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Nurmijärven Golfklubin
jäsenlehti 2/2009

- NGK on vuoden golfseura! s. 3
- Klubin ensimmäinen ammattilainen
haastattelussa ss. 4-5
- Jäsenille harjoittelua pron johdolla s. 11
- Huoltohallin harjakaiset s. 16

Seuraa tiedotteita
www.nurmijarvi-golf.fi
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Osakasilta
torstaina
28.5.2009
Osakasilta järjestetään
torstaina 28.5.2009 klo
18:00 alkaen, ja illan ohjelmaa ollaan parhaillaan rakentamassa yhdessä ravintoloitsijan, pro shop yrittäjän ja pron kanssa.
Ohjelmassa tulee ainakin
olemaan

• tutustuminen laajennettuun ja saneerattuun
huoltokeskukseen
• ”Buddha pelaa golfia” ;
Seppo Palmisen luento

• välinedemoja ja erikoistarjouksia

Vappukisa uudistuu

Ennakkoilmoittautumiset
kentän toimistoon ti 26.5.
mennessä. Tilaisuus on
maksuton.

Varaa kalenteriin Vapun päivän vietto golfin

• tarjoilua

parissa. Perinteinen Vappukisa uudistuu tänä
vuonna. Sekä kisasta että Vappulounaasta
tarkemmat tiedot www.nurmijarvi-golf.fi

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry.
Päätoimittaja: Esa Meriläinen tj@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry.,
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
Puh: 09-2766 230, fax 2766 2330
internet: www.nurmijarvi-golf.fi
Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.

Nurmijärven Golfklubi ry:n
jäsenlehti 2/2009

Taitto: Liisa Suonpää
Painopaikka: Forssan Kirjapaino
Painosmäärä: 1500 kpl
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Me olemme vuoden golfseura!
Kolminkertainen eläköön-huuto meille!

S

uomen Golfliitto palkitsi Nurmijärven Golfklubin Vuoden 2008
golfseura -tittelillä. Klubin toiminnan laatu ja laajuus mm. juniori- ja
kilpagolfin puitteissa on huomioitu.
Menestyminen huippu-urheilussa perustuu hyvään ja eettisesti kestävään
seuratyöhön, jossa panostetaan myös
ammattilaisten osaamiseen ja heidän
taitojensa hyödyntämiseen.
– Nurmijärven Golfklubin seuratyö
on suomalaista golftoimintaa parhaimmillaan, professori Tapani Ilkka sanoi
onnittelupuheessaan. Se on talkootyötä, ammattimaisuutta, panostusta ja
jatkuvuutta.
– Suuren kiitoksen ansaitsevat klubimme jäsenet ja osakkaat, jotka ovat
vuosi vuodelta mahdollistaneet valmen-

nuksen osoittamalla siihen rahaa ja voimavaroja, palkinnon vastaanottaneet
toimitusjohtaja Esa Meriläinen ja puheenjohtaja Erkki Oila korostivat.

Kiitos kaunis

Kiitoskirjeessään Golfliitolle Meriläinen
sanoo, että klubin 90-luvun loppupuolella rakennettu strategia on tuottanut
tuloksia.
– Golfklubin asema golfareiden kasvattajana on erittäin tärkeässä roolissa.
Nurmijärven Golfklubin profiiliksi on
tietoisesti valittu kasvattajaseura, joka
pyrkii antamaan jäsenilleen hyvät valmiudet ja mahdollisuudet golfin monipuoliseen harrastamiseen.
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Lisää harrastajia
mahtuu mukaan

Klubi on edelleenkin mielellään kasvattamassa golfiin lisää harrastajia,
joista varmasti löytyy menestyjiä sekä kotimaan että kansainvälisille kentille.
– Suomen kilpagolfin kehittämisessä näemme asemamme ja vastuumme olla tukemassa Suomen
Golfliiton yhteisiä pyrkimyksiä menestykseen. Pyrimme edelleenkin, jäsentemme myötävaikutuksella antamaan
parhaan mahdollisen panoksemme
tässä työssä, NGK:n hallitus lupaa.

KRISTIINA SAHAKANGAS
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Mikael Jämsä odottaa
saavansa seuraa
rahakentille
4
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Mikael Jämsän mielestä
seura tukee pelaajia esimerkillisesti.

kultasormi. Hänen valmennettaviin kuuluvat myös ehkä Suomen paras amatööri Henri Satama ja naisissa
Elina Ikävälko.
Jämsän mielestä menestyksen avain on myös seuran hyvä henki ja terve sisäinen kilpailu.
– Meillä on seurassa tosi monta hyvää pelaajaa.
Harjoittelemme ja teemme kisamatkoja yhdessä. Uskon, että Henkka (Satama) siirtyy seuraavaksi ammattilaiseksi, povaa Jämsä.
Myös henkinen valmennus kuuluu Jämsän vakioohjelmaan. Siitä pitää huolen Pie Hagström. Hyvä
lyöjiä on maailma pullollaan, mutta mestarit syntyvät
omassa päässä.
– Pääkopasta on kiinni 95 prosenttia.

