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Sanotaan, että "golfissa ei ole
kysymys elämästä ja kuole-
masta, vaan paljon tärkeäm-

mistä asioista."  Juuri näin! Tärkeitä
asioita ovat peli-ilo, onnistuminen,
yhdessäolo ja mukava liikunta -
myös silloin kun pallo loiskahtaa
vesiesteeseen.

Sanotaan myös, että "golfissa pela-
taan omaa tasoitusta vastaan".  Ei
pelata ketään vastaan vaan oman
pelin puolesta.

Mutta miksi sitten seuran mesta-
ruuskisoihin osallistuu joka vuosi
yhä vähemmän pelaajia? Onko rima
liian korkealla? Miksi erityisesti nai-
set jättävät tulematta kisaan?
Seuran alkuaikoina sarjoja oli
kolme, ja nyt eri ikäluokillekin on
omat sarjansa. Seuraus on, että eri-
tyisesti naisten sarjoihin on ollut
vaikeata saada riittävästi osallistu-
jia.  Mestiksiin osallistuminen on
pelikesän kohokohta.

Onko peli jo pelattu ennen ensim-
mäistäkän lyöntiä? Onko voittami-
nen liian tärkeätä? Kaikki eivät voi
olla kisan ykkösiä. Voittajia ja yhtä
elämystä rikkaampia ovat kaikki,
jotka osallistuvat. Tärkeintä on, että
viihdytään ja nautitaan pelistä.

Muistaakseni ensimmäisissä mesta-
ruuskisoissani pelasin molemmat
kierrokset yli 130 lyönnin. Olin tyy-
tyväinen ja lounaskin tarjottiin.

Mestikset ovat tänä vuonna viikon-
loppuna 24.-25.8. Laittakaa allak-
kaan! Tänä vuonna kilpailutoimi-
kunta arpoo mahtavan yllätyspal-
kinnon kaikkien osallistujien kes-
ken. Osallistutaan ja pidetään haus-
kaa! ■

Elina Nissi
puheenjohtaja
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Teijolaisella Senita Pukilla on kaksi
rakasta harrastusta: ratsastus ja
golf. Molemmissa hän on taitava.
Lue lisää sivulta 15.

Retki golfin alkulähteille oli MTG:n
karskeille äijille upea kokemus.
Värikäs tarina alkaa sivulta 20.

Mathildedalin Valimossa nähdään
kesän aikana esimerkiksi hieno
Ladies Big Band (15.6.). Lisää alueen
kesätarjonnasta sivulla 24.
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Talven selkä on jo taittunut ja
golfkausi 2013 on pian alka-
massa. Viime kesä ja syksy jat-

kuvine sateineen koetteli golfareiden
hermoja. Meillä Meri-Teijossa pelat-
tiin kuitenkin 236 päivää golfia ka-
lenterivuonna 2012. Ylpeänä voim-
me todeta sen olleen valtakunnan pi-
sin aukioloaika 18-reikäisillä kentil-
lä. Sateiden johdosta kierrosmäärät
kentällämme laskivat 3,5 %. Pidimme
kuitenkin pintamme hyvin,  sillä mo-
nilla muilla kentillä kierrosmäärät
laskivat paljon enemmän. 

Kentänhoidolla oli myös haasteensa
sateiden keskellä. Selvisimme niistä
kuitenkin hienosti ja positiivista oli,
että kastelujärjestelmän sähkölasku
oli historian pienimpiä.

Kenttäuutisia
Kentän kuntoon kiinnitetään tuleval-
la kaudella entistäkin enemmän huo-
miota. Suunnitteilla on bunkkerei-
den parannusta, istutusten siirtoa ja
uusien puiden istuttamista. Muuta-
ma kentällä oleva siltakin tarvitsee
huoltoa. Griinien nopeuteen tullaan
kiinnittämään erityistä huomiota.
Kenttämestarillemme on ostettu hä-
nen toiveidensa mukaan griinijyrä.

Kenttäalueemme on suuri ja raffia
todella paljon. Kesän aikana leik-
kaamme kymmeniä tunteja sellaisia-
kin alueita, jotka eivät tule edes huo-
nolla lyönnillä peliin mukaan.
Olemmekin suunnittelemassa hive-
nen erilaista leikkuuohjelmaa. Väylä
10 osalta tullaan tekemään pieni
muutos. Out-paaluja siirretään ojan

jälkeen jonkin verran vasemmalle.
Tällä muutoksella pyritään ohjaa-
maan peliä väylän mukaisesti ja
samalla saadaan 18 väylän avauk-
seen lisää tilaa. Uhkarohkeat pelaa-
jat voivat edelleen yrittää toisella
lyönnillä viheriölle, mutta riskit kas-
vavat.

Otan mielelläni vastaan pelaajien
kommentteja ja mielipiteitä kentän
parantamiseksi. Resurssien mukaan
pyrimme täyttämään toiveenne.
Tietysti vain hyvät ideat huomioi-
daan, ja otan valtuudet päättää, on-
ko idea hyvä vai huono.

Tuleva kausi
Kenttämme toiminnassa tärkeää
osaa näyttelee kilpailut. Kilpailuissa
luodaan yhteishenkeä. Tärkeintä ei
ole voitto vaan murskavoitto. Tule-
van kauden kilpailukalenteri noudat-
taa pääosin tuttua ja turvallista lin-

Jarin mietteet 

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

Malmin raitti 4, 00700  Helsinki

Puhelin (09) 4174 5500

GSM 0400 402 041

sähköposti amc@dlc.fi 
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jaa. Viikkokilpailu Salo Golfin ja
Wiurilan kanssa jatkuu, samoin suo-
sittu Suomi-Golf.

Haluan nostaa esiin muutaman klu-
billemme tärkeän kilpailun, joihin
haluan kannustaa kaikkia osallistu-
maan. Salon kaksipäiväinen mesta-
ruuskilpailu pelataan 29-30.6. Finaa-
li pelataan Meri-Teijossa, joten meil-
lä on mukava kotikenttäetu. 

Klubimme mestaruuskilpailut on
tarkoitettu kaikille. Tapa on ollut,
että vain niin sanotut paremmat pe-
laajat uskaltautuvat mestiksiin. Teh-
dään tähän nyt muutos. Haastan siis
kaikki osallistumaan niin reikä- kuin
lyöntipelimestaruuskilpailuihin.
Tehdään klubimme tärkeimmästä
kilpailusta sen arvoinen.

Hieno golfkausi on taas edessämme.
Tuleva kesä on ennustajan mukaan
superlämmin. Helteisiä päiviä on lu-
vassa paljon. Terassiparlamentti pi-
tää kokouksia ennätysmäärän ja ski-
nirahat kulutetaan ravintolan kas-
saan. Muistakaa tarkistaa tasoituk-
senne ennen kauden alkua, ettei tule
ikävää yllätystä. Loistavan  tasoitus-
järjestelmän ansiosta allekirjoitta-
neen tasoitus tippui talvella yhdessä
yössä 0,6:lla ilman pelaamista.

Niin se ennustaja, joka lupailee niitä
helteitä. Se olen minä! 

Nähdään kun tavataan! ■

Jari Isometsä
toimitusjohtaja

Meri-Teijo Golf Oy
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Golf on monien mielestä maailman vaikein pallope-
li, vaikka siinä lyödään paikallaan olevaa palloa.
Pelinä golf on suuri mysteeri, mailat heiluvat ja

pallot suhisevat, mutta sitä ei voi koskaan täysin ymmär-
tää. Golfiin kehittyy myös voimakas intohimo – pelaa-
maan on päästävä, oli keli tai elämäntilanne mikä tahansa.

Mikä sitten golfissa viehättää? Mistäpä tuon tietää, mutta
ainakin se on hienoa, että aloittelijakin pystyy yhdellä
reiällä samantasoiseen suoritukseen kuin kokeneemmat
pelaajat. Tasoitusjärjestelmän ansiosta klubipelaaja voi
pelata tiukkoja otteluja jopa parempiaan vastaan.

Golf on merkillinen peli siinäkin mielessä, että pelin taso
vaihtelee päivästä toiseen. Kaikki golfarit – tasoituksesta
riippumatta – voivat pelata yhtenä päivänä todella hyvin
ja seuraavana surkeasti. Miten tällainen vaihtelu on mah-
dollista, sitä ei tiedä kukaan. Mutta yksi asia golfissa on
varmaa. Mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmaksi peli-
si kehittyy.

Golfaaja ei ole koskaan valmis, vaan hän on aina opin tiel-
lä. Maailman huipuillakin on omat valmentajansa, joten
kaipa me klubipelaajatkin tarvitsemme säännöllistä ope-
tusta. Niinpä Meri-Teijo Golfin naispelaajille on tarjolla
tänäkin pelikautena sekä lähipeli- että swingiharjoituksia.

Ladytoimikunta järjestää myös entiseen tapaan erilaisia
kilpailuja, tapahtumia ja pelimatkoja. Uutuutena on Salon
ja Wiurilan ladygolfareiden kanssa järjestettävä 3-osainen
LadyCup-kisa seurojen kaikilla kolmella kentällä.

Golfin mottona on aina ollut, että golfin pitää olla haus-
kaa! Ja niinhän se on, joten nautinnollisia pelejä ja vähän
lyöntejä!

Nähdään kentällä!

Tarja Hakulinen
ladykapteeni

myynti@kasnas.com • www.kasnas.com

Golfin kiemuroista
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Työpaikoilla järjestettävillä esi-
miestyön kursseilla luennoit-
sijat viittaavat toisinaan lii-

kuntaan ja urheiluun. Näissä viit-
tauksissa pyritään osoittamaan yh-
täläisyyksiä ja lainalaisuuksia, jotka
pätevät sekä työelämässä, että va-
paa-ajan liikunnassa. Käymiltäni
kursseilta muistan erityisesti yhden,
jossa luennoitsija – entinen olympia-
tason urheilija – kertoi tositarinan
urheilijan ja valmentajan yhteistyös-
tä. Tarinassa valmentaja oli joutunut
muuttamaan toiselle paikkakunnalle
eikä kahdenolo valmennusyhteis-
työssä enää ollut mahdollista.
Sovittiin, että jatkossa urheilija nou-
dattaa omin päin kirjallista harjoi-
tusohjelmaa ja ottaa puhelimitse
yhteyttä valmentajaan milloin tahan-
sa, jos tulee ongelmia. Näin jatket-
tiinkin, mutta ei aikaakaan, kun soit-
tojen määrä alkoi vähentyä. Lopulta
niitä ei tullut nimeksikään. Miksi;
mitä oli tapahtunut?

