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FIRST TEE

TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimiston aukioloajat talvella
25.11.2013 – 14.3.2014 toimisto on avoinna ainoastaan tiistaisin ja torstaisin
klo 9 -17. Jos aiot asioida klubilla toimistossa, varmistathan kuitenkin etukäteen tapaamisen.
Osoitteet ja yhteystiedot kuntoon
Nurmijärvi Golfin tiedotus on siirtynyt pääasiassa sähköiseen muotoon NGK:n
kotisivuille ja sähköpostitiedotteisiin. Näin ollen on tärkeää, että jäsenistön yhteystiedot ovat ajan tasalla.
Tiedot voi käydä itse päivittämässä NexGolf-ohjelmistossa omilla ajanvaraustunnuksilla.
Vapaamuotoisempaa viestintää ajankohtaisista asioista voi seurata, ja myös
osallistua keskusteluun, Nurmijärvi Golfin Facebook-ryhmässä. Kannattaa
liittyä tähänkin mukaan.
Junioreiden harrastus ympärivuotiseksi –
Tiikeritiimi harjoittelee myös talvella
NGK:n junioreille on tarjolla myös talvikauden toimintaa. Juniorit eli Tiikeritiimi
harjoittelee viikoittain maanantai-iltaisin NGA-hallissa Nurmijärvellä. Mukaan
mahtuu vielä muutama juniori. Katso esite NGK:n kotisivuilta.
Pelioikeuksia kesäksi 2014 – tee ennakkovaraus
Varaa pelioikeutesi kesäksi 2014 jo nyt! Ennakkovaraajan hinta kauden 2014
nimetylle pelioikeudelle on 800 euroa. Kun teet varauksen 31.12.2013 mennessä, saat SGKY:n Etukortin veloituksetta! Vuokran voit maksaa kahdessa
erässä helmi-huhtikuussa. Varaukset kentän toimistosta:
kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi
Etukorttiin tulossa lisäetuja!
SGKY:n Etukorttia ollaan uudistamassa. Jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että
Etukortin edut tulevat merkittävästi lisääntymään. Etukortilla on saanut noin
40 eri kentällä 50 %:n alennuksen yhdestä vieraspelaajan green feestä. Etukortti voidaan myöntää ainoastaan nimetyn pelioikeuden haltijalle.

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry
Päätoimittaja: Esa Meriläinen • tj@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
Puh. 09-2766 230, fax 09-2766 2330
internet: www.nurmijarvi-golf.fi
Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Vesa Hiltunen ja Esa Meriläinen, pj.
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P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Taittuuko pelaajamäärän kasvu?
Suomen Golfliiton 56-vuotisen historian aikana pelaajamäärä Suomessa on lisääntynyt joka ainoa vuosi. Tosin viime vuosina kasvu on ollut hidastumaan päin, ollen viime vuonna enää kolmisensataa pelaajaa.
Golfliitolla ei ole vielä käytettävissään täysin virallisia tilastoja, mutta ennakkotiedon mukaan näyttää siltä, että vuonna 2013 pelaajien määrä valtakunnan tasolla
vähenisi.
Nurmijärven Golfklubissa jatkuu kuitenkin edelleen maltillisen kasvun aika, ja jäsenmäärämme on lisääntynyt
tämänkin vuoden aikana muutamalla kymmenellä pelaajalla. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 1848.
Nurmijärvellä voidaan olla tyytyväisiä
nykytilanteeseen, mutta Suomi-Golfissa eletään nyt monella tavalla murroksen aikaa, ja on varsin haastavaa
ennakoida tulevaisuutta. Ei pidä tuudittautua jatkuvan kasvun kehitykseen automaattisesti, vaan toiminnan
laatua on kehitettävä vuosi vuodelta
ja seurattava herkällä korvalla, mihin
suuntaan golfmaailmassa ollaan menossa.
Olemme säilyttäneet kuitenkin hyvin
asemamme golfin suurseurojen joukossa sekä pelaajamäärän että toiminnan laadun suhteen.

Ilman Teitä näin laajamittaisen toiminnan toteuttaminen ei olisi mahdollista. Edelleen tarvitsemme kuitenkin uutta verta mukaan toimikuntatyöhön. Tämä onnistuu parhaiten ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen,
toiminnanjohtajaan tai toimikuntien vetäjiin.
Erityiskiitoksen ansaitsee myös koko kenttähenkilökunta. Olen kuluneena kesänä pelannut varsin monella
vieraskentällä ja voin vakuuttaa, että kenttämme on ollut kunnoltaan yksi Suomen parhaista.
Kiitokset myös toimiston väelle, caddiemastereille ja
ravintolan henkilöstölle, kun olette
päivästä toiseen hymyssä suin ottaneet meidät vastaan kentälle.
Suuren kiitoksen ansaitsevat myös
kenttämme valvojat, jotka ovat omalla talkootyöllään pitäneet huolen pelikierrosten sujuvasta ja turvallisesta
etenemisestä.
Ei vuotta ilman
Suomen mestaruutta
Toimintasuunnitelmamme mukaisesti olemme aina halunneet tukea myös
kilpagolfia ja olla kasvattamassa uusia
kilpapelaajia Suomen ja miksei maailmankin huipulle.
Tänäkin vuonna mestaruuksia tuli,
kun Miki Kuronen voitti 21-vuotiaiden
lyöntipelin Suomen mestaruuden ja keräsi lisäksi hyviä sijoituksia myös muissa kilpailuissa. Ritva Väre voitti seniorinaisten lyöntipelin Suomen mestaruuden ja
myös hän sijoittui hyvin muissakin kilpailuissa. Lisäksi Ritva edusti Suomea seniorinaisten joukkue-EM-kisoissa.
Myös juniorimme sijoittuivat erinomaisesti omien sarjojensa kisoissa, joten on lupa odottaa, että myös jatkossa arvokisojen mitaleita ripustetaan NGK:n pelaajien kaulaan.
Onnittelut kaikille kilpapelaajille hyvistä suorituksista.

Kiitokset kuluneesta kaudesta
Golfvuosi 2013 toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti ja toimintamme oli tänäkin vuonna monipuolista ja
jäseniltä saadun palautteen mukaan myös varsin laadukasta.
Klubimme talous on kunnossa, joten voimme myös tulevaisuudessa turvata monipuolisen toiminnan jatkumisen.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ollaan parhaillaan
kasaamassa, mutta toiminnan päälinjauksissa ei mitään radikaaleja muutoksia olla tekemässä. Pieniä
muutoksia tehdään pitkälti jäsenistöltä saadun palautteen pohjalta.
Toiminnan pyörittämiseen tarvitaan aina runsas vapaaehtoisten joukko ja tässä yhteydessä haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille toimikunta-, talkoo- ja
muussa vapaaehtoistyössä mukana olleille henkilöille.

Toivotan hyvää syksyn jatkoa ja
talven alkua kaikille jäsenillemme!
Antti Sarjamo, NGK ry:n puheenjohtaja
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GOLFLIITON UUTISIA
Suomen Golflehti ja Golf Digest Suomi
yhdistyvät ainutlaatuiseksi golfmediaksi

”Olen ollut golfin ympäristöjärjestö GEO:n johtajistossa useamman vuoden. GEO-sertifikaatin saaminen on kolmen vuoden prosessi. Golfilla on hyvä mahdollisuus olla suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen urheilulajina”, Colin Wood sanoi.

Suomen Golfliitto ja Suomen Golfpiste Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka myötä Suomen Golflehti ja Golf Digest Suomi
yhdistyvät. Uuden lehden nimi on Golflehti ja sen saavat kaikki
Golfliiton jäsentaloudet joko painettuna lehtenä tai runsaasti lisämateriaalia sisältävänä digilehtenä.

EGA:n uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin sveitsiläinen Jean-Marc Mommer. Myös EGA:n mestaruuskilpailukomitean
puheenjohtajuus vaihtui. Ruotsalaisen Birgitta Ljungin tilalle
tuli ranskalainen Alexis Godillot.

Uuden Golflehden sisällöstä vastaa Otavamedian omistama
Suomen Golfpiste. Sisällön takaavat maailman suurimman
golflehden, Golf Digestin, kansainvälinen sisältö, Golfliiton
asiantuntemus ja lehden kotimainen toimitus.

EGA:n uusin jäsen Armenia hyväksyttiin yksimielisesti. Armenialaisia asuu runsaasti myös maan rajojen ulkopuolella. Suomessakin asuu jopa tuhat armenialaista. Seuraavat Pan-Armenian kisat järjestetään vuonna 2015, ja golf on siellä yhtenä lajina.

Uusi Golflehtiilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, lisäksi lehden liitteenä ilmestyy kattava Kenttäopas keväällä. Lehden ensimmäinen numero ilmestyy helmikuussa 2014.

Alueellinen valmennus muuttuu
seurakohtaiseksi junioripalveluksi

Antti Peltoniemi siirsi EGA:n
puheenjohtajuuden Colin Woodille

Suomen Golfliiton alueellisen valmennuksen koordinointi muuttuu tänä syksynä seurakohtaiseksi junioripalveluksi.
Muutoksen tarkoituksena on tehostaa seuroissa tapahtuvaa
valmennustoimintaa Juniorigolfohjelman mukaisesti. Valmennuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa ”Urheilijan polun” jalkauttamista seurojen arkivalmennukseen.

Henkilövalinnat nousivat päärooliin Euroopan Golfliiton (EGA)
vuosikokouksessa Seinäjoella. Liiton puheenjohtajuus siirtyi
Antti Peltoniemeltä skotlantilaiselle Colin Woodille. Kokouksessa virallistettiin EGA:n kestävän kehityksen komitean asema ja
hyväksyttiin uudeksi jäseneksi järjestön 44. jäsenmaa, joka on
Armenia.

”Alueellinen valmennustoiminta on toiminut vuosia erilaisissa
muodoissaan ja nyt on aika ottaa askel eteenpäin seurojen
valmennustoiminnan tukemiseksi”, kertoo Golfliiton kilpa- ja
huippu-urheilupäällikkö Janne Marvaila.

Euroopan Golfliiton puheenjohtajuus edellyttää kuuden vuoden
sitoutumista. Antti Peltoniemen kaksivuotinen kausi puheenjohtajana päättyi, mutta hän jatkaa uuden puheenjohtajan Colin Woodin mentorina seuraavat kaksi vuotta tittelillä ”past president”.

”Haluamme auttaa niitä seuroja, jotka kokevat junioreiden valmennustoiminnan tärkeäksi”, Marvaila jatkaa.

”Täytyy sanoa, että tämä kaksivuotiskausi on mennyt todella
nopeasti. Tavoitteenani oli puheenjohtajana vierailla jokaisessa
jäsenmaassa, mutta pääsin vain 28 maahan. Täytyy yrittää vierailla jatkossa näissä muissakin maissa”, Antti Peltoniemi sanoi.

Muutoksella tehostetaan seurojen ja Golfliiton yhteistyötä seuratoiminnan kehittämiseksi.
”Tavoitteena on valmennuskulttuurin kehittäminen ja junioreiden jäsenhankinnan tukeminen”, kertoo projektikoordinaattori
Sami Övermark, joka on Golfliitossa seurakohtaisen junioripalvelun vastuuhenkilö.

Peltoniemi esitteli kokousväelle nykyisen tilanteen golfin paluusta olympiakisoihin Riossa. Lisäksi hän kertoi Kiinan Nanjingissa ensi vuonna järjestettävistä nuorten olympiakisoista, jonne pääsee 32 maasta alle 18-vuotiaat tyttö ja poika, jotka muodostavat sekajoukkueen.

Alueilla työskentelee jatkossakin Golfliiton alueellisia työntekijöitä, mutta nyt he auttavat suoraan seurojen juniorivalmennuksessa ja jäsenhankinnan tukemisessa.

Colin Wood, 68, on Edinburghin eteläpuolella asuva maanviljelijä, joka on pelannut golfia 1970-luvun puolivälistä lähtien. Hän
on toiminut pitkään Skotlannin Golfliiton ja EGA:n tehtävissä.

”Tavoitteena on jalkauttaa seuroihimme Juniorigolfohjelman
mukaista harjoittelua, joka on hauskaa, tehokasta, monipuolista ja ympärivuotista. Lähestymme aivan lähiaikoina seuroja
tarjoamalla mahdollisuutta ottaa alueellinen juniorikehittäjäpalvelu osaksi seurojen junioritoimintaa”, toteaa Övermark.

Hän ryhtyy myös johtamaan Seinäjoella virallistettua kestävän
kehityksen komiteaa. Sen työtä on viiden vuoden ajan pohjustanut italialaisen Tony Bozzin vetämä työryhmä. Kestävän kehityksen komitean työ koostuu ympäristö-, talous- ja yhteiskuntapilareista.
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KULMAHUONEESTA

Nurmijärvi Golfin
kausi 2013
Mietiskelin lokakuun ensimmäisenä pakkasaamuna, klubin
avotakkaan tulta viritellessäni, miten luonnehtisin päättymässä olevaa pelikautta. Ja aika nopeasti löysin vastauksen:
päättyvää kautta voi luonnehtia normaaliksi tai vakiintuneiden
tunnuslukujen mukaiseksi. Kentän kävijämäärä kasvoi maltillisesti, noin +2 % edellisvuodesta, seuran jäsenmäärä kasvoi tavoitteen mukaisesti ja hallitusti, alkeiskursseilla kävi 106
uutta golfaria, pelikauden pituus on vakiintunut ja kenttäkin oli
jälleen hyvässä kunnossa. Eli mikäs tässä olisi istahtaa vain
nautiskelemaan takkatulen loimusta.

loppusyksyn ja alkutalven aikana hallituksissa sekä klubin eri
toimikunnissa. Johtopäätösten aika on tulevan talven aikana.
Klubin varsinainen toiminta toteutuu edelleen pääasiassa eri
toimikuntien kautta, ja tätä kirjoittaessani toimikunnat ovat
vielä laatimassa vuoden 2014 suunnitelmiaan ja kalentereitaan. Joitakin yksityiskohtia voi toki jo esittää, esim.: NGK on
saanut järjestettäväkseen senioreiden M-55 lyöntipelin SMkisat 2014, ulkoista tiedottamista tehostetaan, seuran mestaruuskisoja uudistetaan jne.
Par 3 -rata
Par 3 -harjoitusratamme valittiin Golflehden raadin toimesta ”Suomen parhaaksi pikkuradaksi”! Ja näinhän se
totta vie onkin – aina ollutkin! Par 3
-radan kävijämäärä on kuitenkin hieman hiipunut huippuvuosista – lähinnä
kilpailutilanteen ja aloittelijoiden määrän pienentymisen johdosta. Radan
käyttöä pyritään kuitenkin lisäämään
ja tehostamaan, ja radan markkinointiprofiilia tullaankin talven aikana uudistamaan.
Käynnissä onkin jo Facebookissa julistettu nimikilpailu! Tästä
enemmän kevään lehdessä.

Seuraavan vuoden
suunnittelu jo käynnissä
Takkatulen loimusta ehtii nauttia vain
sytytyksen ajan, sitten on suunnattava katse jo seuraavaan vuoteen. Sekä
yhtiön että klubin hallitukset ovat jo pitäneet seuraavaan vuoteen tähtäävät
strategiapalaverinsa, ja nyt on täsmentävien toimintasuunnitelmien ja budjettiesitysten laatimisen aika.
Kentän kehittämisessä paneudutaan
lähinnä A5-A6 -ratojen muutoksiin, joita on selostettu toisaalla tässä lehdessä. Klubirakennuksen osalla tehdään tulevien
vuosien varalta kunnostus-saneeraussuunnittelua, jonka yhteydessä tarkastellaan myös mahdollista tilojen uudelleen järjestelyä ja jopa laajennusta. Kentän hoidon organisaatio pidetään entisellään ja painopisteet asetetaan edelleen viheriöiden kunnossapitoon – toki unohtamatta muita osa-alueita.
Kalustoa uusitaan suunnitelmallisesti, johon liittyy hoitokoneiden vaihtoja sekä pari uutta golfautoa.

Kuitenkin, vielä ennen seuraavan kauden alkamista haluan esittää kiitokset koko jäsenistölle mukavasta golfkesästä 2013, vapaaehtoisille talkoo- ja toimikuntahenkilöille uutterasta työskentelystä yhteisön hyväksi sekä erityisesti henkilökunnalle onnistuneesta vuodesta 2013! KIITOS!
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja

Klubin toiminta- ja taloussuunnitelman kulmakivenä on jäsenmäärän säilyttäminen tai jopa edelleen hallittu kasvattaminen. Nyt syksyllä suoritettavalla jäsenkyselyllä pyritään kartoittamaan nykyisen jäsenistön tyytyväisyyttä ja näkemyksiä
NGK:sta golfyhteisönä. Tulosten analysointia suoritetaan vielä
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Väylän A5 lay-out uudistetaan Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelman pohjalta.

