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Ei oteta golfia niin vakavasti
Kinkkisiä sääntötulkintoja A1 ja A2
Nexgolf-ohjelmisto palveluksessasi
Varaa nyt syksyn pelimatkat

s. 3
s. 9
s. 14
s. 13

Seuraa tiedotteita www.nurmijarvi-golf.fi

Ekopalloja ympäristötietoisille

Golfpallo voi olla myös kuvallinen
käyntikortti. Ekopallot viestivät
pelaajan ympäristövalveutuneisuudesta.

Maailman ensimmäinen ympäristöystävällinen golfpallo on syntynyt. Valmistuksessa ei ole käytetty raskasmetalleja, kuten
tungstenia, kobolttia tai lyijyä, joita
useammat pallot sisältävät. Kun esimerkiksi USA:ssa lyödään vuosittain noin neljä miljoonaa palloa hukka-nimiseen paikkaan, alkavat raskasmetallipallot olla ympäristöongelma.
Dixon Earth -pallojen pakkauksetkin on
tehty kierrätysmateriaaleista. Myös pallo
on kierrätettävissä.
Ominaisuudet ovat nyt saatu kohdalleen.
Dixon Earth Eco Distance -palloilla lyövät
maailman pitkälyöntisimmät pelaajat, kuten
amerikkalainen 4-kertainen maailmanmes-

tari Sean ”The Beast” Fisher ja Suomen
”Mr. Big Hitter” Janos Uotila.

Golfpallo on kesäinen
käyntikortti

Pro shopin kautta kaikkiin palloihin saa
painatuksen. Tusina on pienin tilausmäärä. Homma hoituu sähköpostitse. Lähetä
kuva ja tilaus osoitteella petri.teivo@
ekatto.fi
Tiedustelut myös puh. 0400 450393.
Toimitusaika on noin viikko ja painokulut
tusinalle 15 euroa.

KRISTIINA SAHAKANGAS

Nurmijärven ykkösnyrkki pelaa NGK:ssa
Mitkä ovat kauden tavoitteet
golfissa?
Kimmo Behm: Tavoite on voittaa jossain kisassa kultaa, kun hopeaa on jo saatu.
Kirsti Handolin: Golfillinen tavoite on pelata aamuvarhaisilla mahdollisimman monta kierrosta
tänä kesänä.
Outi Mäkelä: Hion taitojani, että pääsen pelaamaan kesällä Nurmijärven kentälle Pertsan ja
Kilun kanssa.
Petri Kalmi: Kun olisi edes yksi kierros ilman
toppilyöntejä.

Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm (oikealla), kunnanhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Petri Kalmi ja kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Kirsti Handolin pelaavat oman kunnan golfkentällä.

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 3/2009

Taitto: Liisa Suonpää
Painopaikka: Forssan Kirjapaino
Painosmäärä: 1500 kpl
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Buddha pelaa golfia myös
Nurmijärvellä
– Golfin pitää olla ennen
kaikkea hauskaa.

Palmisen parhaat

AV-tuottajana pitkän ja menestyksekkään päivätyön tehnyt Seppo Palminen on ryhtynyt uuden golffilosofian
matkasaarnaajaksi. Hän kutsuu Buddha matkassa -ajatteluksi sitä, että pelaaja ottaa tyynesti vastaan sen, mitä
kierros tuo.
Asenne ratkaisee pelaajan reagoinnin kentällä. Perfektionismista luopuminen on vapauttavin asia, jonka golf
voi meille opettaa. Täydellisyyden tavoittelija vihaa virheitä ja siitä on muutama sentti matkaa golfin ja elämän vihaamiseen.

Vastoinkäymisten
kautta voittoon

Buddha matkassa -ajattelun mukaan
tarvitaan vastoinkäymisiä, että voi kerätä voimavaroja tästä niin epäoikeudenmukaisesta elämästä.
Palminen on tehnyt empiiristä,
mutta epätieteellistä tutkimusta seuraten miespuolisten golfaajien reaktioita
vastoinkäymisiin. Hiiltyminen antaa
keholle massiivisen adrenaliiniruiskeen, jonka saa mokaamisesta.
Voimasanat singahtelevat helposti.
Naisetkin kiroilevat, mutta erityisesti
he ruikuttavat ja valittavat.
– Mistään ei tule niin hyvä mieli
kuin siitä, että maltaa olla hiiltymättä
kentällä. Yksikään pelaaja ei hyödy
hiiltymisestä, päinvastoin peli murenee.

On vain hyviä
golfkierroksia

Palmisen mukaan ei ole olemassa
huonoja golfkierroksia. Tuloksella ei ole
merkitystä, mutta tunteella on. Tunne
on totta. Jos sekä järki ja tunne ovat
saatavilla, tunne voittaa aina.
Golfkenttä on suurten tunteiden
näyttämö. Kentälle pitäisi mennä nautiskelemaan, ei synkistelemään.

• Kukaan ei jaksa kuunnella onnistujia, mutta kaikki rakastavat
mokauskertomuksia.
• Kielteisten tunteiden hallitseminen on tunne-elämän hallitsemisen salaisuus.
• Koville jätkille paistaa aina
aurinko, naisista puhumattakaan.
• Golf ei ole pelkkä peli, se on
kuivaharjoittelua elämää varten.
Seppo Palminen hauskuutti NGK:n
osakasillassa kertomalla niin tuttuja
niin tuttuja juttuja kentältä.

Relataan nyt
herranen aika

Golf on paradoksien peli, jolloin tunnetasolle voi siirtyä myös ottamalla itsensä liian vakavasti. Monesta golfaajasta
huutaa pelko, että he munaavat itsensä. Jo avauslyönnissä aletaan pelätä
mokaamista.
Osa pelaajista tulee kentälle tekemään itsensä tärkeiksi. He kertovat,
että ovat perustajajäseniä ja isoja yritysjohtajia ja heillä näyttää olevan
määrättömästi aikaa ruikuttamiseen.

