NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE

KIITOS

Nro 2 – Lokakuu 2019

KAUDESTA
2019

FIRST TEE

TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimistopalvelut
golfkauden ulkopuolella
Golfkauden ulkopuolella tavoitat meidät parhaiten kännykkänumeroistamme.
Päivitämme toimiston aukioloaikoja talven
aikana NGK:n kotisivuilla.
Toimistopalvelut, tapahtumat
ja jäsenasiat:
Johanna Purhonen
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
p. 045-7731 3145
Toimitusjohtaja:
Esa Meriläinen
tj@nurmijarvi-golf.fi
p. 0400-885 775

Yhteystietojen
muutokset
Tarkista yhteystietosi NexGolfissa ja ilmoita
mahdollisista muutoksista. Jäsenkirjeet ja muut
viestit lähetetään aina jäsenrekisterissä olevan
sähköpostiosoitteen mukaan. Muutokset voi tehdä itse NexGolfissa pelaajan omissa tiedoissa tai
laittaa viestiä sähköpostilla toimistoon.

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

Nurmijärven Golfklubi ry:n jäsenlehti
Nro 2 – lokakuu 2019

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2019

| 2 |

Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2019
Painosmäärä: 1500 kpl

P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Perhekeskeisyys, NGK-henki ja juniorityö
ohjaavat toimintaamme
Tätä kirjoittaessani kesän viimeiset auringonsäteet hellivät
vielä meitä golfareita. Osa meistä on jo putsannut mailansa odottamaan kesän 2020 avausta. Osalla pelikausi jatkuu
sään niin salliessa, kun taas osa meistä laskee
päiviä talven pelimatkan alkuun. Joka tapauksessa uskon menneen golfkesän tuoneen mukanaan meille kaikille paljon hyviä muistoja ja
ilonhetkiä.

nyt vihdoinkin totta. Huomionarvoista on, että hallitila on tarkoitettu ainoastaan perustajayhteisöjen jäsenten ja osakkaiden käyttöön.

Yhteisen halliprojektin taustalla on useampia
tavoitteita. Ensinnäkin pystymme seurana tarjoamaan jäsenistöllemme erinomaiset ja ainutlaatuiset olosuhteet lajin ympärivuotiselle
harrastamiselle ja harjoittelulle. Uskon ja toivon, että harjoitushalliin ja esimerkiksi hallin siEi ole mikään uutinen, kun tässä toteaa, että
mulaattoreissa järjestettäviin kisoihin löytävät
golfyhteisö ympärillämme muuttuu ja elää omaltiensä hyvinkin erilaiset ja monimuotoiset peta osaltaan vahvaa murrosta edelleen. Toisaalta,
laajaryhmät. Samalla hallihanke antaa meiltämän koko lajiperhettä koskevan murroksen
le yhdessä Keimolan ja Suur-Helsingin Golfin
rinnalla voi hyvillä mielin todeta, että jo pitkään
kanssa mahdollisuuden nostaa seurojemme
seuramme toiminnan painopisteinä olleet kolme
junnuvalmennus uusien tilojen ja yhteisten ikäkulmakiveä ovat edelleen voimissaan. Tavoitluokkaryhmien myötä aivan uudelle tasolle. Yhteemme on olla seura, joka menestyy kilpaurteistyössä toteutettu hallihankkeemme tulee
heilullisesta näkökulmasta ja panostaa juniori- NGK ry:n puheenjohtaja
herättämään kiinnostusta laajemminkin golfpiitoimintaan, jossa on erinomainen seurahenki ja
Pasi Theman
reissä ja sen kehittymistä tullaan varmasti seuaktiivinen jäsenistö ja johon sekä vanhojen etraamaan suurella mielenkiinnolla.
tä uusien alan harrastajien on helppo tulla. Voinkin kiitollisena jäsenistömme puolesta jälleen kerran todeta, että kaikki
Jäsenistö toimintamme keskiössä
nämä yllämainitut asiat näkyivät kesän aikana päivittäisessä
Yhdessä toimimalla, yhtenä yhteisönä, voimme tulevaisuutoiminnassamme. Pelaaja ensin -kyselyn kautta saadut padessakin varmistaa, että Nurmijärvi Golf on sekä meidän
lautteet niin omien jäseniemme kuin vieraspelaajien osalta
omissa että muiden silmissä arvostettu ja kiinnostusta hetukevat myös tätä havaintoa.
rättävä yhteisö: tätä olemme toimikuntien kanssa pyrkineet
edistämään ja tukemaan omassa toiminnassamme. VuoSeuramme jäsenistön osalta tämä on heijastunut jäsenmääsi sitten asetimme tavoitteeksemme muun muassa toimirämme kasvussa. Erityisen hieno asia on, että junioripelaakuntien välisen yhteistyön kehittämisen. Tästä saimme viijiemme määrä koko jäsenistöstämme on 12 %, kun se valtame kesänä ensimmäisiä kokemuksia ja niiden pohjalta on
kunnallisesti on 9 % tasolla. Junioreiden ja juniorityön osalta
hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä jatkossakin. Juniori- ja
iso kiitos menee niin junioritoimikuntamme kuin valmennusvalmennustoimikunnan osalta tämä näkyy tulevana vuonna
toimikuntamme aktiivisille jäsenille ja toiminnalle. Uskon, ettoimikuntien yhdistämisenä ja uudelleen organisoitumisena.
tä juniorityön osalta kesän aikana aloitettu seurayhteistyö
Tästä aiheesta lisää keväällä 2020. Myös viestinnän osalta
Keimolan ja Suur-Helsingin Golfin kanssa tulee jatkossa yhä
olemme aloittaneet kehitysprojektin yhteistyössä golfyhtiön
vahvistamaan ja monipuolistamaan seuramme juniorityön
kanssa. Projektin tavoitteena on edelleen kehittää, parantasoa ja kiinnostavuutta.
taa sekä tehostaa niin ulkoista kuin sisäistä viestintäämme.
Kilpagolfin saralla kesä 2019 oli NGK:lle jälleen menestykLämmin kiitos teille kaikille!
sekäs. Heti kesän alussa Henri Marttinen otti kultaa Special
Haluan vielä lämpimästi kiittää Teitä kaikkia seuramme jäseOlympic Games’eissa. Matti Kilpeläinen oli mukana kesäniä, eri tapahtumissa toimineita vapaaehtoisia ja erityisesti
kuun lopulla voittamassa kultaa senioreiden joukkue EM-kilsenioreiden talkooporukkaa sekä toimikuntiemme aktiiveja
pailussa, M-70 hcp-sarjassa. Heinäkuussa Elmo Gerkman
siitä hienosta ilmapiiristä, jota olette osaltanne vaalineet ja
voitti pojat 16 v. -sarjassa kultaa reikäpelin SM-kisoissa.
työstä, jota olette jälleen tänä kesänä tehneet – NGK-henki
elää meissä kaikissa vahvana edelleen!
Ainutlaatuinen yhteistyö – vahva panostus jäsenistöön
Kuten suurin osa meistä on jo tietoisia, olemme yhteistyössä
Hyvää loppuvuotta ja golfkesän 2020 odotusta.
Keimolan ja Suur-Helsingin Golfin kanssa avaamassa golfin
Nähdään hallilla!
sisäharjoittelutilan Vantaankoskelle marraskuun puolivälissä.
Kyseinen halliprojekti on ollut vireillä jo pidemmän aikaa ja
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Haastattelussa tämän vuoden
SM-kultamitalistimme
Elmo Gerkman
Synnyin wappuna 30.04.2003 eli tällä hetkellä olen reilut 16 vuotta. Asun
vanhempieni Ghitan ja Karin kanssa
Laukkoskella Pornaisissa. Rajanaapurina meillä on Kotojärven golfkenttä,
joten minulla on melkoisen lyhyt matka harjoittelemaan. Perheeseemme
kuuluu myös Niilo-niminen Pyhä Birma -kissa.

SHG Luukissa ja siellä pelasin yhtä ottelua lukuun ottamatta hyvin (onneksi
kuitenkin voitin pelin). Pojat 16 v. suomenmestaruus lämmitti helteisen kesäviikon lisäksi mieltä.
Loppukaudesta sain vielä onnistumisen Salon FFJT -kilpailussa, jossa sijoitus oli toinen. Vaikka FFJT Finaalit
menivät osittain pieleen (kolmen reiän/54 johdosta) onnistuin hyvin Finnish Tour -finaaleissa Vierumäellä ja sijoitukseni oli ” isojen poikien” joukossa
T12.

Lempinimi on vaihtunut aina välillä,
mutta kesän ”legendojen” tiimoilta minua kutsutaan välillä nimillä ”saunamies ja kalamies”.
Tavoitteeni on golfissa, ja sen tiimoilta opiskelunikin menee painotuksella
golfiin.

Tavoitteina tälle kaudelle olin asettanut
mm. mitalin SM-kilpailuista, FFJT-osakilpailuissa Top 3, FJAR ranking Top
10 ja pelata muutamassa FT-kilpailussa ja selvitä cutista.

Opiskelen Porvoon Careeriassa ja olen
myös Itä-Uudenmaan Urheiluakatemiassa.
Aikaisemmin harrastin myös hiihtoa,
mutta pääkaupunkiseudun lumitilanteesta johtuen se on jäänyt pois ohjelmasta. Kävin silloin myös paljon Hiihtoliiton alaisissa kisoissa ja pärjäsinkin
ihan kivasti.

SM-mitalisti Elmo Gerkman.

Kausi 2019 oli lopulta ihan hyvä, vaikka alkukaudesta tuntui, että kisat olivat
tasaisen huonoa raatamista. Vaikka
tulihan sieltä alkukaudesta muutamat
onnistumisetkin, sijat T13/T15.

Tulevaisuudessa on sellaisia suunnitelmia, että jatketaan vaan määrätietoisesti harjoittelua eteenpäin tavoitteita
lisäten ja tasoa nostaen. Hosumalla ei
kannata pyrkiä korkeammalle,s vaan
valmentajien kanssa edetään laadukkaalla tekemisellä pikkuhiljaa ylemmälle tasolle.

SM-lyöntipelit menivät ihan totaalisesti pieleen, samoin Pickalan FFJT major
-osakilpailu. Näiden kisojen johdosta
sijoitukseni FJAR ( Finnish Junior Amateur Ranking ) valahti päälle 40.
Pettymysten jälkeen sain hyvän lyönnin päälle. Ensimmäinen FFJT-voitto
Karelia Golfissa tuntui mahtavalta kun
sai onnistumisen ulos kropasta.
Heti perään reikäpelin SM-kilpailut
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Tavoitteet saavutettiin,
jopa ylitettiin
SM 1. pojat 16 v., kaksi voittoa ja yksi
2. FFJT-osakilpailussa, FJAR ranking
kauden lopussa 7. FT-osakilpailut Nokia Salli Open T25 kierrokset +1/par/par
yht. +1. Vierumäki T12 kierrokset
-1/+2/-2 yht. -1, joten cut selvitettiin
molemmissa. Extrana sain vielä avattua WAGR World Amateur Golf Ranking -tilin itselleni.

Lempinimi on vaihtunut aina välillä, mutta kesän ”legendojen”
tiimoilta minua kutsutaan välillä
nimellä ”saunamies ja kalamies”,
kertoo Elmo Gerkman.
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Mottoni on: ”bogi on paljon
parempi kuin tuplabogi”
Terkkuja teille kaikille ja kiitoksia seuralaisille tuesta ja tsempistä!

