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KAPTEENIEN ESITTELY
Kapteenien tehtävänä on ylläpitää ja kehittää klubihenkeä. He opastavat
uusia jäseniä seurakulttuuriin sekä perehdyttävät golfetikettiin. Kapteenit toimivat linkkinä jäsenistön ja seuran hallituksen välillä. Ota rohkeasti yhteyttä kapteeneihin, mikäli sinulla on kysyttävää tai kehittämisideoita!

Kaudella 2012 Nurmijärvi
Golfissa Petskun apuna
toimivat kokeneet pro’t
Jokeri Mikkola ja
Reka Partanen.
Jouko ”Jokeri” Mikkola, PGA Pro
Yli kymmenen vuoden kokemus
golfopettajana
Suomen PGA:n koulutusvastaava
TPI Certified Instructor
puh. 0400 44 99 79
www.score.fi

Tiedotus
nopeutuu

Esa Meriläinen, toimitusjohtaja, Nurmijärvi Golf
Kapteeni Vesa “Vesku” Hiltunen

p. 040 5131377, email. vesa.hiltunen@kotiportti.fi

Ladykapteeni Asta Peltoniemi

Reijo ”Reka” Partanen, PGA Pro

p. 050 5014331, email. asta.peltoniemi@kesko.fi

Seuraavassa Asta ja Vesku
kehuvat kilpaa toisiaan:
Näin Asta arvioi Veskua:
”Kapteenimme Vesku on nyt luotsannut NGK:n toimintaa komentosillalta
rauhallisin ja varmoin ottein jo kaksi
täyttä kautta. Hänen kanssaan onkin
ilo lähteä kohti alkavaa kautta uusin
suunnitelmin. Vesku on huippuhyvä
golffari ja kilpailee edelleen puoliaktiivisesti. Sanonpa, että hänen pelitaitojaan on huikean mukava katsoa ja
toivoisin, että minuun tarttuisi edes
katselemalla niitä teknisiä taitoja ja
notkeaa swingiä. Herrasmiesgolffariksi Vesku valittiin pari vuotta sit-

ten, eikä suotta. Hän jaksaa olla aina
kohtelias ja huomaavainen kaikenlaisessa peliseurassa. ”

24 vuoden kokemus opettamisesta
Opettaa tarpeen mukaan Nurmijärvellä
puh. 0400 499 355
www.golfreka.net
motto: ”Korjauksen pitää olla pieni,
mutta oikea.”

Ja Vesku vastaa kuvailemalla Astaa:
”Asta on toiminut ladykapteenina
vuodesta 2005. Hän on mukana myös
ladytoimikunnassa. Asta on erittäin
positiivinen ihminen ja aina hyväntuulinen. Hän huomioi kanssaihmiset ja on helposti lähestyttävissä. Peliseurana Asta on ehdotonta huippua:
lyö kauniilla ja tehokkaalla svingillä,
tsemppaa peliryhmää ja pelaa reippaasti. Asta on ollut tärkeä osa Nurmijärvi Golfin menestystarinaa.

L

ähipelilehti on uudistunut 20-vuotisen historiansa aikana muutamin
selvin harppauksin. 2-väripainosta
musta/valko-monistenipun kautta moderniin aikakausilehtimäiseen ulkoasuun. Alkuvuosina lehti palveli klubin jäseniä lähes ainoana tiedotuskanavana, parhaina vuosina lehti julkaistiin jopa kuusi
kertaa, Vuosikirjan ohella.
Nyt on jälleen aika uudistaa
lehteä ja sen toimittamista. Lähipelilehti
tullaan toimittamaan tänä vuonna vain nyt
keväällä ja sitten toinen numero syksyllä lokakuussa. Tähän on päädytty sähköisen ja

Kulmahuoneesta

nopeamman tiedotuksen lisäämisen kautta.
Nurmijärvi Golfin ajankohtaisten asioiden
tiedottaminen siirtyy yhä voimakkaammin
internettiin kotisivuille sekä sähköpostitiedotteisiin, joita tullaan vilkkaimman toiminnan aikana lähettämään lähes viikoittain.
Lähipelilehtien sivumäärä tulee aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeästi nousemaan. Kevätlehteen kerätään tuhti paketti tulevan kesän toiminnoista ja syksyn lehti keskittyy kertaamaan ’kuvakertomuksena’
mennen kauden tapahtumia sekä tiedottamaan talven klubitoiminnoista. Vuosikirja
toimitetaan edelleen vanhaan, perinteiseen
malliin. Vuosikirja sisältää toiminta- ja ta-

pahtumakalenterit, sääntöjä ja ohjeita sekä
katsauksen historiaan tilastojen valossa.
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne jotta pysytte mukana tässäkin ’informaatiotulvassa’. Tarkistakaa sähköpostiosoitteenne NexGolf ’issa omista tiedoistanne, tai lisätkää osoite rekisteriin, jos se ei
siellä vielä ole.

Antoisia lukuhetkiä ja palautetta odotellen

Esa Meriläinen

Lähipelilehden päätoimittaja

Caddiemastereiden esittely

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
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Liisa Heikkilä 18-v
lukiolainen Rajamäeltä,
ei vielä golfkokemusta

Sami Nykänen 18 v
lukiolainen Järvenpäästä, golf on tuttua, oma
Hcp 33

Minna Ikävalko 18
v abiturientti Röykästä, golf on tuttua myös
caddiemasterin tehtävistä muutaman vuoden takaa, oma Hcp 5,3

Kia Vilen 18 v
lukiolainen Espoosta,
golf on tuttua

Lotta Lybeck 19 v
media-alan
opiskelija Nurmijärveltä, caddiemaster kokemusta 4
vuotta NGK:ssa
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ELINA IKÄVALKO

NGK hakee
kolmatta
mestaruutta

*7.1.1982
Tasoitus 0,0
 Ammattilaiseksi 2010
 Kahdeksan NGK:n
lyöntipelimestaruutta
 Yhdeksän NGK:n
reikäpelimestaruutta
 SM-pronssi sekä
lyönti- että reikäpelissä
 SM kulta ja hopea
18-vuotiaiden lyöntipelissä
 FGT, kerran toinen
ja kolme kertaa kolmas
 Kaksi kertaa EM-joukkueessa
Kotisivu:
http//www.elinaikavalko.fi

MIKAEL JÄMSÄ

*14.9.1986
Tasoitus +2,2.
 Ammattilaiseksi
toukokuussa 2008
 Neljä NGK:n
lyöntipelimestaruutta.
 2 seurajoukkueiden
Suomen Mestaruutta
 Junioreiden Reikäpelin
SM hopea

HENRI SATAMA
Nurmijärven Golfklubi on voittanut joukkueiden Suomen Mestaruuden kaksi kertaa. Mestaruusjoukkueiden pelaajista on moni nykyään ammattilainen, mutta heidän toivotaan olevan mukana, kun juhannuksen alla pelataan tämän vuoden SM-tittelistä kotikentällä.
Joukkueiden SM-kisassa sai aikaisemmin olla mukana vain yksi ammattilainen. Nyt osanotto-oikeus
on kahdella ammattilaiseksi ryhtyneellä, ja sen pitäisi
kotikenttäedun lisäksi olla NGK:n joukkueelle melkoinen etu.
NGK:n kasvateista ammattilaisen pelaa tällä hetkellä neljä pelaajaa. Jokaisella on tietenkin tarkoitus
päästä mukaan lajin kovimpiin sarjoihin, mutta jokainen haluaa olla mukana myös kotikentän tämän
vuoden tärkeimmässä tapahtumassa.
Elina Ikävalko pelasi viime kauden Nordea
Tourilla ja oli parhaimmillaan sijoilla 13 ja 16.
— Olen tällä hetkellä valmistautumassa kauteen
Floridassa viiden viikon harjoitusleirillä. Jos mahdun
mukaan, kilpailukausi alkaa huhtikuun puolivälissä
kahdella LETAS:n osakilpailulla Ranskassa ja Espanjassa. Siitä kausi jatkuu myös Ruotsin Nordea Tourilla. Lisäksi pelaan kotikentällä Joukkue SM:n. Kauden
päätähtäin on Ladies Eurooppa Tourin karsinnoissa,
Elina suunnittelee.
Moninkertainen maajoukkuepelaaja Henri Satama on ehtinyt tällä kaudella pelata jo Aasian Tourin
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karsinnoissa Thaimaassa ja Gecko Tourilla Espanjassa, missä hän oli La Canadan kentällä kolmas. Sen
jälkeen hän käväisi Suomessa ja on jälleen Espanjassa.
— Nyt olen panostanut golfiin entistä kovemmin.
Harjoitusmääriä on nostettu koko ajan, ja yritetään
saada sen mukaisesti kovia tuloksia. Nyt on vuorossa
pari Nordic Leaguen kisaa Espanjassa ja Portugalissa.
Sen jälkeen huhtikuussa olisi Marokossa ja Saksassa
Saksan kiertueen (EPD Tour) pelejä, Henri kaavailee.
Mikael Jämsällä on takanaan kova valmentautumiskausi kotona, ja parhaillaan hän on viimeistelyleirillä Portugalissa.
— Alkukauden pelaan Suomessa FT:llä. Katsotaan
sitten sen mukaan ulkomaiden juttuja. Päätavoite on
European Tourin karsinnat, Mikael kertoo.
Ossi Mikkola pelasi viime vuonna paljon Ruotsissa. Hän selvitti useimmiten cutin, mutta ei yltänyt
vielä ihan kärkipäähän.
— Tällä kaudella koetetaan hyödyntää se, mitä on
nyt oppinut. Ensin on tarkoitus pelata kaksi Nordic
Leaguen kisaa Espanjassa ja se jälkeen jatkaa samaa
kiertuetta Ruotsissa. Tavoite on tietenkin loppusyksyn European Tourin karsinnat, Ossi paljastaa.
NGK voitti miesten seurajoukkueiden Suomen
mestaruuden 2007 Harjattulassa ja 2008 Kymi Golfissa. Joukkueissa pelasivat Mikael Jämsä, Juha Kolari, Ossi Mikkola ja Henri Satama.

*18.7.1986
Tasoitus +3,0
 Amattilaiseksi
tammikuussa 2011
 Neljä NGK:n lyöntimestaruutta
 Kaksi seurajoukkueiden
Suomen Mestaruutta
 Reikäpelin Suomen
mestaruus
 SM-hopea
Kotisivu:
http//henrisatama.com

OSSI MIKKOLA

*23.7.1989
Tasoitus +2,2
 Ammattilaiseksi
huhtikuussa 2011
 NGK lyöntipelimestaruus
 Kaksi seurajoukkueiden
Suomen Mestaruutta
 18-vuotiaiden SM kulta
lyöntipelissä ja kaksi
 SM hopea reikäpelissä
 FGT:n voitto Kurkissa
 Toinen FT:ssä Vuosaaressa
 Kolmas Gant Openissa
Aura Golfissa
 Kolmas Erkko Trophyssä
Talissa
LähiPeli 1/2012
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Taisto Hellgrenistä Nurmijärven
golfyhteisön kunniajäsen
”Kyllä tämä voittomitali Talin ensimmäisistä avoimista veteraanikilpailusta 1995
taitaa olla sykähdyttävin golfsaavutukseni ja tietysti myös klubin seniorimestaruuspokaalit,
joista ensimmäisen taisin saada 1992 tai -93”. Näin totesi tuore kunniajäsen Taisto Hellgren,
katsellessamme hänen huoneensa nurkassa olevaa mahtavaa
palkintokaappia. Hän kuitenkin jatkoi: ”On tuo Talin caddykilpailun voittomitalikin hieno
muisto minulle niin tärkeästä
kilpailusta.”
Näin alkoi keskustelumme
Taiston kotona Nurmijärven
kirkonkylässä, kun olin häntä
tapaamassa ja kyselemässä tuntemuksia golfkauden 2011 päättäjäisissä saamansa kunniajäsenyystunnustuksen tiimoilta. Päivä oli aurinkoinen ja ilma keväinen, enteillen aiheeseen sopivasti uutta golfkautta. Taisto oli vastassa vaimonsa Senjan kanssa ja
pian palkintokaapin tarkastelun
jälkeen siirryimmekin huoneiston avaraan ja valoisaan olohuoneeseen. Siellä istahdin mukavasti sohvalle ja Taisto alkoi keroa itsestään ja suhteestaan golfiin.
Osoittautuikin, että Taisto
on ollut melkoinen urheilumies.
Hän aloitti liikunnalliset harrastuksensa jo alle kymmenvuotiaana 1930-luvulla Pitäjänmäen
Tarmo nimisessä urheiluseurassa. Aloituslajina oli hiihto mutta siten tulivat mukaan juoksu,
suunnistus ja myöhemmin pöytätennis. Taisto menestyi hyvin
kaikissa lajeissaan mutta erityisesti hän menestyi suunnistuksessa, ollen seuransa Jukolan
viestijoukkueen ankkurina ja
saavuttaessaan siinä kisan 15.sijan. Hän oli silloin myös varsin arvostettu suunnistuskilpailujen ratamestari. Urheilu-urallaan Taisto menestyi myös pöytätenniksessä pelatessaan silloisessa firmaliigassa sen I-divisi-
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Kutsu kunniajäseneksi tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Se
oli shokki, en osannut suhtautua asiaan, enkä löytänyt sanoja vastatakseni saamaani kunnianosoitukseen. Näin jälkeenpäin, kun olen asiaa ajatellut, pidän siten erityisen merkittävänä tunnustuksena. Vielä, kun tajusin, että vain yksi jäsen on
ennen minua saanut vastaavan nimityksen, annan sille erittäin
suuren arvon päästessäni tähän asemaan.
oonassa Helsingin rakennusviraston joukkueessa.
Golfin pariin Taisto Hellgren tuli nykypelaajiin nähden kovin poikkeavasti. Hän oli
kuullut kavereiltaan, että Talin
golfkentällä voi caddienä hankkia vähän taskurahoja. Niinpä hän lähti 13-vuotiaana Talin
golfklubille ja saikin siellä tehtäviä, mutta harmikseen hän ei
saanutkaan rahaa vaan nuorelle
pojalle annettiin tupakkaa. Tupakoimattomana Taisto vei savukkeet isälleen ja sai häneltä
niistä pienen korvauksen. Caddiet olivat Talissa kovan kontrollin alaisina. Mailapojat eivät saaneet mennä toimistoon ja tehtäviä piti odottaa ulkona, satoi tai
paistoi. Olipa Taistolla silloin
yksi mailakin käytössä. Omat
lyöntiharjoitukset tehtiin rautavitosella, johon hän itse oli tehnyt varren tammipuusta.

Golfharrastus hiipui Taiston
mentyä Ruotsiin töihin. Tuolloin mieleen tulivat muut harrastukset mutta sitten eläkepäivien lähestyessä vanha suola alkoi janottaa. Taisto näki lehdessä perustettavan Nurmijärven
Golfkeskus Oy:n markkinointijutun, joka kiinnosti juuri eläkkeelle siirtymässä olevaa entistä
caddietä. Näin Hellgrenin perhe
yhdessä vaimon veljen perheen
kanssa hankkivat pelioikeuden
ja golfura käynnistyi Nurmijärven golfkentällä. Innostus lajiin
oli niin valtava, että hän kunnosti kesämökin maa-alueelle 9-reiän par kolme golf kentän, jossa
oli mahdollista pelata kisoja ja
erityisesti harjoitella. Aloittaessaan golfin pelaamisen Taisto
oli vuonna 1990 61 -vuotias, siis
varsin iäkäs aloittelijaksi.
Taisto tuli heti tutuksi golfpelin ihmeelliseen maailmaan.

Kyvykkäänä pelaajana hän saavutti heti klubikilpailujen alkuajoista lähtien erilaisia mestaruuksia ja osoitti näin kilpailulliset kykynsä. Kysyttäessä mieleenpainuvimpia pelimuistoja
totesi Taisto oitis:” Kyllä mahtavin kisakokemus tuli eräässä reikäpelissä 11.7.2002, jossa olimme lyömässä B5 par kolmosta
ja vastustajani löi avauksensa n.
20 cm:iin reiästä mutta minäpä
paninkin paremmaksi, löin siinä Hole in Onen ja voitin reiän.”
”Pelillisesti arvostan kovasti saavutuksiani vuosina 2007, 2010 ja
2011, jolloin pelasin lyöntipelituloksena ikäni tai alle.”
Hyvien pelisuoritusten lisäksi Taisto on ollut golfyhteisömme alusta asti aktiivisesti mukaa myös toimikuntatoiminnassa. Hän oli perustamassa senioritoimikuntaa ja ollut kenttätoimikunnan jäsenenä sekä osallistunut talkoisiin koko golfyhteisömme toiminta-ajan. Siinä
tehtävässään hän on saanut olla mukana parantamassa golfkentän pelattavuutta ja parantanut sen viihtyvyyttä ja visuaalista ilmettä. Puhuttaessa golfyhteisöstämme hän antaa tunnustuksen sekä yhtiön että klubin johtohenkilöille, joiden johdattamana kenttä on saatu upeaan kuntoon ja jäsenille mahtava klubirakennus.
Reilun parituntisen rupattelun lopuksi kysyin Taistolta harmittiko häntä, ettei hän aloittanut golfharrastusta aikaisemmin. Vastaus tuli hieman haikeasti ”Kyllä vähän. Olisin siellä Ruotsissa voinut pelata golfia, koska siellä pelaamisen kynnys oli alhaisempi kuin silloisessa Suomessa. Minusta olisi voinut tulla melko hyväkin pelaaja.”
Onnittelut yhteisömme uudelle kunniajäsenelle ja miellyttäviä pelivuosia toivottaen.

Juha Koivisto

Seurajoukkueiden
SM-kisat Nurmijärvellä
Nurmijärven Golfklubi on voittanut
kaksi kertaa seurajoukkueiden Suomen mestaruuden. Voitot tulivat vuosina 2007 ja 2008.
Tulevana kesänä on erinomaisen hyvä mahdollisuus palata menestyksen tielle, sillä kilpailu pelataan Nurmijärvi Golfin radoilla ti
19.- to 21.6.2012.