Henkinen niskalenkki
mulkvisteista

Golfklubeilla pätee Palmisen mukaan
yhden prosentin sääntö: tuhannen
hengen yhteisössä on 10 ihan toivotonta tapausta.
Tunnetasolla oleminen tarkoittaa,
että ihminen paljastaa sielunsa ja sisimpänsä kentällä. Mato Valtosen periaate: Mulkvistien kanssa ei työskennellä, ei toimi golfkentällä, koska etiketti vaatii pelaamaan seurassa kuin
seurassa.
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• Otetaan itsemme vähemmän
vakavasti ja pelataan rennommin.
– Mutta voi ajatella, että mun ei
tarvitse pelata ton kanssa kuin 18 reikää, mutta se joutuu pelaamaan itsensä kanssa koko elämänsä, Palminen
lohduttaa.
Uudenlaisen Buddha -ajettelun mukaan meidän pitää olla kiitollisia näille
mulkvisteille, koska ne antavat meille
ainutlaatuisen tilaisuuden opetella kärsivällisyyttä ja anteeksiantamista.

Hauskaa leikkiä

Palminen kehottaa lopettamaan kaikki
negatiiviset reaktiot kentällä ja pitämään hauskaa.
– Reagoidaan ainoastaan onnistumisiin eikä jäädä koukkuun ikäviin tunteisiin.
Huumorintaju golfkentällä tarkoittaa, ettei mikään eteen tuleva asia aiheuta negatiivisia tunnereaktioita.
Urheilu on valitettavasti menettänyt parhaan osan leikinomaisuudestaan. Ei pitäisi kysyä kumpi voitti, vaan
kumpi nautti leikkimisestä enemmän.

KRISTIINA SAHAKANGAS

Nurmijärvi Golfiin yhteinen

N

urmijärven Golfkeskuksessa toimivan paikallisen golfyhteisön muodostavat Nurmijärven Golfkeskus
Oy ja Nurmijärven Golfklubi ry. Tässä
tarkastelussa yhteisöstä käytetään yhteistä nimitystä Nurmijärvi Golf (NGK).
Yhteisön jäsenistön muodostavat yhtiön
osakkaat ja pelioikeuksien haltijat sekä
seuran jäsenet. Yhtiön osakkeissa on
varsinaisia pelioikeuksia yhteensä 1 231
kpl. Klubin jäsenmäärä on vakiintunut
noin 1 650 jäseneen.
Nurmijärven Golfkeskus Oy perustettiin
vuonna 1989, nykyiset kentät otettiin
käyttöön vuonna 1991 ja seura perustettiin vuonna 1990.
Missio

Nurmijärvi Golf on pääkaupunkiseudulla toimiva
laadukas ja dynaamisesti 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.
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n toiminta-ajatuksena on
tarjota miellyttävää ja rentouttavaa vapaa-ajantoimintaa
golfin ja siihen liittyvien oheistoimintojen parissa, pääasiallisena kohderyhmänään eli avainasiakkainaan, pelioikeuksiaan hyödyntävät osakkaat, (näiden vieraat) ja seuran jäsenet. Tästä ryhmästä käytetään jäljempänä yhtä,
yhteistä nimitystä jäsenistö.
Nurmijärven Golfklubi ry on kaikille avoin, golfin harrastusta monipuolisesti edistävä ja golfiin liittyvää etikettiä ja perinteitä arvostava golfseura.

Visio

Nurmijärvi Golf on tunnettu, suosittu ja laadukas
golfyhteisö, joka tarjoaa kilpailukykyiset puitteet ja
palvelut kaikille pelaajille aloittelijoista kilpapelaajiin.
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NGK on jäsenistönsä arvostama ja samalla myös valtakunnallisesti arvostettu ja tunnustettu golfyhteisö.
Peli- ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa, kenttä modernisoitu ja peruskorjattu. Kentän huoltotilat ja -alueet
ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat tehokkaan
huolto- ja hoitotoiminnan. Klubitalon tilat on saneerattu ja
muokattu ajan hengen ja oheispalvelujen vaatimusten
mukaisiksi.
Nurmijärvi Golfin toimintoihin ja jäsenistöön sitoutunut
noin 2000 henkilöä.

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
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

Arvostus

Arvostamme Nurmijärvi Golfia ja sen historiaa
– muistamme ja tunnistamme golfyhteisömme kehitysvaiheet
– arvostamme aikaisempien vuosien aktiiveja
Arvostamme ”NGK-laisuutta”
– jäsenistö päättää, jäsenistön mielipiteet ohjaavat toimintaa
– olemme monipuolisesti jäsenistönsä huomioiva ja toimiva golfyhteisö
– meillä vallitsee kodikas, lämminhenkinen ja vapautunut
ilmapiiri
Huomioimme toisemme ja vieraamme.
Arvostamme sujuvaa peliä
– jäsenistömme perehdytetään sujuvaan ja joustavaan
pelityyliin ja -rytmiin

visio ja strategia
Kunnioittamme golfperinteitä.
Ympäristöarvojen huomioiminen
– olemme mukana Suomen Golfliiton ympäristöohjelmassa NGK:n omalla ympäristöohjelmalla
– hoidamme kenttiämme ja niiden ympäristöä ympäristöystävällisillä tavoilla
– toteutamme jätehuollon ympäristön kannalta parhaiden
käytäntöjen mukaan
– kannamme kaikki vastuuta ympäristön yleisestä siisteydestä
– pyrimme ympäristökuormituksen minimointiin