Tiskin takaa

Palvelupäälliköstä
poliisiksi
Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää teistä jokaista ikimuistoisesta kesästä osana Nurmijärven Golfkeskuksen ainutlaatuista yhteisöä. Ja kun sanon ainutlaatuista,
niin todella tarkoitan sitä. Olen ehtinyt lyhyen
elämäni aikana tutustua useaan eri golfkeskukseen Suomessa, mutta Nurmijärven kaltaista
yhteishenkeä en ole missään vielä kokenut. On
ollut hienoa huomata, kuinka seniorit osallistuvat omilla talkoillaan kentän ylläpitoon, miten
seura tukee eri toimikuntia ja kuinka paljon
juniorityöhön satsataan. Erinomainen esimerkki
yhteisöllisyydestä ovat myös viikkokilpailut, joihin osallistuu
ihailtava määrä ihmisiä, satoi tai paistoi. Iso kumarrus ja
kiitos kaikille teille.

ympäristössä, joka tuntuu kodilta. Minulla on kuitenkin
ollut aina unelma työskennellä yhteiskuntamme hyväksi ja
auttaa tilanteissa, joissa eniten apua kaivataan.
Näin ollen minun on aika lähteä tästä turvallisesta ja lämpimästä kodista ja suunnata nokka
kohti Poliisiammattikorkeakoulua ja sen tarjoamia
seikkailuja. Siispä toivon, että emme tapaa enää
työn merkeissä, vaan voimme nauttia toistemme
seurasta pelikentillä.
Vielä kerran lämmin kiitos teille jokaiselle. Pidetään
yhdessä huoli siitä, että tämä ainutlaatuinen ja ihailtava
yhteishenki säilyy myös tulevaisuudessa.
Parhain terveisin,
Jan Lampenius, tuleva poliisi

Omalta osaltani viimeiset seitsemän kuukautta ovat
olleet unelmien täyttymys ja olen saanut työskennellä
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Harjoitustilassa on 8 rangelyöntipaikkaa, 4 TrackMan-simulaattoria, puttigriini, 9-reikäinen lähipelirata ja bägivarasto.

Nurmijärvi Golf, SHG ja Keimola
AINUTLAATUISESSA YHTEISTYÖSSÄ
Nurmijärvi Golf, Suur-Helsingin Golf
ja Keimola Golf avaavat yhteisen golfin sisäharjoittelutilan Vantaankoskelle marraskuun puolivälissä. Tila
on tarkoitettu perustajayhteisöjen jäsenten ja osakasjäsenten käyttöön.
NGK:lle tulee myyntiin
max 200 käyttöoikeutta halliin
Tila toimii sekä juniori- ja kilpapelaajien että kaikkien treenaamisesta kiinnostuneiden harjoittelutilana. Sinne myydään vuosikäyttöoikeuksia, joiden ennakkomyynti
on jo käynnissä. NGK:lle on varattu kokonaispotista kolmannes, yhteensä max
200 käyttöoikeutta, jotka myydään varausjärjestyksessä.
Harjoitustilan rakennustyöt käynnistyivät
lokakuun alussa ja tila päästään avaamaan marraskuun puolivälin tienoilla. Kun
tila valmistuu, käyttöoikeuden ostaneet
pääsevät heti käyttämään sitä. Tiloissa
tullaan myös järjestämään esittelytilaisuuksia kiinnostuneille. Ensimmäinen tutustumispäivä järjestetään lauantaina 9.
marraskuuta.
Ainutlaatuinen, neljän
TrackManin kokonaisuus
Harjoitustilassa on 8 rangelyöntipaikkaa, 4 TrackMan-simulaattoria, puttigrii-
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ni, 9-reikäinen lähipelirata ja bägivarasto. Tilassa on myös viihtyisä lounge, jossa
Viasat-golfkanavat katsottavissa. Lisäksi
samassa rapussa oleva Sanomalan kuntosali on käyttöoikeuden ostaneiden käytössä.
Harjoitustila sijaitsee Vantaankoskella,
Sanoma-WSOY:n painotalon tiloissa, 4.
kerroksessa. Tiloihin kuljetaan painotalon
pääaulan kautta ja käyttöoikeuden ostaneet saavat henkilökohtaiset kulkukortit,
jotka toimivat ostetun käyttöoikeusajan
mukaisesti.

mukana. Tiloja valvotaan kameroin, päiväaikaan paikalla voi olla myös NGK:n tai
muiden seurojen henkilöstöä.
Rangepaikkojen ja TrackManien varauksia varten avataan varauskalenteri NexGolfiin. Puttigriini ja lähipelirata ovat käytössä ilman varauksia. Juniorigolfareille
on varattu talviaikaan marraskuusta huhtikuuhun rangepaikat ja osa TrackManeista kahdelle arki-illalle ja viikonloppujen
aamupäivät, yhteensä 19 tuntia. Mutta
näihinkin aikoihin pyritään osa hallista pitämään avoinna muillekin.

Voit valita arkipäiväoikeuden
tai 24/7-oikeuden
Myyntiin tulee kahdenlaisia vuosikäyttöoikeuksia, joista toisella saa käyttää tiloja
arkipäivisin ennen klo 15 ja toisella kaikkina viikonpäivinä kellon ympäri 24/7. Kokoaikainen käyttöoikeus maksaa 36 euroa kuussa 12 kk:n sitoumuksella (tai 400
euron kertamaksu) ja arkipäivien käyttöoikeus 28 euroa kuussa (tai 300 euron kertamaksu). Tiloihin pääsee vuorokauden
ympäri.
Oikeuksien ostaja saa henkilökohtaisen
kulkukortin tiloihin ja hän saa käyttää tilan
kaikkia laitteita ja palveluja, ympäri vuoden. Tilat ovat vain käyttöoikeuden ostaneiden käytössä, vierailijoita ei saa tuoda

Myynti on käynnistynyt,
varaa korttisi NexGolfissa!
Jos haluat hankkia itsellesi vuosikäyttöoikeuden, siirry varaamaan oikeus NexGolfin kilpailut-osiossa omilla käyttötunnuksillasi. Varaus vahvistuu 100 euron
varausmaksulla, joka laskutetaan erikseen. Varausmaksu hyvitetään vuosihinnasta, jonka voi maksaa hallin aukeamisen jälkeen joko kerralla tai kuukausittain.
Varausmaksuja ei palauteta.
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Lisätietoja
Esa Meriläinen p. 0400 – 885 775
Johanna Purhonen p. 045 – 7731 3145

Kausi 2019 numeroina
NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI

Jäsenmäärän kehitys

aktiivijäsenet

17.10.2019
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
468 563 624 683 819 905 1114 1313 1551 1577 1663 1679 1614 1574 1540 1558 1644 1685 1739 1777 1801 1848 1873 1818 1780 1746 1695 1755

Kävijämäärän kehitys vuosina 1993 - 2019

Kokonaiskävijämäärä
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12820 11558 16656 22190 25375 25678 32085 39371 42024 43504 45036 49691 52925 52826 48094 46269 47473 42358 43917 42786 44687 43854 45600 39725 38236 38331 42000

52925 52826
49691

42024

43504

48094

45036

46269

47473
42358

43917

42786

44687

43854

45600
42000
39725

39371

38236 38331

32085

25375 25678
22190
16656

12820
11558

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Kenttämestari Tommi “jyrä” Turunen viimeistelee viheriön pelattavuutta.

Vauhdikas startti

Kentänhoidon kauden 2019 loppuraportti
Kenttä saatiin kuin saatiinkin auki
pääsiäiseksi, vaikka muutama väylä jouduttiin pelaamaan lyhennettynä
lumitilanteen takia. Viheriöt selvisivät
talven koitoksista todella hyvin, vain
muutamalla viheriöllä oli pienen pieniä jääpoltekohtia. Toukokuussa karheikot meinasivat karata käsistä, koska kaikki kausityöntekijät eivät vielä
olleet aloittaneet.
Kesäkuussa lämpöä piisasi ja esim. karheikkojen kasvu oli todella rajua, emme
meinanneet millään pysyä perässä ja lisäksi uuden kasvinsuojeluruiskun toimituksen viivästys esti meitä ruiskuttamasta
karheikkojen rikkakasvillisuutta. Valituksia
alkoikin tulla pidentyneistä pallojen etsimisajoista. Lopulta saimme ruiskutukset
käyntiin ja leikkuukorkeuden lasku karheikoissa osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi. Juhannuksen jälkeisellä viikolla
saimme järjestää nuorten lyöntipeli SMkilpailut, jotka sujuivat ilman ongelmia, tosin viimeisenä päivänä meinasi viheriöiden
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nopeus karata, mutta hyvin junnut selvisivät haastavista viheriöistä. Iso kiitos kaikille vapaaehtoisille!
Käry kävi…
Kolean heinäkuun alun jälkeen alkoikin
sitten pitkä kuiva ja kuuma jakso. Kastelujärjestelmä kävi täydellä teholla joka yö
klo 21 – klo 6 aamulla. Pumppulammen
pinta alkoi uhkaavasti vajota emmekä siten pystyneet nostamaan kapasiteettiä
yhtään. Kastelulla saimme pidettyä viheriöt ja lyöntipaikat vihreänä, mutta valitettavasti väylille vesi ei oikein riittänyt. Siinä
sitä onkin ollut mietittävää, kuinka tilanteesta selvittäisiin paremmin, mutta siitä lisää ensi keväänä. Mestaruuskilpailut
saatiin pelata todennäköisesti kentän historian nopeimmille viheriöille ja kyllähän
siellä puttailtiin! Olisin kyllä saanut viheriöt
vieläkin nopeammiksi, mutta ei siinä olisi
ollut enää mitään järkeä.
Sateinen syksy
Tätä kirjoittaessa laskin, että syyskuussa
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oli 16 sadepäivää eikä tämä lokakuun alkukaan kovin kuiva ole ollut. Toivottavasti
nyt pohjavesien korkeudet lähtisivät nousuun. Nyt ei valitettavasti niinkään panosteta kentän pelattavuuteen, vaan haluamme varmistaa optimaaliset olosuhteet
heinän tuleentumiseen ja sitä kautta parhaaseen mahdolliseen talvehtimiseen.
Loppupäätelmä
Paljon sain kokemusta kentästä tältä kaudelta ja kehittämisen kohteita on painettu
mieleen. Kenttä oli kauden aikana omasta mielestäni varsin kelpokunnossa, mutta
tietenkin ainahan se voisi parempikin olla.
Tästä kaudesta saaduin tiedoin ja kokemuksin alan jo suunnitella seuraavaa kautta. Joitakin remontteja tulemme vielä marraskuussa tekemään, mutta niistäkin lisää
kevään numerossa.
Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta ja nähdään viimeistään ensi keväänä!
Tommi

Golfkaverit Jukka Lehto
ja Harri Nieminen
Jukka Lehto:

Harri Nieminen:

Milloin aloitit golfin?
”Suoritin Green cardin viime vuonna,
pelaaminen alkoi toden teolla tänä kesänä.”

Milloin aloitit golfin ja mikä
sai sinut aloittamaan golfin
pelaamisen?
”Eläkeiän lähestyminen laittoi ajattelemaan noin 11 vuotta sitten, että mitä
mahdan tehdä eläkkeellä. Työpaikan
golfkerho järjesti silloin sopivasti green
card -kurssin Talissa, johon osallistuin.
Työporukan kanssa oli mukava aloittaa uusi harrastus, kynnys aloittamiselle oli pieni. Golfkurssin jälkeen liityin
heti Nurmijärvelle.”

Mikä sai sinut aloittamaan golfin
pelaamisen ja montako kierrosta
olet ehtinyt pelata?
”Golf on kiinnostanut minua aina,
mutta aikaisemmin ei ole ollut aikaa ja
sitä kävi vain vähän läiskimässä, niin
eihän siitä mitään tullut. Tänä kesänä
olen pelannut noin 25 kierrosta.”
Mikä merkitys Harrilla on ollut
golfharrastukseesi?
”Harrilla on ollut aivan ratkaiseva merkitys golfharrastukseni
aloittamisessa ja varsinkin jatkamisessa. Hän on naapurini ja
aktiivisesti pyytänyt minua tänä kesänä mukaan pelaamaan.”
Mikä on ollut parasta /vaikeinta golfissa?
”Koen, että parasta golfissa on mielekäs tekeminen ulkona,
itsensä haastaminen ja lajin sosiaalisuus. Vaikeinta on pelata
tasaisesti ja rutiinin puute.”

