelattaisko vielä toinen vuorokausi putkeen?

24 tuntia golfia
junnujen hyväksi
Nurmijärven MID:it, nuo salskeat, sisältään vielä lapsenomaiset,
aikuisiän piiriin ajautuneet luonnonlapset tempaisivat jälleen!
Viime toukokuussa, kevätauringon
innoittamina (kuin nuoret varsat) he
päättivät ottaa vastaan kesän suurimman haasteen sitten omien nuoruusvuosiensa ja kohdata Golfliiton
esittämän ”Seuramme 24h junnugolfille” -haasteen.
Mistä tässä
haasteessa oli kyse?
”Seuramme 24h junnugolfille” -tapahtuma on lähtenyt liikkeelle
Lakeside Vammalasta, jossa se
järjestettiin ensimmäisen kerran v. 2013.
Tänä vuonna Suomen Golfliitto oli lähtenyt tapahtuman taustalle ja sen myötävaikutuksella tapahtuma järjestettiinkin 23.24.6.2014 yhteensä 40 klubilla.
Kyseisen tapahtuman tavoitteena oli pelata
24 tunnin aikana niin monta kierrosta golfia
kuin mahdollista, ja pyrkiä tekemään mahdollisimman monta par- tai sitä parempaa
tulosta sekä kerätä tapahtumalle yritys- ja
henkilötukijoita, jotka lupautuivat maksamaan pienen summan rahaa jokaisesta
par- tai sitä paremmasta tuloksesta. Mikä
hienointa, kerätty tuotto tuli lyhentämättömänä oman seuran junioritoiminnan tukemiseen! Kokonaisuudessaan rahaa kertyikin juniorityölle tapahtuman aikana 40
seuran ja vapaaehtoisten voimin valtakunnallisesti yhteensä yli 100 000 euroa.
Meillä Nurmijärvellä päätettiin heti alussa pitää yksittäiset tukisummat kohtuullisen pieninä. Näin yritysten ja henkilöiden oli
helppo lähteä tukemaan tapahtumaa. Voikin sanoa, että tukijoiden kerääminen meni
yli odotusten, sillä tukijoita saatiin yhteensä
89 henkilötukijaa ja 24 yritystukijaa. Heidän
ansiostaan meillä olikin jo starttihetkellä kasassa 1600 euroa tukirahaa ja jokaisesta
tehdystä parista junnugolfin kassaan kilahti
31 euroa lisää.
Itse pelaamisen Nurmijärvellä hoitivat kaksi kolmen hengen mideistä kasattua joukkuetta. Team Srixon AD333 -joukkueessa
pelasivat Jammu Lapiolahti, Pasi Theman
ja Vesku Hiltunen ja Srixon Z-Star -joukkueessa Mikko Nieminen, Marko Julin ja Ismo

Virkeitä ovat vaikka mieletön
urakka takana...

Eskola. Kummastakin joukkueesta kaksi
miestä oli kentällä yhden ollessa lepovuorossa. Näin ollen kukin pelasi 18 reikää ja
lepäsi vuorollaan 9 reiän ajan. Etukäteen oli
sovittu, että molempien joukkueiden tavoitteena olisi tehdä 100 paria.
8925 euroa junnuille!
Lähtölaukaus kajahti maanantaina 23. kesäkuuta klo 18. Sitä seuraavien 24 tunnin aikana kumpikin joukkue ehti pelata 7,5 kierrosta
golfia, mikä tarkoittaa n. 540 väylää ja yli 2160
lyöntiä. Urakkansa aikana he kadottivat muutaman tusinan palloja, tekivät yhteensä 236
par-tulosta ja keräsivät seuran junioritoiminnalle yhteensä 8925 euroa. Kerätty summa
oli valtakunnallisesti toiseksi isoin potti mukana olleista kentistä.
Ennakkoon raskaalta tuntunut vuorokauden pelaaminen sujui yllättävänkin hyvin.
”Yöllä olimme pakotettuja pitämään muutaman tunnin tauon pimeyden takia. Kroppa
kävi kuitenkin niin kierroksilla, ettei nukkumisesta oikein tullut mitään. Tästäkin huolimatta jaksoimme melko mukavasti pelata
seuraavaan iltaan klo 18:aan asti. Par-tuloksiakin saatiin tehtyä tavoitteen mukaisesti”,
pelaamassa mukana ollut Hiltunen kertoo.
Järjestelytiimin puheenjohtaja Pasi Themanin naama loisti tapahtuman jälkeen: ”Onnistuimme yli odotusten. Tavoitteena oli kerätä
7500 euroa ja ylitimme sen reilusti. Haluankin
lausua suuren kiitoksen kaikille tapahtumaa
tukeneille yrityksille ja henkilöille.”
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Varojen käyttö
Tapahtuman avulla kerätyt varat tullaan pääsääntöisesti ohjaamaan kaikille lapsille avointen ja maksuttomien
junioripäivien toteuttamiseen kauden
2015 aikana. Ideana on, että avoimiin junioripäiviin voisi kuka tahansa
lapsi, aloittelija tai pidempään golfia
harrastanut, osallistua. Aloitteleville
lapsille halutaan tarjota mahdollisuus
kokeilla lajia helposti ja edullisesti.
Enemmän pelanneille päivät voisivat
olla esimerkiksi leirimäisiä harjoittelupäiviä. Osalla varoista tullaan myös
hankkimaan harjoittelua tukevia välineitä seuran junioreille. Tuleva talvi
tulleekin olemaan mielenkiintoista aikaa avointen junnupäivien suunnittelun osalta.
Ensi vuodeksi rima korkeammalle
Yhteenvetona voidaan todeta, että ”24h
junnugolfille” oli kaikin puolin menestys.
Nurmijärvellä tempauksen valmistelut aloitettiin vasta toukokuun alussa kuusi viikkoa
ennen ajankohtaa. Siihenkin nähden rahallinen tulos oli todellinen jättipotti.
Tapahtuma herätti myös erittäin runsaasti positiivista mielenkiintoa. Tästä kertoo jo
se, että yksin Nurmijärvelle tapahtumaan
luotu netissä pyörinyt tulospalvelu kaatui pariinkin otteeseen suuren kävijämäärän takia. Vuorokauden aikana tiedottamiseen käytettiin paljon sosiaalista mediaa,
jota kautta myös tavoitettiin suuria yleisömääriä. Myös Golfliitto on ollut kiinnostunut
kuulemaan yksityiskohtia Nurmijärven Golfklubin onnistuneesta tempauksesta ja sen
valmisteluista.
Ensi kaudella on jälleen tarkoitus tempaista. Valmistelut pystytään aloittamaan aikaisemmin ja primus motor Pasi Theman
haluaa asettaa riman korkeammalle: ”Tavoitteena on kerätä Suomen suurin potti!”
Ehkä tämäkin tapahtuma kertoo osaltaan
Nurmijärven Golfklubin yhteisöllisyydestä
ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuurista. Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille tukijoille!
NGK:n Mid-toimikunta
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Asiakastyytyväisyys
kohdallaan!
Elokuun alussa suoritettu vuotuinen kysely NGK:n pelaajien tyytyväisyydestä
kenttään ja palveluihin antoi erittäin hyvän tuloksen. Kokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä. Toki sitten niitä kehittämiskohteitakin esitettiin, ja tässä listauksessa
joitakin ”osumia” eli asioita, joita oli useasti kommentoitu:
Kontakti ennen pelaamista
Kommentti: Varausten nimitiedot halutaan
näkyviin.
Vastaus: Kaikki pelaajat eivät halua nimeään julkaistavaksi avoimesti NexGolfissa.
Selvitämme kuitenkin tulevan talven aikana
mahdollisuudet näyttää päivän lähtöryhmät
klubilla, caddiermasterin tiskin tuntumassa.
Saapuminen palveluun
Kommentti: Mailakärryt kaipaavat kunnostusta tai uusimista.
Vastaus: Kaikki mailakärryt tullaan huoltamaan ja tarvittaessa peruskorjaamaan tulevan talven aikana. Pyörien laakereita uusitaan, pyöriä vaihdetaan, ruuveja kiristetään ja tarrahihnoja uusitaan tai mekanismi
vaihdetaan kokonaan ns. haarukkamalliin.
Lisäksi jo syksyllä on kärryparkkien yhteyteen tehty erityiset palautuspisteet huoltoa
kaipaaville kärryille.

Caddiemasterin palvelut
Kommentti: Vastaanottoaula on ahdas ja
WC-tilat kulahtaneita.
Vastaus: Klubirakennuksen saneeraus- ja
laajennussuunnittelu on käynnissä, ja suunnittelussa on otettu huomioon vastaanottoaulan pieni laajennus ja erityisesti uusien,
väljempien WC-tilojen rakentaminen klubitalon pohjakerrokseen.
Kenttä
Kommentti: Ruohorangea toivotaan.
Vastaus: Nykyisen rangen muuttaminen
ruohopintaiseksi on lähes toivoton ajatus,
tila-ahtaudesta johtuen.
Rangea ei voi juurikaan laajentaa ja liian
pienen ruoholyöntialustan rakentaminen
nykyisten lyöntialustojen tilalle ei ole järkevää. Ruohopinta ei vain pysyisi kunnossa
kovasta käytöstä johtuen.
Golfkoulun ruohorange on arki-iltaisin pääasiassa erilaisten ryhmien opetuskäytössä.
Arkipäivisin ja tiettyinä aikoina viikonloppuisin golfkoulun ruohorange on käytettävissä. Mutta tämäkin ruohoalue on varsin pieni, eikä kunnossapidon osalta kestä juurikaan enempää käyttöä.
Kommentti: Lisää haravoita bunkkereihin.

Kommentti: Hiekkapintaisen pysäköintialueen kunnostus.
Vastaus: Hiekkapintaisesta pysäköintialueesta on laadittu peruskorjaussuunnitelma,
jonka mukaan alue rakennettaisiin ns. ”viimeisen päälle -kuntoon” eli alue asfaltoitaisiin, valaistaisiin ja rajattaisiin istutuksin
pohjarakentamisen jälkeen. Tämän suunnitelman mukaisiksi kustannuksiksi on arvioitu n. 140.000 euroa. Syksyn aikana selvitetään kevyempi ja edullisempi vaihtoehto, jossa toteutetaan pysäköintialueen jäsentely, osa istutuksista, pohjamaan pienet
oikaisut ja pinnoitus kivituhkalla tai vastaavalla materiaalilla. Tavoitteena on joka tapauksessa saada kapasiteettia nostettua
eli autopaikkoja lisää ja visuaalisuutta parannettua.
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Vastaus: Haravoita on jo lisätty syksyn aikana, laaditun ohjeistuksen mukaisesti.
Ohjetta voidaan vielä tarvittaessa tarkentaa, saatujen kokemusten ja palautteen
perusteella.
Yleistä
Kommentti: Pelinopeuden valvontaa tehostettava.
Vastaus: Valvonnan lisäys ja tehostaminen
ei yksin ole ratkaisu pelinopeuteen. Pelaajat itse ovat kuitenkin ratkaisevassa asemassa seuratessaan oman pelinsä etenemistä ja tavoiteajoissa pysymistä. NGK:n
radoille on määritelty tavoiteajat neljän pelaajan ryhmälle, ja kuten NGK:n vuosikirjassa on jo pitkään toivottu:
”Peliryhmän pienimmällä tasoituksella pelaavan odotetaan huolehtivan ryhmän pelinopeudesta.” Ja tähän voisi vielä lisätä:
”siten, että edellä pelaava ryhmä ei pääse
karkuun!”
Tässä joitakin esiin nousseita asioita. Palautteiden tarkempaa analysointia tehdään
Oy:n ja ry:n hallituksissa, yhtiön henkilöstön omissa palavereissa sekä oheispalvelujen tuottajien palavereissa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY
Mittausajankohta