Selitys oli ymmärrettävä – kunhan
sen on kuullut! Luennoitsijan, joka
oli koulutukseltaan psykologi, mu-

kaan syynä oli soittojen kielteinen
lataus. Sopimushan oli, että urheilija
ottaa yhteyttä, kun tulee ongelma ja
ongelma itsessään on kielteinen asia.
Yhteydenottojen väheneminen oli
luonnollista, sillä kukapa jatkuvasti
haluaisi kerta kerran jälkeen kertoa
vain huonoja uutisia!

Kuvatun kaltainen kielteinen lataus
uhkaa myös meitä golfareita peli-
kautemme aikana. Jos kerta toisensa
jälkeen odotamme lyövämme 40
bogeypistettä, petymme varmasti
ennen pitkää. Pettymykset ovat omi-
aan aiheuttamaan kielteisiä tunteita
ja pahimmillaan voimme alkaa jättää
pelikierroksia väliin. Golfissa, kuten
muussakin urheilussa – ja nimen-
omaan kilpaurheilussa – on vaarana
tuijottaa tulosta. Jos jääkiekkoilija
pelin aikana vähän väliä vilkuilee
tulostaululle ajatuksena ja tavoittee-
na kolmen maalin ero vastustajaan,
hän alkaa vääjämättä puristaa mai-
laa enemmän ja enemmän peliajan
huvetessa. 

Legendaarinen ruotsalainen jääkiek-
kovalmentaja Leif Boork sanoi ker-
ran – luennoidessaan esimiestyö-
kurssilla – että ensisijaista on keskit-
tyä suoritukseen. Jos pelaaja on har-

Hymyssä suin

Soita Taksi

K. & M. Laaksonen
H-AUTO BUSSI 1+8
0400 222 006 0400 123 852
TEIJO INVAVARUSTUS
(02) 736 6410

joitellut sitä tuhansia kertoja, tulos-
takin alkaa vääjäämättä syntyä.

Golfiin tämä pätee yhtä lailla. Para-
doksaalisesti kyllä, jos tavoittelee
hyvää tulosta, ei pidä ajatella hyvää
tulosta! Kannattaa sen sijaa ajatella
suoritusta ja keskittyä siihen. Hyvä
reikätulos tulee sitten kuin sivutuot-
teena! Golfissa on lisäksi se erityis-
piirre, että suoritus paranee rentou-
della. Iloinen mieli ja pelistä naut-
timinen ovat puolestaan rentouden
edellytyksiä. Tähän kannattaa satsa-
ta. Istuvat golfkengät, tuulelta ja ja
sadepisaroilta hyvin suojaava asu
sekä väsymystä torjuvat juotavat ja
pikkupurtavat ovat ensisijaisia
mukavuustekijöitä. 

Kannattaa totisesti miettiä paranee-
ko tulos varmemmin investoimalla
uusiin, entistä kehittyneempiin mai-
loihin vai uusiin golfkenkiin, vanho-
jen ja vuotavien korvaamiseksi.   

Selvin merkki pelistä nauttimisesta
ja iloisesta mielestä on se, kun pelaa-
ja pelaa hymyssä suin! ■

Kari Nurmimäki
kapteeni
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Meri-Teijon kenttä oli maa-
liskuussa 2012 jo kalustei-
den ja kuntonsa puolesta

pelattavassa kunnossa, mutta sääti-
lan äkkinäinen muutos esti maalis-
kuun lopun pelaamisen. Kausi jatkui
lähes yhtä pitkälle kuin edelliskau-
dellakin, marraskuun viimeiseen vii-
konvaihteeseen. Sitten talvi tulikin
oikein ryminällä. Onneksi tuli myös
kova pakkanen, joten maa ehti jää-
tyä ennen runsaimman lumen tuloa,
toisin kuin edelliskaudella.

Menneellä kaudella lannoitusta lisät-
tiin noin 20 % ja etenkin erilaisten
hoitoaineiden ruiskutusta lisättiin
radikaalisti. Tämä näkyi eräiden tau-
tien häviämisenä viheriöiltä lähes
kokonaan. Rikkakasvejakaan ei vihe-
riöillä juuri näkynyt. 

Aivan taudittomia eivät viheriöt kui-
tenkaan olleet. Kesälumihometta oli
nähtävillä lähes jokaisella viheriöllä.
Myös ne epämääräiset ympyrät (noi-
dankehät) näkyivät monella viheriöl-
lä. Niitä kuitenkin saatiin hillittyä

muun muassa ruiskuttamalla säilön-
täaine Atamonia.

Kastelujärjestelmään vaihdoimme
32 sadetinta. Viheriöiden kastelujär-
jestelmän toimivuus oli ensisijaisen
tärkeää, ja järjestelmä saatiinkin pi-
dettyä toimivana läpi kauden. Kaa-
peliviat aiheuttivat harmia joillakin
väylillä ja lyöntipaikoilla. Niihin pa-
neudutaan heti keväällä.

Tulevalle kaudelle saimme viheriö-
jyrän, joten tarvittaessa saamme
muiden toimenpiteiden lisäksi vihe-
riöt entistäkin liukkaammiksi.

Par 3 -harjoituskentän kastelujärjes-
telmä kunnostettiin ja kenttä sai
saman käsittelyn kuin pääkenttä.
Tämä näkyi loppukesällä kentän
hyvässä kunnossa.

Nyt lähdemme ensi kauteen positii-
visella mielellä. Viime kaudesta selvi-
simme isoistakin haasteista kunnial-
la pienellä neljän hengen tiimillä.
Erityiskiitos kuuluu niille kesän opis-

Kenttämestarin kuulumisia
kelijapojille, jotka kanttasivat bunk-
kereita ja paikkokylvivät viheriöitä ja
lyöntipaikkoja. Sillä työllä oli merkit-
tävä apu kentänhoidolle. ■

Jari Uusi-Hakimo
kenttämestari
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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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MTG:n kilpailut 2013
Huhtikuu

13.4. Teijon Kyläkauppa Scramble

18.4. Promopaja Tour -viikkokilpailu

Toukokuu

1.5. Freixenet Vappu Scramble

10.5. Hotelli Helka Open 

18.5. Cutter & Buck Scramble

25.5. Puma-Cobra Golf Open

28.5. Senior haastajatour / 55

30.5. Promopaja Tour -viikkokilpailu

Kesäkuu

1.6. Suomen Pankkiiriliike Open

8.6.     MTG ry:n vuosikilpailu

15.6. World Golfers Championship 2013

Lisätietoa www.worldgolfers.fi

20.6. Promopaja Tour -viikkokilpailu

21.6. Päivölä scramble Juhannuskisa

25.6. Suomi Golf viikkokilpailu

30.6. Salon mestaruuskilpailut 2. pv

Heinäkuu

2.7. Suomi Golf viikkokilpailu

6.-7.7. Lions mestaruuskilpailut

11.7. Promopaja Tour -viikkokilpailu

15.7. Seuran klubimatka LGV, Vammala

16.7. Suomi Golf -viikkokilpailu

11.7. Golf Tours Turkey Open (scramble) 

20.7. Meri-Ruukki Open

23.7. Suomi Golf -viikkokilpailu

27.7. Virve Leikko Open

30.7. Suomi Golf -viikkokilpailu

Elokuu

1.8. Promopaja Tour -viikkokilpailu

3.8. Fosters Open

6.8. Suomi Golf -viikkokilpailu

10.8. Lady Cup

17.8. Salon OP Open

24.-25.8. MTG mestaruuskilpailut

Loppukausi

7.9. Dalsbruk Biltvätt Scramble

8.9. Perniöläisten lippukilpailu

Ent. Perniön alueella asuville ja kesäasukkaille

28.9. VM Open: Veikko Mäntyniemen muistokilpailu

12.10. Hanska naulaan

Tilanne 10.4.2013. Lisäyksiä on tulossa, katso www.meriteijogolf.com
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Kimmo on kotoisin Pohjan-
maalta Alahärmästä, josta
muutto Helsinkiin töihin tuli

ajankohtaiseksi heti opiskelujen
päätyttyä. Liikuntaa ja urheilua har-

rastava kaveri ajautui työnkin puo-
lesta sporttiin, kun hän vastasi rei-
lut 10 vuotta Osuuspankkiryhmän
sponsorointitoiminnasta. Nykyises-
sä tehtävässään Metsäkustannuksen

markkinointijohtajana hänen vas-
tuullaan ovat Metsälehtien ohella
metsäaiheiset kirjat ja sähköiset
palvelut.

Mikko syntyi perheen asuessa
Vantaalla. Jo kouluaikana hän teki
keikkatöitä Hartwall-Areenalla, josta
opiskelujen jälkeen tuli hänen vaki-
tuinen työpaikkansa. Siellä Mikko
vastasi fast food -myyntipisteiden
toiminnasta. Haastavaa oli työaiko-
jen venyminen iltoihin ja viikonlop-
puihin. Nykyisin hänen vastuullaan
on Finnkinon Tennispalatsin myy-

Isä Kimmo Hakola ja poikansa Mikko asuvat pääkaupunkiseudul-
la; Kimmo Vantaalla ja Mikko Taka-Töölössä. Vuodesta 2007 läh-
tien vapaa-aikaa on vietetty Teijon ympäristössä ja Vilniemeen
rakennetussa talossa. Kesäisin lomat ja lähes kaikki viikonloput,
talvisin noin joka toinen viikonloppu. 

