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Ihana talvi! Sitä ei juuri ollut. Meri-
Teijon golfareita hemmoteltiin

ennätyksellisen lyhyellä pelitauolla.
Kenttä on hyvässä kunnossa ja se
on ollut auki kaikkina kuukausina.

Kentällä näkyy, että uusi toimitus-
johtaja Henrik Sarajas on pistänyt
tuulemaan. Salakavalasti kasvaneita
pusikoita on raivattu urakalla ja eri-
tyisesti takaysi ilahduttaa uudella
freesillä ilmeellään. Harmillista, että
moottorisahan bensa sattui loppu-
maan juuri 8-väylän vesiesteen koi-
vun kohdalla.

Oy:n toimintaa on pistetty uuteen
malliin ja uskon, että suunta on
ylöspäin. Paljon on tehtävää ja seu-
ran sekä MTG:n pelaajien panosta

tarvitaan. Suuri kiitos klubin sielul-
le, palvelupäällikkö Riitta Avolalle
ja rentoja eläkepäiviä golfin parissa!
Mukavaa, että tuttu kasvo Tanja
Rivinoja jatkaa kanssamme.

Seuran toiminnassa puhaltaa muu-
toksen vire. Marco Pälikkö aloitti
kapteenina, Ulla Poutanen ladykap-
teenina ja Riitta Avola alkaa organi-
soida junioritoimintaa. Luvassa on
mukavaa toimintaa kaikille seuran
jäsenille.

Hyvää pelikautta ja hyvää mieltä
kaikille! ■
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hiekkaa. Kuva: Pentti Niemi

Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2014

Puheenjohtaja
Elina Nissi
p. 0500 408 904
elina.nissi@kolumbus.fi

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

Jäsen/taloudenhoitaja
Kari Nurmimäki
p. 050 435 2477
knurmimaki@gmail.com

Jäsen/sihteeri
Tarja Hakulinen
p. 040 707 0220
tarja.hakulinen@mtv.fi

Jäsen/kapteeni/kilpailutoimikunnan pj.
Marco Pälikkö
p. 040 502 4864
marcopalikko@gmail.fi

Jäsen/ladykapteeni, naistoimikunnan pj.
Ulla Poutanen
p. 040 587 5162
ulla.poutanen@kolumbus.fi

Jäse/senioritoimikunnan pj
Juhani Toivonen
p. 045 237 1440
juhani.a.toivonen@gmail.com

Jäsen/tiedotustoimikunnan pj.
Martti Poutanen
p. 050 556 7041
martti.poutanen@kolumbus.fi 

Varajäsen/junioritoiminta
Riitta Avola
p. 050 595 4328 
riitta.avola@meriteijogolf.com

Varajäsen
Sakari Kivitie
p. 0400 869 950
sakari.kivitie@gmail.com

Eläköityneellä Riitta Avolalla on
nyt aikaa vaikka poimia simpukoita.
Lue lisää sivulta 14.

Jouni Palmgrenin holari oli yhtei-
nen juhlanaihe MTG:n pelimatkalla
Ayamontessa. Sivu 16.

Taalintehtaan Baltic Jazz on kesän
huipputapahtuma. Lisää sivulla 25.



Olen ottanut työn vastaan ilolla
ja suurella motivaatiolla, koska

koen MTG:n olevan minulle oikea
paikka työskennellä ja hyödyntää
kokemustani ja osaamistani.

Olemme hallituksen kanssa ryhty-
neet tositoimiin toimintamme
parantamiseksi. Pyrimme tehosta-
maan talouttamme, markkinoin-
tiamme ja tuotteistamistamme.
Lisäksi olen ilokseni huomannut,
että kenttämme oli tammikuun
alussa erittäin hyvässä kunnossa.
Tämä antaa uskoa tulevaan kau-
teen, kun kaikkein tärkein tuot-
teemme on iskussa. 

Ehdoton tavoitteemme on, että
Meri-Teijossa pelataan pitkä golf-
kausi, joka alkoikin jo 1.3.2013.
Kirjoittaessani tätä 30.3.2014 oli
kierroksia jo pelattu noin 700.

Olemme aloittaneet tehostamistoi-
met talouden suhteen. Tj on tulevai-
suudessa ainoa ympärivuotinen
työntekijä.

Kentänhoitoon olemme saaneet tii-
mimme Simo Kairuksen, joka toi-
mii konsulttina. Simo on jäänyt
viime vuonna eläkkeelle Kankaisten
Golfin kenttämestarin toimesta.
Lisäksi entinen kenttämestarimme
Rauno Heinosen pitkään kokemuk-
seen perustuva asiantuntemus on
tarvittaessa käytettävissä. Tulen itse
toimimaan työnjohtajana ja tulen
panostamaan henkilökunnan koulu-
tukseen. 

Kentän suhteen pyrimme korjaa-
maan siltaongelmat, salaojat ja
bunkkerit, yleisen kentän maise-
moinnin ja yleisilmeen, toki vuosi
kerrallaan.

Toimitusjohtajan tervehdys

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



Klubitalon palvelut pysyvät ennal-
laan, tosin meidän Riittamme siirtyi
eläkkeelle. Tanja Rivinoja on ollut
Head Caddie Masterimme 1.3.2014
lähtien.

Olemme uusineet MTG:n verkkosivut
kaupallisemmiksi ja ne ovat samalla
saaneet uuden ilmeen. Panostamme
paljon tuotekehitykseen. Pyrimme
tuomaan voimakkaasti esiin muun
muassa seuraavat keinot parantaak-
semme liikevaihtoamme ja kehittääk-
semme toimintaamme:

• Aktiivinen green fee -kampanjointi
• Rantasaunan hyödyntäminen
• Meri-Ruukin mökkikylä 

(+ muut majoitusvaihtoehdot)
• Teijon kartano (yritysmyynti)
• Golfopetus
• Golf Academy (kursseja, paketteja)
• Aktivoituminen seuratoiminnan ope-

tuksessa (juniorit, seniorit ja ladyt)

Hallituksessa olemme päättäneet
ottaa uudelleen 3-kortin käyttöön.
Olemme myös liittyneet uudelleen
SKGY:n Kultakortti-jäseneksi paran-
taaksemme omistajien etuja. 

Tulen itse toimimaan golfopettajana
MTG:ssa, ja toimin myös Pro Shopin
pitäjänä. Tuotevalikoimassa tulee
olemaan muun muassa Nike Custom
Fitting -palvelu, Niken muita tuottei-
ta ja paljon muutakin mielenkiintois-
ta. ■

Ystävällisin terveisin 
Henrik Sarajas
toimitusjohtaja

Meri-Teijo Golf Oy

Hierontapalveluja
Majoituspalveluja
Hoitola & Majoitus Sypressi

Matildan puistotie 6, 25660 Mathildedal

p. 040 718 7486,
tarja.polonen@sypressi.fi www.sypressi.fi



myynti@kasnas.com • www.kasnas.com

Kari Sairosta
MTG:n uusin
SM-edustaja

Meri-Teijo Golfin tuorein SM-edustaja on seuramme
entinen kapteeni Kari Sairo. Kari edustaa Suomea yli

55-vuotiaiden miesten maajoukkueessa Euroopan jouk-
kuemestaruuskilpailuissa 3.-6.6.2014 Algarvessa, Portuga-
lissa. EM-kisat pelataan Cramachon kentällä Pestana Golf
Resortissa.

Suomen joukkueessa golfaa kuusi pelaajaa, joista Karin
lisäksi maatamme edustavat Kyösti Hämäläinen, VGC,
Seppo Jolkkonen, GT, Pertti Kohtala, IkG, Erkki Kortelai-
nen, MeG, ja Jouko Latvakangas, ERG. Kari valittiin SM-
joukkueeseen viime vuoden kilpailujen ja rankingin perus-
teella. Hän pelasi sekä Audi Finnish Senior Tourin että
Haastajatourin kilpailuja. Haastajatourin rankingissa hän
sijoittui neljänneksi. 

SM-edustustehtävästä Kari on mielissään ja aikoo har-
joitella entistä enemmän. – Luonnollisesti olen otettu va-
linnasta. Olen siksi talven aikana harjoitellut hiukan aikai-
sempaa tiiviimmin hallissa sekä pron kanssa että ilman.
Prona on ollut Mika Piltz. Toukokuussa Kytäjällä pidettä-
vän maajoukkueleirin valmentajana on Timo Rauhala, jo-
ka on muun muassa Mikko Ilosen valmentaja. Golfharjoit-
telun lisäksi käyn viikottain salilla, pilateksessa ja jumpas-
sa. 

Tasan 6,0:n tasoituksella pelaava SM-edustajamme on
golfannut 16 vuotta.

– Golfista tuli minulle alusta alkaen ykkösharrastus,
joka on vienyt suurimman osan vapaa-ajastani. Innostus ei
ole missään vaiheessa laimentunut. Valinta maajoukkuee-
seen on siten minulle todella merkittävä asia ja odotan kil-
pailua malttamattomasti. On kunnia edustaa Suomea. Toi-
votaan, ettei jännitys ja odotus pistä peliä aivan sekaisin. 

