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KANSIKUVA: Riitta Avola.
Junioreiden päätöstilaisuus pidet-
tiin syyskuussa Wenoxa Golfissa. 
Kuvassa osa palkituista.

Arvoisa lukija,

Meri-Teijo Golf r.y. ja kenttäyhtiö juhlivat tänä vuonna 25-vuotista 
taivaltaan. Pekka Sivulan suunnittelema kenttä on tunnettu pit-
kistä väylistä, isoista griineistä ja pitkästä pelikaudesta. Joskus on 

pelattu lähes läpi vuoden, ja tänä keväänä kenttä aukesi osittain jo helmi-
kuun puolella.

Vieraspelaajana löydät MTG:n jäsenistä aina mukavaa ja rentoa peliseuraa, 
mutta halutessasi myös kovan luokan kilpapelaajia, jotka hekään eivät kär-
si ryppyotsaisuudesta.

MTG ei ole pelkästään 18-väyläinen golfkenttä, se on osa Teijon alueen mo-
nipuolista palvelukokonaisuutta. Tänne kannattaa tulla ajan kanssa, koska 
golfkierrosten lisäksi täällä on paljon nähtävää ja koettavaa. Teijon kansal-
lispuisto, joka on Suomen uusin ja eteläisin lajissaan, sijaitsee aivan kentän 
läheisyydessä. Sen järvimaisemat, kalliot ja suot kävelyreitteineen tarjoavat 
hienoja elämyksiä. Alueen ruukkikylät antavat tuulahduksen menneestä 
maailmasta. Bunkkereiden hiekat voi käydä huuhtelemassa Mathildedalin 
ruukkikylän oman panimon tuotteilla ja käydä vaikkapa katsomassa lai-
duntavia alpakoita. 

Golfin tulevaisuus on junioripelaajissa. Pitkäaikaisen ja ansaitulle vapaalle 
päässeen caddie masterimme Riitta Avolan johdolla on nuorten pelaajien 
mukaan saamiseksi tehty arvokasta työtä. Nuoret pelaajat ja juniorityö ovat 
myös vahvasti esillä tässä juhlajulkaisussamme.

Omasta ja tiedotustoimikunnan puolesta kiitän kaikkia lehden sisällön te-
kemiseen osallistuneita ja toivotan kaikille lukijoille mukavaa ja onnistu-
nutta pelikautta! n

Martti Poutanen
Päätoimittaja 

Elokuussa 2014 neljä seuran 
aktiivipelaajaa tempaisi 12 tuntia 
golfia junioreiden hyväksi. Kiitos 
kaikille, tempaus tuotti noin 
3600 euroa!

Virrat ja Sinkkilä kauan sitten.

Roda Golf: synttärisankari 
Irene Parkkinen ja Takke.
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Tapa nauttia elämästä!

Löysin jäsenluettelon vuodelta 1991. Jäseniä oli täl-
löin 85. Suurin osa on lopettanut pelaamisen in-
non tai kunnon hiipumisen takia, mutta osa meis-

tä pelaa edelleen.

Golfin nousun myötä jäsenmäärä on kasvanut monin-
kertaiseksi. Nyt näkyy viitteitä siitä, että pelaajien mää-
rät ovat lievässä laskussa. 

Yhteisöllisyys, joustavuus, perheet ja hauskuus ovat Eu-
roopan golfkenttien yhdistyksen mukaan golfin tulevai-
suuden mahdollisuudet.

Golfliiton selvitysten mukaan korkeilla tasoituksilla pe-
laavat luopuvat harrastuksesta useammin kuin muut. 
Sitoutuminen lajiin kasvaa onnistumisen elämyksistä.

MTG:n jäsenistä miehiä on noin 65 % ja naisia 35 %. 
Noin kolmasosa kaikista jäsenistä ja naisista puolet pe-
laa yli 36 tasoituksella ja he ovat siis potentiaalisia lajis-
ta luopujia. Toisaalta naisia pidetään uusien palaajien 
potentiaalisimpana kohderyhmänä.  

Naisten mukana tulevat myös perheet. Pitäisikö sitten 
seuratoiminnassa ottaa huomioon erityisesti lajin pariin 
tulevat uudet pelaajat? Ehdottomasti kyllä!

Yhteisöllisyys tarkoittaa viihtymistä ja yhdessä teke-
mistä hyvässä seurassa. Monet meistä tulevat Teijolle 
ja lähiseuduille nimenomaan viihtymään ja viettämään 
vapaa-aikaa. Se on meille mahdollisuus samoin kuin toi-
miva ja vireä kyläyhteisö. Ehkäpä pitäisi panostaa enem-
män yhdessä viihtymiseen, huvitoimintaan ja uusiin pe-
limuotoihin. 

Kaikki eivät halua tai voi käyttää peliin koko päivää tai 
pelata täyttä kierrosta. Monilla kentillä peliä on saatu 
joustavammaksi siirtymällä kentän pituuteen perustu-
viin tiiauspaikkoihin ja luopumalla perinteisistä väreis-
tä. Kynnys pelata punaisilta tai oransseilta tiiauspaikoil-
ta laskisi. Tulisi enemmän onnistumisen elämyksiä ja 
peli-iloa. Par tuntuu hyvältä, vaikka väylä olisi hieman 
lyhyempikin.

Olisiko pelaaminen hauskempaa, jos harjoituskierros-
ryhmässä reilusti sovittaisiin, ettei kaikkia sääntöjä 
noudateta pilkuntarkasti. Pelaamisen turvallisuudesta 
ei voi kuitenkaan tinkiä tai käyttäytyä huonosti. Kisoissa 
sääntöjä pitää noudattaa eikä palloja saa potkia parem-
piin paikkoihin. Tiukkapipoisuutta ja nipottamista pitäi-
si mielestäni kaiken kaikkiaan vähentää.

MTG:n historia on osa Teijon alueen historiaa.  Seuraa-
van kerran lyötyäni palloni 8-väylän ruusupensaisiin 
harmittaa vähemmän kun tiedän, että ne ovat Teijon 
kartanon alkuperäisiä ruusuja Wihurien ajalta.

Golf kehittyy ja muuttuu. Myös  Meri-Teijon toimintaa ja 
toimintatapoja tullaan arvioimaan uudestaan kuluvana 
vuonna

Seuran alkuaikojen jäsenkirjeissä oli tällainen slogan: 
”Meri-Teijo – tapa nauttia elämästä”. Hyvin sanottu. Niin 
pitää olla myös tulevaisuudessa! n

Elina Nissi
Puheenjohtaja

Meri-Teijo Golf ry

Viihtyisä ravintola Mathildedalin keskustassa, 
idyllisen ruukkiyhteisön kyljessä. Tarjolla kahvia, 
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, 25660 Mathildedal
Puh. (02) 736 3801
webmaster@meri-teijo.com
www.meri-teijo.com

Hierontapalvelut
Majoituspalvelut
Jalkahoitopalvelut

Hoitola&Majoitus Sypressi
Matildan puistotie 6
25660 Mathildedal

p. 040 718 7486
tarja.aho@sypressi.fi
www.sypressi.fi

Firmagolf
Merellinen, viehättävä, purolaaksossa sijaitseva Meri-Teijo Golf 
tarjoaa pelaajilleen sopivasti 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 ryhmäopetusta, vaellusta, melontaa tai 
muuta liikuntaa. Teijon kansallispuisto.
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, sisältäen aamiaisen, pelimaksun, 
kärryt, poletin, tulospalvelun, par-3-kentän käytön, merenranta-
saunan 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! Varmista kuitenkin laitu-
ripaikkasi ensin soittamalla klubille, (02) 736 3955.

Kuva: Tatu Gustafsson



6 7

Kaksikymmentäviisi vuotta sit-
ten Meri-Teijolla pelattiin gol-
fia Teijon kartanon puistoon 

tehdyllä 9-reikäisellä par-3-kentällä. 
Sen, kuten myös nykyisen kenttäm-
me, suunnitteli arkkitehti Pekka Si-
vula.

Paljon on tapahtunut kuluneen nel-
jännesvuosisadan aikana ja kentän 
kehittäminen jatkuu edelleen. Teijon 
alueen matkailu- ja elämystarjonta 
on koko ajan nousussa ja meidän 
golfkenttämme on merkittävä osa 
tätä potentiaalia.

Markkinointimme strategisena ta-
voitteena jatkossa on saada vieras-
pelaajat jäämään pariksi päiväksi 
Teijolle sen perinteisen yhden päivän 
pelikierroksen sijasta. Saman tien 
voisi pelata useammankin päivän ja 
käydä välissä vaikkapa tutustumassa 
uuteen kansallispuistoon.

MTG:n hallitus on tehnyt 10–vuotis-
suunnitelman, jonka toteuttaminen 
on alkanut. Tavoitteina on kustan-
nustehokas ja joustava, mutta sa-
malla laadukas toiminta sekä peli-
kausioikeutta käyttävien pelaajien 
määrän kasvattaminen noin 350 pe-
laajaan. Suunnitelmaan kuuluu myös 
sekä kentän systemaattiset perus-
korjaus- ja parannustyöt että kone-
kannan eliniän pidentäminen.

