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TOIMISTON TIEDOTTEET
Toimiston päivystys
talvikaudella
Golftoimisto klubilla on avoinna rajoitetusti 28.11.2011 – 2.3.2012, tällöin toimisto on avoinna tiistaisin ja
torstaisin klo 10 – 15. Muina arkipäivinä toimitaan etäpäivystyksellä (puhelin ja sähköposti).
Kirsi Mäntynen
p. 045 – 7731 3144
kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi

Esa Meriläinen
p. 0400 – 885 775
tj@nurmijarvi-golf.fi
Omien yhteystietojen
päivitys Nexgolfiin
Jos osoitteesi muuttuu vielä ennen
vuoden vaihdetta, voit päivittää tietosi itse Nexgolfin tunnuksin. Yhteistiedoista erityisesti sähköpostin ja
puhelinnumeron paikkansapitävyys
ovat meille tärkeitä.
Sähköpostiosoitteen
ilmoittaminen
Jäsenrekisterissä on edelleen hieman
yli 200 jäsentä ilman sähköpostiosoitetta. Jos sähköpostiosoitteesi on ilmoittamatta rekisteriin, voit sen itse tehdä sinne Nexgolfin tunnuksillasi tai lähettää meille sähköpostilla
pyynnön täydentää rekisteristä puuttuva osoite.

Nurmijärvi Golfin tiedottaminen tulee jatkossakin painottumaan
sähköpostitiedotteiden toimittamiseen, joten on tärkeää, että jäsenistön
osoitteet ovat kattavasti rekisterissä.

Kauden 2011 kävijätilasto
plussalla
NGK:n ratojen käyttömäärät 7.11.
jälkeen oli yhteensä 43.860 kirjattua lähtöä, jossa on +3,5 lisäys edelliseen vuoteen. Suurin lisäys tuli par3 radalla (+13,7%), kasvua oli myös
18-reiän kierrosten starteissa (+4,3
%), palloränni ysien pelaamisessa tulikin sitten takapakkia eli starttimäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna (-7,9 %).
Tärkeitä päivämääriä
NGK Oy yhtiökokous
tiistai 17.1.2012
NGK ry kevätkokous
lauantai 17.3.2012
kevättalkoot, 14.4.2012
kauden 2012 avajaiskilpailu 1.5.2012

Jussi Mansikka, KyG
Juho Suomalainen, StLG
Niko Peltonen, NGK
Anneli Karjalainen, KGV
Niko Mähönen, KGolf
Raimo Karvonen, NGK
Ari Neejärvi, HSG		

C4
A3
B5
B8
B8
B8
B5

hybr
rauta-6
AW
rauta-7
PW
rauta-9
rauta-9

Suomen Golfliitto on valinnut pelaajat alle 14-vuotiaiden Talentti-ryhmään. Valintaleirille osallistui 62 junioria eri puolilta
maatamme. Mukana oli 51 poikaa ja 11 tyttöä. Valintaperusteina olivat kuluneen kauden kilpailunäytöt, valintaleirin testit, kolmen parhaan kilpailun (Tsemppi Tour ja
Aluetour) lyöntikeskiarvo sekä liittovalmentajan tekemät huomiot valintaleirillä Vierumäellä syys-lokakuun vaihteessa.
Muut Talentti-ryhmään valitut nuoret
ovat Otto Grönroos, Alex Hietala, Matias Honkala, Nicolas Jenkins, Santeri Lehesmaa, Antti-Jussi Lintunen, Oliver Lindell,
Kari Nermes, Jussi Nieminen, Perre Papunen, Martin Plukka, Niklas Reijonen, Juho
Suomalainen, Jesse Waaralinna, Sami Välimäki, Daniella Barrett, Anna Backman, Mira Kervinen ja Sofia Sihvola.
Ryhmän toimintaa alkaa heti. Ensimmäinen leiri on Vierumäellä 11.-13. marraskuuta. Leirit ovat kerran kuukaudessa sisältäen
viikon mittaisen harjoitusleirin Espanjassa.
Golfliiton leirit täydentävät hyvin NGK:n
talviharjoittelua ensi kautta varten.

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

Nurmijärven Golfklubi ry:n
jäsenlehti 4/2011
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Takana
hyvä kausi

Bägivaraston varaaminen
kaudeksi 2012
Klubilla olevasta bägivarastosta on
vapautumassa joitakin vuokrattavia
kaappeja, sekä isoja että pieniä. Varaustiedustelut sähköpostilla kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi

Hole In One 2011

27.5.2011
20.6.2011
28.6.2011
8.7.2011
3.9.2011
30.9.2011
30.9.2011

Eemeli Järvinen
Golfliiton
Talenttiryhmään.

Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.
Taitto: Anne Rautvuori
Painopaikka: Forssa Print 2011
Painosmäärä: 1500 kpl

Esa Meriläinen, toimitusjohtaja, Nurmijärvi Golf

K

ausi 2011 lähti vilkkaana käyntiin, kevät- ja alkukesän kuukausina starttimäärät olivat kasvussa
jopa n. +15%. Elokuun puolivälissä alkanut ja lähes koko syksyn kestänyt
’Suomen sadekausi’ leikkasi kuitenkin orastavan kasvun niin, että kauden päättyessä
päädytään n. 3,5% kasvuun starteissa. Samankaltainen trendi on havaittu toki muillakin kentillä.
Kentän kehittäminen jatkuu
Kastelujärjestelmän korjaus toteutui suunnitellusti eli viimeiset ohjauskaapelin vedot saatiin tehtyä marraskuun ensimmäisellä viikolla ja kaikki yli 600 sadetintakin tuli
vaihdettua. Pumppaamorakennuksen uusiminen suoritetaan vielä marraskuun aikana
ja kastelunjärjestelmän ATK-ohjelmisto ajetaan sisään niinikään marraskuun aikana.
Työt kentällä saatiin suoritettua kivuttomasti niin, etteivät pelaajat juurikaan häiriintyneet Uuden järjestelmän koekäyttö suoritetaan sitten huhtikuun alkupuolella 2012.
Kastelun korjauksen investointikulut näyttävät pysyvän budjetin puitteissa eli 450.000
euron raamissa. Lopullinen investointikulu on toki laskettavissa vasta keväällä 2012.
Rakennuskohteet 2012 tulevat noudattamaan ’matala profiilia eli suuria väylien korjaustöitä ei vielä tehdä. Kohteiksi on valittu B1 viheriöbunkkerin rakentaminen, B5
tiiauspaikkojen korjaus- ja laajennus, A8
tiiauspaikan korjaus- ja laajennus sekä mahdollisesti C4 tiiauspaikan korjaus- ja laajen-

”

PS. Murtsikkahiihto
on edelleen erinomainen tapa
pitää golfarinkin kuntoa yllä.
Siispä suksimaan siitä!

nus. Osa kohteista pyritään käynnistämään
siten, että ne saataisiin pelikuntoon kesäkuun 2012 alkupuolella.
Kalustoinvestoinnit 2012 kohdistuvat
pääasiassa kentänhoitokoneisiin ja parin
golfauton uusimiseen. Lisäksi rangen palloautomaatti uusitaan ja samalla siirrytään ladattaviin sarjakortteihin aikaisempien kertakäyttöisten sijaan.
Kultakortti – pelkästään
tyytyväisiä käyttäjiä
127 NGK:n osakaspelaajaa käytti mahdollisuutta lunastaa 150 €:lla Kultakortti kesäksi 2011. Kortilla sai sitten pelata veloituksetta 19 kentällä. NGK:n pelaajat käyttivätkin korttejaan ahkerasti eli keskimäärin 10
kertaa. Kierroshinnaksi tuli siis n. 15 euroa,
joka on erittäin edullista vieraspelaamista ja
todellinen osakasetu. Yhtiön hallitus on jo
päättänyt että NGK on mukana Kultakortissa myös seuraavana vuonna, mikäli korttieh-