Pidetään Karille peukkuja tuleviin koitoksiin! ■

Teksti: Tarja Hakulinen
Kuva: Riitta Avola
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Hyvää alkanutta kautta 2014 kaikille uusille ja van-
hoille jäsenille!

Ottaessani vastaan el kapteenin viran puntaroin mie-
lessäni, onko minulla mitään mahdollisuuksia astua niin
isoihin Crocseihin kuin minkälaiset edellinen kapteeni
jätti vaihtaessaan organisaatiossa virkaa. Niinpä googla-
sin netistä, mitä kapteenin pitäisi virassaan tehdä.

Ensinnäkin kapteeni huolehtii jäsenten viihtyvyydes-
tä. Tämä on helpohko rasti, sillä meillä on kivaa poruk-
kaa, jonka parissa kaikki tuntuvat viihtyvän.

Entä sitten etiketin valvonta? Moni on kysynyt, onko
etiketti jo lakkautettu. Näin ei ole, mutta nykyään kentät
määrittelevät etiketin itse. Hyvän käytöksen ja muiden
huomioonottamisen lisäksi kuuluu kentälle pukeutua ja
se on pakollista. Golfpukeutuminen on ollut aikamoinen
jäänne monen sadan vuoden takaa, joten olikin jo aika
astua 2000-luvulle.

Jätetään kuitenkin se farkut ja t-paita  -look edelleen
muualle ja pukeudutaan asiallisesti. Entä sitten ikuisuus-
kysymys naisten hameen mataluudesta? Jos hame alkaa
muistuttaa vyötä, on se ehdottomasti liian lyhyt golfken-
tälle.

Kapteenin tulee myös katsoa, että kenttä rullaa. Tämä
on jo melkein tuhat vuotta vanha ohjesääntö, joka jokai-
sen tulisi muistaa ja sisäistää: ÄLÄ ANNA TAKANA TULE-
VIEN ODOTTAA ÄLÄKÄ PÄÄSTÄ EDELLÄ OLEVIA KARKUUN.
Monesti näkee edelläolevan hitaammin pelaavan ryhmän
alkavan juosta päämäärättömästi edestakaisin ja näin
vain pilaavan oman rauhallisen pelitapansa. Golf on va-
paa-aikaa parhaimmillaan. Päästäkää ohi, menkää ohi, ei
se sen vaikeampaa ole! Kaikki omalla rytmillä.

Kapteeni vetää myös kilpailutoimintaa, jolla onkin jo
hyvät ohjeet viime vuodelta. Lisäksi leideillä, senioreilla
ja junnuilla on omat vetäjänsä – unohtamatta meitä ylei-
siä naisia ja miehiä!

Myös tänä vuonna järjestetään viime vuonna loista-
van vastaanoton saaneita eri osa-alueiden ryhmäkursse-
ja.

Oli siellä googlessa jotain muutakin, mutta ehkä opet-
telen niitä tehtäviä sitten kauden kuluessa. Ja jos teillä
on ihan mitä ideoita vaan, niin tulkaa ehdottelemaan,

minut tavoittaa melkein joka päivä kentältä tai sitten
joka päivä paikallisesta kyläkaupasta.

Ai niin, vielä yksi tärkeä asia: Korjatkaa jälkenne! ■

Marco Pälikkö
kapteeni

Kapteeni googletti...
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Golfetiketti vaatii siistiä pukeutu-
mista ja tyylikästä ulkoasua.

Tässäpä yksi ratkaisu pulmaan:
”Pelaamaan pitäisi lähteä, mutta
housut ovat ryppyiset eikä ole sili-
tysrautaa. Kiehauta vettä sileäpoh-
jaisessa kattilassa, ota kahvasta
kiinni ja nosta silitettävälle pinnalle.
Liikuttele silitysraudan tapaan.
Keitetystä vedestä voit sitten val-
mistaa lämmintä teetä mukaasi
kierrokselle.” Kierroksen aikana voi
nälkä yllättää, joten ”Jos otat kier-
rokselle mukaasi eväsleipiä, paina
ne kiinni toisiinsa hammastikulla.
Näin ne eivät aukeile eivätkä tiputa
päällisiään ja se tärkeä hampaiden
putsainkin tulee mukaan.”

Tänä syksynä ja alkutalvella golf-
kausi on venynyt ennätyksellisen
pitkäksi. Sadetta on saatu ja kyl-
myyttäkin vastaan on joudumme
taistelemaan. Mutta ei hätää:
”Pelatessasi sateella estät veden
valumisen niskaan ja silmille, kun

panet päähäsi kaksi lippistä pääl-
lekkäin niin, että toinen lippa on
edessä ja toinen takana.” Ja vielä
parempi: ”Kahvinsuodatinpussi
varpaiden ympärillä kengän kärjes-
sä lämmittää mukavasti. Huolelli-
sesti käytettynä pussit kestävät pit-
kään ja varpaat pysyvät lämpöisi-
nä.” 

Kierroksen aikana sääolot voivat
vaihdella nopeastikin. ”Tuulisen päi-
vän varalle pidä bägissäsi mukana
muutama pöytäliinan paino.
Napsauta tarvittaessa ne hameen
helmaan eikä hame lennä tuulessa
korviin.” Kuten tiedämme, pallo voi
mennä jonnekin aivan muualle kuin
mihin sen olemme tarkoittaneet.
”Jos ja kun pallo kierroksen aikana
uppoaa kuraiseen raffiin, ei hätää.
Varaa bägiisi kaksi 2,5 litran muo-
vipussia, sujauta ne kenkiesi päälle
ja sido kiinni. Ja kas, kun pallo on
löytynyt ja lyöty väylälle, pussi pois
ja kenkäsi ovat taas siistit!” 

Jos pallo menee vielä ikävämpään
paikkaan, tässä apukeino: ”Nokko-
sen polttamat paranevat luonnon
omalla aineella, jota on aina saata-
villa. Ota nokkosen lehdet pois
hanskakäsin ja puserra vartta niin,
että mehu tulee esiin. Sivele nokko-
sen mehulla polttamaa ja paranee
melkein samassa hetkessä.”

Hikisen kierroksen jälkeen vaatteet
kaipaavat pesua.” Ota auto avuksi
pyykinpesuun. Varaa auton tavara-
säilöön vesisanko ja siihen pulveri-
vettä. Pelin jälkeen likaiset vaatteet
sankoon, kansi kiinni ja kotimatkal-
le. Kotona tarvitsee vain huuhdella
vaatteet ja ripustaa kuivumaan. Ja
taas ovat pelivaatteet siistit.” Pelin
rasittamat lihakset saat kotona kun-
toon käden käänteessä. 

Pelin aikana syntyneitä kolotuksia
voi lievittää näin: ”Hanki tennispal-
lo. Pane pallo lattialle, asetu selälle-
si pallon päälle ja liikuttele kipeää
kohtaa pallon päällä. Hetken pyörit-
telyn jälkeen huomaat kivun hellit-
täneen.”

Pelivarusteita joutuu uusimaan aina
silloin tällöin. Mutta siinä voimme
olla muodikkaita ja kierrättää:
”Vanha golfhanska auttaa oivalli-
sesti löytämään auton esimerkiksi
kauppakeskuksen suurelta parkki-
alueelta. Hanska vain auton anten-
niin ja jo kaukaa huomaat rakkaan
pelivälineesi.”

Eipä sitten muuta kuin tyylikkäänä
pelikentälle ja kierrättämään. ■

Teksti: Kaija Kiviharju

Kierrätys on päivän sana. Samoin
ovat myös ekologisuus, ympäristöys-
tävällisyys, kestävä kehitys ja vihreät
ajatukset. Näiden toteuttamisessa
meitä auttaa niksologia. Myös golfari
voi hyödyntää niksologiaa peliin val-
mistautumisessa, pelinsä aikana ja
myös pelin jälkeen. Tietystikin pilke
silmäkulmassa! Niksit on lainattu kir-
jasta ”Pirkan niksit ja niksologia”.

Niksologiaa golfareille

Hanska antenniin ja muita niksejä
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Golf on mukavaa ulkoilua ja lii-
kuntaa.Golf antaa uusia ystä-

viä. Golfissa saa kannustusta. Golf
vie ajatukset pois jokapäiväisistä
töistä ja murheista. Golf antaa
keskittymiskykyä. Golf tekee nöy-
räksi. Golf on kivaa, vaikka joskus
se koitteleekin. 

Innostuin golfiin heti ensi tutustu-
misella. Kun greengard-kurssi
Vuosaaressa oli suoritettu, ensim-
mäiset kierrokset veivät muka-
naan. Pelikierroksia on tullut pää-
asiassa kesäisin loma- ja viikon-
loppuaikaan. Tasoitus on välillä
pudonnut ja myös noussut. Meri-
Teijo Golfissa olen saanut paljon
uusia ystäviä. 

Ladytoiminta MTG:ssä jatkuu
perinteitä kunnioittaen ja koitan
tuoda ohjelmaan myös uusia
mausteita. Kevään matkalla
Ayamontessa pelikierrosten aika-

na naisten kanssa keskustellessa
syntyi idea golfin sääntöjen ja eti-
ketin kertaamisesta. Myös naisten
yhteiset pelikierrokset, naisten tii-
ajat kiinnostavat. Prolta tarvitaan
ohjeita pelin hiomiseen.