Isä ja poika golfaavat, metsästävät ja kalastavat
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mäläpäällikkönä lähes 1,5 miljoo-
nan vuosittaisen kävijän lippujen ja
herkkujen myynti. Työaika on sään-
nöllisempi ja aikaa jää siten enem-
män Teijolla oloon sekä muihin har-
rastuksiin.

Teijon alueeseen Kimmon tutus-
tutti jo 1990-luvulla Osuuspankin
työkaveri Pete-Veikko Kähäri, jonka
perhe tuolloin muutti Teijon karta-
noon. Mielessä kävi vapaa-ajan
asunnon hankinta seudulta. Silloin
asia jäi Vantaalla aloitetun raken-
nusprojektin vuoksi, mutta heräsi
uudelleen, kun hyvä ystävä antoi
vinkkejä vapaista tonteista ja erin-
omaisista harrastusmahdollisuuk-
sista.

Golfia Meri-Teijon upealla kentällä
Kimmon golfharrastus alkoi jo
Osuuspankki-aikana. Silloin hän
suoritti green cardin ja osallistui
businessgolf-tapahtumiin. 

Työpaikan vaihdoksesta johtuen
harrastus painui unholaan noin 10
vuodeksi ja aktivoitui uudelleen
Teijoon tulon myötä. Nykyisin ken-
tälle mennään aina, kun se vain on
mahdollista. Yli 60 kierrosta vuo-
dessa noin 20 tasoituksella. Edes
kipsi kädessä ei viime kesänä
pysäyttänyt innokasta golfaajaa.

Mikko suoritti green cardin
vuonna 2008 Kallisen Markon opas-
tuksella. Kimmon kanssa pelataan
ja nautitaan golfista useimmiten
yhdessä. Hyvin usein myös Pete-
Veikko on ryhmässä kolmantena.
Mikon tasoitus on jo alle 20 eli

pojasta on polvi parantunut niin
kuin pitääkin. 

– Golf on hieno laji! Se on opet-
tanut nauttimaan paitsi omista
myös pelikavereiden komeista lyön-
neistä ja onnistumisista kentällä.
On myös kiva tutustua uusiin ihmi-
siin ja vertailla kokemuksia tässä
gentlemanien ja ladyjen lajissa.
Ainoana tavoitteena on pystyä
pelaamaan oman tasoituksen tasol-
la mukavia kierroksia terveenä ja
pitkään.

Hirvijahtiin
Metsästys on kuulunut Kimmon
harrastuksiin nuoresta pitäen. 

– Jo 15-vuotiaina metsästimme

kavereiden kanssa jäniksiä, kanalin-
tuja ja sorsia. Helsinkiin muuton
myötä harrastus jäi, mutta aktivoi-
tui taas työpaikan vaihduttua
Metsäkustannukseen. Teijon
Metsästäjät ry:n jäsen minusta tuli
vuonna 2008.

Mikko tuli mukaan metsästys-
seuran toimintaan hirvijahdin ajo-
miehenä vuonna 2010. Ajomiehen
tehtävänä on ajaa hirviä kohti
ampujia. Varsinainen jäsen Mikko
on ollut vuodesta 2012 lähtien,
mutta ensimmäisen kerran hän saa
ampua hirveä kuitenkin vasta oltu-
aan seuran jäsenenä kaksi vuotta.
Siihen saakka ajomiehen hommat
kutsuvat syksyisin.

Kimmon ensimmäinen hirvikaato Punassuon reunalla. Hatussa kaadon kunniaksi 
kuusenoksa.

Kuvassa isä, poika ja kuha, Mikon uistin-
saalis Teijon vesiltä. Saaliin paino reilut
90 kg, sisältäen kalastajan.
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Metsästys on sosiaalinen harras-
tus. Siinä jäsenet muodostavat kiin-
teän yhteisön, jossa tärkeää on
yhteinen harrastus ja talkootoimin-
ta. Yhdessä hoidetaan muun muas-
sa eläinten ruokintaa sekä riistapel-
tojen kylvöt ja hoidot. Se myös
tukee erinomaisesti muuta urheilu-
ja ulkoiluharrastusta; jahtipäivä
metsässä on huomattavasti rankem-
pi kuin kierros golfia. 

Metsästystä tuntemattomasta
saattaa tuntua julmalta ampua viat-
tomia eläimiä, mutta taustalla on
lopulta kuitenkin eläinten ja ihmis-
ten hyvinvointi. 

– On tärkeää, että karsitaan sitä
eläinkantaa, jolla ei ole luontaisia

vihollisia. Näin vältetään kannan
kasvu liian suureksi ja vähennetään
haittoja: hirvikolarit, taimikkotuhot
metsissä, häirikköhirvet puutarhois-
sa ja muut vahingot. Taustalla on
vahvasti myös perinteinen miesten
jahtivietti: perheelle on saatava ruo-
kaa. Ja onhan se hienoa myös saada
saalista, Kimmo selittää.

Metsästyksessä turvallisuusnäkö-
kohdat ovat erittäin tärkeitä, ja Tei-
jolla ampumapaikat ovatkin torneis-
sa, joista ammutaan aina alaspäin.

Katiska, verkko, pilkki, onki, juksa….
Useimpien poikien tapaan myös
Kimmo ja Mikko ovat kalastelleet
pikkupojasta lähtien. Vene perheel-

lä on ollut kauan. Alkuun oli moot-
torivene ja myöhemmin purjevene,
nykyisin moottorivene ja purjeve-
neestä jäänyt varsa eli jolla. Teijon
kodista on lyhyt matka meren ran-
taan ja heti muuton jälkeen löytyi
paikka myös laituriporukasta.
Osakkaina ollaan myös rannalle
rakennetussa grillikodassa.

Teijon ensimmäisenä kesänä
kalastamassa käytiin ahkerasti.
Katiska ja verkot olivat usein vedes-
sä, uistinta vedettiin kesäiltoina
auringon laskiessa pitkin upeita
Teijon rantavesiä ja välillä käytiin
ongella, joskus myös pilkillä. Kalaa
saatiin ja syötiinkin. Vaikka kalas-
tusharrastus on kiva ja mielenkiin-
toinen, golf on ottanut aikaa juuri
tästä. Kaikkea ei valitettavasti voi
eikä ehdi tehdä.

Kimmon mieleenpainuvin kalan-
saalis on Norjasta juksalla pyydetty
kissakala, hampaat kuin ihmisellä ja
painoa noin viisi kiloa. Mikko taas
löysi Norjan rannikolta laskuveden
aikaan simpukoista pari helmeä. Se
on hänelle ollut mieleenpainuvin
kalastuskokemus. Mutta mikä
oikein on tuo ”juksa”?

– Juksaaminen on kalastamista,
mutta ei mitä tahansa kalastamista,
vaan turskan ja seitin pyyntiä tar-
koitukseen varta vasten suunnitel-
lulla kalastusvälineellä, jonka nimi
on juksa. Juksaaminen muistuttaa
jossain määrin pilkkimistä. ■

Kaija Kiviharju, teksti
Hakolan perhe, kuvat

Veneretkellä Teijon kauniissa maisemissa. 
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Hevoset ja golf – siinä Senita Pukin harrastukset.
Hevoset ovat olleet hänen elämässään mukana jo
vuosikymmeniä ja nyt ne ovat myös hänen työtään
Teijon tallin yrittäjänä. Golfiin innostus syttyi vuonna
2010 sillä seurauksella, että tasoitus on nykyisin 14,5.

Hevosten parissa Senita on viettänyt lähes koko
ikänsä. Side hevosiin syntyi 8-vuotiaana, kun hän
vanhempineen asui Perniön Latokartanossa.

Naapuriin muutti perhe, jolla oli hevosia, ja talli kuuluu
hänen elämäänsä edelleen, nyt kylläkin alan yrittäjänä.

Olet nyt ollut Teijon tallissa yrittäjänä vajaat pari vuotta,
mutta ratsastusta olet harrastanut jo nuoresta. Mitä kaikkea
tähän väliin mahtuu?

– Hevosista innostuneena menin hevoshoitajakou-
luun opiskelemaan alaa ja koulun jälkeen lähdin ulko-
maille töihin. Olin ensin töissä Ruotsissa, sen jälkeen
Islannissa useamman vuoden ja vielä Ranskassa sekä
Kaliforniassa. Vuonna 2000 tulin tänne Teijon tallille
Blomqvisteille töihin. Tallitöiden ja ratsastuksen ohella
aloin myös kengittämään. Vuosien myötä kengitysasiak-
kaita kertyi niin paljon, ettei aika enää riittänyt kaik-
keen, joten 2009 jätin tallityöt ja keskityin pelkästään

Kilparatsastaja löysi golfin
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kengittämään. Vuonna 2011 minua
pyydettiin  yrittäjäksi Teijon tallille.
Talli on täyshoitotalli eli ihmiset
tuovat hevosia tänne hoitooni ja
käyvät itse ratsastamassa päivittäin.
Itselläni on puoliverinen tamma
Estella sekä pari varsaa. Minulla on
myös tallilla joitakin nuoria hevosia
koulutettavana. 

Ehditkö kaiken tämän tallityön ohessa
ratsastamaan?

– Ehdin kyllä. Talvella ratsastan
maneesissa, kesällä puolestaan ken-
tällä ja maastossa. Kilpailen kansal-
lisella tasolla kouluratsastuksessa*.
Koska oma hevoseni on varsonut
viime kesänä, olen nyt kilpaillut
muiden hevosilla.

Milloin sait kosketuksen golfiin ja
miten?