Menestystekijät

Kilpailuetu rakennetaan hyvän palvelun, korkean laadun
ja osaavan henkilökunnan varaan. Palvelumielikuvaa tuetaan jäsenistölle tarjottavilla ideoilla ja ratkaisuilla. Avoin
viestintä ja jatkuva palvelun sekä jäsenistötoimintojen
kehittäminen erottaa NGK:n kilpailijoista. Menestystekijät
varmistetaan kuuntelemalla jäsenistöä, seuraamalla toimialan ja kilpailuympäristön muutoksia sekä valmentamalla henkilökuntaa aktiivisesti vastaamaan näihin vaatimuksiin.

velujen valikko vastaa jäsenistön tarpeita ja on valmis
muuntumaan jäsenistön tarpeiden muuttuessa. Valmennustoiminta on ammattitaitoista ja tuottaa menestyjiä.
Avoin, tehokas viestintä
Päätettävien asioiden taustat ja perusteet, kokoukset,
ajankohtaiset asiat tiedotetaan avoimesti jäsenistölle.
Vaikeistakin asioista voidaan keskustella.
Osaava, sitoutunut henkilöstö
Organisaatio vastaa yhteisön tarpeita ja henkilöstön ammattitaidon ja motivaation ylläpidosta huolehditaan.
Vahva, valittu imago
Klubikenttä, johon on helppo sitoutua ja jolle on ilo kutsua
osakkaiden ja jäsenten omia vieraita ja sidosryhmiä pelaamaan. Lähestymme semi-private kentän profiilia.
Pitkäjänteinen kehittäminen
Luottamus valittuun visioon ja arvojemme tunnistaminen
ohjaavat strategista päätöksentekoa sekä operatiivista
toimintojen toteuttamista. Strateginen suunnittelu toteutetaan ns. vuosikelloperiaatteella. Tässä yhteydessä tarkastellaan säännöllisesti eri toimijoiden vuotuiset tavoitteet, tehtävät ja vastuut.
Samalla voidaan valittuun PT-strategiaan tehdä tarpeelliseksi katsottavia tarkennuksia tai korjauksia.

Jäsenistön tyytyväisyys
Jäsenistön tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Mittaustuloksista tiedotetaan jäsenistöä ja tulokset analysoidaan hallitusten, henkilöstön ja oheispalvelujen tuottajien
palavereissa.
Tasapainoinen talous
Tavoitteena positiivinen kassavirta, hallittu tulos, kentän
ja oheispalveluiden kehittämisen turvaaminen.
Talouden PT-suunnittelu on luonnollinen osa yhteisön
strategiasuunnittelua.
Hyvät peliolosuhteet
Kenttä kunnossa pelikauden säätyyppien vaihtelusta riippumatta, joustava pelaaminen.
Toimivat oheispalvelut
Klubirakennuksen yleiset tilat sekä sosiaalitilat pidetään
kunnossa ja niitä kehitetään harkiten tarpeita vastaavasti.
Caddiemaster – pro shop – pro – klubiravintola: palvelujen monipuolisuus, saatavuus ja laatu sekä opetustilojen
asiallisuus pyritään turvaamaan.
Aktiivinen, toimiva klubi
Klubi on tärkeänä osana tuottamassa golfyhteisömme
palveluita ja luomassa NGK:n imagoa.
Hallittu vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmä tukee hallituksen sekä sen kulloinkin
määräämien toimikuntien tai työryhmien työtä. Klubipal-

Ja matkaa
on…..
Tarkka Pelaaja on
saattanut ihmetellä
C5:n opastaulussa
ympyröityä bunkkeria ja kysymysmerkkiä. Mistäs se siihen
on tullut? Taulun
mukaan matkaa
bunkkerille on 204
metriä, joka on kyseenalaistettu. Tosin
tavan klubipelaajalle
on se ja sama, kunhan avauksen pituus
alkaa kakkosella. Se
on juhlain paikka sinänsä!

PEKKA MOMMO
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KAPTEENIEN PÖYDÄSSÄ
Uudessa juttusarjassamme
kapteeni ja ladykapteeni
kutsuvat kapteenin pöytään vieraakseen golfväkeä
keskustelemaan ajankohtaisista seuragofliin liittyvistä asioista.

E

nsimmäiset juttukaverit toukokuisena kauniina iltana olivat
edustuspelaajamme Elina Ikävalko ja Juha Kolari.
Reilun tunnin rupattelun jälkeen kapteenit voivat ylpeänä todeta kuinka fiksuja golffareita nämä haastateltavat
sekä muut nuoret edustus- ja kilpapelaajamme ovat.
NGK:ssa on tällä hetkellä 11 edustuspelaajaa.
Edustusvalmennusryhmään valitaan pelaaja, jolla on halu kehittyä vähintään kansallisen tason
huippupelaajaksi. Heiltä edellytetään
sitoutumista harjoitteluun ja terveellisiin elämäntapoihin. Valintakriteereinä
on voimassa oleva FGT- tai FJT-kategoria tai erillinen valmennusjohdon hyväksyntä.
Golfkärpänen kun puraisee niin se