Jalat maassa, tavoitteet pilvissä

N

urmijärven Golfklubin ensimmäinen ammattilainen Mikael Jämsä (22) valmistautuu luottavaisena tulevaan kauteen. Ensimmäinen
kausi opetti, että tie huipulle vaatii paljon työtä, kärsivällisyyttä ja hyvän valmentajan.
Jämsä suitsuttaakin valmentajaansa Peter
”Petsku” Hagströmiä.
– Petsku on rauhallinen, tietää mitä tekee ja luottaa, että tuloksia tulee pitkällä aikavälillä.
Hagströmistä onkin tullut seuralle varsinainen

Mikael Jämsä on uuden sukupolven golfammattilainen.
Jalat ovat tukevasti maassa, mutta tavoitteet taivaassa.
– Jossain vaiheessa haluan olla maailmaan paras,
pamauttaa mies silmääkään räpäyttämättä.
Viime kaudella hän pelasi vain kotimaan kisoja.
Nuoren pelaajan otteet olivat tasaiset. Tulosliuskoilla
Jämsä oli heti terävimmän kärjen takana. Se on selvästi kasvattanut tulosnälkää tulevaan kauteen. Ensi
kesänä olisi tarkoitus päästä mittaamaan tasoa myös
ulkomaille. Lähivuosien tavoite on päästä pelaamaan
Europa Tourille. Suuret haaveet ovat kuitenkin rapakon
takana.
– Haluan joskus ehdottomasti palata PGA Tourilla.
Jos kaikki menee nappiin niin se olisi mahdollista viiden
vuoden päästä.
Avainsana Amerikan matkaan on putti.
– Siinä on eniten parannettavaa. Tällä hetkellä se
vie puolet harjoitteluajasta.
Jämsän vahvuus on lähipeli. Bägissä onkin kolme
wedgeä. Miehen mukaan unelmalyöntejä tulee kierrokselle 2-3, joskus ei yhtään.
Elämä ei ole kuitenkaan pelkkää pelaamista. Jämsä
kuuluu niihin viisaisiin huippu-urheilijoihin, jotka eivät
jätä elämää yhden kortin varaan.
– Aloitin syksyllä opinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Se oli hyvää vastapainoa pelaamiselle. Syksyllä kauden jälkeen ehdin istua luennoillakin.

PEKKA MOMMO
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Kulmahuoneesta

S

uomen Golfliitto on parhaillaan
päivittämässä omaa strategiaansa, joka luotiin 2000-luvun alkuvuosina.
Päivitys tehdään melko perusteellisten valmistelujen ja selvitysten perusteella, ja strategian uskotaan ja toivotaan antavan suuntaa koko golfin toimialan kehittymiseen Suomessa. Toivottavasti strategian tarkistuksen yhteydessä nähdään koko golfin toimialan
kehittäminen riittävän voimakkaasti –
eri toimijoiden näkemykset huomioiden. Päivitetty strategia esitellään golfliiton jäsenseuroille vuoden 2010 liittopäivillä.
Samaan aikaan liiton strategiatyön
kanssa on ensimmäinen Nurmijärven
golfyhteisön yhteinen strategia valmistumassa – kirjattuun muotoon. Tässä
paikallisessa tarkastelussa yhtiön ja
klubin strategiat nivotaan yhdeksi, koko NGK:n golfyhteisön strategiaksi. Lisäksi siinä tullaan huomioimaan golfkoulun, ravintolan ja shopin palvelujen
kehittäminen. Tämä kirjaamistyö on
arvioitu saatavan valmiiksi vielä kuluvan kevään aikana.

Pelikausi 2009 käynnistyy
– taantumasta huolimatta

Kausityöntekijät on otettu ja heidän
koulutuksensa käynnissä, golfkoulun
kurssikalenteri on viimeistelty ja ilmoit-