Ladyjen toimintaan kuuluvat myös
kesän kilpailut, muun muassa
Naisten pelimatkalla Suuri
Hanskakisa, Nyyttäri Golf sekä
Virve Leiko Ladies. Kesällä pela-
taan jälleen myös Meri-Teijon,
Salon ja Wiurilan naisten välillä
kolmen osakilpailun Lady-Cup.
Ensimmäinen osakilpailu Meri-
Teijolla Naisten golfpäivänä. 
Viime vuonna Salo Golf voitti
Cupin, mitenkähän käy tänä vuon-
na? Kilpailuissakin pidetään haus-
kaa – oma mottoni: tärkeintä ei
ole voitto vaan hauskanpito.

Ladyjen kesken yhteydenpidon ja
tiedottamisen parantamiseksi
tulen käyttämään sosiaalista medi-
aa klubin ilmoitustaulujen tiedot-
teiden sekä virallisten nettisivujen
lisäksi. 

Olen iloinen ladykapteenin tehtä-
vään saamastani tuesta ja kannus-
tuksesta. Ladykapteenina haluan
innostaa kaikkia pelaamaan omak-
si ilokseen, kehittämään pelitaito-
jaan ja pitämään hauskaa ystävien
kanssa. ■

Ulla Poutanen
Ladykapteeni

Mitä golf on minulle?

Firmagolf
Merellinen, viehättävä, purolaaksossa sijait-
seva Meri-Teijo Golf tarjoaa pelaajilleen sopi-
vasti kumpuilevat väylät vesiesteineen.
Rannalla oleva viihtyisä sauna luo loistavat
tilat ”jälkipeleille” ja illalliselle. 

ESIMERKKIOHJELMA

Aamiainen: Meri-Teijo Golfin klubilla

Aktiviteetti: golfkilpailu golfareille, muille
esimerkiksi par 3 -kentän kisailua tai ryh-
mäopetusta, vaellusta, melontaa tai muuta
liikuntaa. Teijoon perustetaan kansallispuisto
2015!

Löylyä: jälkipelit rantasaunalla, kuumimmat
kisaajat voivat jäähdytellä meressä.

Illallinen: maittava buffet-illallinen
rantasaunan tiloissa.

Kesto: koko päivä.

Ajankohta: huhtikuusta ensi lumeen 
saakka.

Ryhmän koko: 15-50 henkilöä.

Hinta: alkaen 80 euroa / hlö.

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

Lisämaksusta: alkoholi- ja virvoitusjuomat,
palkinnot, majoitus, kuljetukset...

Golfopetus: kysy vaihtoehdot.

Pyydä tarjous: Henrik Sarajas, 0500 440
025, toimitusjohtaja@meriteijogolf.com tai
Tanja Rivinoja, (02) 736 3955,
caddie@meriteijogolf.com

Saunan rantaan pääsee myös veneellä!
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Henrik Sarajas, 51-vuotias Hel-
singissä syntynyt ja Espoossa
asuva palvelumarkkinoinnin

ammattilainen. Markkinoinnin kan-
nuksensa hän on hankkinut aikai-
semmissa työpaikoissaan hotelleissa
ja Sally Linen markkinoinnissa. Hän
oli mukana luomassa muun muassa
Sally Albatrossin menestyskonsep-
tia. Golfia hän on pelannut 25 vuotta
sekä toiminut golfyrittäjänä ja -opet-
tajana vuodesta 1995 lähtien.

Helmikuinen pilvinen päivä. Lunta tuskin ollenkaan maassa,
mutta golfkentät vielä jäässä ja kiinni. Vastapäätä minua
istuu miellyttävän näköinen mies. Hän on vuoden 2014
alussa aloittanut uuden työnsä Meri-Teijo Golfin toimitus-
johtajana. Keskustelemme tulevasta kaudesta ja yleensäkin
MTG:n tulevaisuuden näkymistä.

Uusi kausi, uudet tuulet
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Millä eväillä uuteen kauteen?
Uuden toimitusjohtajan yksi tär-
keimmistä haasteista alkavalla kau-
della on talouden tervehdyttäminen
ja kulubudjetisssa pysyminen. Ta-
voitteena on saada aikaan 10 %:n
kasvu kaikilla osa-alueilla. Myös net-
tisivujen markkinointihenkisyyden
lisäämiseen kiinnitetään entistä
enemmän huomiota. Tähän kuuluu
mm. MTG:n palvelujen tuotteistami-
nen entistä paremmiksi.

Monipuoliset tehtävät odottavat
Henrikin toimenkuva on todella
monipuolinen. Toimitusjohtajan teh-
tävien ohella hän tulee vastaamaan

myös golfopetuksesta, shopin toi-
minnasta ja kentän hoidon ohjauk-
sesta. 

Opetus pyritään keskittämään ilta-
aikoihin ja viikonloppuihin. Hänen
toiveenaan on, että jäsenet ja toimi-
kunnat olisivat aktiivisia ja käyttäisi-
vät palveluita hyväkseen. 

Kentän hoidossa Henrik käyttää tar-
vittaessa konsulttiapua. Pyrkimykse-
nä on parantaa kentän hoitokulttuu-
ria ja konekannan kunnossapitoa.

Shopin perusvalikoima tulee Nikeltä
ja tarjontaa laajennetaan kysynnän
mukaan. Henrik haluaa korostaa,
että kaikkia tavaroita kannattaa hä-
neltä kysyä. Ellei jotakin ole, se tila-
taan.

Mitä meille luvataan tulevalla kaudel-
la?
Henrik kertoo olevansa suunnitel-
mallinen, vahvatahtoinen ja ”riittä-
vän” sosiaalinen. Kaikkia näitä avuja
varmasti tarvitaan tehtävien hoidos-
sa. Hän lupaa meille aktiivista vuoro-
vaikutusta, pitkäjänteistä toimintaa
ja entistä parempaa yhteistä oloa ja
eloa. Toki hän toivoo samoja käyt-
täytymismalleja myös meiltä jäsenil-
tä. Me kaikki voimme vaikuttaa sii-
hen, että pelaaminen omalla kentäl-
lämme on mukavaa ja mielenkiin-
toista ja ympäristömme siisti, miel-
lyttävä pelata ja kaunis katsella.

Kentän kunnosta pyritään pitämään
aikaisempaa parempaa huolta. Eri-
tyisesti huomiota kiinnitetään silto-
jen korjauksiin, salaojituksen paran-
tamiseen ja bunkkereiden kuntoon.

Myös kaikkinainen ympäristön siis-
timinen on työlistalla.

Muutamien väylien pituus ja naisten
tiiauspaikat ovat olleet keskustelun-
aiheena. Ajatuksena on ollut kokeil-
la mustia tiipaikkoja aloittelijoille,
junioreille ja muille, jotka haluavat
harjoitella niiltä. 

Henrik heittää ilmaan tarjouksen:
yhtenä aamuna joka viikko hän kut-
suu jäseniä pelaamaan. 2-3 pelaajaa
voi vapaasti varata peliajan ja pelata
kierroksen hänen kanssaan. Näin
hän haluaa tutustua jäsenistöön ja
tarjota jäsenille mahdollisuuden
tutustua häneen. Viikonpäivä ilmoi-
tetaan myöhemmin. 

Lyhyet nopeat
Mitä odotat? 
– Oppimisen kannalta rikasta kesää.
Mitä toivot? 
– Työrauhaa kaikilla osa-alueilla.
Mihin uskot? 
– Suunnitelmallisuuteen, pitkäjän-
teisyyteen, ei hötkyillä.
Mitä et halua? 
– Sateista kesää.
Mitä et toivo? 
– Isoja remontteja ja äkillisiä suun-
nittelemattomia kustannuksia.
Mistä olisit iloinen? 
– Että pysytään budjetissa ja pääs-
tään myyntitavoitteeseen. ■

Teksti: Kaija Kiviharju

”Me kaikki olemme
vastuussa Meri-Teijo
Golfin mielikuvasta!”
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Meri-Teijo Golfin historian ensimmäinen herrasmies-
pelaaja valittiin kaudella 2013. Naistoimikunnan

määrittelemät kriteerit ovat vaativat:

Hän 
• on kohtelias ja ottaa huomioon pelikaverinsa.
• käyttäytyy hyvin kentällä ja kentän ulkopuolella.
• pelaa mielellään myös naisten kanssa.
• on kentällä auttavainen ja kärsivällinen.
• antaa sääntöneuvoja kysyttäessä, mutta ei tuputa niitä.
• kannustaa ja motivoi.
• antaa positiivista palautetta.

Äänestyslaatikko oli koko kauden naisten pukuhuonees-
sa. Ääniä annettiin yhteensä 39 ja ne jakautuivat 19 her-
rasmiehen kesken. Saipa yksi nainenkin äänen! Eniten
ääniä sai Kari Nurmimäki, jolle ojennettiin asiaankuulu-
va diplomi kauden päätöstilaisuudessa. Hän varmasti
kantaa tätä hienoa titteliä sen suomalla arvostuksella.
Onnea Kari! 