Kilpailun selostus
Seurajoukkueiden SM-kilpailu, josta käytetään
puheissa nimeä Joukkue-SM, pelataan kolmipäiväisenä kilpailuna. Ensimmäinen kilpailupäivä on karsinta seuroille, jotka eivät suoraan
pääse rankingpisteiden perusteella kilpailuun.
Varsinaiseen SM-kisaan hyväksytään mukaan
12 miesten ja 8 naisten joukkuetta.
Miesten joukkueessa pelaa 4 pelaajaa (joista 2 saa olla ammattilaisia) ja naisten joukkueessa 2-3 pelaajaa (yksi saa olla ammattilainen).

Järjestelyt
Joukkue-SM kilpailun järjestelyt on käynnistetty jo tammikuussa järjestelytoimikunnan
nimeämisellä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja Antti Sarjamo.

Talkooapua tarvitaan – toimitsijatehtäviä tarjolla vapaaehtoisille
Joukkue-SM kilpailun järjestelyissä tarvitaan
jälleen mittavaa talkooapua, yli 40 työvuoroa
on tarjolla. Haastammekin jäsenistön mukaan
mielenkiintoisia tehtäviä hoitamaan ja samalla näkemään kilpailua aivan lähietäisyydeltä.

Kotisivuille (ilmoittautumiset tapahtumiin)
on avattu listat toimitsijavuoroista, jotka on
jaettu siten ettei kenellekään tule turhan pitkiä
talkoorupeamia. Opastus tehtäviin annetaan.
Toimitsijatehtäviin osallistuville on luvassa
NGK:n pelipaidat ja ’palkintomatka’ Rivergolfiin Nokialle. Lisäksi työpäivään kuuluu lounastarjoilu.

Jäsenten pelaaminen kilpailupäivinä
Kilpailupäivinä sekä harjoituspäivänä (ma
18.6.) on muuta pelaamista luonnollisesti rajoitettu jonkin verran.
Keskiviikko 20.6. on kuormitetuin päivä, sillä silloin Joukkue-SM:ssa pelataan kaksi kierrosta (18+18 reikää).
Muina päivinä pelataan yksi kierros.
Varsinaisia vaihtopelaamisen sopimuksia ei
ole tehty lähikenttien kanssa. Jäsenistöä kehotetaan käyttämään tänä aikana Kultakortin sekä SGKY:n Etukortin etuja hyväkseen.
NGK asettaa molempiin sarjoihin luonnollisesti myös omat joukkueensa; miehissä 4–5 pelaajaa ja naisissa 2-3 pelaajaa. Joukkueet tullaan nimeämään lopullisesti juuri ennen ilmoittautumisajan päättymistä, eli kesäkuun puolivälissä parhaassa tuloskunnossa ja
käytettävissä olevat pelaajat edustavat NGK:ta.
Tänä vuonna miesten joukkueessa saa olla
kaksi ammattilaista ja naisten joukkueessa yksi ammattilainen.

Esa Meriläinen
järjestelytoimikunnan sihteeri

Muutoksia
tasoitusmääräyksiin
Edellisinä vuosina pelaajan tasoitus pystyi nousemaan
enintään 2,0 lyöntiä kaudessa.
Tämä rajoitus poistuu ja nostavia kortteja voi jättää niin paljon
kuin kauden aikana ehtii.
Tasoitusryhmien 4–6 (hcp
18,5–54) pelaajat voivat nyt pelata yhdeksän reiän tasoituskierroksia. Aikaisemmin yhdeksän
reiän tasoituskierrokset olivat
mahdollisia vain seuratasoituksen omaaville pelaajille.
Seuratasoituksen omaavat
pelaajat (hcp 37–54) voivat pelata tasoituskierroksia Nurmijärven Golfkeskuksen par 3 -radalla viime vuoden tapaan.
CSA:sta luovutaan. CSA:ta
käytettiin kilpailuissa kompensoimaan poikkeukselliset peliolosuhteet lisäämällä tai vähentämällä pelaajien pistebogeytuloksesta pisteitä. Tilalle on jossakin vaiheessa tulossa CBAjärjestelmä (Computed Buffer
Adjustment). CBA: n muutetaan puskurivyöhykkeen (buffer zone) suuruutta kilpailtaessa
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pelaajan ei tarvitse tätä osata, vaan tietokone laskee CBA:n
automaattisesti kilpailun lopputulosten perusteella.
Tarkemmin tasoitusmääräyksistä löytyy klubin vuosikirjasta ja kotisivuiltamme.

Kapteenien top 25 vaaranpaikat
Lista kerätty omien kokemuksien perusteella (Vesku kokeillut näitä kaikkia).

A2: avauslyönti A9:n tiille
A3: avaus A8:n griinille
A5: avaus A6:n tiille
A7: avauksessa edeltävä

B2: avauksessa edeltävä
ryhmä kummun tai metsän
takana piilossa

C1: avaus B1:lle tai
C8:n griinille

C2: avaus C5:n griinille
C3: avaus tai

ryhmä kummun takana
piilossa etsimässä palloa

B6: avaus C3:lle tai B3:lle
B6: edeltävä ryhmä piilossa

griinin edessä laaksossa

lähestyminen B6:n väylälle

A8: avaus A3:n griinille
A9: lähestymislyönti A1:n

laaksossa griinin edessä

kulman takana piilossa

A7: itse piilossa kummun
takana, kun joku avaa tiiltä
tiille tai jopa C9:n griinille

C5: avaus C2:n griinille
B7: avaus C2:lle tai D6:lle tai väylälle
B7: edeltävä ryhmä piilossa C6: edeltävä ryhmä

B9: lähestymislyönti C1:n
tiille tai klubin terassille

C8: avaus tai lähestyminen
C1:n väylälle

C9: lähestyminen A1:n tiille
tai A9:n griinille

D1: avaus D8:n griinille
D2: avaus rangelle
D3: avaus D4:n tiille
D5: avaus griinin yli D6:n tiille
D8: avaus D1:n griinille
D9: avaus griinin yli tielle
tai D1:n tiille

Range: lyönnit B2:n
väylälle
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A8: Uusi tee vanhan vasemmalla puolella.
Uusi kärrypolku tulee sijoittumaan
lyöntipaikkojen väliin.

B5: Näkymä uudelta valkoiselta

teeltä. Edessä näkyy uusi isompi
keltainen tee.

B1: Viheriön vasempaan takalaitaan

saadaan mielenkiintoinen lipunpaikka.

Kentällä ehdittiin viime syksynä
tehdä myös uudistuksia
ja peruskorjauksia!
Väylä A8 saa uuden vaihtoehtoisen avauslyöntipaikan
Vanhan teen osoittauduttua aivan liian pieneksi ts. mahdottomaksi pitää edes kohtuukunnossa, päätti yhtiön hallitus rakennuttaa nykyisen teen vasemmalle puolelle uuden vaihtoehtoisen lyöntipaikan. Uusi lyöntipaikka on kooltaan n.160 m2 ja on kokonaan yhdessä tasossa.
Ideahan kahdesta vaihtoehtoisesta teestä on meille monille jo tuttu A3:lta. Mitta
pysyy samana, mutta pelilinja muuttuu sen
verran, että väylällä oleva koivu ei enää ole
monien mieleksi pelilinjalla. Toisaalta viheriön vasemmalla edessä oleva hiekkaeste tulee enemmän peliin.
Uuden lyöntipaikan työt saatiin ennen
talvea hyvin pitkälle valmiiksi. Keväällä pinta vielä tasoitetaan ja jyrätään huolellisesti,
jonka jälkeen valmis pelipinta tehdään siirtonurmettamalla. Tarkkaa aikataulua on vaikea antaa, koska riippuu pitkälti siitä milloin
siirtonurmea pystyy keväällä irrottamaan.
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Tarkoitus olisi ottaa lyöntipaikka käyttöön
kesäkuun alkupuolella.

tonurmetetaan toukokuussa ja käyttöönotto
kesäkuun alkupuolella.

B1:sen viheriönympäristössä
tapahtuu muutoksia
Viheriön etuvasemmalle sijoitettiin golfarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin suunitelman
mukaisesti uusi hiekkaeste. Samalla koko viheriöympäristön vasenpuoli muotoiltiin uudestaan ja neljä isoa koivua kaadettiin varjostamasta viheriötä. Lisäksi viheriön ympäristön salaojitusta parannettiin. Hiekkaesteen rakentaminen tulee parantamaan huomattavasti alueen kuivatusta. Kilpapelaajia
ajatellen saamme myös samalla viheriön takaosaan haastavia lipunpaikkoja, jotka pakottavat lyömään lähestymisen esteen yli.
Rakentamis- ja muotoiluvaiheessa pyrittiin hiekkaesteestä tekemään riittävän iso ja
näkyvä. Bunkkerin etureuna näkyy kokonaisuudessaan 150 metrin tolpan kohdalta.
Wokkipannumainen muotoilu takaa esteen
toimivuuden. Hiekkaesteen ympäristö siir-

B5:sen mitat muuttuvat!
Par3-väylä B5 saa kokonaan kaksi uutta
isoa lyöntipaikkaa. Lähtökohtana oli B-radan kaksi hyvin lyhyttä samankaltaista väylää, joten B5:sta päätettiin pidentää ns. keskipitkäksi par3-väyläksi. Uusi huomattavasti isompi keltainen tee sijaitsee vanhasta backteestä taaksepäin aina takana olevaan
huoltotiehen saakka. Uusi mitta keltaisilta
on 137m. Valkoinen tee sijoitettiin erilleen
huoltotien toiselle puolelle ja mittaa on tulevaisuudessa 177m. Punainen tee siirtyy vanhan keltaisen paikalle, mitta 108m. Lyöntipaikat ovat lopputasausta vaille valmiit siirtonurmetettavaksi. Käyttöönotto myöskin
kesäkuun alussa.
Uudistuksen johdosta kenttätoimikunta
miettii vielä mahdollista muutosta B-radan
HCP-lukuihin.

Tommi Turunen

Kastelujärjestelmän
peruskorjaus on valmis
Kauden 2011 aikana toteutettu kastelujärjestelmän peruskorjaus on viimeistelyä
vaille valmis. Projektiin oleellisesti kuulunut
pumppaamo uusittiin myös. Vanha pumppaamorakennus on siirretty sivuun uuden
tieltä.
Uuteen pumppaamorakennukseen tehtiin n. 15 neliön laajennus, jonka jälkeen tilaa uudelle RainBird-pumppupaketille saatiin riittävästi. Paketti on kolmen 18,5 kW:n
pystypumpun käsittävä kokonaisuus, jota
ohjataan tietokoneella huoltorakennukselta tai maastossa älypuhelimella. Pumppujen
tuotto on n. 120 kuutiota tunnissa 9,5 Barin paineella. Pumpmanager-ohjelmalla saadaan ajantasaista tietoa vedenkulutuksesta,
virtauksesta, paineesta ja muista pumppujen ja sadetusjärjestelmän toiminnoista. Sateisina öinä voi päivystäjä keskeyttää kastelun vaikka kotisohvalta.
Yksilöohjattu sadetus vähentää vedenkulutusta ja pienentää sähkölaskua. Kaksois-

sähköjärjestelmällä voidaan pumppaamon
jännitteennosto -järjestelmä poistaa talveksi käytöstä. Pumppaamo voidaan silti pitää
puolilämpimänä, jolla varmistetaan kalliin
investoinnin säilyminen toimintakuntoisena. Kaksoissähköjärjestelmä vähentää kentän sähkön-kulutusta saman verran kuin
7 kW:n kiukaan sammuttaminen puoleksi
vuodeksi.
Keväällä on tarkoitus tehdä kastelujärjestelmän koekäyttö ja järjestää käyttökoulutus. Kun vauriot, joita sadettimien vaihtotyö
aiheutti kentän nurmipinnoille on korjattu
voidaan työvoima ja käytettävissä olevat resurssit kohdentaa kentän kunnossapitoon ja
pelattavuuden parantamiseen kuten syksyn
ja kevään aikana tehtäviin Visio 2020 mukaisiin korjaus- ja muutostöihin muutamilla lyöntipaikoilla.

Hyvää kevättä toivottaa
kenttämestari Tapio Lehto

Muutoksia lipunpaikkojen sijoitteluun:

Greenit jaettu lohkoihin
Mikä on tarkoitus?
Pelaajien ja kentänhoitajien työn helpottamiseksi päätimme jakaa jokaisen viheriön
kolmeen eri lohkoon. Idea on yksinkertaisesti seuraava: Viheriöllä on kolme eri lohkoa eli etu-, keski- ja takalohko. Lohkot numeroidaan 1, 2 ja 3. Nämä numerot vaihtelevat jokaisella viheriöllä, jolloin lipunpaikat
sijoittuvat tasaisesti viheriöiden etu-, keskija takaosiin. Tällöin päästään tilanteeseen,
että aina yhdellä yhdeksän reiän lenkillä on
kolme lipunpaikkaa viheriön etuosassa, kolme keskellä ja kolme takaosassa.
Käytäntö
Esimerkiksi A-rata lohkonumero 1: A1 lippu
edessä, A2 keskellä, A3 takana, A4 keskellä,
A5 edessä, A6 takana jne. Seuraavana päivänä lohkonumero 2: A1 lippu takana, A2
edessä, A3 keskellä, A4 takana, A5 keskellä, A6 edessä jne.
Aluksi tiedot lohkoista on saatavilla erillisellä kortilla caddiemasterilta, tulevaisuudessa viheriöiden lohkokuvat tullaan sijoittamaan myös tuloskorttiin. Tieto kunkin
päivän lohkosta on nähtävillä isolla ilmoi-

tustaululla klubin edessä sekä ykkösteellä ja
tietenkin caddiemasterilla.
Yleistä lipunpaikoista
Syy muuttuvaan käytäntöön on yksinkertaisesti yritys tasata viheriöiden kulutusta ja
päästä eroon tilanteesta, jossa kaikki lipunpaikat ovat esim. keskellä viheriötä. Lohkoja on vain kolme johtuen meidän viheriöiden pienestä koosta. Kentänhoitajille jää
vielä vastuu lipunpaikkojen sivuttaissiirrosta, mutta pyrimme tasaamaan senkin samalla tyylillä: kolme reiänpaikkaa vasemmalla,
kolme oikealla ja kolme keskellä jokaista yhdeksää reikää kohden.
Muutoin vielä kertauksena yleisiä lipunpaikan vaihdon periaatteita:
– Etäisyys viheriön reunasta n.4 metriä (arkipäivinä sovellamme tangon mittaa, johtuen pienistä viheriöistä)
– Reiän ympärillä 60–100 cm säteellä mahdollisimman lähellä vaakatasoa (jos ei mahdollista niin ainakin samaa kallistusta)
– Reikää ei tulisi sijoittaa 3 metriä lähemmäksi viheriön kaltevinta osaa eikä myöskään vanhaa reikää

– Käytetään tasaisesti viheriön eri osia

Kevätterveisin
Tommi Turunen
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Gloria LadyCup finaali
Nurmijärvi Golfissa 10.-11.8.2012

Gloria LadyCup aloitettiin nimellä NiceCup vuonna 2000
ja esikuvana on ollut Ryder Cup joukkuekilpailu. Vastakkain
asettuvat Uudenmaan ja Muun Suomen joukkueet. Molemmissa joukkueissa on 20 naista, jotka valitaan kesän aikana karsintakilpailuista scratch-tulosten perusteella. Loppukilpailu pelataan vuorotellen Uudellamaalla ja Muussa Suomessa.
Kisa alkoi Uudeltamaalta Nevas Golfista v. 2000 ja ensimmäisen kerran finaali pelattiin Nurmijärvi Golfissa v. 2002.
Nurmijärvellä pelattiin myös karsintakisa v. 2010.
Tavoitteena on ollut saada aikaan aikuisten 20 vuotta
täyttäneiden amatöörinaisten joukkuegolfin huipputapahtuma. Samalla halutaan myös innostaa golfareita pelaamaan reikäpeliä. Pelitapahtuma on katsojille ilmainen ja kutsummekin
kaikkia naisia katsomaan ja kannustamaan pelaajia.
Muutama vapaaehtoinen tullaan tarvitsemaan kisajärjestelyjen onnistumiseksi. Mikäli sinulta liikenee aikaa 10.–11.8. niin
ilmoittele minulle.

Asta Peltoniemi
Ladykapteeni

asta.peltoniemi@kesko.fi , puh. 050-5014331

Senioritoimikunnan
toimintaa 20 vuotta
Su 03.06 Seniorisunnuntai
To 26.07 SGS:n kesäpäivät Kotkassa;
järjestetään yhteismatka.
Menomatkalla pelaamme joko
Porvoossa tai Rönnäsissä.
Ehdotuksia kentästä ja ohjelmasta Jorma
Laaksolle, jormaolaakso@welho.com
Ma 20.08. Senioritoimikunta täyttää 20 vuotta
Pe 24.08 Seniorien 9–reiän kilpailu ja illanviettoa
La 02.09 D-kuppi pelataan D-radalla
Ke 26.09 NGK Senior Open klo 10:00
Lisäksi senioritalkoot maanantaisin klo 10–14 näinä
päivinä 14.5./ 11.6./ 9.7./ 13.8.