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

heinä

heinä

heinä

elo

heinä

elo

elo

elo

elo

elo

vko 29

vko 31

vko 31

vko 32

vko 31

vko 31

vko 31

vko 32

vko 32

vko 32

KONTAKTI ENNEN PELAAMISTA
puhelinlinjojen ruuhkat

8,1

7,6

7,9

7,6

7,7

7,7

7,8

8,0

8.0

8,2

vastaamisnopeus puheluihin

8,4

7,9

8,1

8,1

8,0

8,2

8,1

8,4

8,5

8,4

puhelinpalvelun asiantuntevuus

8,9

8,7

8,8

8,8

8,5

8,8

8,7

8,7

9,0

9,0

internet-ajanvarauksen toimivuus

9,1

8,6

8,6

9,0

9,0

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

8,6

8,2

8,3

8,4

8,3

8,5

8,5

8,6

8,7

8,7

SAAPUMINEN PALVELUUN
maantieopasteet

8,1

8,4

8,6

8,2

8,0

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

parkkipaikka

8,2

8,8

9,0

8,6

8,4

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

sisäiset opasteet ja ilmoitustaulu

8,5

8,6

8,7

8,6

8,2

8,4

8,4

8,6

8,6

8,5

mailakärryjen riittävyys

9,5

9,5

9,4

9,6

8,9

9,2

9,2

9,2

8,5

8,3

8,6

8,8

8,9

8,8

8,4

8,7

8,7

8,7

8,6

8,5

CADDIEMASTERIN PALVELUT
ystävällisyys

9,2

9,2

9,2

9,1

8,7

9,0

8,9

9,0

9,3

9,2

täsmällisyys

9,2

9,1

9,1

9,0

8,6

8,9

8,8

8,9

9,2

9,1

nopeus

9,1

8,9

8,9

8,8

8,6

8,8

8,8

8,8

9,1

9,0

vastaanoton viihtyisyys

8,8

8,8

8,8

8,5

8,3

8,4

8,4

8,5

8,7

8,6

9,1

9,0

9,0

8,8

8,6

8,8

8,7

8,8

9,1

9,0

PRON TOIMINTA
toiminnan tiedottaminen

8,4

8,0

8,4

8,2

7,9

8,2

8,4

8,6

8,5

8,5

palvelujen laajuus

8,8

8,4

8,8

8,7

8,2

8,6

8,8

8,9

8,7

8,7
8,7

palvelujen saatavuus
yleisarvosana

–

–

–

–

–

–

–

8,7

8,7

8,9

8,5

8,9

8,8

8,3

8,7

8,9

9,0

–

–

8,7

8,3

8,7

8,6

8,1

8,5

8,7

8,8

8,6

8,6

PRO SHOP
valikoiman laajuus

8,3

8,3

7,9

7,5

7,5

7,6

7,5

7,5

7,5

7,6

hintataso

7,5

7,3

7,2

7,0

6,9

6,8

6,9

6,7

7,1

7,1

palvelun asiantuntevuus

8,6

8,3

7,6

6,8

6,9

6,8

6,9

6,9

7,7

7,9

8,1

8,0

7,6

7,1

7,1

7,0

7,1

7,0

7,4

7,5

RAVINTOLATOIMINTA
valikoiman laajuus

8,4

8,3

8,4

7,8

7,6

7,8

7,9

8,0

8,0

8,0

palvelun nopeus

8,6

8,3

8,4

8,3

8,0

8,1

8,0

8,2

8,2

8,1
8,4

palvelun ystävällisyys

8,9

8,8

8,8

8,7

8,4

8,4

8,4

8,6

8,6

hinta/laatutaso

8,1

8,0

8,1

7,6

7,7

7,7

7,5

7,6

–

–

ravintolan viihtyisyys

8,4

8,5

8,5

7,9

8,1

8,4

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,4

8,4

8,1

8,0

8,1

8,1

8,2

8,3

8,3

KENTÄN KUNTO
tiiauspaikat

8,1

7,8

8,0

8,2

8,2

8,1

8,1

8,3

8,5

8,5

väylät

8,6

8,3

8,2

8,8

8,5

7,4

8,2

8,6

8,6

8,8
8,6

raffit

8,3

8,2

8,1

8,3

8,2

7,9

8,1

8,5

8,5

välialueet

7,9

8,0

7,9

7,9

8,0

7,7

7,9

8,2

8,2

8,2

foregreenit

8,6

8,5

8,5

8,6

8,6

8,4

8,7

8,8

8,9

8,9

greenit

9,0

8,9

8,9

9,1

8,9

9,0

9,2

9,3

9,3

9,3

bunkkerit

8,2

8,1

8,2

8,5

8,1

8,2

8,2

8,4

8,2

8,3

väyläopasteet

8,2

8,3

8,3

8,7

8,4

8,3

8,3

8,5

8,4

8,4

range

8,2

8,4

8,3

8,1

7,9

8,0

7,9

8,0

7,9

8,1

8,3

8,3

8,2

8,5

8,3

8,1

8,3

8,5

8,5

8,6

9,0

8,6

8,8

8,9

8,7

8,8

8,8

9,0

8,9

9,0

YLEISTÄ
lähtöjen sujuvuus
pelin eteneminen

8,3

8,1

8,4

8,0

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,4

yleistunnelma keskuksessa

8,9

8,9

8,8

8,8

8,7

8,8

8,8

9,0

8,9

8,9

8,7

8,5

8,7

8,5

8,5

8,6

8,5

8,7

8,7

8,8

YLEISARVOSANA

8,8

8,8

8,8

8,8

8,6

8,7

8,8

9,0

8,8

8,9

TYYTYVÄISYYSINDEKSI

8,62

8,48

8,52

8,38

8,19

8,33

8,37

8,48

8,52

8,54

otos

143

154

148

74

252

294

424

182

290

346
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Nurmijärvi Golfissa harjoitusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja tarjontaa riittää kaikentasoisille pelaajille. Vasta-aloittaneet tai golfista kiinnostuneet voivat suunnata alkeiskurssille, jossa opastetaan golfin
alkeet. Jos golfkärpänen puraisee alkeiskurssilla, on mahdollista jatkaa harjoittelua jatkokurssin merkeissä. Klubi tarjoaa pelaajille myös viikoittaisia harjoituksia pro’n opastuksella, esimerkiksi naispelaajille ja eri
hcp-tasoituksilla pelaaville golfareille suunnattuja tehoryhmiä.
Nurmijärvi Golfin jäsen ja pelioikeuden haltija, kuvan Asta Lumikero oli mukana
pro Toni Korpiheten harjoitusryhmässä. Innokas golfari kertoi kokemuksestaan
harkkaryhmässä haastattelun merkeissä.
Missä treeniryhmässä olit mukana ja
kuinka usein harjoittelitte?
– Olin mukana Toni Korpiheten ryhmässä, joka harjoitteli perjantai-iltaisin. Harjoitukset alkoivat toukokuun puolella ja jatkuivat siitä seuraavat kuusi viikkoa. Heinäkuussa menin vielä
mukaan senioriryhmän harjoituksiin, joissa jatkettiin siitä mikä jäi kesken. Harjoitukset kestivät noin puolitoista tuntia per
kerta.
Miten kesän harjoitukset sujuivat?
– Harjoituksissa keskityttiin aina yhteen osa-alueeseen kerralla. Esimerkiksi joissakin treeneissä harjoiteltiin vain chippejä
tai väyläbunkkereista pelaamista. Joskus lyötiin koko harjoitusten ajan vain puumailoilla.
Huomasitko kehitystä pelisuorituksissasi?
– Aloittaessani lajin kuuluin siihen golfareiden ryhmään, joka
green cardin saatuaan lähtee hiukset hulmuen kentälle ja viis
veisaa taitojen hiomisesta rangella. Sain siis tutustua poisoppimisen välillä tuskaiseen puoleen. Valmentajana tiedän, että prosessuaalisuus on tehokkainta oppimisen kannalta. Kuusi kertaa kerran viikossa on hyvä harjoitusrytmi. Peli parantui
kautta linjan, Lumikero kertoi.
– Käyn ikuista taistelua väyläpuita ja hybridiä vastaan. Mielestäni kehityin lähestymislyönneissä. Samalla opin suhtautumaan tyynen rauhallisesti rinteisiin ja ylä- ja alamäkilyönteihin.
Kenelle suosittelet klubitreenejä?
– Treeneissä opin sen, että golf paljastaa persoonallisuuden.
Esimerkiksi kärsimättömyyden, hallinnan ongelmat ja
kyvyn luottaa mailaan. Suosittelenkin harjoitusryhmiä
kaikille niille, jotka haluavat arvioida suoritustaan
avoimesti, Lumikero kertoi.
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Kesä
Caddiemasterin
silmin
Hauskin muisto työpaikalta?
Neea: Olin ollut Nurmijärvi Golfissa vain
muutaman päivän töissä, kun eräs pelaaja soitti kentältä tiskille. Hän kertoi, että A1vesiesteellä oli mummo kalassa. Lähdimme sitten työkaverin kanssa kentälle ja kävimme ohjaamassa virvelöivän mummon
muualle kalaan.
Liisa: Kerran eräs asiakas tuli caddiemasterin tiskille ja hän valitti minulle kovaan ääneen, kuinka yksi bunkkeri oli ”väärässä
paikassa”. Asiakkaan mielestä bunkkeri
oli aivan liian lähellä griiniä, mikä oli hänen
mielestään kenttien kaavoitusten vastaista.
Vastasin ystävällisesti, että yritän parhaani
mukaan siirtää bunkkerin ja välitän tiedon
eteenpäin toimitusjohtajalla.
Liisa: Eräs toinen hauska juttu tuli myös
mieleen. En tiennyt golfista mitään ennen
kuin aloitin caddiemasterin työt kolmisen
vuotta sitten. Työhaastattelussa pomoni
kysyi haluaisinko suorittaa green cardin, jos
aloitan Nurmijärvi Golfissa työt. Siihen sitten vaaleahiuksisena tyttönä vastasin: ”Mikä se on?”

Caddiemaster on golfkentän käyntikortti. Tiskin takana työskentelevät caddiemasterit hoitavat muun muassa peliaikojen varauksia puhelimitse ja NexGolfajanvarausjärjestelmän kautta. Lisäksi
he hoitavat erilaisia kilpailuvalmisteluja,
kassapalveluja, tilityksiä ja muita asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Kauppiaan ollessa poissa CM:t hoitavat myös
Pro Shopin tuotteiden myyntiä.
Nurmijärvi Golfin caddiemasterit ovat saaneet jo vuosien ajan loistavat arvostelut asiakastyytyväisyyskyselyissä. Plussaa
on annettu muun muassa asiantuntevasta palvelusta ja iloisesta sekä reippaasta
asenteesta. Caddiemastereinä työskentelee noin viisi henkilöä kauden aikana. Nurmijärvi Golf haluaa tukea nuorten työllistymistä, joten caddiemasterit ovatkin olleet
kesästä toiseen pääosin 18 – 25 -vuotiaita nuoria.

Neea Jokinen

Viime kaudella caddiemastereinä toimi Neea, Liisa ja Aleksi sekä uutena lisäyksenä cm-kaartiin tuli Mika. Kaikilla caddiemastereillä on green cardit ja pari heistä pelaakin aktiivisesti golfia vapaa-ajallaan.
Liikuntaneuvojaksi Pajulahden urheiluopistossa opiskeleva Liisa suoritti viime kesänä
alkeiskurssin pro Toni Korpiheten ryhmässä. Sittemmin neitokainen ei ole kuitenkaan kovin montaa kertaa pelaillut, vaikka
työkaveri Neea on yrittänyt houkutella häntä mukaan kentälle. Neea ja Liisa vastasivat muutamaan kysymykseen caddiemasterin työstä.
Millaista on työskennellä golfkentällä?
Neea: Golfkentällä on rento ja mukava ilmapiiri. Ihmiset ovat yleensä hyvällä tuulella kun he tulevat vapaa-ajallaan pelailemaan. Välillä pääsee kentällekin huristelemaan golfautolla.
Liisa: Erittäin hauskaa! Meillä on iloinen
henkilökunta ja on kiva tavata joka päivä
uusia ihmisiä. Jokainen päivä on omalla tavallaan erilainen. Silloin tällöin tulee huvittavia kommelluksia.

Koetko caddiemasterin työstä olevan
hyötyä tulevaisuudessa?
Neea: Olen oppinut työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Mielestäni
asiakaspalvelutyöstä oppii paljon monella tapaa. Joskus vastaan tulee vaikeampi
asiakas tai tapaus, jotka vaativat selvittelyä rautalangasta vääntäen. Maalaisjärjen
käyttö on sallittua!
Liisa: Koen sen auttavan tulevaisuuttani
liikunta-alalla. Työn avulla voin luoda suhteita tavoitteitani varten. Tämä työ muistuttaa, että jokaisesta hetkestä pitää nauttia
iloisella mielellä ja pysyä positiivisena.

Liisa Heikkilä

Vastasin ystävällisesti,
että yritän parhaani mukaan
siirtää bunkkerin.
| 11 |
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Nurmijärvi Golfin Henri Satamalle

ENSIMMÄINEN
AMMATTILAISVOITTO
Nurmijärvi Golfin kasvatti Henri Satama on pelannut loistavan golfkauden vuosimallia 2014.
Ammattilaisgolfarin Suomen kisakausi sai hiljattain upean päätöksen, kun Satama sijoittui Finnish Tourin kokonaisrankingin ykköseksi. Finnish Tourilla on mukana Suomen ammattilais -ja
amatöörigolfareiden parhaimmisto.
Finaalikilpailu pelattiin Vuosaari Golfissa, jossa tilanne oli kutkuttava rankingin osalta. Satama johti
finaalipäivänä rankingia, mutta iskuetäisyydellä oli
muutama pelaaja. Rauhallisesta ja tasaisesta pelistään tunnettu Satama piti pelinsä kasassa ja sijoittui finaalissa kolmanneksi. Sijoitus riitti varmistamaan vuoden 2014 FT:n rankingin voiton.
– Ajatus, päätös, sitoutuminen ja työ. Ne ovat tämän kaiken takana. Asetin tavoitteen, jonka jälkeen olen keskittynyt vain itse tekemiseen. Tein
työni niin hyvin kuin pystyin ja siitä seurasi tavoitteen täyttyminen. Onhan tämä hieno ja jännä tunne, Henri Satama kommentoi voittoa kotisivuillaan.
Henkka voitti kauden kokonaiskilpailun sijoittumalla kaikissa kuudessa kilpailussa kymmenen
parhaan joukkoon. Henkka aloitti Finnish Tourin
kisat toukokuussa Vanajanlinnassa jaetulla neljännellä sijalla. Kesäkuussa tuli jaettu kuudes tila Peuramaalla. Elokuussa Henkka laittoi uuden
vaihteen peliin ja Paltamossa hän sijoittui toiseksi. Heti seuraavalla viikolla siitä hän voitti Pickala
Golfissa pidetyn kisan.
– Suomen kisat on tältä kaudelta kisattu. Nyt katseet on siirretty syksyllä pelattaviin Euroopan
Tourin karsintoihin, Henri Satama kertoi.
Nurmijärveläisistä Miki Kuronen aloitti Finnish Tour
-kiertueen hienosti voitolla toukokuussa ja oli kokonaiskisassa sijalla 13. Kuronen sijoittui toiseksi Finnish Amateur rankingissä. Ammattilaisgolfari
Ossi Mikkola oli finaalissa jaetulla viidennellä sijalla ja pelasi tasaisesti koko kauden. Ossin kokonaissijoitus kiertueella oli 14.
Finnish Tourilla pelasivat myös Mikael Jämsä (sija
57.) ja Matias Meriläinen (sija 91.)
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ET-karsinnat 6.10.2014
Henri Satama on mukana
Euroopan Tourin karsinnoissa Portugalissa ja selvitti ensimmäisen vaiheen
kierrostuloksin 67 - 74, ollen 22 parhaan joukossa.
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Kilpapelaaja
Eemeli Järvinen
Nurmijärvi Golfin kilpapelaajalla Eemeli Järvisellä on
takanaan hieno golfkausi vuosimallia 2014. Röykässä
asuva nuorukainen niitti menestystä Irlannissa järjestetyssä
Irish Open Under 15 Championchip -kilpailussa sijoittumalla
kuudenneksi. Kisassa oli pelaajia yhteensä 132 Irlannista sekä
muista Euroopan maista. Lisäksi Eemeli sijoittui komeasti kolmanneksi Niitväljässä, jossa pelattiin alle 18-vuotiaiden Viron
avoimet mestaruuskilpailut. Nurmijärvi Golfin klubin lyöntipelimestaruuskisoissa hän sijoittui viidenneksi tuloksella 221
(72 + 73+ 76). Lisäksi kauden kruunasi Hole In One -lyönti
A8-väylällä.