tautumiset kiivaassa vauhdissa, klubiravintolan ruokalista on suunniteltu ja
keittiössä tiskikone uusittu, shopin täydennystilaukset saapuvat pikkuhiljaa ja
tavaroiden esillepanoa järjestellään.
Pelikauden valmistelu on siis täydessä
vauhdissa ja hyvin aikatauluissaan.
Huoltokeskuksen laajennus ja saneeraus valmistuu niinikään aikataulussaan eli luovutetaan käyttäjille 15.4.
mennessä. Pari viikkoa varataan tilojen kalustamiseen ja yhtiön omiin
asennustöihin eli huoltokeskuksen pitäisi olla valmiina toimintaan toukokuun alkuun mennessä. Uusittu huoltokeskus
esitellään
osakkaille
28.5.2009 pidettävän osakasillan yhteydessä.
A-radan 2. väylälle on rakennettu
bunkkerit, joiden sijoittelu ja muotoilu
noudattaa Visio 2020 suunnitelmaa.
Bunkkerit viimeistellään huhti-toukokuun aikana ja korjausalueelle asennetaan siirtonurmi touko-kesäkuun
vaihteessa. Toivon, että alueen repairpaalut saadaan poistettua kesäkuun
loppuun mennessä.
Harjoitusradan tiiauspaikkojen korjaus jatkuu niinikään huhti-toukokuussa, ja korjauksen jälkeen viimeiset 3
korjaamatonta tiiauspaikkaa ovat saaneet uudet pinnoitteet. Näiden korjausten jälkeen harjoitusratamme on todella upeassa kunnossa, ja sinne on ilo
tuoda myös vieraita.

Kentän parannustyöt
maltilla ja harkiten

Pari viikkoa sitten sain puhelun, jossa
tiedusteltiin kauanko NGK:n kentät on
suljettu niiden korjaustöiden johdosta?
Näinhän nuo jutut maailmalla menevät
eli jutut tuppaavat paisumaan edetessään kaverilta toiselle.
Tiedusteluun oli helppo vastata:
kentän parannustyöt eivät juurikaan
haittaa normaalia pelaamista, etenkään kesä – elokuussa. Ja näinhän työt
tullaan jatkossakin ajoittamaan eli ns.
talvitöinä, jotta osakkaiden ja jäsenten
pelaaminen olisi mahdollista kiivaimman pelikauden aikana. kaikilla kenttämme radoilla.

Ollaan ylpeitä
saavutuksistamme

Vuoden 2008 Golfseura, SM-mitalit,
ensimmäinen ammattilainen seuran
omista kasvateista, kauden komeetta
2007,
vuoden
nuorisovalmentaja
2007… Tässä joitakin meriittejä, jotka
kirjataan NGK:n aikakirjoihin, ja jotka
voimme ylpeinä – muttei koppavina –
nostaa keskuudessamme niille kuuluvaan arvoon. NGK:n strategia on tuottanut tulosta ja uskon vakaasti, että
näin tulee jatkossakin tapahtumaan.

ESA MERILÄINEN

toiminnanjohtaja
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Air Finlandilla kätevästi
Costa del Golfille

Espanjan golftaivaasen
pääsee keväällä neljänä
päivänä viikossa. Viikonloppureissullakin ehtii pelata kolmena päivänä.

J

okainen kevät on uusi alku jokaiselle golfarille. Kun Suomessa
kentät ovat vielä kohmeessa, aurinkorannikolla pelataan jo kesäkentillä.
Air Finland lentää Malagaan huhtikuussa neljä kertaa viikossa. Pelillisen golfviikonlopun ehtii viettää lähtemällä Helsinki-Vantaalta torstaina
iltapäivällä ja palaamalla sunnuntaiiltana.
– Kevään lennoilla on paljon bägikansaa, myyntijohtaja Jukka Mustila Air Finlandilta kertoo.

Lennämme kohteisiin isoilla Boeing
757 -koneilla, joten bägit mahtuvat aina samaan koneeseen.
Myös Alicanteen lennetään kerran
viikossa perjantaisin. Kesällä tulee uutuuskohde Kreeta, jossa rantalomalla
voi myös pelata golfia.

Verkkokauppaa pilvien
yläpuolella

Air Finland toimii verkossa, jossa lentojen varaus ja maksaminen sujuvat vaivattomasti. Lennot ovat liputtomia eli
varausnumero toimii lentolippuna.
Useimmille matkanjärjestäjien tilauslennoille voi tilata lisäpalveluna
vaikkapa tilavammat jalkatilat exit-paikoilta, eturivin paikan, ikkunapaikan
tai minkä tahansa paikan, joka on mieluisin.

KRISTIINA SAHAKANGAS

7

– Air Finland lahjoittaa Perhemaljakisan voittajille lentoliput
Malagaan, Alicanteen tai Kreetalle,
myyntijohtaja Jukka Mattila kertoo.
Takuuvarmasti mukaan mahtuvat
myös bägit, sillä lennämme isoilla
koneilla.
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Golfväki tapasi Vantaalla ja sai uu
Suomen Golfliiton järjestämät toiset golfin toimialapäivät keräsi noin 120
osanottajaa kuulemaan
mm. huippukonsultteja
golfin suurmaasta Englannista. He toivat golfin
uusimmat tuulet lumiseen
Suomeen.
– Päivien teema Parempaa
palvelua, hienompia kokemuksia on kaikkien yhteinen etu, mutta haaste on,
miten se toteutetaan vähenevien resurssien maassa,
professori Tapani Ilkka
sanoi avauspuheenvuorossaan.