Minkälaista apua/tukea olet
Jukalle antanut?
”Olen pelikaveri, joka kannustaa ja luo
positiivista uskoa tekemiseen. Neuvon tarvittaessa sääntö- ja etikettiasioissa sekä ylläpidän pelinopeutta ryhmässä.
Suosittelin Jukalle lähipelikurssia, mistä näyttikin olevan hänelle heti hyötyä.”
Olisitko kaivannut alussa ”omaa kummipelaajaa”?
”Minulla oli heti alusta alkaen Nurmijärvellä omat kummipelaajat. Anttilan Anja ja Veikko asuivat silloin naapurustossa ja
heidän kanssaan pääsin tutustumaan tarkemmin golfin saloihin.”

Miten koet, että olet uutena jäsenenä päässyt
NGK:n yhteisöön mukaan?
”Nurmijärvi Golfissa on kiva ilmapiiri, yhteisöllisyys tulee monella tapaa esiin NGK:n toiminnassa.”

Mikä on ollut parasta golfissa?
”Parasta golfissa on sopivanlainen liikunta seniori-ikäiselle.
Kesän aikana paino laskee 5 kiloa ja olo tuntuu todella kevyeltä ja hyvältä. Terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Tänä
kesänä kierroksia on tullut noin 100.”

Minkälaista lisäohjausta/-opetusta kaipaat
uutena jäsenenä?
”Tällä hetkellä olen ollut ihan tyytyväinen kaikkeen. Itsestä ja
omasta aktiivisuudestahan tämä on kiinni, mitä haluaa.”

Saako Jukka sinut golfkentälle vai sinä Jukan?
”Ollaan aika aktiivisia molemmat, eikä Jukkaa tarvitse kauheasti houkutella mukaan, ehtii nykyään usein kysymään
ensimmäisenä peliseuraksi.”

Mitä odotuksia sinulla on tulevilta vuosilta
golfin suhteen?
”Toivon saavani tasoituksen alle 25 ensi kesänä.”

Mikä on #suntapapelata?
”Haluan pelata rentoa ja joustavaa peliä. Ready golf on ollut
hyvä uudistus pelinopeuden parantamiseksi. Kentän kunnosta huolehtiminen on myös tärkeää. Toivottavasti voin olla
siinä hyvänä esimerkkinä pelikaverille.”
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Nurmijärven Golfkeskus paransi merkittävästi sijoitustaan kenttien välisessä kokonaisvertailussa. Omien jäsenten arvioiden perusteella sijoitus nousi edellisen vuoden 38. sijasta sijalle 12. Vieraspelaajien arvioissa sijoitus nousi edelisen vuoden 46. sijasta
sijalle 21.

PELAAJA ENSIN KYSYMYSPATTERISTO

Pelaaja ensin
-asiakaskysely 2019

Pelaaja Ensin kysymyspatteristo on alunperin Tanskan Golfliiton sekä
Rawmilk Ltd:n suunnittelema, jonka on suomalaiseen käyttöön kääntänyt
ja parannellut Suomen Golfliitto. Kehitystyössä on ollut mukana golfin
toimialajärjestöjen edustajia sekä alan ammattilaisia Tanskasta ja
Suomesta.

Pelaaja ensin -palautekysely antaa meille mahdollisuuden hyödyntää pelaajiKyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa
en kokemuksia golfyhteisömme toiminnan kehittämisessä. Pyrkimyksemme on
Golfliiton projektikumppani, tanskalainen
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vieraspelaajienkin edun vuoksi mukana Pelaaja ensin -kyselystävästi kyselyn tuottamista eli kysely on
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satunnaisotannalla koko
kesän ajan.
Pelaaja ensin -kyselyn kautta saamme oman toimintamme arvioinnin lisäksi arPalautteen käsittely
SELVITTÄMISEEN
vokasta vertailutietoa muihin kotimaisiin golfyhteisöihin verrattuna.
Kysymyspatteristo perustuu Voice of Customer –ohjelmaan, jossa Kyselyjen jälkeen yhteenvedot, raportit ja
sanalliset palautteet käsitellään nopeasti
informaatio muodostuu pelaajien kokemuksista golfyhteisön eri
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Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä myönteisten lähettiläiden osuudesta
kielteisten lähettiläiden osuus.
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NGK:n lähettiläspisteet 2019
omat/vieraspelaajat
(keskiarvo Suomessa 48/47)

58/56

Kapteenien kantilta 2019
Taas se golfkesä mennä hurahti. Aamupäivällä juuri mietin, että pitäisikö tänään lähteä pelaamaan. Vilkaisu
lämpömittariin sai pikkuisen mietteliääksi ja lopulta säänhaltija teki päätöksen puolestani. Nyt kun katselen
ikkunasta ulos, niin valkoisia hiutaleita leijailee. Leijaileminen taitaa olla
kylläkin pikkuisen lievä ilmaisu, sillä
nyt on sellainen valkoinen seinä edessä. Siirretään siis suosiolla pelaamista johonkin parempaan ajankohtaan
ja toivotaan, että se ajankohta ei ole
vasta ensi keväänä. Oli siis hyvää aikaa kirjoittaa tätä juttua.
Taas on tullut hetki vilkuilla pikkuisen taaksepäin ja miettiä jo loppusuoralle kääntyvää golfkautta. Maaliviiva lähestyy vääjäämättä. Kausi sinänsä on ollut näillä
leveysasteilla kohtuullisen pitkä ja kokonaisuudessaan säidenkin osalta vähintäänkin hyvä ellei jopa kiitettävä. Kotikenttä on ollut myös aika huikeassa kunnossa,
joten hirveästi ei pysty valittamaan. Kaikki
vieraspelaajat, joiden kanssa kesällä pelasi, kehuivat kenttää ja kenttämme kasvatti varmasti mainettaan menneenä kesänä.
Oma peli ei välttämättä aina korreloinut
kentän kunnon kanssa, mutta se onkin jo
toinen tarina.
Uusiin sääntöihin sopeuduttiin
Kun nyt katselee ja muistelee taaksepäin
mennyttä kesää näin kapteenien näkökulmasta, niin voi kyllä sanoa, että kaikki meni ainakin jotakuinkin suunnitelmien
mukaisesti. Uusiin sääntöihinkin sopeutuminen sujui ilman suurempia haasteita.
Uudenlaisen droppaamisen opettelu taisi
viedä alkukaudesta eniten huomiota. Kil-

pailutilanteissa piti toki olla tarkkana, jotta ei missannut muuttuneita asioita, joista
saattoi olla itselle hyötyä.
Painopiste uusissa jäsenissä
Tälle kaudelle emme ladykapteenin kanssa tuoneet mitään uusia tapahtumia tai kujeita, vaan päätimme keväällä, että mennään viimevuotisella sapluunalla pikkuisen
tarkennettuna. Kapteenien painopistealueena olivat edelleen uusien jäsenten ”kotouttaminen” ja informointi. Edellisvuoden
tapaan järjestimme kapteenien peli-illan
ja jo todella perinteikkään Kapteenin kannun. Oli mukava huomata, että noiden tapahtumien suosio kasvoi edellisestä vuodesta. Henkseleitä emme kuitenkaan
ala paukutella, vaikka osallistujia on ollut
enemmän ja palaute on ollut perin positiivista. Talven pimeinä hetkinä on aikaa
miettiä miten asioita voisi kehitellä vielä
parempaan (toivottavasti) suuntaan, jotta
saisimme uudet jäsenet vielä sankemmin
joukoin osallistumaan näihin rentoihin ja
mukaviin tapahtumiin. Tässä on oiva paikka myös kiittää niitä vapaaehtoisia, jotka
ovat mahdollistaneet tapahtumien läpiviennin. Ilman teitä se ei onnistuisi, joten
iso kiitos. Toivottavasti näemme samoissa
merkeissä ensi vuonna uudestaan.
Vierailuoikeus toi vaihtelua
Uusi sitoutuneille pelaajille kohdennettu
viiden kentän kuukausittainen vierailuoikeus sai hyvän vastaanoton ja nurmijärveläiset pelasivat yli 1000 kierrosta mukana
olleilla kentillä. Vierailuoikeudella sai vaihtelua omaan peliin ja sitä tuli itsekin useamman kerran käytettyä. Harmittavasti
alkukesän vierailukentät olivat vähän heikossa kunnossa, mutta toisaalta se nosti
Nurmijärven kentän hyvän kunnon arvoa.
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Nurmijärven Golfkeskuksen kapteenit
Merja Iiskola ja Pasi Kaskinen.
Talviharjoittelu alkaa
Kapteenien tehtävien kannalta katsottuna mennyt kesä sujui siis kerrassaan hyvin. Oli nuo mainitut onnistuneet tapahtumat ja mukavat pelihetket eri ihmisten
kanssa, unohtamatta jutustelutuokioita
klubin terassilla. Toki kesään mahtui joitakin jos ei nyt suoranaisesti ikäviä, niin ainakin harmittavia juttuja. Korviin kantautui esimerkiksi pelaamisen turvallisuuteen,
pelinopeuteen (mm. ohitukset) ja lähtöaikojen noudattamiseen liittyviä asioita. Näihin täytynee palata jossain muodossa ensi keväänä.
Nyt ei kuitenkaan ole aika muistella ikäviä ja harmittavia asioita, muuten kuin sen
suhteen, että näillä leveysasteilla pelipäivät käyvät kuluvalta kaudelta vähiin. Mutta
ei hätää. Nyt on kaikilla oiva mahdollisuus
talviharjoitteluun. Josko sieltä löytyisivät
ainekset ensi kesälle, jolla slaissi suoristuu
ja lyöntipituus kasvaa aivan uusille jopa
käsittämättömille lukemille. Unohtamatta
kuitenkaan lähipeliä ja putteja. Kannattaa
oikeasti miettiä seuramme tarjoamaa aika
ainutlaatuista mahdollisuutta pelikunnon
ylläpitämiseen ja parantamiseen. Talviharjoittelu voi tuoda peliin aivan uudenlaisen
potkun.
Toivotamme kaikille mukavaa syksyä ja
talvea. Ensi kesänä tarttuukin uusi Ladykapteeni hommiin Merjan jättäessä
kapteenin pestin. Merja kiittää kaikkia
antoisista kapteenivuosista! Ehkä tapaamme talven aikana harjoitushallissa.
Pasi ja Merja
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Puheenjohtajan palsta
Päättymässä olevaa golfkesää on ilo muistella jo nyt, vaikka tätä kirjoittaessani kausi edelleen jatkuukin. Viime yhtiökokouksessa tavoitteeksi
asetettu kävijämäärän nousu toteutuu reilusti ja monet muutkin mittarit
osoittavat onnistumisia.
Kentällämme pelattujen kierrosten määrä nousee reilusti yli kymmenellä prosentilla. Nousua on sekä pitkillä radoilla että par 3 -radalla. Kävijämääriä lisäävät vielä frisbee- ja futisgolfin pelaajat.
NGK Oy:n
Pelaaja ensin -kyselyn tuloksista näkee sekä omien että vieraspelaajipuheenjohtaja
en tyytyväisyyden kasvaneen verrattuna edelliseen kauteen. Omat jäPetri Kalmi
senemme ovat antaneet itse kentästä hyviä arvosanoja ja kirjallisia arviointeja. Kentällä toteutetut peliä nopeuttavat parannustoimenpiteet ja
uuden konekannan käyttö ovat olleet onnistuneita. Pallot löytyvät entistä helpommin raffeista, peli sujuu nopeammin ja greenit ovat olleet huippukuntoisia ja tasalaatuisia. Kesällä
järjestettyjen nuorten lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailujen yhteydessä kiitosta kentän
kunnosta ja pelattavuudesta tuli yllin kyllin. Tässä yhteydessä haluan esittää kiitokset erityisesti uudelle kenttämestarillemme ja koko kenttähenkilökunnalle hyvästä työstä.