Kulmahuoneesta
dot säilyvät samankaltaisina.
Golfosakkeen omistaminen tuo myös
etuja omalla kentällä eli osakas on kentän
ensisijainen käyttäjä, jolla on parhaat ja laajimmat oikeudet mm. lähtöaikojen varauksissa. Näin syksyisin, pelikauden päättyessä, tulee yhtiön toimistoon joitakin toimeksiantoja osakkeiden myymiseksi – pääasiassa pelaamisen lopettamisen ja paikkakunnalta muuton johdosta. Vapautuneita osakkeita kannattaa tiedustella yhtiön toimistosta tai tutkia myynti-ilmoituksia kotisivujen
kauppapaikalta.
Kausi 2011 muistojen joukkoon
Starttimäärän pieni kasvu, asiakastyytyväisyys lukujen paraneminen, peruskurssilaisten määrän lisääntyminen, menestykset kilpapelaamisessa. Tässä listan kärkeä
Nurmijärvi Golfin onnistumisista vuonna
2011. Listaahan voisi jatkaa palstatilan loppuun asti, mutta järkevämpää on kiittää niitä tekijöitä, jotka ovat onnistumisien takana. Suuret kiitokset kaudesta 2011 kentän
toimistoon Kirsille ja Johannalle ja caddiemastereille, kenttämestari Tapsalle joukkoineen sekä golfkoulun, shopin ja ravintolan
henkilökunnalle ja yrittäjille.
Tästä on hyvä lähteä vetämään hiukan
henkeä ja valmistautumaan seuraavaan vuoteen!
PS. Murtsikkahiihto on edelleen erinomainen tapa pitää golfarinkin kuntoa yllä.
Siispä suksimaan siitä!
LähiPeli 4/2011
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1. Seuran mestareita 2011
ikäluokkien reikäpelissä,
vasemmalta Kari Santonen, Rauno
Heinonen, Matti Kilpeläinen,
Leena Koivisto, Johanna Purhonen
ja Ritva Väre

2. NGK:n SM-mitalistit 2011
Miki Kuronen ja Ritvä Väre
kukitettuina.
3. 2874: Puheenjohtaja
Antti Sarjamo pääsi mukaan
”Savolaiseen sananselitys
kilpailuun”.

4. Halavatun Papat vauhdissa.
5. Seuran mestareita 2011

ikäluokkien lyöntipelissä,
vasemmalta Kari Tähtinen, Patrik
Eskola, Johanna Laakso, Miki
Kuronen, Ritva Väre ja Leena
Koivisto.

6. Johanna Laakso palkittiin
menestyksekkäänä tyttöjuniorina.
7. Yhdistyksen toiseksi
kunniajäseneksi kutsuttu Taisto
Hellgren vastaanottamassa
onnitteluja.
8. Seuran yleisten sarjojen

mestarit 2011 lyöntipelissä
Henri Satama (vas) ja Johanna
Purhonen sekä reikäpelissä Matias
Meriläinen ja Asta Peltoniemi.

Mtv3.fi sivustolla
7.10.2011 julkaistussa Marjaana Wikmanin Huomenta Suomi-jutun referaatissa
spekuloitiin lasten harrastusten hintaa.
”Lasten
harrastusten
hinnat voivat yllättää monet vanhemmat. Kuukausittain lapsen urheilusta,
musiikkiharrastuksesta tai
kuvataidekoulustakin saattaa joutua pulittamaan pitkän pennin. Usein kuukausittaiset valmennusmaksut
eivät sisällä kaikkia varusteita, matkoja, lisenssejä ja
leirejä.
Hinnat vaihtelevat suuresti paikkakunnittain ja
myös seurojen välillä. Harrastusten hintoja vertaillessa kannattaakin ottaa huomioon se, mitä hinnalla saa:
minkälaiset ovat harjoittelu-olosuhteet, onko seuralla ammattivalmentajia, mitä varusteita tai muita kuluja valmennusmaksulla katetaan. Myös se, kuinka paljon liikuntaa viikossa maksulla saa, kannattaa ottaa
huomioon. Kun jotkut ryhmät harjoittelevat kahdesti viikossa, toiset saattavat
viettää harrastuksen parissa
viikoittain kuusi iltaa.”
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Kauden
päättäjäisissä
reipas
tunnelma!
Kauden 2011 päättäjäiset vietettiin pe
4.11. ratkiriemukkaissa merkeissä, Halavatun Pappojen vetämän show’n ryydittämänä.
Illan aikana palkittiin NGK:n SMmitalistit 2011 eli Miki Kuronen (SMkulta P-18 reikäpeli) ja Ritva Väre (SMhopea sen lyöntipeli). Näiden lisäksi kukitettiin kaikki NGK:n mestaruuksia v.
2011 voittaneet pelaajat. Naistoimikunta huomioi lisäksi upeasti kehittyneen
tyttöjuniorin, Johanna Laakson, pienellä muistamisella.
Näitä ennen oli kukitettu myös syyskokouksen vastavalitsema uusi NGK:n

kunniajäsen Taisto Hellgren.
Vuoden 2011 Herrasmiesgolfariksi olivat NGK:n naisjäsenet äänestäneet
Eero Lösösen, ja herrasmiesgolfari saikin tästä meriitistä nimensä kiertopalkintoon ja silinterihatun päähänsä illan
ajaksi.
Matkavekka - Vikingline viikkokilpailuihin 2011 osallistuneiden kesken
arvottiin jälleen upea matkapalkinto:
viikon pelimatka Belekiin keväällä 2012.
Arvonnassa onni suosi tällä kerralla Birgit Kaskista.
Kiitos kaikille hauskoista juhlista ja
kuluneesta kaudesta!
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Näin kalliita ovat
lasten harrastukset

Lasten harrastusten
keskimääräiset hinnat
pk-seudulla / kk
Kuvataidekoulu 40€, uinti
50€, joukkuevoimistelu 60€,
musiikkiopisto 70€, ringette
90€, jalkapallo 100€, telinevoimistelu 100–150€, taitoluistelu 100–300€, ratsastus
100–400€, jääkiekko 250€,
karting 1000–5000€.
Lähteet: Lajiliitot, järjestöt,
seurat
Mtv3 Uutisten jutun innoittamana tein nopean laskelman junioreiden ja lasten harrastuksen
hinnoista golfissa, nimenomaan NGK:n toiminnois-

sa. Tässä seuraavassa vertailuksi:
Alle 16 v. juniori, joka pelaa vuokrapelioikeudella
– pelioikeus 300 €/v, vuosijäsenmaksu 60 €/v, harjoitusmaksut Tiikereissä kesä
+ talvi n. 250 €/v (ohjatut
harjoitukset/peli-illat ympäri vuoden 2 krt/vko; ammattiohjaajat)
Kokonaiskustannus n. 600
€/vuosi => n. 50 €/kk
Vanhempien osakkeen
junioripelioikeudella pelaavan kustannus olisi n. 25 €/
kk
Alle 22 v. juniori, joka pelaa vuokrapelioikeudella
– pelioikeus 400 €/v, vuosijäsenmaksu 60 €/v, harjoitusmaksut kilparyhmissä
kesä+talvi n. 500 €/v (ohjatut lajiharjoitukset ympäri
vuoden 2 krt/vko + fyysiset
harjoitukset + mentaalivalmennus ; ammattiohjaajat)
Kokonaiskustannus
n.
1.200 €/v => n. 100 €/kk
Vanhempien osakkeen
junioripelioikeudella pelaavan kustannus olisi n. 65 €/
kk
24 v. täyttänyt pelaaja
– pelioikeus/vastike 700
€/vuosi, vuosijäsenmaksu
110 €, harjoitusmaksut kuten edellä; n. 500 €/v
Kokonaiskustannus
n.
1300 €/v => n. 110 €/kk
Osakkeenomistaja –
klubipelaaja
vastike n. 700 €/v, jäsenmaksu 80 €/v
Pelikauden (6 kk) kustannus 780 => 130 €/kk
Tässäpä sitä ihmettelemistä golfin kalleudesta –
verrattuna Mtv3 Uutisten
jutussa olevaan listaan harrastusten hinnoista. Etenkin kun harrastajat pitävät
näillä hinnoilla harrastuspaikkansa itse kunnossa.