Golfkentällä pitää voida
pelata turvallisesti

G

olfkenttien turvallisuuteen vaikuttavat eniten itse pelaajat ja
heidän toimintansa, mutta toisaalta myös kentän rakenne ja lay
out. Nurmijärvellä väylät on pääosin
rakennettu melko väljästi ja väylien
välillä on tilaa tai puustoa suojana,
mutta toki muutamia hankalampiakin
paikkoja vielä on. Peliturvallisuutta on
Nurmijärvellä koko ajan parannettu ja
kenttämme pitkän ajan kehittämissuunnitelman yhtenä tärkeänä lähtökohtana on nimenomaan peliturvallisuus.

Lyönnit pitenevät ja
levenevät

Välineet ovat viime vuosien aikana
huimasti kehittyneet ja lyöntipituudet
ovat kasvaneet. Valitettavasti välinekehitys ei ole vielä niin pitkällä, että
sillä pystyttäisiin oikaisemaan vinoon
suuntautuvat lyönnit. Pidentyneiden
lyöntien myötä myös ns. "kintuille lyöminen" on lisääntynyt.
On muistettava päästää edellä menevä peliryhmä riittävän pitkälle huomioiden myös, että kun tulee se nappiosuma, niin pallo voi lentää melkoi-
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sen kauas.
Jos pallo harhautuu ei toivottuun
suuntaan, on ehdottoman välttämätöntä kajauttaa ilmoille FORE-huuto
niin, että se varmasti kuuluu. Liian
usein huuto on niin lyhyt tai hiljainen,
että sitä eivät kanssapelaajat kuule tai
pahimmillaan se jää kokonaan huutamatta.
Vastuu FORE-huudosta on nimenomaan ryhmän niillä pelaajilla, jotka
eivät ole lyömässä, koska heidän tulee
seurata kanssapelaajiensa pallon lentorataa.
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uusia ideoita
Golf tarvitsee ikoneita

Englannin golfliiton valmennusjohtaja Peter Matsson kertoi heidän visiostaan vuoteen 2020.
– Meillä golfin traditio kantaa, mutta se voi olla myös riippakivi, hän sanoi. Myös me pohdimme, miten saamme ihmiset yhä enenevässä määrin
aloittamaan golfin.
Ja kun he aloittavat, miten saamme
heidät pysymään lajin parissa. Golf
tarvitsee näkyviä ikoneita, joihin pelaajat voivat samaistua.
Hän kehottaa liittoa ja klubeja
markkinoimaan golfia. Myös lajin aloittamisen kynnystä pitäisi madaltaa ja
luoda uusia mahdollisuuksia kaikille
kiinnostuneille. Golf pitäisi saada kouluihin.

Miten haluatte golfinne?

– Pitää kysyä miten ihmiset haluavat pelata golfia. Pelaavatko he niin vähän, etteivät halua maksaa vuosipelioi-

Kenttähenkilökunnan
huomioiminen

Golfkenttä on pelaajille monipuolinen
vapaa-ajan harrastuspaikka, mutta kentän henkilökunnalle se on työpaikka. On
aina muistettava antaa myös henkilöstölle työrauha. Kun näet edessäsi kenttää kunnostavan henkilön työssään,
muista aina odottaa niin pitkään, että
saat häneltä vaikkapa käsimerkillä peliluvan. Kentänhoitajilla on oltava mahdollisuus hoitaa tehtäviään turvallisesti.
Pelaajien ja kenttätyöntekijöiden yhteistyö ja toisten huomioon ottaminen on
keskeinen turvallisuustekijä.

keudesta tai ostaa osaketta? Onko
kehitettävissä jokin tapa olla jäsenenä, jos pelaa vaikka vain kerran kuukaudessa?

– Sanomattakin on selvää, että
se olisi iso piristysruiske myös Suomen golfille, Antti Peltoniemi Golfliitosta sanoo. Myönteinen päätös lisäisi lajin arvostusta ja kiinnostavuutta roimasti.

Tänä vuonna päätetään hyväksytäänkö golf olympialajiksi.

KRISTIINA SAHAKANGAS

Golfista olympialaji?