Kentän kehittämistä

VISIO 2020 -suunnitelman pohjalta
Lokakuun aikana on jo ryhdytty uudistamaan 5A-väylän lay-outia kenttäarkkitehti
Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelman pohjalta. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan
lyöntipaikat siten, että väylä hieman suorenee ja samalla pituutta tulee lisää: nyt keltaisilta 241 m ja uudistuksen jälkeen 270 m.
Syksyn töinä tehdään lisäksi, jos säät sallivat, 5A:n viheriöbunkkerin muutos eli bunkkeria tuodaan hieman enemmän viheriön vasempaan etukulmaan aktiiviseksi esteeksi.
Toisessa vaiheessa 5A:n vasemmassa reunassa oleva suoalue kuivatetaan ja muu-

tetaan ns. waste-bunkkeriksi eli hiekkaalueeksi, jolla ei ole golfsäännön mukaista
bunkkeristatusta.
Näillä muutoksilla pyritään saamaan 5A-väylä joustavammin pelattavaksi ja poistamaan
useasti harmittanut odottelu avauslyöntipaikalta.
Kevään 2014 aikana aloitetaan myös 6A:n
uusien avauslyöntipaikkojen rakentaminen
ja väylän alkuosan uudistus. Punainen ja sininen lyöntipaikka tulevat pysymään nykyisellä paikalla, mutta keltainen ja valkoinen

Väylän A6 alkuosa uudistetaan ja lyöntipaikat rakennetaan uudelleen.
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lyöntipaikka rakennetaan nykyistä kauemmaksi. Uudistuksen jälkeen 6A-väylä pitenee keltaiselta tiiltä 335 metriin (nykyään 295
m), myös valkoisen tiin väyläpituus saattaa
hieman kasvaa.
Pienempiä korjauksiakin tehdään
Syksyn aikana on jo yhtiön omana työnä
korjattu ja laajennettu 2C-väylän punainen
avauslyöntipaikka. Aikaisempi kumpare on
tasoiteltu ja koko lyöntipaikan pinta-ala on
tuplaantunut. Vastaavia pieniä kohteita tehdään tarpeen mukaan ja toisaalta työaikaresurssien sallimissa puitteissa.

P U H E E N J O H TA J A N P O R I N AT

Hiihtokautta kohti
Tätä kirjoittaessani lokakuun alussa on golfpelikautta Nurmijärvellä jäljellä
arvaukseni mukaan parista viikosta runsaaseen kuukauteen. Syksy on kentälle ja golfarille ollut toistaiseksi loistava. Golfia on Nurmijärvellä pelattu vieläkin loistokunnossa olevalla kentällä. Tästä nyt kiitos kentän hoitajille ja sään haltijalle; tässä järjestyksessä.
Kenttäyhtiön hallituksella on lähiaikoina edessään
ensi pelikautta koskevien suunnitelmien viimeistely
ja päätöksenteko. Kentän ylläpitoa ja kehittämistä
jatketaan aikaisempien suunnitelmien ja painopisteiden mukaisesti. Pelaajat tulevat ensi vuonna näkemään mm. joitakin uusittuja lyöntipaikkoja. Kentän parannustyöt tehdään ensi vuonnakin normaalin
hoitovastikkeen puitteissa. Erillisrahoitusta vaativia
uudistuskohteita ei vuonna 2014 ole suunnitteilla.
Nurmijärvelläkin pidetään omalla osakkeellaan pelaavaa osakkeenomistajaa toiminnan ykköskohderyhmänä. Vaikka osakkeen hinta ei markkinoilla olekaan tällä hetkellä kenties tyydyttävä, uskomme, että erilaisia etuuksia etsimällä ja kehittämällä pystytään todistamaan, että golfosakkeen omistaminen
kannattaa. Osakkeellaan pelaava ei toki osakkeensa mahdollista myyntihintaa edes mieti…
Kenttäyhtiön hallitus seuraa tarkasti tapahtumia
muissa kenttäyhtiöissä ja golfmaailmassa yleensä.
Mekin olemme käyneet pohdintoja siitä, mitä merkitsisi, jos me selvemmin sulkisimme kentän vain
osakkaiden ja näiden vieraiden käyttöön. Mitä se
merkitsisi taloudellisesti ja muuten? Klubin terassilla
kuulee asiasta mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Asiaa seurataan, mutta se ei mielestäni ole
vielä valmis päätettäväksi.

Puheenjohtaja selviää
vaikeistakin paikoista.

Kenttä siis sulkeutuu pikkuhiljaa tältä pelivuodelta.
Vielä kuitenkin pelaamaan ehtii. Hiihtolatujen avaamisen ajankohtaa en uskalla edes arvata. Ennen uuden golfkauden alkamista kuitenkin. Ilmastonmuutos tuskin edistyy niin nopeasti, ettei näin tapahtuisi.
Juuso Jokela, puheenjohtaja, Nurmijärven Golfkeskus Oy
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Naisten toiminnassa
iloista ilmettä

Tiina Santonen, Pia Lahin, Helena
Silojärvi ja Mari Karkela.

Naispelaajat nauttivat yhteisistä
pelitapahtumista ja aurinko riemuitsi tänäkin kesänä pelaajien
kanssa. Naistoimikunta oli panostanut Ladies’ Day -tapahtumissa
uusiin pelimuotoihin sekä tapahtumakohtaisiin teemoihin. Ensimmäistä kertaa kisoissa mukana olleita oli yli 10.
Toukokuisena sunnuntaina 19.5.
pelasi 30 kilpailijaa yksilö- ja joukkuekisoja. Edellisenä iltana oli kruunattu
uusi Euroviisujen voittaja, joten naisetkin
testailivat Euroviisu-tietämystä tietovisailun
merkeissä.

Naispelaajilla muutakin
toimintaa kuin Ladies’ Dayt
Ladies’ Day -tapahtumien lisäksi
naisilla on ollut koko kesän kestävä Eclectic- ja Birdiepuu-kisa,
joiden ohjeet ovat olleet naisten
pukuhuoneen ilmoitustaululla.

Kuvassa ensikertalaiset 11.8. Oikealta Satu
Hintsanen, Tuija Teivo, Minna Peltoniemi ja
Tiina Punkka-Jokela.

Mikäli muistit minä vuonna Abba
voitti Euroviisut, olit vahvoilla tietovisailun voitossa. Joukkuekisassa keräsi paras joukkue, jossa pelasivat
Sirkka Iso-Herttua, Tyyne Lehtimäki, Vera Korolainen ja Marketta Hiltunen, tuloksen 89.
Kesäkuun Ladies’ Dayssä 9.6. tutustui 27 pelaajaa reikäpeliin teemalla ”Reikäpeli Tutuksi”. Kisa pelattiin kahden hengen joukkuein (Best
Ball), ja suurimmalla erolla vastaparinsa voittaneet olivat Aulikki Mäkelä ja Tiina Jokela. P & T Kuntosalilta Sylva
Hietaniemi veti pelaajille lämmittelyjumpan
ennen peliä ja kaikkien osallistujien kesken
arvottiin kaksi kuntosalikorttia em.
salille.

Naisten pukuhuoneesta on kesän
aikana löytynyt kutsut tapahtumiin,
tulokset ja mahdolliset valokuvat.
Naisten pukuhuoneessa on ollut
mahdollisuus käydä jättämässä
äänestyslipuke Herrasmiesgolfaria
vuodelle 2013 valittaessa. Kauden
päättäjäisissä julkistetaan se Herrasmies, ketä juhlitaan seuraavaksi!
Paras joukkue 11.8. Blind Nine -kisassa.

Elokuun Ladies’ Dayssä 11.8. testattiin 33 pelaajan tarkkuutta erikoiskilpailuissa. Vähiten putteja (24) teki
Kirsti Romppainen, lähimmäksi lippua A3:lla löi Tiina Santonen ja pisimmälle avasi B9:llä Inka Jauhiainen. Joukkuekilpailun pelimuotona
oli Blind nine ja yksilökilpailuna pistebogeykisa. Joukkuekilpailussa joukkueen kaksi parasta pistebogeytulosta huomioitiin 9 väylältä. Väylien
valinta tehtiin caddiemastereiden toimesta arpomalla. Paras joukkue oli

Pelipäivinä tapaa uusia kavereita, saa vinkkejä omaan pelistrategiaansa sekä kertausta sääntötulkintoihin. Myös tasoituskortin
jättäminen hoituu samalla. Ensi kesänä naisilla on taas uudet kujeet.
Tervetuloa mukaan, ja kiitos teille
tästä pelikaudesta sekä Johannalle
ja caddiemastereille kiitos hyvästä
yhteistyöstä!
Naistoimikunnan puolesta
Anneli Hämäläinen

Seuraottelu SHG – NGK.
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Voittajat eivät ole vielä tiedossa,
mutta tieto tulee syksyllä naistoimikunnan
sivuille. Toukokuun lopussa naistoimikunnan jäsenet, täydennettyinä muiden toimikuntien naispelaajilla, haastoivat Herrasmiesgolfarit kisaamaan kanssaan.
Perinteisen Ladyt vastaan Seniorit
-kilpailun voittivat Ladyt jo toisen
kerran peräkkäin.
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Ladykapteenin terveiset
Tasoituksen pudottajat palkitaan
Ladykapteeni palkitsee vuosittain eniten tasoitustaan pudottaneita naispelaajia. Tänä vuonna palkitaan kaksi innokasta pelaajaa, jotka ovat harjoitelleet ahkerasti ja kehittäneet taitojaan hurjasti. Neea
Jokinen aloitti pelaamisen vasta reilu vuosi sitten
ja keväällä hänen tasoituksensa oli 36 ja syyskuun
lopussa upeasti 13,4. Tyttöjunnumme Nelli Julin
on ahertanut myös koko kesän ja keväällä hänen
tasoituksensa oli 54 ja syyskuun lopussa jo 30.
Onnittelut tytöille hienoista suorituksista!

Naispelaajista
Neea Jokinen ja
Nelli Julin tiputtivat
eniten tasoitustaan
kesän aikana
Tässä näiden nuorten
ladyjen ajatuksia:

Seuraotteluista
Ensimmäinen naisten seuraottelu pelattiin tänä kesänä omalla kentällä lohjalaisia St. Laurence Golfin
daameja vastaan. Kotikenttäetuko vai mikä, mutta otimme upean voiton kotiin.
Toinen seuraottelu kisailtiin Luukin kentällä SHG:n daameja vastaan ja sielläkin tuli voitto. Lämmin kiitos molempien joukkueiden pelaajille ja Annelille varakapuna
toimimisesta Luukissa. Naisten seuraotteluita on pelattu lähes koko seuran historian ajan lähistön eri naapuriseurojen daameja vastaan. Aikoinaan seuraotteluiden
yhtenä tarkoituksena oli tutustua uusiin kenttiin, mutta aikojen ja tapojen muuttuessa uudistamme tätäkin toimintaa ensi kaudella ja etsimme uusia tuulia naisten
seuraotteluiden toteuttamiselle.
Kiitokset ladykapteeni-vuosistani
Olen luultavasti toiminut Suomen historiassa pisimmän ajan ikinä ladykapteenina,
eli yhdeksän kautta NGK:ssa ja se on pitkä aika se. Olen saanut toimia näköalapaikalla seuratoiminnassa kahden eri kapteenin kanssa yhteistyössä. Kiitos Antille ja Veskulle erittäin miellyttävästä yhteistyöstä. Olette niin hulvattomia tyyppejä,
että pitkästymään en ole päässyt kanssanne. Milloin on seuran lippu nostettu salkoon väärin päin tai pukeuduttu yöpukuun ja painitrikoisiin avausjuhlassa. Nyt on
tullut aika vaihtaa vetovastuuta ja toivotan syyskokouksessa valittavalle uudelle
ladykapulle mukavia tulevia vuosia mielenkiintoisten tehtävien parissa.
Parhaimpia muistojani tulevat olemaan sadoille uusille pelaajille järjestetyt Kapteenin infot, joita vuosien varrella on aina muutettu vastaamaan ajan tuulia ja
muutoksia. Kummikierroksia (ent. Kapteenin kierros) olen myös vetänyt lukuisia
ja koska tykkään höpöttää ja opastaa, olen kokenut nämäkin tapahtumat antoisaksi. Olen kuullut niin hauskoja kommentteja ja kysymyksiä golfista, että niistä
saisi aikaan mukavan kirjasen. Mutta tähänhän aloittelijoille järjestetyt tilaisuudet
perustuvatkin; saa kysyä mitä vaan ja olemme valmiina opastamaan tämän jalon
lajin pariin. Mistäpä muualta niitä vastauksia saa kuin kokeneimmilta pelaajilta.
Voimme syystä olla ylpeitä, sillä monet seurat ovat ottaneet oppia ja mallia näistä meidän pitkän perinteen omaavista Kapteenin infoista ja kummikierroksista.
Lämpimät kiitokset näin pitkästä luottamuksesta toimia tässä tehtävässä ihan jokaiselle teille. Levätkää talvella ja kerätkää voimia ensi vuodelle. Sitten taas pelataan sydämemme kyllyydestä.
Asta Peltoniemi
Ladykapteeninne vv. 2005 - 2013
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Nurmijärvi Golfin caddiemaster Neea
Jokinen aloitti golfin pelaamisen vasta reilu vuosi sitten. Tänä keväänä hänen tasoituksensa oli 36 ja syyskuun
lopussa upeasti 13,4. Neea hurahti
golfiin, kun hän päätyi vuoden alussa työskentelemään ympärivuotisesti golfin parissa. Ennen virallista golfkesää hän harjoitteli aktiivisesti NGA
Nurmijärven Golf Academyn talviharjoitteluhallissa etenkin lähipeliä ja putteja. Keväinen golfmatka Mallorcan
lämpöön auttoi myös saamaan hyvän
tuntuman alkavalle pelikaudelle.
– Odotin innolla tätä golfkesää. Pelikauteni on ollut hyvin vaihteleva. Kierroksilla on sattunut ja tapahtunut.
Lyöntini on kehittynyt kesän aikana
koko ajan, mutta myös notkahduksia
on tullut aika ajoin. Esimerkiksi lyöntipelimestaruuskisoissa pelini romahti totaalisesti ja mailat meinasivat lennellä. Yksi mielenkiintoisimmista asioista golfissa on oman asenteen hallinta, Neea kommentoi.
Tyttöjunnumme Nelli Julin on ahertanut myös koko kesän ja keväällä hänen tasoituksensa oli 54 ja syyskuun
lopussa jo 30. Nelli Julin kertoi pelanneensa kauden onnistuneimman golfkierroksensa Nordcenterissä Tsemppitour-kilpailussa. Myös Ikäkausimestaruus-kilpailun toinen kierros oli sujunut mallikkaasti.
– Olen pelannut melko paljon ja hyviäkin kierroksia on tullut mukaan. Tulevaisuus golfin parissa on vielä avoin,
sillä kehittyminen pelaajana on tärkeimpänä mielessä. Talvella olen mukana NGK:n Kilpa 2 -ryhmän harjoituksissa NGA Nurmijärven Golf Academyn talviharjoitteluhallissa. Yritän
ehtiä myös harjoittelemaan itsenäisesti, kun halli on näin lähellä. Vapaaaika kuluu kavereiden kanssa ja urheillessa, Nelli Julin kertoi.
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Mid-mestari 2013, Kai Lehtonen

Miesten Mid-mestari Kai Lehtonen.

Midien vu
Midien Kesäliiga
Midien Kesäliigaan osallistui 34 pesunkestävää midiä. Osallistujista 5,9 % oli naisia.
Idea La Kesälicassa oli pelata jokaisen viikon aikana pistebogeytulos millä kentällä tahansa ja kenen kanssa hyvänsä. Jokainen
viikko muodosti oman osakilpailunsa, josta
sijoituksen perusteella sai sarjataulukkoon
pisteitä.
Kesäliigalaiset pääsivät elokuussa testaamaan oman pelitaitonsa Kytäjän NW-kentälle heti Challenge Tourin jälkeen. Pelasimme
16 pelaajan voimin kentän samalta takatiiltä
kuin ammattilaiset edellisenä viikonloppuna.
Useimmat meistä pystyivät toteamaan, etteivät taidot ihan vielä riitä Challenge Tourille. Vaikka olisimme pelanneet 16 pelaajan
best ball:a, emme olisi pärjänneet kärkimiehille. Lähimmäksi lippua kisa pidettiin väylälNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

lä 11, joka on n. 215 m pitkä par 3. Vesa
Tarkkanen voitti tämän erikoiskilpailun, koska oli ainoa, joka sai pallon edes griinille. Lähimmäksi omaa tasoaan pääsi Ari ”Korkki”
Korkea-aho 35 bogeypisteellä. Hatunnosto
Korkille ja myös Challenge Tourin ammattimiehille!