– Ensimmäisen kosketuksen sain
golfiin jo vuosia sitten, kun

Mäntyniemen Suvilla oli täällä tal-
lissa hevonen ylläpidossa ja pidin
hänelle ratsastustunteja. Suvin
kanssa sitten menimme kokeile-
maan rangelle. Silloin kokeilu jäi
yhteen kertaan. Ensimmäisen
oikean kierrokseni pelasin tammi-
kuussa vuonna 2010 Marco Pälikön
kanssa Thaimaassa lomalla. Samana
vuonna maaliskuussa sain Marcolta
synttärilahjaksi golfmatkan Espan-
jaan, jossa sitten pelasimme päivit-
täin. Winnie Söderholm oli samaan
aikaan Espanjassa ja hän neuvoi
minua siellä. Sen myötä syttyi kiin-
nostukseni golfiin. Kesällä 2010
suoritin green cardin, minkä jälkeen
olen pudottanut tasoitustani tasai-
sesti. 

– Ratsastuksessa  tarvitaan pal-
jon samaa kuin golfissa: kärsivälli-
syyttä, toistoja, keskivartalon hallin-
taa ja fyysistä kuntoa. Golf-harras-
tustani helpottaa, että kotikenttä on

lähellä. Pääsen tallilta nopeasti ken-
tälle heti töiden jälkeen ja tavoittee-
ni onkin ehtiä tänä kesänä pelaa-
maan useammin kuin ennen. 

Teijon Tallia hyödyntävät myös
monet lomailevat perheet. Kesällä
lomailemaan tulevat perheet tuovat
hevoset kesälomaksi hoitoon tallille,
jossa perheen lapset voivat viettää
lomaa hevosten parissa vanhempien
golfatessa. ■

Pirjo Niemi, teksti
Pentti Niemi, kuvat

* Kouluratsastus on kilparatsastuslaji, jossa
ratsukko, eli hevosen ja ratsastajan yhdistelmä,
pyrkii tekemään ennaltamäärätyt liikesarjat
mahdollisimman tarkasti ja laadukkaasti siten,
että ratsastajan ja hevosen vuorovaikutus on
eleetöntä ja katsojan silmään lähes näkymä-
töntä. Kouluratsastus on olympialaji. 

(Lähde: Wikipedia)
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Tiikerin jalanjäljissä

Thaimaa tarjoaa golfaajalle lukuisia vaihtoehtoja. Bangkokin 
liepeillä löytyy monta kenttää ja Pattayan, Hua Hinin sekä
Phuketin kentät ovat suosittuja ja monille jo tuttuja pelikohteita.
Michael Nurmi lähti tutkimaan, mikä on suosion salaisuus.
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pintaan jo rangella ja puttausgree-
nillä. Tiiausaika oli haasteellinen eli
klo 11.57. Yleensä tropiikissa kan-
nattaa kierrokselle lähteä aamutui-
maan.

Kenttä oli sopivan haastava ja tosi
mukava pelata. Kierros meni hiukan
yli sadan lyönnin. 10. reiällä en osu-
nut lähellekään greeniä driverilla

En ole vielä pelannut paljon
golfia. Viime vuoden alussa
tasoitukseni oli 54. Kymme-

nisen kierrosta Meri-Teijossa, pari
Paraisilla ja vierailut Hangon ja
Tammisaaren kentillä sekä viitisen-
kymmentä kierrosta Bjärkas
Golfissa saivat tasoituksen alene-
maan 27:ään loppukaudeksi.

Lomareissu suuntautui joulukuussa
Thaimaaseen tarkoituksena sekä
harjoitella että kiertää eri kentillä.
Olin buukannut On Green Golfin
kautta ensimmäisen kierroksen.
Bangkokissa 4. joulukuuta. 

Taksi odotti klo 9 hotellin parkki-
paikalla ja suuntana oli Thai
Country Club noin kahden tunnin
matkan päässä Bangkokin keskus-
tasta. Perillä kaikki toimi hyvin –
varaukset olivat kunnossa. En mak-
sanut etukäteen mitään, vaan taksi-
kuski otti vastaan maksun. Caddie
ja golfauto löytyivät kuten myös
pelikaverit, Kiinassa rakennusalalla
toimivat kanadalaiset veljekset.
Päivä oli aurinkoinen, joten hiki tuli

Tässä niitä ”tiikerin jalanjälkiä”: väylä, jolla Tiger Wood kiskaisi siniseltä teeltä 
suoraan viheriölle. Lyönnin pituus oli yli 330 metriä ja vuosi 1997.

Thai Country Club, 18. reikä. Par-putti
lähdössä matkaan. Sinne upposi.
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kuten Tiger Woods 1997 Asian
Honda Classicissa, vaan sieltä saldo-
na oli tuplabogey. Vaikea greeni.
Parilla oli mukava lopettaa 18. reiäl-
lä, vielä kun kakkoslyönnillä tullaan
puiden takaa greenille neljä metriä
reiästä, birdieputti 50 cm reiästä ja
parputti reikään.

Klubitalossa suihkuun ja porealtaan
kautta klubiravintolaan. Pienen pur-
tavan ja paikallisen virvokkeen jäl-
keen taksimatka takaisin keskus-
taan. Paluumatka kesti kaksi ja
puoli tuntia Bangkokin ruuhkassa ja
perillä olimme noin klo 21. Sieltä
jälkeen matka jatkui Phuketiin.
Phuketissa löytyvät muun muassa

The Red Mountain Golf Club, Loch
Palm Golf Club, Blue Canyon
Country Club (kaksi kenttää),
Phuket Country Club (9+18), Laguna
Phuket Golf Club, Mission Hills
Phuket Golf Resort & Spa, Phunaka
Golf Course ja korjauksen alla oleva
The Thai Muang Golf Course. 

Itse pelasin Loch Palm -kentällä ja
mielestäni erittäin upealla Red
Mountain -kentällä, jonka 17 par 3 
-reikä on erikoinen. Se on keskellä
viidakkoa: punaiselta 121 metriä,
keltaiselta 155 metriä pitkä ja gree-
nille noin 50 metrin matka, joka on
aika suora pudotus. 

Rangella harjoittelu sujui mukavasti
edullisella Phunakan kentällä ja
vähän arvokkaammalla Phuket
Country Clubilla, jonka 9-reikäiset
radat kiersin muutamaan kertaan.
Molemmilla rangella palvelu on
erinomainen, ja katto suojaa sekä
auringolta että sateelta.

Thaimaassa on upeat kentät. Ne
ovat hyvin hoidettuja ja maisemil-
taan suorastaan valokuvaukselliset.
Kierrokselle pitää varata Phuketissa
50-150 euroa. Siihen sisältyy green
fee, pakollinen caddie, kärry tai
auto. Pitää myös muistaa tippi cad-
dielle – se on vähintään sama kuin
varsinainen caddiemaksu eli noin
300 bahtia (7,5 euroa). 

Hinnat vaihtelevat kenttien mukaan.
Red Mountainin kentällä auto on
pakollinen, koska radan korkeus-
erot ovat suuria.

Green feen voi varata itse suoraan
kentältä tai käyttää välittäjää.

Välitysfirman kautta saa green feen
jopa halvemmalla kuin itse ostettu-
na, koska firmat ostavat isoja mää-
riä ja varaavat tiiausajan ryhmille.

Loma sujui kivasti golfin parissa,
mutta tulihan myös sukelleltua
kolme päivää. Similan saarilla tuli
bongattua iso paholaisrausku –
mutta se on sitten eri juttu. ■

Michael Nurmi, teksti

Kanadalaiset veljekset olivat mieluista
peliseuraa.
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Alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä on lukuisia hie-
noja golfkenttiä. Kun aikaa

oli vain kolme päivää, niin kentiksi
valikoitiin maailman tunnetuin ja
hienoin eli St Andrewsin Old
Course, hotellimme välittömässä
läheisyydessä sijaitseva maailman
seitsemänneksi vanhin kenttä
Balcomie Links ja viimeiselle päiväl-
le seuraava v. 2014 Ryder Cup kent-
tä, Auchterarderissa sijaitseva
Gleneaglesin PGA Centenary Course.

Mukaan pelimatkalle uskaltautui,
ehkä retken myöhäisestä ajankoh-
dasta johtuen vain neljä äijägolfi-
laista, haastavia olosuhteita pelkää-
mätöntä pelaajaa, jotka saivat
kokea hienon golfelämyksen.

Korostan vielä, että jokainen päivä
oli antoisa samoin kuin oheisohjel-
ma golfmuseokäynteineen ja paikal-
liseen ruokakulttuuriin tutustumisi-
neen. Kaikki kentät olivat hienoja
pelikenttiä. Legenda kuitenkin vei
mennessään.

Tässä se nyt on, ajattelen itsekseni
katsoessani eteeni avautuvaa maise-
maa. Täältä golf sai alkunsa 600
vuotta sitten. Olen legendaarisen
Old Coursen ykköstiillä ja kuunte-
len lyöntivuoroani odotellessani pai-
kallisen golfaajan ohjeita Jounille
siitä, mihin lyönti kannattaa suun-
nata ja mitä tulisi varoa. ”Good
shot” kuulen kommentin, kun oma
lyöntini kaartaa väylän vasempaan
reunaan. 

Kävelen pallolle ja arvioin matkan
greenille olevan noin 160 m.
Greenin editse virtaa legendaarinen
Swilcan-puro, joten päätän pelata
varman päälle ja lyödä korkean
lähestymislyönnin puron eteen. 

Lyöntini lähtee hyvin, mutta sitten
links-kenttä näyttää oikkunsa – äkil-
linen tuulenpuuska tarttuu palloon
ja kuljettaa pallon oikealle kohtaan,
jossa puro tekee 90 asteen mutkan.
Ei auta – droppi ja chippi greenille
noin kolmen metrin päähän lipusta.
Katson, kun muut puttaavat ensin.
Greeni tuntuu todella olosuhteisiin
nähden nopealta. Puttaan varovasti
suoraan kohti reikää ja sinne uppo-
aa. Bogilla alkuun, ei sittenkään has-
sumpi aloitus.