Aktiivisesti jo muutaman vuoden golfia pelannut ja huimasti kehittynyt Eemeli Järvinen päätyi lajin pariin sukulaisen innoittamana. Setä vei hänet ensimmäistä kertaa
rangelle, jossa sattui ja tapahtui.
– Kävin ensimmäisen kerran rangella setäni jalanjäljissä. Sillä samalla kerralla satuin
saamaan isäni draiverin päähäni. Ehkäpä
golfkärpänen puraisi silloin, Eemeli kertoi.
Vaaratilanteesta huolimatta Eemeli tykästyi
lajiin ja liittyi mukaan Nurmijärvi Golfin junioritoimintaan. Tarkkalyöntinen golfari kertoi,
että kuluneen golfkauden aikana rautalyönnit ovat tuntuneet vahvimmalta osa-alueelta. Eemelin mukaan puttityöskentely on
hänen heikoin osa-alueensa golfissa, joten
siinä on vielä kehitettävää. Golfharjoittelua
on viikoittain kymmeniä tunteja.
– Kesäisin golfia tulee pelattua viikoittain yli
35 tuntia. Talvisin olen harjoitellut noin kaksi
tai kolme kertaa viikossa. Käyn myös fysiikkatreeneissä ja teen muutenkin omatoimista fysiikkaharjoittelua, hän kertoi.
Golfharjoittelu muuttui nuorukaisella hiljattain radikaalisti, sillä hän aloitti opiskelut
Vierumäellä golflukiossa. Koulun ja golfin
yhdistäminen onkin täydellinen valinta Ee-

melille, jonka tavoitteena on myöhemmässä vaiheessa Suomen mestaruus ja golfammattilaisuus. Urheilupainotteinen koulu on lähtenyt sujuvasti käyntiin ja Eemeli
on ehtinyt harjoitella runsaasti. Golflukiossa
opiskeleminen antaa muun muassa mahdollisuuden jokapäiväiseen lyöntiharjoitteluun.
Mitä tavoitteita olet asettanut
vuodelle 2015?
– Ensi kauden päätavoite on alle 16-vuotiaiden Suomen mestaruus. Haluan myös
menestyä pääkiertueellani Finnish Junior
Tourilla. Lisäksi tavoitteena on pärjääminen
muissa kisoissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Golfissa tulee välillä epäonnistuneita
lyöntejä. Mikä on ollut hauskin lyöntisi?
– Niitä on aika monta! Ensimmäisenä tuli mieleen eräs kömmähdys muutaman kesän takaa. Yritin lyödä kahta palloa peräkkäin väylältä ensimmäistä (ja viimeistä) kertaa. Yritys epäonnistui ja ensimmäinen pallo osui lippikseeni, muttei onneksi päähäni.
Kerro paras golfvinkkisi.
– Golfissa kehittyy parhaiten harjoittelemalla.
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Eemeli sijoittui komeasti kolmanneksi
Niitväljässä, jossa pelattiin alle 18-vuotiaiden Viron avoimet mestaruuskilpailut.
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Gentlemens’ Trophy
Herrasmiehiksi valitut herrasmiehet ratkoivat keskinäisen paremmuutensa 7. elokuuta. Pelimuotona on vuodesta toiseen ollut raaka tasoituksellinen lyöntipeli, jossa jo yhdellä väylällä pystyy helposti tuhoamaan koko kierroksen tuloksensa. Vähimmillä virheillä kierroksen pelasi
Vesku Hiltunen. Veskun nettotulos oli 71 lyöntiä slope-tasoituksella 0.
Samaan tulokseen päätyi myös Eki Oila, mutta Vesku voitti pienemmällä tasoituksella. Voittaja saa vuodeksi itselleen kiertopalkintona toimivan
komean Onkiva kissa -patsaan, kannullisen voiteluainetta sekä oikeuden järjestää seuraavan vuoden kilpailu.
Voittaja Vesku Hiltunen valittiin herrasmieheksi vuonna 2010. Valintaan
liittyy ikävä vaalivilppiepäily. Huhuttiin, että Hiltunen olisi yrittänyt vaikuttaa äänestäjiin sulavalla ja kohteliaalla käytöksellään. Kerrotaan, että
hän lahjoi myös muutaman naispuolisen kansalaisen tarjoamalla kahvit.
Seuran kapteenit tutkivat tuolloin asian ja totesivat Hiltusen toimineen
harmaalla alueella, mutta katsoivat asiaa lopulta läpi sormien.

HOLE IN ONE 2014
Pelikauden aikana (tätä kirjoitettaessa) tehtiin yhteensä 15 Hole In Onea. Kuusi
onnistumista B8:lla ja viisi B5:lla. Yksi ”harvinaisuus” C4:llä eli kentän historiassa
vasta 3. holari tälle reiälle. Onnittelut vielä kerran kaikille onnistujille!
26.04.2014
07.05.2014
04.06.2014
08.07.2014
24.07.2014
01.08.2014
03.08.2014
030.8.2014
05.08.2014
12.08.2014
23.08.2014
06.09.2014
28.09.2014
04.10.2014
05.10.2014

Kari Haapaniemi
Tomi Huuho
Kati Tammio
Raimo Järvelä
Eemeli Järvinen
Anitta Järvinen
Jaakko Raulo
Taavi Sorsa
Juha Laakso
Katarina Yliruusi
Pekka Heinonen
Lee Jay
Peter Ristikangas
Kari Koivisto
Kaj Åström

NGK
NGK
NGK
VGH
NGK
KGV
NGK
NGK
NGK
NGK
NGK
KGV
NGK
NGK
NGK
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B5
B5
B8
C4
A8
B5
A3
B5
B8
B8
B8
A3
B5
B8
B8

rauta-6
rauta-7
PW
hybridi-21
rauta-5
hybridi-29
rauta-9
rauta-6
wedge
rauta-8
wedge
rauta-5
puu-3
rauta-9
wedge
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Aloitteleva golfari:
Heli Tuppurainen
Golfharrastuksen aloittaminen on helppoa
Nurmijärvi Golfissa. Suomen parhaaksi pikkukentäksi valitulla Par 3 -kentällä pelaaminen on mukava tapa tutustua omatoimisesti golfin alkeisiin yksin tai kavereiden
kanssa. Nurmijärvi Golf järjestää toukokuusta elokuuhun alkeiskursseja arkisin ja
viikonloppuisin. Alkeiskurssien ryhmäkoot
ovat pieniä, jotta mahdollistetaan laadukas
opetus ja oppiminen.
Golfkentän läheisyydessä asuva Heli Tuppurainen päätti viime vuonna aloittaa golfin,
kun hän sai mahdollisuuden tutustua lajiin
erään kokouspäivän jälkeen. Naisgolfari tykästyi golfiin ja kertoi houkutelleensa Jyrkimiehensäkin mukaan golfharrastuksen pariin. Pariskunta suoritti NGK:ssa alkeiskurssin, jonka yhteydessä he suorittivat myös
green cardit. Kurssin jälkeen Tuppuraiset
liittyivät jäseniksi ja hankkivat edulliset pelioikeudet Par 3- ja palloränniradoille.
Miten kausi on sujunut golfin parissa?
– Tänä kesänä vapaa-aika on vietetty rangella ja Par 3 -radalla golfia pelaillen. Otin
myös lisäoppia muutamia kertoja todeten, että olin taas unohtanut perusasiat ja
soveltanut omia ideoitani. Loppukesästä
huomasin ilokseni, että sain tiputettua tasoitustani. Ja se lajiin pakotettu mieheni olikin mennyt jo omia menojaan palloränniin,
Heli kertoi.
Mikä on parasta golfissa?
– Ehdottomasti ulkona olo. Satoi tai paistoi, tuloksena on totaalinen mielentyhjennys. Olen viihtynyt Nurmijärvi Golfissa erinomaisesti. NGK on kotikunnassani ja lähes
kotiovella. Voiko olla paremmin asiat?

Kapteenin kannu -kisainfo käynnissä.

Kapteenin
kannu
Uusille jäsenille tarkoitettu Kapteenin kannu -kilpailu pelattiin perjantaina 15.8. Kilpailussa pelattiin kolmen hengen ryhmissä
pistebogey best ball’a, jossa jokaiselta reiältä ryhmän tulokseksi laskettiin paras pistebogeytulos. Näin ollen mahdolliset epäonnistumiset eivät vaikuttaneet ryhmän
tulokseen. Jokaisessa ryhmässä pelasi
yksi kummipelaaja ja kaksi uutta jäsentä.
Mukana oli yhteensä 16 uutta pelaajaa ja
kahdeksan kummipelaajaa. Kilpailussa pelattiin yhdeksän reikää B-radalla.
Kaikki selvisivät kilpailusta upeasti pienestä
jännityksestä huolimatta. Kummit opastivat
uusia jäseniä pelin tiimellyksessä etiketti- ja
sääntöasioissa ja monille tämä olikin kilpailun parasta antia. Koska kyseessä oli kuitenkin kilpailu, jaettiin myös palkintoja. Ikuisesti kiertävän kiertopalkinnon pokkasivat
itselleen Mika ja Joni Aittasalmi kummipelaajanaan Matti Kilpeläinen. Parhaan henkilökohtaisen tuloksen pelasi Mika Brunou
23 bogeypisteellä.

Kisan voittajajoukkue yhteiskuvassa.

Best Ball -kisassa riitti yhden onnistuminen väylää kohden.

Klubin kapteenit 2014, Merja ja Vesku.
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NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY JÄSENANALYYSI 2006-2014 (15.9.2014)
2006 2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

MIEHET
154

166

185

182

192

186

188

205

199

aikuiset

–

–

–

–

–

–

–

160

178

aikuiset

644

628

646

652

652

650

655

–

–

–

–

–

–

–

–

–

475

484

216

228

232

253

258

254

253

265

267

72

80

91

105

115

137

157

169

191

1154 1192

1217

1227

1253

1274

1319

0-21

juniorit

22-34
22-54
35-54

mid

55-64

seniorit

65->

veteraanit

1086 1102

Yhteensä

Vuodesta 2006 miesten
määrä on kasvanut 233
jäsenellä, naisten määrä
100 jäsenellä ja junioreiden
määrä 81 jäsenellä.

NAISET
32

37

36

38

44

48

52

62

53

aikuiset

–

–

–

–

–

–

–

55

45

22-49

aikuiset

200

183

200

185

190

199

200

–

–

35-49

mid

0-21

juniorit

22-34

–

–

–

–

–

–

–

150

136

144

143

149

146

148

143

139

141

50-59

senioritat

147

60->

veteraanit

75

92

111

121

142

155

153

168

179

454

456

490

493

522

550

548

574

554

Yhteensä
YHTEENSÄ M+N
0-21

juniorit

186

203

221

220

236

234

240

267

252

22-44

aikuiset

844

811

846

837

842

849

855

215

223

35-49

midit

–

–

–

–

–

–

–

625

620

50-59

seniorit

363

372

375

402

404

402

396

404

408

veteraanit

147

172

202

226

257

292

310

337

370

1644 1685

1739

1777

1801

1848

1873

60->

1540 1558

Yhteensä

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 1992-2014 (15.9.2014)
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Frisbeegolf-rata avattiin
Nurmijärven golfkentällä

Nurmijärvi Golfin Par 3 -radan yhteyteen avattiin kauden 2014 alussa Suomen ensimmäinen golfradan yhteydessä toimiva frisbeegolfrata. Maanantaina 9. kesäkuuta uusi rata testattiin frisbeegolfin kutsukilpailulla, johon oli
saatu radan suunnittelija Jari Väyrysen ansiosta houkuteltua kolmisenkymmentä Suomen frisbeegolfin huippunimeä. Mukana olivat mm. nuorten maailman- ja Euroopanmestari Seppo Paju ja vuoden 2013 Suomen mestari Pasi
Koivu sekä tukku aikaisempien vuosien mestareita.
Kutsukisan yhteydessä pelattiin mielenkiintoinen golf vastaan frisbeegolf -ottelu.
18-reikäisessä kisassa oli vastakkain, samassa lähtöryhmässä pelaten, NGK:n ammattilaisista Ossi Mikkola ja Mikaen Jämsä.
Vastus oli raudan luja eli Pasi Koivu ja Seppo Paju edustivat frisbeegolfia.
Ja itse matsissa kävi golfareille
ohraisesti. Tässä tulokset:
Pasi Koivu
44 heittoa
Seppo Paju
46 heittoa
Frisbeegolfarit yhteensä 90 heittoa
Ossi Mikkola 	 50 lyöntiä
Mikael Jämsä 53 lyöntiä
Golfarit yhteensä 103 lyöntiä
Oma ”puolueeton” havainto: lyhyellä radalla frisbeegolfarin on helpompi ”putata” birdie kuin golfarin saada upotettua birdiensä.
Toinen selitys: viheriöiden hoitojärjestelystä
johtuen maanantaina ei viheriöitä leikattu –
ammattimiesten oli hankala putata hitailla
viheriöillä! Ainahan se selitys merkittävissä
urheilutapahtumissa löytyy !
Frisbeegolfrata on otettu hyvin vastaan, kävijöitä on ollut odotetun maltillisesti, ja ilman
häiriöitä. Eikä radan käytöstä oli aiheutunut oikeastaan muutenkaan mitään haittaa
golfareille. Tästä on hyvä jatkaa.
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Kauden 2014 kisamenestys
PAREMPI KUVATIEDOSTO KIITOS

Miki Kuronen.