man tien händäri tipahtikin singelitaon menoa, sanotaan. Juhan kohdalla ei
solle. Eli Juhan golfhistoria on sikäli
käynytkään aivan niin äkäistä pistoa.
erilainen, että varsinaista junnu-uraa
Juhanhan me tunnemme muutenkin
harkitsevana ja rauhallisena luonteelei ole ollut ollenkaan vaan hän aloitti
suoraan miesten sarjassa.
taan ja niinpä tuntuvat olleen asJuhan perheessä äiti aloitti golfin
keleensa golfin pariin siirtymisessäkin.
pelaamisen ensin ja isä sen jälkeen.
Hän suoritti green cardinsa syksyllä
Isosiskokin pelaa ja tyttöystävä Essi1997 ollessaan 15-vuotias. Seuraavakin on sittemmin aloittana kesänä händäri tiJuhan
terveiset
nut golfin pelaamisen ja
pahti jo huimasti olomien sanojensa mukaan
len 11,7. Siihen aijunnupojille:
yksi syy oli se, että ymkaan harkkaryhmiin
TSEMPPIÄ
märtäisi edes vähän mitä
"vilkuiltiin"
nuoria
Juha ja kaverinsa puhukentällä ja joku klubin
PELEIHIN JA
vat.
jäsenistä oli tullut kyMUISTAKAA,
ETTÄ
Elinan golfura alkoi ns.
symään Juhan innosperinteiseen
malliin. Isä ja
tusta tulla ryhmään. KENTÄLLÄ PITÄÄ
Juha-veli
suorittivat
ensin
Juhan aloittikin, mutOLLA
AINA
green
cardit
ja
parin
vuota muut urheiluharden
päästä
Elinakin,
12rastukset vetivät vielä
HAUSKAA !
vuotiaana.
Elina
kertoo,
kuitenkin enemmän
että ensin ei tullut mitään hurjaa kipipuoleensa ja golf jäi hetkeksi hautunää vaan hevoset ja pesäpallo olivat
maan. Pari vuotta polvet kestivät jaltärkeämpiä. Elina harrasti hiihtoa,
kapalloa, jääpalloa, squashia ja saliyleisurheilua ja pesäpalloa piirikunnalbändyä, ja näitä kaikkia Juha pelasi
lisella tasolla. Nuorena tyttönä tuli tiSM-tasolla, jalkapallo päälajinaan.
lanteita, että Elina haettiin golfin SMArmeijan jälkeen Juha aloitti golfkisoista suoraan pesiksen SM-kisoihin.
treenit systemaattisesti Pro Peter
On siinä kiirettä pitänyt ja vanhem"Petsku" Hagström johdolla ja sa-
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ovat opettaneet itsetutkiskelua ja
kykyä oppia tuntemaan itseään uudella tavalla. Juhan mielestä henkisen valmennuksen oppeja voi hyödyntää loistavasti myös yksityiselämässä.

Juha Kolari

26 vuotta
+ 0,9, kysyttävä cädariltä
SM joukkuekulta 2007 ja 2008
Auragolfissa yksi ja
yksi albatrossi Thaimaassa
* Paras golfin osa-alue: Keskiraudat
* Tätä pitää kehittää: 40 – 70 metrin lähestymislyönnit
* Lempiruoka:
Tyttöystävänsä Essin valmistama
lohipasta
*
*
*
*

Ikä
Tasoitus
Golfmenestykset:
Holarit:

Elina Ikävalko
* Ikä
* Tasoitus
* Golfmenestykset:

27 vuotta
0,3
SM Lyöntipeli alle 18 v. , kulta ja hopea
SM Reikäpeli alle 18 v., pronssi
SM Lyöntipeli alle 21 v., hopea ja pronssi
SM Reikäpeli, naiset 2008 pronssi
SM Lyöntipeli, naiset 2007 pronssi
* Paras golfin osa-alue: Draivit
* Tätä pitää kehittää: Puttaaminen ja wedget
* Lempiruoka:
Kotikulman kiinalaisen ravintolan
kanaa mustapapukastikkeessa
pien kuljetusapu ja kannustus ovat olSekä Juha että Elina hehkuttavat
Pie Hagströmin henkisen valmennukleetkin tärkeitä kaiken aikaa.
sen tärkeyttä valmentautumisessaan.
Elina aloitti Petskun ohjaamana
Nämä valmennukset alkoivat Elinalla
systemaattisen treenaamisen 13-vuo10 ja Juhalla 4 vuotta sitten, jolloin
tiaana ja aluetourien kiertämiset sekä
valmennusta oli silloin tällöin. Viime
kilpauran hetimiten. Elina muistelee
vuosina tapaamispelanneensa SM-kisoisElinan terveiset
kerrat ovat tihentysa naisten sarjassa hänneet ja näin on tardärillä 33.
junnutytöille:
koitus jatkaa. Tänä
Kipinä jatkamiseen
Pien
on kasvanut vuosien ja ROHKEASTI MUKAAN vuonnahan
niiden tuoman menes- HARJOITUSRYHMIIN. henkinen valmennus sisältyy kaiktyksen myötä.
SIELLÄ TUTUSTUU kien edustuspelaaPetskun nimi vilahtelee tuon tuosta molem- MUIHIN TYTTÖIHIN jiemme valmennussopimukseen
ja
pien puheessa ja siitä
JA SAA KAVEREITA molemmat pitävät
ymmärrämme
kuinka
sitä aivan loistavatärkeä osuus Petskun
PELEIHIN.
na juttuna.
huippuopeilla on ollut
Kahdenkeskisissä
tapaamisissa
näiden ja muidenkin edustus- ja kilpaPien ja pelaajan välillä käydään läpi
pelaajiemme menestykseen.
ajatuksia pelistä ja elämästä ja tunteiElinan perheessäkin kaikki pelaavat
den käsittelystä. Hyvä fiilis on tärkeää
golfia ja pikkusisko Minna onkin hätyyttelemässä Elinan kantapäillä ja häja sitä etsitään mm. mielikuva- ja rennestä odottelemme seuraavaa Ikävaltoutusharjoitteiden avulla.
Molemmat kertovat, että henkinen
kon suvun huippugolffaria. Elinan avovalmennus
auttaa itsetunnon ja -luotpuoliso Tommi on myös seuramme
tamuksen
vahvistumiseen.
Elina keredustuspelaaja ja korvaamaton tuki ja
too,
että
golf
ja
henkinen
valmennus
kannustaja Elinan uralla.
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Molemmat lähettävät terveiset
ja kiitokset NGK:n jäsenistölle siitä,
että kannustus on ollut upeaa ja tuki
korvaamatonta sillä muuten ei ehkä
olisi ollut mahdollista kehittää itseään menestykseen. Heidän toivomuksena olisi, että taantumasta
huolimatta seuralla olisi mahdollisuus jatkaa nuorten pelaajien tukemista.
Nyt kun Elina on hankkinut tradenomin koulutuksen ja työelämässäkin
on tullut oltua, niin tavoite tulevaisuudessa on saada elanto golfin pelaamisesta viiden vuoden sisällä.
Kun pääsee täyspäiväisesti panostamaan lajiin, niin tulosta alkaa tulla,
mutta se ei tietenkään ala näkymään
aivan heti.
Juhan tavoitteena on myös ammattilaisuus, mutta ensin tavoite on
maajoukkuepelaajaksi, jota kautta
sponssiasiat ja pelaaminen mahdollistuvat paremmin. Juha etenee lyhyen tähtäimen suunnitelmin ja aikomuksena on myös jatkaa opintoja.
Pyysimme miettimään mitä heidän elämässä on vuonna 2020.
Elinalle tärkeintä on se, että saa tehdä sitä mistä eniten nauttii ja toivottavasti se on golf! Juha on varma,
että hän on jollakin tavalla urheilun
parissa töissä; joko itse urheilijana
taikka valmentajana.
Kapteenit antavat näille fiksuille
nuorille onnenpotkut matkaan ja toivottavat kaikkien NGK:n jäsenten
puolesta onnea ja menestystä koville, mutta realistisille tavoitteille sekä
hyvää jatkoa onnelliseen ja tasapainoiseen elämään.

