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Meri-Teijon pelikausi 2011
kesti huhtikuulta joulukuun
alkupuolelle. Pelikausi oli

Suomen pisimpiä ja toivotaan, että
tuleva pelikausi olisi vähintään yhtä
pitkä, mielellään pidempikin.

Meri-Teijo Golf ry:n toiminta on
ollut hyvässä vauhdissa jo ennen
kentän avaamista. Swingin kutsu on
ilmestynyt, ja toimikuntien vetäjät
ovat suunnitelleet kesän toimintaa ja
tapahtumia. Luvassa on vuosikilpai-
lut kesäkuussa, peliretki heinäkuun
alkupuolella, reikäpelit ja mesta-
ruuskilpailut myöhemmin kesällä.
Hanska naulaan -juhla peleineen on
suunniteltu lokakuun puoleen väliin,
mutta senkin jälkeen on luvassa kil-
pailuja kentällä.  Mitä muuta? Se riip-
puu seuran jäsenten innosta ja aktii-
visuudesta. Mahdollisuuksia yhdes-
sä tekemiseen hienon harrastuksen
parissa on paljon. Vapaaehtoisia tar-
vitaan tänäkin vuonna toiminnassa
viime vuoden tapaan. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan ja kiitoksia voi
antaa jo etukäteen.

Seuran taloudellinen tilanne on
kohtuullinen parin tappiollisen vuo-
den jälkeen. Tänä vuonna jäsenmak-
sua jouduttiin nostamaan viidellä
eurolla. Korotus menee kokonaan
Golfliiton jäsenmaksun nousun kat-
tamiseen. Toimikuntien budjetit
ovat tänä vuonna ns. normaalilla
tasolla ja se antaa toivottavasti mah-
dollisuuden myös toiminnan paran-
tamiseen. Tekeminen ei ole aina
rahasta kiinni ja erilaisia asioita voi-
daan hoitaa myös omakustannuspe-
riaatteella.

Toimikuntien tapahtumia kan-
nattaa kesän aikana seurata nettisi-
vuilta ja ilmoitustauluilta. Sähköpos-
tin käyttöä tiedottamisessa olisi
mahdollista lisätä, jos jäsenet ilmoit-
tavat sähköpostiosoitteensa ja osoit-
teen muutoksista. Salapoliisityöhön
ei ole mahdollisuuksia. 

Meri-Teijossa on luvassa mielen-
kiintoinen kesä. MTG Oy:n toimitus-
johtaja on vaihtunut ja kenttämesta-
rilla riittää työtä kentällä kovan tal-
ven jälkeen. Toivon molemmille
työniloa ja menestystä!

Tehdään me pelaajat oma osuu-
temme peliviihtyvyyden parantami-
seksi; käytetään griinihaarukkaa,
korjataan lyöntijäljet väylältä ja
bunkkereista. Pelinopeus taitaa olla
ikuinen keskustelun aihe niin meillä
kuin muualla. Onneksi ohitusmah-
dollisuus on keksitty. Sitä kannattaa
käyttää järkevästi ja tilanteen mu-
kaan.

Nautitaan pelistä, seurasta ja
viihdytään klubilla! Mukavaa peli-
kautta!  ■

Elina Nissi
puheenjohtaja

Meri-Teijo Golf ry
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Puheenjohtaja
Elina Nissi
p. 0500 408 904
elina.nissi@kolumbus.fi

Jäsen/varapuheenjohtaja
Niilo Lundell
p. 0400 780 285
niilo.lundell@hotmail.com

Jäsen/kapteeni/kilpailutoimikunnan pj
Kari Nurmimäki
p. 050 435 2477
knurmimaki@gmail.com

Jäsen/sihteeri/ladykapteeni/
nais- ja tiedotustoimikunnan pj
Tarja Hakulinen
p. 040 707 0220
tarja.hakulinen@mtv3.fi

Jäsen/seniorikapteeni/senioritoimikunnan pj
Pertti Takaniemi
p. 040 564 1358
takape@smail.fi

Jäsen/junioritoimikunnan pj
Sakari Kivitie
p. 0400 869 950
sakari.kivitie@gmail.com

Jäsen
Arto Fagerström
p. 0500 828 505
arto.fagerstrom@gmail.com

Jäsen
Jouni Keronen
p. 050 453 4881
jouni.j.keronen@fortum.com

Varajäsen
Katri Hynninen
p. 050 584 6465
katrihynninen@hotmail.com 

Varajäsen
Pia Kaartinen
p. 045 7880 1669
pia.kaartinen@fi.fujitsu.com

MTG:n kova kolmikko odottaa 
lyöntivuoroaan Sisiliassa: Risto
Lehtinen, Martti Poutanen ja
Raimo Hiltunen. 

Keräsimme satoja euroja hyvälle
asialle.

Palloja hukkui – ja löytyi...
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T ätä kirjoittaessani lunta sataa
hiljalleen ja kenttämme näyt-
tää upean valkoiselta. Pian

kuitenkin tulee kevät ja pääsemme
avaamaan uuden golfkauden. Silloin
kenttämme näyttää vieläkin upeam-
malle. Nurmikko vihertää ja griinim-
me ovat liukkaat kuin talvinen jää. 

Aloitin  MTG:n uutena toimitusjoh-
tajana 15.11 2011. Syksyn viimeisis-
sä kilpailussa ehdinkin jo tavata
jäseniämme. Niille joita en ole vielä
ehtinyt tavata, haluan tässä yhtey-
dessä  sanoa tervehdykseni.

Ensimmäinen kosketukseni jäsenis-
töön oli mieluinen. Reippaita, iloisia
ja todella innokkaita golfin harras-
tajia tapasin Meri-Teijon syksyn vii-
meisillä kierroksilla.

Uutta ja vähän vanhaa
Talven aikana on jo ehtinyt tapah-
tua monenlaista. Uudistuksia on
luvassa paljon. En paljasta tässä
yhteydessä vielä kaikkea, mutta
jotakin sentään. Kenttämme kunto
ja siitä huolehtiminen on meille kai-
kille asia numero yksi. 

Muutaman kierroksen pelaamisen
jälkeen voin todeta Meri-Teijon ken-
tän kuuluvan Suomen kenttien par-
haimmistoon niin kuntonsa kun
haastavuutensakin vuoksi. 

Olkaamme kaikki ylpeitä kentäs-
tämme ja jokaisesta griiniosumasta
niin paljon, että vaalimme sen kun-

toa ja korjaamme jälkemme.
Kentällemme tulevista uudistuksista
näkyvimmät lienevät uusi bunkkeri-
kone ja griinileikkuriin hankittu
pystyleikkuuyksikkö. Ensi kesänä
on lyönnissä vika jos ei tule back-
spinniä. 

Myös rangelle tulee myös uudistuk-
sia jotka huomaatte, kun tulette
harjoittelemaan. Kerrottakoon kui-
tenkin sen verran, että se tärkein eli
rangepallot ovat uutuuttaan hohta-
vat. 

Lupailin otsikossa jotain vanhaakin.
Pro-shop ja ravintolapalvelut  olivat
viime vuoden ulkoistetut, mutta
palaavat tulevalle kaudelle takaisin
MTG Oy:n hallintaan. Loput uudis-
tuksemme voitte nähdä ja kokea
kun saavutte pelaamaan.

Jarin mietteet 

Kinkkukisa 2011: Jari onnittelee Päivi
Alakangasta, naisten sarjan voittajaa. 

Viihtyisä ravintola Mathildedalin keskustassa,
idyllisen ruukkiyhteisön kyljessä. Tarjolla kah-
via, kahvileipiä, pientä suolaista sekä raikkaita
juomia (A-oikeudet). Viikonloppuisin karaokea
ja elävää musiikkia. Majoitusvarauksia, vesi-
urheilua, kalastusta ja muita aktiviteetteja.

Meri-Teijo Center
Matildan puistotie 4, 25560 Mathildedal
Puh. (02) 736 3801
webmaster@meri-teijo.com
www.meri-teijo.com
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Jarin perheeseen kuuluvat vai-
mon lisäksi kaksi lasta (tyttö
kahdeksan, poika 14 vuotta).

Kotoisin hän on Torniosta ja on
kuusilapsisen perheen nuorimmai-
nen. Hiihto on kuulunut hänen elä-
määnsä aina ja ammattinakin se
ehti olla parisenkymmentä vuotta.

Ennen MTG-pestiään Jari työs-
kenteli FC Hongan myyntipäällikkö-
nä ja lyhyen aikaa myös rahoitus-
alalla. Nyt työpäivien sisältönä on
golf.

Oliko Meri-Teijon kenttä sinulle tuttu
ennen viime syksyä?
– Ennen viime syksyä en ollut pelan-
nut koskaan aikaisemmin Meri-
Teijossa. Tiesin kyllä missä kenttä
on ja olin toki kuullut siitä moneen
kertaan. Kaikki pelikaverit aina
keväisin puhuivat, että Meri-Teijo
on jo auki. Oma golf-harrastukseni
lähti liikkeelle siitä, että Tornioon
avattiin par 3 –kenttä ja iso kenttä
oli rakenteilla. Kaveriporukassa sit-
ten mentiin kokeilemaan ja se oli
siinä. Jäin niin sanotusti heti kouk-
kuun. Nyt tasoitukseni on 6.1 ja
mikäli ehdin tulevalla kaudella
pelaamaan, niin alle kuuden tasoi-
tukseen pitäisi päästä. Niissä luke-
missa olinkin jo viime kesänä,
mutta hcp:ni nousi loppusyksyllä.

Olet ilmeisen intohimoinen golfin
harrastaja. Missä olet pelannut
“katastrofiväyläsi”, ja mitä silloin
mahdollisesti tapahtui?

– Mulle ei oikeastaan ole sattunut
katastrofiväyliä. Tupla olisi jo sellai-
nen. Tosin mitään erikoista ylitse
muiden -onnistumista en myöskään
muista. Holaria ei ole. Muutama
eagle on kyllä tehtynä ja ne ovat
aina vaatineet huippulyöntejä. 

Jos sinulla olisi käytössäsi taikasau-
va, niin mitkä kolme asiaa kentällä
taikoisit paremmalle tolalle?
– Kentän vahvuudet ovat tunnetusti
pitkä pelikausi. Kenttä on kuuluisa
myös hyvästä kunnostaan, eritoten
griineistään. Kolmeen asiaan näin
nopeasti ajatellen voisin taikasau-
vaa kyllä heilauttaa: 1) Tunneli
maantien ali väylien 11 ja 12  väliin.
Se olisi turvallisuuden kannalta tär-
keää. 2) Kun maantieltä käännytään
kentälle johtavalle tielle, niin sisään-
tulo siistimmäksi ja asfalttitie peril-
le asti. 3) Kymppiväylälle lisää tilaa
avaukseen vasemmalle puolelle. 