Vuoden 2015 aikana parannamme 
edelleen viheriöiden kuntoa hyvin 
suunnitellun hoito-ohjelman ansios-
ta. Kentän metsänreunat on perattu, 
yleisilme on nyt valoisampi ja huoli-
tellumpi. Siltoja, niskaojia ja salaoji-

Meillä on mukava pelata!
 

Suomi Golf on tekemässä yhteistä, pitkäjänteistä 
strategiaa Suomen Golfliiton ohjauksessa. On 
hienoa, että strategian tekemiseen on pyydet-

ty mukaan kaikki Suomen golfin vaikuttajatahot. Kat-
somme tätä tulevaa strategiaa golfkenttien omistajien 
näkökulmasta. Tätä työtä myös Meri-Teijo Golf Oy on 
tekemässä yhdessä Suomen Golfkenttien Yhdistyksen 
(SGKY) kanssa.
 
Suuri huolenaihe on se, pystyvätkö kaikki Suomen ny-
kyiset golfkentät jatkamaan toimintaansa taloudellisesti 
erittäin vaikeina aikoina. Yhtenä syynä taloudelliseen 
ahdinkoon on niin sanottujen kolmansien osapuolien 
välittämät halpaliput, joista vain osa tuloutuu golfken-
tän kassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaamaan pää-
see erilaisilla pelilipuilla ja vuokrapelioikeuksilla alle 
kustannustason. Toinen huolenaihe on pelaajien ikään-
tyminen. Senioreita riittää ja he muodostavat yli 50 % 
pelaajista. Sen sijaan junioripelaajia näyttää lajin piiriin 
tulevan yhä vähemmän.
 
Yhteisön yhteinen tavoite on kenttien olemassaolon tur-
vaaminen, taloudellisesti terve toiminta, monipuoliset 
palvelukokonaisuudet, joustavat pelimahdollisuudet, 
osakkeiden toimivat jälkimarkkinat, toimialajärjestelyt 
ja ennen kaikkea osakkeenomistajien etujen turvaami-
nen ja niiden lisääminen. Tämä kannustaisi osakkeen-
omistamiseen myös tulevaisuudessa. Lisäksi koko golf-
toimialalle tulee saada selkeä viestintästrategia, joka 
tarjoaa myös pelaajille tietoa omaan kotikenttään sitou-
tumisen ja osakeomistuksen mukanaan tuomista eduis-
ta. 

Viime aikoina on osakemarkkinoilla törmätty myös 
hyvin kyseenalaiseen toimintaan. Siinä osakkeenomis-
taja maksaa siitä, että ”uusi osakkeenomistaja” ottaa 
osakkeen haltuunsa ilman että hän sitoutuu hoitamaan 
velvollisuuksiaan kentälle.  Tämä aiheuttaa kentille ta-
loudellisia menetyksiä ja kummastusta golf-osakkeiden 
omistamisperiaatteissa.
 
Itse pidän välttämättömänä kenttien säilymisen kannal-
ta, että pelaajat ymmärtävät osakkeenomistamisen mu-
kanaan tuoman vastuun, koska siten voidaan varmistaa 

kenttien olemassaolo myös tulevaisuudessa. Toisaalta 
kenttäyhtiöiden on tarjottava selviä etuja osakkeenomis-
tajille. Uskon, että MTG Oy:n osakkeen hinta jälkimark-
kinoilla tulee nousemaan. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista 
lainaa, yhtiö omistaa golfkentän maa-alueen eikä osak-
keenomistajilla ole yhtiöjärjestyksen mukaan pakollista 
hoitovastiketta. Lisäksi kentällämme pelikausi on Suo-
men oloissa pisimpiä, jopa 10 kuukautta vuodessa.
 
Uskon, että tulevaisuudessa golfyhtiöt tulevat tekemään 
yhä enemmän yhteistyöhön liittyviä sopimuksia. Se tuo 
mukanaan pelaavalle osakkeenomistajalle tuntuvia etu-
ja näillä yhteistyössä mukana olevilla kentillä. Näin pe-
laajia kannustetaan myös osakeomistukseen.
 
Olen sitä mieltä, että vastaisuudessa kentän ja golfyh-
teisön hyvä henki tulee entisestään korostumaan ja vai-
kuttamaan pelipaikan valintaan. Meillä Meri-Teijossa 
nämä asiat ovat jo nyt kunnossa. Sinne on aina mukava 
tulla ja siellä on aina kiva pelata. n
 
Toivotan kaikille pelaajille nautinnollista pelikautta! 

  
Tommy Skogster

Hallituksen puheenjohtaja
Meri-Teijo Oy

tuksia on peruskorjattu suunnitelmi-
en mukaisesti ja tätä työtä jatketaan 
edelleen. Bunkkereiden remontointi 
käynnistettiin viime syksynä ja en-
simmäiset korjaukset valmistuivat 
nyt keväällä.

Viime kaudella kentälle lisättiin koe-
luontoisesti oranssiset lyöntipaikat. 
Niiltä pelattuna kenttä on aivan eri-
lainen,  vähän lyhyemmillä lyönneil-
läkin pärjää ja väylätaktiikka pitää 
miettiä uusiksi. Tavoitteena on luoda 
eritasoisille pelaajille hyviä ja muka-
via hetkiä golfin parissa.

Juhlavuosi alkoi kentän aukea-
misella yhdeksän väylän osalta jo 
26.2.2015, jälleen kerran ensimmäis-
ten joukossa Suomessa. Pitkä peli-
kausi onkin yksi kentällemme omi-
naisista piirteistä. n

Juhlavuoden terveisin!
Henrik Sarajas
Toimitusjohtaja

Meri-Teijo Golf Oy

Kuulumisia Meri-Teijon viheriöiltä

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

LVI-ELTEKO OY
Vesijohtotyöt ja 
tarvikemyynti

KVV-oikeus

puh. (02) 7366 242 tai 
 0400 784 438

www.lvi-elteko.net
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Kapteenilla on asiaa

Tätä kirjoittaessani kausi on jo hyvän aikaa ollut 
käynnissä. Vuosi on Meri-Teijo Golfin juhlavuosi. 
Täytämme 25 vuotta. Onnea meille kaikille! Ke-

säkuun ensimmäisenä viikonloppuna pelataan ennen 
kokematon juhlakilpailu jäsenille. On saunaa, ruokaa, 
ohjelmaa ynnä muuta. Kaikki mukaan!

Kisoja on muutenkin pitkin kesää, pääsääntöisesti lau-
antaisin. Klubikilpailut ovat mukavia yhteistapahtumia, 
joissa saa pelata uusien tuttavuuksien kanssa ja sa-
malla keskittyä omaan pelaamiseen astetta normaalia 
enemmän. Meri-Teijon kyläkauppa lahjoittaa jokaiseen 
yleiseen kilpailuun arvan, joka arvotaan palkintojenja-
kotilaisuudessa paikalla olevien kesken (mahdollisuus 
voittaa 100 000 euroa). Joten ei se kilpailun voitto vaan 
palkinnot!

Juhlavuosi tuo seuran jäsenille mukanaan myös enem-
män aktiviteetteja, esimerkiksi koulutusta, valmennusta 

Ladykapteenin puheenvuoro

Meri-Teijo Golf ry:llä on takana 25 vuotta toi-
mintaa ja minulla yksi vuosi ladykapteenina. 
Viime vuosi oli minulle uuden opiskelun aikaa. 

Aiempien vuosien ladykapteeneilta sain runsaasti hyviä 
neuvoja naistoiminnan järjestämiseen. Seuran aktiiviset 
naiset ovat myös kannustaneet eteenpäin. 

Toimintaamme sisältyi viime vuonna golftaitojen hiomis-
ta pron opastuksella, rentoa kisailua ja pelimatkoja. Me-
ri-Teijo Golfin nettisivujen lisäksi otin käyttöön naisten 
omat MTG ladies -facebook-sivut toiminnasta tiedotta-
miseen.

Meneillään on juhlavuosi. Kesällä on odotettavissa mu-
kavia kisoja ja tapahtumia seuran golfareille sekä kaikil-
le avoimia kisoja kauniilla kentällämme.

Kauden 2015 naisten toiminnan suunnittelu on aloitet-
tu jo helmikuussa naisten tapaamisella.  Tapahtumia ja 
mukavaa yhdessäoloa on taas tiedossa. Naisten toimin-
nan tavoitteena on jatkossakin nauttia pelaamisesta ja 
viihtyä kentällä, mutta myös kehittää taitojamme pelis-
sä ja sääntöjen tuntemuksessa. n

Kivaa ja iloista golfkautta 2015! 
Ulla Poutanen
Ladykapteeni

ja klubimatkoja. Range-alueesta tehdään mielenkiintoi-
sempi paikka harjoitella lisäämällä tähtäyspisteitä. Nyt 
viimeistään kaikkien kannattaa liittyä jäseneksi, liitty-
mismaksuakaan ei ole.