ASTA PELTONIEMI,
LADYKAPTEENI

&
ANTTI SARJAMO,
KAPTEENI

Kulmahuoneesta

K

entät on saatu hyvään pelikuntoon talven jäljiltä. Talvi olikin
vaihteeksi ns. suomalainen perustalvi, joka jätti
jälkensä myös
NGK:n kenttiin. Kenttämestarimme
on kuitenkin apujoukkoineen – ammattitaidolla ja ahkeruudella – saanut
syntymään upeaa jälkeä, josta saamme taas tänäkin kesänä nauttia.
Kentällä tehtiin talven ja kevään
aikana joitakin korjaustöitä, jotka
ovat osittain jo valmiit ja käytössä.
Osa korjatuista yksittäisistä kohteista
odottaa vielä kokonaisuuden valmistumista, ennen kuin korjauksen lopullista vaikutusta voi arvioida.
Kausi on lähtenyt vilkkaasti käyntiin: toukokuun kävijätilastoihin merkitään 7.684 starttia, joka on selvästi
yli viiden aikaisemman vuoden keskiarvon. Etenkin par-3 radan ja 18reiän starttien määrissä on kasvua,
pallorännikäytössä olevalle ysille on
aikoja hyvinkin saatavana. Tästä on
hyvä mennä sesonkiin.

Nurmijärvi Golf

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n ja Nurmijärven Golfklubi ry:n yhteistä strategiaa kirjattaessa on tullut esiin monessa eri tarkastelussa ja keskustelussa käytössä olevien nimikkeidemme hajanaisuus. Etenkin kun asiaa
tarkastelee
markkinointiviestinnän
kannalta, niin golfkeskus, golfklubi,
NLP Golf School, Greenside Cafe &
restaurant, Pro Shop Ekatii hajottavat
pieniä markkinointipanostuksiamme.
Yhteisen strategian kirjaamisen yhteydessä ollaankin ottamassa käyttöön yksi yhteinen nimike: Nurmijärvi
Golf.
Nimikkeiden sekamelskan lisäksi yksi
yhteinen nimike kuvaisi pyrkimystämme toimia yhtenä yhteisenä golfyhteisönä, jossa kuitenkin eri toimijoilla on
omat vastuualueensa.

NLP Golf koulu on nyt
Nurmijärven Golfkoulu

Ensimmäisenä toimijana nimikkeensä

yhdenmukaistamiseen lähti pro Peter
”Petsku”
Hagström, joka heitti
golfkoulunsa vanhan nimikkeen takaalalle ja on ottanut käyttöön Nurmijärven Golfkoulu -nimen. Jatkossa
golfkoulun viestinnässä tulee voimakkaammin esiintymään Nurmijärvi Golfin yhteinen liiketunnus ja logo.

Nurmijärvi Golf
yhteinen strategia

Toisaalla tässä lehdessä on kerrottu
tarkemmin Nurmijärvi Golfin yhteisen
strategian kirjaamisesta ja niistä
taustoista (missio - visio – arvot ),
joihin NGK:n yhteinen strategia tukeutuu.
Tätä
työtä
esiteltiin
28.5.2009 pidetyssä osakasillassa.
Varsinainen strategia tullaan esittelemään NGK:n jäsenistölle yhtiö- ja
syyskokouksissa.
Esa Meriläinen
Toimitusjohtaja

Seniorisunnuntaina pelasimme
peräti 60 osallistujan voimin.
Tällä kertaa pelattiin joukkuepelinä foursome lyöntipeliä sekalaisin joukkuein.
Parhaat palkittiin Mariskooleilla
ja osalle arvotiin uusia sääntöoppaita.
Seniorisunnuntain voittajajoukkue. Juha Koivisto, Veijo Pitkänen, Pekka Iso-Herttua ja Matti
Virkki skoolasivat palkinnoillaan.
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Jätetään A2:n uudet
bunkkerit rauhaan