Jatkamme peliä. Koko ikänsä St.
Andrewssa asunut ja pelannut peli-

Äijägolfilaisten retki 1.-4.11. 2012
suuntautui golfin syntysijoille piiri-
kuntaan nimeltään The Kingdom
Of Fife, jossa tukikohtana oli histo-
riallinen viehättävä Crailin kaupunki
ja siellä yksi Skotlannin vanhimmis-
ta majataloista, The Golf Hotel.
Mukana matkalla olivat Tommy
Skogster, Ulf Skogster, Jouni
Keronen ja Juhani Toivonen, joka
sai tehtäväksi raportin laatimisen.

Golfin 
syntysijoilla

Pelimatka golfin alkulähteille teki 
raavaista Pohjolan miehistä hartaita.
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kumppanimme antaa hyviä vinkkejä
minne lyönnit kannattaa suunnata
ja miten lähestyä greenejä.

Kolmannella väylällä alkaa sataa,
mutta se ei meitä häiritse, jatkam-
me bogey/par-vauhtia. Kuudennen
greenillä paikallinen pelikumppa-
nimme pyytää anteeksi ja ilmoittaa
olevansa läpimärkä ja lopettavansa
siihen. Meitä Jounin kanssa sää ei
häiritse ja onneksemme pelin valvo-
ja ajaa paikalle ja opastaa meitä
miten merta lähestyessä väylät
kääntyvät. Siitä huolimatta seiska-
väylällä sattuu ja tapahtuu. Itse lyön
lähestymislyöntini bunkkeriin,
mutta onneksi sen verran lyhyenä,
että pystyn lyömään bunkkerin kor-

kean reunan yli kohti noin 20 met-
rin päässä olevaa lippua. 

Lyöntini onnistuu täydellisesti.
Noustessani pois bunkkerista ja
kävellessäni kohti palloa vilkaisen
Jounin suuntaan. Mitä ihmettä –
Jouni kävelee kohti kaksoisgreenin
toista lippua. Väärä lippu, toteaa
Jouni tyynesti, tämä onkin risteävän
11 reiän lippu, ja chippaa sitten
oikealle lipulle. Sade jatkuu, mutta
pelimme jatkuu hyvällä tasolla.
Etuysin tulokseni on 44 lyöntiä, ja
olen enemmän kuin tyytyväinen.
Viidennellätoista väylällä sade lop-
puu ja aurinko tulee näkyviin.
Kaksoisgreenillä tapaamme myös
ryhmämme kaksi muuta jäsentä,

jotka ovat vasta etuysin kolmannel-
la reiällä. Vaihdamme pikaiset ter-
veiset ja peli jatkuu. Legendaarinen
17. väylä; kuinka usein olenkaan
nähnyt televisiossa ”isojen poikien”
pelaavan oikealle kaartavan dogle-
gin kulmassa olevan rakennuksen
yli. Nyt olen itse samassa tilantees-
sa, mitä tehdä? 

Jounilla on avausvuoro ja hymy
karehtii hänen suupielessään, kun
hän tiiaa palloaan tyyliin ”tästä olen
uneksinut, eiköhän oteta mallia
isoista pojista ja oikaistaan raken-
nuksen yli”. 

St Andrews Old Course, maailman seit-
semänneksi vanhin golfkenttä.
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Ja toden totta, tämä bunkkeri on
ratkaissut monta suurta turnausta
ja nyt myös itse ymmärrän miksi.
Palloni makaa niin lähellä bunkke-
rin pystysuoraa korkeaa reunaa,
ettei ainakaan minun taidoillani ole
mitään mahdollisuutta pelata gree-
nille, toisaalta ei myöskään ole tilaa
pelata greeniltä poispäin yli bunkke-
rin matalimman reunan. Näin ollen
ainoaksi ratkaisuksi jää pelata sivul-
le, joka sekin on tarpeeksi haasta-
vaa. Lyöntini onnistuu, chippi ja 2
puttia – huh, huh.

Viimeinen väylä kulkee pitkin
kadun viertä kohti vanhaa klubita-
loa. Kaunis ilma on houkutellut pal-
jon kävelijöitä kadulle ja myös väy-
län poikki vievälle kävelytielle. Kun
olemme tiiauspaikalla, ohikulkijat
kysyvät lupaa ottaa meistä kuvia,
kun lyömme avauksemme. Mieli-
hyvin tähän suostumme – ketähän
he luulevat meidän olevan, huippu-
golfareita kuitenkin. 

Avauksemme onnistuvat hyvin –
Jouni väylän vasemmassa reunassa,

Olen samaa mieltä,  näin tehdään.
Rakennus on muuten aikaisempi
rautateiden varasto, joka myöhem-
min on muutettu hotelliksi panssa-
roituine laseineen. 

Jounin lyönti onnistuu erinomaises-
ti – komeassa kaaressa keskeltä yli
hotellin pallo häviää näkyvistämme.
Hieno lyönti, totean, kun valmistau-
dun omaani, jonka yritän suunnata
hieman enemmän vasemmalle
hotellin päädyn yli. Lyöntini lähtee
hyvin, mutta matalana – onneksi
sen verran vasemmalle, että kaartuu
hotellin kulman ohi hotellin taakse.
Hieno fade, Jouni toteaa.

Kävellessämme palloillemme totean
oman palloni olevan jopa hieman
lähempänä greeniä kuin Jounin.
Matkaa greenille on noin 160-170
metriä. Lähestymislyöntini onnistuu
hyvin, tulen alas greenin etureu-
naan, mutta pallo ei pysähdy vaan
vierii eteenpäin pitkin greenin reu-
naa ja putoaa bunkkeriin. Kävelles-
sämme pallolle Jouni toteaa ”löysit
legendaarisen Road Holen”. 

itse lähellä katua väylän oikeassa
reunassa. Kävellessämme palloil-
lemme pysähdymme legendaariselle
Swilcan bridgelle ottamaan kuvia ja
heti on paikalla vapaaehtoisia otta-
maan kuvat meistä molemmista.
Kun kävelen pallolleni huomaan
kadulla ihmisten pysähtyvän katso-
maan jatkolyöntiäni – nyt olisi syytä
onnistua. Lyöntini lähtee hyvin,
mutta tulee alas greenin eteen ja
vierii alas greenin edessä olevaan
laaksoon. 

Olen legendaarisessa ”huokausten
laaksossa”, the Valley of Sin. Tässä
ratkesi muun muassa C. Roccan
joutuminen uusintaan J. Dalyn
kanssa openissa, jonka Daly voitti.
Tullessani pallolleni huomaan jäl-
leen kadullakulkijoiden pysähtyvän
seuraamaan peliäni. Matkaa lipulle
parikymmentä metriä ja edessä on
jyrkkä ylämäki – pitchi vai chippi?
Päädyn chippiin ja teen tavallista
useamman harjoituschipin. Chippi
lähtee hyvin – itse en näe lopputu-
losta – mutta taputukset kadulta ja
ylöspäin nostetut peukalot antavat
odottaa hyvää lopputulosta, myös
Jounin ”hyvä”-kommentti kuuluu
taputusten lomassa. Noustessani
greenille näen pallon olevan noin
vaaksan mitan reiästä. Par viimeisel-
lä reiällä – mikä hieno lopetus
legendaarisella Old Coursella.

Hymyssä suin kättelemme ja onnit-
telemme toisiamme hienosta kier-
roksesta ja kuin yhdestä suusta
toteamme: tätä täytyy saada lisää! ■

Juhani Toivonen 

Gleneagles PGA Centenary Course.
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Teneriffa kutsui golfaamaan
Teneriffa on varsinkin talvisin
oikein miellyttävä lomailukohde,
jossa kelpaa myös golfata!
Kolmen naisen tiedusteluryh-
mämme Eva Ehrnroth, Elina
Nissi ja Tarja Hakulinen kävi
arvioimassa paikallisia kenttiä.
Hyviä olivat, kuten kuvista näkyy.
Oli ylellistä pulahtaa hikisen kier-
roksen jälkeen uimaan, siinä
unohtuivat Suomen talven pak-
kaset ja tuiskut!

Tarja Hakulinen ja Elina Nissi, kuvat
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Tapahtumia ja palveluja Teijon alueella
Teijon alueen palvelut paranevat
uudella hotellilla, joka avataan kesän
alussa Mathildedalin Ruukkitehtailla,
Koneistamo-rakennuksen yläkerrassa.
Samassa rakennuksessa on Ruukin
Krouvi. Hotelli tarjoaa yöpymiseen
kahdeksan loft-tyyliin kalustettua huo-
netta, joissa on kaksi vuodepaikkaa,
kylpyhuone sadesuihkuineen ja taulu-
televisio. Aamiaisen saa tilauksesta. 
Lisätietoja puhelimitse 050 354 2487
ja www.mathildedal.fi.

Hot Night in Mathildedal on hyvänt-
ekeväisyyskonsertti, joka pidetään
15.6. klo 18-22 ruukkialueen Valimos-
sa. Konsertin järjestää kansainvälisen
UN Women -järjestön Salon osasto, ja
lavalle nousee loistava Ladies Big
Band, joka nimensä mukaan koostuu
pääosin naismuusikoista. Konsertin
tuotto menee UN Womenin avustus-
kohteille lasten ja naisten hyväksi. 30
euron arvoiset liput ovat jo myynnissä.
Liput: Kahvila Kyläkonttorista (vain
käteinen) tai Hia Sjöblomilta, p. 040
5912335, hiasjoblom@gmail.com.
Lisätietoja:
www.ladiesfirstbigband.com

Perinteistä Ruukkipäivää vietetään
Mathildedalin ruukkialueella kolman-
nen kerran 29.6. Luvassa on tuttuun
tapaan historia-aiheisia asiantuntija-
luentoja, opastettuja kyläkävelyjä, van-
hanaikaisia pelejä lapsille, markkinato-
ri, musiikkia ja muuta ohjelmaa.
Järjestäjä: Mathildedalin kulttuuriyh-
distys ry, www.mathildedal.fi 

Mathildedalin Ruukkitehtaiden 10-
vuotis -gaalailtaa vietetään 31.8. klo
19-24. Musiikista vastaavat muun

muassa K35 Big Band solistinaan
Pepe Ahlqvist (kuvassa) ja kuusihen-
kinen Ruukin Rengit -yhtye.  