Kesäliiga huipentui 31.8. Viking Line Openin
yhteydessä pelattuun Kesäliigan Grande Finaleen. Liigan voitto oli kolmen kauppa ennen finaalia; Antti Romppainen kärjessä, Timo Hyvättinen ja Jammu Lapiolahti lähes
tasapisteissä Antin kannoilla. Romppainen
ei päässyt kuitenkaan osallistumaan koko finaalikisaan, koska balettiharkat osuivat juuri samalle päivälle. Hyvättinen oli vastaavasti
kadottanut täysin otteen golfmailan grippiin
viimeisen viikon aikana eikä edelliskauden
mestari pystynyt antamaan kunnon vastus| 10 |

ta tämän vuoden tulevalle Kesäliigan Mestarille, Jammu Lapiolahdelle. Mestari Lapiolahti surffaili Finaalissa selkeään voittoon 37
pb-pisteellä voittaen samalla myös Viking
Line Openin. Palkinnoksi Jammu kuittasi itselleen osallistumisoikeuden midien kauden päätösmatkalle Hämeenlinnaan. Onnea
Jammu!
2-osainen seuraottelu
Vuosaarta vastaan
NGK:n midien edustusjoukkue saavutti vieraskentältä arvokkaan tasapelin Vuosaaressa 23.5. pelatussa ottelussa. Pelimuotona
oli fourball reikäpeli, jossa peliparin parempi scr-tulos valittiin reikätulokseksi. Ottelu
päättyi lukemiin 2-2. Nurmijärveläisistä ottelunsa voittivat Juha Laakso-Kari Santonen
sekä Vesa Hiltunen-Marko Julin. Mukana
myös Mikko Nieminen-Mikko Koivisto, jotka

Naisten Mid-mestari Tiina Santonen.

uosi 2013
hävisivät pelinsä luvuin 5/4 ja Timo Hyvättinen-Kai Lehtonen. Hyvättinen ja Lehtonen
nousivat 5-down tilanteesta vielä tasoihin,
mutta viimeisessä kaarteessa Vuosaaren
parivaljakko Vaajanen-Ekholm nousi vielä
edelle. Ekholm teki ottelussa hole-in-onen,
johon oli vaikea vastata.

NGK-Vuosaari midien seuraottelun 2. osa
pelattiin 30.7. Nurmijärvellä. Kotijoukkueena
lähdimme pienenä ennakkosuosikkina matsiin. Oletimme linksien miesten murentuvan
viimeistään takaysillä, kun pelasimme A+C
-yhdistelmää. Toisin kuitenkin kävi ja oma
koira puri Nurmijärven miehiä. Takkiin tuli lukemin 1-3 ja kokonaistilanne 3-5 Vuosaaren
miesten eduksi.
Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa, joten perinnettä sovittiin jatkettavaksi. Jopa kiertopalkinto päätettiin hankkia.

Saavutuksia kansallisella Mid-tourilla
Juha Laakso oli ainoa, joka oli saavuttanut
kortin tämän kauden Mid-tourille edellisen
syksyn karsinnoista. Nurmijärveläisistä osallistuivat kisoihin myös Vesa Hiltunen, Sami
Salminen ja Tommi Ruissalo tasoitustensa
perusteella. Parhaimmaksi sijoitukseksi jäi
Tommin jaettu 8. sija viimeisestä osakilpailusta St.Lawrencen kentältä. Tulosten perusteella kauden voidaan todeta menneen
hiukan mollivoittoisesti. Midien seurapisteissä Nurmijärven Golfklubi sijoittui sijalle 20,
kun mukana oli 50 seuraa.

misoikeuden midien joukkue-SM-kisoihin.
Syyskuun karsinnoista kortin ensi kauden
Mid-tourille sai Jammu Lapiolahti. Myös
Tommi ja Vesku aikovat panostaa Mid-tourille tosissaan. Kevääksi onkin jo suunnitteilla useamman kuukauden harjoitusleiri Thaimaassa. Enää tarvitsee saada kotoa lupa.
Jos kevään leiri ei toteudu, edustusjoukkue
aikoo silti käydä keväällä ainakin kerran rangella.
Midit saavat myös joka vuosi uusia vahvistuksia, kun seuran juniorit saavuttavat 35
vuoden iän. Mideissä teemmekin suunnitelmia pitkällä tähtäimellä ja korkeimmat odotukset on ladattu vuoteen 2029, kun midien
joukkueessa pelaavat Henri Satama, Ossi
Mikkola, Mikael Jämsä ja Miki Kuronen.

Ensi kauden tavoite on nostaa NGK 12 parhaan joukkoon, jolloin saisimme osallistu-

Vesku Hiltunen
Mid-toimikunnan pj.

Viime vuonna NGK - Vuosaari yhteenlaskettu tulos oli tasan 6-6 ja tällä kaudella tuli siis
tappio.
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Kapteenien kausi
Tällä kaudella ladykapteenina toimi edellisvuosikymmenen tapaan
Asta Peltoniemi ja kapteenina Vesku Hiltunen, kuten viimeisenä neljänä vuotena on totuttu. Molempien kapteeniura ratsastaa kuitenkin
kohti auringonlaskua ja ehkäpä jo ensi vuonna Nurmijärven Golfklubi saa ensimmäiset vakavasti otettavat kapteeninsa. Seuraavassa on hieman kertausta menneen kauden kapteenien ohjelmasta.
Kauden avaus vappuna
Kapteenit avasivat kauden perinteisesti vappupäivänä, joka sattui tänä vuonna olemaan toukokuun
ensimmäinen päivä. Klubin lippu nostettiin perinteisesti salkoon. Perinteiset avauslyönnit lyötiin perinteisesti B1:n tiiltä perinteisesti väylälle Astan pukeutuessa perinteisesti raidalliseen
yöpukuun ja Vesku perinteisesti painitrikooseen.
Kapteenin kannu
Kapteenin kannu -kilpailu järjestettiin perjantai-iltana 8. elokuuta.
Viime tai tänä vuonna green cardin suorittaneet golfarit keräsivät
pisteitä best ball -pelissä A-radalla kummipelaajien kanssa. Voiton
vei kokeneen golfarin Matti Kilpeläisen ryhmä: Mika Manninen ja Tapani Koivukoski! Mika pelasi myös parhaan henkilökohtaisen tuloksen 24 pb, joka on kova pistemäärä yhdeksällä reiällä.

Kummikierrokset
Uusille pelaajille tarkoitetuille kummikierroksille osallistui tämän kesän aikana 40 golfaria. 9 reiän kummikierroksen aikana kokenut
kummipelaaja opastaa uusia jäseniä golfin saloihin ja erityisesti etikettiin. Näin aloittelevien golfareidenkin itseluottamus kasvaa ja onkin helppo
lähteä tuntemattomienkin pelaajien mukaan pelaamaan. Jos et ehtinyt tällä kaudella kummikierrokselle ja tunnet tarvitsevasi tukea kentällä, voit aivan mainiosti osallistua kummikierrokselle heti ensi
kauden alkaessa.
Kapteenin info
Kapteenit pitivät kauden aikana neljä kapteenin infoa uusille jäsenillemme. Infossa käytiin läpi klubin asioita, kerrottiin klubin jäsenilleen
tarjoamista eduista ja palveluista, opeteltiin varaamaan lähtöaikoja netistä, harjoiteltiin FORE-huutoa, tutustuttin klubitaloon ja siellä
törmäämiimme hahmoihin, kuten caddiemasteriin ja Teivon Peteen,
sekä käytiin pienellä etikettikävelyllä par 3 -radan parilla väylällä. Sen
jälkeen joimme kahvit, jonka yhteydessä kapteeneilta sai kysellä mitä tahansa. Kapteenit vastasivat mitä tahansa.
Kiitos kaudesta 2013!
Vesku Hiltunen ja Asta Peltoniemi

Ajatuksia, tunteiden hallintaa ja hillintää
Osakasillan päätteeksi tiistaina 6.8. saimme
henkiseen valmennukseen erikoistuneilta Jaana Hautalalta ja Taru Hermunen-Kuuselalta
vinkkejä kehittää omaa peliämme hallittuun ja
hillittyyn suuntaan. Itsehän me olemme peliimme vaikuttamassa, mutta miten harjoitellaan
sitä, että ei anna pölöttävän ja touhuavan pelikaverin vaikuttaa oman pelin kulkuun häiritsevästi? Antti Sarjamo sanoo, että mikään muu
ei haittaa keskittymistä, mutta töniä ei saa. No,
kaikilla ei ole näin loistavaa keskittymiskykyä,
joten olisi siis kehitettävä itselleen keskittymiseen keinoja, eli pitäisi päästä ns. ”kuplaan”,
missä häiriötekijät eivät pääse vaikuttamaan.
Jokaisella meillä on varmasti kokemuksissa esim. jokin erityisen hyvä lyönti. Talleta se
mieleen, ja kun tarvitset vahvistusta vaikkapa
haastavalla C 9 -väylällä, kaiva tämä mielikuvaharjoitus esiin ja epäonnistuneet veteen lyönnit
ovat taaksejäänyttä elämää. Niin helppoa, eikö vain? Ei ihan, sillä mielikuvaharjoituksia tulee
tehdä paljon päästäkseen oman mielensä herraksi. Mielen toiminnasta
95 % on alitajuntaista ja vain 5 % on tietoista. Se on niin totta, että juuri
ennen lyömistä ajattelemasi asiat vaikuttavat lyöntiisi. Itsekin mestiksissä olin pelannut 17 reikää samalla pallolla ja juuri ennen viimeistä tiiausta katsoin palloani ja ajattelin, että kas, olenpas pelannut koko kierroksen samalla pallolla. Niinpä, sinne lampeen se sitten avauksessa liiteli! Ei
myöskään kannata käyttää EI-ajatuksia, kuten EI veteen, Et sitten pallo
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

mene sinne kaalimaalle outtiin jne.. Silloinhan
juuri se mieli ja ajatukset ovat siinä asiassa mitä viimeksi ajattelit.
Joillekin voi auttaa ääneen puhuminen. Itse
toistelen pelikavereiden iloksi: Lyö läpi, Ole kiltti
pallo ja mene kuppiin. Voit tehdä itsellesi myös
ns. ankkureita. Jokin manööveri voi saada sinut rauhoittumaan, esim. korvan nyplääminen.
Hengitysharjoitus on myös hyvä keskittymisen
harjoitus. Tätä jo kokeilin ja hengittelin huonon
lyönnin jälkeen sisään neljään laskien, pidätin
hengitystä kahteen laskien ja ulos hengittelin viiteen laskien. Kummasti se kiukku siihen
laantui ja peli jatkui.
Se ei ole kuin neljä ja puoli minuuttia kun koko
kierroksen aikana palloa varsinaisesti lyödään.
Kaikki loppu reilu neljä tuntia kentällä on kaikkea muuta touhuamista ja aikaa ajatuksille, siis
niille positiivisille. Meidän kaikkien kannattaa
tehdä itselleen sopivia harjoitteita mielen hallintaan, ajatuksia ja ankkureita peliin ja vain hyviin
lyönteihin keskittymiseen.
Luennolta poistui tyytyväinen joukko itseluottamusta puhkuen. Me ainakin päätimme vahvistaa keskittymistä peliimme ja kehittää paineensietokykyämme, sillä haluamme peliimme lisää tasaisuutta, onnistumisia ja
voittajafiilistä. Harjoittelemme siis paljon erilaisia keinoja mielemme hallintaan saadaksemme nuo kaikki.

Asta Peltoniemi
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Toisenlainen
näkökulma golfiin
Nurmijärven Golfkeskuksen caddiemasterin tiskin takana, lasi-ikkunoiden ja
sermin toisella puolen, istuu hallintopäällikkö Kirsi Mäntynen. Hirvensalmelta
kotoisin oleva, mutta nykyisin Espoossa asuva Kirsi on työskennellyt Nurmijärvi Golfissa jo 16 vuoden ajan. Kirsi on monelle Nurmijärven golfarille ja
jäsenelle tuttu henkilö klubilta, mutta tiipaikoilla tai viheriöillä Kirsiä ei näy. Yli
55 kilometrin työmatkaa arkipäivisin ajava Kirsi pitää Nurmijärvi Golfin taloushallinnon kasassa.
Päädyin Nurmijärvi Golfiin vuonna 1997 töihin, kun Esa Meriläinen otti minuun yhteyttä.
Tunsin Esan niiltä ajoilta, kun perheemme
asui vielä Klaukkalassa. Olin jäänyt pankista
työttömäksi 23 työvuoden jälkeen ja kävin
Espoon kaupungin järjestämää harrasteliikunnanohjaajan koulutusta. Yhtenä harmaana ja syksyisenä sunnuntaipäivänä Esa
soitti minulle, mutta en ollut silloin itse kotona. Hän kysyi mieheltäni, olenko jo löytänyt
töitä. Niin he sitten sopivat, että tulen Nurmijärvi Golfiin töihin. Soitin heti kotiin tultuani
Esalle ja hyväksyin virallisesti työtarjouksen.
Suhtautuminen golfiin
Työt aloittaessani en tiennyt golfista yhtään
mitään. Aloitin työt juuri ennen joulua, ja
koska tulin tekemään taloushallinnon töitä,
ei siitä siinä vaiheessa ollut mitään haittaa.
Tuskin uskoin todeksi, kun Esa kertoi, että
kesällä täällä käy satoja golfaajia päivässä.
Ihmettelin, että kuinka on mahdollista, että
tänne kauas korpeen kukaan voi edes löytää. Silloin oli pimeää ja satoi räntää, ja ensimmäisinä päivinä matka tuntui loputtoman
pitkältä. Golfiin en osannut suhtautua kuin
odottavasti, sillä en tosiaan tiennyt muuta
kuin että mailalla lyödään palloa kentällä.

Muistoja ja muutoksia golfkentällä
Tämän vajaan 16 vuoden aikana uudistusta
ja kasvua on tapahtunut niin NGK:ssa kuin
golfissa yleensäkin. Aloittaessani toimistomme sijaitsi huoltohallin päädyssä ja työskentelin caddiemastereiden kanssa samassa
tilassa. Nyt meillä on hieno klubitalo, jonka
ikkunoista avautuu upea maisema kentälle. Jäseniä meillä oli tuolloin vajaa 600, kun
määrä tällä hetkellä on päälle 1800. Golfin
hallinto-ohjelmia on ehtinyt olla kolme täysin
erilaista tänä aikana. Alkuaikoina ajanvarauskin hoidettiin manuaalisesti lyijykynää
käyttäen ajanvarauskirjaan. Mikä olikin ihan
kätevää: koko viikko aukeamalla näkyvissä
yhdellä kertaa ja kumittamalla sai pyyhittyä
peruutukset pois!
Työ ja sen erilaiset puolet
Työpäivääni kuuluu kassan tarkastusta, tilitystä pankkiin, laskujen maksamista, kirjanpitomateriaalin kokoamista, jäsen- ja osakerekisterin ylläpitoa ja asiakkaiden neuvontaa
sähköpostitse ja puhelimitse. Olen myös se
ikävä ihminen, joka vuosittain muistaa jäseniä ja osakkaita laskuilla.
Työssäni on mukavinta sen monipuolisuus ja
vaihtelevuus vuodenaikojen mukaan. Kevät

ja kesä ovat kiireistä aikaa, mutta ne tuovat
mukanaan elämän tänne klubille. Syksy hiljentää kaiken ja hetken aikaa on vähän tyhjä
olo. Talvi valkoisine hankineen puolestaan
aloittaa uuden kauden valmistelut ja jossain
niillä main voin viettää ’kesälomaa’.
Mieleenpainuva tilanne
Hauska muisto, näin jälkikäteen ajateltuna,
on ensimmäinen kohtaaminen asiakkaan
kanssa vapun alla vuonna 1998. Olin opetellut talven taloushallinnon töitä, mutta aiempaan viitaten, en tiennyt golfista pelinä
mitään. Asiakas tuli ovesta sisään ja kertoi
tulleensa hakemaan vuosi-green feensä.
Häkeltyneenä ja punaisena kuin krapu, kysyin häneltä, että mikä se on? Hän sitten
neuvoi minua ja kertoi sen olevan sellainen
laminoitu pahvilappunen, johon kirjoitetaan
pelaajan nimi. Niitähän sitten onneksi löytyi
kokonainen laatikollinen pöydän alta.
Golfaajista ja omasta
pelikokemuksesta
Golfaajat ovat pääosin rentoa ja mukavaa
porukkaa. Vuosien myötä moniin pelaajiin on
tutustunut paremmin, mutta osa vain tulee
ja menee ja vaihtuu. Golflyöntejä on minulle
kertynyt hyvin vähän, enkä muista, että olisin
tehnyt yhtään upeaa golflyöntiä. Suosittelisin
kyllä golfia toisille, ilman muuta. Sehän on
mitä parhainta liikuntaa, jossa saa samalla
ulkoilmaa ja voi liikkua uskomattoman hienossa ympäristössä. Kunhan muistaa, että
se on vain peliä!
Nurmijärvi Golf työympäristönä
Nurmijärvi Golfia parempaa työnantajaa saa
hakea. Meistä pidetään täällä hyvää huolta
ja meitä arvostetaan. Eikös sitä todista jo
se, että jaksan ajaa työmatkoja toista sataa
kilometriä joka päivä! Caddiemasterit ovat
noin 17-20 vuotiaita vuodesta toiseen, mutta minä vain vanhenen! Ikäero sen kuin kasvaa, mutta meillä on aina ollut niin mukavat
caddiemasterit, että pysyn itsekin nuorekkaana heidän kanssaan. Nuorten kanssa on
tosissaan mukava työskennellä. Vaikka heitä
opettaa näissä työasioissa, heiltä saa takaisin muuta ilon aihetta.
Jos saisit valita golfpelikaverisi, kenen
kanssa pelaisit kierroksen? Esimerkiksi
julkisuuden henkilö.
Golfpelikaveriksi en todellakaan valitsisi ainakaan ketään julkkista, vaan ehkä jonkun
mukavista työkavereistani.