Finnish Tour
Valtakunnan ”valioliigassa” Finnish Tourilla
seuramme nimi pysyi otsikoissa läpi koko
kauden. Henri Satama voitti Finnish Tourin
kokonaisrankingin ja oli Tourin Order of Merit -rahalistalla toinen.
Kausi alkoi mahtavasti Miki Kurosen voitolla
Vanajanlinnan Audi Finnish Tour Openissa.
Mikiä säesti Henri Satama T4-sijallaan. Kolmas mies, Ossi Mikkola (T8), kympin joukossa täydensi Nurmijärven kauden aloituksen.
Henri Satama voitti puolestaan Pickalan
osakilpailun syyskuun alussa ja oli edeltävällä viikolla Paltamossa toinen. Kausi
huipentui Vuosaaren finaaliin, josta heltisi kolmas sija ja Henkka sinetöi koko Finnish Tour Rankingin voiton. Henri oli koko
kauden tasaisin suorittaja, sijoittuen kaikissa kauden kilpailuissa kymmenen parhaan
joukkoon.
Miki Kuronen aloitti kauden vahvasti, mutta loppukauden kova kilpailutahti vei pelistä parhaan terän. Kokonaisrankingin 13. sija jättää sopivasti nälkää tuleviksi vuosiksi.
Ossi Mikkolakin pelasi tasaisesti hyville sijoituksille, neljä kertaa kympin joukkoon,
mutta tällä kaudella sijoitukset jäivät niukasti terävimmän kärjen taakse. Rankingissa kuitenkin 15. sija. Seuramme muita
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Eemeli Järvinen (oik.) edustustehtävissä.

edustajia tällä Suomen korkeimmalla sarjatasolla olivat Mikael Jämsä, Miikka Kaskinen ja Matias Meriläinen.
Finnair Junior Tour – FJT
FJT-kiertuetta kiersivät tänä vuonna nuoret
ensikertalaiset Patrik Eskola, Eemeli Järvinen, Casper Ahtola ja Johanna Laakso.
Suoritukset eivät riittäneet aivan terävimpään kärkeen vielä tänä vuonna. Eemeli
Järvinen varmisti kuitenkin kohtalaisen hyvän kategorian myös ensi vuodeksi Finnish
Junior Amateur Rankingin sijoituksen (22.)
ansiosta.
NGK:n joukkue osallistui perinteisesti myös
junioreiden Joukkue-SM -kisoihin. Nuori joukkue suoriutui urakasta kelvollisesti.
Kokemattomalla joukkueella ei ollut realistisia mahdollisuuksia kärkikamppailuihin.
Lyöntipelikarsinnan jälkeen kisailtiin sijoista
13-16. Joukkue oli voitontahtoinen ja pelasi ennakkoluulottomasti, sijoittuen lopulta
13. sijalle. NGK voitti sijoitusotteluissa sekä
Vaasan Golfin että Aurinko Golfin.
Aluetour ja Tsemppitour
Nuorten Aluesarjoja kiersi kaiken kaikkiaan
parikymmentä NGK:n edustajaa. Seuramme kokonaispanos oli näkyvä, sillä saimme
järjestettäväksi kesä-heinäkuussa myös
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osakilpailut sekä Aluetourilla että Tsemppitourilla. Menestystä on tulossa myös jatkossa, siitä osoituksena hyviä sijoituksia
näistä aluesarjan kilpailuista
Poikien sarjassa Eemeli Järvinen pelasi Aluetouria hyvällä tasolla läpi koko kauden. Kauden parhaat sijoitukset olivat T2.
ja 3. sija. Tasaisella esityksellä Etelä/Länsialueen rankingin 3. tila. Casper Ahtola oli
rankingissa 7. Muita seuramme edustajia
poikien sarjassa olivat Patrik Eskola, Oskari Almgren, Kasperi Tiusanen ja Niko Nurminen.
Tytöistä Aluetouria kiersivät Inka Jauhiainen, Johanna Laakso ja Emmi-Julia Manninen. Kukin tytöistä pelasi parhaimmillaan
kympin joukkoon. Parhaiten tästä joukosta onnistui Johanna Laakso, joka hätyytteli
säännöllisesti palkintosijoja ja oli Alueen finaalissa 3.
Tsemppitourin ahkerin kiertäjä oli Elmo
Gerkman, joka saavutti Etelä/Idän -sarjassa P12-sarjassa peräti viisi kolmatta sijaa ja
kuin kirsikkana kakun päälle pokkasi vielä
Etelä/lännen -kotikisassa Nurmijärvellä voiton. Elmo oli Etelä/Itä-alueen rankingin 3.
Casper Ahtola pelasi kaksi kisaa ja voitti P15-sarjan Ruukissa ja oli Nurmijärvellä
toinen. Tsemppitouria pelasivat seurastamme myös Teemu Järvinen, Nelli Julin, Mi-

NGK:n kilpapelaajien kevätleiri 2014 upeassa Konopiste Golfissa Tsekeissä.

kael Lindholm, Nuutti Salo, Joel Meriläinen,
Tapio Pitkänen, Tania Harjunpää sekä Emil
ja Rasmus Lindemann.
SM-kilpailut
Ei vuotta ilman mitalia. Tänä vuonna tuon
mitalin seurallemme varmisti jälleen Ritva
Väre. Ritva saavutti Senioreiden rp-mestaruuskisoissa Viipurin Golfissa kolmannen
sijan. Pronssi tuli murskavoitolla 7/6.
Miki Kuronen sijoittui Finnish Amateur
Championship eli Erkko Trophyssä 6. sijalle. Lyöntipelin SM-kisoissa Kotkassa Miki oli 9.
Nuorten sarjojen SM-kisoihin seurastamme mahtui tänä vuonna 4 peluria: Eemeli Järvinen, Casper Ahtola, Teemu Järvinen
ja Johanna Laakso. Eemeli sijoittui kansainvälisessä FIJC-kisassa Vierumäellä 24.
sijalle, Teemu sijalle 43 ja Cassu sijalle 49.
Johanna sijoittui Tarina Golfissa Siilinjärvellä
pelatussa kisassa sijalle 18.
Reikäpelimestaruuskisoissa Eemeli putosi harmittavasti ensimmäisenä, lyöntipelikarsinnan perusteella, ollen karsinnan
17. Kauden päätteeksi Eemeli valittiin vielä Suomen maajoukkueeseen Kytäjällä 3.5.10. pelattuun nelimaaotteluun SuomiSveitsi-Belgia-Hollanti.

Kansainväliset kisat ja maajoukkueet
Miki Kuronen kuului tänä vuonna miesten
maajoukkueeseen. Maajoukkue-edustus
avasi paikkoja tasokkaisiin kansainvälisiin
kisoihin ympäri Eurooppaa. Merkittävimpänä joukkueiden EM-kotikisat Vanajanlinnassa. Mikin panos muistetaan varmaan
parhaiten, hänen ratkaistuaan voiton Portugalista uusinnassa, varmistaen samalla
Suomen paikan ensi vuoden kisoissa.
Miki osallistui myös henkilökohtaisiin EMkisoihin Skotlannissa. Ensivisiitti St. Andrewsin seudulle tuotti karsiutumisen kolmen kierroksen jälkeen.
Ehkä tasokkain amatöörikilpailu Euroopassa, The Amateur Championship, pelattiin
Pohjois-Irlannissa. Miki selvisi lyöntipelikarsinnasta ainoana suomalaisena jatkoon,
mutta karsiutui valitettavasti uusinnassa
varsinaisesta reikäpelivaiheesta.
The Irish Amateur Open Championship
Dublinissa oli ensikosketus links-golfiin ja
tuloksena 24. sija. Miki osallistui kauden aikana myös Copa de Andalucia -kisaan ja
Suomen joukkueessa Quadrangular nelimaaotteluun sekä European Nations Cup
-kisaan Espanjassa.
Eemeli Järvinen pelasi myös kaksi kansainvälistä kisaa. Heinäkuussa Estonian Junior
Open -kisassa hienosti 3. sija. Elokuun lo-
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pulla Eemeli osallistui tasokkaampaan Irish U15 Boys Amateur Championshipiin,
josta tuloksena ehkä vieläkin maittavampi
T6-sija. Eemeli valittiin myös Uudenmaan
joukkueeseen perinteisessä Tukholma –
Uusimaa -ottelussa, joka käydään kolmipäiväisenä Ryder Cup -hengessä. Eemeli
voitti oman singelinsä ja paripeleistä tuloksena voitto sekä tappio.
Ensimmäinen pelaajamme ET:llä
Henri Satamasta tuli Nurmijärven Golfklubin kasvateista ensimmäinen pelaaja, joka osallistui Euroopan pääkiertueen, European Tourin kisaan. Paikka Moskovan
M2M Russian Open -kisaan avautui Henkan oman aktiivisuuden kautta. Ensivisiitti ET:lle jäi kahden kierroksen mittaiseksi,
mutta yhtä mahtavaa kokemusta rikkaampana. Henkka osallistui kauden aikana
myös Euroopan kakkoskiertueen, Challengetourin kisoihin: Espanjassa (T31), Slovakiassa (MC) ja kotikisassa Kytäjällä Vacon
Openissa (T41). Henkan kausi jatkuu tätä
kirjoitettaessa Euroopan Tourin 1. vaiheen
karsinnoilla Portugalissa ja tämän jutun ilmestyessä toivottavasti jo kakkosvaiheessa Espanjassa.
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Sen jälkeen alkoivat naamiaiset.....

Vilkas kilp
kuvin ja

Pelikausi aloitettiin perinteisesti Vappukisalla ja kapteenien
,Vesa Hiltusen ja Merja Iiskolan, lipunnostolla.

Kesän kaikissa kilpailutoimikunnan järjestämissä kilpailuissa pelattiin yhteensä 500 ja Open-kisoissa 261 pelisuoritusta. Reikäpelimestaruuskisoihin osallistui 98 pelaajaa ja Reikäpelicup-sarjassa pelasi 42 pelaajaa. Seuran lyöntipelimestaruuskisoihin (ikäkausisarjat,
naiset, miehet ja Classic) osallistui yhteensä 227 pelaajaa. Viikkokisoihin pelisuorituksia kirjattiin 1330 ja nämä kaikki
tuloskortit osallistuvat kevään Belekinmatkan arvontaan. Useammalla näistä
344:stä pelaajasta on siis monta arpalippua vetämässä.

Ikäluokkien mestaruuskilpailujen tyttöjen sarjalaiset jaksoivat iloita kahden
päivän peliurakan ja ukkoskuuronkin jälkeen. Vasemmalta Emmi-Julia Manninen, Nelli Julin, Tania Harjunpää, Inka Jauhiainen ja Johanna Laakso

Ekatii Scramble pelattiin toukokuussa. Sekaparit-sarjan voittajapari Johanna
Laakso ja Patrik Eskola pelikavereidensa Paavo Pietikäisen ja Eino Merentien
kanssa. Osallistujia kisassa oli huikeat 104.
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Ahkerimmin kisoihin osallistuivat Merja Iiskola (24), Anne Nieminen (23), Petri Teivo
(23), allekirjoittanut (23), Tarja Rikman (22),

Poikien 14 v.-sarjan veikeät pelurit Elmo Gerkman
ja Teemu Järvinen.

Lyöntipelimestaruuskisoissa Ossi Mikkola seurailee ja Henri Satama kurkkii
Tommi Ruissalon chipin onnistumista viimeisellä greenillä.

Tuomari Osmo Vatanen tarkkailuasemissa
Ikäkausimestaruuskilpailuissa.

pailukesä
a sanoin
Teea Lahdenperä-Tarkkanen (22), Aulikki
Mäkelä( 22), Tapio Leskinen(22), Vesa Tarkkanen (22) ja Juha Koivisto (22). Ja suluissa
ei suinkaan ole pelaajan ikä vaan osallistumiskerrat.
Kisat vedettiin läpi hienosti, mistä lämmin
kiitos kilpailutoimikunnan jäsenille. Kiitos
myös kaikille pelaajille kun teitte kisapäivistä onnistuneita ja mukavia. Kilpailutoimikunta on jo nyt syksyllä aloittanut ensi kauden suunnittelun ja luvassa on uusia pelimuotoja kisoihin annettujen ehdotusten siivittämänä.
Asta Peltoniemi
Kilpailutoimikunta

Lippukisassa kauden alussa mielenkiintoisinta on seurata mille väylälle kenenkin tutun matka on päättynyt. Tässä lippunsa maahan iskee väylällä C6 Lev Bastamow pelikavereidensa
Petri Laineen, Marketta Hiltusen ja Leena Niiniviidan hymyillessä.
Perhemalja ja 2-generations -kisa pelattiin melkoisen myrskyn ja sateen kestäessä lähes koko kisan ajan.
Rohkeille nuorille pelaajille jaettiin tsemppipalkinto jaksamisesta. Kilpailunjohtaja Antti Sarjamon kertoma tarina kertoo nykyelämän sekaisista suhteista uusperheiden ja muiden myllerrysten keskellä ja miten tämä perhekisa voi ehkä mutkistua osallistujien sukulaisuussuhteiden sekaisuuden takia.....
Olen itseni isoisä! Avioiduin lesken kanssa, jolla oli aikaisemmasta liitostaan täysikasvuinen tytär. Isäni vieraili
meillä usein, rakastui tytärpuoleeni ja nai hänet. Näin isästäni tuli vävyni ja tytärpuolestani äitipuoleni, koska
hän oli isäni vaimo. Jonkin ajan kuluttua saimme vaimoni kanssa pojan, josta tuli isäni lanko ja samalla enoni,
koska hän oli äitipuoleni veli. Isäni vaimo (tytärpuoleni) synnytti myös pojan, josta tuli veljeni ja samalla tyttäreni poika, koska hän oli tytärpuoleni poika. Vaimostani tuli äidinäitini, koska hän oli äitipuoleni äiti. Olen siis
samalla kertaa äidinäitini mies ja hänen tyttärenpoikansa, ja äidinäitini miehenä minusta tuli siis itseni isoisä!

Lyöntipelimestarit 2014. Ritva Väre ja Henri Satama.

Mitä Mid-sarjan voittajakolmikko piilottelee selkänsä takana? Keskellä
voittaja Vesa Hiltunen, oikealla toiseksi sijoittunut Antti Romppainen ja
vasemmalla kolmas Petri Salonen.
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Kauden 2014 tuloskimara
VAPPUKISA 1.5.
Vappukisa A-rata
Naiset
1. Jauhiainen Inka ...................22 p
2. Mäkinen Marja-Riitta ...........15 p
3. Piironen Ritva .....................13 p

Miehet lp hcp
1. Salonen Timo ....................... 70
2. Vannesluoma Markku ............ 70
3. Järvinen Eemeli ..................... 71

LIONS GOLF 14.6.

Miehet
Hiltunen Vesa ..........................17 p
Meriläinen Esa ........................16 p
Teivo Petri ...............................16 p

Naiset pb
1. Lehtimäki Tyyne ..................39 p
2. Suomi Irene ........................38 p
3. Mäkelä Aila .........................31 p
Miehet pb
1. Kolehmainen Harri ..............43 p
2. Lindholm Mikael .................35 p
3. Koivisto Juha ......................34 p
Naiset lp hcp
1. Salminen Arja ........................ 71
2. Romppainen Kirsti ................. 75
3. Mäkelä Aulikki ........................ 77
Miehet lp hcp
1. Kaskinen Pasi ....................... 71
2. Julin Marko ........................... 74
3. Sedergren Martti ................... 74

GREENSIDE CAFE
-LIPPUKILPAILU 10.5.