Entä sitten golfetiketti? Pukeutumiseen riittää ohjeeksi 
se, että käytetään tervettä teijolaista maalaisjärkeä: siis-
ti peliasu sääolosuhteiden mukaan. Panostakaa kenkiin, 
sillä niillä tulee kuljettua noin 10 kilometriä kierrosta 
kohden. Aikaa kierrokseen kuluu 2,5 tunnista jopa kä-
sittämättömään viiteen tuntiin. Siitä tulikin mieleeni pe-
linopeus. Kaikki me pelaamme omalla rytmillä. Toiset 
ovat vaan nopeampia kuin toiset. Ohittakaa tai päästä-
kää ohi. Ohituslupaa voi myös kysyä, se ei ole epäkoh-
teliasta. Älkää antako takana olevien odottaa älkääkä 
päästäkö edellä pelaavia karkuun.

Jos teillä on ihan mitä tahansa uusia ideoita pelaami-
seen, klubin tapahtumiin, kilpailuihin tai muuten vaan 
golfiin liittyen, tulkaa juttelemaan. Minut tavoittaa mel-
kein joka päivä kentältä ja joka päivä paikallisesta kylä-
kaupasta. n

Rytmikästä golfkautta kaikille! 
Marco Pälikkö

Kapteeni

abl@abl-kimito.fi  |  ✆ 02 421 725  |  www.annonsbladet.fi

MESSULEHTI 2014   -   MÄSSTIDNINGEN 2014

KIMITOÖN  -  KEMIÖNSAARI

www.canews.f i   -   annonsbladet .canews.f i
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Pappersprenumeration 
Paperitilaus 49 €
Digital prenumeration 
Digitaalinen tilaus 39 €
Papper + Digital prenumeration 
Paperi + Digitaalinen tilaus 59 €
Priserna är årsprenumerationspriser inklusive moms.

Hinnat ovat vuositilaushintoja sisältäen alv.

Hole in One!
Tilaa nyt Kemiönsaaren paikallislehti !
Prenumerera nu på Kimitoöns lokaltidning !
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Meri-Teijolla on aina ollut tärkeä paikka suoma-
laisella golfkartalla. Se on perinteinen kauden 
aloituspaikka, jossa monena keväänä on lyöty 

golfkauden ensimmäiset draivit. Hyväkuntoinen kenttä 
on houkutellut pelaajia pidemmältäkin ja seuran maine 
pelaajaystävällisenä kenttänä vierailijoiden keskuudes-
sa on kaikkien tiedossa. Meri-Teijoon on aina ilo tulla 
pelaamaan.
 

Salo on monipuolinen liikunta- 
ja luontomatkailukohde kes-
kellä vilkkainta Etelä-Suomea 

E 18 -tien varrella. Leudon ilmaston 
ansiosta Salossa sijaitsevilla kolmel-
la kentällä aloitetaan golfkausi muu-
ta Suomea aikaisemmin. Golfin lisäk-
si pallo pyörii niin jalka-, kori- kuin 
lentopallokentilläkin. 

Tarjolla on myös huima kirjo muita 
lajeja laskettelusta ratsastukseen.
Salossa on kaksi selkeää liikunta- ja 
urheiluharrastusten keskittymää, toi-
nen on Salon keskustassa sijaitseva 
urheilupuisto ja toinen Teijo. Molem-
mat ovat omalla tavallaan ainutlaatui-
sia. Teijon kansallista ja kansainvälis-
täkin tunnettuutta kasvattaa vuoden 
alussa saatu kansallispuistostatus.

Teijo on muullakin tavoin hyvä esi-
merkki aktiivisesta yhteisöstä, jossa 
tällä hetkellä tapahtuu monella rin-
tamalla niin yritys- kuin yhdistystoi-
minnassa. Tämä kaikki näkyy luon-
nollisesti myös vapaa-ajan asukkaille 
ja matkailijoille tarjottavissa palve-
luissa ja tuntuu koko alueen yleises-
sä tunnelmassa.

Meri-Teijo on myös ollut historiansa aikana tärkeä kil-
pailuareena ja monet kansalliset kilpailut on ratkottu 
kentällä. Golfliitossa arvostetaan suuresti seuran roolia 
kilpailujenjärjestäjänä ja esimerkin näyttäjänä.
 
Vaikka Suomi-Golf on kohdannut monia haasteita viime 
vuosina, on golfilla jatkossa myös suuri mahdollisuus. 
Toissa talvena tehdyn tutkimuksen myötä tiedämme, 
että peräti reilut puoli miljoonaa suomalaista on kiin-
nostuneita kokeilemaan golfia. 

Kuluneen kevään aikana suomalaisen golfyhteisön toi-
mijat ovat yhdessä tehneet työtä Suomen Golfin stra-
tegian päivittämiseksi. Noista sessioista on välittynyt 
yhteinen halu markkinoida hienoa lajiamme ja madal-
taa kynnystä aloittelijoille päästä sisälle niin lajiin kuin 
myös golfyhteisöihin.
 
On hienoa huomata, että paikalliset seurat ovat aloitta-
neet aktiivisesti uusien jäsenten hankinnan ja houkutel-
leet rohkeasti lajin pariin lisää harrastajia. Nuorten pe-
laajien mukaantulo on ensisijaisen tärkeää, mutta myös 
ikääntyvälle väestölle lajimme tarjoaa paljon elämän 
laadun parantamiseksi.
 
Golfin terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Karoliini-
sen instituutin tekemän tutkimuksen mukaan golfarit 
elävät viisi vuotta pidempään! Haastankin teidät Me-
ri-Teijo golfin jäsenet tekemään palveluksen niin omalle 
kotiseurallenne kuin konsanaan Suomen kansantervey-
delle – mitäpä jos jokainen teistä tuo tänä kautena ken-
tälle tutustumaan ainakin yhden ystävänsä, joka ei vielä 
pelaa golfia!?
 
Suomen Golfliiton puolesta haluan onnitella Meri-Teijo 
Golfia tärkeänä vuosipäivänä ja toivottaa kentälle ja sen 
aktiivisille jäsenille hyviä golfkausia myös tulevaisuu-
dessa. n
 

Petri Peltoniemi
Toiminnanjohtaja
Suomen Golfliitto  

Terveiset Salon kaupungintaloltaPidä terveydestäsi huolto: pelaa golfia!
Vaikka Teijo tarjoaakin upeat puit-
teet golfaukseen ja liikuntalomai-
luun ylipäätään, kannattaa myös 
tutustua Salon muuhun vapaa-ajan 
tarjontaan. 

Kulttuurinälkään auttavat taidemu-
seo sekä teatterit ja silmänruokaa 
tarjoaa ainutlaatuinen kulttuurimai-
sema, josta huomaa, että Salo on 
myös ainutlaatuinen kartano- ja maa-
seutupitäjä. Salon ostosmahdollisuu-
det tunnetaan laajalti ja ostosreissun 
yhteydessä kannattaa käväistä Salon 
torilla, etenkin kesätorstaisin iltato-
rien aikaan.

Salon kaupungin puolesta toivotan 
teille antoisia ja mieleenpainuvia het-
kiä golfkentällä, Teijolla ja Salossa. 
Samalla onnittelen Meri-Teijo Golf 
ry:tä 25-vuotisjuhlavuoden johdosta 
ja toivotan yhdistykselle onnea sekä 
menestystä myös tulevaisuudessa. n

Antti Rantakokko
Kaupunginjohtaja

Salo 

Kuva: Jarno Lindholm



12 13

TOUKOKUU
To 07.05. Promopaja Tour with OnGolf 
Ti 12.05. Varsinais-Suomen Senioriliiga 2015 
La 16.05. Golfpiste.com 
Su 24.05. TsemppiTour Länsi 
To 28.05. Promopaja Tour with OnGolf 

KESÄKUU 
Ti 02.06. Varsinais-Suomen Senioriliiga 
To 04.06. MTG Oy 25-vuotisjuhlakilpailu 
Pe 05.06. MTG Oy & Ry 25-vuotisjuhlakilpailu 
La 06.06. MTG Ry 25 vuotta juhlavuoden vuosikilpailu 
La 13.06. Lady Cup MTG / SaG / WGCC 
Su 14.06. Viiiva Espanja! 
To 18.06. Promopaja Tour with OnGolf 
Pe 19.06. Ravintola Ruukin Krouvin Juhannus Open 
La 20.06. Maraton Golf Bjärkas 18 & MTG 18 
Su 28.06. Salon mestaruuskilpailut 2015 
Ti 30.06. Varsinais-Suomen Senioriliiga 
 
HEINÄKUU 
La 04.07. Meri-Ruukki Open 
To 09.07. Promopaja Tour with OnGolf 
La 11.07. Ravintola Terho Scramble 
La 18.07. Iltakilpailu 
Ke 22.07. Titleist Rio Golf Open 2015 (Best Ball) 
La 25.07. Salon SkinLab Open 
Ti 28.07. Ladyjen skumppa ja rantasauna 
Ke 29.07. Varsinais-Suomen Senioriliiga 
To 30.07. Promopaja Tour with OnGolf 

ELOKUU 
La 01.08. Foster’s Open 
Su 02.08. Kimito Island Open & Mestaruus 
La 15.08. - 16.08.  Finnair Junior Tour 2015 
To 20.08. Promopaja Tour with OnGolf 
La 22.08. - 23.08. MTG Ry Mestaruuskilpailut 

SYYSKUU 
Ti 01.09. Varsinais-Suomen Senioriliiga 
Su 20.09. Kultakorttikilpailu 2015

Finland's
Best Golf Hotel

www.kimitotelefon.fi
Butik-Kundtjänst/Myymälä-Asiakaspalvelu 
Öppet/Avoinna må-fre 9-17 ma-pe
Arkadiav./-tie 11, 25700 Kimito/Kemiö, 02 420742

MOTIONS- OCH HÄLSOCENTER
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIKESKUS

www.actiwell.fi

Hos oss finns!
Konditionssal
Gruppmotion

Träningsprogram
Handledning

Fysioterapi
Massage

Kosmetolog
Fotvårdare

Solarium

Meiltä löytyy!
Kuntosali

Ryhmäliikunta
Harjoitusohjelmat

Ohjaus
Fysioterapia

Hieronta
Kosmetologi

Jalkahoitaja
Solarium

Domarringen 6  •  Tuomarinkehä 6
25700 Kimito  •  25700 Kemiö

044 025 7006   •   info@actiwell.fi

Kilpailut 2015 (tilanne 20.4.2015)

Meri-Teijo Golfiin ovat myös veneilijät
tervetulleita. Kolme venepaikkaa.
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Nimeni on Amanda Jantamut, täytän syksyllä 15 vuot-

ta ja asun Helsingin Malmilla äidin ja isän kanssa. Mi-

nulla ei ole sisaruksia. Puhun suomea ja thai-kieltä ja 

olen peruskoulun 8. luokalla. Omasta mielestäni olen 

hyvin määrätietoinen ja ahkera, tiedän mitä haluan. 