Kirsi Mäntynen
| 13 |
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Kenttäkuva ylös

Kentänhoidon
kausi 2013
Tätä kirjoitettaessa on lokakuun 1.
päivä ja golfkausi alkaa olla ohitse. Me kentänhoidon puolella emme kuitenkaan vielä lähde lomailemaan, vaan teemme kaiken voitavamme, että kenttä kestäisi talven
koettelemukset ja heräisi jälleen
elossa ja hyvinvoivana uuteen pelikauteen.
Viheriöt ja väylät syväilmastetaan tappi-ilmastuslaitteella. Lyöntipaikat holkki-ilmastetaan liiallisen kuitumäärän
vuoksi. Kaikki ilmastetut alueet hiekoitetaan ja verkotetaan, jotta ilmastusreikiin saadaan pieniä pystysalaojia ilman ja veden kulun varmistamiseksi. Hiekoituksilla saadaan säädettyä
kuidun optimaalista määrää.
Syyshiekoituksen tarkoitus on estää
keväällä tapahtuva liiallinen tuulikuivuminen, joka rasittaa ilmastettuja viheriöitä. Lisäksi hiekka hidastaa roudan
etenemistä liian syvälle.
Torjuntaruiskutukset lumihomeita vastaan on aloitettu syyskuun alussa ja
niitä jatketaan lumen tuloon asti noin
kolmen viikon välein. Tällä toimenpiteellä varmistetaan se, että lumipeitteen alle jäävä kasvusto on mahdollisimman vastustuskykyinen tauteja
vastaan.
Kasvunsäädemerkki PrimoMaxx osoittautui
käyttökelpoiseksi aineeksi ja sen käyttöä jatketaan ensi kaudellakin. Pelaajan kannalta
hyöty on selvä. Väylät ja karheikot olivat useNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

ammin ja pitempään lyhyempiä, joten
väylältä harhautuneen pallon löytyminen oli varmempaa. Kun Primomaxxohjelma saatiin alun harjoittelun jälkeen käyntiin, voitiin väylien leikkuuta
vähentää. Loppukauden aikana väyliä
leikattiin vain kaksi kertaa viikossa ja
leikkaaja vapautui muihin töihin. Tietysti myös polttoainetta kului vähemmän. Yhdessä koko kentän väyläleikkuussa kuluu dieseliä 70–100 litraa!
Kenttäkonsultti Bruce Jamieson (Englanti) kävi kentällä kaksi kertaa tälläkin
kaudella. Kävimme koko kentän läpi
ja tarkka monisivuinen neuvontaraportti on käytössä. Hänen palvelujaan
tullaan käyttämään jatkossakin. Lannoitusmäärien tarkistukset ja uudet
hoitotavat tuottavat parempikuntoisen kentän edullisemmin ja on mukava tietää, että ongelmatilanteissa voi
neuvoa kysyä koska tahansa myös
hoitokauden aikana. Kentänhoitotieto, jota käytetään muillakin Brucen
konsultoimilla Euroopan kentillä kuten St. Andrews, The Belfry, Wentworth, Turnberry, Quinta do Lago ja
Vilamoura on käytettävissämme.

Kuvassa vas. Bruce Jamieson
ja oik. Tapio Lehto.
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Hyvää syksyä toivottaen
Tapsa ja kentänhoitoporukka

Ruokaa, golfia ja
asiakaspalvelua
Kokatessa voi tunnetusti sattua
ja tapahtua. Minkä huvittavan
mokan muistat keittiön puolelta?
– Heitin eräänä kesänä työpäivän lopussa sillit liemineen biojäteastiaan. Työkaverini
Outi piti aina pitkiä vaaleita hiuksiaan kiinni
poninhännällä. Outi oli kumartunut roskiksen
ylle nostamaan jotain ja siirtynyt sen jälkeen
kassan puolelle. Hetken päästä Outi ihmetteli, miksi hänen hiuksensa olivat litimärät.
Hän oli vahingossa ”dipannut” poninhäntänsä silliliemeen ja seisoi asiakkaan edessä limaiset sillit hiuksissa.

Nurmijärvi Golfin klubiravintola Greenside Cafe & Restaurantin omistaja Hannele Heikura alkoi pyörittää toimintaansa
golfkentällä vuoden 2003 kesällä. Heikuran ravintolayritys toimii myös Hyvinkäällä, Kytäjä Golfissa. Nurmijärven klubiravintola tarjoaa golfareille makoisat puitteet mukavaan, viihtyisään ja onnistuneeseen golfpäivään.
Klubitalon ravintolapuoli täyttyy yleensä aamutuimaan tuoreen kahvin ja pullan tuoksusta, jota kohden aamuvirkut golfarit hapuilevatkin ennen kierrokselle lähtöä. Ensimmäisen ysireikäsen jälkeen golfaajat käväisevät pikaisesti raflassa ostaen pientä purtavaa ja raikasta juotavaa. Suosituimpien välipalojen joukossa ovat muun muassa HK:n
lähes menestykseksi nousseen Makkarabaarin antimet, nakkikuppi tai hodari. Tauolla aikuiset saattavat litkiä huurteista mallasjuomaa, jonka toivotaan ehkä jäähdyttävän
etuyhdeksikön kireitä tuntemuksia tai tuottavan onnea takaysille.
Yli neljän tunnin kierroksen jälkeen golfarin vatsassa saattaa kurnia. Jos golfmieli oli
kierroksen aikana kaalipellon puolella, herkullinen buffet-tarjonta tai suosittu klubihampurilainen saattavat pelastaa loppupäivän.
Kauniina ja lämpiminä kesäiltoina monet
golfarit nauttivat toistensa seurasta klubitalon terassilla kerraten päivän kierrosta hyvän
ruoan ja juoman parissa.
Vuosi 2013 on kulunut klubiravintolassa kuin
höyryten. Vuosia Greenside Cafe & Restaurant -yrityksessä työskennellyt ravintolapäällikkö Marianne Tuominen istahti syksyn alussa haastateltavaksi ja vastasi ruokaan, golfiin ja asiakaspalveluun liittyviin kysymyksiin.
Miten päädyit Nurmijärven
Golfkeskukseen töihin?
– Hain syksyllä yhdeksän vuotta sitten Hannele Heikuralle Kytäjä Golfiin töihin. Sain paikan ja ensimmäisenä kesänä tein sekä Kytäjä Golfissa että Nurmijärvi Golfissa töitä ravintolassa. Seuraavana kesänä siirryin kokonaan Nurmijärvi Golfin puolelle.
Mitä tiesit golfista ja miten
suhtauduit siihen lajina?
– En tiennyt golfista mitään, enkä tiedä edelleenkään. Tiesin, että golfissa on pallo ja
maila, mutta en esimerkiksi tiennyt, mikä on

Kerro hauskin, ikimuistoisin tai
erikoisin tapaus Nurmijärvi Golfista.
– Klubilla oli tänä vuonna alkukesästä golfkisat ja tupa oli täynnä aikuisia ihmisiä. Keittiöön tultiin kertomaan minulle, että joku on
tehnyt kierroksella Hole In One:n, (nykyään
termi on jo tuttu). Siirryin ruokasalin puolelle
ja minulle esiteltiin holarin tekijä. Golfari olikin
kaikista pienin poika salissa, siis lapsi. Silloin
ajattelin, että eihän golf voi olla vaikeaa, kun
lapsikin tekee holarin. Ei siis tarvinnut tarjoilla
skumppaa, vaan pommacia. (Hole In One:n
tekijä oli 12-vuotias Teemu Järvinen.)
Ravintolan Marianne työn touhussa.

holari. Lajista olen huomannut, että golfista
on tullut vuosien aikana vain yhä suositumpi.
Kuinka tärkeänä pidät ravintola- ja
kahvilapalveluja golfkentällä?
– Hyvin tärkeänä. Suurin osa ihmisistä viettää golfkentällä melkein koko päivän, ainakin yli neljä tuntia. Ravintola pitää olla, katson sen hyvin tarpeelliseksi. Golfkentällä sijaitseva ravintola poikkeaa hyvin paljon niin
sanotusti tavallisesta ravintolasta. Ihmiset eivät tule tänne sillä asenteella, että he syövät ja nauttivat ruokailusta rauhassa. Ihmisillä on yleensä kiire, joten he syövät ruoan
golfin ohella.
Tunnistatko huonosti kierroksensa pelanneen golfarin ravintolan tiskillä?
– Huomaan, jos pelaajalla on mennyt kierros huonosti tai ainakin vähintään joku asia
painaa asiakasta. Jotkut avautuvat epäonnisesta golfkierroksestaan tiskillä tai kertovat
hyvinkin yksityiskohtaisesti väylätuloksiaan.
| 15 |

Et pelaa golfia. Miksi?
– Perustuu varmaankin siihen, että päivä
menee töissä ja täältä on kiire kotia. Ja silloin, kun on lomaa eli talvella, niin en ehtisi tai
edes pystyisi pelaamaan golfia. Kerran elämässä voisin kyllä kokeilla golfia.
Mitä sinulle tulee mieleen
näistä golftermeistä?
Birdie: Ei mitään, ei kerro yhtään mitään.
Kyllä se ainakin golfiin kuuluu.
Slope: Mikä? En tiennyt, että kuuluu edes
golfsanastoon.
Griinihaarukka: Joku oli jättänyt ravintolan
pöydälle sellaisen griinihaarukan ja siinä oli
pullonavaaja. Me käytetään sitä nyt pullonavaajana.
Grippi: Ei harmainta aavistusta.
Tiipaikka: Eli siis tiitikku?
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Junioreilla vireä kesä
Junioreiden ohjattu toiminta alkoi toukokuun alussa INFO-tilaisuudella. Klubin
yläkerran neuvottelutila täyttyi viimeistä penkkiä myöten. Tiikeritiimin opettajat Jokeri Mikkola ja Tommi Ruissalo esittäytyivät ja kesän ohjelma ja pelisäännöt
käytiin läpi. Tilaisuuden päätteeksi syötiin
perinteen mukaan lettuja golfkoululla.

Molemmissa joukkueissa oli 11 pelaajaa,
joista 3 pelasi singelit, 4 Fourball ja 4 Foursome. Reikäpeli aloitettiin kiertämällä par 3
-rata, josta jatkettiin palloränniin. Kaikki pelasivat punaiselta tiiltä. Par 3 -radan jälkeen
tilanne oli todella tasaväkinen, joten katsojat saivat jännittää loppuun asti kuinka kisassa käy! Tuloksena oli 3 tappiota, 3 voittoa ja

Säännölliset harjoitukset alkoivat heti seuraavana keskiviikkona Tsemppi-, Pikku- ja
Tyttö-Tiikerit omissa ryhmissään ja kaikkien
yhteiset peli-illat maanantaina. Juniorit harjoittelivat koko kesän ahkerasti. 22.5. oli kaveripäivä, jolloin jokainen sai tuoda oman
kaverinsa tutustumaan lajiin ja osallistumaan
harjoituksiin. Treenien jälkeen sai vielä kiertää par 3 -rataa.
10.6. peli-illassa suoritettiin Golfliiton Lähipelitesti. 13 innokasta junioria suoritti testin,
joista parhaat suoritukset tekivät Feodor Valli
62 p., Mikael Sippola 62 p. ja Lauri Vallo 60
p. Pistemäärä oikeutti saamaan pronssisen
merkin. Toinen Lähipelitesti suoritettiin elokuussa, jolloin mukana oli 10 junioria. Parhaat pisteet saaneet Teemu Järvinen 59 p.
ja Nelli Julin 55 p. ansaitsivat siniset merkit,
ja Inka Jauhiainen ja Jere Kolehmainen molemmat 41 p. ansaitsivat punaiset merkit.
Heinäkuun lopulla kokoonnuttiin torstai-iltana Juniorit vastaan Seniorit RyderCupiin.
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yksi tasapeli. Voitettujen reikien avulla Juniorijoukkue julistettiin voittajaksi. Junioreiden
joukkueessa pelasivat: Nuutti & Tapio, Kasperi & Mikael, Teemu & Mikael, Emmi & Nelli,
Patrik, Eemeli ja Casper.
Elokuun alussa oli vuorossa perinteinen Tiikeri Trophy ja kuun lopussa pidettiin viimeiset harjoitukset, joissa kisattiin lähipelissä.
Vanhemmat saivat osallistua harjoituksiin alkujumpasta lähtien. Lopuksi paistettiin makkarat laavulla ja nautittiin kesän viimeisistä
lämpimistä illoista.
Juniorijoukkueemme osallistui kesän aikana Uudenmaan reikäpelisarjaan, jossa saimme hyvää kilpailukokemusta. Peleissä saimme 2 voittoa ja 4 tappiota. Joukkueemme
oli selvästi nuorempi kuin muilla osanottajilla. Kotiottelussa Nordcenteriä vastaan joukkueemme vanhin pelaaja oli nuorempi kuin
vastajoukkueen nuorin pelaaja! Nuoruudesta huolimatta, tai sen avulla, junnumme
tsemppasivat hyvin ja osa peleistä oli hyvinkin tiukkoja.
Tsemppitourilla saatiin hyvää menestystä,
josta kirjoitettu kotisivuilla.
Iso kiitos kaikille junioritoimintaan osallistuneille! Jatketaan harjoituksia marraskuussa
NGA:n hallissa.
Virpi Järvinen, toimikunnan pj.
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Junnukauden
päätös, makkaranpaistoa C-radan
laavulla.

Jokeri kirjaa
puttikisan
tuloksia.

Golf ei ole vain kesälaji!
Nurmijärvi Golf tunnetaan hyvästä junioritoiminnastaan. Olemme jo
pitkään järjestäneet ympärivuotista golfvalmennusta eri-ikäisille ja -tasoisille golfin harrastajille.
Uskomme siihen, että kun juniori-ikäisestä alkaen saa harjoitella ja kilpailla omien motiiviensa ja kykyjensä mukaan, hyvässä seurassa, niin
siitä seuraa hyviä tuloksia.
NGK:n Tiikeritiimi tarjoaa mahdollisuuden tähän myös tänä talvena.
Viikoittaiset lajiharjoitukset järjestetään 4.11.2013-28.4.2014 välisenä
aikana maanantaisin klo 17.30 tai klo 19.00 alkavissa ryhmissä, puolitoista tuntia kerrallaan yhteensä 24 kertaa. Opettajana toimii PGApro Jokeri Mikkola.
Kausimaksu on vain 260,-. Hinta sisältää opetuksen, lyöntipaikat se-
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kä putti- ja lähipelialueen käytön harjoitusten aikana NGA:n talviharjoitteluhallissa, joka sijaitsee Nurmijärvellä, Karhunkorven teollisuusalueella.
Harjoituksiin voivat ilmoittautua mukaan kaikki tytöt ja pojat, jotka
ovat jo olleet kesällä mukana Tiikeritiimin harjoituksissa tai junnujen
golfkouluissa. Myös uudet lajista kiinnostuneet juniorit voivat aloittaa golfin Tiikeritiimissä. Ryhmissä on vielä tilaa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
Uutta keväällä 2014 – Tiikerileirit
Hiihtolomaviikolla (vko 8) ja pääsiäislomaviikolla (vko 16) tullaan järjestämään golfin päiväleirejä NGA:n talviharjoitteluhallissa. Lisätietoa leirin ohjelmasta ja aikatauluista päivitetään talven aikana mm.
kotisivuillemme www.nurmijarvi-golf.fi
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Kauden 2013 tuloskimara
Vappukisa 1.5.
Vappukisa C-rata
Naiset
1. Jokinen Neea................................ 20 p.
2. Tiainen Kirsi................................... 15 p.
3. Iiskola Merja.................................. 14 p.
Vappukisa C-rata
Miehet
1. Uusikari Mika-Matti ....................... 22 p.
2. Kinnunen Ari.................................. 19 p.
3. Eskola Patrik.................................. 17 p.
Vappukisa B-rata
Naiset
1. Kilpi Ritva ..................................... 21 p.
2. Kokko Liisa . ................................. 18 p.
3. Koliseva Terttu .............................. 16 p.
Vappukisa B-rata
Miehet
1. Kangasluoma Markku . ................. 17 p.
2. Kokko Lauri .................................. 17 p.
3. Virkki Matti . .................................. 16 p.