Esa Meriläinen

LähiPeli 4/2011
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Kansallisella tasolla

kapteeniEN KULMA

kaikki hyvin

Seuramme edustuspelaajat saivat maistaa menestystä valtakunnan huipulla parin
laihemman vuoden jälkeen. Junioreiden SM-kulta, FinnishAmateur Championshipin 2. sija ja
FT-finaalin 3. sija nostivat Nurmijärvi Golfin suomen golfaavan
kansan huulille tänäkin vuonna.
Valtakunnan pääkiertueilla
FinnishTourille(FT) ja Finnair
Junior Tourilla(FJT) nähtiin jälleen vahva edustus seuramme
pelaajia. Ammattilaisena ensimmäistä vuotta pelanneet Henri Satama ja Ossi Mikkola, sekä jo aikaisemmin ammattilaisstatuksen ottaneet Mikael Jämsä
ja Elina Ikävalko. Nuorempaan
kaartia edustivat mm. Miki Kuronen ja Valtteri Tulokas. Muita seuramme edustajia FT:lla olivat: Juha Kolari, Matias Meriläinen ja Simo Järvinen.
FT:n alkukauden kilpailuissa pelaajiamme vaivasi ehkä
hienoinen epätasaisuus. Vaikka
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nähtiin loistavia yksittäisiä kierroksia, niin usein yksi huonompi kierros pudotti pelaajiemme
sijoituksia ja palkintosijoja saatiin odotella kauden loppupuolelle asti. Ossi Mikkolan 3. sijat
sekä Vuosaaressa, että Tourin Finaalissa Norcenterissä osoittivat
seuramme kuitenkin edelleen
kuuluvan vahvasti kotimaiselle
golfkartalle.
Jäähdyttelevä Juha Kolari
ei pelannut tänä vuonna kovin
montaa kisaa, mutta ehti väläyttämään lyöntipelin SM -kisoissa
Vuosaaressa. Tasaisen tekemisen
tuloksena parhaana nurmijärveläisenä erinomainen 9. sija.
Miesten joukkue. SM kisoissakin nähtiin NGK:n joukkue. Tällä kertaa emme saaneet
aivan parasta joukkuetta jalkeille,
sillä ammattilaispelaajamme olivat estyneitä ja osa amatööreistäkin oli matkoilla. Saivatpa nuoremmat pelaajamme arvokasta

kokemusta. NGK sijoittui lopulta 13. Sijalle.
Erkko Trophy – FinnishAmateur Chanpionship nosti Miki Kurosen Suomen amatöörigolfin eliittiin. Nuori maajoukkueedustaja pelasi elämänsä parasta golfia Talissa järjestetyssä kilpailussa. Miki jopa johti kilpailua kahden pelatun kierroksen
jälkeen, mutta viimeisen kierroksen alun epäonni näytti ensin pudottavan hänet kauas mitalitaistosta. Kuitenkin jatko sujui loistavasti, eikä Mikin nousu jättänyt
ketään kylmäksi. Viimeisen reiän
birdiellä hän varmisti tämän suomen amatöörigolfin ehdottoman
ykköskilpailun
palkintosijan,
nousten lopulta jaetulle 2. sijalle. Miki jätti taakseen tukun kotimaisia nimimiehiä ja kansainvälisiä amatöörihuippuja.
NurmiJärven Golfklubin juniorit palasivat SM-tasolla mitalikantaan parin laihan

vuoden jälkeen Miki Kurosen
reikäpelin SM-kullan myötä. Miki voitti alle 18-vuotiaiden mestaruuden vaativalla NordcenterinFream -kentällä helteisessä
säässä. Näin tuli saavutettua yksi junioriajan tavoite ja golfuran
merkkipaalu.
Finnair Junior Tourille osallistui tällä kaudella NGK:sta kolme pelaajaa. Miki Kuronen, Valtteri Tulokas ja Aleksi Haapala.
Mikillä ja Valtterilla oli osallistumisoikeus kaikkiin kisoihin ja
he kiersivätkinTourin kisoja ahkerasti. Aleksi osallistui Kalajoen
osakilpailuun. Miki sijoittui lopulta FJT-rankingissa 5. ja Valtteri 19. Sijalle. Parhaita sijoituksia olivat Mikin 1. Ja 3. sija, sekä
Valtterin 6. sija lyöntipelin SMkisoissa, P18-sarjassa.
NGK:n junioreiden joukkue osallistui myös joukkue-SM
kilpailuihin, jotka järjestettiin tänä vuonna Tarinan kentällä Sii-

Yhteenveto kaudesta
Kapteenin luennot. Kapteenin luennoilla
toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi seuraamme ja kerromme heille tärkeää tietoa Nurmijärvi
Golfin tavoista ja yleisesti golfetiketistä. Yritämme kannustaa uusia jäseniä rohkeasti osallistumaan tapahtumiin ja seuramme toimintaa. Olemme kehuneet seuramme reilua ja avointa henkeä,
jotta he uskaltaisivat lähteä pelaamaan kokeneempien jäsenten peliryhmiin ja rohkeasti kysellä heiltä neuvoja ja vinkkejä (sääntöjen suomissa puitteissa!). Useimmat uudet ja golfin vasta aloittaneet
jäsenemme ovatkin kokeneet luennon alentavan
merkittävästi kynnystä tulla uuden lajin pariin ja
uuteen seuraan. Suurin kiitos hienosta seuramme
hengestä kuuluu kuitenkin teille, hyvät jäsenemme, jotka suhtaudutte avoimin mielin Nurmijärvi
Golfiin liittyviin uusiin pelaajiin!
Kapteenin luennoille osallistui tänä vuonna 75
uutta jäsentä. Kasvua viime vuodesta oli 25 prosenttia. Lisäsimme luentojen määrää, niiden aikatauluja mietittiin uusin silmin ja niitä myös markkinoitiin aktiivisemmin ja tiedotteet kohdistettiin
suoraan kohderyhmälle. Mikäli osallistuminen
kapteenin luennolle ei tänä vuonna onnistunut,
niin tervetuloa ensi kaudella kuuntelulle!

linjärvellä. Tarinassa järjestelyt
toimivat loistavasti, mutta sää ei
suosinut tuona viikonloppuna
golfareita.
Sateisessa säässä osittain
hieman alavireisesti sujuneiden lyöntipelikarsintojen jälkeen NGK pääsi kuitenkin kisaamaan sijoista 9-12, sijoittuen lopulta 10. sijalle. Sijoitus ei
lopulta ollut huono ja jokainen
joukkueen pelaaja pääsi nauttimaan onnistumisista reikäpeliotteluissa. Joukkeessa pelasivat:
Miki Kuronen, Valtteri Tulokas,
Antti Tuloisela, Aleksi Haapala,
Miikka Kaskinen ja nuori ennakkoluuloton FJT-ensikertalainen Patrik Eskola. Tyttöenergia
joukkueeseen toivat kilpauraansa jäähdyttelevä Minna Ikävalko, sekä nuori ja lupaava, myös
FJT rookie, Johanna Laakso.
Hyvin täyttivät paikkansa myös
Patrik ja Johanna, joten juniorimyllymme tuottaa jatkuvasti uusia lupaavia pelaajia.

Kapteenin kierrokset. Kapteenin luentoa ehkä jopa hiukan tärkeämpi suoritus uusille
jäsenille on kapteenin kierros. Kierroksella uudet
jäsenet saavat peliseurakseen kokeneen seuramme
jäsenen ja 9-reiän pelin tiimellyksessä käydään kokeneen kapteenin kierrättäjän johdolla läpi kierroksen aikana vastaan tulevia etiketti- ja sääntöasioita. Kapteenin kierros ei missään nimessä ole
minkäänlainen pelitesti uusille jäsenille vaan käytäntö on opettanut, että etiketti- ja sääntöasiat ovat
paljon helpompi opetella pelin ohessa kuin luokkahuoneessa piirtoheitinkalvoja tuijotellessa. Itsevarmuus kentällä kasvaa, kun kierrättäjän kanssa
opettelee perusasiat kuntoon. Tämän jälkeen pelaaminen tuntemattomienkin seurassa sujuu huomattavasti mukavammin.
Kapteenin kierroksille osallistui tänä vuonna
55 pelaajaa, jossa kasvua edellisvuodesta 17 prosenttia. Kierrostenkin suhteen aikatauluja saatiin joustavammiksi ja markkinointia terävöitettiin. Kierrätysten onnistumisen perustana on tietysti aktiivinen kierrättäjäjoukko. Uudet jäsenet
ovat antaneet todella positiivista palautetta kierrättäjistä, ja he ovatkin tunteneet itsensä hyvin tervetulleiksi seuraamme. Kierrättäjäporukkaa haluammekin suuresti kiittää menneestä kaudesta!
Haluaisitko sinä kapteenin kierrosten kierrättäjäksi? Kriteerinä kierrättäjille on ystävällinen
käytös, muutaman vuoden kokemus golfista ja hyvä perustuntemus etikettiasioissa. Golfsäännöistä
olisi hyvä osata jokapäiväisessä pelissä vastaan tulevat säännöt. Kierrätyksiä tulee muutama kerta
pelikauden aikana, ja saat itse valita sinulle sopi-