Uudistuneesta
shopista
kaikkea golfiin
Oman ProShopin on tarkoitus palvella kaikkia Nurmijärven klubilla kävijöitä. Palvelun lisääminen ja parantaminen
on kauden 2012 teemana.
Uudistamme myymälämme
ulkonäköä ja saamme sinne hieman lisää kaivattua tilaa, siirtämällä vuokrattavat mailat myymälästä alakertaan.
ProShop palvelee kaikissa
golfiin liittyvissä välineasioissa,
hankinnasta - huoltoon ja tuotevalikoimassa on myös kaikki golfiin liittyvät logotuotteet
ja palkinnot.
Palautteesta on ilmennyt, että kaikki eivät ole tiedostaneet
shopin tarjoamia palveluja, kuten vaikkapa välinehuoltoa. Saahan mailojen gripit vaihtamalla
vanhoistakin uuden veroisia.
Välineiden soveltuvuudessa
ProShop toimii tiiviissä yhteistyössä golfkoulun kanssa.
Kausi 2012 tuo jälleen mukanaan niin uusia tuotteita kuin
tapahtumiakin. ProShop yrittää
parantaa tiedottamistaan, pitämällä sinut ajan tasalla välinekehityksessä ja alati uusiutuvassa golfmuodissa.
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puheenjohtan porinat
Suomessa on golffarien määrä edelleen ollut lievässä kasvussa, kun sen vastaavasti monessa muussa Euroopan maassa on kääntynyt
paikoin voimakkaaseenkin laskuun. Pelaajien
määrähän ei sinänsä ole itsetarkoitus, mutta
se on välttämätöntä, jotta golfin asema ja kehitys turvataan. Etenkin kun suurten ikäluokkien pelaajat jossain vaiheessa vähenevät, on
uusia harrastajia saatava, jotta kenttiä ylipäänsä voidaan kunnialla ylläpitää. Erityisen tärkeätä on saada mukaan seuratoimintaan uudet Green Cardin suorittaneet henkilöt. Esimerkiksi viime vuonna Suomessa kirjattiin n.
11 500 Green Card suoritusta ja heistä vain
runsaat 40 prosenttia päätyivät jäseniksi johonkin golfseuraan.
Heitän tässä yhteydessä pallon kaikille jäsenillemme. Kertokaa tutuillenne ja kavereillemme hienosta lajistamme ja tuokaa heidät
tutustumaan golfiin sekä rangelle että upealle
par 3 kentällemme oikeaan pelaamiseen. Tätä
varten on rakennettu kohtuuhintaisia osakasja aloittelijapaketteja.
Kertokaa myös kaikille, että Nurmijärven
Golfklubi on toiminnallisesti yksi maamme
kärkiseuroista.

Wilson on Shopin merkkinä
ja yhteistyökumppanina merkittävässä roolissa, niin välineissä kuin asusteissakin. Välineet aloittelijasta ammattilaiseen löytyy shopistamme. Tärkeää on myöskin Wilsonin tuki Nurmijärven edustuspelaajille. Uudet Fg Tour raudat ovat
jo ennakkoon olleet mielenkiinnon kohteena. Myös tyylikkäitä
Wilson asusteita tärkeään kerrospukeutumiseen on tulossa .
ProShop Ekatiissä on tarjolla kaikki tunnetuimmat tuotemerkit ja varmasti edulliseen
hintaan.
Taylor Maden valkea linja
laajenee, nyt muun muassa uutuutena Rocket Ball Z sarja.
Tilaa ajoissa, ettet jää ilman
ja anna ylimääräistä tasoitusta
kaverillesi !
Asusteista uutuusmerkkeinä
voisi mainita esimerkiksi Catmadoon trendikkäitä muoti uutuuksia.
Tervetuloa klubille tustumaan ProShopin palveluihin.
Seuraa tarjouksia ja tapahtuma
ilmoituksia
ProShop Ekatii: www.ekatto.fi

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

Ohjelmaa uusille jäsenille
Nurmijärven Golfklubissa on jo yli
kymmenen vuoden ajan perehdytetty uudet jäsenet ”talon tavoille” kapteenin luennoin ja kierroksin. Kaikkien uusien jäsenten
kannattaa näihin osallistua, mutta erityisesti
golfinsa vasta aloittaneille osallistuminen on
tärkeää. Luennolla ja kierroksella saat paljon
tietoa Nurmijärvi Golfin toiminnasta, etiketistä ja säännöistä. Opit tuntemaan uusia ihmisiä ja Nurmijärvi Golfin toimihenkilöt tulevat tutuksi. Näin mahdollinen kynnys tul-

Pelaajamäärä
on kasvanut
Suomessa

la seuraamme ja lajiin mataloituu.
Kapteenin luento on n. 1,5h esitys klubitalolla. Luennolla esittelemme Nurmijärvi Golfin toimintaa sekä käymme läpi golfin
etikettiasioita. Kapteenin luento on maksuton ja kaupan päälle tarjoamme teille vielä
kahvit pullan kera!
Kapteenin kierros on taas 9 reiän pelikierros kokeneen pelaajan eli ns. kapteenin
kierrättäjän kanssa. Pelin tiimellyksessä käy-

dään läpi vastaantulevia sääntö- ja etikettiasioita. Kapteenin kierros EI ole minkäänlainen testi, eikä kierroksella ole minkäänlaisia
tulostavoitteita. Haluamme ainoastaan auttaa ja neuvoa teitä golfuranne alkumetreillä, miten kentällä toimit oikein. Pelioikeuden haltijoille kapteenin kierros on ilmainen. Mikäli sinulla ei ole pelioikeutta, pelimaksu on 15 euroa.
Kapteenin kannu -kilpailu pelataan pe
17.8. Kyseessä on erittäin rento 9 reiän jouk-

kuekilpailu ruokailuineen tänä tai viime
vuonna green cardin suorittaneille Nurmijärvi Golfin jäsenille. Mukana joukkueessa on kaksi uutta jäsentä ja yksi kokenut kapteenin kierrättäjä. Tarkemmin
tästä tapahtumasta kerrotaan kotisivuilla kesän aikana. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoa näistä saat caddiemastereilta ja kotisivuiltamme.
Nurmijärven Golfklubi toivottaa uudet jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi
seuraamme!

MILLAINEN ON SUOMALAINEN PERUSGOLFFARI. Suomen Golfliitto teki viime
vuoden lopulla yhteistyössä Kuntoutussäätiön
kanssa jäsenkyselyn, jolla kartoitettiin harrastajien peli- ja harjoittelumääriä, harrastamisen
syitä ja esteitä, rahankäyttöä, tunnetiloja golfkierroksen aikana, liikuntatottumuksia yleisesti sekä arviota omasta terveydestään. Kyselyyn
vastasi noin 1300 lajin harrastajaa. Tutkimustulosten voidaan katsoa edustavan varsin kattavasti aktiivisten suomalaisten golfin harrastajien näkemyksiä omasta harrasteestaan.
Koko laaja tutkimus on jatkossa luettavissa
Golfliiton kotisivuilla osoitteessa www.golf.fi.
Olen poiminut seuraavaan muutamia keskeisiä asioita tutkimuksesta.
Kyselyn mukaan aktiiviharrastajat pelaavat
noin 30 kierrosta vuodessa. Pääosa kierroksista painottuu kotikentälle ja keskimäärin harrastajat osallistuvat yhteen kilpailuun vuodessa. Keskivertogolffari ei ole kovin innostunut
harjoittelemaan.
Keskeisimmät syyt lajin harrastamiseen
ovat ulkoilu, kunnosta huolehtiminen, onnistumisen kokemukset sekä luonnosta ja maisemista nauttiminen sekä ajanvietto perheen ja
ystävien kanssa. Ajanpuutteen ja greenfee pelaamisen hinnoittelun koetaan eniten rajoitta-

van lajin harrastamista.
Kolme neljästä ilmoitti aikovansa ”ehdottomasti” jatkaa ja viidennes ”todennäköisesti” jatkaa harrastusta myös tulevaisuudessa.
Enemmistö vastaajista totesi kokevansa pääosin positiivisia tuntemuksia golfkierroksen
aikana. Myös golfin vaikutus kunnon kohottajana ja mielen virkistäjänä myönnettiin kiistattomasti.
GOLF JA TERVEYS. Säännöllisen golfin pelaamisen on todettu saavan aikaan myönteisiä
terveysvaikutuksia ja golfia voidaan siten pitää
myös hyvänä terveysliikuntana.
Säännöllinen golfin peluu saa aikaan myös
myönteisiä muutoksia kehossa. Vyötärön ja
koko kehon rasvapoimut ohenevat ja myös verenpaine ja veren rasvakoostumus paranevat.
Golffarien tulisi kuitenkin aina muistaa, että
säännöllistä liikuntaa pitäisi jatkaa aktiivisesti
myös golfkauden ulkopuolella. Muuten saavutettu kunnon ja elimistön tilan kohennus eivät
säily seuraavaan pelikauteen saakka.
MITEN SÄILYTTÄÄ MIELENKIINTO LAJIIN. Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella on selkeästi todettu, että
golffari, jonka tasoitus on 26,5 tai alempi on
niin sitoutunut lajiin, että hän ei kovin helposti lajista luovu, vaan harrastus jatkuu niin pitkään kuin kunto sen sallii.
”Riskiryhmä” on yli 27 tasoituksella pelaavat pelaajat ja he edustavat Suomessakin enemmistöä rekisteröityneistä palaajista.
Heillä lajin lopettamiskynnys on paljon edellistä ryhmää matalampi.
Totuushan on, että tasoitus alenee ja pelitaito paranee vain harjoittelun ja pelaamisen
kautta.
Me kokeneemmat pelaajat voisimme ottaa
asiaksemme ensi kesänä kannustaa ja kaapata
mukaan kentälle vähemmän pelanneita tuttujamme. Lisäksi vähemmän pelanneiden kannattaa osallistua joko klubimme järjestämiin
koulutustapahtumiin tai mennä itsenäisesti
muutamalle opetustunnille.
Voin taata, että yhden aktiivisen kesän jälkeen tasoitus alenee ja pelitaito paranee varmasti, jolloin samalla laji muuttuu entistä antoisammaksi jokaiselle.
Oikein hyvää kevään odotusta kaikille,
pelikausi lähenee kohinalla!

ANTTI SARJAMO
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Tervetuloa
Klubiravintolaan
nauttimaan!

Cafen ruokalista 2012
BUFFET

.LÄMPIMÄT VOILEIVÄT

Lämminruoka............................... 9,00 €
- valikoima salaatteja, leipä.....................
lapset 4 -14 v. puoleen hintaan

Clubsandwich (L)......................... 9,20 €
– broilerinfilettä, pekonia coleslaw, cheddar-juustoa, talon majoneesia

ma–pe klo 11–16 ja la–su klo 11–18

Viime vuosien tapaan jatkamme ruokatuotteiden kehittämistä asiakaspalautteiden, golfyhtiön johdon toiveiden sekä kokemustemme perusteella. Golfkaudella 2011 käyttöönotettu HK:n
makkarabaari on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä, makkaran menekki yllätti meidät kaikki.
Kotiruokabuffet piti edelleen pintansa terveellisenä ja nopeana vaihtoehtona. Sitä myytiin kappaleina saman verran kun Cafen ruokalistan annoksia yhteensä.
Hampurilaiset ovat vuodesta toiseen
golfravintolan suosikkeja. Tänä vuonna
ruokalistalle nostetaan ”fiinimmät” talon hampurilaiset. Nurmijärvi Golfin historian hengessä Rosvo-Kalle Högdahl saa
myös oman nimikkoannoksensa.

Päivänkeitto ja salaattibuffet,.... 8,40 €
– leipä
Salaattibuffet ja leipä.................... 8,20 €

Tämän lähipelin takasivulta löytyy
ruokalistat myös juhlapyhien tarjonnasta.

Lämmin broilerinfilesalaatti (M, G)....................... 12,50 €
– tuoretta ananasta, sitruuna-yrttikastike

Tervetuloa Klubiravintolaan!

Vuohenjuusto-cashewpähkinäsalaatti (L, G)............................... 13,50 €
– sitruuna-yrttikastike ja basilikaöljy

Greenside Café & Restaurant Oy
Hannele Heikura, ravintoloitsija
lisätietoja:
www.greensidecafe.fi/

Päivänkeitto (lautasellinen)........ 6,70 €
– leipä

AVOLEIPIÄ
Katkarapuleipä (L)....................... 7,50 €
Paahtopaisti-rucolaperunasalaattileipä (L)............................. 7,50 €
Tomaatti-bufalamozzarellaleipä (VL)................... 7,50 €

TALON SALAATIT

Katkarapusalaatti (M, G).......... 13,50 €
– kauden sieniä, sitruuna-yrttikastike

PÄÄRUOAT

Broilerinfile-pekonipasta (L)... 13,50 €
– tuorepastaa, tomaattikastike,
parmesanjuustoa
Grillattu lohimedaljonki (L).... 15,00 €
– lime-rucolapestoa, erikoissalaatteja
Pariloitua broilerinfilettä ja
vuohenjuustoa (L,G)................13,50 €
- tomaatti-chutney, röstiperuna
Pippuripihvi
Rosvo-Kalle Högdahlin
tapaan........................................... 20,00 €
– ulkofilettä 180 g, pippurikermakastike
(L,G), röstiperuna (L,G)

Lämmin katkarapuvuohenjuustoleipä (L)................. 9,20 €

HAMPURILAISET

Hampurilainen (L)....................... 8,40 €
– jauhettu naudanpihvi, cheddar-juustoa,
talon majoneesia
Pekoni-BBQ-hampurilainen (L).9,10 €
– lisänä paahdettua pekonia, BBQ-kastiketta
Tex-Mex hampurilainen (L)....... 8,70 €
– jauhettu naudanpihvi, cheddarjuustoa,
jalopenoja, salsaa
Talon vuohenjuustohampurilainen (L)...................... 10,90 €
– paahdettua vuohenjuustoa, tuoretta ananasta ja paprikaa, talon majoneesia, pestoa, salaattia
Talon kanahampurilainen (L). 12,90 €
–pariloitu kananfile, sinihomejuustoa,
tuoretta ananasta, tomaatti-chutney, majoneesia, salaattia
Talon hampurilainen (L).......... 12,90 €
– jauhettu naudanpihvi 180g, cheddarjuustoa, pekonia, sipulirenkaita, salsaa ja
talon majoneesia
Lisäksi hampurilaisiin á 2,00 €
– katkarapuja
– vuohenjuustoa
– ranskalaiset
– paistettu kananmuna ja pekonia
Tarjoilemme kaikki hampurilaiset
maalaisranskalaisten kanssa.
Perunat voi vaihtaa vihersalaattiin
tilausvaiheessa.
Teemme hampurilaiset
myös gluteenittomalle leivälle.
Tortut ja kakut vitriinistä
Marja/omenapiiras............................3,80
Tuoreet marjat/
tuorehedelmäcocktail.................... 3,60 €

Ruokalista on voimassa kokonaisuudessaan 22.5.–26.8. välisenä aikana ja
keittiön aukioloaikoina ma–pe klo 11–22 ja la–su klo 11–21.00
PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN

Rosvo Nurmijärven
Golfkeskuksen
maiden omistajana
Golfyhteisömme 10-vuotishistoriiki alkoi seuraavalla fiktiivisellä tekstillä:

R

atasillantien pinta kumisi ja tien varrella olevat pajupensaat peittyivät sakeaan pölyyn, kun Högdalin nuoriisäntä karautti valjakollaan kohti nimiinsä siirtyneen tilan päärakennusta. Tullessaan pienen vastamäen päälle, juuri siihen kohtaan missä metsä loppuu ja peltomaisema alkaa, nuori tarmoa ja tulevaisuuden suunnitelmia täynnä oleva talollinen pysäytti korskuvan oriinsa
ohjaksista kiskaisten. Valjakon pysähdyttyä ja pölyn laskeuduttua nuori-isäntä vetäisi keuhkoihinsa alkukesän
tuoksuja täynnä olevaa ilmaa ja katseli edessään aukeavaa maisemaa, joka nyt oli hänen omansa.
Katse kiiri sinisenä kimmeltävän Leppijärven selän yli

Högdalin torpan synty
ja isännyys
Tekstissä kuvataan uudistilan nuoren isännän kotiintulo, hänen saatuaan torpan omistukseen oikeuttavat paperit haltuunsa. Vaikka tekstin tarina oli fiktiivinen, tämä herra
toki oli silloin ihan oikeasti olemassa. Hän
oli vihtiläinen Juho Juhonpoika Vekkolin s.
1745. Torppari Vekkolin ei siis ollut kovin
nuori enää v. 1805 torpan itsenäistyessä uudistaloksi. Hän oli silloin jo 60 vuoden ikäinen kokenut torppari.
Asiakirjat kertovat, että Högdalin torppa
perustettiin 1782, kun Leppilammen kantatalojen Kissin (Kissala) ja Hujan (Mäkelän)
omistajan, entisen metsähoitaja Carl Skogströmin (s.1725), tytär Anna (s.1752) meni
naimisiin kyseisen vihtiläisen Juho Vekkolinin (s.1745) kanssa ja tarvitsivat paikan missä aloittaa yhteinen elämä ja saada uudelle
perheelle elanto. Torppa perustettiin kummankin talon isojaon mukaisista jakoperis-
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kohti vastarannalla olevaa Niemelän torppaa. Sieltä takaisin järvelle, jossa soutuvene lipui kahden soutajan
verkkaisin aironvedoin kohti kotitilan rantaa. Siellä se
oli, komea päärakennus mäenharjalla ja odotti isännän
saapumista kotiin. Repussa olivat talonkirjat, jotka olivat
nyt hänen nimissään. Högdal, 1780 luvun alkupuolella perustettu torppa, joka itsenäistyi uudistaloksi isojaon yhteydessä 1805, oli nyt lopullisesti hänen omaisuuttaan. Siinä hän hetken vielä antoi katseen kiertää kotitanhuavia ja ajatukset kuvailivat mieleen kaikkea sitä,
mitä hän aikoi tilalla tehdä ja uudistaa. Rauhallinen nykäisy ohjaksista ja hevonen lähti löysästi ravaten etenemään mutkikasta tietä, vieden mukanaan nuoren isäntämiehen kohti odotuksia täynnä olevaan tulevaisuuteen.
tä. Torppa joutui erittäin hyvin hoidettuna
isännän kuoleman jälkeen 1808 Juho Vekkolinin tyttären Annan Lovisan ja hänen
miehensä Erkki Juhonpojan haltuun. Tuntemattomasta syystä nämä muuttivat melko
pian Tuusulaan ja torppa siirtyi Annan veljen Kalle (Kaarlo) Vekkolinin (s.1782), siis
muhkean Kissalan ja Hujan talojen isännän
tyttärenpojan omistukseen 1.5.1815.
Tämä torppari Kaarlo Vekkolin, jota
myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan Kaarlo
Högdaliksi, olikin sitten melkoinen veijari,
murtomies ja pahantekijä. Hänet on kuvattu ruumiinrakenteeltaan suureksi ja vahvaksi, vaaleanruskeilla hiuksilla ja pitkänomaisilla kasvoilla varustetuksi mieheksi, joka
puhui niin suomea kuin ruotsiakin. Hänen
kristinopin taitonsa arvioitiin heikoiksi eikä häntä usein nähty ehtoollispöydissä. Hän
vietti epäsäännöllistä elämää ja taipui herkästi väkevien juomien puolelle. Kaarlo Vekkolinin isännyyden aikana Högdalin torppa