PERHEMALJA SEMI-OPEN
29.6. – 2-GENERATION

Vappukisa A-rata
Miehet
1. Kinnunen Kristian.................19 p
2. Harjunpää Saku...................18 p
3. Niemelä Jari.........................16 p

Vappukisa B-rata
Naiset
Peltoniemi Asta .......................18 p
Teivo Tuija ...............................17 p
Nieminen Anne .......................15 p

Vappukisa B-rata

Naiset
1. Niiniviita Leena
....................18. reikä 0,6 m reiästä
2. Jauhiainen Inka
..................18. reikä 71,5 m reiästä
3. Rolig Anneli
...................18. reikä 140 m reiästä
Miehet
1. Valtonen Tapio
.....................19. reikä 13 m reiästä
2. Oila Erkki
............................18. reikä kupissa
3. Malin Matti
..................18. reikä 0,45 m reiästä

EKATII SCRAMBLE 17.5.
1. Kuronen Miki/Kuronen Juha .....61
2. Hokkinen Jani/Santtila Aleksi ....64
3. Kaskinen Miikka/Kaskinen Pasi .64

LADIES’ DAY 18.5.
1. Autio Eve ...........................35 p.
2. Silojärvi Helena .................34 p.
3. Mäkelä Marketta ...............34 p.

VIASAT OPEN 7.6.
Naiset pb
1. Lindfors Anneli ....................35 p
2. Harjunpää Tania ..................35 p
3. Nieminen Anne ...................34 p
Miehet pb
1. Kalliomäki Toni ....................40 p
2. Berndtson Helmer ..............33 p
3. Niemelä Ville .......................33 p
Naiset lp hcp
1. Laakso Johanna ................... 73
2. Jokinen Neea ........................ 73
3. Ahlfors Kirsi .......................... 74

1. Hiltunen Nette-Nina/
Hiltunen Vesa ............................. 72
2. Meriläinen Matias/
Meriläinen Esa .......................... 73
3. Teivo Mikael/
Teivo Petri ................................. 73

AVIO-AVOPARIT
1. Rolig Anneli/Valtonen Tapio .... 73
2. Lahdenperä-Tarkkanen Tea/
Tarkkanen Vesa ......................... 74
3. Katajamäki Sirpa/
Katajamäki Veikko ..................... 75

KAPTEENIN KANNU 15.8.
1. Brunou Tuomas, Lounela Eero,
Oila Erkki ...............................23 p
2. Hämäläinen Jyrki, Partanen
Jouni, Kettunen Kyösti ............21 p
3. Aittasalmi Mika, Aittasalmi Joni,
Kilpeläinen Matti .....................21 p

MATKA-VEKKA OPEN
16.8.
Naiset pb
1. Jauhiainen Inka ...................44 p
2. Salminen Arja .....................38 p
3. Peltoniemi Asta ...................36 p
Miehet pb
1. Kalliomäki Toni ....................42 p
2. Teivo Petri ...........................40 p
3. Lehtonen Kai ......................39 p

VIKING LINE OPEN 31.8.
Naiset pb
1. Iiskola Merja .......................34 p
2. Lahdenperä-Tarkkanen
Teea ......................................34 p
3. Hakala Heidi ......................34 p
Miehet pb
1. Jauhiainen Jouni ................33 p
2. Berghäll Jukka ....................30 p
3. Saari Tomi .........................30 p
Naiset lp hcp
1. Gerkman Ghita ...................... 73
2. Peltoniemi Asta ...................... 74
3. Santonen Tiina ...................... 75
Miehet lp hcp
1. Hokkinen Jarmo ................... 71
2. Lehtimäki Rauno ................... 72
3. Hiltunen Vesa ........................ 73

AUTOASI SCRAMBLE 6.9.
ON GOLF TOUR 24.8.
Parikilpailu fourball pb
1. Candelin-Palmqvist Harri/
Pulkkanen Kalle ......................... 46
2. Hänninen Kari/
Martikainen Pertti ....................... 41
3. Malin Matti/Malin Mikko ......... 41

ALTTI MARATON 26.7.
Naiset
1. Teivo Tuija ............................ 141
2. Rolig Anneli ......................... 143
3. Koliseva Terttu ..................... 143
Miehet
1. Saarenpää Juha .................. 132
2. Valtonen Tapio ..................... 135
3. Puustinen Rainer ................. 139

LADIES’ DAY 10.8
1. Pitkänen Pirjo .....................35 p
2. Santonen Tiina ...................34 p
3. Valajärvi-Leinonen Terhi .......33 p
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1. Väre Ritva/Raulo Jaakko ........ 61
2. Lee Jay/Surama Jaakko ........ 63
3. Laine Jere/Laine Petri ........... 64

EVERYBODY’S 28.9.
1. Kangasluoma Markku .........38 p
2. Lehtonen Kai ......................37 p
3. Koivisto Leena ....................37 p

LP MESTARUUSKILPAILUJEN
IKÄLUOKKIEN
MESTARIT 19.-20.7.
MID Miehet................ Hiltunen Vesa
MID Naiset...............Santonen Tiina
P14........................Järvinen Teemu
P16........................Järvinen Eemeli
P18 ........................... Eskola Patrik
SEN Miehet..............Meriläinen Esa
SEN Naiset............. Peltoniemi Asta
T14 ...................... Harjunpää Tania
T16 ............Manninen Emmi-Juulia
VET Miehet ....... Nevalainen Tuomo
VET Naiset ............... Mäkelä Aulikki
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LYÖNTIPELIMESTARUUSKILPAILUT
LA 24.8. - SU 25.8.
Miehet:
1. Satama Henri ...................... 215
2. Mikkola Ossi ....................... 217
3. Jämsä Mikael ...................... 220
Naiset:
1. Väre Ritva ............................ 165
2. Laakso Johanna .................. 183
3. Peltoniemi Asta .................... 184
Miehet Classic:
1. Rauno Heinonen .................. 160
2. Parta Jouni .......................... 170
3. Sippola Aleksi ...................... 171
Naiset Classic:
1. Iiskola Merja ........................ 195
2. Heinonen Pirkko .................. 196
3. Nieminen Anne .................... 198

REIKÄPELIMESTARUUSKILPAILUT
Miehet:
1. Hiltunen Vesa
2. Laakso Juha
3. Lehtonen Kai
Naiset:
1. Laakso Johanna
2. Santonen Tiina
3. Peltoniemi Asta
MID Miehet:
1. Hiltunen Vesa
2. Lehtonen Kai
3. Myyrä Janne
Seniorimiehet:
1. Jokela Juuso
2. Koskenpää Jaakko
3. Sarjamo Antti
Veteraanimiehet:
1. Nevalainen Tuomo
2. Kokko Lauri
3. Kangasluoma Markku
MID Naiset:
1. Santonen Tiina
2. Purhonen Johanna
3. Sahlström Anne
Seniorinaiset:
1. Peltoniemi Asta
2. Autio Eve
3. Tiainen Kirsi
Veteraaninaiset:
1. Koivisto Leena
2. Salminen Arja
3. Mäkelä Aulikki

REIKÄPELI CUP:
1. Nurmi Jarmo
2. Kinnunen Ari
3. Sarjamo Antti

PROSHOPISTA
TARJOUKSIA
YMPÄRI VUODEN
Loppukaudella on erinomainen tilaisuus päivittää
kaikki golftuotteet ja todella edullisesti.
Loppukauden asusteet, bägit ja kengät -40 %.
Mailat, bägit, pukeutuminen, etäisyysmittarit, matkasuojat,
lahjat, logotuotteet, talvihanskat, tumput, pipot jne.
Kaikki saatavilla nyt poistomyyntihinnoin.
Kerrospukeutuminen on erittäin tärkeää, varsinkin epävakaiden
säiden aikaan. Ihon pintaan, First layer, piké, fleece tai villis
ja päälle tuuli- tai sadeasu. Kädessä sade- tai talvihanskat ja
lämmikkeeksi ”tumput” käteen.
Etäisyysmittarit; Garmin, Golf Buddy jne.
Matkalle tarvitset myös kunnollisen bägisuojan, valikoimassa
mm. Cross, TaylorMade ja Wilson -bägisuojia.
Kaikki erikoishintaan.

NGA
Nurmijärven
Golf Academy
Nurmijärvelle saatiin vihdoin monipuoliset ja laadukkaat golfin
talviharjoittelutilat, kun NGA Nurmijärven Golf Academy avasi
ovensa vuonna 2013. Karhunkorven teollisuusalueella sijaitseva halli on palvellut golfareita nyt kahden talvikauden ajan.
NGA-sisäharjoittelukeskus tarjoaa golfareille loistavat puitteet
lajin harjoitteluun avarassa 700 m2 kokoisessa hallissa.

Nyt saat mailoja uskomattomin hinnoin.
Kysy ja sovi mailatestauksesta.

Lämmitetyssä ja ekologisessa harjoitteluhallissa on toteutettu kaikki lajiin kuuluvat elementit alkaen hyvistä lyöntipaikoista, joissa on korkealaatuiset lyöntialustat. Harjoitteluhallissa
on muun muassa erilliseen tilaan rakennettu yhdeksänreikäinen par 2 -lähipelirata, joka on ainutlaatuinen Suomessa.
Hallissa on myös erillinen puttialue kallistuksineen.

Nyt myös naisille wedgejä, grafiittivarrella.
Esimerkkejä:
• TaylorMade RBZ draiveri............... 170,• TaylorMade SLDR draiveri............. 290,• TaylorMade Jet Speed draiveri...... 180,• Wilson Staff D 100 draiveri............ 165,• Wilson Staff FG Tour draiveri......... 240,• Cobra AMP Cell draiveri................ 160,• Cobra Baffler draiveri.................... 170,• Cobra Bio Cell draiveri.................. 210,-

NGA-hallissa on myös vuorokauden ympäri auki oleva Sports
Coach -golfsimulaattorialue. Markkinoiden kehittynein golfsimulaattori on hauska ja erilainen tapa pelata golfia yhdessä
ystävien ja tuttujen kanssa. Golfsimulaattorialueen voi varata
itselleen myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Tällöin
ajanvaraus toimii nettivarauksella, josta saa ovikoodin golfsimulaattorialueelle.

Kaikista varaston mailoista markkinoiden parhaat hinnat!
Golflahjat ja logotuotteet aina edullisesti!
Pallot ja tiit logolla ja vaikkapa kuvalla.

Harjoittelukeskuksessa on myös NGA Cafe, joka tarjoaa
pientä purtavaa ja virvokkeita golfareille. Yläkerrassa sijaitsee
Golf Lounge -oleskelutila, jonka voi vuokrata käyttöön esimerkiksi kokouksia tai yksityistapahtumia varten. Golf Loungessa voit istahtaa nahkasohvalle Viasat Golfin ääreen vaikkapa harjoittelun jälkeen tai muuten vaan.

ProShop Ekatii: www.ekatto.fi

Ekatto Oy ProShop Ekatii
Petri Teivo 0400 450 393
Puh. 0207 418 000
Fax. 0207 418 001
Nurmijärvi 09-276 6230
e-mail: info@ekatto.fi

Tutustu NGA-golfhallin kotisivuihin osoitteessa www.nga.fi tai
Facebookissa nimellä NGA Nurmijärven Golf Academy.
Tervetuloa harjoittelemaan
golfia ja viihtymään
NGA-sisähallikeskukseen!
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Naisten toiminnassa 2014
rohkaistiin tasoituksen
pudottamiseen

Odottavia ilmeitä terassilla Ladies’
Day’n palkintojenjakoa odotellessa.

Naistoimikunta lanseerasi kesälle 2014
uutena kisamuotona Mimmiliigan, jonka tavoitteena oli kannustaa naisgolfareita jättämään tasoitukseen vaikuttavia
tuloskortteja koko kesän ajalta.
Jätettyjen tuloskorttien perusteella annettiin joka kuukausi pisteitä, jotka laskettiin
pelikauden jälkeen yhteen. Pisteitä pystyi
keräämään myös osallistumalla aktiivisesti naisten järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi
syyskuun alkupuolella järjestettiin uusi pelitapahtuma, Naisten Sadonkorjuu -kisa, joka toimi hauskan joukkuekisan lisäksi Mimmiliigan finaalina. Finaalissa jaettiin viimeiset Mimmiliiga-pisteet ja eniten pisteitä kerännyt palkittiin viiden kerran harjoittelukortilla NGA (Nurmijärven Golf Academy) -halliin.

pahtumiin osallistui lähes sata naisgolfaria, joista ensi kertaa mukana oli kymmenkunta pelaajaa. Jotta golfharrastuksen lähivuosina aloittaneet naiset rohkaistuisivat
tulemaan tapahtumiin mukaan, järjestettiin
toukokuun kisassa oma sarja yli 36 tasoituksella pelaaville.

lemmat pelaajat pudottivat tasoitustaan
54:stä 36:een pelikauden aikana. Lisäksi
Ladykapteeni jakoi tunnustuspalkinnon juniorinaisgolfarille. Tämän palkinnon saajaa
haluttiin palkita ahkerasta, määrätietoisesta harjoittelusta sekä pelitaitojen kehittymisestä. Palkinnon sai Inka Jauhiainen.

Perinteinen kannustusmuoto tasoituksen
pudottamiseen on Ladykapteenin jakama
tunnustuspalkinto eniten tasoitustaan pudottaneelle naisgolfarille. Tänä vuonna palkinto jaettiin kahdelle naispelaajalle; MariSisko Laaksolle ja Marina Penttiselle. Mo-

Kesä oli aktiivinen ja saatujen kokemusten
perusteella on hyvä lähteä suunnittelemaan
ensi kauden toimintaa.

Naisten Sadonkorjuu -kisan
palkintopöydässä
näkyi sadonkorjuu.