Kiitos kuluvasta ja
pitkälle jatkuneesta
pelikaudesta!
vat ajankohdat. Mikäli tunnet kiinnostusta ylläpitämään hyvää Nurmijärvi Golfin henkeä tutustuttamalla uusia jäseniä seuraamme, niin ota yhteyttä kapteeneihin!
Tasoitustoimikunnan kuulumisia.
Tällä kaudella mahdollistimme muutaman muun
seuran kanssa tasoituskierrosten pelaamisen par
3 -radalla seuratasoituksen (hcp 37–54) omaaville pelaajille. Halusimme kannustaa pelaajia hyödyntämään enemmän erinomaista ja haastavaa lähipeliharjoittelurataamme. Kokeilu toimi hyvin ja
tasoituskierroksia pelattiin n. 120 kappaletta. Ensi
kaudella jatkamme samalla mallilla. Valitettavasti tasoituskierrosten pelaaminen rajoittuu edelleen
vain seuratasoituksen omaaville pelaajille, sillä par
3 -rata on liian lyhyt, jotta siellä voisi tiputtaa virallisia EGA-tasoituksia (hcp alle 37).
Olemme noudattaneet vuosia käytäntöä, ettei
yhdeksän reiän tasoituskierroksia pitkillä radoilla
hyväksytä, mikäli tasoitus on alle 37. Tasoitusmääräykset antavat kuitenkin mahdollisuuden 9 reiän
tasoituskierroksille myös tasoitusryhmissä 4 ja 5
(hcp 18,5-36) Perusteluna käytännöllemme on ollut se, että 18 reiän kierros kuvaa paremmin pelaajan todellista taitotasoa. Ensi kaudeksi on kuitenkin suunnitteilla yhdeksän reiän tasoituskierrosten mahdollistaminen myös tasoitusryhmissä 4 ja
5. Näin valinnanvapaus annetaan pelaajalle, haluaako hän tiputtaa tasoitustaan 9 reiän kierroksilla.
Kannattaa kuitenkin pitää mielessä tuo aikaisemmin mainittu perustelumme 18 reiän tasoituskierroksista, ettei tasoitus lipsahda liian alas.
Tasoitustoimikunta ei tehnyt tänäkään vuonna yhtään harkinnanvaraista tasoituksen muutosta. Ei niitä kukaan kyllä anonutkaan!
Ensi kausi lähestyy kovaa vauhti ja hiukan
reilun puolen vuoden päästä päivä jälleen lyhenee. Suunnitelmat ensi kautta varten ovat pitkällä, mutta toivomme saavamme teiltä vinkkejä, ehdotuksia ja palautetta siitä mihin suuntaan juuri
te haluaisitte Nurmijärvi Golfin kehittyvän. Olkaa
rohkeita ja ottakaa meihin yhteyttä!
Kapteenit: Vesku Hiltunen,
vesa.hiltunen@kotiportti.fi, p. 040 5131377
Asta Peltoniemi,
asta.peltoniemi@kesko.fi, p. 050 5014331
LähiPeli 4/2011
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Eero Lösönen vuoden 2011

herrasmiesgolfariksi
Nurmijärven Ladyt valitsivat jo kuudennentoista kerran Herrasmiesgolfarin. Valinta suoritetaan vuosittain äänestyksellä, joka on käynnissä koko pelikauden ajan. Päättäjäistilaisuudessa Herrasmiesgolfari saa päähänsä silinterihatun,
jota hän sitten kantaa koko illan ajan.
Tänä vuonna Ladyjen valinta kohdistui Eero Lösöseen. Valinnan perusteina Eeron koh-

dalla mainittiin mm hänen
herrasmiesmäinen käytöksensä sekä kentällä että klubin tilaisuuksissa. Eero huomioi naiset kentällä ja auttaa heitä tarvittaessa, lisäksi hän on positiivinen ja kannustava.
Päättäjäistilaisuudessa Eero kertoi valintaansa vaikuttaneen hänen pitkä, noin 20 vuotta kestänyt harjoittelunsa kentällä erilaisia tilanteita varten.
Sitkeyttä on hänen mielestään
välillä tarvittu.

Herrasmiehiksi valitut:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Katajamäki Veikko
Mertjärvi Matti
Mertjärvi Matti
Koliseva Ensio
Hagström Peter
Hellgren Taisto
Nevalainen Tuomo
Oila Erkki
Hiltunen Juha
Sarjamo Antti
Laaksonen Pekka
Koivisto Juha
Matti Kilpeläinen
Eero Hovi
Vesa Hiltunen
Eero Lösönen

Antti Sarjamo jatkaa puheenjohtajana,
junioritoimikunta perustettiin
le omia kilpailuja ja tapahtumia.
Pyrkii aktivoimaan naisten osallistumista klubin toimintaan järjestämällä naisille suunnattuja
klubitapahtumia ja sääntökoulutusta.
Gloria Lady Cup loppukilpailu pelataan Nurmijärven golfklubilla 11.–12.8.2012, ja toimikunta
vastaa projektin toteuttamisesta.
Naistoimikunnan tapahtumakalenteri julkaistaan yhdistyksen
kotisivuilla.

Klubin syyskokous päätti valita edelleen Antti Sarjamon
puheenjohtajaksi, hallitukseen
valittiin uutena jäsenenä perustetun junioritoimikunnan pj Virpi
Järvinen. Kapteeneiksi valittiin
edelleen Vesa Hiltunen ja Asta
Peltoniemi.

Hallitus 2012
Antti Sarjamo (pj), Johanna Purhonen (siht), Vesa Hiltunen, Asta
Peltoniemi, Eero Lösönen, Osmo
Vatanen, Tommi Turunen, Juha
Laakso, Virpi Järvinen ja Merja
Iiskola.
Talous ja jäsenmaksut
Klubin jäsenmäärän arvioidaan
vuonna 2012 olevan edellisen
vuoden tasolla eli 1.777 jäsentä,
ja jäsenyyttä voivat edelleen hakea kaikki. Klubin tulot perustuvatkin pääasiassa jäsenmaksutuloihin, sillä 62% tuloista kertyy jäsenmaksuista. Loput tulot kertyvät pääasiassa osallistumis- ja palveumaksuista.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on aikuisilta 80 € ja junioreilta 45 €. Vuosijäsenten jäsenmaksut ovat aikuisilta 115 € ja junioreilta 60 €.
Suurimmat kuluerät muodostuvat klubin valmennustoiminnasta, joka sisältää opetus- ja valmennuspalkkiot, talviharjoittelukulut sekä edustuspelaajien kilpailukulut (mm. SM-kisat) kilparyhmien että ns. klubiryhmien
osalta, sekä edustuspelaajien kilpailu- ja matkakulut.
Suurin yksittäinen erä on Golfliiton jäsenmaksu, joka perustuu
klubin jäsenmäärään 31.8.2011.
Toimikunnat 2012:
Kenttätoimikunta, senioritoimikunta, kilpailutoimikunta, tasoitustoimikunta, naistoimikunta,
junioritoimikunta, valmennustoimikunta, seurajoukkueiden
SM-kisojen järjestelytoimikunta.
Junioritoimikunta vastaa klubin junioreiden koulutus- ja valmennustoiminnan suunnittelusta ja koordinoimisesta sekä juniori-ikäisten edustuspelaajien kilpailuasioiden kehittämisestä ja

koordinoimisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä valmennustoimikunnan sekä seuran pron kanssa
juniorijäsenten pelitaitojen, golfkäyttäytymisen ja sääntötuntemuksen parantamiseksi.

Poimintoja toimintasuunnitelmasta 2012
Junioritoimikunta
Keskitytään perheiden ja sekä erityisesti äitien saamiseen toimikunnan erilaisiin tehtäviin. Rekrytoidaan uusia pelaajia ja seuraohjaajia toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi.
Junioritoimikunta laatii omat,
erilliset talvi- ja kesäkausien
suunnitelmat ja esitteet. Materiaalit sisältävät toimikunnan tapahtumakalenterin, ja ovat valmistuttuaan luettavissa klubin kotisivuilla.
Kapteenit
Vuoden 2012 teemaksi otetaan
turvallisuus kentällä. Lisäksi organisoidaan etikettiopetusta junioreiden peli-iltoihin. Sääntökoulutusta järjestetään keväällä yhdessä kilpailutoimikunnan kanssa, huomioiden kaudeksi 2012
muuttuneet säännöt. Yleisistä

seuraotteluista luovutaan toistaiseksi.