Ruukin Kehräämö & Puoti, alpakka-
neuleisiin erikoistunut lifestyle-myymä-
lä sijaitsee Mathildedalin ruukkialueel-
la. Yrityksen tuotevalikoima koostuu
pehmeistä alpakkaneuleista ja muista
alpakkatuotteista. Neuleet ovat yrityk-
sen omaa käsialaa ja valmistetaan pai-
kan päällä. Neuleiden lisäksi puoti kät-
kee sisäänsä käsinvalmistettuja hopei-
sia koruja, vaatteita ja kenkiä.
Pehmeät raaka-aineet saadaan alueel-
la laiduntavista alpakoista, joiden elä-
mää voi seurata ympäri vuoden. 
Lisätietoja: p. 044 3721813 ja
www.ruukinkehraamo.fi.

Ruukin alueella kannattaa tänäkin
kesänä poiketa Huldan Puodissa,
joka kätkee sisäänsä aarteita menneil-
tä vuosikymmeniltä. Tuotevalikoimasta
löytyvät muun muassa Arabian vanhat
astiat, lasiesineet, puiset talonpoikais-
huonekalut ja käsinkudotut tekstiilit.
Lisätietoja p. 0400 561 358 ja
Facebook.

Ravintola Brukinranta sai uudet
omistajat, kun viime vuonna Teijolle
muuttanut leipuripariskunta Mari ja
Jukka Holopainen aloittivat tuon
perinteikkään Teijon rannassa sijaitse-
van ravintolan ylläpidon. Toiminnan
peruspilarina on lounastarjoilu, mutta
paikalle voi tulla myös aamukahville
arkipäivisin kello 8.00 lähtien.
Viikonloppuisin Holopaisten tarkoituk-
sena on valmistaa syötävää kello 12-
18 välisen ajan. Tarjolla on myös
pizzaa joko paikan päällä tai mukaan
noukittuna. Ajatuksena on järjestää
teemailtoja, levytansseja, pöytäjuhlia ja
grillibileitä. Ravintola ei hae oikeuksia,
mikä antaa tietyissä tilanteissa vieraille
mahdollisuuden tuoda paikalle omia
virvokkeita. Lisätietoja p. (02) 731
1777 ja www.holles.fi. Leivonnaiset ja
pitopalvelu täydentävät Holopaisten
elinkeinon.
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Kun jano pääsee yllättämään tai kun
kaipaat hauskaa seuraa, Mathildedalin
keskustassa oleva Ravintola Terho on
oikea paikka. Koko kylän olohuoneeksi
vakiintunut ravintola on tunnelmaltaan
ja sisustukseltaan mukavan leppoisa.
Viikonloppuisin kuullaan karaokea ja
yleisöä viihdyttää usein myös truba-
duuri. Pikkusuolaistakin on tarjolla, ja
Terhon tiloissa toimii myös alueen
matkailukeskus Meri-Teijo Center,
josta löytyy vuokrattavia lomahuoneis-
toja, vauhdikasta veneurheilua ja muka-
va katamaraani kalareissulle. Myös kat-
tavat kiinteistöpalvelut kuuluvat yrityk-
sen toimialaan. Terho on avoinna
keväällä ma-to 10-16, pe 10-23, la 
12-23. Viikonloppuisin bileet jatkuvat
yleensä aamukahteen. p. (02) 736
3801 ja www.meri-teijo.com.

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

Sypressi tarjoaa monipuolista hieron-
taa ja kodinomaista majoitusta. Tunnel-
mallinen Raasepori venyy tarvittaessa
kokous- ja juhlatilaksi. Sypressin löydät
osoitteesta Matildan puistotie 6. p. 040
718 7486 tai www.sypressi.fi

Kun mielesi tekee samoilemaan turval-
lisessa ja monimuotoisessa maise-
massa, 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 nousten välillä korkeille kallioille.
Alueelta löytyy myös erilaisia majoitus-
vaihtoehtoja, joten luontomatkailulle
on mitä parhaat edellytykset. 
p. 020 564 4700 ja www.luontoon.fi.

Teijon Kyläkauppa on laajentanut
palveluaan kahvilalla, jossa on B-oikeu-
det. Marco Pälikkö ja Masi Kauppi-
nen avustavat tarvittaessa myös auton
huollossa, esimerkiksi vaihtavat poltti-
moita ja renkaita. Kyläkauppa on avoin-
na pitkään joka päivä. Kotikuljetus-
palvelu. Lisätietoja p. (02) 736 6160. 

Teijon Masuuni on hienosti restauroitu
taide- ja toimintakeskus Teijon ruukki-
alueella. Tarjolla on taidenäyttelyitä, 
käsityömyymälöitä, kahvila ja Teijo-tori,
jonne voi kuka tahansa tulla myymään
kesälauantaisin. Majoitustakin löytyy.
Lisätietoja: p. 0404 822 224 ja 
www.teijonmasuuni.fi.

Kun tarvitset LVI-alan ammattilaista
vaikkapa maalämpöjärjestelmän toimit-
tamiseen, soita Lasse Heinolle Teijon
Vilniemeen, p. 0400 784 438. 

Kun 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 puhelin-
numerot ovat 0400 222 006 ja 0400 123
852. 

Lisätietoa: www.teijo.fi

SK_2013_36s_v3  15.4.2013  15:27  Sivu 25



26

Teijon Teollisuuspuiston alapuolella olevassa
rannassa, aivan Kyläsaunan tuntumassa on
vanha, mielenkiintoisen näköinen pajaraken-
nus. Se on nyt herännyt uudelleen henkiin.

Pajan omistaa Salon kaupunki, mutta sen hoi-
tovastuu on alueen kyläyhdistyksellä. Teijon
Alueen Kyläyhdistys on kuuluisa monenlaisis-

ta mittavista talkootempauksistaan, ja pajan kun-
nostusurakka lukeutuu tähän sarjaan.
Talkooporukan miehitys oli tällä erää minimissään,
sillä työn suunnitteli ja toteutti yksi mies: Timo
Lindqvist Teijon naapurikylästä Mutaisista. 

Timo kertokoon itse, miten hänestä tuli ”pajan-
pitäjä”, ja siitä, miten hän on pajaa kunnostanut.

– Keväällä 2012 lopetin työt Nokialla lähes 30
vuoden tuotekehitysuran jälkeen. Jäädessäni tuol-
loin vapaalle tuli mahdollisuus ruveta Teijon pajan-
hoitajaksi ja kyläsepäksi. Ensimmäisenä vuorossa
oli tämän pajan kunnostus ja siinä vierähtikin yksin
hitaasti tehden melkoinen tovi. Katto piti uusia ja
vahvistaa. Sisäpuolen siivous oli myös oma lukunsa:
perusteellinen siivous, hiekkapuhallus ja pesu.
Ahjon perustuksia piti parantaa ja uusia. Ison ja
pienen ahjon paikat on paranneltu. Korjailin myös
huuvan ripustuksen ja lietson, ja asensin tuuletus-
imurin. Sähkökytkennöissäkin oli huoltamista. Voin
sanoa, että tämä tila on tullut minulle perusteelli-
sen tutuksi. 

Missä olet itse hankkinut pajataidot?
– No niitä minulla ei oikeastaan ole aikaisemmin

ollutkaan. Tämmöistä elämällä ja tekemällä harjoit-
telua tämä pajatyö on ollut. Jotakin metallitöitä

olen tehnyt aikaisemmin kotiverstaalla,  mutta taon-
tahommia en ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Kir-
joista voi oppia kaikenlaista, ja netissä on paljon
hyviä videoita, joista oppii yllättävän hyvin sepän

taitoja. Netissä kannattaa käydä katsomassa, miten sepät
työskentelevät, sillä se on tosi mielenkiintoista katsotta-
vaa. Tärkeintä on kuitenkin itse työn tekeminen.

Pieni tarina Teijon pajasta

SK_2013_36s_v3  15.4.2013  15:27  Sivu 26



27

Miltä aikakaudelta paja on?
– Rakennus lienee satoja vuosia vanha, en tiedä

tarkalleen, mutta veikkaisin sen iäksi kaksi-kolmesa-
taa vuotta. Tämä on entinen hiilimiilu, jossa poltettiin
hiiltä Teijon masuunin tarpeisiin. Puut miilutettiin
vähällä hapella, jolloin puu hiiltyi tavallaan grillihii-
leksi. En tiedä, kauanko tämä oli hiilimiiluna. Ehkä
noin 100 vuotta sitten rakennettiin ahjo ja ruvettiin
tekemään pajatöitä: kengittämään hevosia ja korjaa-
maan työkaluja. Tämä paja on palvellut enimmäkseen
Teijon kartanon maatalouspuolta, lattiassa on vielä-
kin isojen työhevosten kenkien jälkiä. Tosin täällä on
valettu myös lyijyvasaroita teollisuuskäyttöön. Alueen
varsinainen teollisuuspaja on ollut noin sata metriä
mäkeä ylöspäin. Siellä on tehty pääasiassa työkaluja
Teijon tehtaille.

Miten sinä sait kipinän tähän pajaan?
– Yksinkertaisesti mieleni teki tehdä jotakin eri-

laista. Kun olin ollut tosiaan lähes 30 vuotta täysin
konttoritöissä, niin kontrasti tähän pajahommaan oli
selkeä. Sattui oivallinen tilaisuus maistaa elämää

vähän toiseltakin kantilta. Minullehan tämä ei ole työ
vaan harrastus. Tarkoitukseni ei ole saada mitään
voittoa tuottoa tai palkkiota, vaan tämä toimii täysin
harrastuspohjalta. Sanottaiskos näin, että ihmisen on
aina hyvä tehdä töitä ja jos siitä saa vielä palkkaakin,
niin se on kaikki bonusta. Sepän työssä pystyy toteut-
tamaan myös taiteellisia puoliaan. Se miten rauta tai-
puu, riippuu täysin sepän omasta ajatuksenjuoksusta.
Pajatöitä kun ei tehdä muotissa. 