ajautui välinpitämättömän talonpidon seurauksena erittäin huonoon kuntoon.
Merkittävänä syynä torpan alennustilaan oli siinä, että isäntä eli reipasta ja iloista usein viinanhöyryistä elämää. Eri käräjillä häntä oli rangaistu pienistä tappeluista ja
kiroilusta mutta merkittävämmän tuomion
hän sai kun hän oli ryhtynyt vuonna 1814
muhinoimaan sisarensa anopin, itseään 20
vuotta vanhemman Maija Stiinan kanssa.
Tuolloin kaksinkertaista huoruutta (molemman osapuolet naimisissa) pidettiin raskaana laittomuutena.
Nurmijärven rosvot
Suomen ehkä tunnetuin joukkotoiminnallinen terroristiporukka Puukkojunkkarit,
toimi Etelä-Pohjanmaalla 1800 luvulla. Heidän toimintaansa, maineestaan huolimatta, ei voida tutkijoiden mukaan kutsua kuitenkaan varsinaiseksi sakkirikollisuudeksi, koska teot tehtiin pääosin yksilöinä eikä
joukkovoimaa käyttäen. Rikollissakkeja oli
tuolloin toki tavattu mutta niiden olemassa
olosta ei ollut paljoakaan tietoa. Yksi joukko näistä sakeista oli kuuluisin sekä kauimmin tunnettu, koko Suomen suuriruhtinas-

kuntaa huojuttanut Nurmijärven rosvot.
Tämän rosvosakin varsinainen toiminta-aika oli vuonna 1822, jolloin he mellastivat, tekivät ryöstöjä ja murhia sekä saivat
talolliset ja torpparit pelon valtaan aina Espoosta Hattulaan ja Lohjalta Pornaisiin kattavalla alueella. Nurmijärven rosvoiksi tätä
joukkoa ryhdyttiin kutsumaan varmaankin
siksi, koska sen suvereeni johtaja ja kärkihahmo Mikko Södergord oli kotoisin Nurmijärven Nummenpäästä ja joukkoon kuuluin myös kahdeksan muuta nurmijärveläistä miestä. Sakki piti myös eräänlaisena tukikohtana Leppilammen kylässä sijaitsevia
torppia ja taloja. Erityisen mieluinen paikka rosvoille oli Ala- Kissala (Kissi), koska
taloa silloin isännöinyt leskirouva Kustaava Bergstöm ei vierastanut rosvoja eikä tarjoamistaan palveluista saamaansa rahallista
korvausta. Ala-Kissala oli erotettu varsinaisesta Kissalan alkuperätalosta, jonka päärakennus on osin entisellään vieläkin nähtävissä Korventien varrella.
Nurmijärven rosvojen
nurmijärveläiset
Nurmijärveläisiä tässä ytimeltään 13 mie-

hen rosvojoukossa oli siis kahdeksan. Johtajana toimineen Mikko Södergord lisäksi heitä olivat Antti Skog Lepsämästä, Fabian Berg
Nurmijärven kirkonkylästä, Henrik Lönnrot
Lepsämästä, veljekset Kaarlo, Adolf ja Erik
Löfgrenit Leppilammelta ja Kaarlo Högdal
niin ikään Leppilammelta. Aleksis Kiven
isosetä Matti Stenval oli myös mukana tässä maankuulussa sakissa kylläkin enemmän
apumiehen roolissa.
Nykyisen Nurmijärven golfyhteisön golfkentän maapohjan entinen omistaja Kaarlo Högdal (Vekkolin) oli todella yksi näistä
maineikkaista Nurmijärven rosvoista. Aikaisemmin kuvattujen pikkurikosten jatkeeksi Kaarlo Högdal oli mukana lähes kaikissa
rosvosakin tekemissä murroissa, ryöstöissä ja ryöstömurhissa. Näiden lisäksi Högdalin kontolleen luettiin myös hänen serkkunsa, Ala-Kissalan rengin Heikki Mannin
surmatyö. Se tapahtui kuitenkin vahingossa, koska Kaarlon piti ampua oma lankonsa Erkki Juhani Huja, kostona siitä, että Erkki oli tehnyt pidätykseen päätyneen ilmiannon Högdalista.
Nurmijärven rosvot aktiivisina
Nurmijärven rosvot olivat tehneet jo vuoden
LähiPeli 1/2012
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1822 alussa murtoja erilaisissa pienemmissä
kokoonpanoissa, joista saaliina oli saatu rahaa, vaatteita ja muuta tavaraa. Ehkä kuitenkin varsinaisen joukkorötöstelyn aluksi voidaan lukea 19.7.1882 tehty Maijbergin torpan ryöstö. Tämän jälkeen seurasikin sitten lukuisia murtovarkauksia, ryöstöjä aina syyskuun 1822 puoleenväliin asti. Tuon
ajan jälkeen rosvojen otteet kovenivat ja heidän kontolleen luettiin ryöstömurha Hattulan vuohinimellä 22.9.1822, murhayritys Vanajan pappilassa 24.9.1822 ja kaksoismurha
Hattulassa 6.10.1822.
Oli merkillepantavaa, että rötössakin
ryöstelyn ja pahantekojen ajanjakso kesti vain keväästä 1822 saman vuoden syksyyn. Tuona aikana sakki ehti kuitenkin tehdä useita kymmeniä keikkoja, vaikka ryöstökohteiden välimatkat olivat melko pitkät
ja kulkuvälineet melko hitaita. Ryöstösaalis tuolta ajalta nousi huikeisiin summiin,
vaikkakaan rosvoille siitä ei jäänyt merkittävän suuria summia, koska heidän piti maksaa kaikille suojelijoille ja tukijoille palkkioita niin majoituksesta, ruokatarjoilusta, kuin
vaitiolosta. Se, mitä heille jäi, meni pröystäilevään elämiseen, upeisiin vaatteisiin ja juhlimiseen, joka pääosin oli viinan juonti ja siihen liittyvä temmeltämistä.
Rosvojen ja heidän
tukijoidensa pidätykset
Nurmijärven rosvoja yritettiin sekä viranomaisten että paikallisten voimin saada
kiinni, mutta heillä olleen vahvan tukiverkoston ansiosta pidätysponnistelut eivät onnistuneet lukuisista yrityksistä huolimatta.
Viimein maaherra Hjärne lähetti 6.8.1822
kruunuvouti Johan Antmanin ja vt. nimismies Reismanin aloitteesta kenraalikuvernööri Fabian Steinheilille kirjeen, jossa hän
pyysi armeijaa avukseen rosvojen kiinni saamiseksi. Pyyntöön ei suostuttu vaan rosvojen pidättämisen apuun piti riittää paikalla
jo olevat kasakkaosastot.
Vihdoin lokakuun alussa 1822 Nurmijärvelle määrättiin myös venäläistä sotaväkeä. Ensin Nurmijärvelle ratsastivat kuuluisat Donin kasakat ja myöhemmin venäläiset
jalkaväkiyksiköt. Myös Leppilammille määrättiin yksi aliupseeri ja 10 miestä etsittyjen
rosvojen kiinnisaamiseksi. Nurmijärven ja
sen lähiympäristön voidaan katsoa tulleen
marraskuussa 1822 lähes miehitetyksi venäläisten sotilaiden toimesta. Heitä oli paikalla
lähes 700 sotilasta ja esikuntamiestä.
Rosvojen pidättämiset alkoivatkin vihdoin onnistua ja Kaarlo Högdal pidätettiin
Jussilan torpassa 21.10.1822. Viimeisetkin
rosvot saatiin rautoihin vuoden 1822 loppuun mennessä, tosin yksi rosvoista, Gustaf
Berg pääsi karkuun mutta hänet saatiin lopullisesti kiinni 8.3.1823 Sipoosta.
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Nurmijärven rosvojen tuomiot
Pidätysten jälkeen alkoi perusteellinen oikeudellinen tutkinta. Koska kyseessä oli yhtenäinen kopla, joka toimi laajalla alueella,
annettiin alkava käräjäkierros 6.12.1822 yhden tuomarin vastuulle. Tehtävän sai hovioikeuden auskultantti filosofian maisteri Gustaf Julius Costiander.
Lähes vuoden mittaisen käräjäkierroksen lopputuloksena saatiin kuitenkin tuomiot annettua 7.10.1823.
Siinä Nurmijärven rosvoista seitsemän
sai eriasteisen kuolemantuomion. Rosvoista valmistelun kautta kuolemanrangaistuksen saivat nurmijärveläisten Mikko Södergordin ja Kaarlo Högdalin lisäksi kaksi muu-

ta sakin jäsentä Heikki Krig ja Antti Qvanström. Valmisteltu kuolemanrangaistus tarkoitti sitä, että tuomitulta katkaistaan ensin
oikea käsi ja sitten kaula. Kolme muuta rosvoa Kustaa Qvick, Erkki Löfgren ja Fabian
Berg saivat kuoleman rangaistuksen teloittamalla ilman valmistelua.
Loput rosvoista ja heidän hyysääjistään
saivat rangaistuksina, raippoja, jalkapuissa istumista ja sakkoja sekä pakkotyötä Viaporin linnoitustyömaalla. Kaiken kaikkiaan
tuomittuja tässä jutussa oli puolensataa henkilöä.
Vankilakapina Hämeenlinnassa
Tuomioiden jälkeen kuolemantuomitut ja
kolme muuta tuomittua rosvoa passitettiin
Hämeenlinnan vankilaan odottamaan hovioikeuden lopullista päätöstä tuomiosta.
Jo pidätyksensä aikana huonoon terveydelliseen tilaan joutunut Gustaf Berg kuoli tautivuoteelleen ankeissa Hämeenlinnan vanki-

lan oloissa 13.4.1884. Muiden rosvojen ajatuksissa virisi vielä viimeisenä elämän jatkumisen toivona pakeneminen linna muurien sisältä.
Tämä ajatus saikin pontta ja 9.kesäkuuta
1824 lounashetken aikana, kun Heikki Krigin johdolla alkoi raju pakenemisyritys. Yritys oli niin hyvin suunniteltu, että vangitut
pääsivät kahleistaan ja pystyivät tunkeutumaan linnan viini- ja ruutivarastoon. Reippaiden viiniannosten siivittäminä vapauden kaipuu vain yltyi mutta vartijatkin olivat valppaina. Kiivaan kahakan aikana vartijat joutuivat käyttämään tuliaseita ja maaherralta saadun luvan mukaan aseissa käytettiin myös kovia luoteja. Ammuskelun
seurauksena, pakoyrityksen johtaja Heikki Krig, Fabian Berg ja Erkki Löfgren saivat
kuolettavat osumat ja heidät todettiin kuolleiksi 10.6.1824. Pakoyritys siis päättyi vangittujen häviöön ja Hovioikeuden päätöksen
odottelu jatkui kaltereiden sisäpuolella.
Hovioikeuden päätös
ja tuomioiden toimenpano
Hovioikeuden antama tuomio 22.7.1824
noudatti yllättävän tarkasti alioikeuden
päätöstä, merkittävimpänä poikkeuksena
vain se, että Kaarlo Högdalin tuomio Heikki Mannin murhasta raukesi näytön puutteesta.
Rosvot valittivat tästä päätöksestä vielä senaattiin, muodollisesti keisariin, jonka
vahvistettavaksi tuomio alistettiinkin. Senaatti antoi tuomion noin vuotta myöhemmin 4.5.1885 ja piti hovioikeuden päätöksen
voimassa tosin osin jopa kovennettuna. Senaatin tekemä päätös ei kuitenkaan jäänyt
lopulliseksi, sillä keisari Nikolai I oli suomalaisten toivomuksesta muuttanut oikeuskäytäntöä antamallaan julistuksen v. 1825, joka vahvistettiin seuraavana vuonna senaatissa. Sen mukaan kuolemantuomiot muutettiin karkotukseksi pakkotyöhön Siperiaan, jota edelsi raipparangaistus Hämeenlinnan torilla.
Vihdoin 3.syyskuuta 1826 nurmijärveläisten rosvojen saattue lähti jalkapatikassa 7 500 km:n matkalle kohti Nertshinskin
kaivosaluetta Itä-Siperiaan. Niin lähti myös
golfkenttämme maapohjan entinen omistaja
Kaarlo Högdal viimeiselle matkalleen. Tuolloin hän menetti kansalaisoikeutensa lisäksi myös omistusoikeutensa kaikkeen omaisuuteensa.
Högdalin torpasta
golfkentäksi
Kaarlo Högdalin karkotuksen myötä Högdalin torpan omistus siirtyi hänen puolisonsa Liisa Jaakontyttären (Jaakko oli Lepilammen toisen alkutilan Hujan isäntä) nimiin.
Liisan torpanpidon jälkeen se siirtyi Adolf

Juhonpoika Lindforsin omistukseen oletettavasti v. 1847.
Adolf Lindforsin luovuttua Högdalin torpan omistuksesta 1857 on golfkentän nykyinen maapohja vaihtanut omistajaa vielä kolme kertaa ennen kuin Nurmijärven
kunta osti sen vuonna 1966 torpan silloiselta omistajalta Fredrik Viktor Lindforssilta ja hänen vaimoltaan. Fredrik Lindfors oli
Kaarlo Högdalin vaimon Liisan veljen pojanpoika Hujasta.
Nurmijärven kunta osti Högdalin torpan
(tilan) maat Fredrik Lindforssilta 23.6.1966
allekirjoitetulla kauppakirjalla.
Högdalin tilan ollessa kunnan hallussa sitä kehitettiin mm. metsäpuiden jalostus- ja
koekasvatuskohteena. Kunnan tarkoituksena oli myös 1980 luvulla palauttaa kuivattu
järvi takaisin entiseen loistoonsa. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat viimeistään silloin, kun Nurmijärven Golfkeskus Oy vuokrasi tilan maat golfkentän rakentamista varten 1980-luvun lopussa.
Entisen Högdalin torpan maiden viimeisin omistajanvaihdos tapahtui sitten
12.6.2001, kun me, Nurmijärven Golfkeskus
oy:n omistajat, yhdessä päätimme hankkia
maat yhtiömme omistukseen.
Lopuksi
Nurmijärven Golfkeskus Oy, entisen Högdalin torpan maiden nykyisenä omistajana,
on vain yksi lenkki torpan pitkässä v. 1782
alkaneessa omistajien ketjussa. Tuona aikana tilalla on vietetty ajoittain hyvinkin värikästä elämää ja erityisesti sen kolmannen
omistajan Kaarlo Högdalin tekemiset ovat
jääneet lähtemättömästi myös Suomen rikoshistorian sivuille. Toivottavasti yhtiömme
omistuksessa olevia fasiliteettejä jatkossakin hoidetaan, huolletaan ja kehitetään niin,
että vanhan torpan maiden omistus säilyisi yhtiömme hallussa ja tulevat sukupolvet
voisivat nauttia siellä golfista ja siihen liittyvistä palveluista sekä olla ylpeitä siitä, mitä
me olemme saaneet yhdessä aikaan ja mitä
jätämme heille jälkeen. Toivoa sopii myös,
että nykyisen maanomistajayhteisön maine
ja saavutukset jäisivät myös lähtemättömästi asiakirjoihin mutta täysin erilaisten saavutusten vuoksi kuin mitä Nurmijärven rosvo,
Högdalin torpan entinen omistaja Kaarlo
Högdal sai kontolleen.

Juha Koivisto

Lähdeaineisto:
Heikki Ylikangas: Nurmijärven rosvot (2003)
Päiviö Tommila:
Nurmijärven pitäjän historia osa 1
Kuvat Högdalin torpasta:
Nurmijärven kunta:
Nurmijärven kulttuurimaisema
Kartta: Valtionarkisto

seniori-asiaa

Seniorit olivat aktiivisia myös talvigolfissa.
Tässä ryhmämme vierailulla Lahden Golfissa.

Seniorien
kesä 2012
Talven aktiviteettien jälkeen seniorien yhteiset kesäaktiviteetit käynnistyvät 14. toukokuuta päivä talkoilla, joita pidetään kesän aikana kaikkiaan neljä kertaa (11.6, 9.7. ja
13.8.). Näissä on hyvä kohottaa ja ylläpitää hyötyliikunnan avulla fyysistä
kuntoa ja hioa pelitaitoa ’talkoo’golfin
merkeissä.
Sunnuntaina kesäkuun 3. päivä järjestetään perinteinen Seniorisunnuntai. Katsotaan millaisia jekkuja järjestäjät ovat tällä kertaa keksineet. Juhannusviikolla kentällämme nähdään
suomalaista huippugolfia joukkueiden
SM-kilpailuissa. Järjestelyissä tarvitaan
senioreiden panosta ainakin starttereina, forecaddieina ja tuloslaskennassa.
Tulkaa rohkeasti mukaan myös ensikertalaiset!
Yhteishenkeä luodaan ja ylläpidetään perinteisissä seuraotteluissa,
joissa vastassa ovat Hillside (vieraissa),
Hyvinkää (kotona), Tawast (kotona)
sekä Keimola & Tuusula. Lisää tietoa
näistä ilmoitustaululla. Viimekesäis-

tenhyvine kokemusten myötä lähdemme myös yhdessä Suomen Golfseniorien kesäpäiville Kotkaan 26.7. Tarkoitus
on, että lähdemme matkaan jo edellisenä päivänä ja pelaamme menomatkalla mahdollisesti Rönnäsissä. Merkatkaa jo nyt päivä kalenteriin ja seuratkaa ilmoittelua.
Kilpagolfin puolella tärkeitä tapahtumia ovat oman klubin viikko- ja
mestaruuskilpailujen lisäksi erityisesti
seniorien SM-kisat, tourit sekä Uudenmaan alueen joukkuereikäpelit. Toivotaan, että saamme näihin kaikkiin iskukykyiset joukkueet.
Senioritoimikunta täyttää 20
vuotta 26.8.2012. Katsotaan millaista
’hulabaloota’ tämän teeman ympärille keksitään.
Lopuksi George Bernard Shawn sanoin: ’Tuolle miehelle ikä on järjen sijaan tuonut golfin’
Oikein nautittavaa golfkesää kaikille sukupuoleen, ikään ja tasoitukseen katsomatta!
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Ricoh-kisa jo
kymmenettä kertaa
Ricoh Finland Oy kuuluu kansainväliseen Ricoh-konserniin,
jonka pääliiketoiminta-alueet ovat toimiston ja tuotantotulostamisen erilaiset ratkaisut
sekä ylläpito- ja asiantuntijapalvelut. Ricohin tuotevalikoimaan
kuuluu mm. monitoimilaitteita, digitaalisia painokoneita ja asiakirjanhallinta-ohjelmia.
Ricoh Finland viettää juhlavuotta, sillä yh-

tiö on toiminut Suomessa nyt 10 vuotta. Yrityksen toiminta on vuosien aikana ulottunut
kattamaan koko Suomen: toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, ja tiiviissä yhteistyössä
toimivien Ricoh Business & Service Centerien (RBSC) verkosto kattaa muutkin paikkakunnat.
– Vuonna 2011 käynnistimme tuotantotulostusratkaisujen liiketoiminnan ja saavutimme heti merkittävän markkinaosuuden
toimittamalla kymmenkunta neliväripainokonetta, kertoo Ricoh Finland Oy:n toimitusjohtaja Petteri Koli.