Kenttätoimikunta
Kaudelle 2012 toimikunta huomioi ja ajoittaa toimintansa joukkue
SM-kisat huomioiden.
Uutena pelaajapalveluna toteutetaan pysyvät lippukartat viheriöille. Kartat perustuvat viheriöiden jakamiseen lohkoihin (6
kpl) lipunpaikkojen määrittämiseksi ja valmiiksi painettuja karttoja on saatavilla caddiemasterilta.
Kilpailutoimikunta
Merkittävin yksittäinen ponnistus
on miesten ja naisten seurajoukkue SM-kilpailujen järjestäminen
Yleiset lyöntipeli mestaruuskilpailut pelataan ensi kesänä
36-reikäisenä (18+18 reikää) kaikissa sarjoissa.
Kilpailutoimikunta
laatii
31.12. mennessä hallitukselle esityksen kilpailukalenteriksi vuodelle 2012. Osallistumismaksuja
saatetaan pikkuriikkisen joutua
nostamaan joidenkin kilpailujen
kohdalla. Kilpailukalenteri julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla
sekä vuosikirjassa.
Naistoimikunta
Toimikunta ärjestää naisjäsenil-

Senioritoimikunta
Senioritoimikunnan tehtävänä on
osaltaan edistää ja ylläpitää klubin yhteishenkeä, perinteitä sekä golfkulttuuria. Kehittää erityisesti seniorigolfia kunto- ja kilpaurheiluna sekä rohkaista ja tukea varttuneemmalla iällä aloittavia golfareita harrastuksensa alkuvaiheissa.
Senioritoimikunta täyttää 20
vuotta 26.8.2012 ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään senior-open muun vakiotoiminnan
ohella.
Valmennustoimikunta
Valmennustoimikunta vastaa klubin tavoitteellisen valmennustoiminnan sekä siihen osallistuvien
seuran edustuspelaajien kilpailuasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta.
Mid-, seniori- ja veteraaniikäisten valmennus- ja kilpailuasioiden koordinointi päivitetään
vuoden 2012 aikana valmennustoimikunnan yhteyteen kutsuttavan työryhmän toimesta
Seurajoukkueiden SM-kilpailujen järjestäminen kotikentällä Nurmijärvellä huomioidaan
myös valmennuksessa: NGK
asettaa edustuskelpoiset joukkueet miesten-, naisten- kilpailuihin järjestämällä tehovalmennusta ko. joukkueille.
Tiedotus
Lähipelilehtien lukumäärää supistetaan (max 3 + Vuosikirja),
tiedotusta keskitetään yhä enemmän kotisivuille sekä sähköpostitiedotteiden varaan.
LähiPeli 4/2011
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Gentleman Trophy 2011

Kiitos
kaudesta
2011
puheenjohtajalta
JÄSENMÄÄRÄ EDELLEEN KASVUSSA. Nurmijärven Golfklubissa oli jäseniä elokuun lopussa 1776 kpl, missä on kasvua edelliseen vuoteen 37 pelaajaa. Jäsenmäärällä mitattuna olemme Suomen Golfliiton
seuroista neljänneksitoista suurin. Golfseuroja Suomessa on kaikkiaan
131 kappaletta.
Valtaosa jäsenistämme pelaa aktiivisesti omalla kotikentällään, mitä
ei voi kaikista ”suurseuroista” sanoa. wAktiivisista toimijoista olemme
Suomen kymmenen suurimman golfseuran joukossa.
Yhteensä Suomessa oli elokuun tilaston mukaan runsaat 144 500 golfin harrastajaa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on noin 2 500 pelaajaa.

Klubimme ladyt ovat valinneet vuodesta 1996 alkaen vuosittain herrasmiesgolffarin. Herrasmiehiä on valittu kaikkiaan
14. Vuonna 2000 alkoi herrasmiesten keskinäinen mestaruuskilpailu, joka nimettiin Gentleman Trophyksi ja joka on jatkunut siitä lähtien vuosittaisena merkkitapahtumana. Vuoden
2011 kisaan, joka oli järjestyksessään kahdestoista, osallistui yksitoista pelaajaa. ( Kuvassa osallistujat)
Tämän vuotuinen kisa pelattiin sunnuntaina 14.8. Ladies
Dayn jälkeen radoilla B ja A. Sääntöjä hieman ”kevennettiin”
edellisistä vuosista osallistujien määrän ja ikähaitarin kasvaessa.
Peli pelattiin lyöntipelinä täysin tasoituksin ja vieläpä niin, että

KIITOKSET KULUNEESTA KAUDESTA. Golfvuosi 2011 sujui pienen kasvun ja aktiivisen toiminnan merkeissä. Painopistealueita kuluneelle vuodelle olivat mm. jäsenmäärän kasvun ja sitä kautta vakaan talouden turvaaminen, tapahtumien ja monipuolisen toiminnan luominen mahdollisimman laajoille kohderyhmille sekä tiedotustoiminnan
kehittäminen. Asetetut tavoitteet saavutettiin jäsenistöltä saadun palautteen mukaan varsin hyvin.
Lämmin kiitos Teille kaikille NGK:n jäsenille, jotka olette olleet omalta osaltanne mukana tekemässä tästä vuodesta onnistunutta golfvuotta. Erityiskiitoksen ansaitsevat myös kaikki toimikuntatyössä ja erilaisissa talkootöissä mukana olleet henkilöt. Suuri kiitos kuuluu myös kentän, ravintolan, golfkoulun ja pro-shopin väelle sekä caddie-mastereille.

pelaaja sai valita aloituslyöntipaikan. Voittaja palkittiin kiertopalkinnolla ja seuraavan vuoden järjestelyvastuulla. Lisäksi kolme parasta palkittiin herrasmiesjuomalla..
Turnauksessa oli, kuten mielenkiintoiseen peliin kuuluu, sekä onnistumisia että vaikeuksia. Kilpailun voiton vei Tuomo
Nevalainen 74 nettolyönnillä. Toisen sijan saavutti Pekka Laaksonen samalla tuloksella mutta heikommalla tasoituksella ja sisääntulolla. Kolmanneksi sijoittui Vesa Hiltunen 76 nettolyönnillä voittaen Erkki Oilan paremmalla tasoituksella.
Toivottavasti ensi vuonna saadaan jälleen mukaan mahdollisimman moni herrasmiehistä ja jälleen yksi uusi valittu!

SÄÄNTÖIHIN 2012 PIENIÄ MUUTOKSIA
Golfia pelataan Royal &
Anciet Rules Limitedin ja The
United States Golf Associationin
laatimilla säännöillä ja niiden tulkinnoilla. Sääntöjä tarkistetaan
neljän vuoden välein. Ensi vuoden alussa voimaan tulevat muutokset ovat melko pieniä ja enimmäkseen pelaamista helpottavia.

Palloon tähtääminen – esteessä
ei voi enää tähdätä palloa
Tähän mennessä pelaajan on katsottu tähtäävän palloa silloin, kun
hän on ottanut lyöntiasennon ja
asettanut mailan lavan maahan.
Esteessä tähtäämiseen on riittänyt, että pelaaja on ottanut lyön-
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tiasennon. Pelaaja on asettanut
mailanlavan maahan, kun se joko koskettaa maata tai sen paino
on edes osittain ruohon varassa.
Palloon tähtäämisen uusi
määritelmä on, että pelaaja on
tähdännyt palloa silloin, kun hän
on asettanut mailansa joko pallon eteen tai taakse riippumatta siitä, onko hän ottanut lyöntiasennon. Tästä seuraa tietenkin
se, ettei pelaaja voi määritelmän
mukaan tähdätä esteessä palloaan (dec. 18-2b/2).
Tärkeimmät sääntöjen
muutokset
Sääntö 6-3a. Lähtöaika ja ryh-

mät
Yleisenä käytäntönä on ollut, että kilpailumääräyksissä on lievennetty startista myöhästymisestä siten, että alle viiden minuutin myöhästymisessä sääntöjen määräämä hylkäys on muutettu kahden lyönnin rangaistukseksi tai reikäpelissä reiän menetykseksi. Nyt tämä käytäntö on
mukana säännössä. Pelaajien on
syytä muistaa, että tämä kahden
lyönnin rangaistus tulee myös siitä, että lyö avauslyöntinsä liian aikaisin ilman kilpailun toimikunnan tai startterin lupaa. Jos pelaaja lyö avauslyöntistä yli viisi minuuttia aikaisemmin kuin hänen

starttiaikansa on, hänet hylätään.
(Dec 6-3a/5)
Sääntö 12-1. Pallon etsiminen;
pallon näkeminen
Uusittu sääntö tarkentaa, että kun
pelaaja etsii palloaan esteestä irrallisten haittatekijöiden (esim.
lehtien) alta ja liikuttaa siinä palloaan, hän saa yhden lyönnin
rangaistuksen säännön 18-2a perusteella. Hiekastahan pelaaja saa
etsiä palloaan koko kentällä ja jos
pallo silloin liikkuu, pelaaja ei saa
rangaistusta.
Sääntö 13-4. Pallo esteessä.
Kielletyt toimet