En valita turhista enkä kovin usein kiukuttele, yritän 

ottaa muut huomioon ja minulla on hyvä huumorin-

taju. 

Golfharrastukseni alkoi siitä, kun Irene, isäni yh-
tiökumppani vei minut green card -kurssille Palo-
heinään kesällä 2006. Olin silloin 6-vuotias. Sain 

green cardin viikon kurssin päätteeksi, mutta pelaami-
nen jäi sen jälkeen muutamaksi vuodeksi. Ala-asteen en-
simmäisellä luokalla aloitin sirkuskoulun ja kävin siel-
lä kolmen vuoden ajan. Lopettamisen jälkeen kaipasin 
uutta harrastusta ja aloin harjoitella taas golf-lyöntejä. 
Syksyllä 2010 menin Talman golfkouluun, ja harjoitte-
lin kerran viikossa Malmin hallilla valmentajani Joonas 
Paanasen johdolla.

Vuosi 2013 oli käännekohta, jolloin kaikki muuttui. 
Sain mahdollisuuden lisätä talvella harjoitusmääriä ja 
pääsin kahdeksan pelaajan haastajaryhmään. Lyöntihar-
joituksia oli kaksi kertaa viikossa ja lisäksi perjantaisin 
fysiikkatreenit. Niitä vihasin ja samalla rakastin! Kun 
kausi alkoi, pelimääräni kasvoivat. Uskalsin osallistua 
aikuisten kilpailuihin ja naisten sarjaan. Pelasin innok-
kaasti koko kauden syksyyn saakka ja tutustuin myös 
uusiin ihmisiin, joista on tullut minulle erittäin tärkeitä 
lyhyessä ajassa.
 Syksyllä pelasin golfkierroksen Kulloon kentällä Ire-
nen ja hänen asiakkaansa Pauli Limmosen kanssa. Pyy-
sin opettajaltani tähän luvan ja sain jättää terveystiedon 
tunnin väliin. Se kannatti! Muutaman päivän kuluttua 
Pauli soitti isälleni ja kertoi, että minun pitää saada uu-
det ja paremmat mailat. Minusta olisi kuulemma vaikka 
mihin, koska olen kunnianhimoinen, rauhallinen enkä 

hermostu, kun minua neuvoo. Sen puhelun seurauksena 
sain jouluaaton aattona uudet mailat: 13 mailan setti, 
joka tilattiin mittatilaustyönä Amerikasta asti.

Vuoden 2014 ensimmäisiin treeneihin menin uusien 
mailojeni kanssa. Valmentajani Joonas oli hankintaam-
me tyytyväinen. Muutaman viikon treenauksen jälkeen 
lähdimme Espanjaan pelimatkalle ja siellä pääsin en-
simmäisen kerran kokeilemaan uusia mailojani oikealla 
kentällä. Hyvinhän ne toimivat: heti ensimmäisenä päi-
vänä pelasin yli 40 bogeypisteen kierroksen ja voitin sen 
päivän kisan!

 Kesällä osallistuin ensimmäistä kertaa tsemppitou-
rille etelä-itä-alueella. Se oli jännittävää. Osallistuin in-
nokkaasti myös muihin kilpailuihin, niin usein kuin vain 
mahdollista. Ja tulostakin syntyi. Se oli kivaa!
 Marraskuussa alkoivat taas treenit: kaksi kertaa vii-
kossa lyöntejä hallissa ja päälle fysiikkatreenit. Treeni-
paikaksi on vaihtunut Nevaksen golfkoulu, mutta val-
mentajanani jatkaa edelleen Joonas.

Ehdottomasti paras ja mieluisin kenttä minulle on 
Meri-Teijossa. Siellä on kiva pelata tsemppaavien ja 
mukavien ihmisten kanssa. Kenttä on myös hyvä tree-
naamiseen, koska se ei ole liian vaikea, mutta ei liian 
helppokaan. Seuran kannustava ilmapiiri on upeaa. En 
oikein osaa pukea kiitollisuuttani sanoiksi. Jos en olisi 
heti alussa saanut niin paljon kannustusta, en varmas-
ti olisi näin innoissani tästä haastavasta lajista. Myös 
seuran aktiivinen junioritoiminta kannustaa valtavasti 
eteenpäin.

Minä olen Amanda 
ja harrastan golfia!

Haluan kiittää
• äitiäni, joka on onneksi maksanut harjoitukseni ja kannus-

tanut minua.
• isääni, jolta olen perinyt kärsivällisyyden ja joka on osallis-

tunut hienojen mailojeni hankintaan.
• Pauli Limmosta, joka edesauttoi uusien mailojeni han-

kintaa ja on antanut minulle pelilippuja useille eri kentille. 
Häntä haluan kiittää erityisesti kannustuksesta, tuesta ja 
hyvästä peliseurasta.

• Joonas Paanasta hauskoista treeneistä ja hyvästä val-
mennuksesta. Niiden ansiosta olen saanut tasoitukseni 
tippumaan.

• kavereitani, jotka ovat kannustaneet ja tukeneet minua.
• Ireneä, joka on vienyt minut golfin maailmaan. Ilman häntä 

en olisi tutustunut tähän upeaan peliin. Kiitos Irene, kun 
olet kuljettanut minua neljän vuoden ajan treeneihin ja 
kentälle, myös tsemppitourin osakilpailuihin. En varmasti 
voi ikinä kiittää tarpeeksi siitä, mitä olet antanut!

 Tajusin vasta tätä kirjoittaessani, kuinka paljon tukea 
ja kannustusta olen saanut. Siitä olen erittäin kiitollinen 
teille kaikille! n

Amanda Jantamut

Joonas Paananen pitää huolen myös talviharjoittelustani.

Golfin pelaaminen oli haaveeni jo pienenä.

K
uva: P

entti N
iem

i
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Junioritoiminnan merkitystä on korostettu koko 
seuran ja kenttäyhtiön olemassaoloajan.  Ensim-
mäinen kapteenimme Mikko Koskinen otti vas-

taan green card -suorituksia innokkailta junnuilta. Pek-
ka Sinkkilän aloitteesta ja seuran tukemana järjestettiin 
vuonna 1998 ensimmäinen junnuleiri.  
 Junioreiden Aluetourille osallistui parhaimmillaan 
3-5 seuramme pelaajaa. Samoin kävi Coca-cola golfin fi-
naaleissa, jotka pidettiin Salo Golfissa – niissäkin seuran 
juniorit olivat hyvin edustettuina. 
 Pisimmälle näistä junnuista pelasi itsensä juniorina 
Suvi Mäntyniemi, joka voitti kultaa alle 18v SM-lyönti-
pelissä ja sekä hopeaa että pronssia alle 21v SM-lyön-
tipelissä. Myös nykyiset ammattilaiset Niklas Virta ja 
Winnie Söderholm olivat seuramme juniorijäseniä.
 Juniorijäsenten määrä on pysynyt monta vuotta va-
kiona, vaikka erilaisia tapahtumia on järjestetty, jotta 

heidän määränsä kasvaisi. Viime vuosina on järjestetty 
myös ”junioritreenejä”, jotka avoimia tilaisuuksia kaikil-
le kiinnostuneille.
 Nykyinen junioritoimikunta lähti viime vuonna näillä 
yhdeksällä teesillä luomaan toimintasuunnitelmaa, joka 
toteutetaan myös tänä vuonna. Yhteistyössä paikallisten 
koulujen kanssa järjestämme edelleen ”Tutustumisia 
golfiin” -tilaisuuksia ja pyrimme myös syksyn ja talven 
aikana vierailemaan saligolfin merkeissä kouluissa – 
kiitos Perniön Lions Clubin tekemän lahjoituksen, jolla 
saimme hankittua liitolta tarvittavat välineet. 
 Tarvittaessa järjestämme junioreiden green card 
-kursseja.
 Valmennusta/harjoittelukertoja/pelipäiviä on mah-
dollisuuksien mukaan 1-2 viikossa. Vetäjinä toimivat 
pro tai junioritoimikunnan jäsenet.