Millaisia terveisiä lähetät seuran
jäsenille ja osakkaille?
– Toivotan kaikille mahtavaa golf-
kautta. Odotan innolla jäsenistöön
ja osakkaisiin tutustumista. ■

Pirjo Niemi, teksti

Viihtyvyys ja etiketti
Nuo kaksi sanaa ovat kentän kun-
non ohella golfin tärkeimmät sanat.
Golf on sosiaalinen laji, vaikka välil-
lä kilpailemmekin hampaat irvessä.
Iloinen,reipas ja kanssaihmiset huo-
mioon ottava ilmapiiri luo klubil-
lemme lujan yhteenkuuluvuuden
tunteen. Tunteen siitä, että tämä on
kivaa. Haluankin edesauttaa sitä,
että klubillamme nähdään iloisia ja
nauravaisia kasvoja. 

Golfetiketin noudattaminen on
myös osa viihtyvyyttä.Minun mieles-
täni etiketin tärkeimmät osat, kos-
kevat nimenomaan viihtyvyyttä ja
toisten huomioon ottamista.
Esimerkkeinä sääntöjen osaaminen
ja noudattaminen, jälkien korjaami-
nen, ripeä pelaaminen ja ohitusti-
lanteet. Kaikki nämä asiat lisäävät
pelinopeutta ja viihtyvyyttä kentäl-
lä. 

Pelinopeuteen kiinnitetäänkin ensi
kaudella huomiota. Golf ei ole
mikään nopeuskilpailu, mutta hyvä
rytmi kentällä on kaikkien etu.
Ohitusluvan antaminen takana tule-
valle nopeammalle ryhmälle on
osoitus toisen huomioonottamisesta
ja etiketin noudattamisesta.
Edessämme on loistava golfkesä.
Tehkäämme siitä iloinen asia itsel-
lemme ja pelikavereillemme. 

Muistakaa, että birdie päivässä pitää
mielen ja kehon virkeänä. ■

Jari Isometsä
toimitusjohtaja

Meri-Teijo Golf Oy

Jari Isometsä – uusi toimitusjohtajamme
Meri-Teijo Golf sai aivan viime kauden lopulla uuden toimitusjohtajan.
Tehtävän otti vastaan meille kaikille kilpahiihtoladuilta tuttu henkilö, 
43-vuotias Jari Isometsä. 
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Seuratessani pelaamista omalla kentällämme olen
usein pysähtynyt miettimään pelaajien suhdetta
itse peliin. Päällisin puolin on näyttänyt siltä, että

erilaisia suhteita  on loputon kirjo. Vähän väliä ilmestyy
esiin uusi suhdetyyppi. Yksi näyttää tekevän viimeistely-
harjoitusta tulevaan kilpailuun, toinen lyö palloa kuin
yrittäisi taas kerran uutta pituusennätystä, kun taas kol-
mannelle matka pallon perässä näyttäisi tarjoavan sattu-
manvaraisen polun luonnon ilmiöiden äärelle. Tunnen
jollain tavalla kaikki kolme havaintoesimerkkiä omakse-
ni. Minä myös harjoittelen kinkkukilpailua varten; minä-
kin yritän ulottaa avauksen 6-väylällä 100 metrin tasalle
ja kyllä minäkin pysähdyn syksyllä laskemaan kurkiau-
ran vahvuutta; seoten säännöllisesti jo ennen kahtakym-
mentä.

Nämä ajatukset ovat saaneet minut – muulloinkin kuin
pelin jälkeen saunan lauteilla – miettimään mitä golf on
omissa silmissäni. Mikä siinä viehättää, mikä siinä moti-
voi ja mikä siinä tekee rajattoman onnelliseksi; sellaista-
kin on nimittäin tapahtunut, vaikka olen minä usein
myös mieleni pahoittanut Tuomas Kyrön tapaan...

Kun oikein hartaudella mietin, niin onhan golf laji, jolla
on monia yhtäläisyyksiä muiden liikuntalajien kanssa. Se
on yksilölaji sille, joka siitä pitää. Se on kuitenkin myös
haluttaessa joukkuelaji – ja upea sellainen, kun ajatel-
laan esimerkiksi Ryder cupia. Se ei ole arvostelulaji, jota
piirrettä arvostaa sellainen golffari, jota nyppii uimahyp-
pyjen arvostelun ajoittain koettu epätasaisuus. Se ei
myöskään ole laji, jossa on jokin ennalta asetettu ja eh-
doton suorituksen huipputulos, kuten keilailussa 300
pistettä sarjaa kohden. Golfissa ei koskaan voi tehdä
äärimmäistä huipputulosta!

Vaikka golfissa ei ole edellä olevan listan mukaisia, ih-
mismielen kehittämiä rajoitteita, on meille tarjolla vielä
muutakin herkkua. Yksi lisäpiirre on mielestäni verraton
ja ylitse kaikkien muiden liikunta- ja urheilumuotojen.
Missään muussa lajissa ei ole mahdollisuutta yltää yh-
dessä suorituksessa ylitse maailman parhaan, jos kaksi
pannaan rinnakkain kisaamaan. Entisenä seiväshyppää-
jänä – 375 cm terässeipäällä 1965 – saisin huimausta, jos

Golf minun silmissäni

myynti@kasnas.com • www.kasnas.com
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nostolava kohottaisi minut nykyisen mm-tuloksen tasal-
le. Silti tiedän sisimmässäni, että tulkoon vaikka kaksi-
toista Mikkoa tai Rorya, niin kyllä kuvitellulla kierrok-
sella joku paikka tulee, jossa yksi oma lyöntini on Mikon
tai Roryn vastaavaa onnistuneempi!

Itselleni on lisäksi merkitystä sillä, että näennäisestä sa-
mankaltaisuudesta huolimatta jokainen kierros on olo-
suhteiltaan erilainen. Olkoonkin tuulen suunta ja voi-
makkuus, lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus tänään
ykköstiillä samat kuin eilen, ne pomminvarmasti eivät
ole eilistä vastaavat läpi koko kierroksen! Tässä golf on
minun silmissäni viehättävä laji. Ei laboratoriomainen ja
niin muodoin virikkeetön, vaan haastavalla tavalla päi-
västä päivään olosuhteiltaan vaihteleva.

Golf on myös tulospeli. Tämä on siinä mielessä tärkeää,
että se antaa sitä enemmän, mitä enemmän siihen panos-
taa ja sitä harjoittelee. En voisi kuvitella kierrosta ilman
tuloksen muistiin merkintää. On kuitenkin varottava
panemasta kärryjä hevosen eteen! Olen lukenut mentaa-
livalmentajan oppeja siitä, miten pelaajat usein kuvitte-
levat tulevansa onnellisiksi, jos pelaavat hyvin. Itse asias-
sa syy ja seuraussuhde on täsmälleen päinvastainen.
Hyvä ja iloinen mieli pelissä johtavat hyvään tulokseen.
Muistan toisen opetuksen tästä teemasta, jonka antoi
ruotsalainen jääkiekkovalmentaja (entinen erityiskoulun
opettaja) Leif Boork vuosia sitten yhdellä liikkeenjohdon
kurssilla: ”Älkää ajatelko mitään voittotulosta tai sen
maalieroa; ajatelkaa seuraavaa suoritusta – sitä, mitä
olette harjoitelleet tuhansia kertoja! Tulos tulee seurauk-
sena.”

Omissa silmissäni golf on tuloksen muodossa palautetta
antavaa peliä, joka panee minut myös – aika ajoin – har-
joittelemaan! Palaute on kaiken A ja O. Ei kukaan jaksa
heittää tikkaa loputtomasti,  jos taulu on puhtaan valkoi-
nen ilman tulosrenkaita. Näin kai meidät ihmiset on
rakennettu. ■

Kari Nurmimäki
kapteeni

Hierontapalveluja
Majoituspalveluja

Hoitola & Majoitus Sypressi
Matildan puistotie 6, 25660 Mathildedal

p. 040 718 7486, tarja.polonen@sypressi.fi
www.sypressi.fi
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Astuin remmiin pelikauden puolivälissä heinäkuun lopulla.
Olin työskennellyt aiemmin Hillsiden 27-väyläisellä kentällä
Vihdissä, jossa työntekijöiden määrä oli viisinkertainen ja
konekalusto lähes kolminkertainen.

Meri-Teijolle tullessani ensimmäinen tärkeä tehtä-
väni oli töiden organisointi ja kentän hoitotason
määritys. Harjoituskentän viheriöiden elvytys

aloitettiin välittömästi. 

Karheikkoleikkurin useat rikkoontumiset vaikuttivat
osaltaan karheikkoheinän pitkään kasvuun. Viikon tai
parin katkos leikkuussa tiesi aina ongelmia viikoiksi
eteenpäin. Vaikka lannoitusta vältettiin niille kentän osil-
le, niin runsas luonnon kastelujärjestelmä varmisti run-
saan kasvun ja 50 mm:n leikkuukorkeuteen pääseminen
sen jälkeen on kova pala yhdelle koneelle. 

Syksyn 2011 poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat
suuren tautipaineen viheriöille. Tämä yhdessä kulutus-
paineen kanssa altistivat viheriöt sienitaudeille ja lumi-
homeelle. Loppukesästä joulukuulle asti tehdyt säännöl-
liset torjuntaruiskutukset toivottavasti ehkäisivät tau-
tien leviämistä. Lipun sijoittelulla myös yritettiin ohjailla
kulutusta. Pysyvä lumipeite tuli vasta aivan loppuvuo-
desta ja sitä ennen märkä kenttä ehti jäätyä ja sulaa use-
aan otteeseen, eikä ehtinyt kunnolla talveentua ennen
pysyvän lumen tuloa. Uhkakuvia siis oli ilmassa. 

Viheriöiden vedenläpäisykyky on muutamaa kohtaa lu-
kuun ottamatta melko hyvä. Samaa ei voi sanoa väylistä.
Suurin syy on vanhat salaojat, joiden kätkössä olevat
suuaukot ovat kasvillisuuden tukkimat tai puiden juuris-
ton vaurioittamat. Pahin kohta on väylällä kahdeksan.
Pintasalaojaa asensimme noin 250 metriä pahimpaan

Kenttämestarin terveiset
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kohtaan. Tuleva kausi näyttää pitääkö ottaa järeämmät
keinot käyttöön. Suunnitelma sen ja väylän 14 kuivatta-
miseen on jo laadittu tunnetun kentänrakentaja-gurun
Jorma Erikssonin avustuksella. Merenpinta vaihteli koko
syksyn 50-80 cm normaalitason yläpuolella ja vaikutti
osaltaan myös vesien poistumiseen väyliltä.