Ei pitäisi tapahtua, mutta
silti vaan tapahtuu

Kaikista varotoimista huolimatta kentällä voi sattua vahinkoja tai ristiriitoja.
Ensisijaisesti lievemmät virheet tulee
ratkaista ja sopia heti kun ne ovat tapahtuneet tai viimeistään klubilla kierroksen jälkeen. Ennen selvittämistä
kannattaa kuitenkin laskea kymmeneen,
etteivät tunteet käy liian kuumana ja tule sanottua asioita, joita saa myöhemmin katua. Räikeisiin rikkomuksiin tulee
aina suhtautua vakavasti ja raportoida
niistä seuran kapteenille, joka hoitaa
varmasti asian jatkokäsittelyn.
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ANTTI SARJAMO

s. 16 L
so vika
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Klubi satsaa
harjoitteluun
roa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
johanna.purhonen@
sähköpostitse
nurmijarvi-golf.fi
Ryhmät kokoontuvat viikoittain Pro
Peter Hagströmin johdolla ja kuten
olemme saaneet huomata muutaman
viime vuoden ajan, Petskun valmennuksessa syntyy tulosta. Varaa siis
oma paikkasi nopeasti, sillä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

V

iime kesänä erittäin suuren suosion saavuttaneet valmennusryhmät jatkavat edelleen tänä
vuonna toimintaansa.
Ryhmiä on lisätty tälle vuodelle siten, että senioreille on ryhmät maanantaisin ja torstaisin klo 16-17.30,
naisille on ryhmä tiistaisin klo 19.3021 ja lauantaisin klo 9.30-11. Lauantairyhmä on tarkoitettu lähinnä niille

Aloittelijat Tiikeritiimiin

naisille, jotka eivät vielä halua osallistua aktiivisesti kilpailuihin. Yleisryhmän harjoitukset (johon kuka tahansa
seuran jäsen voi ilmoittautua) ovat
torstaisin klo 19-20.30.
Ilmoittaudu pian !
Ryhmät alkavat 9.5 alkaen. Ilmoittautua voi koko kauteen (12 kertaa)
hinta 90 euroa tai 6 kerran alkukauteen tai loppukauteen hintaan 60 eu-

Junioreilla toimii omat harjoitusryhmänsä. Tiikeritiimi on tarkoitettu aloitteleville junioreille ja tämä ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 16. Kilpapelaajille on omat ryhmänsä ja niihin Pro
valitsee ryhmäläiset.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen junioreiden
ryhmiin
tapahtuu
NLP
golfschoolin kautta.

JOHANNA PURHONEN

Uusien jäsenten perehdyttäminen
Miksi perehdytetään?

Uusia golfin harrastajia tuli Suomessa viime vuonna runsaat 7000 kpl,
joista Nurmijärven Golfklubin jäseniksi
liittyi satakunta henkilöä. Nurmijärven
Golfklubi haluaa helpottaa uusien jäsentensä pääsyä mukaan hienoon lajiimme, ettei ihan kaikkia asioita tarvitsisi oppia kantapään kautta.
Nurmijärvellä pelataan vuoden aikana yhteensä yli 50 000 pelikierrosta.
Tällainen pelimäärä ei onnistu mitenkään elleivät kaikki noudata tiettyjä
pelisääntöjä ja toimintamalleja.
Perusasiat, joista golfkentällä ei

voida yhtään tinkiä ovat: Oma ja kanssapelaajien turvallisuus, kentän kunnosta huolehtiminen, oikeasta pelinopeudesta huolehtiminen ja toisten pelaajien huomioiminen. Juuri nämä asiat
haluamme koulutuksen yhteydessä
uusille tulokkaille kertoa.

Miten perehdytetään?

Perehdyttäminen tapahtuu siten,
että kaikki seuraan liittyneet uudet jäsenet, joiden tasoitus on välillä 37-54,
osallistuvat kapteenien luennolle ja
kapteenin kierrokselle.
Kapteenin luento kestää noin puoli-
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toista tuntia ja siellä uusille jäsenille
kerrotaan mm. NGK:n seura- ja kilpailutoiminnasta, pelaamisesta, golfetiketistä, säännöistä, tasoitusjärjestelmästä sekä monista muista golfiin liittyvistä asioista.
Kapteenin kierroksella uusi jäsen
pelaa kapteenin tai muun kokeneen ja
kentän hyvin tuntevan klubin jäsenen
kanssa jonkin golfkeskuksen pitkistä
radoista. Kierroksen tarkoituksena ei
ole seurata pelaajan pelitaitoa, vaan
tärkeimpinä kriteereinä ovat joustava
ja turvallinen sekä kanssapelaajat huomioiva ja kentän kunnosta huolehtiva
pelitapa. Kierroksella käydään läpi
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KUVA VELI-MATTI KIISKI
myös kenttämerkinnät ja yleisimmät
säännöt sekä niiden soveltaminen tositilanteessa.

Milloin perehdytetään?