+358 2 4260 170 tourism@visitkimitoon.fi

Tsemppitouria kiersi viime vuon-
na ainoastaan Amanda Jantamut. 
Toivomme saavamme 1-2 kilpape-
laajaa lisää tällä kaudella. Kilpai-
luihin osallistumista tuetaan, jos 
innostusta löytyy.
 Nykyiset junnuaktiivimme ovat 
myös muuten liikunnallisesti ak-
tiivisia; jalkapalloa, laskettelua, 
sählyä, ratsastusta ja yleisurheilua 
(Kirjakkalan Alku). 
 Leiri ja päätöstilaisuus pidetään 
muualla, jolloin tutustutaan mui-
hin pelaajiin ja muunlaisiin kent-
tiin. Tarkoitus on tulevana kautena  
vierailla naapurikentillä. Junnuilla 
on ollut mahdollisuus talviharjoit-
teluun Taalintehtaalla.
 Kiitos kaikille vuosien aikana 
juniorigolfia tukeneille ja erityiset 
kiitokset viime vuonna pidetyn ”12 
h junnuille” -tapahtuman pelaajille 
sekä panoksensa junnuihin laitta-
neille jäsenille ja yrityksille. Tästä 
on hyvä jatkaa.
 Pieni pallo, suuri ilo! n

Riitta Avola
Junioritoimikunnan 

puheenjohtaja

• Tutustuminen lajiin 
• Opetteleminen
• Pelaaminen
• Harjoittelu
• Kilpaileminen
• Hauskuus
• Monipuolisuus
• Tehokkuus
• Ympärivuotisuus

Juniorit – tärkeä haaste
Par3-kenttä on hyvä tapa päättää viikottaiset junioritreenit. 
Tällä kertaa mukana oli pro Henrik Sarajas, MTG:n toimitus-
johtaja. 
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Pariskunta asustaa vakituisesti Espoossa ja viettää 
kesänsä Raulin lapsuuden kesämaisemissa Tei-
jon Mutaisilla, jossa Raulin vanhemmilla on ollut 

mökki 1960-luvulta lähtien. Perheeseen kuuluu 2 lasta; 
tytär Nora ja poika Niklas sekä yksi lapsenlapsi.

Maarit on eläkkeellä, työskenneltyään lasten synty-
mään asti Finnairilla ja sittemmin perheyrityksessä 
vaatetusalalla. Rauli on osa-aikaeläkkeellä isännöitsijän 
tehtävissä, mutta varsinainen työura oli myös vaatetus-
alalla, ensin muutamassa suomalaisessa vaatetusalan 
suuryrityksessä ja sen jälkeen omassa perheyritykses-
sä.  
 Perheessä harrastetaan golfin ja murtomaahiihdon 
lisäksi paljon musiikkia, joka oli myös Raulin nuoruu-
den ammatti opiskelujen ohella. Raulin instrumentteina 
olivat piano, haitari ja muut kosketinsoittimet. Todis-
teena hienosta muusikonurasta on kultalevy kodin sei-
nällä: Pentti Oskari Kankaan yhtyeen kanssa saavutet-
tu levyllä ”Lumikki ja 7 seinähullua”.

Meri-Teijo Golfin historian ensimmäinen green card 
-kurssi järjestettiin kesällä 1989. Siihen osallistuivat 
myös Maarit ja Rauli. Kurssi pidettiin Teijon kartanos-
sa; teoria- ja etikettiluennot olivat kartanon yläkerrassa, 
lyöntiharjoitukset kartanon takana olevalla pellolla ja 
putti+chippipaikat kartanon edessä olevalla pellolla, jo-
hon oli viritetty tekonurmi. 
 Rangepallot olivat maksuttomia, mutta ne piti kerä-
tä itse käsin; koneita ei ollut. Kurssin opettajana toimi 
salolainen Tiina Koisti ja kurssi kesti kokonaisen vii-
kon. Osanottajia oli yhteensä kymmenkunta. Varsinai-
nen green card -pelikoe suoritettiin Salon golfkentällä.

Kun Meri-Teijo Golfin osakkeet tulivat myyntiin, Virrat 
olivat ensimmäisten joukossa hankkimassa perheosa-
ketta, jossa oli pelioikeus 2 aikuisella ja 2 lapsella. Lap-
sista nuorempi Niklas innostui lajista ja suoritti green 
cardin jo 7-vuotiaana. Tytär Nora sen sijaan vietti ai-
kaansa mieluummin hevostalleilla. Niklas edusti uransa 
alkuaikoina Meri-Teijo Golfia ja voitti muun muassa Co-
caCola Golfin nimellä kulkeneen Suomen tekniikkames-
taruuskisojen 12-vuotiaiden sarjan pokaalin Meri-Teijol-
le. Varsinaisen aktiivisen peliuransa hän sen sijaan on 
edustanut Espoon Golfseuraa.
 Klubirakennusta ei silloin vielä ollut, vaan kierroksen 
jälkeiset antimet nautittiin laskettelurinteen ala-asemal-
la olevan pienen rakennuksen ulkotiloissa. Samalla käy-
tiin läpi kierroksen kootut selitykset. Kentällä vietettiin 
alkuaikoina paljon aikaa. Pari kierrosta päivässä ei ollut 
mitenkään harvinaista. Lähtöaikoja ei tarvinnut varata, 
vaan kentälle pääsi aina kun intoa riitti. Silloin mökillä 
odottaneet tehtävät saivat siirtyä syrjään ja olivat toisar-
voisia golfiin verrattuna.

Ensimmäisinä kesinä golfyhteisö oli pieni ja koostui 
pääasiassa pääkaupunkiseudulla vakituisesti asuvista 
kesäasukkaista. Joitakin harvoja perniöläisiä ja Kemiön 
saarella asuvia oli kuitenkin onneksi mukana. Muutamat 
alkuperäisistä ovat edelleen innokkaasti mukana jalon 
harrastuksemme parissa. Kaikki tunsivat toisensa ja 
pienimuotoisia kisoja pelattiin usein. Kilpailumaksuja ei 
ollut ja palkinnot hoidettiin talkoohengessä. Toisinaan 
kisojen jälkeen aikaa vietettiin yhdessä tanssien ja illan-
viettojen merkeissä. Ei mitään suurisuuntaista, vain mu-
kavaa yhdessäoloa ja viihtymistä.
 Rauli toimi seuran kapteenina viiden vuoden ajan. 
Silloin järjestettiin säännöllisesti sääntöiltoja ja pelat-
tiin kapteenin kierroksia. Myös pukeutumiseen kiinni-
tettiin nykyistä tarkemmin huomiota. 

Tämän päivän Meri-Teijo Golfia Virrat pitävät varsin 
mukavana pelipaikkana. Kun paikalliset asukkaat ja Ke-
miön saaren pelaajat ovat tulleet runsaslukuisina mu-
kaan, yhteisö on laajentunut ja tuonut samalla muka-
naan uusia tuttavuuksia ja toimintoja. Kenttä avataan 

kauden alussa aikaisin, mikä on loistava asia. Kentän 
kunto on tästä huolimatta ollut yleensä hyvä ja kaudes-
ta on saanut nauttia pitkään. Pelikierroksen jälkeen olisi 
tietysti mukava nauttia pientä lämmintä syötävää, mut-
ta toki ymmärretään, että ruokatarjonnan järjestäminen 
pienellä kentällä on aina haasteellista.
 On helppo sanoa, että kentällä pitäisi olla joku jut-
tu, joka saisi pelaajat viihtymään siellä myös kierroksen 
jälkeen. Se on tietysti hyvä peliseura, mutta se voi olla 
myös ruoka tai sitten miellyttävä ympäristö klubilla, si-
sällä ja ulkona. Tähän viimeiseen seikkaan Virrat toivo-
vat kiinnitettävän huomiota. Se ei välttämättä ole suuri 
rahallinen satsaus, mutta vaatii asiaan paneutumista ja 
sitoutumista. Terassin viihtyvyydestä voitaisiin aloittaa: 
hyviä ideoita on varmasti monella muullakin klubilai-
sella. Tehdään terassista sellainen, että sinne halutaan 

Golfia Meri-Teijossa jo 25 vuotta!

pysähtyä kierroksen välissä ja pelin jälkeen. Ja tietysti 
palvelun ystävällisyys on olennainen asia, mutta sehän 
Meri-Teijossa on aina ollut kohdallaan!

Maarit ja Rauli Virta toivottavat kaikille Meri-Teijo Gol-
fin jäsenille ja pelaajille oikein mukavaa ja antoisaa pe-
likesää. He itse toivovat pääsevänsä tänä kesänä omalle 
kentälleen aikaisempaa useammin ja ovat asettaneet it-
selleen myös tulostavoitteet: molemmat aikovat laskea 
tasoitustaan, mutta miten paljon, se nähdään sitten kau-
den päätyttyä. n

Teksti: Kaija Kiviharju
Kuva: Pentti Niemi

Maarit ja Rauli Virta ovat pelanneet golfia Meri-Tei-

jon kentällä koko sen historian ajan. Alkuaikojen pie-

nestä ja intiimistä yhteisöstä on sinä aikana kasvanut 

kaikin puolin laajempi kokonaisuus, mutta itse peli on 

säilyttänyt mielenkiintonsa koko tämän ajan.
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Espanjan terveiset

Mia Eklund (oik.), Ulla Poutanen ja Rabbe Bergström, ykköslyönnit lähtevät. Kenttä oli maastoltaan verraten laakea, mutta silti 
kohtuullisen vaikea pelattavaksi. 