Pelaaja ensin -kyselyssä on arvioitu myös positiivisesti kenttäyhteisön sosiaalista ympäristöä, eli suomeksi sanottuna klubin henkeä. Klubin hengen tekijöitä olemme me kaikki.
Kuitenkin caddieillä on oma tärkeä roolinsa ensikontaktina. Caddiejoukkomme on kokenutta, palvelualtista ja asiantuntevaa. Kiitokset heille ja koko toimiston väelle ansiokkaasta toiminnasta.
Viiden kentän vierailuvaihto-oikeus on otettu vastaan positiivisesti. Omat jäsenemme ovat
käyttäneet vaihtokenttiä enemmän kuin meillä on käyty, eli ajoittaista ruuhkaisuutta on
pystytty tällä tavalla purkamaan.
Taloudellisesti itse yhtiön perustoiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Yhtiökokouksessa
esitetyillä toimenpiteillä on saatu kulurakenne vastaamaan tuottojen kehitystä. Murheenkryyninä ovat vastikkeisiin liittyvät luottotappiot, jotka kasvavat jatkuvasti. Kaiken kaikkiaan kuitenkin yhtiömme on hyvässä taloudellisessa tilassa ja tulevan vuoden toiminta on
hyvä rakentaa tälle vankalle pohjalle.
Toivotan kaikille omistajille ja jäsenille hyvää talvikautta. Pitäkää huolta kunnostanne esimerkiksi uudessa kolmen kenttäyhteisön yhteisessä harjoitushallissa.
Petri Kalmi

puheenjohtaja
Nurmijärven Golfkeskus Oy
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Ravintoloitsija
vaihtuu
Greenside Cafe & Restaurant on vastannut klubiravintolamme toiminnasta vuodesta 2002 alkaen ravintoloitsija
Hannele Heikuran luotsaamana. 18 vuotta on erittäin pitkä rupeama golfklubin ravintolan pyörittämisessä, kun tätä lukua vertaillaan muiden golfyhteisöjen kanssa. Mutta
nyt Hannele on päättänyt luopua Nurmijärvi Golfin ravintolasta.
”Vähän on haikea mieli luopua NGK:n ravintolasta”, toteaa Hannele, kun häneltä kysytään mietteitä Nurmijärven ajasta, ja jatkaa: ”Nurmijärvi Golfissa on ollut hyvä tehdä töitä ja toimia ravintoloitsijana. Yhteistyö hallitusten ja operatiivisen johdon kanssa
on sujunut poikkeuksellisen hyvin, rakentavissa merkeissä.”
”Ravintolatoiminnan vetäminen on viime vuosina muuttunut aloitusvuosia selvästi haasteellisemmaksi.

Yhteistyö hallitusten ja operatiivisen johdon kanssa on sujunut
poikkeuksellisen hyvin, rakentavissa merkeissä.

Seniorit talkoissa
Jo toistakymmentä vuotta NGK:n seniorit ovat kesällä ja talvella tehneet talkootöitä kentän ja sen ympäristön parantamiseksi. Juha Hiltusen johdolla ja kenttämestari Tommi Turusen ohjeiden mukaan tänäkin vuonna kaadettiin puita, korjattiin risuja,
raivattiin vesakoita ja paikattiin lyöntijälkiä väylillä. Talkoot kestävät kolmisen tuntia kerrallaan ja niiden päälle syödään kesällä
lounas ravintolassa. Kesällä talkoisiin liittyy vielä
palloränni-radalla pelattava eclectic-kilpailu, eli
kesän parhaat pistebogi-tulokset pallorännin
eri rei’iltä lasketaan lopputulokseen. Tänä kesänä Jukka Laurila
pelasi kesän aikana yhteensä 28 bogey-pistettä ja voitti kilpailun.
Talvella töiden jälkeen on tarjolla paistettua makkaraa sekä kahvia ja korppuja laavulla C3-väylän vieressä. Laavukin on talkooporukan rakentama ja ollut käytössä jo vuodesta 2008.

Osittain tämä johtuu asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksesta, osittain haasteellisuus on sidoksissa kävijämäärien pienentymiseen 2000-luvun taitteen huippuvuosista. Yritys- ja
klubitapahtumat ovat olleet merkittävässä asemassa ravintolatoiminnan kannattavuutta arvioitaessa, ja kenttien välinen kilpailu
näistä yritys- ja kutsutapahtumista on heijastunut myös meidän
NGK:n ravintolan myyntilukuihin”, spekuloi Hannele.

Talkootöitä kentän
ja sen ympäristön
parantamiseksi.

Hannele kommentoi myös tulevaisuutta: ”Nyt kun ravintoloitsija vaihtuu, on hyvä mahdollisuus muokata konseptia ja uudistaa palvelua. Meri Lehtovirta ottaa ensi vuodesta alkaen vastuun
NGK:n ravintolasta, ja Meri on ollutkin jo menneen kesän perehtymässä toimintaan ja tuo varmaan uudistuksia ravintolan tarjontaan.”

Talkootapahtumia on tänä vuonna talvella ja kesällä ollut tähän
mennessä yhteensä 16. Osallistujia, miehiä ja naisia, ollut 9-21/
kerta ja työtunteja kertynyt yhtensä 755. Juha laski, että työtunnin hinnaksi tuli 2,06 euroa, eli kerrankin saadaan hyvää työtä
halvalla! Ja talkoot jatkuvat edelleen...

Meri Lehtovirta ottaa klubiravintolamme vetovastuun vuoden
vaihteesta alkaen. Merillä on vankka kokemus ravintolatoiminnasta, hän on aiemmalla urallaan vastannut mm. Helsingin Messukeskuksen yleisöravintoloiden toiminnasta useiden vuosien
ajan. Lisäksi Merillä on vuosien kokemus yrittäjyydestä; hän toimii sisustuksen erikoistavarakauppiaana Espoon
Sellossa. Oltuaan jo kesän tutustumassa NGK:n ravintolatoimintaan Meri toteaa: ”Odotan innolla ensi vuotta. Menneenä kesänä pääsin tutustumaan paikkaan
ja asiakkaisiin. Ja pitää sanoa, että klubilla on tosi hyvä ilmapiiri,
etenkin kun oppi jo tuntemaan joitakin ’vakioasiakkaita’.”

Uudet talkoolaiset
ovat tervetulleita
mukaan.

Odotan innolla
ensi vuotta.

Talkoot ovat mukava
sosiaalinen tapahtuma,
joka hyödyttää meitä
kaikkia. Mieli virkistyy hyvässä seurassa ja raikkaassa ulkoilmassa, ja kentän kunto ja sen ympäristön siisteys paranevat. Ilmoittautua voi Juha Hiltuselle (juha.hiltunen@sci.fi).

Meri Lehtovirran ajatuksia enemmän kevään 2020 Lähipeli-lehdessä, ajatuksia ravintolakonseptin kehittämisestä, tarjonnasta
ja palvelusta. sPalataan asiaan ensi keväänä.
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KILPAILUKESÄ 2019
Seuran viikkokilpailut ovat säilyttäneet
suosionsa läpi vuosien. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut ovat useimmille kilpailemisesta kiinnostuneille
kauden kohokohta. Nurmijärvi Golfissa järjestetään perinteisesti Ikäkausimestaruuskilpailut heinäkuussa ja
varsinaiset lyöntipelimestaruuskisat
elokuussa.
Mestaruuskisat ovat aina hyvin mieluisa ja
sosiaalinen tapahtuma. Suuri joukko kilpailijoita jää seuraamaan päivän tapahtumia loppuun asti, kunnes kaikki mestarit
ovat selvillä. Mid ja M50 ikäisten perinteiset skinit jaetaan kierroksen päätteeksi
naurunremakan saattelemana. Omia epäonnistumisia harmitellaan ja pelikavereiden hyviä suorituksia muistetaan kehua.
Klubikilpailuissa ja Open-kisoissa varsinkin parikilpailut ovat suuressa suosiossa.
Ikäkausimestaruus
Ikäluokkien LP-mestaruuskilpailuissa 13.14.7. oli mukana 100 osallistujaa eri sarjoissa: MID miehet, MID naiset, P15, P21,
T15, M50, N50, M60, N60, M70 ja N70.
Kisa saatiin viedä läpi jälleen loistavassa

Midien mestari Juha Ikävalko.
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radalla pelatun toisen päivän kierroksella
pelisäässä ja erinomaisissa olosuhteissa.
rinnalle ja lopulta lyönnin turvin mestaruuKenen kulmarauta on kaveri, kenen kulteen. Muissa sarjoissa P15 ja T15 voittamarauta pahin vihollinen? Kenttämestari
jiksi pelasivat Sovijärven sisarukset Aleksi
Tommi ”Jyrä” Turunen oli virittänyt viheriöt
ja Anna. Mideissä Juha Ikävalko ja Ghita
todella nopeiksi, joten puttipeli muodosGerkman,
60-sartuisi meidän salajoissa Pasi Koistikavalilla kallistuksilla
nen ja Leena Koivisisoon arvoon. Parto, sekä 70-sarjoissa
haiten lähtivät teliMatti Malin ja Tyyne
neistä
P21-sarjan
Lehtimäki.
Eemeli Järvinen 70
(-2) ja Elmo GerkSeuran mestaruus
man 72 (par) lyöntiä.
Seuran varsinaisissa
Ikinuori Marko Julin
lyöntipelikilpailuissa
peesasi pelaamalla
oli ennakkoon hermyös pariin (72) M50
kullinen asetelma.
-sarjassa.
Olimme saaneet muEemelin tuloskunto
kaan jälleen kaikki
kesti myös toisen
ammattilaispelaapäivän hyökkäykset
Ikäkausimestaruuskilpailujen
jamme, nuoret amaja hän pelasi sarjan
naismestarit.
töörihaastajat sekä luvoittoon, ehkä odotekuisan joukon muita optimistisia pelimietusti, vaikka Elmo oli väläytellyt jo kesän
hiä ja -naisia kilpailemaan seuran mestamittaan omaa osaamistaan kansallisisrille ojennettavasta pokaalista ja tietenkin
sa juniorikisoissa. Teemu Järvinen sijoittui
parkkipaikasta, jonka haltijana mestari on
kolmanneksi. Marko Julinin toinen päivä
seuraavan kalenterivuoden. Kenttä oli jälei ollut ensimmäisen veroinen. Perusvarleen huippukunnossa, sää mitä parhain,
ma Kari Santonen hiipi pikkuhiljaa C-Bjoten puitteet hyvien tulosten tekemiseen
olivat jälleen olemassa. Ensimmäisen päivän urakka miesten sarjassa oli pelata
kaksi täyttä kierrosta, yhdistelmät A+C ja
B+A, jonka jälkeen on cut ja osan pelaajista matka päättyy. Toisena päivänä pelataan yksi kierros, eli 18 reikää. Naiset
pelaavat 18 + 18 reikää, kilpailun päättyessä sunnuntai-iltapäivänä B9-viheriöllä.
Samaan aikaan yli 10 tasoituksella pelaavat pelaajat kisasivat klubitiiltä NGK Classic B-mestaruudesta, 18 + 18 reiän kilpailussa.
Mestaruuskisa käynnistyi Ossi Mikkolan
komennossa. Ossi latoi kisan ensimmäisellä kierroksella tauluun tuloksen 4 alle
(68). Ero seuraavaan, Miki Kuroseen venyi
jopa 6 lyöntiin. Perässä seurasivat lyönnin välein Eemeli Järvinen, Henri Satama,
Miikka Kaskinen ja Teemu Järvinen. Päivän toinen kierros muutti asetelmia täysin.
Parhaasta tuloksesta (69) vastasi nyt Henri Satama ja Miki Kuronen (70) lyönnin perässä. Kahden kierroksen jälkeen Miki oli
siirtynyt lyönnin johtoon ja perässä seurasivat tiiviinä pakettina Ossi, Henkka ja Eemeli, perässään Miikka ja Teemu. Kilpailemistaan vähentäneet Mikael Jämsä ja
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Seuran lyöntipelimestari Miki Kuronen keskellä, Toiseksi
tullut Ossi Mikkola oik. ja kolmas Henri Satama vas.