Sadonkorjuu-kisassa nimensä mukaisesti poimittiin kesän satoa; palkittiin Birdie
-puun ylimmälle oksalle kiivenneet sekä
Eclectic-kisan voittajat. Joukkuekisan parhaat saivat mukaansa pienen korillisen syksyn anteja; perunoita, porkkanoita ja omenoita.
Perinteiset Ladies’ Day -kisat pelattiin toukokuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Ta-

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2014

Hyvää syksyä ja talvea kaikille toivottaen,
Merja, Ladykapteeni
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Naisten järjestämässä Golf Centerin ostosillassa
huhtikuussa hyviä löytöjä tekivät myös miehet.

Ladies’ Day -tapahtumissa pelataan iloista golfia.
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Koko komea Ladyjen ja SeniOreiden joukko yhteispotretissa kauniissa ilta-auringon paisteessa.
Voittopysti SeniOreiden hallussa kisan voitosta. Ladyt saivat SeniOreilta pussillisen Lopen pottuja
ja SeniOrit Ladyiltä keittokirjan.

Ladyt-SeniOrit
-kisailun juhlavuosi
SeniOrit vs. Ladyt kisan juhlakisa, jo 20.
kerta, pelattiin auringon hymyillessä kilpaa iloisten osallistujien kanssa. Historian kirjat kertovat molempien osapuolien voittaneen tasaisesti 9 kertaa,
kahdelta vuodelta ei löytynyt merkintää, mutta oletetaan, että voitot ovat menneet tasan. Näissä tasaisissa merkeissä oli hieno pelata juhlavuoden kisailu.
Kisoja on pelattu hyvinkin erilaisilla pelimuodoilla ja säännöillä. Miten nyt milloinkin
vuorovuosin järjestävä osapuoli on keksinyt. Osmon
säännöillä on pelattu erikoista reikäpeliä ja joskus jopa
pelkästään viimeisen reiän
tulokset ovat ratkaisseet voiton, eli koko muu kierros olikin vain lämmittelyä. Oheiskisat tai -tehtävät ovat jopa
nekin voineet vaikuttaa ottelun lopputulok-
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seen. Näistä mainittakoon ketjusilmukoiden virkkaustehtävä, jossa Jaakko Pitkänen ja Juha Koivisto ovat osoittautuneet
mestareiksi. Innostuivatkohan patalappujen tekoon kisan jälkeen? Ladyt voittivat

Pituusjärjestys se olla pitää. Erkki Oila, Pirkko
Heinonen, Hannele Franssila ja Martti Hämäläinen lähdössä kisailemaan.
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kuitenkin Volvon öljyjen vaihdon, sillä senioreilla vei liikaa aikaa ulkopuolisen konsultin
etsiminen konepellin avaamiseen!
Hauska muisto menneiltä vuosilta on tapahtuma, jossa SeniOrit järjestäjinä julistivat itsensä voittajiksi. Taputettiin, palkinto jaettiin ja voittopuheet pidettiin. MUTTA, tulosluettelo oli jätetty eteeni pöydälle ja lukaistessani tuloksia
huomasin, että aikuisten oikeesti Ladyt olivatkin voittajia. Miten ne numerot menivätkään väärin päin... No, otettiin
seremoniat alusta asti uudestaan ja kuinkas sattuikaan, että naistoimikunnan pj. Marita
Tuomisto oli hankkinut SeniOreille lahjaksi Tiimarin lukulasit.
Ne siis tulivat tarpeeseen.
Ladyt ovat saaneet nauttia SeniOreiden tarjoamista mansikoista ja kuohuviinistä sekä Kaitsun ja Kösän musisoinneista terassilla. Tänä vuonna Ladyt saivat

Kurra Golf –
kiekkokauden päätös
aurinkoisilla viheriöillä

Pelaajia valmiina lähtöön, vasemmalla Kurran oma
kasvatti Liigaan Jani Nieminen (nyk. Espoon Blues).

Torstaina 22.5. pelattiin jo ainakin
lyhyeksi perinteeksi muodostunut
Kurra Golf. Tapahtuma järjestettiin
erittäin hyväkuntoisella Nurmijärven
golfkentällä.
Asta muistutti SeniOreita Maritan aikoinaan
lanseeraaman sukkahousulyöntilaskurin hyödyntämisestä.

pelaajia viihdyttämään vitsinkertoja-musikantti Hepen Jyväskylästä. Lisäksi A8-väylällä oli tarjolla vilvoittavia virvokkeita jäähdytetystä baarikaapista ja A3-väylällä mitattiin vaihteeksi kauimpana lippua olleen
tulos viheriöllä. Tämän vuoden pelimuoto
Bingo-Bango-Bongo myös herätti mielenkiintoa ja ihastusta erikoisuudellaan.
Mielikuvitusta tai -kuvittelua on ollut myös
vuosittaisissa lahjoissa vastapuolen joukkueille. Ladyt ovat lahjoittaneet SeniOreille
esim. Viagra-merkkisiä pelipalloja, munia lisäproteiiniksi, tankkausjuomaa, käyrän banaaninsäilytyskotelon, birdiepurkkapussin
sekä sukkahousut, joiden kaveriksi Pirkkaniksikirjan sukkisten hyödyntämiseen. SeniOrit ovat lahjoittaneet Ladyille mm. munakuppeja munasarjojen keräilyyn, suklaata nautiskeluun ja erittäin hyödyllisen pölyhuiskan.
Erityiskiitokset Matti Kilpeläiselle, joka ansiokkaasti omin kätösin valmisti nykyisen
ja tosi komean kiertopalkinnon patsaineen.
Kiitos kaikille Ladyille ja SeniOreille siitä, että olemme yhdessä ylläpitäneet tätä hienoa
perinnettä. Tämä jatkukoon.
Asta Peltoniemi

Kurra Golf on tarkoitettu rennoksi golftapahtumaksi Kurran toiminnassa mukana oleville pelaajille ja näiden vanhemmille, sekä myös Kurran entisille
pelaajille ja heidän vanhemmilleen. Tapahtuma päättää kiekkokauden mukavasti golfin parissa, kun siirrytään jäähallien kylmästä nauttimaan aurinkoisesta ja lämpimästä ulkoilmasta kesän
ajaksi. Kiekkoilijoilla tuo nautinto tuppaa
kuitenkin jäämään yleensä aika lyhyeksi.
Ja kun tapahtumassa on kyse golfista, niin sitähän ei voi oikein pelata ilman
pientä kilpailua. Niinpä Kurra Golfissa
on kyse myös Kurran mestaruuksista,
joissa sarjoina Kurran joukkueissa pelaavat pelaajat ja yleinen sarja. Yleiseen
sarjaan osallistuu vanhojen pelaajien ja
pelaajien vanhempien lisäksi myös seuran ja joukkueiden yhteistyökumppaneita. Tällä kertaa paikalle oli houkuteltu
myös nykyään liiga Bluesissa pelaava
maalivahti Jani Nieminen.
Liekö erittäin hieno sää pelästyttänyt
kiekkoilijat ja heidän vanhempansa, hehän tuntevat olevansa kotona kylmissä
jäähalleissa palelemassa, vai oliko syynä Suomi-Kanada peli, mutta tämän
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kertaiseen tapahtumaan osallistui 16
Kurran mestaruuksista kiinnostunutta
golfaria. Maineen lisäksi pelaajia houkutteli toki myös maallinen mammona, eli Klaukkalan TT-Kullan lahjoittamat
hienot kiertopalkinnot ja niihin liittyvät
omaksi saadut golfaiheiset pystit. Toki Kurra lahjoitti palkinnoiksi pikkuisen
golfiin liittyvää tavaraa, kuten palloja jne.
Tapahtuman aikana sää suorastaan
helli pelaajia. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja lämpötila oli hellelukemissa. Mikäs siinä oli viettää aikaa mukavassa seurassa golfia pelaten. Illan
tullessa ja Suomen voittoa odotellessa
selvisivät myös Kurran mestarit vuodelle 2014.
Molemmissa sarjoissa kisa oli tasainen
ja jännittävä loppuun asti. Pelaajien sarjassa viime vuoden mestari Samuli Keinänen joutui nyt taipumaan toiseksi ja
voiton nappasi Miikka Kaskinen. Yleisessä sarjassa tasaisen kilvan vei Timo
Keinänen kannoillaan Matti Satama ja
Miikka Meriläinen. Parhaasta lyöntipelituloksesta vastasi Petri Salonen.
Kurra Hockey kiittää kaikkia osallistujia
ja toivottaa hyvää golfkesää. Emmeköhän me ensi vuonna tapaa uudestaan
samoissa merkeissä. Ei muuta kuin
harjoittelemaan, josko sitten se oma nimi löytyisi himoitun kiertopalkinnon kyljestä.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2014

SGKY Kultakortti – vain
tyytyväisiä kortinhaltijoita!
Miltä kuulostaisi: ”Pelioikeus 20 eri kentälle vain 150,-” tai ”Kierrosmaksu aktiivipelaajalla edullisesti vain 11,50 kierros”. Kun olet Nurmijärven Golfkeskus
Oy:n osakkeenomistaja ja käytät pelioikeuttasi nimettynä, on Sinulla mahdollisuus näihin etuihin. Tänä vuonna 228 NGK Oy:n osakkeenomistajaa käytti tätä Kultakortti-etua hyväksi.
Kultakortin lunastanut voi pelata 20 muulla kentällä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana enintään seitsemän kertaa kullakin. Nurmijärveläiset ovatkin käyttäneet
Kultakorttejaan ahkerasti, sillä 1. lokakuuta
mennessä oli kirjattu 2879 NGK:n pelaajan
vierailua muilla Kultakortti-kentillä. Keskimäärin NGK:n Kultakortin haltijat ovat vierailleet muilla kentillä 13 kertaa, jolloin yhden vierailun green feen laskennalliseksi
keskihinnaksi tulee 11,50 euroa.
Kultakortti on 21 kentän yhteinen tuote,
jonka hinta on 150,-. Kultakortin voi lunastaa vain osakas, joka käyttää pelioikeuttaan nimettynä. Tässä jo yksi varteenotettava syy osakkeen omistukseen.
Kultakortilla osakkeenomistajat saavat valitsemisen vapautta kentissä ja arvoa osakkuudelle. Kultakortti-sääntöihin voi tutustua
SGKY:n kotisivuilla.

Millainen SGKY-Kultakortti
on tuotteena?
– Tuotteena Kultakortti on erittäin hyvä.
Kun sen on keväällä hankkinut, on vierailu toisilla kentillä todella helppoa. Erityisen
mukavalta Kultakortin kanssa matkaillessa tuntuu, kun golfkierrokselle ilmoittautumisen yhteydessä olo on kuin omalle kentälle tulisi. Ei tarvitse kaivaa lompakkoa
esiin, vaan caddiemasterit toivottavat iloisesti tervetulleeksi. Silloin tuntuu, kuin koko Suomen golfyhteisö olisi jotenkin vähän
niin kuin yhteinen.

Koetko olevasi etuoikeutettu osakkaana, kun käytössäsi on Kultakortti?
– Kyllä tällainen tunne valtaa mielen ainakin silloin, kun vuokrapelioikeuden haltijan
kanssa puhuu Kultakortista. Silloin on ehkä
hieman rehvasteleva tunne, kun voi todeta mahdollisuudesta pelata ns. maksuttomasti 20 vieraskentällä.
Montako kenttää pelasit Kultakortilla?
– Tänä vuonna olemme pelanneet tähän
mennessä 12:ta eri vieraskentällä. Tietysti olemme pelanneet myös omalla Nurmijärven kentällä. Viime vuosi 2013 huomioiden, olemme pelanneet kaikki tarjolla olevat ja olleet kentät lukuun ottamatta Meriteijoa ja Lakesidea.

Nurmijärvi Golfin osakas Juha Koivisto on
käyttänyt aktiivisesti Kultakorttia jo kahtena
edellisenä golfkautena. Hän on ollut erittäin
tyytyväinen Kultakortin tarjoamiin etuihin.
Onko mielestäsi SGKY-Kultakortin
hintalaatu-suhde kohdallaan?
– Mielestäni Kultakortti on nykyisellään hintansa arvoinen. Riippuu luonnollisesti siitä
kuinka monta kertaa kesässä korttia käyttää. Aikanaan, kun golfharrastus Suomessa oli uusi, oli pelaaminen muilla kentillä aivan luonnollinen lisä oman kentän palveluihin. Silloin vierailun green feet olivat kohtuuhintaisia ja erityisen mukava oli käydä
kilpailuissa vieraskentillä. Nyt normaalit vierailu green fee hinnat ovat niin korkeita, ettei enää malta niin paljon naapurissa käydä. Vaikka Kultakortti-kenttiä onkin melko
runsaasti, toivoisi, että mukaan tulisi myös
joitakin pohjoisemman kenttiä. Kesän lomamatkalla nuo vierailut Keski-Suomen
kentillä olisi kovin toivottuja.
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Juha Koivisto on osannut hyödyntää Kultakorttia 12 eri vieraskentällä.
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Senioreiden vuosi 2014
Senioreiden yhteiset tapahtumat alkoivat Loppiaiskonsertilla, jossa ne, jotka
onnistuivat saamaan lipun saivat nauttia
laadukkaasta musiikista ja nyt syksyllä
edesmenneen Peter von Baghin asiantuntevasta konsertin juonnosta.
Kuntoilu ja lajitaitojen ylläpito alkoi itse asiassa jo edellisen vuoden lopussa Rajamäen uimahallin kuntosalilla sekä Karhukorven ja Malmin lyöntiharjoitteluhalleissa.
Suosituin näistä paikoista oli Malmin halli,
jossa kävi tiistaisin yli 20 senioria ja veteraania.
Talviharjoittelusta
Talven lumitilanne oli huono, joten hiihtämään ei juurikaan päästy, mutta sitä vastoin kentällä pidettiin Kari Tuukkasen ja Juha Hiltusen organisoimina lähes viikoittain
talkoita. Syyskuun loppuun mennessä talkoita on ollut 15 kertaa ja niissä on tehty
noin 580 talkootuntia. Millainenhan maisema mahtaisikaan olla esim. väylän A6
alussa ilman ahkeria talkoolaisia. Toki talkoolaisten työn jälki näkyy – vaikkei sitä
välttämättä huomaa – lähes koko kentän
alueella. Talvella kokeiltiin myös ensi kertaa
virallista simulaattorigolf-kisaa, joka koki
osanottajapulaa. Simulaattoripelaaminen ei
näköjään kiinnosta ainakaan varttuneempia golfareita.
Kesätapahtumat
Kesän yleisenä piirteenä oli, että seniorien
omiin tapahtumiin osallistuttiin aikaisempia
vuosia heikommin. Vaikka meitä seniori- ja
veteraani-ikäisiä on yli 700, niin Seniorisunnuntai kiinnosti vain 47 henkilöä, kun mukaan olisi mahtunut 80 osallistujaa.
Myöskään uutena tapahtuma järjestetty Seniorit – Veteraanit ’Ryder cup’ ei herättänyt suurta mielenkiintoa. Niinpä kun
tarkoitus oli pelata 16 henkisin joukkuein,
se jouduttiin supistamaan pelattavaksi 12
henkisiin joukkuein. Ottelu päättyi tarkan
laskennan jälkeen sopuisaan tasapeliin.
Toisen kerran järjestetty Juniorit vs Seniorit & Veteraanit -ottelu päättyi jälleen juniorien voittoon.