Tälle kaudelle saamme uuden bunkkerikoneen, joten es-
teiden kunto tulee paranemaan huomattavasti. Tästä
saimmekin jo esimakua aivan loppukaudesta, kun pää-
simme kokeilemaan esittelykoneella miltä ne tulisi näyt-
tää.

Viheriökoneeseen saamme pystyleikkuuyksiköt. Vihe-
riön säännöllinen pystyleikkuu on välttämätön hoitotoi-
menpide muun muassa kasvuston tihentämiseen ja kui-
dunpoistoon. Lannoitusmenetelmiä viheriöillä tulemme
muuttamaan, siirtymällä  pääosin nestelannoitukseen
raelannoituksen sijaan. Syynä tähän on se, että lannoi-
tuksen vaikutus näkyy lähes välittömästi ja nykyisin
markkinoille tulleet veteen sekoitettavat jauheet ovat
myös kustannustehokkaita. Ruisku siis näkyy entistä
useammin kentällä.

Parikymmentä uutta sadetinta väylille, kymmenkunta
lyöntipaikoille sekä viheriöiden reunoille on myös tarkoi-
tus uusia. 

Par 3-kentän viheriöt alkoivat näyttää syksyllä jo elon
merkkejä. Pyrimme saamaan harjoituskentän vastaa-
maan tarkoitustaan. Alueella ei ole toimivaa kastelujär-
jestelmää, vaan kastelu on hoidettava ainakin toistaisek-
si ”läpsyttäjällä” manuaalisesti. Merikin piti loppukau-
den hallussaan yhtä väylää. 

Olemme myös ottaneet suunnan kohti Suomen Golfliiton
kehittämää ympäristöjärjestelmää, jonka päämäärät ja
tavoitteet ovat:

• Lannoitteiden suhteellinen vähentäminen
• Ympäristötietoisuuden lisääminen
• Turvallisuuden parantaminen
• Kastelujärjestelmän optimointi
• Torjunta-aineiden tehokas käyttö
• Jätehuollon parempi hallinta ja jätteiden hyötykäyttö

Mainittakoon, että viheriöiden lannoitusmäärät olivat jo
viime kaudella suositusarvojen alapäässä. Fosforimäärä
viime kaudella oli jopa alle suositusmarginaalin. Muut-
kin tärkeät päämäärät ovat tulevalla kaudella saavutet-
tavissa ja niihin pyritään.

Työt eivät siis varmasti pieneltä tiimiltämme lopu. Mutta
uskon että selviydymme kesän ja varsinkin loppukesän
suurista haasteista. Konekalusto on tätä kirjoitettaessa
maahantuojan täyshuollossa, joten niiden osalta voi olla
luottavainen. Viheriöillä pallon alastulojälkien ja väylillä
lyöntijälkien korjaamisen tärkeyttä lienee turha painot-
taa. Jokainenhan me sen tärkeyden tiedämme ja muis-
tamme. ■

Jari Uusi-Hakimo
kenttämestari
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MTG:n kilpailut 2012
14.4. Teijon Kyläkauppa scramble

19.4. Promopaja Tour -viikkokilpailu

28.4. Freixenet  scramble

5.5. Fosters Open 

10.5. Promopaja Tour -viikkokilpailu

12.5. Puma-Cobra Golf Open

18.5. Hotelli Helka Open

19.5. Saariston lapset – vi på Kimitoön scramble

26.-27.5. Golf Balance Mid Tour I

31.5.     Promopaja Tour -viikkokilpailu

2.6. Astrum Auto Open

9.6. MTG ry:n vuosikilpailu

10.6 SGL Trophy (greensome) -naisten sunnuntai – anna naiselle ammatti

16.6. Amos Partners Open

19.6. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

21.6. Promopaja Tour -viikkokilpailu

23.6. Päivölä Juhannus scramble

26.6. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

30.6. Astrum Auto Hole in One Open

3.7. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

7.-8.7. Saaristokylpylä Kasnäs Married Couples Championship

10.7. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

12.7. Promopaja Tour -viikkokilpailu

15.7. FN Steel scramble

31

2
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Avoimet viikkokilpailut
Promopaja Tour -viikkokilpailu  jatkaa perinnettä kolmella
kentällä vuoroviikoin pelattavasta viikkokilpailusta: MTG-
SaG-WGCC. Kilpailumaksut: omat  10 €, vieraat 25 €.
Sarjat: scr, hcp ja pb. Jokaisessa osakilpailussa palkitaan
sarjojen voittajat. Finaali pelataan tänä vuonna Salossa ja
Wiurilassa.

Skoda Suomi -viikkokilpailu
Pelataan kesällä eri kentillä ympäri Suomea. Kilpailumaksu
kaikilta 6 € (+ green fee tai pelioikeus). Sarjat: hcp ja pb.
Jokaisessa osakilpailussa palkitaan sarjojen kolme parasta
ja kolme palkintoa arvotaan.

Astrum Auto Hole In One Open
Kilpailussa voi voittaa auton tekemällä hole in onen 
ennalta määrätyllä par 3 -väylällä.

Kilpailutoimikunta

17.7. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

21.7. Meri-Ruukki Open

24.7. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

28.7. Dalsbruks Biltvätt Open

30.7. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

1.8. Senior aluetour 3

2.8. Promopaja Tour -viikkokilpailu

4.8. Teijo/Perniö vs Kemiönsaari       

joukkuekilpailu, pb ja scr (fourball) 

1. pv Teijo, 2. pv Bjärkas

11.8. Virve Leikko Ladies Open

14.8. Suomi Skoda Golf -viikkokilpailu

18.8. Salon Op Open

25.-26.8. MTG ry:n mestaruuskilpailut

30.8.-1.9. Nordic League

8.9. MTG ry, reikäpelin karsinta

9.9. Perniöläisten lippukilpailu

15.9. VM Open - Veikko Mäntyniemen muistokilpailu

22.9. MTG ry, reikäpelin semifinaalit

23.9. MTG ry, reikäpelin finaali

6.10 www.savukalkkuna.fi open

13.10. Hanska  Naulaan

20.10. Kinkkukisa

27.10 MTG everybody

4

5

Kilpailuissa palkittuja 2011 (numerot viittaavat kuviin)

1. Amos Partners 3 mailaa: Kari Pulli ja Kai Siltala.
2. Skoda Suomi Golf: Marco Pälikkö ja Senita Pukki.
3. MTG:n vuosikilpailun parhaat naiset: Elina Nissi, Margit 

Haapanen ja Erja Örri kapteeni Nurmimäen kainalossa.
4. Saaristokylpylä Kasnäs Married Couples Championship:

Katri Hynninen ja Winnie Söderholm.
5. Naisten SM-lyöntipeli. Palkintopöydän putsaajat.
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Mathildedal kutsuu Wigrenin
perhettä toukokuussa ja
paluu kaupungiin tapahtuu

syyskuun lopussa. Talvisin vapaa-
ajan asunnossa käydään lähes joka
viikonloppu. Aluksi asuntona oli
rouvan veljen Ilkka Paloheimon ja
hänen vaimonsa Riitan pihalle ajettu
asuntovaunu, nykyisin oma rivita-
lonpätkä.

Ulla on tehnyt elämäntyönsä Kelan
palveluksessa ja Björn seilannut lai-
vojen konemestarina monta kertaa

maapallon ympäri. Pitkillä matkoilla
on kuljetettu muun muassa autoja
Japanista, kaasua tankkerissa ja
kontteja ties minne. Molempien su-
kujuuret ovat täällä lähialueilla, eh-
käpä siksi maisemat ovat niin rak-
kaat. Ullan sukua on asunut akselil-
la Marttila–Kiikala–Uskela, Björnin
äidinäidinäiti on kotoisin Teijolta.

Meri-Teijon seudulle heidät houkut-
teli ensin Ullan Ilkka-veli. Maisemat
ja harrastusmahdollisuudet olivat
niin ihastuttavat, että sieltä päätet-

tiin hankkia oma asunto. Ensin kul-
jettiin läpi kaikki alueen vaellusreitit
ja kun ne oli käyty, golf astui kuvaan
mukaan.

Golfia Meri-Teijossa ja vieraissa
Vuonna 2005 herrasväki Wigren saa-
tiin houkuteltua mukaan golfin
haastavaan maailmaan. Golfkurssi,
Pekka Sinkkilän tiukka pelitaitojen
testaus, green card käteen ja Meri-
Teijo Golf sai kaksi uutta jäsentä.
Alkuun pelattiin lähes joka päivä
säästä piittaamatta, mutta nykyisin
rankimmat sadepäivät jätetään vä-
liin. Tiistaikisat pelattiin joka viikko.

Viime aikoina golf on entistä enem-
män yhdistetty perheen toiseen har-
rastukseen: karavaanarit ajelevat
autollaan eri puolilla Suomea ja
pelaavat kaikki eteen tulevat kentät.
Pohjoisin pelattu kenttä on Levi ja
eteläisin kenttä Hankoniemellä. Idäs-
sä kaukaisin on Imatra ja länsiranni-
kon kenttiä on  pelattu useampiakin. 

Golfkentällä perhe nauttii. Tavoit-
teena ei ole tasoituksen laskeminen,
vaan kauniista maisemasta ja liikun-
nan riemusta nauttiminen. Siellä
unohtuvat kaikki muut asiat, siellä
rentoudutaan. Ja uudet kentät tuo-
vat joka kerta mukanaan jonkin mie-
lenkiintoisen ulottuvuuden.

Vaunusta autoksi
Björnillä on takanaan yli 20 vuotta
karavaanarielämää, Ullalla hiukan
vähemmän. Ensin kuljettiin asunto-
vaunulla, nykyisin helpommin ajet-
tavalla asuntoautolla. Siinä kulkee
auto ja koti mukavasti samassa pa-
ketissa. Matkaseurana oli aluksi kul-
tainen noutaja Sani, nykyään korat-

Turkulaiset Ulla Paloheimo-Wigren ja Björn Wigren viettävät vapaa-
aikaansa Mathildedalissa, vanhan leipomon vieressä olevassa loma-
asunnossaan. Aktiivinen pariskunta harrastaa golfin lisäksi sukututki-
musta – ja molemmat harrastukset kulkevat mukana matkailuautossa. 

Wigrenien kolme harrastusta
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rotukissa James. Alkuaikoina vaunu
ajettiin syksyllä Ellivuoreen laskette-
lurinteen läheisyyteen ja viikonloput
vilistettiin mäkeä alas. Kesäisin kier-
rettiin kansallispuistojen vaellusreit-
tejä eri puolilla Suomea. Golfharras-
tuksen myötä matkakohteet ovat
muuttuneet ja yöpymispaikoiksi va-
litaan joko Caravan SFC-alue tai golf-
kenttien parkkipaikat. Siitä on muka-
va lähteä kierrokselle ja huoltopiste
on kätevästi lähellä. Yhtä pelattua
kenttää lukuun ottamatta golfklubit
ovat sallineet yöpymisen P-alueil-
laan, jotkut antavat jopa sähkönkin
käyttöön maksua vastaan. Olisiko
tässä houkutin myös MTG:lle?