Millaisia taivutuksia käsistäsi on  syntynyt?
– Olen tehnyt jäätalttoja, kynttilänjalkoja, lyhdyn-

pidikkeitä, vaatehyllyn metallirankaa ja kenkätelineen
rungon. Siihen tulee myös puuta.

Olet aloittanut taas säännöllisen päivätyön muualla, joten
täällä Teijon pajassa eivät ovet ole päivittäin avoinna.
Miten tänne asiasta kiinnostuneet voisivat kesäaikaan
päästä kurkistamaan pajaa?

– Vietän kesää paljon muuallakin kuin Teijolla,
joten en valitettavasti ole aina paikalla. Tarvittaessa
pajan avaimen saa kuitenkin pyytämällä joltakin kylä-
yhdistyksen ihmiseltä. Jonkinlainen näyttö onnistuu
myös heidän kauttaan. Jos itse olen pajalla, niin esit-
telen ilomielin sitä kiinnostuneille. Jos taas olen
kotosalla, niin näytöstä voi sopia puhelimitse.

Miten Teijon paja tulevaisuudessa toimii, ja ketkä täällä
voivat sepäntaitojaan harjoittaa?

– Tätä voisi kutsua myös pajamuseoksi, mutta
minä kutsun tätä mielelläni työtilaksi. Tarkoitus on
pitää tämä yleishyödyllisenä toimintana ja palvella
siten koko kyläyhteisöä. Minusta olisi tosi hyvä, jos
täällä tehtäisiin paljon erilaisia pajatöitä. Ja vaikka
minä nimellisesti olen tässä pajanpitäjä, niin kyllä
tänne muutkin voivat tulla kokeilemaan pajataitojaan.
Tervetuloa! ■

Pajanpitäjä Timo Lindqvist, puh. 0440 345 445
Teijon Alueen Kyläyhdistys: www.teijo.fi

Pirjo Niemi, teksti
Ari Ranta ja Pentti Niemi, kuvat

Kokenut rakennusurakoitsija Kai Siltala ihailee taustalla,
miten notkeasti Timo Lindvist takoo rautaa uuteen muotoon.  
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Det sägs att det "i golfen inte
är fråga om liv och död utan
om mycket viktigare saker".

Viktigt är glädjen att få spela, att
man lyckas, samvaron och en trev-
lig form av motion – även då bollen
råkar falla i vattenhindret.

Det sägs även att "man i golfen spe-
lar mot sitt eget handicup". Man
spelar inte mot någon utan man
spelar för att förbättra sitt eget spel

Av vilken orsak minskar deltagaran-
talet i klubbens mästerskapstävling
varje år? Är ribban för högt ställd?
Varför är det just kvinnorna som
uteblir från tävlingen? Under klub-
bens begynnelsetid var serierna tre
och nu ordnas det för de olika
åldersgrupperna egna serier.
Resultatet är att det blivit allt svåra-
re att få tillräckligt med deltagare i
damserierna. Klubbens mästers-
kapstävling är ju höjdpunten på
golfsäsongen.

Är spelet avgjort redan före det
första slaget? Är segern huvudsa-
ken? Alla kan inte stå på högsta pal-
len. Alla deltagare är segrare och en
upplevelse rikare. Det betydelseful-
laste är att vi trivs och njuter av
spelets gång.

Jag vill minnas att jag i min första
mästerskapstävlingar spelade båda
rundorna med över 130 slag. Jag
var nöjd och dessutom serverades
gratis lunch.

Mästerskapstävlingen spelas detta
år veckoslutet 24.-25.8. Vänligen
anteckna i almanackan! I år lottar
tävlingsnämnden ut ett storartat
överraskningspris bland deltagarna.
Låt oss alla delta och ha det roligt!

Spelglädje till Er alla! ■

Elina Nissi
ordförande

Meri-Teijo Golf ry
Juttu suomeksi sivulla 2

Jaris funderingar

Våren närmar sig med stor-
mande steg och golfsäsongen
2013 är snart redo att starta.

Förra sommarens och höstens ihål-
lande regn var nervpåfrestande för
samtliga golfare. Hos oss  på Meri-
Teijo spelades dock golf 236 dagar
under kalenderåret 2012. Vi kan
stolt konstatera att vi hade landets
längsta öppningstid för en 18-håls
bana. På grund av regnen sjönk
antalet rundor med hela 3,5%,
betydligt mindre än på övriga banor
i Finland. Den regniga sommaren
blev en utmaning för banpersona-
len. Arbetet utfördes med bravur.
Det positiva i det hela var att
bevattningssystemets elräkning var
historiens lägsta.

Nyheter från banan
Vi kommer att fästa allt mer upp-
märksamhet vad banans skick bet-
räffar Bunkrarnas förbättring plane-
ras, förflyttning av planteringar och
plantering av nya träd. Några av
banans broar behöver repareras.
Greenernas snabbhet kommer att
uppmärksammas speciellt. Enligt
banmästarens önskemål har en ny
greenvält anskaffats.

Banområdet är stort och ruffen
täcker stora områden. Under som-
maren klipps under tiotals timmar
sådana områden som inte ens ett
dåligt slag träffar.

Vi håller på och planerar ett lite
annorlunda klippningsprogram. Vad
det 10-hålet beträffar kommer vi att
göra en liten förändring. Out-pålar-
na flyttas efter diket en aning till

Spelglädje och upplevelser utlovas

Läckerbitar på svenska
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vänster. Vi försöker dirigera spelet
mera enligt fairway och samtidigt
ge mera utrymme åt öppningsslaget
på hål 18. Övermodiga spelare kan
fortfarande försöka nå green med
två slag men riskerna ökar.

Jag lyssnar gärna på spelarnas kom-
mentarer och åsikter för att kunna
förbättra banan. Vi kommer att
utföra era önskemå enligt våra
resursser. Endast goda förslag iak-
tas och jag tillåter mig att att bes-
tämma ifall iden är god eller ej.
Den kommande säsongen

Tävlingar spelar en viktig roll i vår
banas verksamhet. Under tävlingar
skapas en gemensam anda. Det vik-
tigaste är inte segern utan en förk-
rossande seger. Den kommande
säsongens tävlingskalender följer
huvudsakligen en känd och trygg
linje. Veckotävlingen med Salo Golf
och Wiurila Golf fortsätter, liksom
den populära Suomi-Golf.

Jag vill framhäva några tävlingar
som är viktiga för vår klubb och
önskar att alla skulle delta. Salos
två-dagars mästerskapstävling går
av stapeln 29-30.6. 

Finalen spelas i Meri-Teijo och vi
kommer att ha hemmaplansfördel.
Klubbens mästerskapstävling är
avsedd för alla. Tyvärr har det blivit
kutym att bara de bästa spelarna
deltar. Låt oss göra en förändring.
Jag utmanar alla att delta i både
matchspels- och slagspelsmästers-
kapen. Låt oss göra av klubbens vik-
tigaste tävling ett värdigt evene-
mang.

Vi har framför oss en fin golfsä-
song. Det har utlovats en super-
varm sommar med otaliga soliga
dagar. Terassparlamentet håller ota-
liga möten och skinpengarna klirrar
i krogens kassa. Glöm inte att kolla
ert handicup före säsongen börjar
så att ni inte får en otrevlig över-
raskning. Tack vare det strålande
handicupsystemet sjönk mitt handi-
cup i vintras under en natt med 0,6
utan spel.

Annars är det jag som är siaren
som utlovar en gassande het som-
mar! Vi ses när vi råkas! ■

Jari Isometsä
VD, Meri-Teijo Golf Ab

Juttu suomeksi sivulla 4

Under chefsarbetskursser refe-
rerar föredragshållarna
ibland till motion och sport.

Man försöker  bevisa att det existe-
rar liknelser både inom arbetslivet
och fritidsaktiviteter. En av dem
kommer jag speciellt bra ihåg.
Föredragshållaren -en före detta
idrottare på olympisk nivå - berätta-
de en sann historia om samarbetet
mellan idrottare och tränare.
Tränaren hade blivit tvungen att
byta bostadsort och samarbetet
kunde inte längre fortsätta i samma
form. Man beslöt att idrottaren
självständigt följer ett skriftligt trä-
ningsprogram och tar kontakt med
tränaren vid behov när problem
uppstår. Såhär fortsatte man men
det tog inte lång tid förrän telefon-
samtalen minskade och snart tog de
helt slut. Varför. Vad var det som
skedde? Förklaringen är förståelig -
när man hört den! 

Föredragshållaren – som var utbil-
dad psykolog – förklarade att orsa-
ken var samtalens negativa inne-
börd. Överenskommelsen var ju att
idrottaren tar kontakt när problem
uppstår och problem är ju i å för
sig en negativ sak. Vem vill gång
efter gång bara berätta negativa
saker!

Den ovanbeskrivna negativa ladd-
ningen hotar även oss golfare under
vår spelsäsong. Om vi gång efter
gång väntar oss få 40 bogeypoäng,
kommer vi förr eller senare att bli
besvikna. Besvikelser medför negati-
va känslor och det värsta scenariot
är när vi hoppar över golfrundor. 

Med ett leende på
läpparna
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Många anser att golfen är
världens svåraste bollspel
fastän man slår en orörlig

boll. Som spel är golfen ett stort
mysterium, klubborna svingas och
bollarna susar iväg men man får
aldrig riktigt grepp om spelet.
Gollfspelet blir en passion, väder-
förhållandena eller ens livssituatio-
nen inverkar inte på ens behov att
komma ut på banan.

Varför har golfen en sådan drag-
ningskraft? Svårt att säga men det
är i alla fall utmärkt att även en
nybörjare kan nå samma resultat på
ett håll som mer erfarna golfspela-
re. Tack vare handicupsystemet kan
en klubbspelare spela jämna
matcher mot skickligare motstånda-
re.