Poikkeus 2 laajennetaan niin, että pelaaja voi haravoida bunkkerissa koska tahansa eli myös silloin, kun hän ei ole vielä lyönyt
siellä olevaa palloaan. Tämän
edellytyksenä on kuitenkin, että
haravointi tapahtuu pelkästään
kentän kunnostamiseksi eikä ole
säännön 13-2 vastaista (lyöntialueen tai pelilinjan parantamista).
Tämä säännön laajennus höllentää ja järkevöittää edelleen
hiekkaesteessä toimintaa. Se kattaa esimerkiksi tilanteen, missä pelaaja hakee haravan kaukaa.
Nyt hän voi haravoida saman tien
jälkensä. Jos pelaaja tässä tilanteessa haravoidessaan liikuttaa ir-

rallista haittatekijää, häntä ei rangaista (dec 13-4/9,5).
Sääntö 18-2b. Pallo liikkuu palloon tähtäämisen jälkeen
Tähän asti pelaajan on aina katsottu aiheuttaneen pallon liikkumisen. Nyt lisätään sääntöön
poikkeus eli jos tiedetään tai on
käytännössä varmaa, ettei pelaaja aiheuttanut pallon liikkumista,
rangaistusta ei tule ja pallo pelataan uudesta asemastaan.
Tämä poikkeus on tarpeen
etenkin tuulisella säällä viheriöllä. Pitää kuitenkin muistaa, että epäselvissä tilanteissa ratkaisu
tehdään pelaajaa vastaan.

PANOSTUSTA TULEVAISUUTEEN. NGK:n hallituksen syysseminaarissa käytiin läpi kuluneen vuoden toimintaa ja mietittiin, mitä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä vielä paremmin. Voimme kyllä oman kokemukseni mukaan itserakkaasti todeta, että meillä ovat monet asiat selkeästi keskiarvon paremmalla puolella.
Tulevien vuosien tavoitteena on edelleen hallittu jäsenmäärän kasvu,
mikä tarkoittaa noin 50 jäsenen nettolisäystä vuosittain. Haluamme jatkossakin kasvattaa osaavia ja vastuuntuntoisia pelaajia.
Ensi vuonna panostetaan entistä enemmän junioreihin ja heistä haluamme kasvattaa tulevia aktiivisia ja sitoutuneita NGK:n jäseniä ja
osakkeenomistajia. Vuoden alusta eriytetään valmennustoimikunnasta ”Junioritoimikunta” omaksi alueekseen, jolloin molemmat voivat paremmin keskittyä oman alueensa kehittämiseen.
Tämä ei toki tarkoita muiden ryhmien unohtamista, vaan päinvastoin toiminnassa nostetaan entistä enemmän esiin myös muut erityisryhmät kuten ladyt, midit ja seniorit.
Suuri haaste meille kaikille tulee olemaan seurajoukkueiden SM-kisojen järjestäminen Nurmijärvellä ensi kesänä. Tämän hankkeen hoitamiseen tulemme tarvitsemaan paljon talkoovoimia.
UUSI KUNNIAJÄSEN. Seuramme toistaiseksi ainoa kunniajäsen on
ollut Väinö Jaakola. Klubin syyskokouksessa valittiin uudeksi kunniajäseneksi Taisto Hellgren. Valintaperusteena olivat mm. esimerkillinen
suhtautuminen golfiin, pitkäaikainen osallistuminen NGK:n talkootoimintaan sekä huikea pelitaito. Taisto on viime vuosina pelannut useamman kerran tuloksen, joka on alle hänen oman ikänsä. Taisto on myös
naistoimikunnan valitsema Herrasmiesgolffari v. 2001. Lämpimät onnittelut Taistolle, tähän valintaan on varmasti jokaisen helppo yhtyä.
Toivotan Hyvää ja Rauhallista Joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2012
kaikille jäsenillemme!
ANTTI SARJAMO
LähiPeli 4/2011
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Yhteistyökumppanimme
kaudella 2011 mm.

Lähipelin kysymykset Sampo
Pankin johtaja Juha Iisaholle
Millaista yhteistyötä Sampo Pankki
tekee NGK:n kanssa?
– Olemme tehneet NGK:n kanssa väylämainossopimuksen. Mainoksemme näkyy myös
parkkipaikan ilmoitustaululla sekä tuloskortilla. Lisäksi viemme asiakkaita mahdollisuuksien mukaan pelaamaan NGK:n erinomaisille kentille. Seuraavan kesän projektina mietintämyssyssä on yritystapahtuman
järjestäminen asiakkaille. Viimeksi osallistuimme Uudenmaan yrittäjien turnaukseen
osallistumalla peliin sekä taloudellisella panoksella.

Miksi juuri NGK?.
– NGK oli luonnollinen valinta sijaintinsa ja
hyvin toimivan palvelun ansiosta. Nurmijärvi-Klaukkalan konttorin asiakkaat ovat pääasiassa saman kunnan alueelta samoin pankkimme konttorit ovat kohtuullisen etäisyyden
päässä. Valinta oli helppo.
Mitä pankkisektorille juuri nyt kuuluu?
– Pankkisektorilla seurataan jännityksellä Euroopan talouden kehitystä. Tiukkoina aikoina
vakavaraisuus on valttia. Sampo Pankin vakavaraisuus on huippuluokkaa. Sampo Pankki
osana Danske Bank-konsernia pärjäsi hyvin
viimeisimmässä stressitestissä ollen Euroopan kuudenneksi vakavaraisin pankki. Euroopan taloudellista kehitystä on juuri tällä hetkellä äärimmäisen vaikea ennustaa. Odotamme jännityksellä laajenevatko otsikoissa olleiden Etelä-Euroopan maiden ongelmat muu-

alle Eurooppaan. Kotimaassa ja kotikunnassa olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme ja tästä olen tyytyväinen.
Tästä kiitos kuuluu erittäin motivoituneelle
ja ammattitaitoiselle henkilöstöllemme.

Juha Iisaho pelaa golfia satoi tai paistoi.
Golf on pankinjohtajalle tapa rentoutua.

Olet aloittanut golfin ns. uudelleen.
Miltäs se nyt maistuu?
– Kokeilin golfia ensimmäisen kerran reilut 15v sitten. Silloinen vielä kiireisempi elämäntilanne ja etäisyys pelikentistä estivät kipinän syttymisen. Myöskin ostamani mailat
olivat piirun verran liian lyhyet. Viime kesänä käymäni alkeiskurssi sytytti kipinän ja
innostuin aivan uudella tavalla pelaamisesta. Mailatkin tuli valittua Petskun toimesta
oikean pituisina. Matkaa kentälle on vain n.
15 min. Pelaaminen maistuu erittäin hyvälle. Aion talvella harjoitella runsaasti tulevaa
kautta silmälläpitäen.
Tehdäänkö golfkentällä bisnestä?
– Varsinaisesti sopimuksia ei solmita kentällä. Toisaalta pelaaminen on erinomainen tapa tutustua liikekumppaniin ja kentällä luodaankin helposti pohjaa toimivalle yhteistyölle. Golf on erittäin hyvä tapa ja laji liikesuhteiden hoitoon.
Lähetä terveisiä
– Lähetän terveisiä erinomaisen alkeiskurssin vetäneelle Toni Korpiheteelle sekä Petsku Hagströmille mailavalinnoissa auttamisesta. Myös Esa Meriläiselle menee terveiset hyvin järjestetystä kilpailuista yhteistyökumppaneille. Keep up the good work!!
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Huomionosoituksia
naispelaajille