Kauden 2014 herrasmiespelaaja laitetaan hakuun heti
kauden alkaessa. Äänestyslaatikko ja -lipukkeet ilmesty-
vät naisten pukuhuoneeseen. Muistakaa naiset käydä
äänestämässä! ■

Mielestäni väylä 8 on kenttämme hankalin. Se voi
totaalisesti tuhota kierroksen tai, jos siinä
onnistuu tekemään parin, se voi innostaa ja

antaa eväät hyvään kierrostulokseen. Riskien ottaminen
driver-avauksella johtaa yleensä veteen, outiin, kadon-
neeseen palloon tai pelaamattomaan paikkaan. Tällä
pitkällä väylällä pro-naispelaajat onnistunevat punaisel-
ta lyöntipaikalta myös driver-avauksessaan.

Varman päälle pelaten ainoa mahdollisuus on avata pie-
nellä rautamailalla keskelle väylää ruusupuskan  ja vesi-
esteen etupuolelle. Tämä varman päälle pelaaminen voi
myös johtaa siihen, että avaus on liian lyhyt, kaartaa
pahasti vasemmalle puiden maskiin tai oikealle puiden
alle. Tässä tilanteessa kakkoslyönti on kaikkein vaativin.
Jotta pääsisi noin 150 metrin etäisyydeltä yrittämään

MTG:n väylä 8: vaativa, mukava, palkitseva, 
tuhoava, hankala? Par 5, Hcp 1, valkoinen 507 m, 
keltainen 495 m, punainen 440 m.

MTG:n ensimmäinen 
herrasmiespelaaja
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kolmatta lyöntiä viheriölle, kakkoslyönnille tulee saada
avauksesta riippuen mittaa 180–210 m. Myös koivu kes-
kellä linjaa lisää ripauksen painetta kakkoslyönnille.

Useimmiten klubipelaaja pelaa fiksusti tavoitteenaan
saada pallo viheriölle neljännellä lyönnillä ja yhdellä tai
kahdella putilla, ja tulokseksi tulee par tai bogey. Tällä
väylällä bogey on kelpo tulos!

Voiko väylän pelattavuutta parantaa?
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kentän suunnitteli-
jan eli golfarkkitehti Jan Sederholmin kenttäsuunnitel-
maa tulee kunnioittaa eikä siksi mihinkään suuriin muu-
toksiin tule ryhtyä ilman painavia perusteita. Sellaisia
voisivat olla esimerkiksi turvallisuustekijät. 

Esitän kuitenkin muutamia harkittavia toimenpiteitä
väylän 8 pelattavuuden ja pelinopeuden parantamiseksi.

• Kovia kolhuja saanut koivu voitaisiin poistaa kakkoslyönnin
linjalta keskeltä väylää.

• Ruusupuska-alue voidaan muuttaa karheikoksi ojaan 
saakka ja alueeseen liittyvä oja voidaan myös putkittaa.

• Saattaa olla myös aiheellista tarkastella, tulisiko aukkoa 
leventää kaatamalla vasemmalta puu tai kaksi.

• Oikealla olevan vesiesteen reunat tulee siivota. Sillä 
vältytään pallon turhalta etsinnältä ja arvuuttelulta, 
menikö pallo vesiesteeseen vai ei.

Tällaiset toimenpiteet nopeuttaisivat peliä. Sama asia
koskee koko kenttäaluetta. Kustannukset eivät liene jä-
rin suuret, joten ehkä jotakin voisi tehdä jo tulevaa kaut-
ta ajatellen. ■

Teksti: Kari Kiviharju

Miten tämä väylä pitäisi pelata?
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Kun Avolan Riitta perheineen
Teijolle muutti, elettiin vuot-
ta 1989. Silloin golf oli hänel-

le lähes tuntematon laji. Mutta eipä
aikaakaan, kun hän jo oli uuden
työpaikkansa, Meri-Teijo Oy:n,
myötä koukussa golfiin. Koukku
pitää vieläkin.

Aluksi Riitan työskentely golfin
parissa oli sivutoimista. Vuonna
1995 hänen työnantajakseen vaihtui
Meri-Teijo Golf Oy, ja samalla golfis-
ta tuli kokopäiväinen työ. 

Riitan kiireinen työ Meri-Teijo
Golfin palvelupäällikkönä päättyi
helmikuun lopulla eläköitymiseen.
Into golfiin ei kuitenkaan sammu-
nut, pikemminkin päinvastoin.
Taitaa oikeastaan olla niin, että nyt
lajin lumo vasta pääsee täysillä val-
loilleen, kun hänellä itsellään on
oikeasti aikaa heilua golfkentillä. 
Ei tarvitse olla kummoinenkaan
ennustajaeukko, jos povaa kolmen
aurinkoisen peliviikon Espanjan
Ayamontessa olleen vasta alkua. 

Palvelupäällikkö ehti joka paikkaan
Seuran jäsenet kuvasivat Riittaa
näin: – Monipuoliselta taitajalta hoi-
tuivat hommat hetkessä ruoanlai-
tosta kilpailun tuloksiin ja kaikkea
siltä väliltä. Riitta oli klubin sielu,
äitihahmo, yhdistävä solmu ja kon-
taktiliima. Mitä Riitta ei tiennyt, sitä
ei tarvinnutkaan tietää. Vaihtuvassa
miehistössä Riitta jaksoi pysyä ja
olla aina meidän luotettavana tuke-
na ja turvana. 

Mutta mitä kaikkea Riitan työhön
mahtoi kuulua? Tässä jonkinlaista
luetteloa: Head Caddie Masterin teh-

Maaliskuun viimeisenä sunnuntaina Meri-Teijon golfkentällä puhaltaa
kirpeä, hiuksia lennättävä tuuli. Sää ei häiritse Riitta Anneli Avolaa,
juuri eläkkeelle siirtynyttä MTG:n palvelupäällikköä. Viimeinkin hän voi
harrastaa golfia omilla ehdoillaan ja aivan niin paljon kuin haluaa.

”Klubi oli toinen kotini”
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tävät eli kaikki, mikä liittyy pelaami-
seen, asiakaspalveluun ja kilpailui-
hin tulospalveluineen. Työhön sisäl-
tyi myös taloushallinnon tehtäviä ja
jäsenpalveluasioita. Tehtäväkenttää
olivat myös kaikki ravintolan palve-
lut ruoanlaitosta tiskaukseen.
Rantasauna ryhmineen työllisti
sekin ajoittain paljon. Siitä tuli toki
vaihtelua ja monipuolisuutta perus-
työhön, mutta samalla myös kiiret-
tä. Listalta ei sovi unohtaa siivousta
eikä pyykkäystä, sillä nekin kuului-
vat palvelupäällikölle.

– Täytyy tunnustaa, että työpaikka
oli toinen kotini, Riitta sanoo. – Oli
paljon aikoja, jolloin vuorokaudesta
kului enemmän tunteja työpaikalla
kuin kotona. Työn ehdottomasti
parhaita puolia olivat mukavat työ-
kaverit ja kaikki ne ihmiset, joita

kohtasin ja joihin sain tutustua. Ja
olihan työni omalla tavallaan vapaa-
ta, pystyin vaikuttamaan siihen.
Hienoa oli myös se, että työnantaja
tuki ja kannusti kouluttautumaan
työn ohessa. Pekan kaudella suori-
tin parikin erilaista ravintola-alaan
ja ryhmien palveluihin liittyvää
kurssia sekä monipuolisen ammatti-
tutkinnon. Niistä opeista on ollut
tosi suuri hyöty työssäni.

Oma pelaaminen?
– Suoritin green cardin jo vuonna
1990. Pelaaminen on tosin jäänyt
vähäiseksi työssäolovuosina.
Kierroksia Suomen kentillä kertyi
vuosittain vain neljästä  kuuteen.
Ulkomaan matkoilla kierroksia tuli
sitten enemmän. Jatkossa pelaami-
nen lisääntyy, ja golf tulee olemaan
tärkein kuntoilulajini. Siihen kan-
nustaa myös tyttärenpoikani, kym-
menvuotias Emil, joka on mukana
seuran junnutoiminnassa. Olenkin
sopinut viiden kuuden ry:n aktiivin
kanssa, että pelaisimme näiden jun-

nujen kanssa kentällä. Pron opetuk-
sen ja range-harjoittelun lisäksi he
saavat siten kasvattaa taitojaan
oikealla kentällä. Samalla tulevat
säännöt, etiketti ja muut golfin käy-
tännöt tekemällä tutuiksi. Sinkkilän
Pekkakin aina sanoi, että golfia
oppii parhaiten pelaamalla. Tästä
olen täysin samaa mieltä.

– Tiedoksi vielä, että olen lupautu-
nut järjestämään klubin perinteisen
kesämatkan jollekin vieraskentälle.
Odotan itsekin sitä jo innolla.

Haluan nyt kiittää lämpimästi oy:n
ja ry:n ihmisiä sekä kaikkia ystäviä,
jotka olette muistaneet minua niin
monin eri tavoin, kun jäin eläkkeel-
le. Ja tietenkin suuret kiitokset kai-
kista yhteisistä vuosistamme.
Kentällä nähdään! ■

Teksti: Pirjo Niemi
Kuvat: Pentti Niemi 

ja Riitta Avola

Riitan junioritiimiin kuuluu myös tyttären-
poika Emil Kosonen.