Vappukisa 1.5.

Greenside Cafe -lippukilpailu 11.5.
Naiset
1. Jokinen Neea/reiällä 21 - 0,13 m
2. Hakala Heidi/reiällä 19 - 0,35 m
3. Tiainen Kirsi/reiällä 18 - 0 m
Miehet
1. Konttinen Kari/reiällä 20 - 37 m
2. Nevalainen Tuomo/reiällä 19 - 6 m
3. Tiusanen Kasper/reiällä 19 - 40 m
Ekatii Scramble 18.5.
1. Meriläinen Matias/Satama Henri........ 62
2. Jämsä Mikael/Mikkola Jaakko........... 63
3. Eskola Ismo/Santonen Kari................ 63
Ladies’ Day 19.5.
1. Iiskola Merja ................................ 40 p.
2. Tiainen Kirsi .................................. 38 p.
3. Iso-Herttua Sirkka . ....................... 38 p.
Viasat Open 8.6.
Naiset pb
1. Heinonen Pirkko ........................... 35 p.
2. Jokinen Neea ............................... 34 p.
3. Hakala Heidi ................................. 34 p.
Miehet pb
1. Tiusanen Kasperi . ........................ 42 p.
2. Järvinen Teemu............................. 40 p.
3. Sillanpää Jukka ............................ 38 p.
Vappukisa 1.5. kapteenin avauslyönti.
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Naiset lp hcp
1. Toivonen Anneli.................................. 74
2. Laakso Johanna................................ 75
3. Koivisto Leena................................... 75
Miehet lp hcp
1. Sahamies Arto................................... 67
2. Pilssari Jorma.................................... 69
3. Ask Elis.............................................. 71
Lions Golf 15.6.
Naiset pb
1. Kuoppa Pirjo.................................. 35 p.
2. Mäkelä Aila.................................... 34 p.
3. Lindfors Anneli . ............................ 33 p.
Miehet pb
1. Hagström Jarmo........................... 37 p.
2. Koivisto Juha................................. 34 p.
3. Ariluoma Markku........................... 30 p.
Naiset lp hcp
1. Koivisto Leena................................... 73
2. Mäkelä Aulikki.................................... 73
3. Halin Pirjo.......................................... 75
Miehet lp hcp
1. Yli-Ojanperä Ilkka............................... 66
2. Parta Jouni........................................ 69
3. Timgren Jusa (KGV............................ 71
Perhemalja Semi-Open 30.6.
2-generation
1. Kangasluoma Markku/Tammio Kati.... 68
2. Kaskinen Miikka/Kaskinen Pasi.......... 70
3. Malin Matti/Malin Mikko..................... 70
Lippukisa 11.5.

Avio-/avoparit
1. Kolehmainen Teija/Pakarinen Janne... 66
2. Koskela Timo-Pekka/
Perhoniemi Paula................................... 69
3. Yli-Ojanperä Hilkka/
Yli-Ojanperä Ilkka................................... 69
On Golf Tour 14.7.
Parikilpailu fourball pb
1. Kallio Lauri/Peltokukka Joonas.......... 45
2. Kurkela Ilkka/Kurkela Olli.................... 44
3. Keskitalo Kari/Pakarinen Risto........... 43
Altti Maraton 26.7.
Naiset
1. Manninen Emmi-Julia ..................... 136
2. Lindfors Anneli................................. 145
3. Koliseva Terttu................................. 151
Miehet
1. Tiusanen Kasperi............................. 130
2. Teivo Mikael..................................... 130
3. Almgren Oskari................................ 134

Ekatii Scramble 18.5. Kisan yhteydessä Kari Tirkkoselle luovutettiin luvattu paita.
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Ladies’ Day 11.8.
1. Virtanen Tuula................................ 40 p.
2. Hämäläinen Anneli......................... 38 p.
3. Mäkelä Aulikki................................ 37 p.
Kapteenin kannu 16.8.
1. Manninen Mika/Koivukoski Tapani/
Kilpeläinen Matti................................ 28 p.
2. Hiltunen Nette-Nina/Hiltunen
Neo-Niko/Laakso Johanna................ 24 p.
3. Jokinen Neea/Jokinen Niko/
Meriläinen Esa .................................. 23 p.
Viking Line Open 31.8.
Naiset pb
1. Franssila Hannele.......................... 41 p.
2. Nieminen Anne.............................. 34 p.
3. Iiskola Merja.................................. 33 p.

Ladyt vs. Herrasmiehet – Rösvö-Kallen kaivo vihittiin.

Miehet pb
1. Berndtson Helmer......................... 42 p.
2. Koistio Timo.................................. 36 p.
3. Puustinen Rainer........................... 33 p.
Naiset lp hcp
1. Koivisto Leena................................... 71
2. Santonen Tiina.................................. 74
3. Romppainen Kirsti............................. 74
Miehet lp hcp
1. Lapiolahti Jarmo................................ 71
2. Salo Harri ......................................... 71
3. Valtonen Tapio................................... 71

Ladyt vs. Herrasmiehet.

Autoasi Scramble 7.9.
1. Hiltunen Vesa/Hiltunen Neo-Niko....... 62
2. Heinonen Pekka/Heinonen Rauno..... 63
3. Eskola Ismo/Karppinen Tapio............. 63
Everybody’s 22.9.
1. Nieminen Harri............................... 42 p.
2. Eskola Ismo................................... 41 p.
3. Koivisto Leena .............................. 39 p.
LP-mestaruuskilpailujen
ikäluokkien mestarit 20.-21.7.
MID Miehet............................ Lehtonen Kai
MID Naiset.......................... Santonen Tiina
P14................................... Järvinen Eemeli
P16....................................... Eskola Patrik
SEN Miehet ........................ Meriläinen Esa
SEN Naiset.........................Peltoniemi Asta
T14............................................. Julin Nelli
T16.................................. Laakso Johanna
VET Miehet.................... Nevalainen Tuomo
VET Naiset........................... Koivisto Leena

Perhemalja Open.

Lyöntipelimestaruuskilpailut
la 24.8. - su 25.8.
Miehet
1. Miki Kuronen .................................. 145
2. Mikael Jämsä ................................. 146
3. Henri Satama.................................. 148
Teemu Järvinen, Eemeli Järvinen Olli Jauhiainen ja Casper Ahtola.
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Naiset
1. Elina Ikävalko................................... 161
2. Johanna Laakso.............................. 170
3. Ritva Väre........................................ 172
Miehet Classic
1. Rauno Heinonen.............................. 168
2. Karri Laine ...................................... 173
3. Kimmo Toivanen ............................. 174
Naiset Classic
1. Päivi Kuronen.................................. 196
2. Pirkko Heinonen.............................. 198
3. Vera Korolainen............................... 207

Veikko Katajamäki puttaa, Antti Tuomi ja Unto Salminen varmistavat.

Reikäpeli-mestaruus
Miehet
1. Eskola Patrik, 2. Salonen Petri,
3. Julin Marko
Naiset
1. Laakso Johanna, 2. Väre Ritva,
3. Peltoniemi Asta
MID miehet
1. Hiltunen Vesa, 2. Koliseva Osku,
3. Julin Marko
Seniorit miehet
1. Tirkkonen Kari, 2. Heinonen Rauno,
3. Teivo Petri
Veteraanit miehet
1. Nevalainen Tuomo, 2. Oila Erkki,
3. Tuomi Antti
MID naiset
1. Purhonen Johanna, 2. Santonen Tiina
Seniorit naiset
1. Väre Ritva, 2. Tuomisto Marita,
3. Peltoniemi Asta
Veteraanit naiset
1. Koivisto Leena, 2. Romppainen Kirsti,
3. Niemi Eira
Reikäpeli-Cup
1. Laine Petri, 2. Santonen Tiina,
3. Lehtimäki Rauno

MID-mestari Kai Lehtonen.

Arja Salminen

Kapteenin kannu -kisan voittajat.

Elina Ikävalko, naisten mestari.
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Tiikeri Trophyssä iloisia ilmeitä ja onnistumisia!
Maanantai-iltana 5.8. C-radan valtasivat
Nurmijärvi Golfin juniorit, kun jälleen kerran oli Tiikeri Trophy -kilpailun aika. Tiikeri Trophyssa junioreita oli tänä vuonna mukana kaiken kaikkiaan 19. Porukka koostui NGK:n tyttöryhmäläisistä sekä Pikku- ja
Tsemppi-Tiikereistä.
Ilta aloitettiin infolla klubitalon edessä, josta
Tiikerit hajaantuivat C-radalle yhteislähtöön.
Väyliä pelattiin keltaisilta, punaisilta sekä lyhennetyiltä tiiltä, iästä ja pelikokemuksesta
riippuen. Näin jokaiselle löytyi sopivasti niin
helpotusta kuin haastettakin pelaamiseen.
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

Pelimuotona oli 9 reiän pistebogey täysin
tasoituksin. Jokaisen ryhmän mukana kiersi myös yksi vanhempi, mikäli joku pienistä
pelaajistamme kaipaisi opastusta kierroksen
aikana.
Nuorin pelaaja porukassa oli vain kuuden
vuoden ikäinen, mutta kaikki kilpailijat selvisivät hienosti C-radan haasteista!
Lyhennetyiltä tiiltä voittoon ylsi Hiltunen Nette-Nina upealla tuloksella 30! Toisena vain
kahden pisteen erolla oli Hannuksela Aapo
ja kolmantena tuloksella 26 komeili Hokka
Oskari.
| 22 |

Punaisilta tiiltä päädyttiin tasapeliin ja voiton
jakoivat Jauhiainen Inka ja Meriläinen Joel
pisteillä 20. Kolmanneksi ylsi Harjunpää Tania.
Keltaisilta tiiltä voiton vei Sinkkonen Vertti,
toiseksi sijoittui Salo Nuutti ja kolmanneksi
Pitkänen Tapio.
Voittajien lisäksi jokainen osallistuja palkittiin
urakastaan ja lopuksi herkuteltiin klubiravintolassa hampurilaisilla! NAM mikä ilta!
Lotta Lybeck

Miki Kuronen harjoittelee talvet
Espanjassa ja chippailee ensi
kesänä FT-kiertueella.

NGK:n pelaajille menestystä
Finnish Junior Tour -karsinnoissa
FJT-paikoista kaudelle 2014 pelattiin 28.-29.9.2013 Salossa. Suuren osanottajamäärän takia pojat pelasivat Salon Golfissa ja tytöt Wiurilassa. Kylmästä ja osittain tuulisesta kelistä huolimatta molemmat kentät olivat vielä hyvässä kunnossa. Seuramme pojista kilpailuun pääsivät
Patrik Eskola ja Eemeli Järvinen, tytöistä Johanna Laakso.
Lauantain ensimmäisen kierroksen molemmat pojat pelasivat tasaisesti, Patrik (+3) ollen ensimmäisen päivän jälkeen sijalla 14 ja Eemeli vain lyönnin huonommin (+4) sijalla 23. Sunnuntaina Patrikin tulos 73 (+2) nosti hänet sijalle 8, samalla varmistui FJT-kortti kaudelle 2014. Eemeli
aloitti sunnuntaina hienosti ollen ensimmäisten 9 reiän jälkeen tuloksessa -2, sitten golf osoitti taas kerran julmuutensa ja Eemelin takaysin jälkeinen kokonaistulos 76 (+5)
pudotti hänet sijalle 25 ja FJT-kortti jäi tällä kertaa niukasti
saavuttamatta.
Tyttöjen kilpailussa Johanna tuskaili lauantaina puttinsa
kanssa ja pelasi vaatimattoman tuloksen 87, joka riitti siinä vaiheessa sijalle 14. Liekö kierroksen jälkeen tehty treeni harjoitusalueella auttanut siihen, että sunnuntaina alkoi
vat palaset loksahtaa kohdalleen ja päivän toiseksi paras
kierrostulos 78 (+6) nosti Johannan kohisten tuloslistan sijalle 7. Tällä sijoituksella myös Johannalle FJT-kortti kaudelle 2014.
Finnish Tourillekin (FT) hyvä edustus Nurmijärveltä
NGK:n pelaavat ammattilaiset saavat luonnollisesti osallistumisoikeuden seuraavan kauden FT-kisoihin eli Henri Satama, Ossi Mikkola, Mikael Jämsä ja Elina Ikävalko ovat
listoilla.
Ammattilaisten lisäksi mukaan ovat kauden 2013 menestyksellä ja sijoituksilla itsensä pelanneet seuran amatööripelaajista Miki Kuronen ja Matias Meriläinen. Näiden lisäksi
FT-karsinnasta riittävän kategorian pelasi itselleen Miikka
Kaskinen.

Johanna Laakso
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Johannan alkuverryttely päättyi haliin.

Joka vuosi naispelaajat katselevat miehiä
sillä silmällä luvan kanssa pelikauden aikana. Siis etsimme Herrasmiesgolfaria!
Naiset ovat antaneet äänensä kuulua jo 16
kertaa ja toukokuun iltatapahtumaan pääsi
paikalle Ladyjen kutsumana 13 Herrasmiesgolfariksi valittua.
Miksikö Herrasmiehet oli kutsuttu aluksi
Rosvo-Kallen kaivolle? No, täytyyhän talkootyönä rakennetulle kaivolle pitää arvoisensa ”vihkimis”juhla ja kohottaa kouhuva
malja. Lyhyt vihkipuhe ja vihkikolikon kaivoon viskasi naistoimikunnan puheenjohtaja Merja Iiskola. Ja sitten illan ohjelmaan ja
ensimmäinen perinteinen Herrasmiesgolfarit – Ladyt -tapahtuma pääsi alkamaan Johannan vetämän vetkuttelevan ja vatkaavan
alkujumpan jälkeen. Pikaiset ja sekaiset peliohjeet ja ryhmien jako. Palloa piti siis heittää kerran pelin aikana, daamit herrasmiesten palloja ja päinvastoin. Joukkuekisa tietty, jossa daamit pääsivät tarkastelemaan valittujen Herrasmiesgolfareiden taitoja toimia
herrasmiesmäisesti. Paras joukkue selvisi
ja vähiten puttejakin jotkut puttasivat. Mutta
tärkeintä ei ollut voitto vaan lämmin ja hauska yhteinen tapahtuma loistavassa kesäillassa. Jokaiselle Herrasmiesgolfarille kiinnitettiin rintaan Herrasmiesgolfari-rintamerkki
saatesanojen kera. Vuosien varrella on tullut
tapauksia ja tapahtumia, joista jokainen Herrasmiesgolfariksi valittu muistetaan. Naisten
tekemät valinnat ovat osuneet enemmän
kuin oikeaan. Tämän saimme todeta pelin ja
koko illan aikana. Siitä hyvästä daamit tarjosivat herrasmiehille miehisen ja maittavan
nakkimukin sinapin kera illalliseksi.
Millainen on Herrasmiesgolfari?
Joku Herrasmiesgolfari oli varautunut matkaan kuohujuomapullo mukanaan ja tarjoilikin sitä matkalla pelikavereilleen. Hyvät taNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

Herrasmiehet ja Ladyt
kesäillan pyörteissä
vat! Se onkin yksi tärkeä herrasmiehen ominaisuus. Erään Herrasmiesgolfarin nähtiin
vetävän daamien kärryjä ylämäkeen! Siinäpä vasta oivaa herrasmiesmäisyyttä raskaiden taakkojen avustamisessa! Naispelaaja
saattaa siis haukkoa jopa henkeään tällaisen avunannon nähdessään. Meillä naisillahan tuppaa olemaan joskus paljon ja pitkästi
asiaa. Sivistyneesti ja huomioivasti käyttäytyvä herrasmies ei koskaan keskeytä naisen
puheenvuoroa, vaan antaa puhua loppuun
asti. Näin nämäkin Herrasmisgolfarit tekivät.
Oven avaaminen daameille klubilla on selkeimpiä herrasmiesmäisiä elkeitä, mutta jos
pelin päättyessä muistaa suudella daamin
kämmentä tai poskea, on jo melko varmasti ehdokkaana seuraavan Herrasmiesgolfarin valinnassa!