Junnumestarit 2019.
Matias Meriläinen, eivätkä sen kummemmin varttuneemmat aikamiehemme Vesa
Hiltunen ja nyt jo seniori-ikäinen Marko Julin pystyneet tällä kertaa haastamaan kärkimiehiä. Nämä miehet yhdessä seuran
pron Tapani Saarentolan ja Jussi Palolan
kanssa muodostivat seuraavan jännittävän ryppään. Miehet kisasivat muutaman
lyönnin sisällä, joten viimeiselle kierrokselle jäi vielä jännitettävää koko tusinalle.
Perässä tuli iso joukko pelaajia, jotka kilpailivat enemmänkin itseään kuin muita
vastaan.
Toisena kisapäivänä Eemeli Järvinen aloitti terävimmin. Etuysi yksi alle parin. Miki
pelasi kuitenkin tasaisesti ja vain lyönnin

Keskellä naisten lyöntipelimestaruuden voittanut Johanna
Laakso, vasemmalla toiseksi tullut Tiina Santonen ja oikealla
kolmas, Johanna Mustjoki-Purhonen.

heikommin. Johtoasema Ossiin nähden oli nyt kolme
lyöntiä, Eemeliin 4
ja ero Henkkaan oli
jo 5 lyöntiä. Jos ei
ihmeitä tapahtuisi, niin kisan voitto ratkottaisiin näiden neljän pelaajan
kesken.
Takaysillä Miki ei
kuitenkaan jättänyt
muille juuri mahdollisuuksia. Muiden
sortuessa virheisiin,
Miki teki tasaista
jälkeä, kortissaan
yksi birdie ja yksi
bogie. Päivän tulos pariin (72) riitti lopulta kokonaiskilpailun voittoon 216 lyöntiä
(par). Toiseksi tullut Ossi Mikkola jäi neljän
lyönnin päähän ja Henri Satama 7 lyöntiä.
Eemeli Järvinen jäi täpärästi neljänneksi.
Naisten mestaruus
Naisten kisan ensimmäisellä kierroksella parhaiten onnistuivat Tiina Santonen
ja Johanna Laakso. Tiinan 81 lyöntiä oikeutti kärkipaikkaan ja sunnuntain viimeiseen lähtöryhmään. Johanna vaani lyönnin päässä. Johanna Mustjoki-Purhonen
ja Kirsi Tiainen eivät saaneet itsestään
aivan parastaan irti, joten kisan voittokamppailuun pääsy olisi vaatinut huippuonnistumista ja ehkäpä kärkiparin epäon-
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nistumista sunnuntaina. Johanna M-P:n
etuysi olikin laadukasta golfia. Kolme bogia ja birdie etuysillä vankisti hieman asemia hopeaan nähden, koska Tiina pelasi
5 lyöntiä heikommin. Johanna Laakso piti
kuitenkin päänsä kylmänä ja käänsi asetelman edukseen. Takaysille lähdettäessä
3 lyönnin johto ei kuitenkaan anna mahdollisuutta lepsuiluun ja epäonnistumisiin,
joten kieli keskellä suuta ja virheitä vältellen. Takaa-ajajien riskinotto ei kantanut
hedelmää, vaan Johanna Laakso voitti kisan lopulta 5 lyönnin turvin. Tiina Santonen oli toinen ja Johanna Mustjoki-Purhonen kolmas.
NGK Classic
NGK Classic B-mestaruudesta pelattiin
kahden kierroksen kilpailu. Ensimmäisen
päivän parhaasta tuloksesta vastasi Jouni Parta 81 lyönnillä. Mika Penttilä pelasi
83, sekä Mikko Kettunen ja Jan Renlund
myös mainiosti 84 lyöntiä. Kärkinelikkoa
vaanivat Jarit Suvanto ja Pitkänen 85 lyönnillään. Ysikymppisen alitti vielä seitsemän
muuta pelaajaa, joten kärkiryhmissä sunnuntaina pelaavat eivät saaneet ihan paineitta pelata, vaan tunsivat taatusti niskassaan lämpimän hengityksen.
Toisen päivän parhaista tuloksista vastasivatkin takaa-ajajat Jukka Hokka 83 ja Petri Teivo 85 lyöntiä. Kukaan kärkiryhmissä
pelaavista ei yltänyt edellisen päivän tasolle ja kisasta tuli lopulta tiukka. Jouni Parta
piti kuitenkin pintansa ja vei B-mestaruuden 169 lyönnillä. Mika Penttilä tuli toisek-
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N50-sarjan SM-kisat järjestettiin haastavissa olosuhteissa.

si, vain lyönnin hävinneenä. Jan Renlund
oli lopulta kolmas, vain lyönnin Mikalle hävinneenä. Koko kärkikymmenikkö mahtui
10 lyönnin sisään.
Tiikeri Trophy
Mestaruuskisaviikonloppuna
pelattiin
myös innokkaiden pienimpien pelaajien
Tiikeri-Trophy. Kisan järjesti Junioritoimikunta ja kisa pelattiin kolmessa sarjassa.
Tsemppitiikerit-sarjan voitti Niilo Seitsonen.
Toiseksi pelasi Okko Malm ja kolmanneksi
Tino Uusi-Heikkilä. Poikien lyhennetyn radan kisan vei nimiinsä Noel-Niilo Hiltunen
ja Leo Eväsoja oli hyvänä kakkosena. Tyttöjen lyhennetyn radan sarjassa järjestys
oli Tuulia Hovi, Anna Sovijärvi, Jenni Latva
ja Mira Montonen. Palkintojen jaossa kuultiin asiaan kuuluvasti Tsemppitiikerien voittajan puhe.
Reikäpelimestaruus
Seurassamme pelataan myös pelin toisen
pelimuodon, sen alkuperäisen, reikäpelin
kilpailut. Cup-muotoisena pelattava seuran mestaruus starttaa jo toukokuussa ja
mestaruudet on ratkottu elokuun loppuun
mennessä. Reikäpelit pelataan sarjoittain
tasoituksettomina, poikkeuksena Reikäpeli-Cup, jossa tasoitukset huomioidaan.
Kaavioihin sijoitetut pelaajat sopivat omat
otteluaikansa säädetyn aikataulun puitteissa. Pelin henki on selvä. Ottelun voittaja
jatkoon, häviäjä laulukuoroon. Lopulta jäljellä on vain yksi. Voittaja.
Reikäpeli 2019 mestarit ovat: miehet Kari
Santonen, naiset Johanna Purhonen, MID
miehet Vesa Hiltunen, M50 Kari Santonen,
M60 Pasi Koistinen, M70 Tuomo Nevalainen, MID naiset Tiina Santonen, N50 Johanna Purhonen, N60 Aulikki Mäkelä, Reikäpeli cup Ilkka Yli-Ojanperä.
SM-kisat
Kauden aikana kentällämme pelattiin jäl-
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leen valtakunnallisia arvokilpailuja. Junioreiden lyöntipelin SM-kisojen osallistujat
täyttivät hälinällään kotiklubimme kesäkuun viimeisellä viikolla. N50 seurajoukkueiden SM-kisat pelattiin syyskuun puolivälissä haastavassa syyssäässä, mutta
NGK:n vapaaehtoiset veivät kisan järjestelyt läpi hyvällä asenteella, hymyssä suin.
Viikkokilpailut
Viikkokilpailut jatkoivat suosituimpana kilpailumuotona. Kesän aikana nähtiin yhteensä 1386 suoritusta.
Eri kilpasarjojen voittajiksi kuoriutuivat
Miikka Kaskinen, Pasi Kaskinen, Ilkka YliOjanperä, Tuomo Nevalainen, Mikko Koivisto, Kirsi Tiainen, Anne Nieminen ja Sirpa
Katajamäki. Kaikki viikkokilpailujen osallistujat saavat osallistumiskertojensa mukaisen määrän arvontakuponkeja matkapalkinnon arvontaan. Arvonnan voittaja lähtee
keväällä lämpimään golfaamaan.
Kilpailutoimikunnan järjestämissä omissa
kilpailuissa, Open-kisoissa, reikäpelikisoissa ja lyöntipelimestaruuskisoissa on nähty
kaudella 2019 yli 2300 osallistujaa. Viikkokilpailuihin osallistuneiden määrä on ollut
viime vuosinakin kasvava ja tänä vuonna

parikilpailujen suosio korostui. Scramble
on ollut suosittu, mutta nyt pelatut Best
Ball- ja Greensome-kisat saivat hyvän vastaanoton.
Ensi vuosi on seuramme 30-vuotisjuhlavuosi. Kilpailutoimikunta osallistuu muiden
toimikuntien ohella tekemään vuodesta
ikimuistoisen. Jo nyt on kehitteillä tapahtumia ja uuden tyyppisiä kilpailumuotoja
– yhtenä uutuutena Shootout, jonka lopullinen muoto selviää kevääseen mennessä.
Tätä kirjoittaessani on vielä kauden päätöskilpailu Cross Country ja päättäjäiset
edessä, joten hyvää loppukautta kaikille.
Lämmin kiitos kilpailutoimikunnan jäsenille, erityisesti Veli-Matti Kiiskelle. Sinun
panoksesi kilpailujen järjestäjänä on ollut
merkittävä. Osmo Vatanen on kantanut
päävastuun mestaruuskisojen tuomaroinnista. Kiitos myös jäsenistölle. Te teette kilpailuista iloisia ja onnistuneita tapahtumia.
Ensi kauden suunnittelu on jo käynnissä.
Perästä kuuluu. Nähdään viimeistään ensi keväänä.
Juha Kuronen
Kilpailutoimikunta

Kilpailut ja niiden osallistujamäärät
Vappukisa ............................................................90 osallistujaa
Viikkokilpailut .......................................................1386 suoritusta
Ekatii Scramble ...................................................32 paria
Viasat Open (Best Ball) ......................................24 paria
Rosvot Open Golf ja teatteri..............................23 osallistujaa
Golfkesä Open Scramble .................................24 paria
Matka Vekka Open Scramble ..........................38 paria
Perhemalja Greensome ....................................30 paria
Viking Line Open .................................................60 osallistujaa
Teknos Scramble................................................45 paria
Everybodys Golf Kyläottelu...............................44 osallistujaa
K-Citymarket Klaukkala kinkku-scramble ......4 paria
Cross Country ....................................................37 ilmoittautunutta
Reikäpelit .............................................................67 osallistujaa
LP-mestaruus Ikäluokat ....................................100 osallistujaa
Lyöntipelimestaruus ...........................................96 osallistujaa
Tiikeri Trophy .......................................................17 osallistujaa
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Seuran kilpapelaajilla
upea kisakausi
Kisakausi käynnistyi perinteisesti
huhtikuun lopulla Fujitsu Finnish Junior Tour 1. Invitational -kisalla Kullo Golfista ja jatkui syyskuulle asti.
Pelaajamme kisasivat Future Tourilla, Junior Challenge Tourilla, Fujitsu
Finnish Junior Tourilla ja Audi Finnish
Tourilla sekä eri SM-kisoissa.
Junior Challenge Tourin avauskisassa Hillsidessa Teemu Järvinen oli 3. Hän
osallistui 4 kisaan, joista voitti hienosti NGK:n oman kisan ja oli Kotojärvellä 7.
Elmo Gerkman osallistui vain kahteen kisaan, joista Kotojärven kisan hän voitti ja
Aulangolla oli T9. Hugo Nylund osallistui
4 kisaan, joista paras sijoitus 9. tuli Nurmijärvellä ja 10. St.Laurence Golfissa. Ville
Tikka osallistui myös 4 kisaan ja paras sijoitus oli 9. SHG:ssa. Rasmus Lindemann
oallistui 5 kisaan ja paras sijoitus 24. tuli
SHG:ssa. Joni Seppäsen 3 kisan parhaat
sijoitukset olivat 43. sekä Nurmijärvellä että Tuusulassa. Aleksi Sovijärvi palasi Saksasta seuramme
riveihin ja ehti osallistua Pickalan kisaan, jossa sijoitus oli T34. Tytöistä mukana oli Saara Saurén, joka osallistui 3 kisaan ollen hienosti
SHG:ssa 4., Kotojärvellä T5 ja Hillside Golfissa 10.
Fujitsu Finnish Junior Tourilla
pelasivat pääkiertueenaan Elmo
ja Teemu. Elmo voitti hienosti Karelia Golfissa ja Salon kisassa tuli toiseksi. Kauden kruunasi upea Junioreiden reikäpelin SM-kisojen kultamitali
P16-sarjassa! Vierumäen kansainvälisessä FIJC-kisassa, joka on samalla alle 16
vuotiaiden lyöntipelin SM-kisa, Elmon sijoitus oli 17. Junioreiden reikäpelin SM-kisassa P18 -sarjassa Teemu oli T5 ja Nurmijärvellä pelatun Junioreiden lyöntipelin
SM-kisassa 16. Karelia Golfissa Teemu oli
T11. Eemeli Järvinen osallistui Junioreiden
SM-reikäpeliin P21 ja SM-lyöntipeliin ollen
molemmissa T9. Hugo Nylund osallistui
Vierumäen FIJC-kisaan ollen 42.
Audi Finnish Tourilla pelasivat ammattilaisemme Ossi Mikkola, Henri Satama
ja Miki Kuronen. Amatööreistä osallistuivat Eemeli ja Elmo. Ossi sijoittui kiertueella kahdesti toiseksi ja kerran kolmanneksi.