”Riitta on rehti ja reilu eikä tuulessa heilu!”
Tässä muutama lainaus niistä lukuisista Riittaa luonnehtivista kuvauksista, joita
kuulin seuran jäseniltä ja omaisilta. Ne tulivat suoraan sydämestä!

”Aktiivinen, touhukas, ammattitaitoinen, aikaansaava, omistautunut, mieletön 
tietopankki, ajoittain hajamielinen, suurpiirteinen mutta tarkka, rehellisen suora
huumorilla, suurella sydämellä ja tahdolla. Riitta antaa vaikka paidan päältään, 
jos joku tarvitsee.”

”Riitta on hyvä ottamaan vastaan aloittelevat uudet pelaajat. Hänellä riittää 
aina ymmärrystä, jos joku golfin koukero ei heti selviä. Ollaan me Riitan kanssa
halattukin, kun tein holarin. Hän tuli tiskin takaa ja kävi kiinni! Sympaattinen ele,
joka jäi ikuisesti mieleeni!”

”Mummina maailman eliittitasoa, anoppina paras mitä voi toivoa. Terveisin Aapo.”



Swingin kutsu Espanjassa
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Ayamonten matka oli MTG:n historian suosituin: mukana kuvioissa oli
tavalla tai toisella yli kuusikymmentä seuran jäsentä ja ystävää.
Suosion syynä oli ennen muuta palvelupäällikkö Riitta Avolan eläköi-

tyminen, jonka juhlistamiseen niin moni seuran jäsen halusi osallistua.
Ayamonten matka oli hieno sinetti Riitan työuralle ja samalla vakuuttava
osoitus hänen taidoistaan myös matkaemäntänä.

Rajajoen suistossa
Ayamonte on noin 20 000 asukkaan pikkukaupunki Andalusiassa, Huelvan
maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Rio Guadianan, Espanjaa ja Portugalia
erottavan joen suistoalueella, jossa Atlantin vuorovesi velloo edestakaisin
parin metrin rajoissa. Tästä johtuvat suuret marskimaat, joita mutkittele-
vat jokihaarat halkovat. Alue on erinomaisen suotuisaa maastoa vesilin-
nuille.

Viva Ayamonte!
MTG:n maaliskuinen pelimatka suuntautui eteläiseen Espanjaan,
Ayamonteen. Meno oli alusta lähtien tavallista riemukkaampaa, 
ja viini loppui lentokoneesta jo Ranskan ilmatilassa. 

Jouni ja Jounin holaribileet.
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Satu Varonen kiskaisi onnistuneen avauslyönnin 
10-väylällä. Pallo lensi turvallisesti joen toiselle 

puolelle, josta oli hyvä jatkaa....

... mutta jos kympin avaus ei onnistunut, pallon 
löytäminen saattoi muuttua hyvin haasteelliseksi.



17-vuotias Amanda näytti porukalle mallia ja voitti naistensarjan.

Ayamonteen matkustetaan helpoimmin lentämällä
Portugalissa sijaitsevaan Faron lomakaupunkiin, josta on
noin 65 kilometrin ajomatka perille. TAP Portugal -yh-
tiön lennoilla konetta vaihdettiin Lissabonissa, ja koko
matkaan kului noin yhdeksän tuntia. 

Ilmastoltaan Ayamonten alue kuuluu Euroopan lauh-
keimpiin. Maaliskuun alkupuolella päivälämpötila oli 20
- 24 astetta. Ajoittainen tuuli virkisti keskipäivän kuu-
muudessa, mutta illat viilentyivät nopeasti auringon las-
kettua. 

Golfarin taivas
Puolen tunnin ajomatkan säteellä Ayamontesta löytyy
peräti 14 golfkenttää, joista kahdeksan on Espanjan puo-
lella ja loput Portugalin alueella, Algarven maakunnassa.
Meidän kenttämme Isla Canela Golf on neljän tähden
hotellin ympärille rakennettu hieno täyden palvelun
kokonaisuus. Hotellin aamiainen oli runsas, ja iltaravin-
tolakin kuului alueen parhaimpiin ruokapaikkoihin.
Vanha klubirakennus tarjosi maistuvan valikoiman
tapas-välipaloja.

18-reikäinen kenttä on maastoltaan melko tasainen,
mutta vaihteleva. Kokonaispituudeksi kertyy valkoisilta

Se on siellä!



Birdie tuli – nähtävästi... 

merkeiltä mitaten 6248 metriä.  Keltaisilta merkeiltä pi-
tuus oli 5937 metriä ja punaisilta merkeiltä 5169 metriä.

Kuoharia pöytään
MTG:n konkarit pitivät kenttää sopivan haastavana. Vai-
keusastetta lisäsivät joidenkin väylien kapeus ja lukuisat
bunkkerit. Greenit olivat erinomaisessa kunnossa ja siis
”nopeita”. Väylien kaltevuudet näyttivät silmällä pahem-
milta kuin mitä pallon liikkeet osoittivat.  Erityisen vai-
keana monet pitivät pitkää ja mutkittelevaa 2-väylää. 17-
väylän iso lampi suihkulähteineen oli monille pelaajille
petollinen. Pallojen myötä sinne tupsahti myös eräs pe-
laajista. Lammen reunat olivat muovitetut ja niin liuk-
kaat, että ylöspääsemiseen tarvittiin apuvoimia. 

Viimeisen päivän kilpailussa Jouni Palmgren vetäisi pal-
lon ykkösväylällä suoraan reikään. Greeniltä näkyi lyön-
tipaikalle vain lippu, joten palloa ymmärrettävästi haet-
tiin aika tovi maastosta. Lundellin Niilon lahjoittama ku-
lunut Titleist 1 löytyi sitten yllättäen kupista, ja ravinto-
la valmistautui avaamaan kuohuviinipulloja. Juomaa ku-
lui paljon, koska holarin juhlistaminen oli sopiva kruu-
naus onnistuneelle matkalle. ■

Teksti ja kuvat: Pentti Niemi 



Tämänvuotisen pelimatkan koh-
devalintaan vaikutti olennaisesti

se, että Mathildedalissa asuva eläke-
läispariskunta Eila ja Raine Ovas-
kainen viettivät jo kolmatta talvea
Ayamontessa. Matkan suunnitte-
luun oli siis tarjolla runsaasti ensi-
käden tietoja ja käytännön apua.
Suuret kiitokset siitä, Eila ja Raine!

On monia syitä, miksi Ovaskaiset
viihtyvät talvisin Ayamontessa.
Ilmasto miellyttää, golfin pelaami-
seen on runsaasti mahdollisuuksia
ja ruoka maksaa vain noin puolet
Suomen hinnoista. Vuokratasokin
on kohtuullinen, ja hyvätasoisen
kolmion voi saada jopa neljällä
sadalla eurolla kuukaudessa.
Bensiini on lähes samanhintaista
kuin Suomessa, sähkö puolestaan
selvästi kalliimpaa. 

Ovaskaisilla on tapana ajaa talvilo-
malle Espanjaan omalla autolla.
Matka on pitkä, mutta puolen vuo-
den oleskelun vaatimat varusteet
kulkevat perille kätevästi. Auton
voisi toki vuokrata paikan päältä,
jolloin vuokrahinta saattaa pitkä-
aikaisella sopimuksella jäädä jopa
viiteen euroon vuorokaudessa. ■

• Vila Real de San Antonio on historiallinen
pikkukaupunki Guadiana-joen Portugalin
puolella, Ayamontea vastapäätä. Kaupun-
gissa on vajaat 20 000 asukasta, ja sinne
pääsee lautalla Ayamontesta varttitunnissa
(hinta 1,75 euroa). Kaupungin arkkitehtuuri
on matalampi, yhtenäisempi ja rauhalli-
sempi kuin Ayamontessa. Siistien kävely-
katujen verkosto rajoittuu satamakatuun.

• Historialliseen Taviran kaupunkiin pääsee
bussilla kolmessa vartissa. Lähtö tapahtuu
Vila Real de San Antonion satamasta, ja
matka maksaa 4,80 euroa. Taviran linja-
autoautoasemalta on kivenheitto jylhään
linnoitukseen, jonka korkeuksista on muka-
va laskeutua jokivarren torialueelle nautti-
maan virvokkeita. 

• Sevillaan on Ayamontesta noin 130 kilo-
metriä, ja matkaan kuluu 2,5 tuntia (hinta
14,25 euroa). Bussi lähtee Ayamontesta
aamulla, ja takaisin pääsee iltamyöhään.
Andalusian itsehallintoalueen ja Sevillan
maakunnan pääkaupunki on historialtaan
upea kulttuurin, taiteen ja liike-elämän kes-
kus, jossa riittää näkemistä vaikka viikoksi. 

M-Teijon Kyläkauppa

• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila B-oikeuksin

Avoinna joka päivä. Tervetuloa!

• Iso televisio
• Huonoo palveluu
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi

Teijontie 67, Teijo • p. (02) 736 6160 • teijonkylakauppa@gmail.com

Retkeilyä moneen suuntaan
Ayamonte on hyvä tukikohta alueen muihin 
kohteisiin. Tässä kolme esimerkkiä.