Perinteet ja mukavat tapahtumat lisäävät
klubihenkeä ja yhteenkuuluvaisuutta. Siihen
me daamit pyrimme pitämällä silmämme
auki kauden aikana ja pääsääntöisesti kaikki
miespuoliset pelaajamme ovat herrasmiesmäisesti käyttäytyviä. Pelikaverin kannustaminen ja avuliaisuus kentällä kuuluvat luonnollisesti meidän jokaisen hyviin tapoihin.
Ensi kaudella uudet kujeet ja tapahtumat.
Kauden päättäjäisissä näemme kuka miespelaaja on ansainnut tänä vuonna Herrasmiesgolfarin tittelin.
Onnittelut Ladyiltä jo etukäteen hänelle!
Asta Peltoniemi
ladykapteeni

Arja ja Matti eivät putanneet liian montaa kertaa. Voitto!
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NGK:n Suurimmat Pudottajat kisailivat Belekin matkasta
Moni on nähnyt kuluneen kauden aikana SGKY:n jäsenkentillä mainoksia Suurin Pudottaja -tasoituskilpailusta. Suomen
Golfkenttien Yhdistykseen kuuluvat jäsenkentät ovat seuranneet kauden 2013 aikana golfaajien tasoitusten putoamista. Kesän päätteeksi Gumböle
Golfissa järjestettiin 31. elokuuta Suurin Pudottaja -kilpailun semifinaali, jossa ropisten
tasoitustaan alas pudottaneet golfarit kohtasivat toisensa. Kärkipaikkojen saavuttaminen
oli varmasti kilpailijoiden mielessä. Lyöntipeli-hcp- ja pistebogey-hcp -sarjojen kaksi parasta saivat nimittäin palkinnoksi All Inclusive
-golfmatkan Turkin Belekiin, jossa pelataan
myös kilpailun finaali.
Nurmijärvi Golfilla oli myös edustus Suurin
Pudottaja -golfkisassa. Semifinaaliin pääsivät
Neea Jokinen (kuvassa), Tuomas Nousiainen ja eniten singlepelaajana tasoitustaan pudottanut Nico Alava. Neea Jokinen ja
Nico Alava kisasivat tasoituksellisessa lyöntipelisarjassa ja Tuomas Nousiainen pistebogeyn puolella.
Gumböle Golf oli viritetty kisakuntoon ja griinit olivat loistokunnossa. Sää oli myös golfaajien puolella, eikä hetken kestänyt ripaus taivaan sadekannusta haitannut. Tuolloin slopella 22 pelannut Neea Jokinen sai etuysin tulokseksi 45 ja takaysi kuitattiin 48 lyönnillä. Lyöntipeli hcp -sarjassa Neea Jokinen sijoittui tuloksella 71 kahdeksanneksi ja pelasi sarjassa naisten parhaimman tuloksen.
– Siinä vaiheessa vähän harmitti, kun miehet ja naiset olivat samassa sarjassa. Kilpailu oli kuitenkin todella hyvin järjestetty ja
kenttä oli selkeä. Par-putit osoittautuivat kylläkin etenkin takaysillä haastaviksi, Neea Jokinen kommentoi.
Tuomas Nousiaisen tasoitus oli keväällä vielä 54, mutta Suurin
Pudottaja -kisassa tasoitus oli jo upeasti 30,9. Pistebogey-sarjassa Nousiainen saavutti 29. sijan pisteillä 25.

Nico Alava on pelannut aktiivisesti kuluneen kesän aikana. Suurin
Pudottaja -kisaan hän lähti mielellään mukaan.
– Kilpailu oli mielestäni hyvin järjestetty ja hyvän
säväyksen antoi jokaisen pelaajan kuulutus ensimmäiselle tiille, aploditkin päälle! Gumbölen
kenttä oli minulle uusi tuttavuus. Pidin siitä, että
kenttä veti tasaisesti koko kilpailun ajan ja odottelemaan ei juurikaan joutunut, Nico Alava kommentoi kisatuntemuksia.
Nico Alavan tasoitus putosi kauden aikana hienosti tasoituksesta 8,7 handicapiin 4,8. Aktiivinen golfari sijoittui lyöntipeli hcp -sarjassa sijalle
9. Etuysillä Alava sai tulokseksi 44, mutta takaysillä hän sai pelinsä uuteen vireeseen ja tauluun
merkittiin tulos 32.
– Peli lähti hyvin käyntiin, kun ensimmäisellä reiällä pääsin puttaamaan eagleä ja aloitin birdiellä. Etuysillä oli hieman hankaluuksia,
kun ei kenttä ollut entuudestaan tuttu ja muutamilla sokkoväylillä
sorruin lyömään pallon outtiin.
– Takaysi meni huomattavasti mukavammin, kun maisema oli aukeampaa ja melkein jokaiselta tiiltä näki, miten väylä etenee. Takaysin pelasin kaksi alle parin, kaksi birkkua ja loput pariin. Lopputulos oli 76 lyöntiä, johon olin kohtalaisen tyytyväinen etuysin
sekoilujen jälkeen. Mokatkin olisi voinut ehkä välttää, jos olisin
ehtinyt tutustua kenttään ennen kilpailua, Alava kertoi pelistään.
Gumböle Golfin kisapäivä sujui kaikin puolin onnistuneesti. Ruoka maistui ja pelaajat viihtyivät. Kilpailun startterina toiminut Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen kuulutti jokaisen pelaajan
ja lievensi kisajännitystä rennolla alkupuheella.
Isot kiitokset Suomen Golfkenttien Yhdistykselle ja Gumböle Golfille hienosta kilpailupäivästä.

Gentleman Trophy 2013
Järjestyksessään 14. Gentleman Trophy pelattiin 11.8. upeassa kesäsäässä loistavakuntoisella kentällämme. Gentleman
Trophy (GT) on kutsukilpailu klubimme ladyjen valitsemille herrasmiehille ja tällä kertaa Trophyyn osallistui 12 herrasmiestä
nimetyistä 16:sta.
Kilpailu pelattiin tasoituksellisena lyöntipelinä. Liekö oivallisten
olosuhteiden ansiota, että voittajan tulos oli tämän kilpailun
historian paras, netto 65 lyöntiä. Voittaja oli Juha Hiltunen, toisen sijan vei Eero Hovi, nettotulos 72, ja kolmas oli Erkki Oila
myös 72 lyöntiä.
Voittaja sai vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon sekä järjestelyvastuun seuraavan vuoden kisasta.
Mitalistit palkittiin myös skottilaisella herrasmiesjuomalla kuten
kuvasta ilmenee.
Mitalistit kuvassa.
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Rokaten, Rollaten

JA GOLFATEN

Ukkonen antoi Nurmijärven taivaalla
omat päristyksensä rokkirumpuineen
kisan alkumetreillä, mutta tajusi sitten väistyä rokkigolfaajien tieltä. Matkaan lähdettiin yhteislähdöllä klo 15
lämpimässä säässä. Helteen vuoksi oli
mahtavaa, että rokkigolfaajien kurkkua
kostuttavat juomat saapuivat aina niin
iloisten cädärien Liisan ja Lotan kyyditseminä väylille saakka.
Matkalla oli tehtävä vaativia päätöksiä:
Kumpaan halusin tähdätä par kolme
väylällä: lähimmäs lippua vai bunkkerissa olevaan ämpäriin? Molemmista odotti mukava palkinto. Lisäksi B9-väylää halkoi ”rokahtavan suora” keskiviiva, jota tietysti lähdimme suorilla lyönneillämme tavoittelemaan. Ryppyotsaisuus oli kisasta
kaukana kun sääntöihin sisältyi myös lupa kerran potkaista ja heittää palloa. Mikä parasta, näitä toimenpiteitä ei tarvinnut
laskea lyöntimäärään mukaan. JoukkueNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

kisassa ei ollut niin kamalaa, vaikka ei itse
onnistunutkaan jokaisella väylällä kun kolmen parhaan tulos väylältä laskettiin. Meidän joukkueellamme ei ollut se paras pelipäivä, joten lopulta meillä meni nauruksi ja lauluksi koko homma. Päätimme yhteistuumin satsata vain tulevaan ruoka- ja
musanautintoon.
Saunan jälkeen terassilla odottivat ravintolamme kokkien kuumalla grillillä paistamat, erinomaisella marinadilla maustuneet possun sisäfileet ja salsakasvikset
sekä salaatit. Ruoka oli täys kymppi!
Tässä vaiheessa iltaa jaloissa painoi peliväsymys, vatsassa oli hyvä olo, ilta-aurinko laski B9-väylän taakse, sadettimet
aloittivat yön uurastuksensa, usva nousi
viheriön päälle ja rokkiukko täräytti ilmoille mahtavat soundit; SEHÄN ON VEETI
KALLIO! Upeaa, mahtavaa!! Toista tuntia
Veeti viihdytti upealla äänellään ja antaumuksella loistavan bändin säestämänä.
Hämärtyikö se ilta vai Veetin silmien kat| 26 |

seko se poltti, kun kotiinpäin lähdettiin silmät sikkurassa hintaan sisältyneellä bussikyydityksellä.
Aivan mahtava fiilis jäi ja tätä tahtoo lisää
ensi kesänä. Ja toivottavasti yhtä ihanan
lämpimän illan kera. Ensi vuonna pitää
satsata rokkivaatetukseen jo peleistä alkaen. Tämä oli golfkesäni parhaita kohokohtia!
Asta ja koko Hiliman ja
Onnin joukkue kiittää!
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Ennätyksellinen osanotto seuran

mestaruuskilpailuissa
Seuran miesten ja naisten lyöntipelimestaruuksista kisattiin 24.-25.8. Samaan
aikaan pelattiin myös perinteinen NGK
Classic, jota myös B-mestaruudeksi kutsutaan.
Ilahduttavaa oli saada kisaan kaikki seuran
parhaat pelaajat, kun myös kaikki seuran
ammattilaiset olivat mukana. Kaikkiaan mukaan oli ilmoittautunut 136 pelaajaa. Kilpailut olivat 2-päiväisiä 36-reiän scr-kilpailuja,
joita upea syyssää suosi. Kenttähenkilöstö
oli virittänyt viheriöt todella upeiksi ja nopeiksi. Tämä vaikuttikin monen pelaajan tulostasoon. Ensimmäisenä päivänä pelattiin
kenttäyhdistelmä A+B ja sunnuntaina kentät C+B. Kun kaikkien sarjojen ratkaisuhetket saatiin pelijärjestyksen kautta ajallisesti
lähelle toisiaan, oli kentällä suuri joukko kannustajia. Tulevina vuosina onkin ratkaisuhetkien tulosseurantaa ja -palvelua edelleen kehitettävä.
Lyöntipelimestaruus
Miesten mestaruuskisassa oli mukana 48
pelaajaa, joista 30 jatkoi kisaamaan toiselle päivälle käännetyssä lähtöjärjestyksessä. Miehet pelasivat valkoisilta lyöntipaikoilNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

ta. Ennakkosuosikin paineet olivat totta kai
klubin ammattilaisilla, mutta nuoret haastajat osoittautuivat koviksi. Cut- eli karsintarajaksi muodostui 85 lyöntiä. Ensimmäisen
kierroksen parhaan tuloksen teki Miki Kuronen 71 lyönnillään Henry Sataman ja Eemeli
Järvisen seuratessa kahden lyönnin päässä.
Toisen päivän parhaan tuloksen teki Mikael
Jämsä 72 lyönnillä.
Miesten mestaruuden voitti tänä vuonna koko kauden hyviä otteita esittänyt Miki Kuronen tuloksella 145 (71+74). Mikin nimi
kaiverretaan ensimmäisen kerran mestaruuslautaseen. Toiseksi nousi Mikael Jämsä
tuloksella 146 (74+72) ja kolmanneksi sijoittui viime vuosien mestari Henri Satama tuloksella 148 ( 73+75).
Naisia oli mukana 10, joista ennakkosuosikkina kisaan starttasi Elina Ikävalko haastajinaan junioripelaaja Johanna Laakso sekä
seniori Ritva Väre. Elina pelasi molemmilla kierroksilla parhaan tuloksen ja voittikin
selvästi tuloksella 161 (81+80). Toiseksi pelasi Johanna Laakso tuloksella 170 (83+87)
ja kolmanneksi Ritva Väre tuloksella 172
(84+88).

| 28 |

Classic-kisa
Classic-kisan tasoitusrajoja oli edellisvuosista hieman muutettu ja kisaan pääsivät mukaan pelaajat, kun miehillä tasoitus oli 10,0
tai suurempi ja naisilla 18,0 tai suurempi.
Miesten osalta osallistujamäärä nousikin yli
ennakoidun ollessa 68 pelaajaa. Kun ennakkokarsintaa ei suoritettu, jouduttiin ensimmäisen päivän kisa aloittamaan aamuvarhaisella. Classic’in miesten sarjassa oli erittäin
kova karsinta, sillä sääntöjen mukaan toiselle päivälle pääsi 24 miespelaajaa cut-rajan
ollessa 85 lyöntiä.
Miehet pelasivat keltaisilta lähtöpaikoilta.
Voittajaksi pelasi selvällä erolla muihin Rauno Heinonen tuloksella 168 (81+87). Toiseksi nousi Karri Laine tuloksella 173 (85+88)
ja kolmanneksi tuli Kimmo Toivanen 174
(89+85) lyöntiä.
Naisia oli mukana yhdeksän pelaajaa, ja naiset pelasivat punaisilta lähtöpaikoilta. Voittajaksi pelasi Päivi Kuronen 196 (99+97) lyönnillä. Toiseksi sijoittui Pirkko Heinonen ja
kolmanneksi Vera Korolainen.
Tuloslistat kokonaisuudessaan on mm. klubin kotisivuilla. Onnea voittajille!

Mikael Jämsä päätösputissaan yleisön edessä.

Kilpailun ensimmäinen ryhmä
starttasi aamuvarhaisella.

Henri Satama nojailemassa.

Eri sarjojen voittajat yhteiskuvassa.
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Pelaajaprofiilissa Matti Malin

Nurmijärvi Golfissa

ALUSTA ALKAEN
Yksi Nurmijärvi Golfin pitkäaikaisimmista pelaajista on Klaukkalassa asuva Matti Malin. Masa päätyi golfin pariin 90-luvun alussa uteliaan golfrange-kokeilun myötä. Sittemmin hän onkin viettänyt aktiivisesti aikaa lajin parissa ympäri maailman. Golfin haasteet hän ottaa positiivisesti vastaan,
sillä bunkkerikin on Matin mukaan vain
eriväristä maata.
Kerro hieman itsestäsi.
– Olen nuori, neljätoista kertaa 50 vuotta täyttänyt rakennusinsööri, joka hurahti golfiin 23 vuotta sitten. Ja kuinka ollakaan, kyseinen laji on vienyt mukanaan
myös vaimoni, kaksi poikaani ja miniäni.
Miten päädyit golfharrastuksen pariin?
– Ihan sattumalta. Naapurini Elis Askin
kanssa luettiin lehdestä, että tänne Nurmijärvelle on avattu range. Tultiin sitten
käymään ja sen jälkeen se oli menoa.
Miten ensimmäinen 18-reiän
golfkierroksesi sujui?
– Kun suoritin green cardin Nurmijärvi
Golfissa, niin lähdimme perheeni kansNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

sa Portugaliin seuraavana päivänä. Pelasin siellä ensimmäisen golfkierrokseni ja
muistan lyöneeni yhden pallon keskelle
moottoritietä. Hyvä avaus, siihen aikaan
lensi pallo vielä pitkälle.
Millainen on historiasi
Nurmijärvi Golfissa?
– Olen ollut Nurmijärvi Golfissa alusta alkaen. Lopetan golfin vasta sitten, kun
henki lähtee.
Kerro hauskin golfmuistosi.
– Olin golfaamassa Espanjan Aurinkorannalla ja nuorempi poikani oli mukanani caddiena. Hän oli tapahtuneen aikaan
noin 10-vuotias. Avauksessa löin palloni
metsään ja poikani oli siitä vähän ihmeissään. Kakkoslyönnin löin erään kerrostalon parvekkeelle. Poikani kävelikin sitten
hieman eri reittejä. Reissu meni kuitenkin
ihan hyvin, eikä lasejakaan mennyt rikki,
vaikka kolina oli kova.
Millainen on hyvä golfpelikaveri?
– Huumorintajuinen ja sellainen, joka jaksaa kuunnella meikäläisen selityksiä. Mukavalla pelikaverilla on “tilanne on vakava,
muttei toivoton” -asenne.
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Matti Malin klubitalolla lokakuussa
aurinkoisen pelikierroksen jälkeen.
Pisteitä ropisi 43 ja uusi tasoitus 11,2.