Kapteenien luentoja järjestetään
tulevana kesänä tiistaisin 12.5., 26.5.
ja 9.6. klo 18.00 alkaen. Lisäluentoja
järjestetään tarpeen.
Kapteenin kierroksia järjestetään
tänä kesänä siten, että ajalla 11.5. 15.6. on jokaisen maanantai-illan palloränninä olevan ysin lähdöt klo 17,30
- 18,20 varattu tähän tarkoitukseen.
Sekä luennoille että kierroksille voit
ilmoittautua suoraan Caddiemastereille.
Lisätietoja asiasta saat NGK:n kotisivuilta, seuran kapteeneilta ja Caddiemastereilta.

Kapteenin kevennys

Sirkuksessa oli meneillään näytös.
Leijonankesyttäjä aloitti shownsa. Ensin hän ruoski leijonaa. Sitten hän avasi leijonan kidan ja laittoi kätensä kyynärpäätä myöten leijonan kitaan. Yleisö kohahti. Sitten hän avasi leijonan
kidan ja työnsi päänsä sinne.
Taas yleisö kohahti. Seuraavaksi
hän pani leijonan hyppäämään palavan
renkaan lävitse. Yleisö oli haltioissaan.
Näytöksen jälkeen kesyttäjä kysyi yleisöltä:
– Onko joukossanne ketään, joka
uskaltaa tehdä yhtä rohkeita temppuja?
Blondi nousi pystyyn ja sanoi:
– Kyllä minä kaiken muun teen,
mutta en minä tuon renkaan lävitse
hyppää.
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Kenttämestarit toivovat
samanlaista kesää kuin pelaajatkin

V

– siis lämpimiä päiviä ja yösateita

iime vuonna klubiin apulaiskenttämestariksi tullut Tommi Turunen viettää osan talvea koulun penkillä. Hän opiskelee Hämeen
ammattikorkeakoulussa
golfkenttämestariksi. Turunen suunnittelee valmistuvansa ensi vuonna.

Mitä muuta kenttämestarit tekevät
talvella?
– Pitävät ansaittua kesälomaa sekä
pitää ammattitaitoa, Turunen kertoo.
Lisäksi talvella tehdään suunnitelmat
ja tilaukset seuraavaa kautta varten.
Myös kausi- sekä kesätyöntekijöiden
rekrytointi on talviajan töitä.
Ensi pelikauden kentän kunnostukset on linjattu. Koko kenttä pitäisi saada jokaiseksi kaudeksi hyvään kuntoon.
– Väyliä tultaneen ajan ja kelien
niin salliessa ilmastamaan sekä hiekoittamaan hiukan useammin, jotta
saataisiin vedenläpäisykykyä paran-
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Tommi Turusen ja Tapio Lehdon
hymyt olivat herkässä heidän seuratessaan reikäpelin SM-kisojen
etenemistä huippuun virittämällään pelialustalla viime kesänä.
Kuvat Veli-Matti Kiiski

nettua. Mutta nämä painotusalueet
elävät helposti kauden aikana ja toimista päätetään aina yhdessä kenttämestari Tapio Lehdon kanssa.

Timber!

Kenttäväellä ja
pelaajilla samanlainen
toivekesä

Kenttäväen toivekesä alkaa sopivan
kostealla keväällä. Kesä olisi lämmin ja
hallaton. Päivisin olisi auringonpaistetta ja lämpötila 20–25 astetta. Öisin sataisi pitkään ja rauhallisesti. Syksyt pitäisi olla mahdollisimman kuivia ja viimeisenä toiveena se, ettei lumi sataisi
sulaan maahan. Pelaajat yhtyvät näihin toiveisiin.

Jokainen vaaratilanne
on liikaa

Turunen kertoo, että viime kesänä
kentällä oli muutamia vaaratilanteita.
– Yksi oli aika vakava, kun pallo
osui ilmassa kentänhoitajan kuulosuojaimiin eli senteistä kiinni oli hyvinkin
vakava tilanne. Tilanteen teki vakavaksi se, että pelaajalla oli suora näköyhteys hoitajaan, mutta hän löi silti ilman
lupaa.
Periaatteessa yksikin läheltä piti tapaus on liikaa.
– Pelaajille jaetaan huomautuksia
tarvittaessa. Nämä asiat hoitaa kenttämestari ainakin meidän hoitajiin kohdistuvissa tapauksissa. Toisten ihmisten kunnioituksella ja maalaisjärjen
käytöllä nämä epämiellyttävät tilanteet
voidaan kyllä välttää lähes kokonaan.
NGK:n kentänkorjausvisio vuoteen
2020
tähtää
sokkoavauspaikkojen
poistamiseen. Turvallisuus on meille
kaikille yhteinen asia.
Turunen haluaa kiittää kaikkia pelaajia, NGK:n toimijoita sekä työtovereita viime kauden lämpimästä ja mukavasta vastaanotosta.
– Pidetään NGK:n lippu korkealla
myös tulevana golfkautena, Turunen
kehottaa.