Talvi Ayamontessa
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Teijon kansallispuisto edustaa
koko Suomen luontoa pienois-
koossa. Alueen historia on

läsnä ja palvelut ovat kunnossa.
Kansallispuisto muodostaa ainutlaa-
tuisen, toisiaan täydentävän kansal-
lispuistoparin Saaristomeren kan-
sallispuiston kanssa.

On arvioitu, että Teijon retkeilyalu-
een muuttaminen kansallispuistoksi
tuo alueelle kymmeniä tuhansia
uusia kävijöitä. Alueella on tähän
mennessä vierailtu noin 70 000 ker-
taa vuodessa. Alueen elinkeinoelä-
mälle kasvavat kävijämäärät ovat
kaivattu piristysruiske.

Kansallispuisto ei tuo alueelle suo-
ria tuloja, mutta siellä on oltava
myös palveluja, joihin matkailijat
käyttävät rahaa.

– Turun kauppakamarin Salon osas-
ton mukaan Teijon kansallispuisto
lisää alueen matkailutuloja jopa 30
prosenttia, kertoo Kiinteistökolmion
toimitusjohtaja Olli Lehti.

Teijon retkeilyalue muuttuu pian 3 370 hehtaarin laajuiseksi kansallispuistoksi.
Alueen yrittäjät uskovat sen houkuttelevan alueelle uusia matkailijoita. 

Teijon kansallispuistosta piristysruiske



– Tämä tietysti edellyttää lisää
investointeja alueelle. Myynti kasvaa
ja tämä tulee nostamaan alueella
olevien kiinteistöjen hintoja. Kansal-
lispuiston status tulee olemaan
aivan erilainen kuin se on retkeily-
alueella. Matkailu tulee olemaan
ainoa toimiala, joka kasvaa
Suomessa sekä muualla maailmas-
sa. Me aiomme kasvattaa Mathilde-
dalin satamaa veneilijöille, mutta
myös maalla liikkuville. Ravintola-
ja liiketilaa tulee lisää. Kaavat ovat
jo olemassa, sanoo Lehti. 

Mathildedalin rannassa olevan
Ravintola Ruukin Krouvin ravinto-
loitsijan Kari Itäluoman toive on
saada satamaan lisää matkailijoita.

– Teijon uusi kansallispuisto vaikut-
taa toivottavasti positiivisesti alu-
een matkailuun ja tuo enemmän
turisteja Mathildedalin satamaan.
Ruukin krouvi aikoo lisätä markki-
nointia ja saada sitä kautta uusia
asiakkaita. Ravintolan terassi kun-
nostetaan ja ruokalistat laitetaan
uusiksi, kertoo Itäluoma..

Yrittäjä Krista Gustafsson Mathilde-
dalin Ruukkitehtaat Oy:stä uskoo,
että kansallispuisto nostaa alueen
tunnettavuutta, jolloin asiakkaita
tulee lisää.

– Emme ole vielä pystyneet tarpeek-
si hyödyntämään kaikkea sitä, millä
saisimme lisää matkailijoita alueel-
le. Uusi kansallispuisto tuo imagolli-
sesti enemmän näkyvyyttä sekä val-
takunnan tasolla että myös kansain-

välisesti. Meillehän tulee pian kan-
sallispuisto keskelle kylää! Palvelut
löytyvät läheltä. Myös ekomatkailua
voisi kehittää myös vuokraamalla
muun muassa pyöriä ja veneitä.
Kaikenlainen yhteistyö sekä metsä-
hallituksen että alueen kaikkien
yrittäjien kanssa on tärkeää, sanoo
Gustafsson.

– Ulkomaalaiset matkailijatkin löy-
tävät Teijon kansallispuiston hel-
pommin kuin retkeilyalueen, sanoo
palvelupäällikkö Minna Skogster
Meri-Ruukin lomakylästä.

– Me uskomme, että alueelle tulee
yhä enemmän sekä kotimaisia,
mutta myös ulkomaalaisia matkaili-
joita. Moni Nuuksion kansallispuis-
tossa kävijä tulee myös Teijoon. 

Kaikki kansallispuistot ovat hyviä
vetonauloja ja upeita turistinähtä-
vyyksiä joka puolella maailmaa.
Teijon kansallispuistosta tulee lou-
naisen rannikon ainoa mannerpuis-
to Ympäristöministeriö kuvailee
Teijon alueen luontotyyppien kirjoa
mittavaksi ja linnustoa rikkaaksi.
Kansallispuistona Teijo muodostaa
puistoparin läheisen Saaristomeren
kansallispuiston kanssa. 

Teijon kansallispuiston alkuinves-
toinnit ympäristöministeriö on
arvioinut runsaaksi 300 000 eurok-
si. Niiden kustannuksista vastaa val-
tio. Tavoitteena on, että kansallis-
puistoa koskeva laki käsiteltäisiin
siinä tahdissa, että se astuisi voi-
maan vuoden 2015 alussa. ■

Teksti: Tarja Hakulinen

Metsähallitus/Tanja Kukkonen

Metsähallitus/Anne Muuri
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Kimmon ensimmäinen hirvikaato Punassuon reunalla. Hatussa kaadon kunniaksi 
kuusenoksa.
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Historiallinen ruukkiympäristö, lämmin kesä ja
auringossa kimalteleva meri lavastaa tänä kesänä
Baltic Jazz festivaalin jo 27.  kerran. Heinäkuun

ensimmäisenä viikonloppuna Taalintehdas täyttyy pai-
kallisista, mökkikansasta, veneilijöistä ja matkailijoista,
joita kaikkia yhdistää sama asia: musiikista ja festivaali-
tunnelmasta nauttiminen.

Klassinen, iloinen ja svengaava jazz on festivaalin selkä-
ranka, mutta tänä vuonna klassinen jazz saa ystävikseen
muita jazzin tyylisuuntia. Ohjelmasta löytyy mm. teat-
raalinen Dizzy Queens Jazzshow sekä energinen ja me-
nojalkaa vipattava Helsinki-Cotonou Ensemble, jossa
jazziin yhdistetään afrobeatia ja funkia. Perheen pienim-
mät lumoaa Magical Jazz, jossa uskomaton taikuri loih-
tii jazzmuusikoiden kanssa taianomaisen maailman.
Nuorison omana artistina esiintyy yksi Suomen suosi-
tuimmista laulajista, teinitähti Robin.

Festivaalin artistinimet ovat tänä vuonna kovin kansain-
välisiä, amerikkalaisia, saksalaisia, afrikkalaisia, hollanti-
laisia, ruotsalaisia ja tietysti suomalaisia huippuartisteja.
Mutta koska Baltic Jazz on monipuolinen musiikkifesti-
vaali, artistikattauksesta löytyy jazzin lisäksi muuan
muassa Edu Kettunen, Pepe Ahlqvist, Club for Five,
Poets of the Fall ja Redrama. 

Baltic Scramble, tai kotoisammin Jazzgolf, on tänä vuon-
na siirretty yleisön pyynnöstä lauantaille (5.7). 

Bjärkas Golf tarjoaa näyttämön perinteiseen tapaan; gol-
fia rennosti upeassa ympäristössä, kolmen ruokalajin
herkkuhetki ja taustalla soittaa Baltic Jazz Trio – voiko
paremmin viettää lauantaipäivää! Illaksi ehtii vielä
Taalintehtaalle nauttimaan festivaalitunnelmasta ja
monipuolisesta ohjelmatarjonnasta. ■

Saaristo täyttyy Baltic Jazzin sävelistä 4.- 6.7.2014, 
lisätietoja löytyy osoitteesta www.balticjazz.com ja
www.bjarkasgolf.com (suositusta Jazzgolfista kannattaa
tiedustella suoraan caddie masterilta p. 0440 184653).

Monenlaista swingiä Kemiönsaaren Taalintehtaalla
Baltic Jazz festival hurmaa elämyksillään
vuodesta toiseen.

TAXI
PERNIÖN TAKSIASEMA

02-735 2422 / 24h

Marian Petrescu TrioRobin Pepe Ahlqvist



Koko kylän olohuone
Kolme vuotta sitten Marco Pälikkö ja Masi Kauppinen ryh-

tyivät yrittäjiksi Teijon perinteiseen Manteli-kyläkauppaan,
kun kauppiaspariskunta Soile ja Tapani Kaitala siirtyi eläk-
keelle. Kolmen vuoden aikana on paljon tapahtunut kaupassa,
joka nykyään kuuluu M-kauppaketjuun. 

Kyläkauppa sisältää kahvilaosaston B-oikeuksineen. Tarjolla
on juomien lisäksi pikkupurtavaa. Kahvilassa on peliautomaat-
ti, lehtiä luettavaksi, Wi-Fi-yhteys ja tietysti iso taulutelevisio,
jonka ääressä on mukava yhdessä fiilistellä suuria urheilukiso-
ja. Aurinkoinen terassi on mukava paikka istuskella.  