Ensimmäinen asuntoautolla tehty
golfmatka on jäänyt mieleen mie-
luisimpana muistona: oli kaunis ke-
vät, ajettiin länsirannikkoa ylös Kala-
joelle, takaisin tultiin Keski-Suomen
kautta. Aina pääsi pelaamaan ja pe-
likin kulki. 

Mieleenpainuva oli myös Uuraisen
SFC-alueella vietetty aika. Kaksi viik-
koa sen jälkeen myrsky tuhosi sen
lähes kokonaan ja romutti melkein
kaikki siellä olleet vaunut ja autot.

Ahkerat sukututkijat ovat edenneet
jo 1600-luvulle
Rouva ja herra Wigren ovat tutkineet
sukujensa juuria nyt kolmisen vuot-
ta. Björnin harrastus alkoi, kun hän
isänsä kuoltua peri häneltä nahka-
salkun. Sen sisältä löytyi aloitettu su-
kututkimus. Ulla innostui asiasta
ryhdyttyään tutkimaan isoäitinsä
taustoja. Nyt molemmat ovat sydän-
juuriaan myöten asiaan vihkiytynei-
tä.

Harrastuksen alkuvaiheessa Turun
maakunta-arkistossa vietettiin talvi-
viikkoisin viisi päivää viikossa. Ny-
kyisin siellä käydään noin kerran vii-
kossa. Kuntoa pidetään yllä näiden
viikkojen aikana käymällä välillä
kuntosalilla; muuten ei jaksa istua ja
tutkia! Netti on avannut tutkimuk-
seen aivan uuden ulottuvuuden ja
helpottanut olennaisesti tutkimuk-
sen tekemistä. 

Myös Helsingin kansallisarkisto on
tullut tutkijoille tutuksi. Siellä vietet-
tiin muutama kesä sitten ikimuistoi-
nen viikko: asuttiin asuntoautossa
Rastilan leirintäalueella ja joka päivä
mentiin metrolla arkistoon. Viikon-
loppuna sitten ehdittiin katsella
myös tärkeimmät nähtävyydet.

Arkistoista ja netistä hankitut tiedot
syötetään netin kautta ladattavaan
SukuJutut-tietokoneohjelmaan, jossa
ne säilyvät jatkotutkimusta ja täy-
dennystä varten. Ehkäpä niistä jalos-
tuu jossakin vaiheessa myös suku-
kirja.

Eikä tässä vielä kaikki. Jotta arkisto-
jen aarteita pystyy tutkimaan, täytyy
hallita vanha kirjoitustyyli. Wigrenit
ovat kolmen vuoden ajan käyneet
talvisin kurssia, jossa perehdytään
vanhoihin aakkosiin ja kirjoitukseen.
Se näytti minusta arabian ja japanin
kielien sekoitukselta ja nostan hat-
tua, että joku osaa niitä hieroglyfejä
tulkita!

Olipa upeaa tavata näin energinen ja
monen mielenkiintoisen harrastuk-
sen perhe! ■

Kaija Kiviharju, teksti

Pohjoisen golfkentille saattaa tulla kutsu-
mattomia vieraita. 

Sukututkimus rentouttaa karavaanaria.

Wigrenien matkakoti Levin maisemissa. 
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Sisilian valloitus
MTG:n pelimatka Cefaluun 27.9. - 4.10.2011

Cefalu on viihtyisä rantakaupunki, jossa turismi ei hallitse asukkaiden
arkielämää. Vanhakaupunki muurien sisällä on ahdas ja eksoottinen.
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Miten ihmeessä bägit saadaan kulkemaan lento-
kentältä Cefaluun? Bussin sisällä, ahtaasti.

Eräs pariskunta valitsi golfin sijaan leppoisan ranta-
loman ja ihasteli maisemia mökkinsä pyörryttävistä
korkeuksista. Ravintolaan on 30 m – alaspäin.

Anne-May Lundell, jäsentenvälisten 
kisojen naisten voittaja, tuulettaa.  
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Cefalun viheriöt on testattu, malja sille. Ehkä tulemme toistekin.

Sisilian Cefalu ei tarjonnut
MTG:n matkalaisille suu-

ria säväyksiä, mutta toki kai-
kin tavoin tasapainoisen ja
miellyttävän matkakokemuk-
sen. ■

+ Hotellit, ruoka ja golf-kenttä: 
ihan jees. 

+/- Hintataso ja siirtymiset paikasta
toiseen: siinä ja siinä. 

++ Ilmasto ja matkaseura: super!

Takke, Riitta ja Pena, kuvat

Sisilian valloittajat.
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Pitkässä, mutta hartaassa suunnittelupalaverissam-
me Tallinnan golfretken paluumatkalla kohteek-
semme valikoitui Irlanti. Halusimme aloittaa suo-

raan huipulta ja kohdata tunnelman, joka syntyi kun
Eurooppa nuiji USA:n syyskuussa 2006 18,5-9,5 Ryder
Cupissa K-klubilla.

Eli ei muuta kuin lippuja ja tiiausaikoja varaamaan. Ajan-
kohdaksi valikoitui marraskuun ensimmäinen viikonlop-
pu, jolloin green fee -hinnat olivat alemmat. Kaikki,
huom, IHAN KAIKKI, tuttavani varoittelivat, että tuohon
aikaan vuodesta voi Irlannissa sadellakin, mutta onneksi
kävi toisin. 

Tälle historialliselle keikalla osallistuivat Tommy ja Ulf
Skogster, Sakari Kivitie ja Jouni Keronen. Oletin, että
matkalle olisi ollut enemmänkin lähtijöitä, mutta ties
minkä tekosyiden varjolla muutamia alunperin kiinnos-
tuneita jäi pois. Lensimme Irlantiin torstaina 3.11., ja ma-
joituimme viskitislailija Jamesonin talossa Portmar-
nockissa, joka toimii nykyisin hotellina. 

Perjantaina 4.11. suuntasimme K-klubia kohti. Kirjoittaja
toimi matkanjärjestäjänä ja myös autonkuljettajana.
Väärällä puolen tietä ajaminen väärällä puolella olevaa
rattia käyttäen oli alussa hankalaa, mutta perille pääs-
tiin. K-klubissa on kaksi kenttää. Olimme varanneet tii-
ausajat Arnold Palmer -kentältä, joka oli kenttänä majes-
teettisen hieno sekä todella hyvässä kunnossa ottaen
huomion myöhäisen vetisen syksyn. Pelasimme four-
ball-best-ball-reikäpeliä parikilpailuna. Kaikennäköisten
seikkailujen ja hienojen lyöntien tuloksena saatiin voitta-
japari selville. Tommy ja minä pelasimme caddien sin-
nikkäistä vastusteluista huolimatta takatiiltä. Kierros
alkoi siinä mielessä äijämäisesti, että starterin tervehdys-
sanat olivat "You will have miserable round from the
back tees..." 

Lauantaina oli aikaa myös kulttuuririentoihin ja teimme
aamusella puolentoista tunnin keikan Dubliniin. Mitä
muistiinpantavaa ei matkasta kuitenkaan jäänyt. Sitten
olikin taas jo tiiausten aika Bernhard Langerin suunnit-
telemalla Portmarnockin uudella links-kentällä.

Äijäretki Irlantiin
Olimme oy:n ja ry:n hallitusten virallisissa ja erityi-
sesti epävirallisissa yhteyksissä jo pitkään kiinnittä-
neet huomiota erityiseen epäkohtaan. Kaikille muil-
le sidosryhmille seuramme järjestää aktiviteetteja ja
hauskaa mutta ei äijille. Päätimme keväällä 2011
korjata tämän jo pitkään hiertäneen epäkohdan ja
kirjoittaja sai ry:n hallituksen joutilaimpana jäsene-
nä kunnian hoitaa asian kuntoon.
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Pelasimme jälleen samantaista jouk-
kuepeliä, nyt eri tiimein. Seikkailuja oli
vähemmän, mutta syviä bunkkereita
sitäkin enemmän. Korkein pystysuora
bunkkerin etureunus taisi olla noin kolme metriä, lyöjää
eikä edes mailan heilahdusta ei näkynyt lainkaan. Pallo
vain tuli ylös katosi karheikkoon. Helpon näköinen,
mutta taidokkaan noyryyttäväksi suunniteltu kenttä
opetti meitä koko rahalla. No, voittajat tältäkin rundilta
saatiin selville ja jälkipelit käytiin Jamesonin majatalos-
sa.

Sunnuntaina kohteena oli legendaarinen vuonna 1894
perustettu Portmarnock Old Course, joka on Irlannin
kautta aikojen tunnetuin golfkenttä. Kaikenlaisia ope-
neita siellä on pelattu kymmeniä. Arnold Palmer ja Sam
Snead voittivat siellä World cupin 1960 ja Antti Ahokas
Irish Amateur Openin 2006.   

Aamulla oli kuitenkin pakkasta, ensi kertaa tänä syksy-
nä. Meillä oli 8.30 tiiausaika, mutta pakkasen johdosta

pääsimme tiiaamaan vasta noin 9.30. Tämä oli meille
onnekas sattuma, koska muutoksesta johtuen pääsimme
pelaamaan koko alkuperäisen kentän. Klubilla on kolme
9-reikäistä kenttää ja tavallisesti pääsee pelaamaan vaan
toisen championship-yhdeksikön. Kenttä oli todella hie-
no! Jos K-klub on majesteettinen niin tämä on aatelinen.
Tällaisen links-kokemuksen soisi kaikille golfareille. Etu-
ysin jälkeen ry:n joukkue oli tukevassa 4 up -johdossa,
mutta takaysillä oy:n ilmiömäinen kiri tuotti voiton. Tu-
len aina muistamaan Uffen reiän viereen päätyneen chi-
pin toiseksi viimeisellä väylällä, jossa tehdyllä parilla oy
otti voiton. 

Kaiken kaikkiaan reissu oli erinomaisesti onnistunut,
aurinkoiset kelit suosivat ja kilpailut olivat tiukkoja. Täs-
tähän voisi alkaa vaikka Ryder Cup -kierrosperinne Meri-
Teijon äijille... ■ Jouni Keronen, teksti

Meri-Teijon äijät K-clubilla. Vasemmalta oikealle: Sakari, Tommy, Jouni ja Uffe. 
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Olen syntynyt Porissa Paasi-
kiven ollessa tasavallan presi-
denttinä, joten luen itseni

seniorigolfaajiin. Lapsuus- ja nuo-
ruus kuluivat tiiviisti Porissa ja opis-
kelut Turun yliopistossa lukuun ot-
tamatta vuoden opiskelua Rans-
kassa. Perniö valikoitui pysyväksi
asuinpaikaksi puolison työn takia.
Työurani alkoi Helsingissä tuonti-
kaupan parissa, ja vuodesta 1987 al-
kaen olen toiminut ulkoasiainminis-
teriössä diplomaattiuralla.