Golfen är i det avseendet också ett
märkligt spel eftersom spelet varie-
rar dag för dag. Alla spelare -
oberoende av sitt handicup - kan
ena dagen göra en strålande runda
och nästa dag går spelet helt på tok.
Vad kan detta bero på, det kan

ingen förklara. Men en sak är i alla
fall säker. Desto mer du tränar
desto bättre blir ditt spel.
En golfare är aldrig fullärd.
Världstopparna har sina egna träna-
re, vi klubbspelare behöver väl
också regelbunden undervisning. På
grund av det erbjuder Meri-Teijo
Golf sina kvinnliga medlemmar
även denna säsong träning i sving-
teknik och närspel.

Damkommitten ordnar som förut
olika tävlingar, jippon och tävlings-
resor. Som nyhet för i år arrangeras
i samråd med Salos och Wiurilas
damgolfare en tredelad Lady-Cup-
tävling på klubbarnas respektive
banor.

Golfens motto har alltid varit att
kul ska det vara! Och så är ju fallet.
Njut av spelet och försök gå runt
banan med färre slag.

Vi ses i golfens tecken på banan! ■

Tarja Hakulinen
ladykapten

Juttu suomeksi sivulla 6

Om golfens krumelurerI golf , såsom i övrig sport – och
speciellt inom tävlingssporten – är
faran att man bara stirrar på resul-
tatet. Om en ishockeyspelare stirrar
ihärdigt på resultattavlan under
spelets gång och har som mål att
vinna motståndaren med tre mål,
börjar han automatiskt klämma
klubban allt hårdare och hårdare ju
längre matchen lider mot sitt slut.
Den legendariske svenska ishockey-
tränaren Leif Boork uttaladde sig
en gång under en chefsarbetskurs -
att det viktigaste är prestationen.
Om spelaren tränat tusentalsgånger,
börjar resultaten synas.

Detta gäller lika väl inom golfen.
När man vill uppnå ett gott resultat,
bör man inte tänka på ett gott
resultat. Paradoksalt! Det lönar sig
att fokusera sig på prestationen och
koncentrera sig på den. Ett gott
matchspelsersultat kommer sedan
som en biprodukt. I golfen når man
bättre resultat desto mer avslapp-
nat man spelar. Njut av spelet med
glatt humör. Detta lönar sig alltid.
Bekväma golfskor, kläder som skyd-
dar mot regn och rusk samt sportd-
rycker som förebygger trötthet och
små snacks är viktiga bekvämlig-
hetsfaktorer. Uppnår man bättre
resultat med att investera i mer
utvecklade klubbor eller i nya vat-
tentäta skor. Fundera på saken?

Det är ett klart tecken på att spelet
är njutbart då golfaren spelar med
ett leende på läpparna! ■

Kari Nurmimäki
kapten

Juttu suomeksi sivulla 7
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Ibörjan av mars var Meri-Teijo
golfbana redan i spelbart skick
vad maskineri och banans skick

beträffar, men sedan ändrades väd-
ret plötsligt radikalt och hindrade
säsongstarten som planerats till slu-
tet av mars. Förra säsongen fortgick
till sista veckoslutet i november,
nästan lika länge som föregående
år. Sedan gjorde vintern sitt intåg
med dunder och brak. Lyckligtvis
satte kölden in och marken hann
frysa förrän den första snön föll.
Föregående år var situationen inte
lika gynnsam.

Under föregående säsong ökades
gödslingen med ca. 20 % och man
besprutade radikalt mera skötsel-
medel. Detta resulterade i att vissa
sjukdomar försvann nästan helt
från greenerna. Ogräs förekom
knappast. Sjukdomsfria var greener-
na dock inte. Sommarsnömögel
kunde skönjas på nästan varje
green. Formlösa cirklar (häxcirklar)
förekom på flere greener. Med att
bespruta dem med Atamon kunde
man stilla deras fortsatta spridning.

Bevattningssystemet ersattes med
32 nya sprinklar. Det var ytterst vik-
tigt att greenernas bevattningssys-
tem fungerade under hela säson-
gen. Kablarna förorsakade besvär
på vissa fairways och utslagsplat-
ser. Vi kommer att befatta oss med
problemet under vårens lopp.
För den kommande säsongen fick vi
en greenvält som tillsammans med
de sedvanliga greenåtgärderna kom-
mer göra dem ännu snabbare.
Bevattningssystemet på Par-3
övningsbanan sattes i skick och
banan fick samma behandling som
huvudbanan. I slutet av säsongen
kommer banan vara i toppskick.

Vi går mot den nya säsongen i posi-
tiv anda. Den förra säsongen klara-
de vårt 4-manna team det galant
trots stora utmaningar. Ett stort
tack till sommarens pojkstuderan-
den som kantade bunkrar och
tvångssådde greener och utslags-
platser. Ett stort lyft för banans
kondition. ■

Jari Uusi-Hakimo
banmästare

Juttu suomeksi sivulla 9

Banmästaren informerar Viimeinen valssi

Parturi Kampaamo

Villit Sakset 
Teijon keskustassa palvelee sinua 

myös iltaisin ja viikonloppuisin! 
Hiusten leikkaukset, värjäykset,

permanentit.... 

Wellan laadukkaat tuotteet myös 
kotikäyttöön.

Soita ja varaa aika! 

p. 044 733 5331 

Ruukin Avain -näytelmätrilogia, Teijon
alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkai-
den yhteinen voimainponnistus, on ehti-
nyt viimeiseen kesäänsä. Päätösosa
Isoäidin aikaan käsittelee kipeitä kansa-
laissodan aikoja ja se on kahta ensim-
mäistä osaa dramaattisempi ja kosketta-
vampi. Johan Storgårdin ohjaama näy-
telmä on harvinaista herkkua, joten sitä
ei kannata jättää väliin. Halukkaat ehtivät
vielä hakeutua mukaan näyttelemään.
Esitykset 9.-13.7.2013
Lisätietoja: www.ruukinavain.fi.
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PELIHINNAT

Arkipäivät

• Aikuiset      43 euroa

• Juniorit alle 18-v 20 euroa

Viikonloput ja pyhät

• Aikuiset 48 euroa

• Juniorit alle 18-v 25 euroa 

Muita vaihtoehtoja

• 10-kortti 360 euroa  

• Vuokrapelioikeus 800 euroa 

TULE JÄSENEKSI

• Ei liittymismaksua.

Jäsenmaksut  

• Aikuinen 80 euroa 

• Juniori (alle 22-v.) 35 euroa 

KLUBI

MTG klubi avataan klo 8.00.

Klubilla voi käyttää Liikunta- ja kulttuuri-
seteleitä sekä Virike- ja Lounasseteleitä.

MTG INFO

RAVINTOLA

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

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

Yleisimmät maksukortit ja Lounas-
setelit 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 hankkimaan 
Meri-Teijo Golfin osakkeen, soita Jari
Isometsälle, 0400 693 501.

www.meriteijogolf.comTule meille vaikka veneellä!
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PELAAVAN OSAKKAAN EDUT VUONNA 2013
(jos olet aktivoinut osakkeesi omalle nimellesi)

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

• osakas voi käyttää par 3 -kenttää korvauksetta
• osakkaille poletti 1,50 euroa 
• osake sisältää yhden alle 24-vuotiaan perheeseen kuuluvan pelioikeuden
• osakkaan vieraan green fee (max 3 vierasta) – 10 euron alennus green feestä
• golfauton vuokra osakkaalle edullisempi – hinta 20 euroa 
• osakkaille järjestetään osakastapahtuma kesällä (mm. golfkilpailu, 

rantasauna, ateria)
• osakkaan pelimaksu SaG ja ArGC 30  euroa  sekä WGCC ja KGM alennus 

10 euroa green feestä,  
peliaikavaraus täytyy tehdä  samana päivänä 

• osakkaalla on oikeus hankkia SGKY:n Etukortti hintaan 10 euroa. 
Kortti oikeuttaa pelaamaan kerran puoleen hintaan etukorttikentillä kaudella 
2013.

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

OSAKASETU KAUDELLA 2013

Etu 1: Greenfee – 50 %
Kun olet Eke Golf Oy:n, Han-Golf Oy:n, JC Rukkigolf Oy:n tai Meri-Teijo Golf Oy:n
osakkeenomistaja (henkilökohtaisen pelioikeuden lunastanut osakkeenomistaja),
voit pelata yllä olevilla kentillä sopimushinnan mukaan:

Green fee  – 50 %
• hinnat ovat voimassa arkisin (ma-pe) 
• alennus lasketaan normaalista green fee -hinnasta (jo valmiiksi alennetuista 

hinnoista ei saa lisäalennusta).
• peliajan voi varata klubin varaussääntöjen mukaan
• osakastarra on oltava jäsenkortissa kiinni

Etu 2: 11.6. ja 7.8. green fee 15 euroa 
11.6.2013 ja 7.8.2013 pidetään yhteistyöhön osallistuvilla kentillä (Eke Golf, Han-
Golf, Ruukkigolf ja Meri-Teijo Golf) yhteinen vaihtopäivä, jolloin henkilökohtaisen
pelioikeuden lunastaneet osakkeenomistajat saavat vapaasti pelata millä tahansa
kentällä tai useammallakin, hintaan 

15 euroa per kierros
• 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!

K
uv

a:
 T

at
u 

G
us

ta
fs

so
n

SK_2013_36s_v3  15.4.2013  15:27  Sivu 33



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

LVI-ELTEKO OY
vesijohtotyöt ja tarvikemyynti

KVV-oikeus

puh. (02) 7366 242 tai 0400 784 438
www.lvi-elteko.net

Kysy tarjousta maalämmöstä!

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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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

MATKOMPIS
HERTSBÖLEVÄGEN 1• 25900 TAALINTEHDAS

Arkadiavägen 2
25700 Kimito
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