Henkan parhaat sijoitukset olivat 3., 5. ja
11. Reikäpelin SM-kisoissa sijoitus oli T17.
Mikin parhaat sijoitukset olivat T11, T13 ja
T14. Elmon paras sijoitus oli T12 ja Eemelillä T25.
Seurajoukkueiden SM-kisoissa Ringside Golfissa olimme 5. Joukkueessa pelasivat Henri Satama, Miki Kuronen, Elmo
Gerkman ja Eemeli Järvinen.
MId Naiset joukkue-SM-kisoissa olimme 9. Joukkueessa pelasivat Tiina Santonen, Kirsi Tiainen ja Paula Perhoniemi.
Junioreiden joukkue-SM-kisoissa Hillside Golfissa olimme 9. Ero seuraavaksi tulleeseen oli huimat 63 lyöntiä. Joukkueessa pelasivat Elmo Gerkman, Eemeli
ja Teemu Järvinen, Rasmus Lindemann,
Hugo Nylund, Saara Saurén, Emilia ja Joni Seppänen, Aleksi Sovijärvi ja Ville Tikka.

Suomen joukkueeseen tällä kertaa Belgiassa pelattuun Nelimaaotteluun, jonka
Suomi upeasti voitti.
Junioreiden Future Tourilla meillä on
iso joukko nuoria pelaajia. Tourilla pelasivat eri sarjoissa Joni Latva, Hugo Nylund, Tino Uusi-Heikkilä, Niilo Seitsonen,
Otto Eväsoja, Luukas Lehtimäki, Emilia ja
Joni Seppänen, Ville Tikka, Joel Meriläinen, Aleksi ja Lukas Sovijärvi, Neo-Niko
Hiltunen, Tommi Hovi, Kristian Kivi, Okko
Malm, Saara Saurén ja Roni Saari. Future Tourin Liigarankingissä olimme 4. ja T8.
Pelaajien rankingsijoitukset
kauden jälkeen:
Future Tour Etelä-Itä
p12: 8. Aleksi Sovijärvi
p16: T5 Ville Tikka
Future Tour Etelä-Länsi
p12:
7. Aleksi Sovijärvi.
8. Neo-Niko Hiltunen
p16:
10. Hugo Nylund
20. Joni Seppänen
30. Joel Meriläinen
33. Ville Tikka
Junior Challenge Tour/pojat
14. Teemu Järvinen
35. Elmo Gerkman
T125 Hugo Nylund
166. Ville Tikka

Golfsenioreiden N50 SM-kisat pelattiin
omalla kentällämme ja joukkueemme sijoittui 7. Joukkueessa pelasivat Johanna
Purhonen, Aulikki Mäkelä, Ghita Gerkman
ja Kirsi Tiainen.
Golfsenioreiden M50 SM kisoissa Keimolassa joukkueemme oli 16. Joukkueessa pelasivat Pasi Theman, Petri Laine,
Marko Julin, Ismo Eskola ja Timo Ripatti.
Kansainvälistä menestystä tuli Ruotsin
Båstadissa pelatussa seniorien joukkueEM-kilpailussa. Suomi voitti hienosti M70sarjan HCP-kilpailun! NGK:n Matti Kilpeläinen pelasi voittaneessa joukkueessa.
Elmon hieno pelimenestys huomioitiin myös tänä vuonna ja hänet valittiin
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Junior Challenge Tour/tytöt
54. Saara Saurén
Fujitsu Finnish Junior Tour
5. Elmo Gerkman
45. Teemu Järvinen
55. Eemeli Järvinen
158. Hugo Nylund
Audi Finnish Tour
5. Ossi Mikkola
6. Henri Satama
29. Miki Kuronen
52. Elmo Gerkman
84. Eemeli Järvinen
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Miesten veteraani- ja seniorimiesten mestarit yhteiskuvassa.

Senioreiden
golfkesä 2019
Seniorien kesässä oli taas runsaasti
erilaisia tapahtumia: kilpailuja, matkoja ja talkoita.

Erkki Oila järjesti taas senioreille pelimatkoja. Bussimatkalle Ruotsi–Puola–Liettua–Latvia osallistui 38 pelaajaa ja lentomatkalle Puolaan 26 pelaajaa. Lisäksi Erkin
johdolla 20 senioria osallistui Suomen Golfseniorien kesäpäiville Raumalla. Elokuun
lopulla kävimme tutustumassa Rajamäellä
Alkon tehdasmuseo Ryyppiin.

Kausi aloitettiin toukokuussa par 3 -radalla pelatulla D-cupilla, jossa oli 18 osanottajaa. Kilpailun voitti tänäkin vuonna Petri
Teivo. Joukkuekilpailuna pelattuun Seniorisunnuntai-tapahtumaan kesäkuun alussa
osallistui 40 pelaajaa ja voiton vei joukkue
Eija Sandström, Erkki Oila, Martti Hämäläinen ja Kalle Norri. Perinteisen Ladyt vs SeniOrit voitti tällä kertaa SeniOrit.

Juha Hiltusen johdolla talkooporukka kaatoi puita ja raivasi muutenkin väylien ympäristöjä kenttämestarin ohjeiden mukaisesti
kesällä joka kuukausi. Talkoisiin osallistui
9–21 henkeä/kerta. Koko kesän kestäneen
talkoo-eclectic kilpailun voitti Jukka Laurila.
Klubimme jäsenistä yli puolet on senioriiässä, mutta tämä ei ihan näy tapahtumien
osallistujien määrässä. Kertokaa miten voisimme järjestää jäseniä enemmän kiinnostavia ja aktivoivia tapahtumia!

Seuraotteluita muiden klubien senioreita
vastaan pelattiin neljä. Voitimme kotiottelun Tawast Golfia vastaan, mutta HyviGolfille hävisimme Hyvinkäällä. Kolmen seuran
ottelussa Tuusulassa (TGK, KGV, NGK) ei
voittoja nyt tullut. Ensi kertaa pelatun seuraottelun Suur-Helsingin Golfia vastaan voitimme selvästi Nurmijärvellä. Uudenmaan
alueen seurojen reikäpeli-cupissa jäimme
niukasti lohkovaiheeseen.

NGK:n senioritoimikunta
Pekka Koskinen
pmjkoskinen@gmail.com

Suomen joukkue voitti kultaa seniorien
EM-kilpailuissa Walesissa M70 (hcp) -sarjassa ja NGK:n Matti Kilpeläinen oli joukkueen kantavia voimia!
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Gentleman Trophy 2019
Yhteensä 22 herrasmiehestä 17 pääsi osallistumaan tapahtumaan.
Elokuun viimeisenä sunnuntaina seuramme herrasmiehet kokoontuivat jo 20. kerran vuotuiseen mestaruuskilpailuunsa. Kisasää oli kesäisen aurinkoinen ja lämmin.

Kärjen osalta tiukassa kilpailussa voittajaksi selviytyi Pekka Laaksonen (herrasmies

Mitalistit palkittiin perinteiseen tapaan laadukkaalla skottilaisella herrasmiesjuomalla
ja voittaja sai vuodeksi kiertopalkinto OnKiva kissa -patsaan maskotiksekseen.
Pekka Laaksonen
OnKiva Kissa

Osallistujamäärä oli ennätyksellisen suuri,
kun yhteensä 22 herrasmiehestä 17 pääsi
osallistumaan tapahtumaan. Kilpailumuotona oli tasoituksellinen lyöntipeli siten, että
jokainen kilpailija sai pelata itse valitsemaltaan tiiltä.

vm. 2006) 70 lyönnillä, toiseksi Antti Sarjamo 71 ja kolmanneksi Pasi Theman 74
lyönnillä.