Reipasta meininkiä senioritalkoissa.

Suurin yksittäinen ponnistus klubille tänä
vuonna oli seniorimiesten 55-vuotta SMkilpailut, joissa meidän seniorimme ahkeroivat kolmen päivän ajan starttereina, forecaddeina ja tulospalvelun hoitajina. Klubi
sai kilpailijoilta kiitosta järjestelyistä sekä virallisissa puheissa että epävirallisissa keskusteluissa.
Kilpagolfissa SM-pronssi
Kilpagolfissa Ritva Väre toi tänä vuonna
klubille ainoan SM-mitalin ottamalla pronssia reikäpelissä. Miesten puolella kotikisoissa neljästä pelaajastamme Juuso Jokela oli
ainoa, joka selvitti cutin.
Uudenmaan alueen reikäpelicupissa voitimme alkulohkon. Tulos on merkittävä,
koska kaikki kolme alkulohkon peliä pe-

lattiin vieraskentillä. Jatkopeleissä joukkueemme hävisi niukasti – pisteet tasan,
mutta voitettuja reikiä vähemmän – cupin
voittaneelle SHG:lle. Joukkueemme kapteenina toimi Kirsi Tiainen.
Seuraottelut
Seuraotteluita järjestettiin kolme, joista voitimme kotona Hyvinkään, mutta hävisimme vieraissa Tawastille. Keimola – Tuusula
– Nurmijärvi -ottelussa selvisimme kolmen
parhaan joukkoon.
Kun pelikausi päättyy, niin alkaa talkookausi vastuuhenkilönä Juha Hiltunen. Jos
osallistuminen talkoisiin kiinnostaa, ilmoittakaa Juhalle (juha.hiltunen(a)sci.fi) sähköpostiosoitteenne, jotta pääsette mukaan
talkoiden tiedotuslistalle. Talviharjoittelusta
Malmilla kiinnostuneet ottakaa
yhteyttä Kalevi Hyttiin (kalevi.
hytti(a)luukku.com).
Senioritoimikunnan vetäjänä jatkaa tämän kauden jälkeen Jorma Laakso. Toivotan Jormalle
menestystä tässä työssä.
Erinomaista talvikautta, nauttikaa tulevista klubimatkoista,
osallistukaa talven aikana talkoisiin ja klubin muihin tapahtumiin.		
Eero Lösönen

Potretti ennen starttia.
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Midien kesäliiga 2014!
Midit pelasivat jälleen koko kesän kestänyttä Kesäliigaa. Kesäliiga alkoi 5.5.
ja huipentui 30.8. pelattuun Grande Finale -kilpailuun. Finaalista jaettiin sarjataulukkoon pisteitä 1,5-kertaisesti. Ennen finaalia Kesäliigan kalliissa, mutta
halvannäköisessä kiertopalkinnossa oli
kiinni vielä kolme pelaajaa: Kai Lehtonen, Tiina Santonen ja Antti Romppainen.
Finaalissa Tiina ja Antti pelasivat hyvät 33
pisteen kierrokset Kaitsun sortuessa hänelle epätyypilliseen alle 30 pisteen kierrokseen. Antille tämä ei riittänyt vaan kahtena
edellisenä kautena toiseksi sijoittunut Antti
sai kirkastettua mitalinsa hopeisesta pronssiseksi. Hetken aikaa jo ehdittiin laskeskella
Tiinan voittaneen Kesäliigan, kun oletettiin
hänen sijoittuneen finaalissa jaetulle viidennelle sijalle, josta olisi saanut 120 sarjapistettä. Näin ollen Tiina olisi voittanut Kaitsun
vaivaisella kahdella pisteellä. Lopullisten
tulosten valmistuttua Tiinan sijoitus olikin
kuudes, josta pisteitä irtosi 112 ja Tiina jäi
kuuden pisteen päähän Kaitsusta. Jännittävän ja dramaattisen loppuratkaisun saattelemana Kaitsu pääsi tuulettamaan uransa
ensimmäistä Kesäliigan voittoa.
Kesäliigamestari Lehtosen menestys perustui tasaiseen suorittamiseen ja ennen
kaikkea järjettömään pelimäärään. Kesäliigassa mahdollisuudet menestyä kasvavat
pelaamalla paljon, jolloin todennäköisyys
sille, että viikkoon sattuu hyväkin kierros,
kasvaa. Kesäliigan historia on tosin osoittanut, että suurin yksittäinen tekijä voittajien
taustalla on hyvä tuuri.
Kolmatta kertaa pelattuun Kesäliigaan
osallistui tänä vuonna jo 52 midiä. Naisten
osuus pelaajista oli peräti 13,5%, kun viime
vuonna luku oli 5,9%. Lukumääräisesti mukana oli 7 naisgolfaria. Kesäliigaan rekisteröitiin yhteensä 612 kierrostulosta. Teea
Lahdenperä-Tarkkanen ja Timo Hyvättinen
osallistuivat kaikkiin 19 osakilpailuun. Eniten ykkössijoja (5) oli Kai Lehtosella.
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Vuoden 2014 Kesäliigamestari Kai Lehtonen.

KESÄLIIGASSA jokainen viikko muodostaa oman osakilpailunsa.
Osakilpailuun osallistutaan pelaamalla viikon aikana pistebogeytulos
missä tahansa, milloin tahansa ja kenen kanssa tahansa. Ja mikä parasta, huonon kierroksen sattuessa (niin kuin monesti sattuu) voi aina
pelata uuden kierroksen niin monta kertaa kuin viikon aikana ehtii.
Jokaisesta osakilpailusta jaetaan sarjapisteitä liigan sarjataulukkoon.
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Aktiivigolfari Kai Lehtonen
MIDien Kesäliigan 2014 voittajaksi kruunattiin Nurmijärvi Golfin tarkkalyöntinen
pelimies Kai Lehtonen. Aktiivisesti golfaava Lehtonen svingailee tasoituksella 4,3
ja on tunnettu pelikavereiden keskuudessa muun muassa varmasta putistaan. Hän
oli kauden aikana mukana klubin treeniryhmässä, jossa oli mukana alle 12 hcp-tasoituksella pelaavia golfareita. MID-Liigan voittaja kertoi haastattelussa golfkaudestaan.
Miten kauden
klubiharjoitukset sujuivat?
– En ole mikään himoharjoittelija, joten kerran viikossa treenaaminen oli sopiva tahti.
Olen aina silloin tällöin ottanut yksityistunteja, mutta myös ryhmämuotoinen harjoittelu on erinomainen tapa kehittää omia taitojaan.
– Klubitreeneissä tulee käytyä johdonmukaisesti läpi kaikki lyönnit draiverista putteriin. Pro on koko ajan mukana opastamassa ja varmistamassa, että virheet saadaan
karsittua pois. Erityismaininnan ansaitsee
NGK:n head pro’n Petsku Hagströmin tapa lähestyä itse kutakin yksilönä, Lehtonen
kertoi.

Kenelle suosittelet klubitreenejä?
– Kaikille pelaajille tasoituksesta ja taidoista
riippumatta. Opettajamme osaavat huomioida erinomaisen hyvin eri pelaajien taidot
ja sen, mikä on itse kullekin luontaista. Välillä näkee sekä rangella että kentällä tuskaisia ilmeitä kun lyönti ei ole kohdallaan.
Hyvin harva osaa itse korjata lyöntinsä virheitä. Klubitreenit auttavat jokaista osallistujaa oman pelinsä kehittämisessä ja tekevät pelaamisesta entistäkin nautinnollisempaa, Lehtonen kertoi.

Kerro ikimuistoisimmasta
golflyönnistäsi.
– Tämän kauden yksi makeimmista lyönneistä oli erään par 5 -väylän kakkoslyönti. Matkaa griinille oli vielä 205 metriä, lyöntiin piti saada voimakas draw ja välttää syvä bunkkeri korotetun griinin edessä. Eagle-putille ei jäänyt kuin 1,5 metriä matkaa
ja se upposi kuppiin, Lehtonen kuvaili.

Kehittikö harjoittelu pelisuorituksiasi?
– Ehdottomasti. Ilman klubitreenejä, yksin rangella ”mätkien”, en olisi saavuttanut
kauden tavoitettani päästä hcp-ykköstasoitusryhmään. Samalla sain myös syvempää ymmärrystä asioihin ja sitä kautta välineitä oman pelini edelleen kehittämiseen.
Missä golfin osa-alueessa koet
olevasi varma ja missä
puolestaan heikko?
– Elän peliä draiverin kautta. Silloin kun
avaukset osuvat ladulle, tuloskortti näyttää yleensä hyvältä. Putterikin on välillä niin
kuumana, että tarvitaan paksut hanskat
käteen palovammojen välttämiseksi.
– Eniten petrattavaa on 20 – 90 metrin pituisissa lyönneissä. Noista etäisyyksistä pitäisi saada aina se hyvä birdiepaikka aikaiseksi, mutta vielä ei näin tapahdu. Uudet
hybridit ja spoonit eivät ole vielä istuneet
käteen riittävän hyvin.
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TIIKEREIDEN KESÄ 2014
Nurmijärven junnujen kesäkausi aloitettiin perinteisellä INFO-tilaisuudella
klubiravintolassa ja hyvä niin, koska
väkeä oli saapunut paikalle niin paljon, ettei yläkertaan olisi mahduttu.
Kun kesän ohjelma ja ohjeistukset oli
kerrottu, siirryttiin lettukesteille Golfkoulun katokseen. Ensimmäiset lajiharjoitukset alkoivat heti seuraavana
keskiviikkona Tommi Ruissalon ja Elina Ikävalkon vetäminä.

Junnujen kauden ekat harkat.

Tiikeritiimiläiset aloittivat kesän peli-illat 12.5.2014 suorittamalla Golfliiton
Lähipelitestin. Mukana oli 13 innokasta junioria suorittamassa erilaisia lähipelilyöntejä klubin harjoitusgreenillä ja
Par 3 -radan viimeisellä väylällä. Illan
parhaan pistetuloksen 45 taituroi Emil
Lindeman. Toiseksi parhaan tuloksen
jakoivat Rasmus Lindeman ja Ville Vallinkoski, molemmat saivat 38 pistettä.
Lähipelitestejä suoritettiin kesän aikana
3 ja mukana oli kymmenkunta junnua

Junnujen alkuverryttelyt.
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Harjoitukset kesällä 2014.

joka kerta. Mukava oli seurata kuinka tulokset paranivat mukavasti kesän harjoittelun myötä. Tuloksiaan paransivat huimat
24 pistettä Pilvi Palmola ja Janne Kolehmainen.
Kaveripäivänä suoritettiin erilaisia rasteja
putaten, chipaten ja pitkiä lyöntejä lyöden.
Mukaan Tiikeritoimintaan innostui pari uutta golfaria. Juniorit vs Seniorit -joukkuekisa pelattiin kesäkuussa ja juniorit voittivat
jälleen, huolimatta urhoollisista Mid-vahvistuksista senioreiden joukkueessa.
Tänä kesänä saimme nauttia Golfliiton
Tsemppitourin osakilpailusta omalla kentällämme. Pelaamassa olikin ennätysmäärä
junnujamme, 8 poikaa ja 2 tyttöä! Junnujen oma kisa, Tiikeritrophy pelattiin elokuun
alussa palloränniradalla ja mukaan lähti 21
junnua. Jokaiseen peliryhmään lähti yksi
vanhemmista pelinohjaajaksi. Pienimmille
pelaajille väylät oli lyhennetty, jotta peli sujuisi. Ja kyllä se sujuikin! Pelin jälkeen syötiin hampurilaiset ja klubin salin täytti iloinen
hyörinä ja puheen sorina, kun kerrattiin illan tapahtumia. Jokainen pelaaja sai lisäksi
palkinnon mukaansa.
Viimeinen lajiharjoitus elokuun lopussa alkoi mahtavalla ukonilmalla ja rankkasateella, joka onneksi siirtyi eteenpäin ja Tiikeritiimiläiset saivat suorittaa erilaisia taitorasteja
vanhempiensa kanssa. Illan päätteeksi paistettiin makkarat laavulla ja kerrattiin
kesän tapahtumia. Peli-iltoja jatkettiin tänä vuonna vielä syyskuun puoleen väliin
ja mikä oli pelatessa, kun ilmat suosivat ja
kenttä oli loistavassa kunnossa. Suurkiitos
kaikille vanhemmille, jotka osallistuivat peliiltojen toteutukseen!
Talven harjoitukset alkavat marraskuussa NGA-hallissa. Tiikerit harjoittelevat
keskiviikkoisin Tommin ja Elinan opetuksessa. Tervetuloa kaikki junnut mukaan!