Masi ja Masin Enkelit lähdössä kentälle.

Projenni Travels Scramble: (vas.) kakkoset Arto Kiema ja Tarja Hakulinen, voittajat Jyrki Sahlström ja Leena Väänänen sekä 
kolmoset Amanda Jantamut ja Masi Kauppinen. 

Nälässä ei matkalaisten tarvinnut olla. 
Paikallisen ravintolan merellistä paellaa. 

Pia ja Tanja jättivät jalanjälkensä Espanjan 
hiekkaan.

Aurinko paistoi ensimmäisen viikon, 
sitten tuulet saapuivat pariksi päiväksi.

Tämänvuotinen MTG:läisten talven pelimatka suun-
tautui Espanjan Murciaan, Roda Golfiin. Maaliskui-
selle matkalle lähti kaikkiaan 40 pelaajaa eli oikein 

sopiva joukko. Lentomatka päättyi Alicanteen, josta oli 
tunnin matka kentälle. Huoneistomme sijaitsivat aivan 
kentän vieressä. 

Pelaamisen lisäksi ohjelmaan kuului muun muassa vii-
ninmaistajaiset klubin ravintolassa, josta raportoitiin 
seuraavaa: ”Paras viininmaistelu ikinä. Loistavat ruoat; 
sushia, friteerattua juustoa tomaattihillolla, ravioleja 
kastanjakastikkeessa, ankankoipea ja suklaamoussea.”

”Mummojen ostosmatka” suuntautui vajaan tunnin 
ajomatkan päässä olevaan suureen ostoskeskukseen, 
jossa oli yli 300 kauppaa. Osa teki omia matkoja muun 
muassa Cartagenaan. Hintataso oli liikkeissä todella al-
hainen, ravintoloissa taas lähempänä Suomen hintoja. 
Muutamat matkalaiset kävivät tervehtimässä Miguel 
Angel Jimeneziä La Marquesa Golf -tapahtumassa, joka 
järjestettiin junioripelaajien hyväksi. n

Riitta Avola
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Terveiset Meri-Ruukista!

Aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn myös 
golffarit ovat tuttu näky lomakylässä. Monelle 
on tullut perinteeksi aloittaa golfkautensa Me-

ri-Teijossa ja varauksia  mökkeihin tehdääkin jo heti al-
kuvuodesta. 

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Meri-Teijo Golfin 
kanssa jo vuodesta 2006 alkaen. Tarjoamme myös tänä 
vuonna edullisia peli-, kurssi- ja golfopetuspaketteja 
majoituksella.

Lomakylän keskeinen sijainti mahdollistaa vaivatto-
man siirtymisen myös muiden aktiviteettien pariin. Ko-
dikkaissa, täysin varustelluissa mökeissä on valmiina 
liinavaatteet, pyyhkeet ja huoltoyhtiö hoitaa loppusii-
voukset. Lomakylän 20:ssä mökissä on vuodepaikkoja 
kaikkiaan 120 hengelle.

Meillä majoittuu ympärivuotisesti perheitä, ystäväporu-
koita ja yritysvieraita. Jos koko seurue ei viihdy golfin 
parissa, niin jokaiselle löytyy varmasti mieluista teke-
mistä, tarjolla on retkeilyä Teijon kansallispuistossa, 
kalastusta, melontaa, pyöräilyä, tennistä, kulttuuria, ke-
säteatteria ja paljon muuta. 

Nälän yllättäessä kannattaa suunnistaa ravintola Ruukin 
Krouviin, joka sijaitsee kävelymatkan päässä lomakyläs-
tä. Ruoat voi valmistaa myös itse mökin keittiössä koka-
ten tai grillikatoksen tulilla. 

Meren äärellä sijaitseva viihtyisä rantasaunamme luo 
loistavat puitteet järjestää esimerkiksi saunailta isom-
mallekin porukalle, saunalle on mahdollista tilata myös 
ruoat. Annamme mielellämme vinkkejä onnistuneeseen 
irtiottoon arjesta!

Jo perinteeksi muodostunut Meri-Ruukki Open -golfki-
sa pelataan 4.7. Kisa on kaikille avoin, tervetuloa! n

Minna Skogster
Palvelupäällikkö

Meri-Ruukin lomakylä

www.meri-ruukki.fi

M-Teijon kyläkauppa
• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila B-oikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi

Teijontie 67, Teijo • p. (02) 736 6160 • teijonkylakauppa@gmail.com • Avoinna joka päivä. Tervetuloa!
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Meri-Teijolla pelikautensa jo avanneet golfarit 
ovat varmasti huomanneet, että heitä on aika 
ajoin palvelemassa uusi kasvo – Mia Mikkola. 

Golftaustaa Mialla on sen verran, että hän työskenteli 
takavuosina Hiisi Golfin toiminnanjohtajana kolmisen 
vuotta. Mutta sitten opiskeluinto kultasepäksi voitti ja 
vei aivan uusille urille. Alkaneella pelikaudella hän on 
kuitenkin lupautunut työskentelemään vapaapäivien 
lomittajana ja kiireapuna klubin pyörittämisessä. Tie-
dossa on monenlaista tehtävää: caddie master, kahvio 

ja ravintola, siivous... siis kaikkea mahdollista laidasta 
laitaan.

Paja, myymälä, koti = elämäntapa
Viime vuoden puolella Teijolle muutti uusia ja kiin-
nostavia asukkaita Somerolta. Muuttajien myötä kylän 
palvelutarjonta monipuolistui, sillä tulijat, kultaseppä-
pariskunta Mia Mikkola ja Tero Pelto-Knuutila, siirsivät 
yritystoimintansa Someron Häntälästä Teijon kartanon 
vieressä sijaitsevaan historialliseen rakennukseen. Pai-

kalliset tietävät kertoa, että rakennuksessa on aikoinaan 
toiminut niin ruukin meijeri kuin yleinen saunakin. 
 Muuttonsa myötä he pääsivät toteuttamaan yhteisen 
unelmansa eli avaamaan ihka oman myymälän. Ja kun 
paja on nyt kodin yhteydessä, niin siellä saatetaan takoa 
kultaa yömyöhälle.
 Mian ja Teron yritys toimii PajaKulta-nimellä. He val-
mistavat uniikkikorut ja yksilölliset pienesineet käsityö-
nä, ikiaikaisilla kultasepän työmenetelmillä. ”Meillä on 
periaatteena, että emme käytä automaattikoneita, koska 
haluamme työskennellä käsityölähtöisesti. Vaikka alal-
la on 3d-tulostusta ja tietokoneohjattua jyrsimistä, niin 
meidän pajalla ei ole yhtään automaattisorvia tai -jyr-
sintä. Haluamme tehdä persoonallista ja uniikkia puh-
taasti käsityönä. Tämän työn suola on se, että pystyy 
antamaan asiakkaalle jotakin sellaista, mitä hän ei mis-
tään muualta saa – korun tai jonkin esineen”, toteavat 
molemmat kultasepät yhteen ääneen.

Miksi tyytyisit valmiiseen?
”Ylipäätään haluamme rohkaista ihmisiä teettämään ko-
ruja. Ei aina tarvitse tyytyä valmiiseen. Monesti ihmiset 
ajattelevat, että on tosi kallista teettää koru, mutta näin 
ei välttämättä ole. Sekin, että me voimme käyttää asiak-
kaan vanhaa kultaa materiaalina, näkyy heti hinnassa. 
Joten, jos vaan käyttää koruja, niin kannattaa ehdotto-
masti setviä laatikon pohjat ja etsiä kaikki parittomat 
korvikset ja muut tarpeettomat, joita voisi ottaa hyöty-
käyttöön tilauskorun materiaalina. Tai rikkinäiset korut, 
ne voidaan korjata”, Tero selittää. 
 ”Korjaus ja huolto, puhdistukset, suurennukset, pie-
nennökset, muutostyöt, kivien lisäykset, poistot ja niin 
edelleen, nekin järjestyvät”, tarkentaa Mia. Tero haluaa 
vielä korostaa, että he eivät tee niin sanottua romukulta-
kauppaa. Siihen bisnekseen löytyy omat toimijat.  
 ”Parhaan hyödyn saa, kun kierrätetään esimerkiksi 
isovanhempien vanhoja koruja vaikkapa ristiäislahjas-
sa. Se on järkevää siksi, että uusi kulta on kallista, mutta 
kierrätettynä vanha koru on uudessa muistona mukana, 

Klubilla monena, pajalla kultaseppänä

ja materiaana huomioidaan hinnassa. Jos tarpeettoman 
vanhan korun myy pelkkänä romukultana, niin siitä ei 
saa vastaavaa hyötyä. Kun me teemme asiakkaan omista 
materiaaleista, mutta emme osta romukultaa, ei synny 
eturistiriitaa.”