Hieman tavallista poikkeavaa on laaja Crocs-kenkien valikoi-
ma, muutoin kyläkaupan tarjonta kattaa kaikki päivittäistavarat
ja vähän enemmänkin. Masilla on pitkä kokemus autoalalla, ja
niinpä kauppa pystyy tarjoamaan myös monenlaisia huolto- ja
korjauspalveluja autoilijoille. Esimerkiksi polttimien ja renkai-
den vaihdot sujuvat vauhdikkaasti. Kauppa suosii lähialueen
ruoantuottajia, ja ostokset kuljetetaan tarvittaessa kotiin.

M-Teijon Kyläkauppa on avoinna pitkään joka päivä. 
Lisätietoja p. (02) 736 6160 tai teijonkylakauppa@gmail.com.
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Kun jano pääsee yllättämään tai kun
kaipaat hauskaa seuraa, Mathildedalin
keskustassa oleva Ravintola Terho on
oikea paikka. Mathildedalin olohuo-
neeksi vakiintunut ravintola on tunnel-
maltaan ja sisustukseltaan mukavan
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 ja mukava katamaraani
kalareissulle. Myös kattavat kiinteistö-
palvelut kuuluvat yrityksen toimialaan.
Lisätietoja p. (02) 736 3801 ja
www.meri-teijo.com.

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.
Alue kätkee sisäänsä upeita opastet-
tuja reittejä, jotka kiemurtelevat läpi
soiden viistäen puhdasvetisten järvien
rantoja ja nousten välillä korkeille
kallioille. Alueelta löytyy myös erilaisia
majoitusvaihtoehtoja, joten luonto-
matkailulle on mitä parhaat edellytyk-
set. Lisätietoja p. 020 564 4700 ja
www.luontoon.fi.

Meri-Ruukin lomakylä sisältää 20
loma-asuntoa ja rantasaunan vain
kahden kilometrin päässä golf-kentäs-
tä, jossa lomalaiset saavat alennusta
pelimaksusta. Mökeissä on vuodepai-
kat kuudelle ja erittäin hyvä varustelu
takkoineen ja saunoineen. 

Teijon alueen yöpymispalveluista uusin
on hotelli, joka avattiin vuosi sitten
Mathildedalin Ruukkitehtailla, Koneis-
tamo-rakennuksen yläkerrassa.
Saman rakennuksen alakerrassa on
Ruukin Krouvi. Hotelli tarjoaa yöpymi-
seen kahdeksan loft-tyyliin kalustettua
huonetta, joissa on kaksi vuodepaik-
kaa, kylpyhuone sadesuihkuineen ja
taulutelevisio. Aamiaisen saa tilauk-
sesta. 
Lisätietoja puhelimitse 050 354 2487
ja www.mathildedal.fi.

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.

Tarjolla on myös majoitus & golf -pa-
ketteja. Lisätiedot ja varaukset: 020
741 8409 tai meriruukki@profilbau.fi

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
lauantaisin. Majoitustakin löytyy.
Lisätietoja: p. 040 482 2224 40 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 puhdis-
tamista, 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. 

Jos kyyti halutaan Perniöstä, taksi
hurauttaa nopeasti paikalle Perniön
Taksiasemalta, p. (02) 735 2422. 

Ajantasaista tietoa Teijon alueen tapah-
tumista, asumisesta ja palveluista saat
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen sivuilta
www.teijo.fi.

Palveluja Teijon alueella



28

En underbar vinter! Det blev
knappast någon. Meri-Teijos

golfspelare skämdes bort med ett
rekordkort speluppehåll. Banan är i
gott skick och den har varit öppen
under samtliga månader.

Tack vare den nya verkställande
direktören Henrik Sarajas blåser
det nya vindar på golfklubben.
Buskage som vuxit upp i smyg har
gallrats med mannakraft och back
nine har till stor glädje fräschats
upp. Tyvärr tog bensinen till motor-
sågen slut vid björken närä åttans
vattenhinder.

Ab:s verksamhet har förnyats och
jag tror att riktningen går uppåt.
Mycket återstår att göra och MTG:s
spelare bör dra sitt strå till stacken.
Jag vill rikta ett stort tack till klub-
bens själ, servicechefen Riitta
Avola och önskar henne avslapp-
nande pensionsdagar i golfens
tecken. 

Trevligt att Tanja Rivinojas bekan-
ta nuna finns kvar bland oss.

Inom föreningens verksamhet kom-
mer förändringar att äga rum.
Marco Pälikkö blev utnämnd till
kapten, Ulla Poutanen verkar som
damkapten och Riitta Avola åtar sig
juniorverksamheten. Olika former
av trevlig verksamhet utlovas åt alla
klubbmedlemmar.

Jag önskar er en trevlig spelsäsong
och ett gott humör. ■

Elina Nissi
Ordförande, Meri-Teijo Golf ry

Juttu suomeksi sivulla 2

Verkställande
direktörens 
hälsning

Jag har tagit emot tjänsten som
vd med stor glädje och stark

motivation eftersom jag anser att
MTG är just den rätta platsen för
mig att utnyttja mina erfarenheter
och mitt kunnande.

I samråd med direktionen har dras-
tiska åtgärder påbörjats för att för-
bättra verksamheten. Vår avsikt är
att effektivera vår ekonomi, mark-
nadsföring och produktifiering. Till
min stora glädje kunde jag konsta-
tera att vår bana var i mycket gott
skick i början av januari. Detta
inger goda förhoppningar inför den
kommande säsongen, då vår vikti-
gaste produkt är slagkraftig.

Vårt främsta mål är att säsongen
blir lång på Meri-Teijo, den startade
ju redan 1.3.2013. Då jag skriver
detta 30.3.2014 hade redan 700
rundor spelats.

Vi har vidtagit effektiva åtgärder för
att förbättra ekonomin. Vd:n är ans-
tälld året runt.

Till vårt team har vi fått Simo
Kairus. Han ansvarar för bansköt-
seln och fungerar som konsult. Han
blev förra året pensionerad från
Kankas Golf  där han verkat som
banmästare. Därtill står den förra
banmästaren Rauno Heinonens
långvariga och digra kunnande står

På gott humör

Läckerbitar på svenska



till vårt förfogande. Jag kommer
själv att verka som arbetsledare och
kommer att satsa på personalens
skolning.

Vad banan beträffar kommer vi att
reparera broproblemen, täckdiknin-
gen och bunkrar samt förbättra
landskapsarkitekturen och all-
mänintrycket, dock småningom år
för år.

Inom klubbhuset sker inga föränd-
ringar, utom att vår Riitta gick i
pension 1.3.2014. Tanja Rivinoja är
vår Head Caddie Master sedan
1.4.2014.

MTG:s nya nätsidor har fått ett
mera affärsmässigt utseende. Vi sat-
sar mycket på produktutvecklingen.
Vi försöker framförallt föra fram
bla. följande åtgärder för att öka
vår omsättning och förbättra vår
verksamhet.

• En aktiv greenfee kampanj
• Nyttjandet av strandbastun
• Meri-Ruukkis stugby 

(+övriga boende möjligheter)
• Tykö gård (företagsförsäljning)
• Golfinstruktion
• Golf Academy (kurser och paket)
• Aktivering vad klubbverksamhetens 

skolning angår (juniorer, seniorer, 
damer)

Inom styrelsen har vi fattat beslutet
att återinföra 3-kortet. Vi kommer
att återansluta oss som FGBF:s guld-
kortsmedlem för att förbättra med-
lemmarnas fördelar.

Jag kommer själv att fungera som
MTG:s golflärare och som innehava-
re av proshopen. Sortimentet kom-
mer att inkludera bla. Nike Custom
Fitting-service och Nikes övriga pro-
dukter samt mycket annat intres-
sant.

Jag ser framemot att få träffa er
t.ex under talko-arbeten. ■

Med vänlig hälsning

Henrik Sarajas
VD, Meri-Teijo Golf Ab

Juttu suomeksi sivulla 4

En god säsongsstart 2014 önskas
alla gamla och nya medlemmar!

Då jag blev utnämnd till kapten,
övervägde jag om jag överhuvudta-
get hade några möjligheter att byta
till så stora Crocs som den förra
kaptenen lämnat efter sig då han
bytte befattning inom organisatio-
nen. Det fick mig att googla på
nätet för få svar på vilka arbetsupp-
gifter som tillhör kaptenen.

För det första skall kaptenen se till
att medlemmarna trivs. Detta är en
enkel uppgift eftersom vi har ett
trevligt gäng som verkar alla trivas
ihop.

Vad sedan etikettregler angår?
Mången har undrat om de har helt
slopats Detta håller inte streck men
banorna ställer sina egna regler.
Förutom ett gott uppförande och
hänsynstagande till medspelare, hör
proper klädsel och det är ett måste.
Eftersom golfklädseln följt gamla
traditioner under flera hundra år,
var det hög tid att stiga in i 2000-
talet. Jeans och T-shirt är fortfaran-
de tabu. 

Kaptenens spalt
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Golf är ett trevligt sätt att vistas
utomhus och en bra motions-

form. Via golfen får man nya vän-
ner. Man uppmuntras i golfen.
Golfen för bort tankarna från det
dagliga slitet och sorgerna.Det är
roligt att spela golf fastän ibland
frustrerande.