Kärjen osalta tiukassa kilpailussa voittajaksi selviytyi Pekka Laaksonen (herrasmies vm. 2006) 70 lyönnillä, toiseksi Antti Sarjamo 71 ja kolmanneksi Pasi
Theman 74 lyönnillä.
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TULOSKIMARA 2019
VAPPUKISA A-RATA 1.5.
1. Laurila Anne-Marja/Laurila Jukka................... 25 p.
2. Ask Oili/Ask Elis.............................................. 24 p.
3. Järvinen Virpi/Järvinen Tomi........................... 24 p.
VAPPUKISA B-RATA 1.5.
1. Kontulainen Sami/Paajanen Tommi................. 26 p.
2. Kölbl Annika/Meriläinen Joel........................... 25 p.
3. Hurme Jari/Laaksonen Pekka......................... 23 p.
LIPPUKILPAILU 11.5.
naiset
1. Suomi Irene...........................................19. reikään
2. Nieminen Anne............................19. 105 m lipusta
3. Teivo Tuija.....................................18. 0,6 m lipusta
miehet
1. Ripatti Timo..................................19. 1,2 m lipusta
2. Koskenpää Jaakko........................19. 1,5 m lipusta
3. Silojärvi Tero.................................19. 3,5 m lipusta
EKATII SCRAMBLE 25.5.
1. Laine Jere/Laine Petri.........................................64
2. Martiskainen Alvar/Saarenpää Juha....................66
3. Järvinen Jesse/Saarelainen Ilkka........................67
VIASAT OPEN 8.6.
1. Heikkilä Tero/Kinnunen Aki.............................. 47 p.
2. Hurttala Tiina/Hurttala Pasi............................. 46 p.
3. Santonen Tiina/Santonen Kari......................... 44 p.
HENRI SATAMA OPEN 9.6.
1. Petri Teivo/Kimmo Tuominen........................... 49 p.
2. Harri S. Hakala/Ari Velama.............................. 48 p.
3. Leila Karjalainen/Ismo Viitamo........................ 47 p.
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ROSVOT OPEN 29.6.
naiset
1. Mäkelä Marketta............................................ 35 p.
2. Jansson Tuula................................................. 35 p.
3. Laakso Tuija .................................................. 34 p.
miehet
1. Kilpeläinen Matti............................................. 37 p.
2. Laakso Kimmo................................................ 35 p.
3. Niiniviita Ari.................................................... 33 p.
GOLFKESÄ SCRAMBLE 6.7.
1. Hento Vesa/Salo Joni..........................................60
2. Antikainen Ilpo/Lehikoinen Tapani.......................64
3. Björkqvist Anton/Nurmi Mikko.............................64
LP MESTARUUS IKÄLUOKAT 13.-14.7.
MID-miehet
1. Ikävalko Juha...................................................166
2. Koskela Timo-Pekka.........................................174
3. Nylund Kim.......................................................179
Naiset 50
1. Gerkman Ghita.................................................172
2. Tiainen Kirsi......................................................174
3. Scherf Tanja.....................................................186
Miehet 50
1. Santonen Kari...................................................155
2. Julin Marko......................................................156
3. Sinisalo Janne..................................................161
Naiset 60
1. Koivisto Leena..................................................175
2. Mäkelä Aulikki..................................................180
3. Peltoniemi Asta.................................................190
Miehet 60
1. Koistinen Pasi...................................................166
2. Yli-Ojanperä Ilkka.............................................169
3. Meriläinen Esa..................................................174
Naiset 70
1. Lehtimäki Tyyne................................................204
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Miehet 70
1. Malin Matti.......................................................179
2. Vaskivuo Jouko.................................................180
3. Hälinen Raimo..................................................181
Tytöt < 15 v.
1. Sovijärvi Anna...................................................223
Pojat < 15 v.
1. Sovijärvi Aleksi..................................................157
2. Meriläinen Joel.................................................166
3. Nylund Hugo.....................................................176
Pojat 16-21 v.
1. Järvinen Eemeli................................................144
2. Gerkman Elmo..................................................151
3. Järvinen Teemu................................................158
MIKI KURONEN OPEN 27.7.
1. Silojärvi Tero................................................... 44 p.
2. Tuominen Kimmo............................................ 44 p.
3. Laaksonen Pekka........................................... 42 p.
MATKA-VEKKA OPEN 3.8.
1. Kaskinen Miikka/Peltonen Juha...................... 46 p.
2. Karlsson Valtteri/Rintala Seppo....................... 46 p.
3. Jay Lee/Surama Jaakko................................. 44 p.
PERHEMALJA & 2-GENERATIONS 4.8.
avio- ja avoparit
1. Ikävalko Juha/Ikävalko Maria..............................67
2. Teivo Petri/Teivo Tuija..........................................67
3. Kuronen Juha/Kuronen Päivi...............................68
2-GENERATIONS
1. Sinkkonen Marko/Sinkkonen Vertti.....................66
2. Järvinen Virpi/Järvinen Eemeli............................67
3. Laine Karri/Laine Mikko......................................69
ONGOLF & GOLF CENTER TOUR 10.8.
1. Suomalainen Jani/Virtanen Risto.........................60

2. Kiljunen Patrik/Koskimies Kristian.......................61
3. Laakso Johanna/Laakso Juha.............................62
LADIES DAY 11.8.
1. Jurvakainen Heini........................................... 34 p.
2. Antila Marianne.............................................. 31 p.
3. Suomi Irene.................................................... 31 p.
LYÖNTIPELIMESTARUUS 17.-18.8.
A-naiset
1. Laakso Johanna...............................................162
2. Santonen Tiina..................................................167
3. Purhonen Johanna............................................179
A-miehet
1. Kuronen Miki....................................................216
2. Mikkola Ossi.....................................................220
2. Satama Henri...................................................223
B-naiset
1. Heinonen Pirkko...............................................192
2. Scherf Tanja.....................................................194
3. Teivo Tuija.........................................................197
B-miehet
1. Parta Jouni.......................................................169
2. Penttilä Mika....................................................170
3. Renlund Jan.....................................................171

VIKING LINE OPEN 24.8.
Naiset LP Hcp
1. Ask Oili...............................................................76
2. Mäkelä Aulikki....................................................78
3. Koivisto Leena....................................................78
Naiset pb Hcp
1. Teivo Tuija....................................................... 31 p.
2. Kangasniemi Irmeli......................................... 31 p.
3. Nieminen Anne............................................... 30 p.
Miehet LP Hcp
1. Lindemann Rasmus............................................68
2. Koistinen Pasi.....................................................70
3. Teivo Petri...........................................................72
Miehet pb Hcp
1. Kiiski Veli-Matti............................................... 39 p.
2. Jauhiainen Jouni............................................ 38 p.
3. Määttänen Esko.............................................. 33 p.

TEKNOS SCRAMBLE 31.8.
1. Pietikäinen Ilkka/Saarme Janne..........................63
2. Scherf Tanja/Suvanto Jari...................................63
3. Eskola Ismo/Karppinen Tapio..............................63
EVERYBODYS 21.9.
1. Lahdenperä-Tarkkanen Teea........................... 40 p.
2. Nieminen Anne............................................... 39 p.
3. Tarkkanen Vesa.............................................. 38 p.
NURMIJÄRVEN KYLÄOTTELUN
voittajajoukkue: ....................................Muu Maailma
K-CITYMARKET KLAUKKALA
KINKKUSCRAMBLE 5.10.
1. Jauhiainen Inka/Jauhiainen Jouni.......................63
2. Kontulainen Sami/Paajanen Tommi.....................64
3. Hiltunen Juha/Konttinen Kari...............................65

TIIKERI TROPHY 18.8.
Tytöt lyhennetty rata
1. Hovi Tuulia...................................................... 19 p.
2. Sovijärvi Anna................................................. 17 p.
3. Latva Jenni....................................................... 4 p.
Pojat lyhennetty rata
1. Hiltunen Noel-Niilo.......................................... 15 p.
2. Eväsoja Leo.................................................... 11 p.
Pojat sininen tee
1. Seitsonen Niilo............................................... 21 p.
2. Malm Okko..................................................... 19 p.
3. Uusi-Heikkilä Tino........................................... 18 p.
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Naisten kesä 2019
Naistoimikunta järjesti jälleen tänäkin
kesänä naisille erityistä ohjelmaa treeni- ja peli-iltojen, peliretken ja kisojen
muodossa. Jo muutamana vuonna näkynyt trendi naisten kilpailuihin osallistumisaktiivisuuden vähenemisestä
jatkui tänäkin vuonna, mutta naisten
treeni- ja peli-illat osoittautuivat niin
suosituiksi, että niitä päätettiin järjestää vielä kaksi ylimääräistä elokuussa.
Upeaa nähdä, että naisia kiinnostaa
yhdessä harjoittelu – näitä tullaan varmasti jatkamaan ensi vuonnakin!
Vaikka perinteisissä Ladies Day- ja Sadonkorjuukisoissa osallistumismäärät jäivät
aiemmista vuosista – osittain ehkä kyseisille ajankohdille osuneista huonoista sääennustuksista johtuen – oli todella hauska
huomata, että molempiin tapahtumiin tuli
useampia uusia osallistujia, jotka eivät olleet aiemmin naisten kilpailuihin osallistuneet. Toivottavasti kokemus oli miellyttävä
ja rohkaisette myös muita uusia naisgolfareita osallistumaan! Naistoimikunnallahan
on tapana myös yleensä muistaa pienellä palkinnolla kaikkia ensikertalaisia (huom.
kaikki, jotka ette aiemmin ole naisten kisoihin osallistuneet!). Näistä naisten tapahtu-
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mista kynnys osallistua sitten muihin klubin
tapahtumiin ja lähteä pelaamaan tuntemattomien kanssa on jo huomattavasti
madaltunut, ja sieltä on mahdollista löytää
uusia tuttavuuksia golfkierroksille. Näiden
naisten tapahtumien kautta on aikoinaan
allekirjoittanutkin integroitunut osaksi tätä
upeaa Nurmijärvi Golf -yhteisöä!
Mun tapa pelata
Naiset kävivät tänäkin vuonna päivän peliretkellä Messilä Golfissa ja kesäkuussa vierailimme seitsemän hengen porukalla Nevas Golfissa pelaamassa ystävyysottelun
Nevas–Keimola–Talma–Nurmijärvi. Kesäkuussa naistoimikunta oli mukana järjestämässä ”Mun tapa pelata” -tapahtumaa,
joka oli seuran toimikuntien suuri yhteisponnistus ja sellaisenaan edustaa uutta
toimintatapaa Nurmijärvellä. Kuitenkin yksi
perinteinen kisa, joka edelleen vetää vuodesta toiseen hyvin osallistujia, on Ladyt vs
SeniOrit -kisa, joka vuorotellen järjestetään
joko Ladyjen tai SeniOrien toimesta. Tänä
vuonna Ladyt vs SeniOrit kisan järjestelyvastuu oli SeniOreilla ja taisipa nyt toisena
vuotena peräkkäin voittokin mennä SeniOreille. Eli ensi vuodelle jää siis Ladyille kirittävää!
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Eniten tasoitustaan alentanut lady ja
vuoden tyttöjunnu palkittiin
Naistoimikunta on vuosittain palkinnut
kauden lopuksi eniten tasoitustaan pudottaneen lady-golfarin. Tänä vuonna eniten
tasoitustaan NGK:n naisgolfareista pudotti Erika Westerberg, joka onnistui pudottamaan tasoitustaan tasoituksesta 54 tasoitukseen 26.2:een. Onnittelut upeasta
suorituksesta!
Naistoimikunta haluaa kannustaa myös
tyttöjen pelaamista palkitsemalla vuoden
tyttöjunnun. Tänä vuonna naistoimikunnan
tyttöjunnustipendi päätettiin antaa Saara Saurenille, joka on niinikään osoittanut
upeaa kehittymistä laskemalla kesän aikana tasoitusta tasoituksesta 12 tasoitukseen 6.4 ja pärjännyt hienosti junnukisoissa. Naistoimikunta haluaa onnitella myös
kaikkia kesän Eclectic- ja puttihissi-kisoissa palkittuja ja Birdiepuun ylimmän oksan
saavuttaneita! Jotta ensi kesänä pääsemme taas tekemään hyviä tuloksia kentällä,
muistetaanhan käyttää hyväksi uutta kotihalliamme talviharjoittelun merkeissä!
Tiina Santonen,
naistoimikunnan puheenjohtaja

Matka-Vekka Summer Tour
HUIPENTUI ESPANJASSA
Yhdeksällä kotimaan kentällä pelattu Matka-Vekka Summer Tour 2019
scramblettiin finaaliin Espanjassa
3.-7. lokakuuta. Osakilpailuvoitot ja
paikka palkintomatkalle irtosivat 6164 lyönnin tuloksilla.
Nurmijärvellä 3.8. pelasimme Miikka Kaskisen kanssa AB:n 62 lyönnillä pelitasoituksella nolla. Se tarkoitti 9 birkkua ja B2väylän eaglea, kun aloitusreikämme A3
meni bogiksi.
Omat avauslyöntini jäävät pääsääntöisesti alle 300-metrisiksi, joten tykkään pelata scramblea sellaisen kanssa, jolla eivät
jää. Scramble mahdollistaa riskinoton, joka varsinkin kotikentän kääntyvillä par-nelosilla kannatti.

donsa oli 51. Samaan pistemäärään ylsivät toiseksi tulleet Janne ja Juho Vaara
Santa Claus Golfista ja kolmansina palkitut Antti Sotka ja Jan-Erik Palviainen Viipurin Golfista, eli tasoitukset ratkaisivat. Voittajaparit saivat kummallekin Matka-Vekan
500, 300 ja 100 euron lahjakortit. Miikan
kanssa olimme seitsemänsiä 46 pisteellä.

Koska finaali oli ohi, pelattiin La Galassa
tasoituksellinen best ball samoilla joukkueilla. Uljas par väylällä 16 toi nurmijärveläisille kuuden väylän paremmuuden, koska
edelliset kolme ja viimeiset kaksi menivät
tasan. Se vähän kompensoi sitä, että edellisenä päivänä piti käydä taksilla hakemassa Guadalhorceen unohtunut puhelin.