Viime vuonna siirryin Suomen suur-
lähettilääksi Peruun. Puolisoni Irma
Laakkonen ja poikani Turkka ovat
hekin golfin harrastajia Meri-Teijol-
la. Tyttäremme Hanna-Mari tyytyy
vielä mini-golfiin. 

”Golf-urani” alkoi valitettavan myö-
hään, vasta vuonna 1998, jolloin
suoritimme Turkan kanssa alkeis-
kurssin Yyteri Golfissa. Kiinnostus
golfiin syntyi etenkin golfia harrasta-
vien ystävien vaikutuksesta.  Ensin-
näkin he väittivät, että golf ja pal-
loon lyöminen on vaikeampaa ja tek-
nisempää, miltä näyttää. Halusin
kokeilla, pitääkö paikkansa. Toiseksi
harmitti, kun en ymmärtänyt golf-
sanastoa ja jäin keskustelujen ulko-
puolelle. Kolmas hyvä syy oli oikeas-
taan se, että diplomaattipiireissä gol-
fin osaaminen ei ole haitaksi. 

Golfia pelataan Perussa yllättävän
vähän, vaikka ilmasto pelille on ihan-

teellinen. Kuivalla rannikkovyöhyk-
keellä sijaitsevassa Limassahan
(noin 8 miljoonaa asukasta) ei juuri
koskaan sada. Liman reunamilla on
viitisen kenttää, joilla pelaaminen
ilman osakkuutta on vaikeaa. Osak-
kuus perulaisille maksaa useita kym-
meniä tuhansia dollareita. Diplo-
maattina voisin itse pelata noin 500
dollarin kuukausimaksulla. Yleensä
klubit ovat varsinaisia country clube-
ja uima-altaineen, tenniskenttineen,
kuntosaleineen jne. 

Kaksi kentistä ansaitsee erikoismai-
ninnan. Lima Golf Club sijaitsee ai-
datussa puistossa aivan kaupungin
keskustassa ja toistaiseksi sinne ei
hyväksytä ulkomaisia jäseniä. Nor-
maalin green feen hinnalla pääsee
pelaamaan Granja Azul –kentälle,
joka on 9-reikäinen ja jossa pitää
ylittää liikennöivä maantie kahdella
väylällä! Kenttä oli aiemmin 18-rei-
käinen, mutta naapuruston köyhä
väestö valtasi 9 väylää ja rakensi niil-
le taloja. Pari viikkoa sitten esiteltiin
TV:n uutisissa mestaruuksia voitta-
nut 12-vuotias golfaripoika, jolla ei
ole varaa klubien rangelle ja joka har-
joitteli pitkiä avauslyöntejä koto-
naan pölyiselle hiekkatielle. 

Peru on tunnetusti suosittu matkai-
lukohde, josta löytyy mm. vaihtele-
via ilmastotyyppejä, Machu Picchu -
inkakaupunki ja useita muita arkeo-
logisia kohteita, Andien jäätiköitä,
Amazonian sademetsää ja monipuo-

Inkojen valtakunnassa
Jäsenemme maailmalla: Juha Virtanen, Peru

Kuvilla kisattiin taas
Hieman laiskoja olivat tällä kertaa
MTG:n paparazzit, mutta kisaan tuli
silti hyviä otoksia. Voittajaksi valit-
tiin Irene Parkkisen otos (yllä), jon-
ka mallityttö Amanda palkittiin 100
euron lahjakortilla pro shopiin. Ho-
pea- (alla) ja pronssikuvan otti ex-
meriteijolainen Sini Salmivaara, pal-
kinto 2 x 50 euron lahjakortti sa-
maan myymälään. ■

Onnittelemme voittajia!
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lista gastronomiaa. Pohjois-etelä-
suunnassa Peru jakautuu selvästi
kolmeen eri vyöhykkeeseen: kapea
kuiva rannikko, vuoristo ja Amazo-
nia. Golf-kenttiä ei juurikaan löydy
turistikohteista Liman ulkopuolelta
eikä maata mainosteta golf-matkai-
lukohteena. Potentiaalia kyllä löytyi-

si uusille kentille maan vaurastuessa
kovaa vauhtia. Surfauksesta tai liito-
varjoilusta kiinnostuneille löytyy
kyllä mainioita tuulia ja aaltoja Tyy-
nenmeren rannalta.

Toivottavasti ensi kesä jäisi myös
MTG:n maisemissa vähäsateiseksi.

Täältä Perusta katsoen puitteet
Teijolla ovat ihanteelliset: väljyyttä,
vihreyttä ja reilua meininkiä. Ensi
kesänä tavataan lomien merkeissä
Pori Jazzin jälkeen heinä-elokuussa.
Hyvää golfkesää kaikille! ■

Juha Virtanen, teksti

MTG:n Juha Virtanen ja Machu Picchu, ”inkojen kadonnut kaupunki”, jonka rakennustyöt aloitettiin tiettävästi jo 1440-luvulla. 
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Näyttelytila ja kahvila 
keskelle kylää

Kirkon ja kartanon kupeessa sijaitseva satavuotias Teijon tehtaiden enti-
nen päärakennus herää tulevana kesänä uuteen eloon, kun sinne avataan

kahvila ja näyttelytila. Historiallinen rakennus on vuodelta 1911 eli se täytti
viime vuonna 100 vuotta, mutta sen sisältä löytyy huomattavasti vanhempi
ruukkiajan muisto, punatiilinen masuuni. Lehtemme painatuksen aikana
maaliskuun lopulla rakennuksessa tehdään vauhdilla remonttia. Lähiaikoina
aloitetaan keittiön rakentaminen, sillä kahvilan ja näyttelyn avajaiset pide-
tään toukokuun lopussa.

Avajaisnäyttely tulee esittelemään esillä salonseutulaisten tunnettujen taitei-
lijoiden töitä kesäkuun loppuun asti. Myös heinä- ja elokuun näyttelyt on jo
lyöty lukkoon, ja toiveissa on saada myös syksyn ja jopa talven kuukausille
näyttelytoimintaa. Kahvilan yhteyteen avataan myös pieni taide- ja käsityöpu-
tiikki, jossa myydään lähialueen taiteilijoiden ja käsityöläisten töitä. Lisäksi
Masuunin aulassa tulee olemaan infopiste, josta matkailija löytää kaiken olen-
naisen tiedon Teijon alueesta ja alueen toimijoista. ■

Kahvila ja näyttelyt ovat avoinna näillä näkymin ainakin syyskuulle.  
Kiinteistöä hallitsee Teijon Masuuni Oy, pääomistaja Juha Bäckmand. 

Rinteen vauhti kiihtyy

Kun valtaosa Suomen maaseu-
dusta voihkii rakennemuutos-

ten ja heikkenevän talouden kouris-
sa, niin Teijon Vuoden kyläksi 2011
valitulla alueella vaan lisätään kaa-
sua. Moniin rakennushankkeisiin
liittyy Meri-Teijon hiihtokeskus, jon-
ka isännät Tapani Kakko ja Jarkko
Rannikko suunnittelevat talojen ra-
kentamista rinteen lähistöllä sijait-
sevalle merenranta-alueelle. Lasket-
telijat kaipaavat vuokra-asuntoja, ja
kysyntää on myös niin vapaa-ajan
kuin vakituisellekin asutukselle.

Juuri 60-vuotispäiviään juhlineen
Jarkko Rannikon mukaan rinteen
kolme viimeistä talvikautta ovat ol-
leet menestyksekkäitä. Sadan suo-
malaisen laskettelukeskuksen jou-
kossa Meri-Teijo Ski sijoittuu kävi-
jämäärissä mitaten kahdenkymme-
nen parhaan joukkoon. Viime vuosi-
na Meri-Teijon rinteet ovat houku-
telleet paljon kävijöitä myös kesäi-
sin, jolloin vauhdikas tarjonta sisäl-
tää esimerkiksi rinneautoilua, pyö-
räilyä ja värikuulataisteluja. ■
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Kartanorinteen tonttien myynti käynnistyi viitisen
vuotta sitten, kun alueen kaavoitus sai lainvoi-
man. Kunnallistekniikan rakentaminen vei kui-

tenkin aikansa ja Suomen talousnäkymät kääntyivät
Yhdysvalloista alkaneen pankkikriisin vuoksi huonom-
paan suuntaan, joten alueen rakentaminen lykkääntyi.
Nyt tilanne on muuttunut, ja ensimmäistä valmistunut-
ta taloa pääsee jo ihailemaan. Kuuden rakennuksen
ryhmä viimeistellään kesän aikana. Talot myydään täy-
sin valmiina ja varusteltuina uusimmalla tekniikalla,
joskin yksi jätetään odottamaan tulevan ostajan sisus-
tusvalintoja. Taloja on mahdollista myös vuokrata.

Aluetta hallitsevan Attuale Oy:n toimitusjohtajan
Tommy Skogsterin mielestä aikalisästä oli jälkeen päin
arvioiden etua. – Mietimme koko projektin uudelleen ja
päädyimme alkuperäistä modernimpaan ja myös kor-
kealaatuisempaan ratkaisuun. Talot perustettiin har-
maaksi maalatuille metallipalkeille, mikä johtaa ajatuk-
set alueen pitkään teolliseen historiaan. Samalla palkki-
rakenne keventää visuaalista vaikutelmaa eikä peitä
alueen kaunista kalliopohjaa. Puupintojen luonnonmu-
kainen väri sulauttaa talot metsäiseen ympäristöön.
Samannäköisillä taloilla saimme alueelle harmonisen
yleisvaikutelman.

Kartanorinteen ensimmäiset huvilat ovat muotoilultaan
poikkeuksellisen puhdaslinjaisia ja pelkistettyjä. Raken-
nusten etelänpuoleinen lasiseinä häivyttää sisä- ja ulko-
tilojen eroa. Pinta-alaltaan pienin talo on 106-neliöinen,
suurimmassa on tilaa 154 neliötä. Noin 30 metrin kor-
keus merenpinnasta avaa komean näköalan historialli-
seen miljööseen, jota leimaavat rokokootyyliä edustava
Teijon kartano kirkkoineen, ruukkialue ja meri.

Upean maiseman ja puhtaan luonnon lisäksi Kartano-
rinteen houkuttavuutta lisää venesatama, joka on val-
miiksi suunniteltu alueen edustalle, Teijon sataman
pohjoispuolelle. Skogsterin mukaan satama toteute-
taan siinä vaiheessa, kun tulevat asukkaat esittävät toi-
veitaan veneilyn suhteen. ■

Kartanorinteen myyntiä hoitaa Liisa Lindegren, Salon OP-
Kiinteistökeskus. Vuokrauksesta vastaa Meri-Ruukin loma-
kylä, p. 020 741 8409. 