Kultasepät ja golf
Haastattelun aikana on käynyt enemmän kuin selväksi, 
että tämä pariskunta tekee työtään suurella antaumuk-
sella ja intohimolla. Teijon seutu miljöönä tuntuu lisäksi 
inspiroivan tätä kaksikkoa. Saan vihiä myös siitä, että jo-
kin paikallinen materiaali voisi soveltua hyvinkin heidän 
töihinsä. Jään jännityksellä odottamaan. 
 Mutta miten mahtaa olla golfin laita, vetääkö Mian 
veri yhtään kentälle? ”Varusteet ovat kyllä tallessa, vaik-
ka minulle kävi hyvin tyypillisesti. Eli kun olin töissä, 
niin itse en juurikaan ehtinyt silloin pelata. Ajattelen 
kyllä jonakin sopivana hetkena palaavani kentälle.”
 Terolle golf on kokeilematon kortti ja uusi alue, mut-
ta hän vakuuttaa olevansa kaikelle uudelle avoin. Uskon 
miestä! n

Teksti: Pirjo Niemi
Kuvat: Pentti Niemi

Mia Mikkola ja Tero Pelto-Knuutila ovat kumpainenkin opis-
kelleet kultasepiksi aikuisiällä. Omaa osaamistaan he jakavat 
opettamalla erilaisilla kursseilla esimerkiksi hopeakorujen te-
koa, emalointia ja tiffanylasitöitä.

PajaKulta löytyy Masuunin kulttuurikeskuksen takaa, Teijon 
kartanon sivu virtaavan kanavan vierestä. Rakennus on toi-
minut aikoinaan muun muassa meijerinä ja yleisenä saunana. 
Samassa rakennuksessa työskenteli aikoinaan myös Jari- 
Matti Solin, tunnettu lasitaiteilija.
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Tekijöitä ja tuloksia vuosien varrelta
RY:N PUHEENJOHTAJAT
1991 – 1005 Olavi Huikari
1995 – 1996 Håkan Laurén
1996 – 2000 Jyrki Paulin
2000 – 2001 Håkan Laurén
2001 – 2010  Matti Peitso
2010 –   Elina Nissi

MERI-TEIJO GOLF RY:N KAPTEENIT
1991 – 1995 Mikko Koskinen
1995 – 1998 Pekka Sinkkilä
1998 – 2001 Rauli Virta
2001 – 2009 Kari Sairo
2009 – 2011 Sakari Kivitie 
2011 – 2013 Kari Nurmimäki
2013 –   Marco Pälikkö

MERI-TEIJO GOLF RY:N LADYKAPTEENIT
2001 – 2002 Marjatta Kaitera
2002 – 2008 Leena Sairo
2008 – 2011 Elina Nissi
2011 – 2013 Tarja Hakulinen
2013 –   Ulla Poutanen

MERI-TEIJON MESTARIT 1992 – 2014
1992 Pertti Saarinen
 Sinikka Francke
1993 Raimo Aho
 Sinikka Francke
1994 Pauli Ovaskainen
 Sinikka Francke

1995 Lars Therman
 Sinikka Francke
1996 Matti Ruohonen
 Leena Ruohonen
1997 Jan Hellqvist
 Sinikka Francke
1998 Jan Hellqvist
 Suvi Mäntyniemi
1999 Jan Hellqvist
 Suvi Mäntyniemi
2000 Gustav Ehnrooth
 Suvi Mäntyniemi
2001 Niklas Virta
 Suvi Mäntyniemi
2002 Jan Hellqvist
 Nina Lampela (nyk. Tiala)
2003 Frederik Bergholm
 Suvi Mäntyniemi
2004 Kristian Simola
 Kristina Wichmann
2005 A-P Vartiainen
 Suvi Mäntyniemi
2006 Winnie Söderholm
 Suvi Mäntyniemi
2007 Kristian Simola
 Suvi Mäntyniemi
2008 Kristian Simola
 Nina Tiala
2009 Winnie Söderholm
 Heidi Tuukkanen

2010 Winnie Söderholm
  Katri Hynninen
2011 Winnie Söderholm
 Katri Hynninen
2012 Winnie Söderholm
 Suvi Mäntyniemi
2013 Marco Pälikkö
 Katri Hynninen
2014 Mikael Rajamäki
 Senita Pukki

MTG on saavuttanut vuosien varrella kaksi mitalia seu-
rajoukkueiden SM-kilpailuissa. Parivaljakko Suvi Mänty-
niemi - Kristina Wichmann pelasi hopeaa vuonna 2003 
Kuusankoskella ja vuonna 2004 Sarfvikissa.

HOLE-IN-ONE
16.7. 1992 Merja Järvinen, väylä 8
25.5.1993 Aulis Lehto, väylä 4
24.8.1996 Anne Virtanen, väylä 4
14.5.2000 Mikko Mäntyniemi, väylä 2
16.6.2000 Matti Soini, väylä 2
17.6.2000 Pauli Ovaskainen, väylä 4
17.8.2000 Vesa Tuuli, väylä 2
20.8.2001 Ilkka Jaakkola, väylä 4
8.9.2001 Jukka Lehtonen, väylä 8

13.4.2002 Jarmo Töyri, väylä 14
13.4.2002 Markku Moisio, väylä 8
20.6.2002 Juha Lehtonen, väylä 2
26.7.2002 Jari Waaralinna, väylä 14
30.8.2002 Antti Numminen, väylä 2
13.9.2002 Sonja Laitinen, väylä 12
19.9.2003 Sirpa Rietz, väylä 12
29.10.2005 Harri Aho, väylä 17
24.4.2007 Nils Lehtinen, väylä 13
1.7.2007 Elina Savolainen, väylä 11
17.7.2007 Mikko Honkanen,  väylä 11
28.6.2008 Leena Sairo, väylä 5
15.8.2008 Winnie Söderholm, väylä 17
3.9.2009 Eija Örri, väylä 13
18.4.2010 Vesa Niemelä, väylä 17
2.6.2010 Terjo Ek, väylä 13
30.8.2010 Marco Pälikkö, väylä 11
4.5.2011 Rauno Lankinen, väylä 3
4.6.2011 Bo Lindroos, väylä 11
10.92011 Pasi Kuhalainen, väylä 11
17.9.2011 Pasi Inoranta, vaylä 17
1.9.2012  Topias Hirvelä, väylä 13
23.5.2013 Veli-Matti Aitala, väylä 5
28.5.2013 Stigu Lindqvist, väylä 17
27.7.2014 Michael Nurmi, väylä 17

Kristina ja Suvi (oikealla). MTG:n lyöntipelimestaruuskilpailun voittajat vuonna 2004. Tuttua porukkaa...
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Läckerbitar på svenska 
Ärade läsare,

Meri-Teijo Golf r.f. och banbo-
laget firar i år sitt 25-årsju-
bileum. Banan, som plane-

rats av Pekka Sivula, är renomerad 
för sina långa fairways, stora gree-
ner ock sin långa spelsäsong. 
Det har ibland varit möjligt att 
spela året runt och i år öppnades 
banan tidvis under februari månad.

Som gästande spelare är du säker 
på att råka i ett avslappnande och 
trevligt spelsällskap bland Meri-Tei-
jos medlemmar men även tuffa täv-
lingsspelare utan rynkor i pannan.

Meri-Teijo är inte enbart en 18-håls-
bana utan en del av Tyko-områdets 
mångsidiga serviceutbud. Det lönar 
sig att unna sig god tid då man 
besöker området. Förtutom golf-
rundan finns det mycket att se och 
uppleva. Tyko nationalpark, som 
är den nyaste och sydligaste i sitt 
slag, befinner sig alldeles i närhe-
ten av golfbanan. Nationalparkens 
vandringsstråk bland sjöar, berg 
och kärr erbjuder oförglömliga 
upplevelser. Historiens vingslag kan 
förnimmas  på områdets bruksor-
ter. Bunkrarnas sandiga klubbor 
kan sköljas av med de egna produk-
terna från bryggeriet i Mathildedal. 
Betande alpackor finns även att 
beskåda alldeles i närheten.

Golfens framtid finns bland juni-
orerna. Under vår långvariga och 
med förtjänst pensionerade caddie 
master Riitta Avolas ledning har 

”Ett sätt att njuta av livet”

Jag hittade medlemsförteck-
ningen från år 1991. Då fanns 
det 85 medlemmar. De flesta 

har slutat spela på grund av brist 
på motivation eller dålig kondition, 
men en del utav oss förtsätter.

På grund av golfens upswing har 
medlemsantalet vuxit mångfaldigt. 
Nu kan man skönja att spelarnas 
antal är lindrigt på sjunkande.

Alla vill inte eller kan inte ägna hela 
dagen åt spelet eller spela en hel 
runda. På mången bana har spelet 
blivit flexiblare då man  place-
rat utslagsplatserna med tanke 
på banans längd och övergett de 
traditionella färgerna. Tröskeln att 
spela från röda eller orange uts-
lagsplatser skulle bli lägre. Detta 
skulle medföra mer upplevelser av 
att ha lyckats och spelglädje. Att 
göra par känns bra fastän banan är 
lite kortare.