Upein pelaamasi golfkenttä.
– Nurmijärvi! On niitä kyllä muitakin, esimerkiksi Ranskan Cannesissa sijaitseva
kenttä.
Lempivälipala golfkierroksella?
– Tietenkin HK:n nakit.
Ikimuistoisin golflyöntisi?
– Golfasin Ranskassa ja olin lyömässä
rauta 3 -mailalla. Edessäni oli joku männynkäkkärä häiritsemässä, mutta pallo
lähti lentoon ihan hyvin. Rautakolmonen
jatkoi kuitenkin matkaansa ja sen varsi
katkesi. Mailan pää lähti liitoon liuhuen ja
päätyi naapuriväylälle. Ketään ei onneksi
sattunut. Se oli kyllä aika erikoinen lyönti.
Nurmijärvi Golfin lempiväylä ja miksi?
– A9. Tein siinä eagle-tuloksen toisena
pelivuotenani, kun tasoitukseni oli 36. Se
on muutenkin kiva väylä ja siitä pääsee
nopeasti klubille.
Jos saisit valita golfseurueesi,
niin keitä he olisivat?
– Eräs ukrainalainen työkaverini, Michelle
Pfeiffer ja Sauli Niinistö.

NGK:n talkootoiminnan väsymätön sielu – Juha Hiltunen.

Seniorit aktiivisina
kuukausitalkoissa
Senioritalkootoimikunta on järjestänyt
kuluvana kesänä joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina talkoot, yhteensä neljä kertaa. Talkoisiin on osallistunut 15-24 henkilöä.
Talkooväki on ahkeroinut kiitettävästi
kentän ilmeen parantamiseksi ja saanut
siistiä jälkeä aikaiseksi. Kentällä suoritettujen puiden kaatamisten jälkien korjaus
risutalkoilla oli meidän pääkohteena.
Niitä suoritettiin B3:n liikennevalojen kohdalla ja B3:n ja B6:n välisellä osalla, sekä A6 tiiauspaikan sivulla. Nyt paikat ovat
siistit ja pallot löytyvät helposti. Osa talkooporukasta on tehnyt raivaussahalla
siistimistä B3:n ja B6:n välisessä maastossa ja iskuryhmä on käynyt paikkaamassa lyöntijälkiä useilla väylillä.
Talkoisiin kuuluu kiinteänä osana lounaan
jälkeinen seniorien talkoo eclectic -kisa.
Kisaan osallistui kaikkiaan 31 henkilöä.
Voittajaksi sarjassa pelasi Petri Teivo, toiseksi tuli Kirsi Tiainen ja kolmospaikan jakoivat Lauri Ellilä ja Matti Virkki.

Talkoot on hieno tapa saada paikkoja
kuntoon kentällä ja samalla itselle kunnon ja mielen kohotusta. Yhdessä tekeminen on mukavaa ja klubin hengen kohottamista.

Tervetuloa kaikki uudet jäsenet mukaan
hauskaan seuraan tekemään töitä klubin
ja kentän eteen.
Kari Tuukkanen
kesän 2013 talkoovastaava

Mehutauko talkoissa.
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Suunnattoman
suuri aarre
A9-väylän lammessa
Näin aktiivisen pelikesän jälkeen voisi kuvitella, että otsikossa mainitun aarteen
muodostaa ne sadat pallot, jotka olemme epäonnisten lyöntien seurauksena
upottaneet lampeen. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan kerrota tästä aarteesta,
vaikka senkin aarteen arvo lienee melkoinen, jos saman määrän palloja ostaa uutena vaikkapa Petrin Pro Shopista. Tämä kertomus kertoo nykyisen goflkenttäalueen Högdalin tilan entisen omistajan,
Nurmijärven Rosvojen joukkoihin kuuluneen, Kaarlo Högdalin yhdestä rikostapauksesta.
Kuten tämän lehden edellisessä numerossa
kerrottiin, Uudellamaalla ja eteläisessä Hämeessä riehui 1820-luvulla poikkeuksellisen
mieslukuinen rosvojoukko, jonka toimintapiiriin kuului myös Leppälammen alue ja Högdalin tila. Tätä sakkia kutsuttiin Nurmijärven
rosvoiksi ehkä siksi, että sen kiistaton johtaja, Mikko Juhanpoika Södergord, oli kotoisin
Nurmijärven Nummenpäästä.
Rosvo-Kalle Högdal kuului kiinteänä jäsenenä tähän sakkiin, eikä hän siksi oikein kerinnyt hoitaa omistamaansa tilaa. Kaarlo Högdalin rötöstyöt ja tilan huono hoito sai hänen
lankonsa, Erkki Juhani Matinpoika Hujan, riitautumaan Kallen kanssa perin pohjin. Riita
kärjistyi kun Erkki Huja vaati Kaarlon omistukseen tulleen Högdalin tilan palauttamista Hujan alkuperäistalon maihin. Tämä johti
sukulaiset molemminpuoliseen vihanpitoon
toisiansa vastaan.
Kun Kaarlo Högdal oli, muiden rosvokavereidensa kanssa, 17. -18. toukokuuta 1822
murtautunut Porrin ratsutilan aittoihin ja vieNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2013

nyt sieltä runsaasti rahaa sekä erilaista tavaraa, olivat Porrin talon isäntä Erkki Johannes
Petrell ja Kaarlon lanko Erkki Huja muodostaneet yhteisen rintaman pahuutta vastaan.
Heidän tarkoituksenaan oli selvittää ketkä
olivat tuon murtotyön takana. Tarkkojen havaintojen perusteella ja viinalahjuksia käyttäen selvisivät epäiltyjen nimet Kaarlo Högdalia myöten. Tätä epäilyä ei kuitenkaan kerrottu osallisille, sillä heidät piti saada kiinni
murtomiesten yrittäessä muuttaa varastettu
tavara rahaksi.
Vaikka Kaarlo olikin riidoissa kohtuullisen varakkaan lankonsa Erkki Hujan kanssa, oli hänen nieltävä vihansa ja käytävä asiaan. Hän
mainitsi Erkki Hujalle kolmesta hopeapikarista, jotka olivat hänen hallussaan ja jotka hän
olisi halukas myymään langolleen. Tässä
vaiheessa Erkki Huja ymmärsi yskän, mutta
saadakseen lankonsa kiinni ns. rysän päältä, vaati hän pikarit nähdäkseen. Kohtuullinen pyyntö, arveli ansaa arvaamaton Högdal. Vielä samana iltana Högdal vei lankonsa tiettyyn paikkaan Leppälammen rantaan
ja onki vedestä nyytin. Nyytti sisälsi paitsi
melkoisen määrän kuparirahoja myös hopeisen pikarin. Nähty saalis sisälsi esineitä,
joita Petrell oli hänelle yksityiskohtaisesti kuvannut. Paljastamatta ajatuksiaan Erkki Huja mietti miten saisi lankonsa rikoksesta kiikkiin. Keksimättä muutakaan hän lausui julki
epäilyn sen johdosta, että esinettä olisi ehkä vaikea ostaa, koska omistajan olisi helppo tunnistaa se. Högdal pisti pikarin takaisin
nyyttiin, heitti sen veteen ja sanoi, että Helsingissä sen kauppaaminen ei olisi vaikeata.
Tämä pikku tapahtuma painui aarre-legendana kansan muistiin ja se liitettiin tietysti
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kuuluihin Nurmijärven rosvoihin. ”Riikin joukon kerrottiin jääneen kiinni Hööktaalin talos. Riikin onnistui kuitenkin pudottaa suuri
mahapoteli, joka oli täynnä kultarahoja Leppälampeen. Niitä ei kuitenkaan koskaan löydetty, tai jos löydettiinkin, pisti löytäjä ne taskuihinsa puhumatta asiasta kenellekään.”
Kaarlo Högdal saatiin vihdoin kahden epäonnistuneen ansan jälkeen kiinni hänen punnitessa Erkille pikarin painoa järven rannalla.
Tuolloin lankomies Erkin ja Petrellin palkkaamat miehet ilmestyivät metsästä ja vangitsivat Rosvo-Kallen ns. rysän päältä.
Kaarlo Högdalilla oli neljän vuosikymmenen
vankka kokemus oikeusviranomaisten kanssa toimimisesta ja selitysten keksimisestä.
Tällä kertaa ne eivät kuitenkaan auttaneet
golfkenttämme maa-alueen entistä omistajaa selviämään pinteestä, vaan hänet vangittiin ja lähetettiin Hämeenlinnaan tuomittavaksi. Nurmijärven Rosvot eivät kuitenkaan
jättäneet kaveriaan pulaan, vaan vapauttivat
hänet yllätyshyökkäyksessä vankisaattuetta
vastaan. Mutta, sehän on sitten taas toinen
juttu.
Jos olette palloja hakiessanne havainneet
A9:n lammessa oudon näköisen potelin tai
senkaltaisen esineen, voi se olla tuo suunnattoman arvokas aarre.
Juha Koivisto
Lähdeaineisto:
Heikki Ylikangas: Nurmijärven rosvot (2003)

SGKY ry on golfkenttätoimintaa harjoittavien
yhteisöjen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena

Etukortilla
kierros

on neuvoa ja opastaa golfkenttiä ja ajaa toimialayhdistyksenä golfkenttien omistajien

50%

etuja. Yhdistykseen kuuluu 32 jäsenkenttää.
Yhdistys on jäsenenä myös alan eurooppa-

alennuksella

laisessa keskusjärjestössä EGCOA ja liitän-

28

näisjäsenenä vastaavassa amerikkalaisessa
järjestössä NGCOA. SGKY toimii läheisessä

kentälle

yhteistyössä golfalan muiden järjestöjen,
kuten Suomen Golfliitto ja FGMA, kanssa.

Hyödynnä nyt lisäetusi!
Kysy lisätietoja klubiltasi.

Lisäarvoa
golfosakkeelle ja
pelioikeudelle

www.sgky.fi

Petri Kalmi, yksi kesän 2013 onnistujista diplomi
kainalossa ja onnittelumalja kädessä.

KULTAKORTTI
– vain tyytyväisiä
kortinhaltijoita!

HOLE IN
ONEt 2013

Miltä kuulostaisi: ”PELIOIKEUS 18 eri kentälle vain 150
euro!” tai ”Kierrosmaksu aktiivipelaajalle edullisesti,
vain 13 euroa/kierros”.

Tätä kirjoitettaessa pelikausi on aivan lopuillaan ja
kunniataululle tulee merkittäväksi vähintään 12 uutta Hole
In Onea. Nurmijärvi Golfin radoilla (pitkät radat) on tehty
22-vuotisen kirjaushistorian aikana nyt yhteensä 229 HIOlyöntiä eli 10,4 / vuosi. Suurin osa näistä on luonnollisesti
B8-reiällä eli 92 kpl (40,2 %).

Kun olet Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistaja ja
käytät pelioikeuttasi nimettynä, on Sinulla mahdollisuus näihin etuihin. Ja tänä vuonna 198 NGK:n osakkeenomistajaa
käytti tätä KULTAKORTTI-etua hyväksi.
Kultakortin lunastanut voi pelata 18 muulla kentällä, 1.5.31.10. välisenä aikana enintään 7 kertaa kullakin.
Nurmijärveläiset ovatkin käyttäneet Kultakorttejaan ahkerasti, 1.10. mennessä oli kirjattu 2.151 NGK:n pelaajan vierailua muilla Kultakortti-kentillä. Keskimäärin NGK:n Kultakortin haltijat ovat vierailleet muilla kentillä 11 kertaa, jolloin yhden vierailun green feen laskennalliseksi keskihinnaksi tulee
13,64 euroa!!!

Kausi on vielä kesken, joten tilastoihin saattaa hyvinkin tulla
tuo 230:s HIO.
28.05.2013 Jaakko Koskinen

NGK

B8 PW

06.06.2013 Jarkko Pitkälä

VGC

B8 PW

06.06.2013 Ilkka Mikkola

ViGS

B8 PW

08.06.2013 Teemu Järvinen

NGK

B8 rauta-9

26.06.2013 Hannamari Lehtinen StLG

C7 rauta-8

29.06.2013 Päivi Kuronen

NGK

B8 PW

05.07.2013 Petri Timonen

HCG

C7 PW

15.07.2013 Martti Rask		

B5 rauta-5

07.08.2013 Petri Kalmi

NGK

B8 GW

15.08.2013 Pauli Ojanen

TGK

B5 rauta-8

21.08.2013 Seppo Sainio

EeG

B5 rauta-6

01.09.2013 Arto Saari

NGK

B8 PW

Kultakortti on 19 kentän yhteinen tuote, jonka hinta on 150
euroa. Kultakortin voi lunastaa vain osakas, joka käyttää
pelioikeuttaan nimettynä. Tässä jo yksi varteenotettava syy
osakkeen omistukseen.
Kultakortilla osakkeenomistajille valitsemisen vapautta kentissä ja arvoa osakkuudelle.
Kultakortti-sääntöihin voi tutustua SGKY:n kotisivuilla:
http://www.sgky.fi/Etukortit/Kultakortti/
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Asiakastyytyväisyys
erinomaisella tasolla
Vuotuinen asiakaskysely suoritettiin tänä
vuonna pääasiassa aivan elokuun alussa,
viikon 32 aikana. Kysely suoritettiin internetin kautta ja linkki vastaamiseen toimitettiin koko jäsenistölle sähköpostirekisterin perusteella. Kyselyyn vastasi 290 jäsentä.
Vastauksista koottu numeraalinen yhteenveto on tässä jutun ohessa. Voidaan todeta ’tyytyväisyysindeksin’ olevan erinomaisella tasolla 8,52 – verrattuna aikaisempiinkin
tuloksiin.
Sanalliset kommentit on myös koottu hal-

litusten, henkilökunnan ja oheispalvelujen
tuottajien palavereihin. Kommenttien perusteella on jo heti reagoitu joihinkin asioihin:
mm. rangen lyöntimattoihin on tehty reiät ja
viillot ”kumitiitä” varten, kahvi tulee sisältymään ravintolassa lounaan hintaan v. 2014.
Kun vastauksista halutaan nostaa erityisiä
onnistumisia esiin, on listalle otettava ilman
muuta 1) caddiemasterien toiminta kokonaisuudessaan, 2) viheriöiden kunto ja 3) ajanvarauksen toimivuus. Ja nostaisinpa vielä
neljänneksi koetun yleistunnelman Nurmijärvi Golfissa.

Kehitettäviä kohteita löytyy myös luonnollisesti, ja näistä voisi nostaa tarkasteluihin 1)
puhelinlinjojen ruuhkat (odotusaika vastaamiseen), 2) pro shopin palvelujen kehittämisen ja 3) rangen kehittämisen (lyöntimattojen
parannusehdotukset). Lisäksi ravintolan valikkoon kaivataan laajennusta.
Nyt suoritettu kysely oli todennäköisesti tällä
formaatilla suoritettuna viimeinen. Ensi vuoden asiakaskyselyssä tullaan mittaamaan
koettujen asioiden lisäksi myös arvostuksia
ja odotuksia, ja mittaamaan tietyissä asioissa näiden kuilueroa.