Uutta arkkitehtuuria perinnemaisemassa
Teijon kartanon pohjoispuolella nousee jylhä Kartanorinteen
alue, jonne on valmistumassa kuusi modernia vapaa-ajan
asuntoa.
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Ruukin Avain – Isoäidin aikaan

Esitykset Mathildedalin Ruukkitehtailla 
11. – 21.7.2012 

ke 11.7. klo 19.00, ensi-ilta
to 12.7. klo 19.00
pe 13.7. klo 19.00
la 14.7. klo 15.00 ja 19.00
su 15.7. klo 19.00
ma16.7. klo 19.00
ti 17.7. klo 19.00
ke 18.7. klo 15.00 ja 19.00
to 19.7. klo 19.00
pe 20.7. klo 15.00 ja 19.00
la 21.7. klo 15.00

Ryhmäliput 18 € (väh. 20 hlöä) 
sis. teatterilipun ja käsiohjelman.

Ryhmäliput 22 € (väh. 20 hlöä) 
sis. teatterilipun, käsiohjelman ja 
kahvitarjoilun väliajalla.

Aikuiset 
ennakkoon 20 €
ovelta 22 €
lapset 4-16 10 €

Ryhmäliput ja S-Etuliput Lippupisteen täyden 
palvelun myyntipisteistä ja puhelinpalvelusta. 
S-Etuliput myös R-kioskeilta tapahtumanume-
rolla 101749.

Tiedustele teatteripaketteja:
ruukinavain2012@gmail.com tai 
puh. 044 3300 038.

Etu golfaajille: Teatterilippua näyttämällä saa 
viiden euron alennuksen aikuisten green feesta. 

www.ruukinavain.fi 
www.facebook.com/ruukinavain

Soita Taksi

K. & M. Laaksonen
H-AUTO BUSSI 1+8
0400 222 006 0400 123 852
TEIJO INVAVARUSTUS
(02) 736 6410
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Nuori opettaja Noora elää
vuotta 2012. Hän on matkalla
Teijon juhannusjuhliin, kun

isoäidin antama avain vie hänet
yllättäen keskelle vuoden 1917 jän-
nitysnäytelmää. Nainen joutuu vai-
keiden valintojen eteen. Uskaltaako
hän vaikuttaa ajan kulkuun ja
samalla omaan tulevaisuuteensa,
vai jääkö hän pelkäksi sivustakatso-
jaksi omassa tarinassaan? 

Isoäidin aikaan kertoo varsinaissuo-
malaisen tehdasyhteisön arjesta
1900-luvun alkupuolen vaikeina
vuosina. Ohjaaja Johan Storgårdin
mukaan vakavaakin aihetta voi käsi-
tellä lempeästi ja huumorin kei-
noin. 

Näyttämöllä esiintyy sotilaita, Mat-
hildedalin ruukin työnjohtajia ja
tehtaan työväkeä, pappi, kauppiaita
ja kylän väkeä. Kommelluksia sat-
tuu, kun Noora yrittää opettaa ky-
län koululaisia nykyajan pedagogi-
sin menetelmin. 

Ruukkiympäristön lumoa 
Rakkaus ja suvaitsevaisuus ovat
Ruukin Avain -trilogian kantavia
teemoja ja ne korostuvat erityisesti
tässä näytelmäsarjan päätösosassa.
Storgårdin mukaan vain rakkaus on
kyllin vahva voima, jos väkivaltai-
sesta historiasta halutaan oppia jo-
tain. Luottamuksen kautta syntyy
aito ystävyys. 

Mathildedalin ruukkitehtaitten idyl-
linen ympäristö ja sen vanhat teh-
dasrakennukset tukevat esitystä
aitoudessaan, eikä turhia lavasteita
tarvita. Autenttista tunnelmaa luo-
vat kauniin luonnon lisäksi hevo-
nen, aikakauden kulkupelit sekä
alueella aikoinaan valmistetut ajo-
neuvot ja maatalouskoneet. 

Tuttuun tapaan esitys sisältää myös
runsaasti musiikkia, jonka säveltää
Teijoon kotiutunut lahjakas muu-
sikko Jouni Lampinen. ■

Tuula Sipilä, teksti 

Mathildedalissa jo neljänä kesänä esi-

tetty Ruukin Avain -kesäteatteritrilogia

on ehtinyt viimeiseen osaansa.

Näytelmä ”Isoäidin aikaan” vie katsojat

heinäkuussa koskettavalle aikamatkalle

1900-luvulle maamme itsenäisyyden

alkuhetkiin. Näytelmän on käsikirjoitta-

nut ja ohjaa edellisten vuosien tapaan

Johan Storgård.

Ruukin Avain 1900-luvulle
Kesäteatteria Mathildedalin Ruukkitehtailla 11. – 21.7.2012 
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Aloitetaan siitä, että kahdet talkoot on jo takana.
Kaikki lattiat on piikattu ja ikkunat ja ovet korjat-
tu ja kitattu. Lampi on ruopattu ja laajennettu.

Pönttöuunit todettu toimiviksi ja niiden pellit on osittain
uusittu. Seuraavaksi tehdään viemärit ja vesijohdot ja
lattioihin asennetaan eristykset ja lattialämmitykset,
jotta päästään valamaan uusia lattioita. Seinät ja katot
hiekkapuhalletaan ja entinen öljysäiliöhuone kunnoste-
taan takkatuvaksi… Tuosta lähdettiin liikkeelle, ja loppu-
jen lopuksi saunarakennus seisoi täysin sisältä kuorittu-
na.

Keskivaihe
”Ai näin iso remontti” ja ”kyllä siitä tulee hieno” ovat
sanat mitä kuulee, kun kävelijät poikkeavat kyläsaunaa
katsomassa ja kyselemässä milloin pääsee taas sauno-
maan. Ja hieno ja lämmin siitä tuleekin. Vanhat pönttö-
uunit lämmittävät pukuhuoneita, lattialämmitys pitää
jalat lämpiminä, ja takkahuoneessa voi talvella paistaa
makkarat. Lämmitetty polku vie lammen hienoille uusil-
le portaille, joissa on myöskin askelmissa sulanapitoläm-
mitys. Monet ovat niitä ihastelleet ja kyselleet tekijää,
joka on Aulis Mäkitalo Matildasta. 

Aikaa vieneet purku- ja tasoitustyöt alkavat olla taka-
na ja nyt ollaan jo pintatöissä saunassa, pesuhuoneessa
ja pukuhuoneissa. Kyläsaunan seinät ovat saaneet rapa-
tun uuden ilmeen Kai Siltalan käsistä. Ikkunat ja ovet on
asennettu, ja Kari Mäkinen on tehnyt ison työn vanhojen
ikkunoiden kunnostamisessa uusien veroisiksi.

Pukuhuoneiden ovet ovat mallimestari Leo Pölösellä
muutettavana uusiin mittoihin, ja Jukka Linsén on hoi-
tanut piha- ja puutöissä kuljetukset ja puhdistukset.
Tämä talkootiimi onkin suorastaan asunut kyläsaunalla
ja heillä on koossa jo yli 1700 talkootuntia. Iso kiitos
kuuluu monelle muullekin kyläläiselle ja kesäasukkaille,
jotka ovat tulleet antamaan apunsa remontissa.

Tässä vaiheessa jo kiitos: Paula, Rauno, Jukka, Anja,
Eki, Jukka, Esko, Pia, Jarkko, Aila, Masi, Jore, Mika,
Alpo, Taisto, Taina, Elmo, Kari, Irene, Tarja, Tauno,
Tapani, Jari, Tino ja lukuisat muut... 

Loppusuora
Kyläsauna avattiin helmikuun alussa ja parhaimmillaan
saunomassa on ollut yli 40 henkilöä illassa. Saunan 600
kiloa kiveä sisältävä kiuas hellii saunojia, ja avanto kihel-
möittää. Saunasta on jo nyt tullut kylän olohuone, jossa
keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin keskustel-
laan kiihkeästi kylän ja Suomen tapahtumista. Takka-
huoneessa paistellaan kyläkaupoista hankittuja makka-
roita ja maistatellaan sinappeja. 

Avajaiset pyritään pitämään kevään aikana, kunhan
ensin saadaan katto korjattua kaupungin toimesta, min-
kä jälkeen päästään remontoimaan loppuosa saunasta.
Mutta jo sitä ennen: Tervetuloa nauttimaan koko kylän
olohuoneeseen, Teijon Kyläsaunaan. ■

Pia Kaartinen, teksti

Teijon kuuluisa kyläsauna uusittiin
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Jos haluat olla varma kalansaaliista,
varaa aika Lohenrenkaasta, joka löytyy
Kirjakkalasta. Tarjolla on loppukesästä
myös rapuja. P. 050 3706 334.

Kun jano pääsee yllättämään tai kun
kaipaat hauskaa seuraa, Mathildedalin
keskustassa oleva kahvila-ravintola
Terho on sinun paikkasi. Koko kylän
olohuoneeksi vakiintunut ravintola on
tunnelmaltaan ja sisustukseltaan muka-
van leppoisa. Viikonloppuisin kuullaan
karaokea ja yleisöä viihdyttää usein
myös trubaduuri. Pikkusuolaistakin on
tarjolla, ja Terhon tiloissa toimii myös
alueen matkailukeskus Meri-Teijo
Center, josta löytyy vuokrattavia loma-
huoneistoja, vauhdikasta veneurheilua
ja mukava katamaraani kalareissulle.
Myös kattavat kiinteistöpalvelut kuulu-
vat yrityksen toimialaan. Terho on
avoinna ma-to 10-18, pe 10-23, la 12-
23 ja su 12-18. Viikonloppuisin bileet
jatkuvat yleensä aamukahteen.
P. (02) 736 3801. www.meri-teijo.com

Palvelu pelaa

Teijolaiseen maisemaan ja arkielämään
kuuluva kauppa sai uudet omistajat ja
nimen, Teijon Kyläkauppa. Erinomai-
sella paikalla sijaitsevan kyläkaupan
toimintaa jatkavat Marco Pälikkö ja
Masi Kauppinen. Herrat ovat jo
tehneet lukuisia uudistuksia, esimerkik-
si rakentaneet terassin ja aloittaneet
pienimuotoisen autoilijoiden avustus-
palvelun. Renkaiden ja polttimoiden
vaihdot sujuvat kädenkäänteessä näiltä
kokeneilta ammattilaisilta. Kyläkauppa
on avoinna mahdollisimman pitkään
joka päivä. Kotikuljetuspalvelu.
P. (02) 736 6160.