TULOSKIMARA 2011
Vappukisa

Johanna Laakso
Naistoimikunta ja ladykapteeni ovat jo vuosien
ajan palkinneet eniten tasoitustaan pudottaneen naispelaajan pienellä huomionosoituksella. Tänä vuonna palkittiin kaksi henkilöä,
jotka ovat innokkaasti kehittäneet pelitaitojaan. Outi
Raitasuo liittyi seuraamme
keväällä ja aloitti pelaamisen tasoituksella 54. Kauden
lopussa Outin tasoitus oli 36.
Nuori lupauksemme Johanna Laakso on kehittänyt pelitaitojaan määrätietoisella ja suunnitelmallisella harjoittelulla ja pelannut kauden aikana lukuisia
kierroksia sekä edustanut
seuraa pelaamalla FJT:n kisoissa. Johannan tasoitus oli
kauden alussa 18,5 ja kauden
lopussa tasoitus oli jo 11,0.
Lisäksi
naistoimikunta antoi kauden päättäjäisissä Johannalle tunnustuksen ahkerasta ja tavoitteellisesta harjoittelusta. Toivomme, että Johanna jaksaa valmentautua ja kehittää itseään niinkin pitkälle, että näemme hänet joskus Suomen
ja Nurmijärvi Golfin edustajana Olympialaisissa.
Ensi kesänä seuraamme
jälleen naisten tasoitusten
kehittymistä ja innostakin
kaikkia naisia pelillisten taitojen kehittämiseen vaikkapa osallistumalla ohjattuun
Petskun talvi- tai kesäharjoitteluun. Mitä alemmalla
tasoituksella pelaat, silloin
lähtöryhmiin mahtuu useampi pelaaja ja siten pääset
tutustumaan uusiin pelikavereihin.
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1. Oili Ask............................... 40
2. Eira Niemi.......................... 40
3. Asta Peltoniemi.................. 38

A-rata Naiset
1. Anne Nieminen.................. 18
2. Helena Oesch.................... 17
3. Johanna Purhonen............ 16

Joukkuetulokset pb
1. Marjatta Nilsen, Ritva Kilpi,
Tuomo Nurmi ja
Matti Kilpeläinen.................... 70
2. Tuija Björklund, Pirkko
Heinonen, Pekka Laaksonen ja
Matti Satama......................... 69
3. Jarmo Niemi, Timo Mikkola,
Anne Nieminen ja
Juhani Parikka....................... 68

B-rata Naiset
1. Asta Peltoniemi.................. 20
2. Virpi Järvinen..................... 20
3. Johanna Laakso................ 18

Lippukisa

Miehet
1. Jere Laine A2 8m lipusta
2. Antti Sarjamo.A1 210cm lipusta
3. Esa Meriläinen .A1 20m lipusta
Naiset
1. Johanna Laakso
A1 66m lipusta
2. Tyyne Lehtimäki
B9 50cm lipusta (hcp 24,9)
3. Helena Silojärvi
B9 50cm lipusta (hcp 28,4)

Ekatii
Scramble

Miehet
1. Petri Laine &
Kari Santonen........................ 63
2. Ari Korkia-aho &
Jukka Kostet.......................... 65
3. Eino Merentie &
Paavo Pietikäinen.................. 65
Naiset
1. Kirsi Tiainen &
Marita Tuomisto..................... 75
2. Kirsti Romppainen &
Pirkko Heinonen.................... 81
3. Merja Iiskola &
Aulikki Mäkelä........................ 82
Sekapari
1. Esa Meriläinen &
Asta Peltoniemi..................... 68
2. Veikko ja
Sirpa Katajamäki................... 70
3. Pekka ja
Sirkka Iso-Herttua.................. 73

Seniorien kausi 2011

Ladies Day 22.5

A-rata Miehet
1. Lauri Ellilä.......................... 19
2. Lauri Kokko........................ 18
3. Markku Kangasluoma........ 17

B-rata Miehet
1. Tapio Leskinen................... 20
2. Tapani Partiainen............... 19
3. Tapio Karppinen................. 19

seniori-asiaa

N

Seniorisunnuntai

Tapahtumat. Meidän seniorikäisten yhteinen kesäkausi alkoi perinteiseen tapaan
Seniorisunnuntailla 29.5. Tapahtuma oli loppuunmyyty (sallittu 40 osallistujaa) ja tulijoita olisi ollut monin verroin enemmän, sillä onhan meidän potentiaalinen joukkomme yli 700 jäsentä.
Ladyt vsSenorit järjestettiin 31.7. (osallistujamäärä 2x20) senioreiden ollessa järjestysvuorossa pelimuotona Irishgreensome reikäpelinä. Jo viidennen kerran peräkkäin seniorit olivat epäkohteliaita ja ottivat ’pojan kotiin’. Myös tämä tapahtuma tuli loppuunmyydyksi hyvissä ajoin ennen tapahtumapäivää.

Matka-Vekka Open

Miehet
1. Jukka Kostet...................... 42
2. Juha Saarenpää................ 42
3. Helmer Berndtson.............. 42
Naiset
1. Ritva Kilpi........................... 42
2. Leena Hyvättinen............... 39
3. Asta Peltoniemi.................. 37

Ladies Day 12.6

1. Karoliina Laine................... 40
2. Eeva Nurmi........................ 37
3. Kirsi Tiainen....................... 37

Lions Golf Openhyväntekeväisyyskisa

Miehet pb
1. Tomi Järvinen.................... 39
2. Juhani Grönroos................ 38
3. Jouko Harjunpää............... 35
Naiset pb
1. Kirsi Tiainen....................... 36
2. Helena Silojärvi.................. 35
3. Birgit Kaskinen................... 34
Miehet lp/hcp
1. Timo Hyvättinen................. 70
2. Juha Pohjalainen............... 70
3. Juuso Jokela...................... 71
Naiset lp/hcp
1. Oili Ask............................... 69
2. Johanna Laakso................ 70
3. Tiina Santonen.................. 75

Greenside
Café & Restaurant
Semi- Open

Yleinen
1. Kari Santonen.................... 42

urmijärvi Golfin senioreilla oli perinteiseen tapaan jälleen vilkas kausi. Tapahtumia oli runsaasti ja niihin oli runsaasti tulijoita. Uutta oli osallistuminen Suomen Golfseniorien kesäpäiville Porissa Kalafornian kentällä heinäkuussa.

2. Jarmo Hokkinen................. 40
3. Jere Laine.......................... 37

2. Feodor Valli........................ 20
3. Joel Meriläinen.................. 20

Air Finland Perhemalja
Open

Kapteenin kannu

Paritulokset
1. Birgit ja Pasi Kaskinen....... 71
2. Tiina ja Kari Santonen....... 73
3. Leena ja Timo Hyvättinen.. 74

2 Generations

Miehet
1. Eetu ja Tom Henriksson..... 69
2. John ja Samuel Woodward .70
3. Karri ja Mikko Laine........... 70
Sekapari
1. Eemeli ja Virpi Järvinen..... 67
2. Miki ja Päivi Kuronen......... 69
3. Johanna ja Juha Laakso.... 71

Altti Maraton

Miehet
1. Mikko Malin .................... 128
2. Rauno Heinonen.............. 128
3. Miika Aarnio..................... 133
Naiset
1. Birgit Kaskinen................. 135
2. Pirkko Heinonen.............. 139
3. Arja Salminen.................. 143

Tiikeri Trophy

Tiikerit (hcp alle 40)
1. Miikka Björkbacka.............. 18
2. Kasperi Tiusanen............... 17
3. Jussi Valkama.................... 16
Tiikerit (hcp 40-54)
1. Kaisa Uusitalo.................... 24

1. Hannaleena Akkanen........ 21
2. Teemu Akkanen................. 20
3. Jaakko Veijonen................ 20

Wilson Isä-poika Open (fourball)
1. Marko ja Vertti Sinkkonen.. 49
2. Joni ja Leif Beilinson.......... 45		
3. Heikki ja Olli-Pekka
Karvanen............................... 45

Casall Ladies Day

1.Irmeli Kangasniemi............. 69		
2. Pirkko Heinonen................ 71		
3. Aulikki Mäkelä . ................. 72

Viking Line Open

Miehet pb
1. Tapio Leskinen................... 43		
2. Mika Pollari........................ 33		
3. Jaakko Raulo..................... 31

Talkoot. Kerran kuussa pidettiin Kalevi Hytin johdolla talkoita keskimäärin 15seniorilaisen voimin. Talkoiden yhteydessä C-radalla pelatun eclectic-kisan voitti Erkki Oila, Tuomo Nevalainen oli toinen ja Jorma Laakso kolmas.
Seuraottelut. Seuraotteluita on pelattu kerran kuussa Matti Kilpeläisen hoitaessa
rutinoidusti meidän puolen järjestelyt.
Kesäkuussa pelattiin Nurmijärvelläreikäpeliä Hillsidea vastaan (2x12 pelaajaa) ja
voitimme selvästi.
Heinäkuussa oli vuorossa Keimolassa 12 pelaajan joukkuein kolmen pelattavaseuran (Keimola, Tuusula & Nurmijärvi) ottelu. Kärsimmetappio molemmissa otteluissa.
Elokuussa olimme Hyvinkään vieraana 16 seniorin voimin ja sielläkin hävisimme.
Syyskuussa pelattiin Nurmijärvellä Tawastin senioreja vastaan 16 pelaajaa per seura ja voitimme.
Kansallinen kilpatason toiminta. Kilpatasolla kauden ehdoton kohokohta oli Ritva Väreen SM-hopea naisseniorin lyöntipelimestaruuskilpailussa Meri-Teijossa Ritva voitti myös kesäkuussa Senior tourin osakilpailun. Meillä on joukossamme
myös muutama potentiaalien menestyjä – toivottavasti hekin innostuvat osallistumaan.
Miesseniorien SM-kisoissa Pekka Iso-Herttua ja Petri Teivo selvisivät cutista, mutta
he eivät yltäneet mitalisijoille. Pekka selvisi karsinnasta myös Senior tourille. Seniorien
haastaja- ja aluetourilla on käynyt muutama nurmijärveläinen.
Miesveteraanien SM –lyöntipeliin osallistuivat Matti Kilpeläinen ja Tuomo Nevanlinna: Veteraanien haastaja- ja aluetourille on myös osallistuttu.
Uudenmaan alueen joukkuekilpailussa tultiin neljän joukkueen (muut Kytäjä, Ekenäs, Hirvihaara) lohkossa toiseksi; voittaja oli Kytäjä.