KRISTIINA SAHAKANGAS

NGK:n mailta on kaadettu puuta metsänhoitosuunnitelman
mukaisesti.

… ja metsää kaatui
Kaksi vuotta sitten koko kenttäalueelle tehtiin metsänhoitosuunnitelma,
jota nyt on alettu toteuttaa. Monet väylät näyttävät lievästi sanottuna erilaisilta. Esimerkiksi C8:lla on kaadettu suuri määrä lahoja koivuja ja muualla synkkiä kuusikoita on ilmastoitu siten, että pelaajat näkevät väyliltä
toisille.

B ykkönen uusiksi syksyllä

Pelillisistä syistä metsää on kaadettu mm. B1:llä, joka tulee syksystä alkaen kokemaan reippaan kasvojen kohotuksen. Jo nyt on nähtävissä uusi,
hieno väylä, jonka tiiauspaikat tulevat entiselle henkilökunnan parkkipaikalle. Bunkkereita on tulossa sekä väylälle että griinejä suojelemaan. Eli
helpot griinin lähestymiset voidaan tulevaisuudessa unohtaa. Rakentaminen alkaa syksyllä ja 20-vuotisjuhlavuoden kausi päästään aloittamaan
tyylikkäällä väylällä.
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Uusi pelikausi
kutsuu senioreja

M

eitä NGK:n senioreja oli alkuvuoden laskelmien mukaan
625 henkeä eli yli 30% jäsenistä. Talven aikana on käyty monenlaisilla korkeanpaikan leireillä. Keneltä ovat
karvat kärähtäneet ja joillakin on vieläkin iho kananlihalla. Useammilla varsinainen pelikausi alkanee vasta toukokuun puolella.
Klubimme on saanut julkista kiitosta tultuaan valituksi vuoden golfklubiksi. Tietenkin olemme kaikki kunniamaininnasta ylpeitä ja varmaankin sen vaikutus näkyy edelleenkin toiminnassamme. Kiitos klubimme hyvästä maineesta kuuluu osittain meille kaikille,
mutta eiköhän pääosa kuitenkin varsinaisille toimihenkilöille.

Tule mukaan
tapahtumiin

Talven aikana on suunniteltu jälleen

kesäkauden toimintaa. Tarkoitus on
saada taas ensi kesänäkin kierroksen
aikana se pelipallo vähillä lyönneillä ainakin18 kertaa reikään, mutta neljän
tunnin kierrokseen mahtuu paljon
muutakin. Yhteisiä tapahtumia on perinteinen Seniorisunnuntai jo helluntaina 31.5. Seuraotteluita on kotikentällä
Hill Sideä, Keimolaa/Tuusulaa ja Tawast Golfia vastaan.

Seniorien
reikäpeli kutsuu

Suomen
Golfliiton
Senioreiden
(SGS) ja Uudenmaan Piirin Seniorien
(UPS) kokouksissa on jo käsitelty kauden tapahtumia, mutta nekin vielä tarkentuvat keväämmällä. Kuitenkin on jo
sovittu uusi seniorien seuraottelu Tawast Golfin seniorien kanssa elokuulle
ja UPS joukkuereikäpelien vastustajatkin on arvottu. Näihin 3 hengen jouk-

kueen reikäpeleihin
”vapaaehtoisia”.

tarvittaisiinkin

Katso tarkemmin
netistä

Kaikista senioreille tarkoitetuista
tapahtumista (valmennus, koulutus,
kilpailut ml. seuraottelut) on tiedot
netissä seniorien palstalla ja osallistumislistat ilmoitustaululla noin kaksi
viikkoa ennen tapahtumaa. Muistaa
kannattaa myös, että golfissa on joitakin sääntöjä, joita on syytä noudattaa. ”En tiennyt” ei ole mikään
niistä 34:stä säännöstä. Muitakin ohjeita tulee mieleen. Yksi niistä kannattaa muistaa; golf on taitolaji, jossa voimasta on paljon hyötyä, ainakin pallojen keräilijöille.

MATTI KILPELÄINEN

Nice näkökulmaa

N

aisten toiminnan painopisteenä on pelillisten taitojen kehittäminen unohtamatta viihtymistä ja seuratoiminnan mukanaan tuomaa hauskan pitoa.
Viime vuonna menestyksellisesti
aloitettu valmennustoiminta saa jatkoa myös tänä kesänä. Naisille on
varattu kaksi omaa pron vetämää
valmennusryhmää. Lisäksi järjestämme swing- ja lähipeliklinikan.
Taitojen kehittyessä myös kynnys
osallistua reikäpeli- ja mestaruuskisoihin sekä muihin klubin järjestämiin kilpailuihin madaltuu. Haastankin nyt kaikki naiset osallistumaan
ainakin yhteen golfkisaan kauden aikana.
Eräs tapa aloittaa golfkisailijan