Juhlavuosi – jälleen
Ricoh Finland Oy:llä ja Nurmijärven Golfilla

on jo pitkä yhteinen taival takanaan. Vuonna 2002 alkanut yritystapahtumien ketju on
jatkunut eri muodoissaan ja yhteistyö on ollut molemmille mieluisaa.
Ensimmäinen varsinainen Ricoh-kisa järjestettiin vuonna 2002 ja vastaava tapahtuma
samojen isäntien voimin Lanier-merkin alla
jo pari vuotta aiemmin. Siksi laskentatavasta
riippuen myös tämän vuoden kisaa voidaan
pitää 10-vuotisjuhlakisana.
Ricohin kisat on aina järjestetty ammattimaisella otteella. Golfista kiinnostuneille on
järjestetty pro Peter Hagströmin opetustunti ja oma kisa alueen hienolla par3-kentällä.
10 vuoden aikana on todennäköisesti annettu kipinä kymmenille, ellei sadoille lajia kokeilleelle. Varsinaisille pelaajille on ollut tarjolla hyvin järjestetty 18 reiän kisa ja perin-

teisiä erikoiskilpailuja maukkaan aamiaisen
voimin. Kierroksen jälkeinen sauna ja energiatankkaus maittavasta seisovasta pöydästä sekä palkintojen jako kruunaavat päivän.
Mukaan ilmoittautuu keväästä toiseen 100–
120 kisaajaa, joten isännät ja kentän henkilökunta ovat osanneet järjestää onnistuneen
tapahtuman.

Hienolla kentällä hyvässä säässä
Kisatapahtumasta jo pitkään vastannut Jouko Rinne sekä viime vuosina mukana ollut
Timo Uusitalo muistavat kentän olleen aina keväisin hyvässä pelikunnossa ja sään olleen miellyttävä – paitsi kerran kun taivaalta tuli rakeita kunnon ukkosmyrskyn osuessa alueelle.
– Kisa järjestetään aina keväisin, tou-

kokuun viimeisenä tiistaina, kertoo Jouko.
Ajankohta on ollut osallistumisaktiivisuudesta päätellen erittäin hyvä.
– Nurmijärvellä asioita ovat hoitamassa
huipputyypit: Esa, Johanna, caddiemasterit
ja Petsku, korostaa Timo Uusitalo. Heti alusta lähtien on rakennettu toimiva tapahtumakonsepti, jossa myös aloittelijat on huomioitu. Nurmijärven kenttä on Ricohin asiakkaitakin ajatellen hyvällä sijainnilla ja konstailettoman klubitalon tunnelma on viihtyisä.
– Hinnan ja laadun suhde on sekin kohdallaan, toteaa Timo Uusitalo.

Golfkärpänen puraisi Tiinaa
Yksi Ricohin kautta golfharrastuksen löytäneistä on Tiina Huotinen, joka osallistui
muutama vuosi sitten Ricohin järjestämään
päivään golfista kiinnostuneille.
– En ollut koskaan pitänyt golfmailaa kädessäni. Olin ihmeissäni kaikesta golfiin liittyvästä, sillä ihan kaikki oli minulle tästä lajista uutta. Urheilutaustaa minulla on lentopallon kautta. Kiinnostus onneksi säilyi aina seuraavaankin vuoteen, jolloin osallistuin uudelleen Ricohin aloittelijoille tarkoitettuun ohjelmaan. Ja silloin se golfkärpänen puraisi.

– Yritin sen jälkeen etsiä ystäväpiiristäni
kaveria, joka lähtisi mukaan, mutta huonolla menestyksellä. Lopulta eräs ystävättäreni
oli vailla harrastusta ja päätin hankkia hänelle lahjaksi golfkurssin ja sain tällä tavalla
itselleni pelikaverin. Pelaan edelleen alkutasoituksella, mutta tavoitteena on saada tulevana kesänä parikymmentä kierrosta pelattua. Olen ehtinyt pelata jo ulkomaillakin

Thaimaan-lomalla, Tiina kertoo. Osallistumisestaan tämän kevään Ricoh Invitational
-kilpasarjaan Tiina ei ole vielä tehnyt päätöstä. – Houkuttelisi kyllä, hän myöntää.

Elämysbisnestä
Ricoh hyödyntää aktiivisesti Nurmijärvi
Golfin palveluja myös kisatapahtuman ulkopuolella. – Asiakkaita on helppo houkutella Nurmijärvelle golfaamaan, toteaa Ricoh Finland Oy:n toimitusjohtaja
Petteri Koli.
– Henkilökohtaiset tapaamiset
asiakkaiden
kanssa ovat tärkeitä arjen
verkkoviestinnän lisäksi. Golfin tarjoamien tunnetilojen jälkeen on helppo keskustella rennosti yhteistyön tavoitteista, Petteri jatkaa. Ricoh ja Nurmijärven Golf ovat löytäneet
yhteisen sävelen, elämyksiä tarjoavan konseptin,
joka toimii.

JR

Kulunhallinnan
ratekia
Antti Rokka meni caddiemasterin luokse ja sanoi:
– Kuule, caddiemaster. Mis sie tarvitset
oikei hyvvää miestä? Täs siul on sellane.
Vakavasta ruuhkatilanteesta huolimatta pyrkivät caddiemasteria hymyilyttämään
nuo itsetietoiset sanat, mutta hän tunsi kyllä Rokan maineen ja tiesi, että ne olivat totta.
– Silveri ryhmät on pahimmat. Ottakaa
muutamia kentänvalvojia ja menkää purkamaan ruuhkat.
– Käypä se hyväst. Tule sie junior miun
kanssai! Anna miul se varauskirja!
– Eiköhän olisi syytä ottaa toinen kaveri?
sanoi caddiemaster kuiskaten.
– Juniori on vasta 80-luvun lopussa syntynyt eikä hän muutenkaan ole lujahermoisimpia.
– En mie tarvihe hyvvää. Paperien järjestelijän mie. Tule, kuule! Mie oon huumorimiehii. Miun kansai on nii lustii jot hitto. Ota
tyhjiä A -nelose plankettei nii paljo ko vaan
saat kulkemaan.
He lähtivät.
Yhtäkkiä Rokka pysähtyi ja nosti kätensä merkiksi.

Juniorin kurkkuun nousi pala, kun
hän näki mikä Rokan pysähtymisen oli aiheuttanut.
Edessä oli kahdeksanhengen scambleryhmä ja siellä potki raffista pallojaan tärkeän näköisiä miehiä kymmenkaupalla.
– Ei me voida mitään, sanoi juniori ääni vavisten.
– Mist sie sen ieltäkäsi tiijät? Ai perkele, mikä juon. Hyö kuuliit mein sääntöpulinat siel klubiravintolas ja tuplasiitkii peliryhmän koon. Mikä perkeleen vaisto se miul on.
Mie koko ajan tunsin jottäs ei oo kaik sellaista milt se näyttää.
Ruuhkat kasvoivat hitaasti mutta varmasti. Pelinseurantaa ei ollut, vaikka puheet parhaillaan ylittivät moninkertaisesti taidot.
Rokka ja juniori kaarsivat sähköautollaan seuraavan väyläkatoksen taakse ja koko ajan Rokka kuiskaili neuvojaan:
– Täs on esitäytetyt pelikieltoilmoitukset. Sikäl ko mie täytän ne, sikäl sie sujautat
ne sääntökirjoje vällii. Mut pane ain täysinäine täysinäisii läjjään etteivät sekahu. Oo
ihan rauhallinen. Nii miekiin oon. Meil ei
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Haastava tilanne vaatii

keskittymistä ja myönteistä
ajatusta

täs oo hättää. Nuohaa ne koht ovat kovil eikä myö.
– Pelimies ensi. Millo häne pääsä varjo
sattuu tuon lipputangon kohal,ni sillo hänel
tullookii pelikieltoo.
Nii mie oon päättänt hänen kohastaa. Ja
sitämukkaa rupiaat saamaa muutkin rapsui.
– Katso mite hyö laiskottelee! Ai työ
perkeleet!
Työ ette tiijä mikä uottaa. Jos
työ ootte aikont viel lupin mestaruuskisois pelata, niin nyt pitää kiirettä.
Greenillä vetelehtivän pelimiehen pitkä varjo läheni lipputankoa. Hän ei koskaan oikein tajunnut,
mitä tapahtui. Hän näki vain sääntökirjan
kannet ja oman varjonsa, jonka pää juuri sattui rei´än kohdalle. Ehkä hänen silmänsä näkivät pelikieltoilmoituksen välähtävän eteensä, mutta sen merkitys jäi vielä tajuamatta.
Kuului fore-huutoja ja joitakin umpimähkään tehtyjä lyöntiyrityksiä näytellä ripeää.
Mutta kaiken yli tikkasivat Rokan pelikieltoilmoitukset. Rokka antoi varoituksia kylmän harkiten.
Jotkut syöksähtelivät juosten kohti seuraavaa tee-paikkaa. Toiset koettivat ryömiä
kärryjensä taakse piiloon.
Poistettuaan scratch pelaajat aloitti Rokka
bogimiehistä. Vieraspelaajat hän poisti ensin. Tasoitukseltaan alhaisin pelimies oli aina vuorossa, ja kun tilanne salli, erotti Rokka silveri-ryhmän kerrallaan.
Väylältä kuului golfauton ääni. Johtokunnan puheenjohtaja saapui paikalle caddiemasterin kanssa.
– Mikä tilanne?
– Eihä se nyt ennää oo paljo minkäänlaine, Rokka vastasi.
– Yksinkö te ruuhkan puritte?
– No niihä sitä saa sannoo. Katsoha sie.
Tää asja on näi. Jos sie lähet nostammaa turhaa tasotusrajaa, niin sie saat nostaa sit ain
lissää. Kyl hää ain tulloo vonkaamaa, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt samas tasotusrajas etkä jousta hitolkaa, nii minkä hää tekköö?
Se on tään kulunhallinnan ratekia.

sevat ja auttavat pyydettäessä sääntötulkintojen kanssa. Kokeneiden pelaajien lyöntejä seuraamalla oppii paljon, ja kierroksella kannattaa muistella onnistuneita hetkiä.
Tyttöjunioreilla on oma harjoitusryhmänsä. Pelaajilla on mahdollisuus myös osallistua eri toimikuntien toimintaan sekä peliympäristön parantamiseen kohdistuneisiin
talkoisiin.

Golf valmistelee parempaa
ennustetta elämälle

Mitä hyötyä

naisille

on golfista?
Harrastus on ihmiselle tärkeä ja arvokas henkireikä arjen keskellä, ja golf -harrastus tuo henkisen mielihyvän lisäksi myös
fyysisen kunnon kohentumista. Golf ei katso ikää, sukupuolta, ei vaadi Greencardia
kummempaa tutkintoa ja voi olla koko perheen yhteinen harrastus. Golf lisää itsetuntoa, keskittymiskykyä, haasteita, ystäväpiiriä, vaikutusmahdollisuuksia, antaa onnistumisen tunteita sekä suo mahtavan tavan
rentoutua ja unohtaa arjen huolet.
Ne, jotka ovat jääneet golfin koukkuun,
tietävät, että golf tuo paljon hyvää sekä henkiselle että fyysiselle puolelle. Alussa osaamisen taso vaihtelee, ja epätoivo valtaa välillä mielen, mutta onnistuneista lyönneistä
ja pelikierroksesta saa uskomatonta mielihy-

vää. Onnistumisen kokeminen vaatii haasteisiin vastaamista, omalle epämukavuusalueelle siirtymistä ja siitä selviytymistä. Palkintona on itseluottamuksen lisääntyminen
ja luottamus omaan osaamiseen, ja sitä kautta syntyvä pelaamisen riemu. Haasteet pelaaja säätää itse, eikä ole pakko kilpailla, jos
ei tunne sitä omakseen.
Golf on sosiaalinen laji, ja pelikierroksilla
saa uusia samanhenkisiä tuttavuuksia ja joskus jopa elinikäisiä ystäviä. Pelaaminen vieraiden seurassa saattaa jännittää, mutta kokemus voi olla ennalta arvaamattoman piristävä. Naisten omat peliryhmät ja lähdöt
ja Ladies’ Day –tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden rentoihin pelihetkiin ja hyvän
pelin seuraamiseen. Kanssapelaajat rohkai-

Golfin pelaaminen on uskomattoman hyvä syy kulkea monta tuntia päivässä raittiissa ilmassa. Kun aloittaa golfaamisen, niin
pelikierroksia ei alkuun kovin monia kerry, mutta pelitaidon kehittyessä kentältä ei
malta pysyä poissa. Pelikierroksella kenttää
edetään rivakasti, palloa lyödään usein, pallon takia liikutaan ylös ja alas sekä kuljetaan
välillä pitkässäkin heinikossa ;-), joten fyysinen kunto kohoaa! Luusto tarvitsee kävelynsä, ja kävelystä hyötyvät myös dementiaa ja Altzheimerin tautia sairastavat. Tutkimusten mukaan kävelyn ja aivojen hyvinvoinnin yhteys on kiistaton. Ahtautuneet
verisuonet ja sydänlihas tykkäävät kevyestä
liikunnasta. Pelaajien keskimääräinen kierrosluku kesässä on 30. Yksi 18 reiän kierros
tekee n. 5 km, jos etenee kohtuullisen suoraan pelikentällä. Fyysistä kuntoa ajatellen
täytyy muistaa myös asianmukainen tankkaaminen kierroksella sekä hyvä lämmittely
ennen kierrosta. Selän kipeytyminen saattaa
johtua väärästä lyöntitekniikasta, josta kannattaa puhua pron kanssa.
Golf suo hyvän vastapainon työlle, mahdollisuuden irtautua arjen huolista,
monivivahteista sisältöä elämään ja uskomattoman paljon mielihyvää onnistumisen
tunteen kautta. Aina ei peli kulje halutulla tavalla, ja se vaatii kärsivällisyyttä ja parantaa keskittymiskykyä. Pelitaidon kehittyessä joudutaan hieromaan älynystyröitä,
kun mietitään mihin pallonsa seuraavaksi
sijoittaa ja ratkomaan ongelmatilanteita vesiesteiden, punkkerien ja metsävierailujen
kohdalla. Kesän mittaan kentältä löytyy ihan
uusia kohtia, joten kyllästymään ei pääse ja
siksi varmaan ei kentältä malta pysyä poissa. Golfsääntötuntemuksen, lisäharjoittelun
ja pron opastuksen avulla taidot kehittyvät, ja tulee lisää mielihyvää ja pelivarmuutta. Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia, vähentää ahdistuneisuutta, parantaa muistitoimintoja ja lisää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Elämässä on tilanteita, jolloin golf ei elämäntilanteen tai aikapulan takia onnistu,
mutta kun se onnistuu, niin golf kyllä puolustaa paikkaansa.

Anneli Hämäläinen
LähiPeli 1/2012
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Naisten peli-illat
käynnistyvät kesällä

Nurmijärven Golf
on luotettava kumppani

Vakiintuneen ladytoiminnan lisäksi kokeilemme tänä kesänä Naisten peliiltoja, joihin voit tulla mukaan tutustumaan
uusiin pelikavereihin ja hakemaan vaihtelua
oman kumppanin kanssa pelaamiseen. Pelaamme alkukesällä maanantai-iltaisin, ja
mikäli intoa ja osallistujia riittää, jatkamme
peli-iltoja koko kesän. Tuttuun tapaan järjestämme kesän aikana kolme Ladies’ Day –
tapahtumaa, joista toukokuun tapahtuma on
ei-kilpailullinen. Näin toivomme myös niiden, jotka eivät välttämättä halua kilpailla,
tulevan mukaan.
Viime keväänä toteutettu Naisten sääntö-

Kun Fennian Uudenmaan alueen
asiakkaille järjestetään asiakastilaisuuksia,
on tapahtumapaikkana usein
Nurmijärven Golf.

päivä sai hyvää palautetta, joten järjestämme tänäkin keväänä Asta Peltoniemen vetämänä samanlaisen tapahtuman. Naisten
klinikka-iltoja emme tänä vuonna toteuta,
koska Golfkoulu tarjoaa naisille kaksi omaa
opetusryhmää. Perinteiseksi muodostunut naisten kahden päivän peliretki tehdään
heinäkuussa jonnekin mukavaan pelikohteeseen. Birdiepuu ja Eclectic –kisailut jatkuvat tuttuun tapaan koko kesän ajan. Kannustamme naisia kehittämään pelillisiä valmiuksia palkitsemalla joka vuosi eniten tasoitustaan pudottaneen.
Gloria Lady Cupin loppukilpailu pelataan

tänä kesänä Nurmijärvellä elokuun alussa ja
kannustamme klubimme naispelaajia osallistumaan karsintakilpailuihin. Olisi mukava saada oman klubin pelaajia mukaan tuohon vaikuttavaan naisten tapahtumaan. Tänä kesänä naiset pääsevät järjestämään Ladyt vastaan Seniorit –kisan heinäkuun lopulla. Kisamuodoksi on suunnitteilla todellinen koitos senioreille, jotta samalla naiset voivat bongata Herrasmiesgolfari –ehdokkaita kauden lopun äänestykseen. Nuorempien ehdokkuutta tavoittelevien herrasmiesten toivotaan tulevan rohkeasti mukaan
naisten peliryhmiin, jotta saamme kattavan
ehdokaslistan.
Seuraa tiedotteita Naisten tapahtumista
seuran nettisivuilla. Julkaisemme tuttuun tapaan Ladygolfari –esitteen, josta saat myös
tietoa tapahtumista. Esitteen saat klubilta joko Caddiemastereilta tai löydät sen naisten
pukuhuoneesta. Esitteestä löydät myös naistoimikunnan jäsenten yhteystiedot ja heihin
voit aina ottaa yhteyttä naisgolfin merkeissä.
Kentällä nähdään!