Huoltokorjaaja Markku
Väisänen tekemässä rangemattoihin parannuksia.
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Nurmijärven Golfkeskus Oy – ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Mittausviikko

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

heinä

kesä

elo

heinä

heinä

heinä

heinä

heinä

elo

heinä

elo

elo

elo

elo

vko 27

vko 24

vko 35

vko 29

vko 30

vko 29

vko 31

vko 31

vko 32

vko 31

vko 31

vko 31

vko 32

vko 32

KONTAKTI ENNEN PELAAMISTA
• puhelinlinjojen ruuhkat

7,3

7,4

7,6

7,3

8,1

8,1

7,6

7,9

7,6

7,7

7,7

7,8

8,0

8.0

• vastaamisnopeus puheluihin

7,9

7,8

7,7

7,6

8,1

8,4

7,9

8,1

8,1

8,0

8,2

8,1

8,4

8,5

• puhelinpalvelun asiantuntevuus

8,8

8,8

8,8

8,7

8,7

8,9

8,7

8,8

8,8

8,5

8,8

8,7

8,7

9,0

8,4

8,2

8,7

8,9

9,1

8,6

8,6

9,0

9,0

9,3

9,3

9,3

9,3

8

8,1

8,1

8,1

8,5

8,6

8,2

8,3

8,4

8,3

8,5

8,5

8,6

8,7

8,2

8,5

8,5

8,3

8,5

8,1

8,4

8,6

8,2

8,0

8,4

8,5

8,5

8,6

• internet-ajanvarauksen toimivuus
SAAPUMINEN PALVELUUN
• maantieopasteet
• parkkipaikka

8,4

8,5

8,4

8,1

8,2

8,2

8,8

9,0

8,6

8,4

8,7

8,7

8,7

8,7

• sisäiset opasteet ja ilmoitustaulu

8,1

8,6

8,3

8,4

8,6

8,5

8,6

8,7

8,6

8,2

8,4

8,4

8,6

8,6

• mailakärryjen riittävyys

8,7

8,8

8,7

8,8

9,3

9,5

9,5

9,4

9,6

8,9

9,2

9,2

9,2

8,5

8,4

8,6

8,5

8,4

8,7

8,6

8,8

8,9

8,8

8,4

8,7

8,7

8,7

8,6

CADDIEMASTERIN PALVELUT
• ystävällisyys

9,2

9,1

9,1

9

9,2

9,2

9,2

9,2

9,1

8,7

9,0

8,9

9,0

9,3

• täsmällisyys

8,9

8,9

9,0

8,8

9,0

9,2

9,1

9,1

9,0

8,6

8,9

8,8

8,9

9,2

• nopeus

8,7

8,8

8,5

8,6

9,0

9,1

8,9

8,9

8,8

8,6

8,8

8,8

8,8

9,1

• vastaanoton viihtyisyys

8,7

8,9

8,5

8,7

8,8

8,8

8,8

8,8

8,5

8,3

8,4

8,4

8,5

8,7

8,9

8,9

8,8

8,8

9,0

9,1

9,0

9,0

8,8

8,6

8,8

8,7

8,8

9,1

PRON TOIMINTA
• toiminnan tiedottaminen

8,3

8,6

8,4

8,2

8,2

8,4

8,0

8,4

8,2

7,9

8,2

8,4

8,6

8,5

• palvelujen laajuus

8,5

8,6

8,5

8,4

8,5

8,8

8,4

8,8

8,7

8,2

8,6

8,8

8,9

8,7

8,7

8,7

• palvelujen saatavuus
• yleisarvosana

8,7

8,7

8,6

8,5

8,5

8,9

8,5

8,9

8,8

8,3

8,7

8,9

9,0

-

8,5

8,6

8,5

8,4

8,4

8,7

8,3

8,7

8,6

8,1

8,5

8,7

8,8

8,6

8,2

8,3

8,2

8,1

8,2

8,3

8,3

7,9

7,5

7,5

7,6

7,5

7,5

7,5

PRO SHOP
• valikoiman laajuus
• hintataso

7,9

7,3

7,5

7,3

7,2

7,5

7,3

7,2

7,0

6,9

6,8

6,9

6,7

7,1

• palvelun asiantuntevuus

8,4

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

8,3

7,6

6,8

6,9

6,8

6,9

6,9

7,7

8,2

8,0

8,1

8,0

8,0

8,1

8,0

7,6

7,1

7,1

7,0

7,1

7,0

7,4

7,6

8,4

8,5

8,4

8,5

8,4

8,3

8,4

7,8

7,6

7,8

7,9

8,0

8,0

RAVINTOLATOIMINTA
• valikoiman laajuus
• palvelun nopeus

8,1

8,5

8,4

8,2

8,6

8,6

8,3

8,4

8,3

8,0

8,1

8,0

8,2

8,2

• palvelun ystävällisyys

8,5

8,8

8,7

8,8

8,9

8,9

8,8

8,8

8,7

8,4

8,4

8,4

8,6

8,6

• hinta/laatutaso

7,6

8,0

7,8

7,8

8,1

8,1

8,0

8,1

7,6

7,7

7,7

7,5

7,6

-

• ravintolan viihtyisyys

8,3

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

8,5

8,5

7,9

8,1

8,4

8,5

8,5

8,5

8

8,4

8,4

8,3

8,5

8,5

8,4

8,4

8,1

8,0

8,1

8,1

8,2

8,3

KENTÄN KUNTO
• tiiauspaikat

8,2

8,1

7,8

7,5

8,0

8,1

7,8

8,0

8,2

8,2

8,1

8,1

8,3

8,5

• väylät

8,5

8,4

8,4

8

8,4

8,6

8,3

8,2

8,8

8,5

7,4

8,2

8,6

8,6

• raffit

7,9

8,1

7,8

7,7

8,2

8,3

8,2

8,1

8,3

8,2

7,9

8,1

8,5

8,5

• välialueet

7,6

7,7

7,8

7,4

8,0

7,9

8,0

7,9

7,9

8,0

7,7

7,9

8,2

8,2

• foregreenit

8,6

8,4

8,4

8,3

8,6

8,6

8,5

8,5

8,6

8,6

8,4

8,7

8,8

8,9

• greenit

8,9

8,9

8,6

8,5

8,8

9,0

8,9

8,9

9,1

8,9

9,0

9,2

9,3

9,3

• bunkkerit

8,3

8,1

7,8

7,9

8,0

8,2

8,1

8,2

8,5

8,1

8,2

8,2

8,4

8,2

• väyläopasteet

8,4

8,4

8,2

8,1

8,2

8,2

8,3

8,3

8,7

8,4

8,3

8,3

8,5

8,4

• range

7,8

8,6

8,6

8,4

8,2

8,2

8,4

8,3

8,1

7,9

8,0

7,9

8,0

7,9

8,2

8,3

8,2

8,0

8,3

8,3

8,3

8,2

8,5

8,3

8,1

8,3

8,5

8,5

8,4

8,6

8,5

8,6

8,6

9,0

8,6

8,8

8,9

8,7

8,8

8,8

9,0

8,9

YLEISTÄ
• lähtöjen sujuvuus
• pelin eteneminen

7,7

8,1

7,8

7,6

7,8

8,3

8,1

8,4

8,0

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

• yleistunnelma keskuksessa

8,6

8,8

8,7

8,7

8,8

8,9

8,9

8,8

8,8

8,7

8,8

8,8

9,0

8,9

8,2

8,5

8,3

8,3

8,4

8,7

8,5

8,7

8,5

8,5

8,6

8,5

8,7

8,7

YLEISARVOSANA

8,8

8,8

8,6

8,7

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,6

8,7

8,8

9,0

8,8

TYYTYVÄISYYSINDEKSI

8,36

8,48

8,37

8,33

8,50

8,62

8,48

8,52

8,38

8,19

8,33

8,37

8,48

8,52

Kysely uudistettiin vuonna 2009 initernetpohjaiseksi (Webropol).

uudistettu tai
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poistettu kysymys
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Tavoitteellinen harjoittelu talvella,
iso mahdollisuus kehittyä!
Syksy on hyvä ajankohta käydä läpi viime kesän pelit ja analysoida mikä meni
hyvin, mitä voin parantaa ja miten ensi
kaudesta voisi tulla vielä parempi. Pienen analyysin jälkeen voimme katsoa tulevaisuuteen ja laittaa omat tavoitteemme ensi kesän peleille. Missä olemme
ensi syksynä pelillisesti tai vaikkapa mikä on meidän tasoituksemme syksyllä?
Mitkä ovat ne toimenpiteet ja teot, joilla
saamme enemmän onnistuneita lyöntejä,
tasaisuutta ja nautintoa jokapäiväiseen
omaan peliin?
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Opetus ja valmennus
Opetuksen ja valmennuksen maailmassa
Suomen talvi on loistava ajankohta laittaa
perusasioita kuntoon, jolloin meidän ei tarvitse keskittyä samanaikaisesti pelin tuloksiin, vaan pystymme keskittymään muutaman oleellisen asian parissa työskentelyyn.
Näin meillä on mahdollisuus antaa muutoksen tapahtua rauhassa. Talven harjoittelussa meidän on siis mahdollisuus laajentaa
omaa ymmärtämystä esimerkiksi miten juuri
minun tulisi lyödä palloa. Mieli ohjaa kehon
toimintaa, joten ajatusten ja sitä kautta ymmärryksen laajentaminen on oleellinen asia.
Kun ymmärrys on tapahtunut tulee meidän
harjoitella. Mikäli jostain syystä lyönti ei kulje on tarkistettava onko kehossa jotain sellaista, mikä estää meitä tekemästä pelaajan
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pyytämää asiaa. Mikäli näin on niin kehitetään kehon toimintaa tai mietitään reitti millä
hidasteen voi kiertää ja päästään sitä kautta
haluttuun lopputulokseen. Tämä sama kaava toimii opetuksessa niin pitkäjänteisesti
isomman tavoitteen ympärillä kuin yksittäisen opetustunninkin sisällä. Olenko ymmärtänyt, olenko harjoitellut, toimiiko keho?
Mikä ihmeen Trackman?
Apuvälineet ja tukitoimet
Harjoitteluun on aina kuulunut osaltaan testaus, jolloin tiedämme oman tasomme ja
tarvittavat kehityskohteemme. Miten meidän
lyöntimme tai kehomme toimii, mitä käytännössä tapahtuu ja mitä me pystymme tekemään, mitkä ovat vahvuutemme? Muun
muassa Trackman-lyöntitutkan tai Foresight

-lyöntianalysaattorin avulla voimme kartoittaa mitä lyönnissä tai pallolle todellisuudessa
tapahtuu. Näin voimme erottaa faktan fiktiosta. Lisäksi Trackmanissa on erilaisia testejä lähipeliin ja pitkään lyöntiin, jolloin voimme
tarkastella nykytilaa ja seurata tasomme kehittymistä lyöntipituuden ja tarkkuuden osalta. Kun Trackman on mukana harjoittelussa näemme lyönnin muutokset saman tien
kahdenkymmenenkahdeksan eri parametrin
muodossa ja saada näin vahvistusta omaan
tekemiseemme. Kehon kartoitukseen ja sen
toiminnan kehittämiseen käytetään yleisesti
golfissa TPI-kehontoimintakykytestejä. Niillä
kartoitetaan vahvuudet ja heikot lenkit golfin
näkökulmasta ja annetaan jokaiselle henkilökohtainen harjoitusohjelma kehon kehittämiseen. Video auttaa paljon ihmisiä ymmärtämään mitä teen, mutta video yhdistettynä
Trackmanin tai Foresightin kanssa on loistava kombinaatio yhdistettynä opettajan vankkaan ammattitaitoon.
Talvikaudella, Nurmijärven NGA-hallissa, on
käytössä viimeisin teknologia ja apuvälineet
kuten Trackman ja Foresight harjoittelua tukemassa. Nimenomaan sisäharjoitteluun kyseiset apuvälineet antavat huikean mahdollisuuden oman pelitason kehityksen seuraamiseen ja näkemään niitä positiivisia muutoksia mitä talvella on mahdollisuus tehdä.
NGA-hallin opetuksesta vastaavat Nurmijärven Golfkoulun rautaiset PGA-ammattilaiset
Petsku Hagström ja Jokeri Mikkola
Tavoitteellinen talviharjoittelu on itsestäänselvyys kilpapelaajille ja uusimmasta teknologiasta on hyötyä heidän testaukselleen ja
kehitykselleen mitä suuremmassa määrin.
Olit sitten kilpapelaaja tai klubipelaaja, mieti mitkä ovat omat tavoitteesi ensi kesäksi,
tee oma suunnitelma ja ryhdy toimeen oman
pelin kehittämiseksi.
Tutkimusten mukaan pelaajat nauttivat pelistään enemmän kun lyövät palloa pidemmälle, tarkemmin ja helpommin. Kuulutko sinä heihin?
Terveisin
Jokeri Mikkola
PGA Pro / Nurmijärven Golfkoulu
Lisätietoa
www.trackman.dk
www.foresightsports.com
www.mytpi.com

NGA Nurmijärven Golf Academy
Hyvien kulkuyhteyksien varrella Nurmijärven Karhunkorvessa sijaitseva
NGA Nurmijärven Golf Academy on uusi, täyden palvelun golfsisäharjoittelukeskus. Lämmitetty golfhalli tarjoaa golfaajille monipuolista talviharjoittelua.
• Seitsemän lyöntipaikkaa ja erillinen pro-opetusalue
• Sports Coach -golfsimulaattori yli 140 kentän valikoimalla.
Auki vuorokauden ympäri
• Ainutlaatuinen lähipelirata Suomessa ja haastava puttialue kallistuksilla
• Golf Lounge ja kahvilapalvelut

www.nga.fi.

PELAAMALLA OPIT – NOPEASTI JA TEHOKKAASTI
Kesän 2013 kurssitoiminta oli vilkasta
Nurmijärvi Golfin perus- eli alkeiskurssien ilmettä uusittiin kaudelle 2013.
9 tunnin kurssit aloitettiin aina lyhyellä infolla NGK:n toiminnasta ja kurssin
esittelystä, ja kurssin aikana infoa lajista ja yhteisöstämme annettiin lisää.
Itse kurssin sisältöön lisättiin huomattavasti pelaamista ja opettelua
pelaamisen yhteydessä, jopa noin puolet kurssiajasta käytettiin par 3 -radalla.
Kesän 2013 kursseille (13 kpl) osallistui yhteensä 106 henkilö, jotka kaikki
saivat green cardin ja joista heti ensimmäisenä vuonna 30 liittyi klubimme
jäseniksi. Kurssilaisista n. 20 % aikoo liittyä myöhemmin.
Kurssilaisilta kerätty palaute kertoi tyytyväisyydestä, kouluarvosanoilla (4-10)
arvioituna kokonaistyytyväisyys oli n. 8,5.
Peruskurssien opettajina kesällä 2013 toimivat Toni Korpihete ja Tommi
Ruissalo. Kiitos heille erinomaisista suorituksista.
Tästä on hyvä jatkaa ensi kesänä!
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Pelikauden 2013 päättäjäiset
Lauantai 2.11.2013 klo 18
Illan tähtiesiintyjä Marita Taavitsainen
Tanssimusiikista vastaa Swing Bros
Ohjelmassa lisäksi
• palkitsemisia, huomionosoituksia,
• yllätyksiä, arvontaa
• vuoden 2013 Herrasmies
• Belekin matkan arvonta
(Matka-Vekka -viikkokisa arvonta)

Upea buffet-illallinen

KULJETUKSET (Korsisaari)			
Reitti 1:		
Reitti 2:
klo 16.30
Helsinki, Kiasman pysäkki
klo 17.00
klo 17.10
Klaukkalan linja-autoasema
klo 17.15
klo 17.25
Röykkä, Valintatalon pysäkki
klo 17.30
klo 17.35
Golfkeskus
klo 24.00 Paluukuljetukset molempia reittejä takaisin

Nurmijärvi Kk, linja-autoasema
Rajamäki, linja-autoasema
Golfkeskus

Illalliskortin hinta vain 45 euroa
(sisältää tervetuliaismaljan, illallisen,
ohjelmat ja kuljetukset)
Ilmoittautumiset: Nexgolfin kautta tai
sähköpostilla johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
Pöytävaraukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä,
nopeat saavat eturivin paikat !

Tervetuloa!
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Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

Nurmijärvi Golfin jäsenmäärän kehitys
1992-2013
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Nurmijärvi Golfin jäsenanalyysi
2006-2013
JÄSENANALYYSI 2006-2012
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
205

Miehet
0-21

juniorit

22-34

aikuiset

22-54

aikuiset

35-54

mid

55-64

seniorit

65->

veteraanit

154

166

185

182

192

186

188

644

628

646

652

652

650

655

216

228

232

253

258

254

253

160
475
265

72

80

91

105

115

137

157

169

1086

1102

1154

1192

1217

1227

1253

1274

32

37

38

44

48

52

Naiset
0-21

juniorit

22-34

aikuiset

22-49

aikuiset

35-49

mid

50-59

senioritat

60->

veteraanit

36

62
55

200

183

200

185

190

199

200

147

144

143

149

146

148

143

139

150
75

92

111

121

142

155

153

168

454

456

490

493

522

550

548

574
267

Yhteensä M+N
juniorit

186

203

221

220

236

234

240

aikuiset

844

811

846

837

842

849

855

midit

215
625

seniorit

363

372

375

402

404

402

396

veteraanit

147

172

202

226

257

292

310

1540

1558

1644

1685

1739

1777

1801
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404
337
1848
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TULOSSA JÄLLEEN!

Pelimatka Belekiin
Kevään 2014 pelimatka Belekiin pe 28.3. – pe 4.4.2014.
Majoitus Gloria Verde-hotellissa 2 hengen huoneissa ja 5 pelipäivää Gloria Golf ’in kentillä.
Matkan tarkat yksityiskohdat varmistuvat lähiaikoina, mutta alustavia varauksia otetaan jo vastaan.
Matkan alustava hinta on 1.520 €
(sis. lennot, bägien kuljetus, majoitus 2-hh, hotellissa All Inclusive -palvelu, 5 greenfeetä)

Varausvahvistukset pyydetään erikseen hinnan ja palvelujen varmistuttua.
Ryhmän koko max 40 golfaria. Matkan vastuullinen järjestäjä Matka-Vekka.
Ennakkovaraukset ja tiedustelut: tj@nurmijarvi-golf.fi tai p. 0400-885 775 E. Meriläinen.