U

udet bunkkerit A2- väylällä on
rauhoitettu toistaiseksi, kunnes
siirtonurmi niiden ympärillä alkaa kestää kulutusta.
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Osmo Vatanen kertoo, että alue on
merkitty sinivalkoisin merkein pelikieltoalueeksi. Sinivalkoisilla alueilla ei
suositella liikuttavan lainkaan, vain
pallon voi hakea.
– Uusilla bunkkereilla ei ole vielä
esteiden statusta. Niistä pitää vapautua vapaalla dropilla. Vapautuminen
alueelta tapahtuu siten, että etsitään
lähin vapauttava paikka, joka ei ole lähempänä lippua kuin pallon sijainti
kielletyllä alueella. Pallo on pudotettava enintään mailanmitan päähän, ei
kuitenkaan lähemmäs lippua. Alueelta
on vapauduttava myös lyöntiasennon
suhteen.

Oikea vapautuminen
A1:n tieltä

Paikallissäännön mukaan väylän vasemmalla puolella olevan ”out of
boundsin” edessä olevalta tieltä pelaaja saa halutessaan vapaan dropin,
mutta oikea droppipaikka oikeakätisille
on useimmiten tien ja ojan välinen kapea alue. Tällöin pelaaja joutuu lyödessään seisomaan ojassa outin puolella.
Vasenkätinen pääsee helpommalla ja
vapautuu tieltä oikealle puolelle.
Monissa tapauksissa kannattaakin
lyödä tieltä. Maahan painuneita kiviä ei
saa poistaa, irtonaiset kyllä.

A1:n vesiesteen
tulkintakepposia

Kun pelaaja lyö A1:llä oikealle väylän
vedenpuoleiseen reunaan ja on epäselvää säilyikö pallo, varapalloa ei voi lyödä. Pallon katoaminen muualle kuin
vesiesteeseen on erittäin epätodennäköistä. Jos pelaaja lyö pallon joko tiiltä

Liittotuomari Osmo Vatanen kehottaa jättämään A2:n uudet bunkkerit ja niiden sinivalkoisin merkein rajatun alueen kokonaan rauhaan.

tai vesiestesäännön mukaisesti, tästä
pallosta tulee pelipallo yhden lyönnin
rangaistuksella.
Kun on epävarmaa säilyikö pallo,
asia pitää mennä tarkistamaan. Jos
palloa ei löydy, pelaajan on palattava
vesiestesäännön mukaisesti uusi pallo.
Jos on selvä havainto tai suuri todennäköisyys siitä, että pallo meni veden yli (esim. sen pomppu nähtiin),
mutta palloa ei löydy, se voidaan tuomita menneeksi veteen. Ranta viettää
oikealle, ja pallo saattaa pomppia tai
vieriä veteen. Karheikko leikataan aika
alas, ja pallo yleensä löytyy, mikäli se
on jäänyt kuiville. Kun voidaan olettaa,
että pallo on vedessä, pelaaja voi jatkaa sivuvesiestesäännön mukaisesti
kohdasta, josta pallo on todennäköisesti mennyt veteen.
– Tilanteen tekee kinkkisemmäksi,
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jos uusi pallo on pudotettu ja ensimmäinen pallo löytyykin kentän puolelta, ennen kuin dropattua on pelattu,
Vatanen kertoo. Tällaisessa tilanteessa dropattu pallo on kuitenkin jo pelissä ja edellinen on hylätty. Jos alkuperäinen pallo löytyy vastaavassa tilanteessa vesiesteestä, pitää pudotetun
pallon paikka kuitenkin oikaista, mikäli veteen menon paikka on selvästi
eri kuin oletettu. Mikäli pelaaja on ehtinyt pelata dropattua palloa, se pätee, eikä mitään oikaisuja tehdä. Pelaaja ei myöskään saa mitään lisärangaistuksia. On toimittu hyvässä uskossa havaintojen mukaisesti.
Sääntöjen idea on helpottaa peliä
ja tehdä se selkeämmäksi, Vatanen
korostaa. Säännöt kannattaisi osata.

KRISTIINA SAHAKANGAS

T

akana ovat ne ajat jolloin useimmat sanoivat jo avauspaikalla hyvästit pallolle. Valitettavan monilla vieraspelaajilla on edelleen Nurmijärven golfkeskuksesta kuva pusikkoisena metsäkenttänä missä kaikki
väylät kääntyvät omituisesti.
Esimerkkinä kenttämestari Tapio
Lehto mainitsee B1:n.
– Väylä kulki kapeana puiden ym-

Pusikkokentästä on
kuoriutunut upea
puistokenttä

Väylillä olevat kannot jyrsitään aikanaan. Myös Aku
Ankka kantoja jätetään kentälle.

Tammet ovat merkattu sinisin nauhoin.

päröimässä kujassa kuin katu pilvenpiirtäjien puristuksessa New Yorkissa.