Merja Iiskola

Suomen Hypoteekkiyhdistys
– monipuolinen asuntorahoituspankki
152-vuotias Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen asuntorahoitukseen erikoistunut pankki. Alan todellisena erikoistoimijana Hypo tarjoaa asiakkailleen uniikkeja asumisen
ja asumisen rahoituksen erikoisratkaisuja.
Hypo ei kuitenkaan ole perinteinen maksuliikennepankki, joten kaikkia pankkiasioita
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ei tarvitse keskittää yhden katon alle.
Uutena palveluelementtinä Hypo aloitti keväällä 2011 maksuttomien kutsuvierastilaisuuksien järjestämisen. Kutsuvierastilaisuudet on suunnattu asuntosijoittajille tai
asuntosijoittamisesta kiinnostuneille, ensiasunnon ostajille ja käänteisestä asuntolainasta kiinnostuneille senioreille. Kutsu-

vierastilaisuuksia järjestetään jokaiselle kohderyhmälle keskimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi
Hypon maksuttomiin kutsuvierastilaisuuksiin! Kaikkea tätä ja paljon muutakin osoitteessa www.hypo.fi.
Hypo on Nurmijärven Golf Clubin virallinen yhteistyökumppani.

Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö, joka tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Uudenmaan alueella Fennialla on vahva markkina-asema kotitalouksien ja yritysten vakuuttajana.
– Olemme tehneet antoisaa
yhteistyötä Nurmijärven Golfin
kanssa jo vuosia, kertoo Uudenmaan alueen aluejohtaja Seppo
Anttalainen.
Nurmijärven Golfin keskeinen sijainti Uudenmaan talousalueella on yksi tekijä, miksi se
on usein ollut luonteva valinta
asiakastapahtumien pitopaikaksi. Vuosien saatossa kentällä on
isännöity paitsi Fennia Golf -tapahtumaa, myös useita pienemmille ryhmille räätälöityjä tilaisuuksia.
– Järjestäjän näkövinkkelistä katsottuna Nurmijärvellä on
mukava pitää tapahtumia, koska palvelu toimii ”avaimet käteen” -periaatteella. Kenttä on
hyvin hoidettu, ja kaikki palvelut ovat toimineet erinomaises-

ti, kiittelee Anttalainen ja kertoo myös asiakkailta tulleen positiivista palautetta järjestelyihin
liittyen.
Suotuisista olosuhteista huolimatta Fennian järjestämissä
tapahtumissa ei toistaiseksi ole
tullut yhtään ”holaria”.
– Varmaa kuitenkin on, että sen metsästys jatkuu tulevaisuudessakin. Golf on urheiluja liikuntamuoto, joka on kaikenikäisten yhteinen harrastus
ja suosittu liikuntalaji. Siksi sen
parissa on mukava tavata asiakkaitakin.
Vaikka vakuutusasioita tulee
harvemmin pohdittua kierroksen aikana, kertoo Anttalainen
Fennian väylämainosten sekä
Nurmijärven Golfin kotisivuilla olevan bannerin tuoneen hyvin näkyvyyttä ja poikineen yhteydenottoja.
– Fennian toimintatapoihin
kuuluu ilmainen riskikartoitus,
jossa asiantuntijamme käyvät läpi yrittäjän, perheen tai yrityksen riskejä ja vakuuttamistarpeita. Kartoituksen pohjalta asiakas
saa ehdotuksen yksilöllisestä va-

kuutusratkaisusta, joka pohjautuu todellisiin tarpeisiin.
Vakuutusasioitaan voi Fenniassa hoitaa joko palvelukonttoreissa, puhelinpalvelussa tai
verkossa. Fenniasta asiakas saa
myös oman yhteyshenkilön, joka neuvoo ja auttaa kaikissa vakuutusasioissa ja jonka kautta hoituvat vaivattomasti kaikki
vakuutusasiat.
– Antoisaa golfkesää odotellessa, toteaa aluejohtaja Anttalainen lopuksi.

Fennia –
vakuuttamisen
erikoisliike
Vahinkovakuutusyhtiö
Fennia on osa Fenniaryhmää, johon sen lisäksi kuuluvat työeläkeyhtiö
Eläke-Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia
ja Fennia Varainhoito. Yhdessä Fennia-ryhmä tarjoaa asiakkailleen monipuolista asiantuntija-apua
vakuutusasioiden hoidossa, riskienhallinnassa, säästämisessä, sekä
työhyvinvoinnin edistämisessä.

PELIMATKA UNKARIIN

Golfkautta
kohti

pe 21.–ma 24.9. 2012 GOLF TATA n. 40 min Budapestistä
Hinta: 960 € /hlö
Lisämaksut: 153 €, 1-hengen huoneen lisämaksu
Majoitus Old Lake Golf Tata**** www.oldlakegolf.com
Matkan vastuullinen järjestäjä Matka-Vekka.
Matkanjohtajana toimii Jyrki Oesch
Ilmoittautumiset: tj@nurmijarvi-golf.fi

Nurmijärvi Golf HCP TOP 100
Nyt eletään sitä golffarin täpinäaikaa. Itse ainakin jo malttamattomana odottelen golfkautta, jonka alkuun kotimaassakin on parhaassa tapauksessa enää runsas kuukausi. Pitäisikö
jo ryhtyä kiillottamaan kenkiä ja pesemään mailoja…
Kun golfkentän kausi on vasta alkamassa, on kenttäyhtiön katse jo itse asiassa kääntymässä vuoteen 2013 ja pitemmällekin tulevaisuuteen. Golfkentän hallinnon vuosikellossa vuotta 2012 koskevat päätökset on tehty jo pitkän aikaa sitten. Hyvissä ajoin viime kesänä on mietitty investointien tarve, kentänhoidon painopistealueet ja muut kenttäyhtiön vastuulla olevat asiat. Näille tehdyille suunnitelmille on sitten saatu hyväksyntä kun yhtiökokouksessa on toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksytty. Tällaista vuosisuunnittelua ohjaa tärkeimpänä ohjenuorana tasapainoinen talous. Pääosan käytettävistä varoista saadaan osakkeenomistajilta hoitovastikkeina. Golfissa harrastajat maksavat itse harrastuksensa. Kenttäyhtiön tehtävänä
on pitää huoli siitä, että omistajat kokevat saavansa tälle vastikkeelle katetta.
Olen hyvin tietoinen siitä kritiikistä, jota Suomessa näytetään kohdistettavan nimenomaan osakepohjaisia kenttäyhtiöitä kohtaan. Tässä kritiikissä yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden ei katsota vastaavan kysyntää ja nykypäivän maailmaa.
Voin hyvin ymmärtää osan tästä kritiikistä; en kuitenkaan missään tapauksessa kaikkea. Ymmärrän hyvin harmin siitä, jos
osakkeenomistaja luopuessaan harrastuksestaan ei saakaan golfosakkeestaan oikeaksi katsomaansa hintaa. En kuitenkaan usko, että mikään muu kuin täällä käytetty osakeyhtiömalli mahdollistaisi pelaamista näin laajasti. Jos kenttien perustaminen
olisi jäänyt vain yhdistysten tai julkisen rahoituksen varaan ei
golfia pelattaisi Suomessa kuin muutamalla kentällä. Tätä taustaa vasten minä kovasti vierastan sitä, että ulkopuoliset tahot
julkisuudessa niinkin hanakasti ovat neuvomassa golfyhtiöitä
siitä, keille kaikille ja mihin hintaa yhtiöiden on palveluitaan
tarjottava. Vaatimuksiin tuntuu usein sisältyvän se, että täyttä
hintaa ei haluta maksaa.
Nurmijärven golfkeskuksessa osakkeenomistajat
ovat yhtiön ”pääasiakkaita” (vaikka sanaa asiakas tässä vierastankin). Toiminnan fokus on tehdä heille mahdolliseksi golfin
pelaaminen hyväkuntoisella kentällä kohtuulliseen hintaan. Sen
lisäksi Nurmijärvelle pelaamaan tervetulleita ovat kaikki riittävät golftaidot omaavat henkilöt yhtiön tarjoamin ehdoin. Ei tämä sen monimutkaisempaa ole.

Viimeiset hiihtolenkit kentällä ja sitten vaihdetaan välineitä.

Juuso Jokela

Nurmijärven Golfkeskus Oy
hallituksen puheenjohtaja
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Junioritoimikunnan terveisiä
Juniori- ja valmennustoimikunnan eriyttäminen polkaistiin käyntiin 2011, jotta valmennustoimikunta pystyisi paremmin keskittymään valmennuksen suunnitteluun, toteutukseen
ja seurantaan. Ja että junioritoimintaa saataisiin tehostettua ja
toiminnan laatua parannettua.
Junioritoiminta on seurassamme
kasvanut mukavasti viime vuosina ja oma toimikunta pystyy taas
omalta osaltaan keskittymään tärkeimpään eli suunnittelemaan ja
järjestämään toimintaa seuramme junioreille. Uuden junioritoimikunnan jäseniä ovat kaudella
2012 Nicole Saari, Mika Pollari, Jari Valkama, Timo Uusitalo,
Petri Björkbacka ja puheenjohtajana Virpi Järvinen.
Seuraohjaajilla iso rooli junnutoiminnassa. Seuraohjaaja-toiminnalla on todella suuri merkitys toimikuntamme tekemisessä. Viime vuonna 20
innokasta ohjaajaa osallistui Golfliiton järjestämälle seuraohjaajakurssille ja suunnitelmissa on toteuttaa kurssi myös ensi vuonna.
Vuonna 2012 seuraohjaajia kouluttaa seuramme Pro Peter Hagström.

Kesän 2012 toiminta pähkinänkuoressa. Kesän toiminta starttaa klubilla 9.5. junioreille ja heidän vanhemmilleen tarkoitetulla Info-tilaisuudella, jonka jälkeen siirrymme
golf-koululle nauttimaan jo perinteisistä lettukesteistä. Kesän
harjoitukset pidetään keskiviikkoisin siten, että ensin harjoittelevat Pikku- ja Tyttö-Tiikerit klo
17.30-19.00 ja heidän jälkeensä ovat vuorossa Tsemppi-Tiikerit klo 19.00-20.30. Maanantaina
14.5. on vuorossa ensimmäinen
peli-ilta, jonka aluksi seuran kapteenit tulevat kertomaan ja näyttämään tärkeitä sääntö- ja etikettiasioita. Maanantain peli-iltaan
ovat tervetulleita kaikki keskiviikon Tiikeri-valmennuksissa olevat juniorit (Pikku-, Tsemppi- ja
Tyttö-Tiikerit). Kierrämme sekä Par 3-rataa, että palloränniä.
Uutuutena on koko kesän kestävä
Ecletic-kisa.
Kaverit mukaan. 23.5. on
kaveri-ilta eli juniorit voivat kutsua kavereitaan tutustumaan golfharjoituksiin ja lähteä sen jälkeen
yhdessä kiertämään Par 3-rataa.
Uutta toimintaa on myös golfkoulujen yhteydessä perjantaisin

pidettävä Tiikereille tarkoitettu leiripäivä. Koko päivä mukavaa yhdessäoloa golfia harjoitellen ja pelaten. Leiripäivistä tulee tarkempaa infoa myöhemmin. Kannattaa seurata NGK:n
nettisivuja.
Kausi huipentuu Tiikeri Trophy kisaan 13.8. joka samalla päättää maanantain peli-illat. Keskiviikon harjoituksia
jatketaan 29.8. saakka, jolloin
pelataan lähipelikisa vanhemmat vastaan Tiikerit Par 3-radalla klo 18.00 alkaen. Junnujen
chippi-harjoituksia seuranneena suosittelen vanhempia aloittamaan omat harjoitukset jo heti

kauden alussa, jotta meistä löytyy vastusta Tiikereille.
Aktiivinen junioritoimintamme tarvitsee jatkuvasti lisää
toimitsijoita. Etenkin peli-iltoihin kaipaamme vapaaehtoisia
opastamaan ja valvomaan junnujen pelaamista. Jos olet kiinnostunut tulemaan junioritoimintaan mukaan, tule nykäisemään hihasta klubilla tai Tiikeriharjoituksissa. Voit myös ottaa
yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen virpi.jarvinen@team-ngk.
com
Toivotan mukavaa golfkesää
kaikille!

Virpi Järvinen
Junioritoimikunnan pj.

HCP
1 Satama Henri
+3,1*
2 Mikkola Ossi
+2,2*
3 Jämsä Mikael
+2,1*
4 Kuronen Miki
+1,6*
5 KolariJuha
+1,2*
6 Hagström Peter
0,0*
7 Ruissalo Tommi
0,2*
8 Ikävalko Elina
0,5*
9 Tulokas Valtteri
0,5*
10 Reijonen Elias
1,1*
11 Meriläinen Matias 1,5*
12 HiltunenVesa
1,6*
13 Mikkola Jaakko
2,2*
14 Järvinen Simo
2,3*
15 Koivisto Mikko
2,5*
16 Piitulainen Henri
2,5*
17 Santonen Kari
3,1*
18 Tuloisela Antti
3,2*
19 Kotiluoto Roni
3,8*
20 Salo Veijo
4,0*
21 Nieminen Jani
4,1*
22 Niku-paavo Lauri 4,1*
23 Haapala Aleksi
4,2*
24 Laakso Juha
4,2*
25 Rinne Jesse
4,2*
26 Kaskinen Miikka
4,3*
27 Julin Marko
4,5*
28 Turunen Tommi
4,6*
29 Hokkinen Jani
4,7*
30 Eskola Patrik
4,8*
31 Huotari Esa
4,8*
32 Salo Juhani
4,8*
33 Witting Kristian
5,1*
34 Nieminen Mikko
5,2*
35 Ikävalko Minna
5,3*
36 KoskinenJaakko
5,3*
37 Ripatti Timo
5,3*
38 Taivainen Max
5,3*
39 Laine Mikko
5,4*
40 Puhakka Mikko
5,4*
41 Iso-Herttua Pekka 5,5*
42 Pyykkö Patrik
5,8*
43 Ikävalko Juha
5,9*
44 Myyrä Janne
5,9*
45 Lapiolahti Jarmo
6,0*
46 Koliseva Osku
6,2*
47 Huhtapelto Aleksi 6,3*
48 Lehtonen Kai
6,4*
49 Väre Ritva
6,4*
50 Jokela Juuso
6,5*
Tiedot otettu jäsenrekisteristä
1.3.2012

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100
100

Salonen Petri
Saarelainen Tuukka
Salmi Kosti
Hurme Jari
Laine Petri
Woodward John
Kari Ville
Laine Jere
Romppainen Matti
Romppainen Antti
Sirviö Arto
Sutinen Simo-Pekka
Hyvättinen Timo
Salmi Arno
Sirelius Juha
Salonen Tomi
Tiilikka Kari
Heinonen Rauno
Pulkkinen Jukka
Konkola Juhani
Mustjoki-Purhonen Johanna
Järvelä Wille
Koivisto Leena
Merentie Eino
Nick Timo
Sirviö Tomi
Järvinen Timo
Korkia-Aho Ari
Yli-Ojanperä Ilkka
Liimatta Esko
Perhoniemi Paula
Pohjalainen Juha
Åström Kaj
Nurmi Jarmo
Penttilä Jyri
Pietikäinen Paavo
Bergström Tuomas
Kuronen Juha
Penttilä Mika
Santonen Mika
Similä Jarkko
Sinisalo Janne
Heinonen Tommi Juhani
Järvinen Eemeli
Mälkki Mikko
Nikkola Mikko
Santtila Aleksi
Teivo Petri
Niemi Antti
Nylund Kim
Reijonen Joel
Woodward Samuel
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HCP
6,5*
6,6*
6,7*
6,9*
6,9*
6,9*
7,0*
7,0*
7,0*
7,1*
7,4*
7,6*
7,7*
7,8*
7,8*
7,9*
7,9*
8,0*
8,0*
8,1*
8,1*
8,3*
8,3*
8,3*
8,3*
8,3*
8,4*
8,4*
8,4*
8,5*
8,5*
8,5*
8,5*
8,6*
8,6*
8,6*
8,7*
8,7*
8,9*
8,9*
8,9*
8,9*
9,0*
9,0*
9,0*
9,0*
9,0*
9,0*
9,1*
9,1*
9,1*
9,1*
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svingiä
Luonnollista

Peter ”Petsku” Hagström on jo seitsemättätoista kertaa
valmistautumassa Nurmijärvi Golfin alkavaan
pelikauteen. Voidaankin sanoa,
että Petsku kuuluu Nurmijärvellä kalustoon.
Petsku antaa tunnustusta Nurmijärvellä jo vuosia vallinneelle hyvälle seurahengelle, joka näkyy seuran tukena valmennustoiminnalleaa ja sitä kautta kilpapelaajien menestymisenä.
–Nurmijärvellä on lähes poikkeuksellisen hyvä henki. Nurmijärvellä ovat oikeat
ihmiset olleet oikeilla paikoilla. Oy:n ja ry:n
hallitukset noudattavat valittua strategiaa.
Tämä antaa valmennustoiminnalle rauhan
ja tulokset ovat positiivisia, Petsku kertoo.
– Meillä myös tehdään rohkeasti ja innovatiivisesti tarpeellisia uudistuksia kuten
esim. rangen koulutuspäädyn katos ja viimeisimpänä kastelujärjestelmän uudistaminen. Ensi kesäksi rangelle on tulossa kohdistusgriinejä, jotka ovat osoitus kekseliäisyydestä: griinit rakennetaan Rajamäen jalkapallokentän vanhasta tekonurmimatosta.