Upeat kentät ja Picasso kruununa
Kolmannen pelipäivän La Gala Mijaksen
seudulla on kolmesta upein. Samalla klubilla on kolme mannerten mukaan nimettyä kenttää, joista pelasimme Euroopan.
Finalistien enemmistö oli Miikan kaltaisia
urheilijanuorukaisia, mutta heistäkään kukaan ei pelaisi La Galassa ilman autoa.
Onneksi Matka-Vekka oli järjestänyt kaikille golfautot.

Kaikkiaan huippuhieno matka, jonka neljäntenä päivänä jäi aikaa tutustua Picasso-museoon Malagassa. Taiteilijan synnyinkaupungissa eivät ole hänen parhaat
työnsä, mutta niitä on yli 200. Matka-Vekan Tiina Hynynen, joka onnistui parantamaan tasoitustaan reissun aikana, lupaili Summer Tourin jatkuvan ensi kesänäkin.
Juha Peltonen

Finaalissa kova taso
Finaalissa taso oli niin kova, ettei yksikään
pelipari olisi yltänyt palkinnoille osakilpailujensa tuloksilla. Pelimuotona oli kaksipäiväinen scramble, jossa bogey-pisteet
laskettiin väyläkohtaisesti paremman tuloksen jäädessä voimaan. Se kannustaa
satsaamaan toisena päivänä niihin väyliin,
joilla ensimmäisen päivän tulosta voi parantaa.
Ensimmäisen päivän Parador lienee Malagan vanhin kenttä, mutta vähän tylsä.
Väylät ovat pitkiä ja tasaisia. Herätys kisakoneeseen aamukolmelta ja matka lentokentältä suoraan pelipaikalle vaikuttivat
finalistien tuloskuntoon 26 asteen helteessä. Kahden birdien jälkeen meilläkin meni
etuysi kehnosti kaksi yli, mutta takaysi kolme alle.
Toisen päivän Guadalhorce on huomattavasti hienompi kenttä. Kahdeksasta birkustamme vain viisi toi parannusta
pistesaldoomme kolmen osuessa ekan
päivän väylille. Par-vitoset ovat Aurinkorannikolla lyhyitä. Molempina päivinä puttasimme eaglea, mutta birkuiksi kääntyivät.
Voittajapari 15 alle
Voittajapari Jani Linna ja Arto Pehkonen
(lyöntipelin SM 2013) Laukaan Peurunkagolfista pelasivat Guadalhorcen 15 alle,
mikä tarkoitti yhdeksää birkkua ja kolmea
eaglea. Heidän kahden päivän pistesal-

Voittajapari Jani Linna ja Arto Pehkonen Laukaan
Peurunkagolfista pelasivat Guadalhorcen 15 alle.
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Tiikeritiimiläisten kausi alkoi totutusti toukokuun alussa perinteisellä
INFO-tilaisuudella, jossa vanhemmille esiteltiin tulevan kesän toimintaa ja kerrattiin toimintaohjeita
samalla, kun juniorit pitivät siivoustalkoot rangella. Talkoiden päätteeksi herkuteltiin perinteisesti vohveleilla.
Toukokuun toisella viikolla aloitettiin lajiharjoitukset ja ne jatkuivat aina elokuun
loppuun asti. Pikku-, tsemppi- ja tyttötiikereissä harjoitteli tälläkin kaudella noin
35 junioria. Kaudella 2019 lajiharjoitusten ohjauksesta vastasivat Toni Korpihete, Johanna Laakso, Inka Jauhiainen
ja Joni Seppänen.
Junioreiden peli-illat alkoivat myös toukokuussa ja jatkuivat syyskuun puoliväliin saakka. Toimikunnan vastuulla oleviin
peli-iltoihin osallistui keskimäärin 10–15
junioria ja muutamia aktiivisia vanhempia. Kauden 2019 yksi kohokohta oli kesäkuussa järjestetty perinteinen Tiikereiden 24h -kesäleiri, johon osallistui tänä
vuonna yhteensä 15 junioria. Leirin monipuolisesta ohjelmasta vastasivat totutusti kilparyhmän junnut.
Juniorit osallistuivat tänäkin vuonna 24h
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-tapahtumaan. Tiikeritiimiläiset osallistuivat vapaaehtoisina kesäkuun lopulla
erilaisiin tehtäviin NGK:lla järjestettyihin
Golfliiton mestaruuskisoihin saaden
samalla
hyvän
mahdollisuuden
seurata, miten isommat junnut toimivat
kilpailutilanteessa.

Perinteinen Tiikeritrophy
pelattiin tänä vuonna
seuran mestaruuskisojen
kanssa samaan aikaan.
Tiikeritrophyn
kolmeen
sarjaan osallistui 17 pelaajaa. Tiikeritrophyn voittajat v. 2019 olivat Tuulia Hovi – tyttötiikerit, Niilo
Seitsonen – tsemppitiikerit ja Noel-Niilo Hiltunen – pikkutiikerit. Kauden lajiharjoitusten päätös pidettiin perinteisesti laavulla, missä nautittiin
hot dogit ja käytiin läpi kulunutta kautta. Kauden 2019 tapahtumiin osallistuttiin todella aktiivisella asenteella ja harjoitusryhmiin osallistuneiden junioreiden
lajitaidot paranivat kauden edetessä.
Golfliiton FutureTour ja KeskiUudenmaan Junnutour (KUJT),
kausi 2019
Kaudella 2019 jatkettiin aktiivista osal-
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listumista erilaisiin kilpailuihin erityisesti tsemppi- ja tyttötiikereiden osalta. Juniorit osallistuivat Golfliiton Future Tourin
osakilpailuihin (7) ja seurojen yhteistyössä järjestettyihin Keski-Uudenmaan junnutourin osakilpailuihin (6). Yhteensä 14
junioria osallistui kauden aikana joko liiton tai
KUJT:n kilpailuihin. Aktiivinen osallistuminen näkyi myös menestyksenä.
FutureTourin kilpailuista
NGK:n juniorit nappasivat yhteensä 9 palkintosijaa. KUJT:n osakilpailuista tuli tiikeritiimiläisille
yhteensä 26 palkintosijaa. Kaudelle 2020 tullaan kilpailuhenkisistä tiikeritiimiläisistä
perustamaan uusi kilparyhmä, jonka jäsenet tulevat osallistumaan tulevallakin
kaudella liiton ja KUJT:n kilpailuihin aktiivisesti.
Kauden päätteeksi juniorit saivat kutsun Aurinko Golfin avoimiin junnumestaruuskisoihin, Catmandoo Junior Openiin
ja tästäkin kilpailusta 2 palkintosijaa tuli
NGK:n junioreille
Junioritoimikunta / Tero Seitsonen

Henri Satama valittiin vuoden
2019 Herrasmiesgolfariksi
Klubimme naiset valitsivat NGK:n miesten keskuudesta vuoden 2019 Herrasmiesgolfariksi ammattilaisena pelaavan
Henri Sataman. Onnittelut Henkalle.
Perine alkaa vuodesta 1996 ja valituksi
ovat tulleet seuraavat miehet:
1996
Katajamäki Veikko
1
1997
Mertjärvi Matti
2
1998
Mertjärvi Matti
2
1999
Koliseva Ensio
3
2000
Hagström Peter
4
2001
Hellgren Taisto
5
2002
Nevalainen Tuomo
6
2003
Oila Erkki
7
2004
Hiltunen Juha
8
2005
Sarjamo Antti
9
2006
Laaksonen Pekka 10

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Koivisto Juha
Matti Kilpeläinen
Eero Hovi
Vesa Hiltunen
Eero Lösönen
Esa Meriläinen
Rauno Heinonen
Matti Mäkinen
Pasi Kaskinen
Jarmo Lapiolahti
Pasi Theman
Kari Haapaniemi
Henri Satama

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kauden päättäjäiset
Kauden 2019 päättäjäisissä kukitettiin klubin mestareita menneen kesän eri
mestaruuskilpailuista, alakuvassa osa mestareista.
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Uusi tasoitusjärjestelmä,
World Handicap System
(WHS)
Suomi Golf ottaa WHS:n käyttöön 1.1.2020, samoin kuin suurin
osa maista ympäri maailman. Järjestelmä yhdistää kuusi eri järjestelmää yhdeksi.
Tänä kesänä on pelaajille suositeltu pelattavaksi mahdollisimman paljon tasoituskierroksia, jotta siirtymä vanhasta tasoitusjärjestelmästä uuteen tapahtuisi pelaajakohtaisesti mahdollisimman jouhevasti.
Järjestelmän vaihtuessa tasoitus lasketaan uuden järjestelmän
mukaisesti 20 edellisen tasoituskierroksen perusteella. Kuitenkin varsin pieni osa golfin harrastajista saa kauden aikana kokoon vähintään
20 tasoituskierrosta. Uutta tasoitusta laskettaessa pelaajan tasoitushistoriaa tarkastellaankin niin kauas aiemmille kausille, että 20 tasoituskierrosta saadaan kasaan. Mikäli pelaajalle on kirjattu seurajärjestelmiin
yhteensä alle 20 tasoituskierrosta, tasoitus voidaan laskea myös pienemmän kierrosmäärän mukaan, jopa yhden kierroksen perusteella tasoituksen oikaisutaulukon avulla.
Kun järjestelmä vuodenvaihteessa vaihtuu, pelaajan tasoitus on sitä
ajantasaisempi, mitä tuoreempia hänen viimeisimmät tasoituskierroksensa ovat.
Uudessa tasoitusjärjestelmässä varsinainen tasoituksen laskenta siirtyy seurajärjestelmistä (NexGolf ja GofBox) Golfliiton eBirdie -palveluun.
Käytännössä siis seurajärjestelmät tulevat lähettämään kaikkien tasoituskierrosten reikäkohtaiset tulokset eBirdie -palveluun, joka laskee niiden perusteella WHS:n mukaiset tasoitukset pelaajille.
WHS-järjestelmässä pelin tason vaihtelut heijastuvat herkemmin tasoitukseen kuin nykyisessä EGA-järjestelmässä. Tasoitus siis tulee reagoimaan voimakkaammin pelaajan hyviin tai huonoihin kierroksiin tai
pelijaksoihin.
Tarkemmin tasoitusjärjestelmän muutoksista voi lukea Golfliiton sivuilta, www.golf.fi
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HOLE
IN
ONET
2019
Pelikauden aikana tehtiin yhteensä 8 Hole In Onea. Kolme holaria
B8:lla, kolme A3:lla, yksi B5:lla ja
yksi C7:llä. Onnittelut vielä kerran
kaikille onnistujille!
• 30.5. Hilkka Yli-Ojanperä,
NGK, C7, hybr 4
• 4.6. Eemil Tuominen,
EGS, B8, W 56
• 17.6. Aarne Kinnunen,
SHG, B8, PW
• 22.6. Aulikki Mäkelä,
NGK, B8, rauta-9
• 10.7. Timo Lehesniemi,
PBG, A3, rauta-8
• 3.8. Jorma Kangasniemi,
VGC, B5, rauta-8
• 20.8. Marko Koskinen,
KGC, A3, rauta-9
• 2.9. Kari Lehtonen,
HSGC, A3, rauta-7
Nurmijärven Golfkeskuksessa
on sen historian aikana tehty
291 Hole In Onea!

KLAUKKALA

KLAUKKALA

vikingline.fi

Tilausajot ja tilataksipalvelut
Korsisaari tarjoaa monipuolisia kuljetuspalveluita eri
kokoisten ryhmien kuljetuksiin ja erilaisia matkapaketteja
mielenkiintoisiin kohteisiin. Tutustu matkapaketteihin
osoitteessa www.korsisaari.fi/matkapaketit.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Myyntipalvelu (24h) | 09 8789 9050 | myynti@korsisaari.fi

Värikkään painopalvelun
monitaituri
www.businessprint.fi

0400 298 103

Värikkään painopalvelun
monitaituri
www.businessprint.fi

0400 298 103

Lönnberg Digital Oy

Lönnberg Digital Oy

Tämänkin lehden painaa
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