Puu ryskyen kaatuu

Ahtaat väylät ovat nyt historiaa. Kenttää on parturoitu viime vuosina taiten.
Viime vuoden aikana kentän metsissä
onkin käynyt melkoinen savotta. Puu
on kaatunut ryskyen ja lanssi poikineen on ilmestynyt väylien vierustoille.
Kaikki tämä on tehty tarkan metsänhoitosuunnitelman pohjalta.
Nyt on tilaa lyödä vähän sivuunkin
ja väylän vierustojen perkaaminen on
tehnyt kentälle todella hurjan muodonmuutoksen.
Kentän pääpuulajit ovat komea punarunkoinen mänty, kuusi ja koivu Jatkossa palaajat saavat ihailtavakseen
myös jalopuita. Ne ovat merkattu sinisillä nauhoilla.
– Pääasiassa ne ovat tammia, Lehto sanoo.
Syrjäisestä sijainnista huolimatta
kenttä muistuttaa nyt enemmän hyvin
hoidettua puistokenttää kuin metsäkenttää. Yhdestä asiasta pidetään kiinni viimeiseen asti.
Lehto korostaa, että peltokenttää
tästä ei haluta tehdä, vaan pelaajalla
pitää olla edelleen tunne, että pelaa
väylään ”yksin”, ilman naapuriväylien
häirintää.

PEKKA MOMMO

Siistiminen on tuonut avaruutta väylille.

Linnunlaulu
vetonaulaksi
Kukas kissan hännän nostaa jos ei kissa itse. Nurmijärven Golfkeskuksen kannattaisi harkita luonnonrauhan tehokasta markkinointia pelaajille. Kenttä on nimittäin oikeasti kuin lintukoto. Sinne ei kuulu teiden
humina tai muu meuhka. Menkääpä joskus aikaisin aamulla pelaamaan. Lintujen konsertti on kerrassaan mahtava. Silloin sielu lepää.
Kaiken kruunaa kenttä josta on vuosien saatossa sukeutunut todella kaunis. Siitä kannattaa olla ylpeä.

PEKKA MOMMO

Lintujakaan ei kentällä ole unohdettu. Aamupelaaja saakin pelata
varsinaisessa lintujen sinfoniassa.
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Golfelämyksiä 100 vuoden takaa
– hikkorimailoilla mestiksiin
Golfia parikymmentä vuotta harrastanut klaukkalalainen Antti Paatola hurahti
muutama vuosi sitten golfantiikkiin sillä seurauksella,
että siitä tuli ammatti.
Seinillä kylpee auringonvalossa kymmeniä ajan charmikkaasti patinoimia
golfmailoja. Mailat ovat pelikunnossa,
joten jokainen joka pitää golfia jotenkin kerskakulutuslajina voi huoletta
myöntää olevansa väärässä. Näillä
mailoilla on pelattu sata vuotta.

Entisöidessä paljastuu erilaisia lapamateriaaleja.
Alussa lavat olivat
rautaa ja terästä, mutta aika pian siirryttiin ruostumattomiin materiaaleihin,
kuten alumiiniin ja messinkiin ja niiden
eri sekoituksiin.

Haravamaila pannaan

Mailakehitys on ollut huikeaa. Alkuaikoina mailoja oli vähemmän ja nekin
pelkästään puumailoja. Erikoispaikkoihin oli yksi tai kaksi rautamailaa.

Vintage-mailoilla ekalle
tiille

Paatola pelaa ainoastaan hikkorimailoilla.
– Mailat ovat varma keskustelun aihe ekalla tiillä, kun otan ne bägistä
esiin, hän kertoo. Oikeastaan jo bägi
juoruaa, että jotain erilaista on tiedossa.
Hänellä on pelattavia mailoja yli
400 ja keräilymailoja muutama sata.
Antiikkimailoja on maailmanlaajuisesti kerätty kymmeniä vuosia. Tallien
vinteillä mailat alkavat käydä jo harvinaisiksi. Keräilijöiden poistuttua autuaammille pelikentille, mailakokoelmia
tulee myyntiin.

Fingerbori oli alkutii

Golfaikojen alussa pallo lyötiin hiekasta tehdyltä tiiltä. Tiiauspaikkojen vieressä oli hiekkaa, josta muovailtiin pallolle koroke mm. fingerboria hieman
isommalla muotilla. Joissakin niissä oli
jopa vieteri, jolla hiekkakakku irrotettiin. Tiiattu on myös muffinssivuoan
näköisen paperitötterön ja kumituttien
päältä.

KRISTIINA SAHAKANGAS

Seura vaalimaan
golfhistoriaa

Entisöimällä pelimaila

Antiikkimailojen hinta ei aina hirvitä,
sillä jo reilusti alle satasella saa entisöidyn mailan vaikka lahjaksi.

Säännöt ovat poistaneet mm. veden vastusta vähentäneen haravanmallisen mailan, jolla pystyi paremmin
lyömään vedestä.
– Golfmailoissa kaikki on jo moneen
kertaan keksitty, Paatola sanoo. Nyt
viimeisintä huutoa ovat hybridimailat.
Sata vuotta sitten oli todella isolapaisia
draivereita, mutta ne eivät toimineet ja
poistuivat pikku hiljaa käytöstä.

Antti Paatola pelaa hikkorimailoilla ja
entisöi antiikkimailoja.
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Suomeen perustettiin pari vuotta
sitten Golfhistoriallinen seura. Kaikki
golfin historiasta ja perinteistä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Seura järjestää mm. hikkorigolfin
SM-kisat, joissa historiallinen pukeutuminen lisää elämystä.
www.golfantiikki.fi
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NexGolf – jäsenistöä
palveleva nettisivusto

V

aratessasi peliaikaa netissä, olet
kirjautunut sisään NexGolf-ohjelmistoon. NexGolf on käytössä
kentällämme nyt kolmatta vuotta ja
ohjelmisto laajenee vuosittain tuoden
uusia palveluja käyttöömme.
Jos et ole vielä käynyt tutustumassa Nexgolfi kaikkiin ominaisuuksiin,
niin näppäile osoite www.nexgolf.fi
/ngk, josta pääset suoraan Nexgolfin
sivuille. Pääset sinne myös kotisivujemme kautta www.nurmijarvi-golf.fi
kohdasta ”Ajanvaraus”. Kotisivujemme
palvelimeksi on valittu Nebulan palvelut, ja jos tällä palvelimella on joskus
häiriöitä, pääset ajanvaraukseen kuitenkin suoraan tuolla Nexgolfin nettiosoitteella.
Toivomme kaikkien jäsenten tutustuvan nyt laajennettuihin jäsenpalveluihin Nexgolf-ohjelmistossa.