Florida

NGK:n pitkäaikainen pro
Peter ”Petsku” Hagström
opetuspuuhissa.

Petsku kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti. Petsku on vieraillut useana talvena
Floridassa Mike Adams’n opissa. Adams on
erittäin arvostettu pro, joka valmentaa tällä hetkellä n. 60 PGA- ja LPGA-tour pelaajaa. Myös tänä talvena Petsku kävi Floridassa
Mike Adams’n akatemiassa. Petskun mukana Floidassa harjoitusleirillä olivat Nurmijärven edustuspelaajista Ossi Mikkola, Miki Kuronen, Valtteri Tulokas ja Antti Tuloisela. Petsku huokui tyytyväisyyttä onnistuneen reissun jälkeen:
–Pojilla oli todella asenne kohdillaan ja
kertaakaan heitä ei tarvinnut patistella treenaamaan. Lähdettiin aikaisin aamulla kentälle ja päivät kestivät 12–13 tuntia.
Petsku pitää porukassa harjoittelua hyödyllisenä ja toteaakin:
–Vaikka kyseessä on yksilölaji, yhdessä
tekeminen ja harjoittelu on äärettömän tärkeää. Pojilla oli aina pieni kisa treenin päätteeksi pystyssä, ja vaikka kyse oli leikistä, näki kisan hävinneen kasvoilta, että tappio otti pannuun. Ja tämähän on juuri sitä, mikä
ruokkii kehitystä!
Yhteishenki oli myös kohdillaan. Petsku vertaa poikien henkeä vastaavanlaiseksi, mikä oli nähtävissä Nurmijärven ”Dream
Team”:n kohdalla, kun Satama, Jämsä, Kolari ja Mikkola voittivat kaksi kertaa peräk-

käin seurajoukkueiden Suomen mestaruuden 2007 ja 2008. Tämä tietää luonnollisesti hyvää ajatellen Nurmijärvellä kesäkuussa
järjestettäviä joukkue-SM-kisoja. Joukkueen kokoonpano on toki vielä tässä vaiheessa täysin auki ja pelaajat valitaan puhtaasti alkukauden tulosten perusteella. Nurmijärvellä kilpapelaajien taso erityisesti miesten puolella on kova ja kilpailu joukkueeseen tulee olemaan varmasti tiukka.
Nurmijärvi Golfin muista edustuspelaajista Petskulla on vain positiivista sanottavaa. Henri Satamalla on talvikaudelta plakkarissa sijoitukset 3. ja 5. Gecko Tourilta Espanjasta. Mikael Jämsä on tehnyt muutoksia svingiinsä ja tietäen Mikaelin erittäin ahkeraksi harjoittelijaksi ei esteitä menestymiselle ole. Elina Ikävalko on treenannut talven kovaa. Hän valmistautuu kauteen viettämällä kevään Floridassa hyvissä harjoitteluolosuhteissa.

Swing fitting
Petsku on jo vuosia opettanut pelaajia ottaen huomioon kunkin pelaajan fyysiset ja
luontaiset ominaisuudet. Kaikille ei sovi ns.
oppikirjasvingi. Itse asiassa se sopii suoraan
hyvin harvalle. Svingi on kuin ihmisen käsiala: jokaiselle löytyy se oma ja luonnollinen tapa tehdä. Mike Adams on tällä alalla
maailman johtava valmentaja ja tätä luontaisen svingin opettamista Petsku on opiskellut Adams’n luona viimeiset 13 vuotta. Petsku onkin tällä hetkellä Suomessa alan asiantuntija. Petsku käyttää Swing fitting -termiä
juuri tästä jokaiselle oman luontaisen svingin ”räätälöinnistä”.
-Swing fitting sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa peliään. Jo aloittelijalle on

”

Swing fitting sopii kaikille,
jotka haluavat kehittää
omaa peliään. Jo aloittelijalle
on mahdollista löytää oma
luontainen svingi.

mahdollista löytää oma luontainen svingi ja
toteutammekin golfkoulussa Swing fitting
-ajatusta heti alkeiskursseista lähtien. Olennaista Swing fittingissä on se, että svingi tuntuu helpolta ja vaivattomalta. Tulokset tulevat esiin nopeasti ja se motivoi harjoittelemaan, Petsku lupaa.
Petsku tekee tulevalla kaudella läheistä yhteistyötä pro Jouko ”Jokeri” Mikkolan
kanssa. Jokeri on TPI-koulutettu opettaja.
TPI (Titleist Performance Institute) on pelaajan fyysisten ominaisuuksien testaamiseen ja testitulosten soveltamiseen kehitetty
järjestelmä. Tämä sopii hyvin yhteen Petskun Swing fitting -konseptin kanssa. Ensi kesänä onkin Nurmijärvellä luvassa Petskun ja Jokerin yhdessä vetämiä Swing fitting
-kursseja.

Case Mikko Ilonen
Kaksinkertaisen European Tour -voittajan
Mikko Ilosen nilkka leikattiin viime kesänä. Ilonen päätti käyttää toipumisajan tehokkaasti hyödyksi toteuttamalla svingimuutoksen. Ilosen valmentaja Timo Rauhala pyysi Petskun mukaan prosessiin. Petskun
huippuosaaminen juuri luontaisen golfsvingin alalla vakuutti Ilosen. Ilonen on ollut
tyytyväinen muutoksiin, jotka tekevät lyömisen helpon tuntuiseksi. Myös tarkkuus,
varmuus ja lyöntipituus ovat kasvaneet. Tulevalla kaudella voimmekin siis odottaa suomalaismenestystä tourilla!

Golfkoulussa odotettavissa
vilkas kesä
Nurmijärven Golfkoulussa on odotettavissa
jälleen vilkas kesä. Alkeiskurssien ja yritystapahtumien lisäksi seuran jäsenille on viime vuosien tapaan tarjolla harjoitusryhmiä.
Harjoitusryhmät ovat olleet suosittuja, joten ilmoittaudu pian! Yksityistunteja järjestetään tututtuun tapaan, ja tänä kesänä Petskun apuna ja opetustarjontaa täydentämässä
ovat kokeneet PGA Pro’t Jouko Mikkola ja
Reijo Partanen. Assistant Pro Toni Korpihete jatkaa alkeiskurssien ja lasten golfkoulujen parissa. Pie Hagström vastaa henkisestä valmennuksesta. Golfkoulun koko kesän kurssitarjonta löytyy golfkoulun nettisivuilta www.nurmijarvengolfkoulu.fi.
LähiPeli 1/2012
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NGK haluaa panostaa valmennukseen
tetaan ke 9.5 klo 18 molempien ryhmien ja vanhempien yhteisellä infotilaisuudella ja lettukesteillä. Toiminta on avoin kaikille ja Tiikeritiimin toimintaan
voi liittyä kesken kaudenkin.
Tyttöryhmään kaivataan
uusia tyttöjä. Ryhmä on tarkoitettu alle 17v. tytöille. Ryhmä
harjoittelee keskiviikkoisin klo
17:30-19 ja peli-ilta on maanantaisin klo 18 palloränniradalla. Kesävalmennus maksaa 140
€ pelioikeudenhaltijalle ja 240
€ muille.

Kilpa- ja edustusryhmä
Uusien ja aiemmin mukana olleiden pelaajien valmennukset
alkavat toukokuun alussa ja jatkuvat syyskuun loppuun. Kilpa-

Nurmijärven Golfklubi
haluaa tarjota jäsenilleen entistä
paremmat mahdollisuudet omien golftaitojen kehittämiselle.
Uusia valmennusryhmiä on perustettu ja tarjoamme toimintaa
ympäri vuoden koko perheelle.
Opetuksesta vastaavat tänä kesänä Nurmijärven golfkoulun
ammattiopettajat Peter ”Petsku” Hagström, Toni Korpihete, Jouko Mikkola ja Reijo Partanen. Junioreiden harjoituksissa mukana ovat myös NGK:n
koulutetut seuraohjaajat.

Valmennusryhmät
kesällä 2012:
Lasten golfkoulut, Pikku-Tiikerit, Tsemppi-Tiikerit, Tyttöryhmä, Kilpa- ja edustusryhmä sekä klubiryhmät, joita on kym-
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menen. Senioreille ja naisille on
omat ryhmänsä, kaikille jäsenille avoimia, yleisiä ryhmiä on
tarjolla viisi sekä pelaajille, joiden Hcp on alle 16 sekä pelaajille Hcp 37–54 ovat omat ryhmänsä.

Golfkoulu 4+1 päivää
Odotettuja jo perinteisiä golfkouluja järjestetään tulevana kesänä kesäkuussa kolme ja heinäkuussa kaksi. Golfkoulu on
tarkoitettu golfia aloitteleville 7–14-vuotiaille, myös seuraan kuulumattomille pelaajille.
Golfkoulun ohjelmaa on uudistettu siten, että opetusta ja pelaamista on maanantaista torstaihin klo 9:30–14:30. Perjantaisin golfkouluviikkoina järjestetään leiripäivä, joka on tarkoitettu kaikille golfkoululaisille ja
tiikeritiimiläisille. Leiripäivinä

golftaitoja hiotaan ja kerrataan
innostavassa ja iloisessa ilmapiirissä, myös sääntöjä ja etikettiä
opetellen klo 9:30–14:30 välillä.
Golfkoulu maksaa 170 € sisältäen opetuksen, pelaamisen
par 3 radalla, ruokailut, pelipaidan ja saman viikon perjantain
leiripäivän. Muina perjantaina ja tiikeritiimiläisille leiripäivä maksaa 15 €/krt sisältäen päivän ohjelman ja ruokailun.
Golfkoululaisen kuljettajalle
tarjolla edullinen green fee golfkoulupäivinä.
Golfkoulut
järjestetään:
4–8.6, 11–15.6, 18–21.6, 23–
27.7 ja 30.7–3.8.
Pikku-Tiikerit on tarkoitettu golfkoulun jatkeeksi jo hieman golfiin tutustuneille, 7-10 v.
lapsille, jotka syventävät perusoppeja golfiin ja haluavat tulla

mukaan ohjattuun valmennukseen. Pikku-Tiikerit harjoittelevat keskiviikkoisin klo 17:3019 ja peli-ilta on maanantaisin klo 18 par 3-harjoitusradalla. Kesävalmennus maksaa 140
€ NGK:n pelioikeudenhaltijalle
ja 240 € muille.
Tsemppi-Tiikerit on tarkoitettu alle 15 v. junioreille, jotka jo pyrkivät aktiivisesti parantamaan tasoitustaan
ja haluavat osallistua junioreiden kilpailutoimintaan kuten TsemppiTour:n kisoihin.
Tsemppi-Tiikerit harjoittelevat
keskiviikkoisin klo 19-20:30 ja
peli-ilta on maanantaisin klo 18
palloränniradalla.
Kesävalmennus maksaa 140
€ pelioikeudenhaltijalle ja 240
€ muille.
Tiikerien harjoitukset aloi-

ja edustuspelaajien kausimaksu on 225/300 € ryhmästä riippuen.
Edustus- ja kilpapelaajien harjoitukset ovat ma klo
19-20:30, ti klo 19:30-21:00, to
17:30-19 ja pe klo 18-19:30. Tarkemmat ryhmäjaot ja harjoitusajat jaetaan kauden alussa.

Klubiryhmät
Klubipelaajien valmennusryhmiä on lisätty tulevalle kesälle.
Senioreille on ryhmä maanantaisin klo 14:30, naisille on
ryhmä maanantaisin klo 17:30
(Hcp < 36) ja tiistaisin klo 18.
Yleisryhmiä on maanantaina klo 16, tiistaina klo 16:30,
keskiviikkona klo 20.30, torstaina klo 19, klo 20:30 (Hcp <
16) ja lauantaina klo 9.30. Seu-

ratasoituksella HCP 37-54 toimii oma ryhmänsä lauantaina
klo 9:30.
Toiminta alkaa maanantaina
7.5. Kuhunkin ryhmään otetaan
13 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa (välissä kesätauko viikot 25-26). Hinta osakkeenomistajajäsenille on 120 €
ja muille NGK:n jäsenille 140 €.
Valmennuksesta vastaa Nurmijärven Golfkoulun opettajat.
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin alkaa maanantaina 12.3 klo 9
Ilmoittautuminen onnistuu
parhaiten www.nexgolf.fi/ngk
kautta. Kirjaudu omilla jäsentunnuksilla jäsenen pääsivulla
-> klikkaa kilpailut ja tapahtu-

mat->
valitse sopiva valmennusryhmä ja klikkaa ilmoittaudu.
Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu Nexgolfin kautta, ilmoittaudu sähköpostilla johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi

Tulevan kauden kilpailut ovat suurimmalta osalta tuttuja entisiä. Mutta muutama piristävä muutos ja lisäys kuitenkin on
tehty. Uutena avoimena kilpailuna on mm.
Viasat Open, johon on luvassa sellaisia tuotepalkintoja, että mukaan haluavien kannattaa ilmoittautua ajoissa. Perhemalja ja
2 Generations pelataan samana päivänä Air
Finland Perhe Open nimellä.
Lyöntipelimestaruudet ratkaistaan miesten sarjassa nyt 36 reiän kilpailuna. Lauantaina 25.8. pelataan 18 reikää. 30 parasta jatkaa sunnuntaina toisella 18 reiän lenkillä.
Aikaisemmin on pelattu lauantaina 36 reikää ja sunnuntaina cutin jälkeen 18. Kokeiltiinpa sitäkin, että kumpanakin päivänä tutustuttiin koko kenttään eli pelattiin 2 x 27
reikää. Uusi käytäntö on otettu lähinnä aikatauluongelmien takia. Ukkospäivä lauantaina voisi sotkea koko homman. Joskus on
tultu maaliin aika pimeässä.
Tasoituksellinen reikäpeli
Aivan uutena kilpailuna klubin ohjelmaan
tulee tasoituksellinen reikäpeli-cup. Siihen
saavat osallistua kaikki klubilaiset ja pelikaavio arvotaan.
Reikäpeli on golfin vanhin pelimuoto ja
edelleen suosituin etenkin pelissä pitkät perinteet omaavissa maissa. Vastoin yleistä
luuloa, suurin osa reikäpelistä pelataan tasoituksilla. Kilpailutoimikunta toivoo, että
tämä uusi reikäpeli-cup tuo pelimuodon entistä tutummaksi koko jäsenkunnallemme.
Pelit pelataan otteluparin keskenään so-

Mielenkiintoinen
kilpailukesä 2012
tulossa!

Turvallisuus on ilomme
Viime vuonna sattuneiden tapausten
innoittamina kapteenien tämän kauden teemaksi päätettiin valita turvallisuus kentällä. Näihin muutamiin tapauksiin voi hyvällä
syyllä liittää termin ”täysosuma” sanonnan
”läheltä piti” sijaan. Yksi vakavimmista sattui ladykapteenillemme Astalle, joka sai B9väylällä pallon olkavarteensa. Pallo lyötiin
C1:n keltaiselta tiiltä ilman ”FORE!” –huutoa. Miksei fore’a huudettu? Pelaajien selitys
oli se, etteivät he nähneet minne pallo lähti. Tällaisissa tilanteissa olisi luonnollisesti
ensisijaisen tärkeää huutaa ”FORE!” Vaikka
tässä tapauksessa kyseessä olikin vieraspelaajien ryhmä, totesimme että välillä on hyvä muistuttaa myös meitä Nurmijärveläisiä
turvallisesta pelitavasta.
”FORE!” Meistä monilla on varmastikin pieni
kynnys huutaa ”FORE!”. Jotkut saattavat mieltää
sen oman epäonnistumisen julkiseksi tunnustamiseksi. Nyt näistä ajatuksista on syytä päästä
eroon! Lasketaan rima hyvin alas ”FORE!” -huudolle. On aina syytä huutaa ”FORE!”, jos edes
puolikaskaan ajatus huutamisesta käy mielessäsi.
Turhia ”FORE!”-huutoja ei ole. Voit vaikka aset-
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taa itsellesi tavoitteen kierrokselle, että huudat
kolme kertaa ”FORE!”
”FOORIA” jengissä. ”Kuka vastaa?” kuten eräs rakennusmestari kyseli. Fore-huudosta vastaa peliryhmän kaikki jäsenet. Pitäessään pään pitkään alhaalla lyödessä pelaaja ei itse välttämättä näe, mihin pallo lähtee.
Tällöin on erityisen tärkeää, että peliryhmän
muut jäsenet ovat valppaina huutamaan. Jos
joku peliryhmästä huutaa ”FORE!”, liity kuoroon mukaan. Tämä tehostaa huomattavasti
kuuluvuutta.
Milloin huutaa ”FORE!”? Huuda,
kun pallo uhkaa osua ihmiseen. Huuda, kun et
näe mihin pallo lähti. Huuda, jos et ole varma
onko pallon suunnassa ihmisiä. Huuda, jos
pallo on menossa puiden tai kummun taakse,
jonka takana saattaa olla toinen väylä. Huuda,
kun hiukankaan epäröit huutaa.
Sokkogolfia. Kentällämme on useita väyliä, joissa joudutaan avaamaan näköesteen takana olevalle väylälle. Väyliltä B3, C3
ja C8 löytyy kello. Malta odottaa kellon soit-