Teijon toinen kyläkauppa sijaitsee Vil-
niemessä. Vilniemen Valinnan tiloissa
on myös Veikkauksen, postin ja Matka-
huollon toiminnat. Myymälä tarjoaa täy-
den valikoiman ruoka- ja kotitaloustar-
vikkeita. Erityisesti jäätelö-, karkki- ja
juomapuoli ovat kattavat. Sieltä löydät
myös lähiseutujen laadukkaita elintar-
vikkeita. 

Jos pitkäksi venähtäneet otsahiukset
haittaavat puttaamistasi, niin Parturi-
Kampaamo Meri-Salonki on oikea
osoite. Teijon Kyläkaupan vieressä,
Teijontie 73, p. 044 733 5331.

Kun iso nälkä yllättää, kannattaa suun-
nistaa Mathildedalin ruukkialueelle, jos-
sa Ruukin Krouvi tarjoaa maukasta
ruokaa tunnelmallisessa ympäristössä.
Ruokalista ulottuu kalaruoista ja salaa-
teista pihveihin ja pizzoihin. Kesäisin on
mukava istuskella merenpuoleisella
terassilla ilta-auringon lämmössä.
Ravintoloitsijana on Kari Itäluoma. 
P. (02) 735 0220 tai 0400 790 339.
www.ruukinkrouvi.com

Kevyempää hiukopalaa saa Sypressi-
kesäravintolasta, joka tarjoaa myös
monipuolista hierontaa ja kodinomaista
majoitusta. Tunnelmallinen Raasepori
venyy tarvittaessa kokous- ja juhlatilak-
si. Sypressin löydät osoitteesta Matil-
dan puistotie 6. P. 040 718 7486 tai
040 555 1962. www.sypressi.fi 

Teijon teollisuusalueella sijaitsee lou-
nasravintola Brukinranta, joka on
myös varattavissa erilaisiin tilaisuuksiin.
Yritystä isännöi salolainen TiiPii
Catering. P. (02) 736 6333.
www.teijonruukki.fi/brukinranta/
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Meri-Teijos spelsäsong 2011
varade från april till början av

december. Spelsäsongen var en av
de längsta i Finland och vi hoppas
att den kommande kommer att vara
minst lika lång, förhoppningsvis
ännu längre.

Meri-Teijo rf:s verksamhet har varit
i full fart redan före öppnandet av
banan. Svingin kutsu har kommit ut
och kommittéerna har planerat
sommarens verksamhet och händel-
ser. Årstävlingen sker i juni, i juli
äger spelutfärden rum, hålspelen
och mästerskapsspelen senare på
sommaren. Hanska naulaan-festen
med spel är planerad till medlet av
oktober men även senare utlovas
tävlingar på banan. Övrigt? Allt hän-
ger på medlemmarnas iver och akti-
vitet. Möjligheterna att göra något
gemensamt inom fritidsintresset är
otaliga. Frivilliga efterlyses även
detta år liksom förra året. Alla är

välkomna att ställa upp och tackas
redan på förhand.

Föreningens ekonomiska läge är
tillfredställande efter några år av
förlust. I år blev det nödvändigt att
höja medlemsavgiften med fem
euro. Höjningen i sin helhet går till
att täcka Golfförbundets höjda
medlemsavgift. Kommittéernas bud-
getar är i år på normal nivå och ger
hoppeligen möjligheter att förbättra
verksamheten. Det är inte alltid
fråga om pengar, saker kan skötas
med självuppoffringsprincipen.

Det lönar sig att under sommarens
lopp följa med kommittéernas hän-
delser på internet och anslagstav-
lan. Det är fullt möjligt att öka
användandet av e-post som infor-
mationskälla ifall medlemmarna
uppger sin email-adress och adress-
förändringar. 

Läckerbitar på svenska

Kun mielesi tekee samoilemaan turval-
lisessa ja monimuotoisessa maisemas-
sa, Metsähallituksen omistama Teijon
Retkeilyalue on antoisa kohde. Noin
2400 hehtaarin kokoinen alue kätkee
sisäänsä upeita opastettuja reittejä,
jotka kiemurtelevat läpi soiden viistäen
puhdasvetisten järvien rantoja ja nous-
ten välillä korkeille kallioille. Alueelta
löytyy myös erilaisia majoitusvaihtoeh-
toja, joten luontomatkailulle on mitä
parhaat edellytykset. P. 020 564 4700.
www.luontoon.fi.

Jos loma-asuntosi kaipaa remontointia
tai haluat värvätä työmaallesi pätevän
kirvesmiehen, Kari Taurén on oikea
mies, p. 040 353 7446.

Jos tarvitset LVI-alan ammattilaista,
soita Lasse Heinolle Teijon Vilniemeen,
p. 0400 784 438. 

Toinenkin putkimies löytyy Vilniemestä:
Urho Elo, p. 044 053 4037.

Jos tulisijasi kaipaa nuohousta tai talosi
ilmanvaihtojärjestelmä puhdistamista,
Jari Takanen auttaa, p. 0400 535 465.

Kun kyyti puuttuu, teijolainen Laakso-
sen taksi pelastaa pulasta joko tila-
autolla tai pikkubussilla. Autojen puhe-
linnumerot ovat 0400 222 006 ja 0400
123 852. 

Lisää tietoa: www.teijo.fi

Vi går nu mot en ny spelsäsong
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Jaris tankar
Medan jag skriver detta dalar snön
sakta ner och vår golfbana står i
vacker vinterskrud. Snart kommer
vi att kunna öppna den nya golf-
säsongen. Då kommer banan att
vara ännu mera tilltalande. Gräset
grönskar och greenerna halar som
blankis.

Jag började jobba som MTG:s nya
verkställande direktör 15.11.2011.
Under höstens sista tävlingar hann
jag redan träffa en del av våra med-
lemmar.

Till alla dem jag inte ännu råkat rik-
tar jag en vänlig hälsning. Min förs-
ta beröring med medlemmarna var
positiv. Jag träffade tuffa, glada och
entusiastiska golfare under höstens
sista rundor.

Nyheter och lite gammalt
Under vinterhalvåret har det skett
en hel del saker. Många förändrin-
gar kommer att äga rum. Jag avslö-
jar ännu inte alla men ändå någon-
ting. Banans skick och dess skötsel
prioriteras. Efter att ha gått runt
banan ett antal gånger kunde jag

konstatera att Meri-Teijos bana hör
till eliten av Finlands golfbanor på
grund av sin utmanande karaktär.
Låt om oss vara så stolta över vår
bana och varje greenträff, att vi
ömmar för dess skötsel med att
reparera varje spår efter nedslag.
Den nya bunkermaskinen och
greenklipparen med vertikalskärare
torde vara de mest markanta inno-
vationerna. Nästa sommar är det fel
på slaget om det saknar backspin.
Det kommer ni att märka då ni övar
på rangen. Det viktigaste av allt är
ju bollarna på rangen. De kommer
att vara nya och skinande blanka. I
rubriken lovade jag även något
gammalt. Pro-shopen och restauran-
gen sköttes förra året av utoms-
tående men under den kommande
säsongen återgår de i MTG:s regi.
De återstående förnyelserna kom-
mer ni att få se och uppleva då ni
anländer för att spela.

Trivsel och etikett
Dessa två ord förutom banans skick
är golfens viktigaste deviser. Golf är
en social gren, fastän vi tävlar
ibland med gnisslande tänder. En
glad, käck och empatisk anda ska-
par en stark sammanhörighet inom
klubben. En känsla av att detta är

Det utlovas en intressant sommar i
Meri-Teijo. MTG Ab har anställt en
ny verkställande direktör och ban-
mästaren kommer att ha fullt upp
med banan efter den stränga vin-
tern. Vi önskar dem båda arbetsf-
röjd och framgång.

Låt oss spelare göra vår andel för
att höja speltrivseln; vi använder fli-
tigt greengaffeln för att reparera
spelmärken på fairway och krattar
noggrant efter oss i bunkern.
Spelhastigheten lär vara det allt
återkommande ämnet såväl hos oss
som hos andra. Lyckligtvis har möj-
ligheten att gå förbi hittats på.
Använd den klokt och enligt spelsi-
tuation.

Låt oss njuta av spelet, sällskapet
och samvaron på klubben. Trevlig
spelsäsong! ■

Elina Nissi
ordförande

Meri-Teijo Golf ry
Juttu suomeksi sivulla 2
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Meri-Teijo Golf fick i slutet av
förra säsongen en ny verkstäl-

lande direktör. Befattningen mot-
togs av den 43-årige Jari Isometsä,
en för oss alla känd skidåkare.

Till Jaris familj hör förutom
hustrun två barn (en 8-årig dotter
och en 14-årig son). Han är hemma
från Torneå och är den yngsta av
sex syskon. Skidåkning har alltid
hört till hans liv och som yrke unge-
fär i tjugo år.

Innan MTG anställde Jari arbetade
han som FC Honka:s försäljnings-
chef och en kort period inom
finansvärlden. Idag är golfen hans
arbetsfält.

Var Meri-Teijos bana bekant för dig
före förra hösten?
– Innan förra hösten hade jag aldrig
spelat Meri-Teijo banan. Jag visste
nog var banan befann sig och jag
hade dock hört om banan i flera
repriser. Alla mina spelkamrater
berättade om våren att Meri-Teijo
har redan öppet. Mitt eget golfint-
resse började då man i Torneå öpp-
nade en par 3-bana, en stor bana
höll på att byggas. I sällskap av
kompisar gick vi ut för att prova
och då sade det klick. Idag spelar ja
med handicap 6,1 och ifall tiden
räcker till så försöker jag komma
till under sex. Hade nått det resulta-
tet redan förra sommaren men mitt
hcp steg under senhösten.

Du är en tydligt passionerad golfid-
kare. Var har du spelat ditt

”katastrofhål”, och vad hände då
egentligen?
– Har faktiskt inte blivit utsatt för
några katastrofhål. Dubbel bogey
skulle redan vara ett sådant.
Kommer inte ihåg något unikt
sådant, inte heller någon speciell
lyckoträff. Hole-in-one har uteblivit.
Några eagles har jag åstadkommit
och till dem har det alltid behövts
toppenslag.

Om du hade ett trollspö, vilka tre
saker skulle du villa förbättra?
– Banans styrka ligger i den långa
spelsäsongen. Banan är också känd
för sitt goda skick, speciellt gree-
nerna. Snabbt tänkt skulle jag villa
trolla fram 1)en tunnel under vägen
mellan 11 och 12 fairway. Det skul-
le vara viktigt med tanke på säker-
heten. 2) När man svänger in från
huvudvägen på vägen som leder till
banan, borde infarten snyggas upp
och asfalteras. 3) Mera utrymme till
vänster på 10-utslagsplats.