Vid min första beröring med golf,
blev jag stormförtjust. Efter avkla-
rad greencard-kurs, tog de första
rundorna mig med hull och hår. Jag
har främst spelat golf under som-
marsemestern och veckosluten. Mitt
handikapp har emellanåt sjunkit
och även stigit. I Meri-Teijo Golf har
jag fått många nya vänner.

Damverksamheten inom MTG fort-
sätter högaktande gamla tradtitio-
ner och jag kommer att försöka
blåsa nya vindar i programmet.
Under vårresans golfrundor i
Ayamonte, föddes tanken bland
damerna att repetera stadgar och
etikettregler i golfen. Stort intresse
visades för damernas gemensamma
rundor och starttider. Det behövs
hjälp av golfpron gör att finslipa
spelet.

Till damverksamheten hör även
sommarens tävlingar bl.a Damernas
spelresa, Suuri Hanskakisa, Nyyttäri
Golf samt Virve Leikko Golf. På
sommaren spelas återigen Lady Cup
mellan damerna från Meri-Teijo,
Wiurila och Salo. Tävlingen består
av tre deltävlingar. Den första del-
tävlingen på Meri-Teijo äger rum på
kvinnornas golfdag. Förra året vann
Salo cup-tävlingen, hur skall det gå i
år? Man bör också ha det roligt
under tävlingens gång-mitt eget
motto-segern är inte huvudsaken
men skoj skall det vara.

För att förbättra kontakthållandet
och informationsflödet kommer jag
att anlita de sociala medierna utö-
ver klubbens anslagstavla och offi-
ciella nätsidor.

Jag är ytterst glad över allt stöd och
all uppmuntran jag fått som nyvald
damkapten. Jag kommer sporra alla
spelare att njuta av sitt spel, för-
bättra sina spelfärdigheter samt att
trivas i goda vänners sällskap. ■

Ulla Poutanen, ladykapten
Juttu suomeksi sivulla 8

Vad har golfspelet för betydelse för mig?

Sedan kommer vi till evighetsfrågan
om kvinnornas kjollängd? Om kjo-
len börjar påminna om ett bälte, är
den enligt min åsikt definitivt för
kort för golfbanan.

Kaptenen bör även se till att spelet
flyter på banan. Detta är en nästan
tusen år gammal regel som alla
borde ihågkomma och anamma:
”LÅT INTE DEM SOM KOMMER
EFTER DIG VÄNTA, SLÄPP INTE
DEM SOM ÄR FRAMFÖR DIG UR
SIKTE”.  Det förekommer ofta att
den långsamt spelande gruppen
framför dig börjar springa huvud-
löst omkring och därmed förstör
sitt eget harmoniska spel. Golf är
fritid som bäst. Släpp förbi och gå
förbi, desto svårare är det inte! Alla
i egen takt.

Kaptenen sköter också om tävlings-
verksamheten och det finns goda
instruktioner från förra året.
Dessutom har damerna, seniorerna
och juniorerna sina egna drivkraf-
ter-låt oss inte glömma oss ordinära
män och kvinnor!

I år ordnas igen gruppkurser i olika
delområden. De har fått ett strålan-
de mottagande.

Det fanns nog ett och annat att
googla och under säsongen skall jag
befatta mig med det.

Ifall ni kommer på vilka nya ideer
som helst, är jag anträffbar nästan
varje dag på golfbanan eller varje
dag i byns lokala affär.

PS. Ännu en sak: Reparera spåren
efter er! ■

Marco Pälikkö, kapten
Juttu suomeksi sivulla 7
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Tykö friluftsområde blir snart en
3370 hektar stor nationalpark.

Traktens företagare tror att den
kommer att locka allt fler besökare
till området.

Tykö nationalpark företräder hela
Finlands natur i liten skala.
Områdets historia är närvarande
och servicen fungerar. National-
parken bildar tillsammans med
nationalparken i skärgårdshavet ett
unikt par som kompletterar varand-
ra.

Man har estimerat att förvandlandet
av Tykö friluftsområde till national-
park kommer att hämta tiotusentals
nya besökare till området. Tills
vidare har friluftsområdet haft 
70 000 besökare per år. Det ökade
antalet nya besökare kommer att ge
en efterlängtad  injektiosspruta åt
näringslivet. Nationalparken kom-
mer inte att hämta stora pengar till
området men där bör finnas service
som besökarna betalar för.

Enligt Salos handelskammare kom-
mer nationalparken att inbringa 30
% mera turisminkomster, berättar
Kiinteistökolmios verkställande
direktör Olli Lehti.

– Detta betyder naturligtvis mera
investeringar i trakten. Försäljnin-
gen ökar vilket innebär att priserna
på fastigheter stiger. Nationalpar-
kens status kommer att vara helt
annan än friluftsområdets. Turis-
men kommer att vara den enda
bransch som växer så i Finland som

i övriga världen. Vi har för avsikt att
bygga ut Matildedals marina för
båtförare men även utöka utskänk-
nings- och affärslokaliteter för dem
som färdas på land. Planerna finns
redan färdiga, förtäljer Olli Lehti.

Restauratör Kari Itäluoma basar för
Bruks krogen vid Mathildedals
strand. Hans högsta önskan att få
mera besökare till marinan.

– Hoppeligen kommer Tykö nya
nationalpark att inverka positivt på
områdets turism och hämta fler
besökare till Matildedals hamn och
fler kunder till krogen. En ny ter-
rass skall byggas och menyn skall
få ett ansiktslyft, berättar Yliluoma.

Företagaren Krista Gustafsson från
Bruksfabrikerna Ab tror att
nationalparken kommer att göra
området mera känt vilket hämtar
mera kunder.

– Vi har ännu inte kunnat utnyttja
allt det som kunde hämta allt mer
besökare till området. Den nya
nationalparkens image medför mera
synlighet både på nationell nivå
som internationellt. Vi kommer ju
snart att ha en nationalpark mitt i
byn! Servicen finns nära till hands.
Ekoturismen kunde också utvecklas
genom uthyrning av cyklar och
båtar. Allt samarbete mellan skogss-
tyrelsen och områdets företagare är
viktig, säger Gustafsson.

– För de utländska turisterna år det
enklare att finna Tykö nationalpark

än friluftsområdet, säger servi-
cechefen Minna Skogster från Meri-
Ruukki stugby.

– Vi tror att området kommer att
locka allt mer inhemska såväl som
utländska turister.  De som besökt
Noux nationalpark, kommer säkerli-
gen till Tykö.

Alla nationalparker är förträffliga
dragplåster och fina turistsevärdhe-
ter runt om i världen. Tykö natio-
nalpark kommer att bli det västliga
kustområdets enda kontinentala
park. Enligt miljöministeriet är
naturen i Tykö-området mycket
varierande och fågelbeståndet rik-
ligt. Nationalparken Tykö bildar ett
parkpar tillsammans med den när-
liggande  nationalparken i skär-
gårdshavet.

Tykö nationalparks förinvesteringar
kommer enligt miljöministeriet att
vara dryga 300 000 euro. Staten
kommer att stå för dessa kostnader.
Målet är att lagen om nationalpar-
ken skall behandlas i den takt att
den skulle träda i kraft i början av
år 2015. ■

Tarja Hakulinen
Juttu suomeksi sivulla 22

En injektionsspruta åt Tykö nationalpark
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PELIHINNAT 2014

Green fee, arkipäivät

• Aikuiset      35 euroa

• Juniorit alle 18-v. 15 euroa

Green fee, viikonloput ja pyhät

• Aikuiset 45 euroa

• Juniorit alle 18-v. 20 euroa

Muita vaihtoehtoja

• 10-kortti 300 euroa 

• 3-kortti 95 euroa  

• Nimetty vuokrapelioikeus

- aikuinen 750 euroa 

- alle 18-v. 200 euroa

- alle 15-v. 150 euroa

- alle 10-v. 70 euroa 

Par-3-rata

• Ilmainen pelioikeuden omaaville 
osakkaille

• Aikuiset 15 euroa/pv

• Juniorit -50 %

VUOKRAHINNAT 2014

• Kärryt ilmaiset 

• Golfauto / kierros 35 euroa 

• Mailat

- puolisetti 12 euroa

- kokosetti 25 euroa

• Bägikaappi / kausi 30 euroa 

MTG RY:N JÄSENYYS 2014

• Aikuinen 80 euroa 

• Juniori alle 22-v. 35 euroa 

• Ei liittymismaksua. 

MTG INFO

KLUBI

MTG klubi avataan aamuisin klo 8.00.

RAVINTOLA

65-paikkainen ravintola on avoinna
pääsääntöisesti silloin kuin klubi.
Ravintolassa on tarjolla lounasbuffet
sesonkiaikana klo 12.00 - 16.00. Tiskiltä
saa pikkusuolaisia, kahvileipiä, eväitä,
jäätelöä 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 hankkimaan 
Meri-Teijo Golfin osakkeen, soita
Henrik Sarajasille, 0500 440 025.

www.meriteijogolf.com



Tule golfaamaan vaikka veneellä!

Soita Taksi
K. & M. Laaksonen Oy

H-AUTO BUSSI 1+8
0400 222 006 0400 123 852
TEIJO INVAVARUSTUS
(02) 736 6410



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

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



Arkadiavägen 2
25700 Kimito