Miehet lp/hcp
1. Juha Laakso...................... 71		
2. Vesa Tarkkanen................. 72		
3. Mikko Laine....................... 73

Toimikunnan kilpailuja.
Epävirallinen Talvimestaruus
Talvella pelattiin seniorien epävirallinen talvimestaruus. Kilpailu koostui kahdesta osasta. Ensin pelattiin simulaattoriturnaus harjoitusvuorojen Malmin hallissa ja toisena kilpailuna pelattiin talvigolfia Lahden Golfin talvikentällä. Ensimmäinen talvigolfin mestari oli Petri Teivo.
D-kuppi Par 3 – radan ’mestaruuskilpailu’
Syyskuun toisena päivänä pelattiin perinteinen D-kuppi eli seniorien D-radan mestaruuskilpailu. Kilpailumuotona oli tasoitukseton lyöntipeli 18 reikää. Tämän vuoden
voittaja oli Matti Kilpeläinen 54 lyönnillä.

Naiset lp/hcp
1. Leena Koivisto................... 68		
2. Pirkko Heinonen................ 73		
3. Ritva Väre.......................... 74		

Muuta. Kävimme keväällä joukolla teatterissa Riihimäen Teatterissa katsomassa Agapetuksen Syntipukkia. Katsomossa oli 11 senioria.
Seniorit ovat osallistuneet varsin aktiivisesti klubimatkoille, usein olivat lähes kaikki
seniori-ikäisiä. Matkoja on ollut runsaasti ja tarjonta ollut monipuolista.

Naiset pb
1. Anneli Lindfors................... 37		
2. Tyyne Lehtimäki................. 36		
3. Merja Iiskola...................... 34

Jatkuu takasivulla

Jorma Laakso
LähiPeli 4/2011
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TULOSKIMARA 2011
Hella Scramble

Miehet
1. Janne Myyrä &
Teemu Sihvonen.................... 59
2. Juha ja
Santeri Pohjalainen............... 60
3. Timo Hyvättinen &
Jarmo Lapiolahti.................... 63
Naiset
1. Johanna Purhonen
ja Kirsi Tiainen....................... 68
2. Suvi Mero ja
Anne Nieminen...................... 71
3. Eeva Nurmi ja
Irene Suomi........................... 73
Sekapari
1. Matti Kilpeläinen &
Anneli Lindfors...................... 63
2. Pekka ja
Sirkka Iso-Herttua.................. 63
3. Aki Ruponen ja
Marjukka Rinne...................... 63

Everybody’s

1. Petri Laine......................... 39
2. Tyyne Lehtimäki................. 38
3. Arto Piiparinen................... 37

SEURAN
MESTARUUSKILPAILUT
LP miehet
1. Henri Satama
2. Miki Kuronen
3. Mikael Jämsä
4. Valtteri Tulokas

LP naiset
1. Johanna Purhonen
2. Asta Peltoniemi
3. Johanna Laakso
4. Paula Perhoniemi
LP veteraani miehet
Tuomo Nevalainen
Lauri Kokko
Matti Kilpeläinen
LP veteraani naiset
Kirsti Romppainen
Sirpa Katajamäki
Eira Niemi
LP seniori miehet
Kari Tähtinen

Kari Tirkkonen
Pekka Iso-Herttua
Petri Teivo
LP seniori naiset
Ritva Väre
Asta Peltoniemi
Hillevi Aromäki
Arja Salminen
LP mid miehet
Timo Hyvättinen
Marko Julin
Juha Laakso
Petri Laine
LP P-18v
Miki Kuronen
Valtteri Tulokas
Miikka Kaskinen
Jere Laine
LP P-16v
Patrik Eskola
Eemeli Järvinen
Aleksi Korsman
LP T-16v
Johanna Laakso
NGK Classic LP miehet
Jani Sedergren
Pekka Laaksonen
Matti Malin
Juha Taskinen
NGK Classic LP naiset
Helena Silojärvi
Pia Juha
Nelinpeli miehet
Esa Huotari/Veijo Salo
Petri Teivo/Pekka Iso-herttua
Marko Julin/Ismo Eskola
Mikko Malin/Mikko Nieminen

Nelinpeli naiset

Marita Tuomisto/
Johanna Purhonen
Asta Peltoniemi/Leena Koivisto.
Kirsti Romppainen/Pirkko Heinonen
Merja Iiskola/Kirsi Tiainen

Reikäpeli miehet
Matias Meriläinen
Kari Santonen

Vesa Hiltunen
Mikko Nieminen
Reikäpeli naiset
Asta Peltoniemi
Paula Perhoniemi
Reikäpeli mid miehet
Kari Santonen
Lapiolahti
Marko Julin
Petri Laine
Reikäpeli mid naiset
Johanna Purhonen
Leena Hyvättinen
Tiina Santonen
Kirsi Tiainen
Reikäpeli seniori miehet
Rauno Heinonen
Petri Teivo
Kari Tirkkonen
Karri Lainen
Reikäpeli seniori naiset
Ritva Väre
Asta Peltoniemi
Arja Salminen
Leena Riisalo
Reikäpeli veteraani miehet
Matti Kilpeläinen
Pekka Laaksonen
Unto Salminen
Lauri Kokko
Reikäpeli veteraani naiset
Leena Koivisto
Anneli Toivonen
Kirsti Romppainen
Tarja Rikman

Matka-Vekka
Vikingline
Viikkokilpailu

VET-miehet pistebogey..
1. Matti Kilpeläinen.............. 147
2. Tuomo Nevalainen........... 134
3. Erkki Oila......................... 129
Naiset pistebogey
1. Kirsi Tiainen..................... 152
2. Johanna Laakso.............. 146
3. Leena Hyvättinen............. 139
Seniorinaiset pistebogey
1. Ritva Väre........................ 153
2. Tiina Jokela..................... 140
3. Arja Salminen.................. 138
VET-naiset pistebogey
1. Marjatta Nilsen................. 146
2. Leena Koivisto................. 139
3. Kirsti Romppainen........... 136
Miehet SCR
1. Kari Santonen.................. 156
2. Janne Myyrä.................... 139
3. Mikko Nieminen............... 127
Miehet SCR I-tasoitusluokka
1. Matias Meriläinen............ 146
2. Vesa Hiltunen.................. 140
3. Roni Kotiluoto.................. 136
Naiset SCR
1. Ritva Väre........................ 162
2. Leena Koivisto................. 146
3. Asta Peltoniemi................ 144

Syksyn kinkku Eclectic
(A+B+C)

Miehet SCR
1. Kari Santonen.................. 101
2. Petri Laine ja Jere Laine.. 102
3. Janne Myyrä.................... 102
Naiset SCR
1. Kirsti Romppainen............117
2. Pirkko Heinonen.............. 127
3. Anne Nieminen................ 128

Miehet pistebogey
1. Janne Myyrä.....................118
2. Miikka Kaskinen............... 107
3. Matias Meriläinen............ 107

Miehet Pb

Seniorimiehet pistebogey
1. Jaakko Koskenpää.......... 123
2. Tapio Valtonen..................119
3. Jarmo Niemi.......................11

Naiset pb
1. Anne Nieminen.................. 71
2. Kirsi Tiainen....................... 68
3. Kirsti Romppainen............. 67

1. Rainer Puustinen............... 75
2. Jaakko Raulo..................... 74
3. Jarmo Niemi...................... 73