Tiikeri Trophy 2014
– vilpitöntä golfin riemua!
Nurmijärvi Golfissa oli suuren urheilujuhlan tuntua maanantai-iltana
4.8.2014. Nuorimmat urheilijamme kokoontuivat palloränniin Cradalle perinteiseen kauden päätapahtumaan Tiikeri Trophyyn.
Päivällä vallinnut helle oli vähän hellittänyt ja kisa saatiin vietyä läpi
erinomaisissa olosuhteissa ja huippukuntoisella kentällä.
Koska palloränni on varsin pitkä pienimmille harjoittelijoille, oli jälleen
rakennettu tilapäiset tiit vähän lähemmäksi lippuja. Jokaisessa ryhmässä oli aikuinen varmistamassa rehellisen kilpailun ja avustamassa
pistelaskussa. Suuri kiitos kuuluu kaikille kierrättäjille ja myös kesän
peli-iltoihin osallistuneille.
Nuoret kilpailivat puoliksi tosissaan, mutta hymy huulilla. Maksimilyöntimäärä auttoi, ettei ihan kaikkia energioita tarvinnut väylille
hakata.
Käytössä oli pistebogey-laskenta, jolla kilpailijoiden suoritukset pistettiin paremmuusjärjestykseen. Luonnollisesti tytöille ja pojille oli omat
sarjat.
Vanhemmat pelurit pelailivat punaisilta tai keltaisilta tiipaikoilta oikean
kisan tapaan.
Kilpailun jälkeen syötiin klubilla maukkaat hampurilaiset ja jaettiin
runsaat palkinnot kaikille osallistujille.
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Midien seuraottelu
Vuosaarta vastaan
Midien miesten edustusjoukkue pelasi jo kolmantena kesänä peräkkäin ottelun Vuosaaren midejä vastaan. Ottelu on pelattu kaksiosaisena: keväällä kenttien auetessa on pelattu Vuosaaressa ja keskikesällä
kenttien ollessa parhaassa kunnossa on pelattu Nurmijärvellä.

vielä Raimo Järvelän hole-in-one C4-väylällä. Samassa
ryhmässä pelannut Ngk:n Timo Hyvättinen sai jo toisen
kerran ihailla Vuosaaren poikien hole-in-one:a samassa
ryhmässä. Viime vuonna Stig Ekholmin teki holarin Vuosaaressa. Timo on näissä otteluissa nykyään hyvin suosittua peliseuraa.

Ensimmäisenä vuonna 2012 ottelu päättyi tasan ja viime
vuonna kärsimme niukan tappion. Tänä vuonna otteluun
lähti ärsytetty Nurmijärven edustusjoukkue. Joukkueeseen otettiin kahdeksan alhaisimman tasoituksen omaavaa pelaajaa, joten todellisilla pelitaidoilla ei ollut merkitystä. Tämä timantinkova oktetti osoittautui kuitenkin
täydellisiksi lampaiksi ja otteluparissa tuli lunta tupaan
kuvainnollisesti ”sata-nolla”. Vuosaaren voiton kruunasi

Nurmijärvi lahjoitti otteluun tänä vuonna ikuisesti kiertävän kiertopalkinnon. Mid-toimikunnan toimiessa tiukalla
budjetilla emme pystyneet hankkimaan arvokasta muovista pokaalia, joten päädyimme sahaamaan HankoHyvinkää -rautatiestä Röykän paikkeilta 30 cm pätkän
ratakiskoa. Tämä kuvastaa hienosti mid-golfaria: ”Aina
vähän ruosteessa ja jäykkä kuin ratakisko.”

”Aina vähän ruosteessa ja jäykkä kuin ratakisko.”
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Tomi Koivukoski draiveri
kädessään vieraittensa kanssa
valmiina kisaan.

Mitä Koivukoski Oy tekee?
– Koivukoski Oy -yritys tarjoaa tehokkaita toimitiloja täyden palvelun periaatteella. Rakennusliike Koivukoski Oy on
teollisuus- ja toimitilarakentamiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu 1999.
Toimintamme on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja urakoimme toimitiloja vuosittain kymmenille asiakkaille.
Olemme kehittäneet vuosien varrella laajan
yhteistyöverkoston sekä tehokkaan konseptin rakentamiseen. Eri työvaiheita ei tarvitse miettiä joka kerta uudestaan, vaan rakentaminen on nopeaa ja aikataulut pitävät.
Jokapäiväistä tekemistämme ohjaavat luotettavuus, rehellisyys ja reipas tekemisen
meininki. Asiakkaamme arvostavat yhden
sopimuksen mallia, jolla varmistetaan laatu,
alhaiset kustannukset ja aikataulussa pysyminen. Otamme osaltamme vastuun asiakkaamme menestyksestä ja se motivoi meitä kehittymään jatkuvasti. Haluamme työllämme ja ratkaisuillamme tukea suomalaista yrittäjyyttä ja sitä kautta olla rakentamassa koko yhteiskuntamme tulevaisuutta.

Oletko yhdistänyt työn ja golfin?
Miten?
– Golfin merkeissä olen sopinut ja pitänyt
monia tapaamisia. Golf antaa hyvät puitteet tutustua asiakkaisiin ja neuvotella eri
asioista. Golfin parissa olen myös kasvattanut merkittävästi yhteistyöverkostoa.
Miten päädyit golfin pariin ja
mitä golf merkitsee sinulle?
– Golfiin tutustuin jo 2000-luvun alkupuolella, mutta ruuhkavuodet eivät jättäneet
silloin sijaa lajille. Löysin golfin uudestaan
Floridan matkalla yhdessä ystävieni kanssa. Kiitos tästä heille. Aloitin golfin uudelleen NGA Nurmijärven Golf Academyn talviharjoitteluhallissa pro Peter Hagströmin
opeissa.
Ikimuistoisin golflyönti?
– Minulla on niin lyhyt historia golfista, ettei vastaan ole tullut vielä holareita. Olin nyt
keväällä Italiassa ja kävin pelaamassa siellä
kierroksen. Pelasin vuokramailoilla ja vuoristomainen kenttä oli haastava. Pelasin
yksin neljän hengen ryhmän perässä ja he
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antoivat luvan ohittaa yhden par 3 -väylän
kohdalla. Ohitustilanne jännitti kovasti, kun
menin teeboxiin. Väylän mitta oli noin 180
metriä ja griini oli alempana pienellä saarella. Olin lyömässä, kun huomasin, että kädessäni oli väärä maila. En vaihtanut enää
mailaa ja ajattelin, että lyömään vaan. Huippulyönti onnistui birdie-etäisyydelle. Kiittelin
siinä ryhmää ja jatkoin matkaa kuin ammattilaiset, Tomi Koivukoski kertoi.

Tehokkaita toimitiloja
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Harjoitukset
Viikoittainen talviharjoittelu järjestetään marras-huhtikuun aikana, yhteensä 25 krt talven aikana.
Harjoitukset keskiviikkoisin 5.11.2014 – 29.4.2015 (harjoituksia ei pidetä 24.12 – 31.12.)

Keskiviikkoisin		
					

Tiikerit ryhmä I

klo 17:00 – 18:30

Tiikerit ryhmä II

klo 18:30 – 20:00

Ryhmät
Ryhmän harjoituksiin voivat ilmoittautua kaikki tytöt ja pojat, jotka ovat olleet kesällä mukana
Tiikeritiimin harjoituksissa tai junnujen golfkoulussa.
Kumpaankin ryhmään otetaan max 10 junioria ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opetus
Opettajina toimivat Tommi Ruissalo ja Elina Ikävalko.

Paikka
Nurmijärven Golf Academy:n talviharjoitushalli, joka sijaitsee Nurmijärvellä Karhunkorven
teollisuusalueella Ahmatie 2:ssa. Tutustu tarkemmin hallin tietoihin www.nga.fi

Hinta
Kausimaksu 220 euroa (eräpvä 30.11.) tai kolmessa erässä maksettuna 70 euroa/krt (eräpvä
30.11., 15.1. ja 31.3.). Hinta sisältää opetuksen, lyöntipaikat sekä putti- ja lähipelialueen käytön
harjoitusten aikana NGA:n talviharjoitteluhallissa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai puh 045-7731 3145,
NGK:n jäsenet voivat ilmoittautua ryhmiin myös NexGolfin kautta.
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Pelimatka
Belek’iin
pe 27.3. – pe 3.4.2015
Lähde mukaan iloiseen ja rentoon
porukkaan pelaamaan Atalaya Golﬁn
upeille kentille!
Sirene-hotelli sekä Sultan ja Pasha
-kentät tarjoavat luotettavaa laatua.
Pyydä kaverisikin mukaan.

Lennot: lähtö pe 27.3.2015 klo 11:00 - > 15:00

paluu pe 3.4.2015 klo 06:30 -> 10:30

Majoitus Sirene Golf Hotel FFFFF All Inclusive

Ensiluokkainen, perheystävällinen hotelli vehreässä ympäristössä aivan rannalla. Golfkentät aivan hotellin
vieressä, kentille non-stop -kuljetukset (n. 5 min) ja hotellissa upeat, monipuoliset palvelut.
All Inclusive: Täysihoito sisältää kaikki ruokailut ja paikalliset ruokajuomat hotellissa koko viikon aikana.
Hotellissa useita eri ravintoloita.

Golf

6 päivän green feet (Sultan x 3,

Pasha x 3)

Muu ohjelma

Matka on pelimatka, johon sisältyy matkanjärjestäjien
puolesta lähtöryhmien järjestäminen.
Matkaan ei sisälly golfopetusta tai muita golﬁllisia palveluja tai oheisohjelmien järjestelyjä.
NGK:n matkanjohtaja avustaa mahdollisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Hinta (ALL INCLUSIVE)
1.595 euroa/henkilö (majoitus hotellissa, jaetussa 2-hh)

Perushintaan sisältyy Onur Airin lennot Helsingistä, peruutusturvamaksu, kuljetukset hotelliin, majoitus ja
täysihoito, green feet 6 kpl sekä Onur Airin baginkuljetusmaksu.

Lisähinnasta

majoitus hotelliosassa 1-hh : 170 €
majoitus jaetussa villa-huoneistossa: 85 €

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Lomamatkat Oy
Ryhmän koko 40 henkilöä

Varaukset ja tiedustelut

Esa Meriläinen (tj@nurmijarvi-golf.ﬁ)
puh. 0400 – 885 775

Nurmijärven kenttä isäntänä!

Senioreiden
SM-lyöntipelimestaruuskilpailut
Nurmijärven Golfkeskus toimi tänä kesänä isäntäkenttänä seniorimiesten SMkilpailuissa 4.-6.7.2014. Röykän upeissa
golfmaisemissa järjestettiin yli 55-vuotiaiden miesten lyöntipelimestaruuskilpailut, jossa osallistujia oli 156.
Kahtena ensimmäisenä päivänä karsittiin
jyvät akanoista ja sunnuntain finaalipäivään
pääsi 71 parasta golfaajaa. Kilpailukenttänä toimi Nurmijärvi Golfin B- ja C-ratayhdistelmä. Kenttä oli viritetty kisakuntoon ja
hyväkuntoinen kisa-alusta sai paljon kehuja
kilpailijoilta. Moni seniori kävikin testaamassa kentän jo ennen lyöntipelikisoja harjoituskierrosten merkeissä.
Perjantaiaamuna
SM-lyöntipelikilpailut
käynnistyivät klo 8, tiipaikoilta 1+10. Seni-
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orit pelasivat B-radan valkoisilta tiiltä ja Cradan keltaisilta. Seuraavat lähdöt alkoivat klo 13. Klubilla riitti suhinaa, sillä kilpailijoiden lisäksi paikalla oli paljon avustajia
muun muassa forecaddie-tehtävissä.
Ensimmäisenä kisapäivänä peli tuntui olevan varsinkin etuysillä hyvin vaihtelevaa ja
vain murto-osa svingasi itselleen alle 40
tuloksen. Kilpailijat olivat saaneet selvästi
tuntuman Nurmijärvi Golfin kenttään perjantain peleistä, sillä tulostaso oli lauantaina
huomattavasti parempi.
Sunnuntain finaalissa saatiin selville vuoden 2014 seniorimiesten SM-lyöntipelikisojen voittaja. Kolmipäiväisen kilpailun
voittajaksi itsensä svingasi Ari Vauhkonen
Suur-Helsingin Golfista. Tasoituksella +0,6
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pelaava Vauhkonen tahkosi Nurmijärvi Golfin kentällä yhteistuloksen 236 (75, 80, 81).
Toiseksi sijoittui neljän lyönnin erolla Pickala Golfin Jukka Utriainen tuloksella 240.
Pronssia sai Jyväs-Golfin Risto Rautio tuloksella 241. Nurmijärvi Golfin edustajista
finaalipäivään asti eteni Juuso Jokela ja hänen kokonaistuloksensa oli 268.
Kisaviikonloppuna ilma oli mitä mainioin ja
golfarit saivat nauttia aurinkoisista kesäkeleistä kolean jakson jälkeen. Kiitos kaikille kisan järjestäjille, kenttähenkilökunnalle,
klubiravintolalle ja muille avustajille onnistuneesta SM-kisaviikonlopusta.

KLAUKKALA

KLAUKKALA

Nurmijärven kenttä oli upeassa kisakunnossa ja sääkin suosi.

Kisan kärkiryhmä lähdössä finaalikierrokselle, vas. Ari Vauhkonen, Jukka Utriainen ja Harri Damsten.

Lönnberg Digital Oy
Lönnberg Digital Oy

Voittaja, Ari Vauhkonen, suosionosoitusten keskipisteenä.
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Lauantaina 15.11. klo 17 alkaen
Illan tähtiesiintyjänä

Joulupukki !

Tule Sinäkin

Tanssimusiikista vastaa Swing Bros
Ohjelmassa lisäksi
• palkitsemisia, huomionosoituksia
• yllätyksiä, arvontaa
• vuoden 2014 Herrasmies
• Belekin matkan arvonta
(Matka -Vekka -viikkokisan arvonta)

• upea ’jouluinen’ buﬀet-illallinen
Tuo mukanasi lahja pukinkonttiin!
Pahin turhake, jonka kotoa löydät,
kääri nätisti joulupaperiin ja
pistä vahinko kiertämään!

KULJETUKSET (Korsisaari)
Reitti 1:
klo 15:45
klo 16:25
klo 16:40
klo 16:50

Reitti 2:
klo 16:15
klo 16:30
klo 16:45

Helsinki, Kiasman pysäkki
Nurmijärvi Kk, linja-autoasema
Klaukkalan linja-autoasema
Rajamäki, linja-autoasema
Röykkä, Valintatalon pysäkki
Golfkeskus
Golfkeskus
klo 24:00
Paluukuljetukset molempia reittejä takaisin

Illalliskortin hinta vain 35 eur (sisältää: tervetuliaismaljan, illallisen, ohjelma t, kuljetukset)
Ilmoittautumiset

Nexgolﬁn kautta tai sähköpostilla johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.ﬁ
Pöytävaraukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä,
nopeat saavat parhaat paikat.

Tervetuloa!