Verkkotunnukset

Jokaisella jäsenellä on oma salasana.
Oletuksena on kuuden merkin pituinen
salasana, joka muodostuu seuraavasti:
2 ensimmäistä kirjainta etunimestä, 2

www.nexgolf.fi/ngk

tumisen yhteydessä. Jos jostain syystä
salasana on päässyt unohtumaan, ota
yhteys toimistoon. Palautamme oletussalasanan ja sen jälkeen voit taas luoda uuden oman salasanasi.

Omat tiedot

ensimmäistä kirjainta sukunimestä ja 2
ensimmäistä numeroa syntymäajasta.
Esimerkki: Matti Meikäläinen, syntynyt 12.07.1956. Matin oletussalasana on ”MaMe12”. Kirjainten koko on
merkitsevä eli käytä isoja kirjaimia oikeissa paikoissa. Suosittelemme, että
vaihdat salasanan ensimmäisen kirjau-

Kaiken informaation välityksen kannalta on tärkeää, että jäsenen yhteystiedot ovat oikein. Nexgolfissa voit ne kätevästi päivittää.
Sähköiset tiedotteet ovat oletusarvoisesti sallittu, koska NGK:ssa on valittu tiedottamisen pääasialliseksi kanavaksi sähköinen viestintä – jäsenkirjeiden osalla sähköpostit ja kilpailujen
lähtöajat tekstiviesteinä.
Jos et halua sähköpostia tai tekstiviestejä NGK:sta, voit muuttaa asetuksiasi.

Tasoitus- ja
harjoituskierrosten
kirjaaminen

Otamme kauden alussa käyttöön tämän toiminnon. Voit nyt kirjata kaikki

Pidetään kentästä huolta

P

elikausi on jo hyvässä vauhdissa.
Väylät ja viheriöt ovat saaneet
vihreytensä talven jäljiltä. Ensimmäisten kierrosten jälkeen oli valitettavasti havaittavissa välinpitämättömyyttä lyöntijälkien korjailussa. Samainen havainto koskee myös viheriöitä pallojen korjaamatta jääneitä alastulojälkiä.
Pelikauden alussa väylät ja viheriöt
eivät talven jäljiltä ole kaikilta osin kesäkauden veroisia. Vaikuttaako lyöntijälkien korjaamatta jättämiseen väyliltä ja viheriöiltä puuttuva kunnon ruohopeite?

Korjataan jäljet

Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä
osuutemme kentän ylläpidossa. Lyöntijälkien korjaamiseen on kärryissä hiekkapullot. Muutama askel lisää, turve
paikalleen ja hiekkaa päälle.
Viime pelikaudella saimme varauksettoman hyväksynnän kenttämme loistavasta kunnosta. Tällä kaudella meillä
on mahdollista pelata hyvillä väylillä ja
viheriöillä, jos vain sitä haluamme.
Hyvää pelikautta toivottaen

ERKKI OILA
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Tällainen kentän tuhoaminen on käsittämätöntä. Asialla on varmaan ollut yksinpelaaja, muuten pelikaverit olisivat huomauttaneet pelijäljestä tai jopa korjanneet sen Tasmanian tuholaisen jäljiltä.

Junnut harkkaleirillä
Skånessa
omat tuloskorttisi tasoitus- ja harjoituskierroksilta NGK:n kentiltä tai muilta Suomen kentiltä. Näiden kaikkien
kenttien
tuloskorttipohjat
löytyvät
Nexgolfin palvelusta. ’Muokkaa jäsentietoja’ -kohdan alta löydät oman virallisen tasoitushistoriasi viimeisiltä vuosilta (osalla vuodesta 2006 alkaen).
Nyt voit myös ajanvarauksesi yhteydessä itse merkitä pelisi tasoituskierrokseksi, jolloin sinun ei tarvitse sitä
enää erikseen caddiemasterille ilmoittaa.

Kilpailuihin
ilmoittautuminen

Kokeilimme vuoden 2008 elokuussa
suoraa kilpailuihin ilmoittautumista netin kautta ja nyt otamme sen jatkuvaan käyttöön. Tähänkin palveluun
pääset Nexgolfiin kirjauduttuasi eli kirjautumisen jälkeen valitset ’Kilpailuilmoittautumiset’ ja pääset valikosta
näppäilemään NGK:n omat kilpailut,
joihin haluat ilmoittautua.

JOHANNA PURHONEN

NGK:n junioreiden harjoitusleiri pidettiin jälleen Skånessa huhtikuun loppupuolella.
Tällä kerralla leirille osallistui lähinnä alue- ja tsemppitour ryhmiin kuuluvia junioreitamme. Leiri oli hyvin hoidettu ja organisoitu, kiitos siitä Erkki Oilalle ja Peter
Hagströmille.
Kuvassa ryhmämme poseeraamassa keväisissä merkeissä.

NGK:n 10. Skånen matkan osallistujat paluumatkalla Brahehus´in linnan raunioilla. Matkalle osallistui 41 pelaajaa. Matkalla pelasimme Örkelljungan, Bedingen, Kvarnbyn sekä Bokskogenin vanhan ja uuden kentän.
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OSTA KLUBIN PRO SHOPISTA
DIABLO-DRAIVERI HINTAAN
299, SAAT ODYSSEYTarjous voimassa 15.7.2009 saakka.