toa ennen avauslyöntiä. C3 ja C8 –väyliltä löytyy myös peilit, joista voi varmistaa, ettei edessä ole ketään. Ongelmallisin onkin B3. Ainoa
vaihtoehto varmistaa, että väylä on vapaa, on
kävellä kummulle katsomaan. Jätä näilläkin
väylillä bägi kummulle näkyviin, jos itse olet
kummun takana etsimässä palloa.
Kelloväylien lisäksi esim. A7- ja B2-väylillä
edellä oleva ryhmä hukkuu helposti kummun
taakse näkymättömiin. Yritä aina itse tiillä arvioida, onko edellä menevät voineet jo mennä niin
pitkälle, ettei heitä näy vai voivatko he kuitenkin
olla kummun takana. Tärkeintä näissä paikoissa on kuitenkin, että edellä mennyt ryhmä jättää bägejään näkyville väylälle, jos aikovat jäädä
viettämään aikaa kummun taakse.
Työturvallisuus.
Kentänhoitajista
emme ole tänäkään vuonna päässeet eroon.
He ovat vastustuksesta huolimatta jälleen tekemässä meille pelaajille huippuluokan kenttää ja todennäköisesti aina juuri sinun ryhmäsi edessä. Tästä huolimatta anna kentänhoitajalle työrauha. Älä ikinä lyö palloa kohti kentänhoitajaa ilman heidän antamaa lupaa.
Greenkeepereillämme on vuosien kokemus
alasta ja he osaavat arvioida, milloin on paras
hetki antaa pelaajien lyödä. Heillä on yleensä kuulosuojaimet päässä ja eivät siksi kuule

pimalla ajalla ja millä tahansa pitkän radan lenkeillä. Kierros voidaan pelata jopa
pallorännissä, kunhan se kierretään kahdesti. Ottelu pitää olla pelattuna kuitenkin
määräpäivään mennessä. Jos peliaikaa ei
saa sovittua, ottelu pelataan määräpäivänä klo 17. Jos vain toinen ilmestyy paikalle, on hän voittaja. Jos kumpikaan ei tule
paikalle eikä kumpikaan ole luovuttanut,
molemmat suljetaan kilpailusta.
Kilpailussa pelataan täysillä tasoituksilla. Käytännössä se toimii niin, että pelaajat vertaavat kyseisen slopelukujaan.
Suuremman slopeluvun pelaaja ja tasoituslyönteja lukujen erotuksen verran. Tasoituslyönnit tulevat reikien vaikeuden perusteella. Esimerkiksi pelaajan A slope on
12 ja pelaajan B 27. B saa 15 lyöntiä hyvää,
yhden kaikilla muilla paitsi kolmella helpoimmalla (hcp 16 –18).
Naiset pelaavat punaiselta ja miehet
keltaiselta teeltä. Mikäli ottelussa on mukana sekä nais- että miespelaaja ja naispelaajalla on aloitusoikeus, hän aloittaa uuden reiän ennen miestä. Reikäpelissä on
lyöntijärjestystä noudatettava ehdottomasti (10–1). Sopiminen siitä poikkeamisesta johtaa kummankin pelaajan hylkäämiseen (Sääntö 1–3).
Reikäpeli poikkeaa monin osin lyöntipelistä. Kotisivuilla kilpailutoimikunnan
uutisissa tiivistelmä erilaisuuksista.
Lisää infoa kesän 2012 kilpailuista kotisivuilta sekä aina ajankohtaisesti sähköpostilla jäsentiedotteissa.
”FORE!” huutoja. Hekin ovat kuitenkin ihmisiä ja pallon osuminen heihin sattuu yhtä paljon sinuunkin. Huomioithan heidät myös sokkoväylillä.
Välienselvittely
jälkikäteen.
Golfkentällä sattuu ja tapahtuu kaikesta huolimatta. Aina tulee huonoja lyöntejä, jotka saattavat mennä muiden pelaajien nilkoille tai jopa
osua. On huomattavasti helpompi mennä pyytämään anteeksi vaaratilannetta, kun olet huutanut ”FORE!” Yritä aina sopia asia heti kentällä.
Ulkopuolisen on jälkikäteen hyvin vaikea selvittää tilannetta. Mikäli riitaa tulee tai jos olet saanut pallosta osuman, niin ilmoita caddiemasterille. Tämä helpottaa tilanteen jälkiselvittelyä
varsinkin, jos on tarvetta lääkärikäynnille.
Worst case scenario. Itse en haluaisi olla oikeudessa syytettynä kuolemantuottamuksesta tuomarin kysyessä minulta, miksi
en huutanut ”FORE!”.
Loppusanat. Vakavasta aiheesta huolimatta toivomme, että viettäisitte onnistuneita
päiviä Nurmijärvi Golfissa ja kentällä olisi oikein mukavaa, edes silloin tällöin. Toivotamme turvallista golfkautta 2012!

Kapteenit Vesku ja Asta

Tiikeritiimille
oma logo

Nurmijärvi Golfin junioritoimintaa
on jo 11-vuotta kulkenut Tiikreitiimin nimellä. Tiikeritiimi muodostuu pikku-Tiikereistä, Tsemppi-Tiikereistä ja tietysti Tiimiin
kuuluu myös tyttöjen oma harjoitusryhmä.
Tiikeritiimin nimi on suojattu Patentti- ja
rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin.
Nurmijärvi Golfin junioritoiminnan
edelleen tehostuessa on tämän vuoden alusta klubissa toiminut erillinen junioritoimi-

kunta. Aikaisemmin junioreiden asioita
hoidettiin yhdistetyssä valmennus- ja junioritoimikunnassa, toki erittäin aktiivisesti
silloinkin.
Junioritoimikunta tulee näkymään säännöllisen toiminnan lisäksi usealla eri tempauksella kuluvan vuoden aikana ja tulevinakin vuosina.
Uusin juttu on tämä kauan kaivattu Tiikeritiimin oma logo!

NGK NAISTOIMIKUNTA / TAPAHTUMAT 2012
Tapahtuma
Ladies´Day toukokuu

Ajankohta
su 20.5.

Teema
Naisten pelitapahtuma

Ladies´Day kesäkuu
Ladies´Day elokuu
Gloria Lady Cup
loppukilpailu
Eclectic
Birdiepuu
Herrasmiegolffari
Naisten peli-illat
Ladyt&Seniorit
Heinäkuun peliretki
Seuraottelut:
NGK - SHG
StLG - NGK
Naisten treenipäivä
Naisten sääntö- ja
pelipäivä

su 10.6.
su 19.8.
pe-la 10.-11.8.

Kansallinen Naisten Sunnuntai, kilpailu
Ladies Day kilpailu
Gloria Cup:n loppukilpailu

20.5 - 9.9.2012
20.5 - 9.9.2012
20.5 - 30.9.2012
28.5.-12.8.2012
su 29.7.
la-su 14.-15.7.

Parhaat reikäkohtaiset tulokset
Tavoitellaan ylintä oksaa
Valitaan äänestyksellä
Maanantai-iltoja n 5kpl, alk 28.5.
Ladyt suunnittelevat pelimuodon
Matkakohde tarkentuu toukokuun aikana

kesäkuu
kesäkuu
su 25.3.
la 26.5.

Seuraottelujoukkueissa 10 hlöä/seura.
Max tasoitus 36, naiskapteeni valitsee joukkueen.
Itseohjautuva treeni Seasons Golf
Sääntökoulutus ja peli pallorännillä
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Golfia Thaimaan
Pattayalla
Kuumaa ja kosteaa, mutta ah,
niin lämmintä. Thaimaan aurinko lämmittää ja lomafiiliksestä saa heti kiinni
koneen laskeuduttua Bangkokiin. Tilattu kyyti vei meidät 1,5 tunnin ajomatkan päähän Pattayalle. Onneksi ei tarvinnut jäädä siihen taksijonoon kuikuilemaan. Netistä bongattu Hotelli Golden Cliff House Pattaya osoittautui oikein mukavaksi ja rauhalliseksi paikaksi. Tilattu huoneisto merinäköalalla toteutui ja auringon laskua olikin hieno
ihailla omalta parvekkeelta. Koska hotelli sijaitsi aivan meren rannassa, oli
aamukahvin nautiskelu maittavaa merinäkymiä ihaillessa.
Golfia pelattiin joka toinen päivä,
mutta jalka- tai öljyhieronnassa käytiin
joka päivä! Onhan se pakko nautiskella kun hinnat on niin halvat. Jalka- ja

öljyhieronta 5 € /tunti. Jos hyvä tuuri
kävi, hierojalla oli napakat otteet, mutta muutenhan se on melko kevyttä rentoutushierontaa.
Ruoka Thaimaassa on niin hyvää
ja edullista sekin. Keskimäärin kahden
hengen ravintolasku parilla juomalla alku- ja pääruuan kanssa oli n. 20 €, halvin ateriamme oli 9 € kahdelta henkilöltä!
Pattayalla golfin peluu on lähes puolta edullisempaa kuin esim. Hua Hinissä ja Phuketissa. Kentät kuitenkin yhtä hienoja ja alle tunnin matkan päässä
on yli 20 kenttää. Ahkeran golfarin kannattaakin valita hotellinsa mieluummin rauhallisemmalta Jomtien Beachin puolelta kuin Pattayan keskustasta.
Matka kentille on joutuisampaa kun ei

tarvitse olla ruuhkaisilla keskustan kaduilla. Liikenne on muuten aika vauhdikasta ja taksit edullisia, ja tinkiminen
kun on maan tapa, niin taksien kanssa hinta tulee neuvotella aina etukäteen.
Greenfeet ovat 20 € –50 €, viikonloppuisin hieman kalliimpaa. Pattaya
Sports Club -kortilla (hinta 25 €) alennuksia saa lähes kaikille kentille. Jo parin viikon pelimatkalla tämä kortti kannattaa hankkia. Green feen päälle tulee
caddie fee, n. 7,5 € , joka maksetaan pelimaksun yhteydessä. Kun näiden maksujen päälle tulee vielä caddyjen tipit ja
kuljetusmaksut, laskimme, että yhden
kierroksen hinnaksi tuli 45–50 €. Erittäin kohtuuhintaista.
Matkaterveisin

Asta Peltoniemi 

St Andrews Red tee box. ”Madame,
you just hit over the water!”

Caddiet tarkkana mihin lyönti päätyy

Olli-Pekka Suomisen
luonnehdinta Pattayan
kotikentästään Rayong Green
Valley Country Clubista:
Rayong Green Valley Country Club
on kolmen upean kentän yhdistelmä (Green
Valley, St Andrews ja Silky Oak).
Green Valley on 18 reikäinen puistomainen kenttä. St Andrewsin erikoisuutena on
kaksi par kuutosta. Rakenteilla olevassa Silky Oakissa on tällä hetkellä yhdeksän reikää kaksin tiiauspaikoin ja kaksin greenein,
ja valmistumassa on lisää yhdeksän reikää.
Kaikki nämä kentät ovat hyviä ja vaihtelevia. Green Valleyn voi pelata kävellen, muut
vaativat auton jo pelkästään pitkien siirtymien vuoksi.
Matkaa näille kentille on 35 km Pattayalta ja aikaa matkaan kuluu n. 35 min.

Taisto Nieminen lähettää terveiset kaikille tutuille NGK:n jäsenille
Thaimaan Pattayalta ja antaa tässä muutaman hyvän vinkin pelureille:
Suomibaarit, Lassin-baari ja JP-House
sekä Vivian Golfravintola järjestävät täyden
palvelun golf kierroksia (sis. aamupalan, kuljetukset kentälle, greenfeen). Vaatii vaan käymisen tässä baarissa paikan päällä etukäteen
ja nimi seinällä olevaan listaan. Isäntä Jouni
vaihtelee sopivasti kierroksia eri kentille.
Golfkierrokselle tulee Thaimaassa aina
mukaan caddy, joka kantaa tai vetää bägin,
etsii pallot, greenillä haluttaessa merkkaa
pallon ja asettaa sen niin, että pallon teks-

Rayong St Andrews par 3

Juha ja Leena Koiviston kokemuksia
Pattayalta tammikuussa 2012
Pattana Sport Club
Kenttä on suunnittelultaan ja maastonmuodoltaan erittäin miellyttävä ja vaihteleva. Erikoisuutena voidaan todeta, että siellä
on myös par kuutosväylä (6) ja osa greeneistä on sijoitettu saariin tai väylän niemekkeisiin. Greenit ovat haastavat mutta muodoiltaan selkeät. Kentän kunnosta on pidetty
erittäin hyvää huolta, joskin sattuneen patomurtuman johdosta avausväylän vesialtaat
olivat tyhjentyneet. Klubirakennus on erittäin komea. Ajoaika kentälle Pattayalta on
n. 45 min. Ei autopakkoa.
Crystal Bay
Kenttä on hyvin hoidettu ja sen yleisilme
on puistomainen ja kiinnostava. Poikittaiset vesiesteet antavat pelaamiselle mukavaa haastetta vaikka kenttä muuten on mel-
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ko leppoisa pelattava. Greenit ovat hyvät ja
niiden muotoiluun on kiinnitetty huomiota. Ajoaika kentälle Pattayalta on n. 40 min.
Ei autopakkoa.
Siam C.C. Old Course
Kentästä ei ole omakohtaisia pelikokemuksia mutta olimme seuraamassa siellä Honda LPGA:n osakilpailua. Ammattipelaajien
työtä katsellessa kentästä jäi ylellinen vaikutelma. Väylät oli sijoitettu asiantuntevasti
myötäilemään maaston muotoja ja muutamat poikittaiset vesiesteet lisäsivät ja ehostivat kentän maisemallista ilmettä. Vettä kentällä ei kuitenkaan ollut kovinkaan paljoa.
Väylät ja greenit olivat viritetty todella hienoon kuntoon. Kenttä on varsin lähellä Pattayan keskustaa vain n. 25 min. ajomatkan
päässä. Kentällä on autopakko.

Muutama kommentti
Honda LPGA kisasta:
Ammattilaiskilpailujen järjestelyt olivat tavallisen katsojan kannalta katsottuna todella hienosti hoidettu. Pakkipaikalta oli järjestetty kuljetus kisapaikan portille. Ehkä
upeinta oli kuitenkin, että eläkeläiset pääsivät maksutta sisälle (jotain hyötyä vanhenemisesta).
Olimme paikalla sekä lauantaina että
päätöspäivänä sunnuntaina. Lauantain tärkein tapahtuma oli nähdä nuo kolme tunnettua pelaajaa Natalie Culbis, Paula Creamer ja Michel Wie. Sunnuntaina opimme
tuntemaan myös naisten rahalista kärkinimet Yang Tsengin, Ai Miyazaton, Jiyai Shinin ja Karie Webbin. Itselle upea ilmestys
oli myös Lexi Thompson. Hienoa pelaamista näillä maailman parhailla naispelaajilla.

Herkullisia
thaimakuja

ti osoittaa lyöntisuuntaan. Ja parhaat caddyt osaavat kertoa greenien kallistukset helpottamaan puttaamista. Hyvät caddyt osaavat yleensä tarpeeksi englantia, että pystyvät
kertomaan peliä helpottavia tietoja kentästä.
Caddyt elävät joskus hyvin voimakkaasti pelaajan mukana ja kannustavat. Suositeltavaa (ja yleinen käytäntö) on antaa caddylle pelin jälkeen tippiä 200–250 bahtia (5–6 €).
Jos caddy on ollut huono (aika harvoin), tippi
on pienempi ja jos hän on hyvä, voi antaa hie-

man enemmän. Joskus caddie paremman tipin toivossa alkaa myös avittamaan tuloksen
tekoa. Esimerkiksi näet pallosi menneen vesiesteeseen, outtiin tai muuten pahaan paikkaan saattaa pallo löytyä loistavasta lyöntipaikasta! Sööl, ju veli laki sööl. (Sir, you very lucky sir.)
Tähän loppuun vielä vinkki, että Keijo
-veljeni auttaa sekä golf- että lentokenttäkuljetuksissa.
Sawadee khap – tervetuloa toivottaa Tate

Vappubuffet

Äitienpäiväbuffet

Ravintola varattu kilpailijoille
klo 15 jälkeen

Alkuruokabuffet

1.5. klo 13–15

Parsakeittoa (L, G)
Sillikevätsipulikaviaari (L, G)
Paholaisen katkaravut (M,G)
Tattibruschetta (L)
Tandoorikana-meloni-rypäle-kurkkusalaatti (M,G)
ja minttujogurtti (L,G)
Savuporo-varhaisperunasalaatti (M,G)
Feta-rucola-oliivikirsikkatomaattisalaatti (L,G)
Vihersalaatti (M, G)
Tuoretta leipää ja levitettä (L)
***
Paahdettua siikafilettä (M, G)
– kapris-tuorejuustokastike, tilliperunat (M,G)
ja
Ylikypsää rypsiporsaanfileetä, bbq-glaseeraus
(M,G)
– tomaatti-sipulichutney (M,G), röstiperunat (M,G)
***
Munkkeja ja simaa
Tuoremarja-banaanikermatorttu (L)
Tuorehedelmäsalaatti (M,G)
Kahvi

32,00 €
lapset alle 14 v. 13 €
alle 4v. veloituksetta aikuisten seurassa

Pöytävaraukset ravintolaan
p. 09-2766 23 25
tai e-mail:
restaurant@greensidecafe.fi

13.5 klo 12–17

Korvasienikeitto (L,G)
Salsaverdesilliä ja perunasalaatti
Romaine-sinihomejuusto-pähkinäsalaatti
Meloni-päärynä-appelsiinicocktail, minttukastike
Tomaatti-punasipuli-rucolasalaatti
Vihersalaatti erikoissalaateista
- talon salaattikastike
Tuoretta leipää ja levitettä

Pääruoka-annokset
tarjoilemme pöytään

Grillattu lohimedaljonki (L)
– lime-rucolapestoa,
kylmäsavustettua kirjolohenmätiä
tai
Pariloitua broilerinfilettä ja vuohenjuustoa (L,G)
– tomaatti-chutney, kasviswokki
tai
Lehtipihvi (L,G)
– ulkofilettä 150g, maustevoi, barbequekastike,
maalaisranskalaiset

Jälkiruokabuffet

Kinuskikermakakku (L)
Pikkuleipiä ja jäätelöä
Kahvi / tee

29,00 €
lapset alle 14 v. 13 €
alle 4v. veloituksetta aikuisten seurassa