ura on Ladies´Day kuukausikilpailuihin
osallistuminen.
Näitä mahdollisuuksia on tulevalla
kaudella kolme; sunnuntaina 24.5.,
sunnuntaina 14.6. ja lauantaina 15.8.
Heinäkuussa teemme jälleen naisten oman retken sopivaan ja vaatimukset täyttävään pelikohteeseen.
Seniorit vastaavat tänä vuonna kisajärjestelyistä, jossa Ladyt kohtaavat
SeniOrit. Tämä hersyvä ottelu mitellään lauantaina 1. elokuuta.
Voit tarkkailla taitojen kehittymistä
osallistumalla koko kauden kestävään
Eclectic -kisaan, jonka päätteeksi jokaisella on kasassa oma ”unelmakierroksensa”.
Taitojen lisäksi tarkkailemme koko
kesän ”Herrasmies golffareita”, joita
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kuulemani mukaan on tavattu myös
meidän kentällä.
Kesä tulee ja golfkentät kutsuvat,
joten kiillottakaahan mailanne tulevia
koitoksia varten valmiiksi, sillä tänä
vuonna Ladyt pesevät SeniOrit.
Nähdään kentällä!

MARITA
TUOMISTO
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Seniorit reippailevat säännöllisesti kentän talkoissa. Mukaan mahtuu lisää väkeä.
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Huoltohalli
saatiin aikataulussaan
harjaan.

Huoltohallin harjakaiset pidettiin
perinteisin menoin
Työn raskaan raatajille oli tarjolla
hernaria ja stand up -pläjäys.

Nurmijärven Golfkeskus saa ennen
kauden alkua valmiiksi asialliset sosiaalitilat kenttähenkilökunnalle.
Halmesvaara urakoi uudisosan ja
vanhan osan saneerauksen aikataulussa valmiiksi. Huoltokeskuksen kustannusarvio on noin 540 000 euroa. Rakennushankkeella saavutetaan taso,
jota tämäntasoiselta golfyhteisöltä
edellytetään.
– Haluamme, että paikat ovat kunnossa, henkilökunnalla on hyvät sosiaalitilat ja koneiden huollot voidaan
tehdä asiallisissa olosuhteissa, toimitusjohtaja Esa Meriläinen sanoi.
NGK Oy:n puheenjohtaja Juuso
Jokela kertoi, että hänellä on rakennushankkeen helpoin homma.
– Hallituksessa on hyviä rakentamisen asiantuntijoita ja organisaatiossa
peräänkatsojia. Minun mukava roolini
on kiittää kaikkia. Kun asiat etenevät
niin, että suunnittelu ja toteutus tapahtuvat suunniteltuun hintaan ja aikaan, kaikki ovat tyytyväisiä.

Ja kyllä me naurettiin

Stand up -koomikko Ismo Leikola
tupsahti paikalle kaikille yllätyksenä

muille paitsi Meriläiselle.
Jyväskyläläinen ja helsinkiläistynyt
koomikko oli kuullut, että helsinkiläiset
ovat tylyä porukkaa.
– Vaan minäpä tapasin maailman
kohteliaimman ihmisen heti kättelyssä.
Menin baariin ja suoraan vessaan. Sen

jälkeen lähdin heti pois. Ovella portsari sanoi kohteliaasti kiitos. Minä siihen,
että ole hyvä vaan. Näin ystävälliseen
meininkiin en Jyväskylässä ollut tottunut.
Seuraavana päivänä hän huomasi,
ettei passi ole voimassa ja ulkomaille
pitäisi lähteä.
– Ajoin nopeasti poliisiasemalle ja
sanoin, että nyt tarvitaan pikapassi.
Ajoin ylinopeutta ja eiku pahvipoliisiin
kameraan. Kun pääsin asemalle, sanoin että nyt tarvitaan äkkiä pikapassi,
koska lähtö on huomenna. Poliisi kysyi
valokuvaa. Sanoin, että kyllä teillä on.

Nimenmuutosehdotuksia
a’la Leikola

Stand up -koomikko Ismo Leikola viihdytti harjakaiskansaa omalla jäljittelemättömällä tyylillään.

Postista tuli Itella. Palolaitoksesta
voisi tulla Patella ja verovirastosta Vitulla.
Poliisilaitokset pitäisi yksityistää
seuraavaksi. Voisivat mainostaa ”Tule
meille, meillä on pehmeämmät pamput” ja ”Käsiraudoissa on karvapehmustus”.
Käräjäoikeudetkin voisivat kilpailla
ja mainostaa ”Tule meille, meillä on
huonoimmat syyttäjät”. Tarjous: Tapa
kolme, istu kaksi.

KRISTIINA SAHAKANGAS