Hurudana hälsningar vill du skicka
till klubbens medlemmar och aktie-
ägare?
– Önskar er alla en enastående golf-
säsong. Jag väntar med entusiasm
på att stifta bekantskap  med med-
lemmar och aktieägare. ■

Pirjo Niemi, text  
Juttu suomeksi sivulla 5

Jari Isometsä – ny verkställande direktörroligt. Min högsta önskan är att
klubben fylls av glada och skrattan-
de människor.

Att följa golfetiketten är även en del
av trivseln. Jag anser att etikettens
viktigaste delar berör enkom triv-
seln och omtanken av andra män-
niskor. Som exempel behärska och
följa reglerna, reparera efterlämna-
de spår, raskt spel och passering.
Allt detta ökar spelhastigheten och
trivseln på banan.

Under nästa säsong kommer man
att fästa stor vikt vid spelhastighe-
ten. Golf är ingen snabbhetstävling,
men en god rytm på banan är en
fördel för alla. Att låta den efter-
kommande snabbare gruppen gå
förbi visar omtanke och etikett. Vi
har framför oss en strålande golf-
sommar. Låt oss göra det till en
glad sak för både oss själva och
våra spelkamrater.

Kom ihåg, att en birdie per dag
håller humöret uppe och kroppen
viril. ■

Jari Isometsä
VD, Meri-Teijo Golf Ab

Juttu suomeksi sivulla 4
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PELIHINNAT

Arkisin      40 €

Viikonloppu ja pyhät 45 €

(alle 18-v. –50 %)

Muita vaihtoehtoja:

3-kortti 120 €

10-kortti 350 €

Vuokrapelioikeus 710 €

TULE JÄSENEKSI

Ei liittymismaksua.

Jäsenmaksut  

• Aikuinen 80 €

• Juniori (alle 22-v.) 35 €

Jäsenyyteen liittyvä minimipelioikeus
on 3-kortti.

KLUBI

MTG klubi avataan klo 8.00.

Klubilla voi käyttää Liikunta- ja kulttuu-
riseteleitä, Virikeseteleitä sekä Sportti-
Passia.

MTG INFO

RAVINTOLA

Ravintola on avoinna pääsääntöisesti
silloin kuin klubi, mutta aika venyy
pitempään asiakastilanteen mukaan. 

Ravintolassa on tarjolla lounasbuffet,
pikkusuolaisia, kahvileipiä, eväitä, jääte-
löä ja virvokkeita. A-oikeudet. 

Yleisimmät maksukortit ja Lounassetelit
hyväksytään.

Tilauksesta ruokailut ryhmille. 

MERENRANTASAUNA

Upeat puitteet 
• kokouksille 
• asiakastilaisuuksille
• sukujuhlille
• häätilaisuuksille
• kaveriporukoille

PRO SHOP
• Vaatteet ja välineet
• Mailojen vuokraus

OSTA OMA OSAKE

Jos olet kiinnostunut Meri-Teijo Golfin
osakkeista, soita Jari Isometsälle, 
0400 693 501.

www.meriteijogolf.com
Tule meille vaikka veneellä!
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PELAAVAN OSAKKAAN EDUT VUONNA 2012
(jos olet aktivoinut osakkeesi omalle nimellesi)

• rantasaunan vuokraus henkilöosakkaille vain 200 € / kerta (ei yritystilaisuudet). 
Käyttö on mahdollista klubin aukioloaikoina, jolloin henkilökunta on paikalla.  

• osakas voi käyttää par 3 -kenttää korvauksetta
• osakkaille poletti 1,50 €
• osake sisältää yhden alle 24-vuotiaan perheeseen kuuluvan pelioikeuden
• osakkaan vieraan green fee (max 3 vierasta) – 10 € alennus green feestä
• golfauton vuokra osakkaalle edullisempi – hinta 25 €
• osakastapahtuma kesällä (mm. golfkilpailu, rantasauna, ateria)
• osakkaan pelimaksu SaG ja ArGC 30 € ja WGCC  10 € green feestä,  

peliaikavaraus täytyy tehdä  samana päivänä 
• osakkaalla on oikeus hankkia SGKY:n Kultakortti hintaan 150 €.

Kortti oikeuttaa pelaamaan kaikilla Kultakortti -kentillä kaudella 2012.

Eke Golf Oy:n, Han-Golf Oy:n, JC Ruukkigolf Oy:n ja Meri-Teijo Golf Oy:n
OSAKASETU KAUDELLA 2012

Kun olet Eke Golf Oy:n, Han-Golf Oy:n, JC Ruukkigolf Oy:n tai Meri-Teijo Golf Oy:n
osakkeenomistaja (henkilökohtaisen pelioikeuden lunastanut osakkeenomistaja),
voit pelata alla olevilla kentillä sopimushinnan mukaan:

Eke Golf 25 €
Han-Golf 26 € (36 € 15.6.–15.8.)
JC Ruukkigolf 22 €
Meri-Teijo Golf 30 €

• hinnat ovat voimassa arkisin (ma-pe) 
• peliajan voi varata klubin varaussääntöjen mukaan

Eke Golf Oy:n, Han-Golf Oy:n, JC Ruukkigolf Oy:n, Meri-Teijo Golf Oy:n ja Nordgolf Oy:n
YHTEISTYÖETU KAUDELLA 2012

8.6. ja 6.8.2012 pidetään yhteistyöhön osallistuvilla kentillä (Eke Golf, Han-Golf,
Ruukkigolf, Meri-Teijo Golf ja Nordcenter) yhteinen vaihtopäivä, jolloin henkilökoh-
taisen pelioikeuden lunastaneet osakkeenomistajat saavat vapaasti pelata millä
tahansa kentällä tai useammallakin hintaan 15 € per kierros.

VAIHTOPÄIVÄ Kytäjä Golfin kanssa heinäkuussa. Päivämäärä ja pelaajamäärä 
ilmoitetaan myöhemmin.   

• kaikki edut koskevat henkilökohtaisen pelioikeuden lunastaneita osakkaita  
• pelioikeus todennetaan Golfliiton tasoitus- ja jäsenkorttiin liimattavalla 

MTG Oy:n vuositarralla  
• ei koske vuokrapelioikeudella pelaavia.

Firmagolf
Meri-Teijo Golf sijaitsee meren äärellä
purolaaksossa ja tarjoaa pelaajilleen 
sopivasti kumpuilevat väylät vesiesteiden
vaikeuttamina. Rannalla oleva viihtyisä
sauna luo loistavat tilat ”jälkipeleille” ja
illalliselle. 

ESIMERKKIOHJELMA

Tervetuloa! Ryhmä saapuu aamiaiselle tai
lounaalle Meri-Teijo Golfiin.

Aktiviteetti: golfkilpailu golfareille, muille
opetusta ja par 3 -kentän kisailu tai muuta
ohjelmaa.

Löylyä: jälkipelit rantasaunalla, kuumim-
mat kisaajat voivat jäähdytellä meressä.

Illallinen: maittava buffet-illallinen
rantasaunan tiloissa.

Kesto: koko päivä.

Ajankohta: huhtikuusta ensi lumeen 
saakka.

Ryhmän koko: 15-40 henkilöä.

Hinta: alkaen 80 euroa / hlö.

Hinta sisältää: aamiaisen tai lounas-
buffetin, eväspaketin, pelimaksun, kärryt,
poletin, tulospalvelun, par 3 -kentän
käytön, merenrantasaunan ja illallisen.

Lisämaksusta: alkoholi- ja virvoitusjuo-
mat, palkinnot, kokouspalvelut, majoitus,
kuljetukset...

Pyydä tarjous: Riitta Avola, 050 595 4328
riitta.avola@meriteijogolf.com

Saunan rantaan pääsee myös veneellä!
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MATKOMPIS
HERTSBÖLEVÄGEN 1• 25900 TAALINTEHDAS

LVI-ELTEKO OY
vesijohtotyöt ja tarvikemyynti

KVV-oikeus

puh. (02) 7366 242
0400 784 438

www.lvi-elteko.net

Hyväntuulen venevuokrausta!

Kotisatama Kasnäs, yritysristeilyjä myös Helsingistä!
Myös Kroatian, Ruotsin, Turkin ja Kreikan purjehduslomat.

Finlandia Sailing Oy Ab
Kolapakantie 1 a 8, 25900 Taalintehdas

+358 400 421 050
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02 0763 9614, fax 02 0763 9611
Niklas Löfberg
0400 533 016
Roger Othman
0400 533 277
e-mail: dmarin@netti.fi

Sanvatek
DALSBRUK 25900 TAALINTEHDAS

Puh. (02) 4661 390 
Robert Salonen 0405 854 233
Vi utför även plåt- och metallarbeten
Teemme myös pelti- ja metallitöitä

OY
AB

LVI
VVS

SÄHKÖ/EL SJÖHOLM
Sähköasennukset/elinstallationer
GSM 040 558 6432
e-mail: tommy.sjoholm@pp.inet.fi

25900 DALSBRUK 044 592 7172
w w w . j o h e c e n t e r . f i

Prenumerationsavgifter / Tilaushinnat:
FORTLÖPANDE TIDSBUNDEN

KESTOTILAUS MÄÄRÄAIKAINEN
Finland / Suomessa 12 mån. kk 39 € 6 mån. / kk 24 €
Övriga länder / Muut maat 12 mån. / kk 50 € 6 mån. / kk 38 €

PRENUMERATIONER / TILAUKSET:

anne.andersson@abl-kimito.fi 
� (02) 421 725
Fax (02) 421 718

Prenumerera på 
Kimitoöns lokaltidning!
Tilaa Kemiönsaaren paikallislehti!

Utkommer torsdagar 

till c
a 5.100 prenumeranter!

Ilmestyy torstaisin 

n. 5.100 tilaajalle!

www.abl-kimito.fi

Peltisaumakattoja, peltityöt ym.
Autohuollot, alustan suojaukset
040 524 9424  / 040 587 4695

Arkadiavägen 2
25700 Kimito

Metallarbeten • Försäljning av Ruukki produkter (även montering)
Kontakt: Robert Ekman, Pumpvägen 12, 24900 Dalsbruk
gsm: 040 530 3834 • robbe@robbes-svarveri.com • www.robbes-svarveri.com
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Meri-Ruukin lomakylä
Alueen 20 loma-asuntoa sekä  rantasauna ovat vuokrattavissa ympäri vuoden.

Hyvä varustelutaso, omat keittiöt, takat ja saunat. Vuodepaikat kuudelle. 
Lomakylästä matkaa golfkentälle vain 2 km. Lomakylän asukkaille 

alennusta Meri-Teijo golfin green-fee maksuista.

Lisätietoja ja varaukset numerosta 020 741 8409
meri.ruukki@profilbau.fi

Nyt myös majoitus- & golf-paketteja, kysy lisää!

www.meri-ruukki.fi
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