Skulle spelet bli roligare om man 
bestämde inför träningsrundan att 
inte följa spelreglerna till punkt och 
pricka. Man kan dock inte  pruta på 
spelsäkerheten eller dåligt uppfö-
rande. Under tävlingar bör reglerna 
följas och det är inte tillåtet att 
sparka bollen till ett gynnsamma-
re läge. Pedanteri och kverulering 
borde enligt min mening helt och 
hållet minska.

MTG:s historia är en del Tyko- 
området. Följande gång jag slår min 
boll på 8-fairway i rosenbuskarna, 
blir jag mindre besviken då jag vet 
att de härstammar från Wihuri-epo-
ken.

Golfen utvecklas och förändras. Me-
ri-Teijos verksamhet och agerande 
kommer att omvärderas under det 
kommande året. Blicken bör riktas 
stabilt ini framtiden.

I föreningens begynnelseskede 
förekom sloganen: ”Meri-Teijo – 
ett sätt att njuta av livet.” Väl sagt. 
Så bör det även vara i framtiden! n

Elina Nissi
Ordförande

Meri-Teijo Golf rf

Från Golfförbund

Meri-Teijo har alltid haft en 
särställning på den finska 
golfkartan. Banan är en 

traditionell startplats för golfsäson-
gen. Under flera vårar har de första 
drivarna slagits här. Den välskötta 
banan har lockat spelare från när 
och fjärran och klubbens rykte som 
spelvänlig är allmänt känt bland 
gästspelare. Det är alltid ett nöje att 
komma och spela golf på Meri-Teijo.

Meri-Teijo har under sin existens 
varit en viktig tävlingsarena och 
många stora tävlingar har spelats 
på banan. Föreningens roll som täv-
lingsarrangör samt att den föregått 
med gott exempel, uppskattas stort 
inom Golfförbundet.

Fastän Golfen i Finland har mött 
många utmaningar under de 
senaste åren, har golfen också i 
fortsättningen stora möjligheter. 
Enligt en enkät, som gjordes förra 
vintern, vet vi att till och med över 
en halv miljon finländare är int-
resserade av att bekanta sig med 
golfen. Under den gångna våren har 
den finska golfsammanslutningens 
aktörer samarbetat för att uppdate-
ra strategin för Golfen i Finland. En 
gemensam vilja att marknadsföra 
vår fina sport och sänka tröskeln 
för nybörjare att börja spela och bli 
delaktiga i golfgemenskapen, har 
förmedlats från dessa sessioner.

Det är fint att märka att de lokala 
föreningarna börjat aktivt anskaf-
fa nya medlemmar och lockat nya 
spelare till sporten. Att värva unga 
spelare är i första hand mycket vik-
tigt men sporten erbjuder även den 

Gemenskap, flexibilitet, familjer 
och skoj är enligt Europas golfba-
neförbund golfens framtida möjlig-
heter.

Enligt Golfförbundets utredningar 
ger spelare med höga handicup 
oftare upp än övriga. Intresset för 
grenen ökar lyckosamma upplevel-
ser.

Av MTG:s medlemmar är ca. 65 % 
män och 35 % kvinnor. Ungefär en 
tredjedel av alla medlemmar och 
hälften av kvinnorna spelar med 
över handicup 36 och är därav po-
tentialiska avsägare. Å andra sidan 
anser man kvinnor vara en mera 
potentialisk grupp än nya spelare. 
Med kvinnor kommer även familjer. 
Borde man därför inom förenings-
verksamheten prioritera nya spela-
re? Absolut!

Gemenskap betyder trivsel och att 
göra saker tillsammans i trevlig 
sällskap. Mången av oss kommer 
uttryckligen till Tyko för att trivas 
och tillbringa vår fritid. Det är en 
möjlighet för oss samt en fungeran-
de och aktiv bygemenskap. Borde 
vi satsa mera på att trivas tillsam-
mans, på nöjesaktiviteter och nya 
spelformer.

det jobbats hårt för att rekrytera 
fler juniorer. De unga spelarna och 
juniorerna har fått en ledande plats 
i denna vår jubileumsupplaga.

För informationsutskottets och min 
del vill jag tacka alla som bidragit 
till tidningens innehåll och önskar 
alla läsare en trevlig och framgångs-
rik spelsäsong! n

Martti Poutanen
Huvudredaktör

åldersstigna befolkningen mycket 
för att förbättra livskvaliten.

Golfen är utan tvivel en hälsosam 
aktivitet. Karolinska institutets 
undersökning visar att golfare lever 
fem år längre! Därför utmanar jag 
er alla Meri-Teijo Golfs medlemmar 
att göra en tjänst för såväl er egen 
hemmaförening som för Finlands 
folkhälsa - hur vore det om envar av 
er under denna säsong skulle häm-
ta åtminstone en vän, som ännu 
inte spelar golf, för att bekanta sig 
med banan!

Å Finlands Golfförbunds vägnar 
vill jag gratulera Meri-Teijo Golf på 
den stora dagen och önska banan 
och dess aktiva medlemmar goda 
golfsäsonger även i framtiden. n

Petri Peltoniemi
Verksamhetsdirektör
Finlands Golfförbund
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Jag heter Amanda Jantamut, fyller 15 år på hösten 
och bor i Malm, Helsingfors med min mor och far. Jag 
har inga syskon. Jag talar finska och thailändska och 
går på åttonde klassen i grundskolan. Jag är enligt 
min egen åsikt mycket målmedveten och flitig, jag vet 
vad jag vill. Jag klagar inte i onödan och surar inte 
allt för ofta. Jag försöker ta andra i beaktande och är 
humoristisk.  

Jag började spela golf då Irene, min fars bolagskom-
panjon, förde mig på en green card kurs i Svedän-
gen på sommaren 2006. Jag hade då fyllt sex år. Jag 

erhöll mitt green card efter en veckas kurs men golfspe-
let fick vänta några år. På lågstadiets första klass börja-
de jag i cirkusskolan och stannade där i tre år. Därefter 
saknade jag en ny hobby och började öva golfslag igen. 
På hösten 2010 slöt jag mig till Talmas golfskola och 
övade en gång i veckan i Malms hall under ledning av 
min tränare Joonas Paananen. 

Året 2013 förändrades allting. Jag fick en möjlighet att 
öka mina träningstimmar och blev vald till en åttaman-
na utmanargrupp. Vi övade golfslag två gånger i veckan 
och fredagar var det fysikträningar. Jag hatade dem 
men samtidigt älskade jag dem. När säsongen startade, 
ökade mina spelrundor. Jag vågade delta i de vuxnas tä-
vlingar och i damserien. Jag spelade ivrigt hela säson-
gen ända till hösten och bekantade mig också med nya 
människor, som blivit väldigt viktiga för mig under en 
mycket kort tid. 

Under hösten spelade jag en golfrunda på Kullo golf-
bana med Irene och hennes kund Pauli Limmonen. Jag 
bad om lov av min lärare och måste ge friskhetsintyg 
varje timme. Det lönade sig! Efter några dagar ringde 
Pauli upp min far och berättade att jag borde få nya och 
bättre klubbor. Jag lär ska kunna nå väldigt högt efter-
som jag är ambitiös, lugn och blir inte nervös, när man 
undervisar mig. Tack vare det samtalet fick jag dagen 
före julafton nya klubbor: ett set med 13 klubbor, med 
specialmåttsom beställdes ända från Amerika. 

Deltog i årets 2014 första träning med mina nya klubbor. 
Min tränare Joonas var nöjd med anskaffningen. Efter 
några veckor åkte vi till Spanien på en spelresa ochdär 
var jag i tillfälle att pröva mina nya klubbor på en riktig 
bana. De fungerade riktigt bra: redan under första dagen 
spelade jag en runda med över 40 bogey poäng och vann 
den dagens tävling. På sommaren deltog jag för första 
gången på kämpatouren inom syd-öst-området. Det var 
spånnande. Jag deltog också ivrigt i andra tävlingar så 
ofta som möjligt med goda resultat. Det var kul! 

I november startade träningen igen: 2 gånger i veckan 
slagövningar i hallen och därtill fysikträning. Nevas 
golfskola blev den nya träningsplatsen men Joonas (på 
bilden) fortsatte som min tränare. 

Den absolut bästa och för mig den mest omtyckta ba-
nan är Meri-Teijo. Det är roligt att spela med kämpande 
och trevliga personer. Banan är även bra för träning, ty 
den är inte för svår men inte heller helt lätt. Föreningens 
sporrande anda är toppen. Jag vet inte hur jag skall utt-
rycka min tacksamhet. Om jag inte från början fått så 
mycket uppmuntran, skulle jag säkerligen inte vara lika 
entusiastisk visavi denna utmanande gren. 
 

Jag är Amanda och spelar golf! 

Jag vill tacka 
•  min mor, som lyckligtvis betalat min träning och sporrat  
  mig 
•  min far, som jag ärvt tålamodet av och som deltagit i   
  anskaffningen av golfklubbor 
•  Pauli Limmonen, som hjälpte till vid anskaffning av nya   
  klubbor och som donerat spelbiljetter till flera olika banor.  
  Jag vill speciellt tacka honom för uppmuntran, stöd och  
  gott spelsällskap. 
•  Joonas Paananen för trevliga träningstillfällen och god 
  undervisning. Tack vare dem har mitt handicup sjunkit. 
•  mina kompisar, som sporrat och stött mig. 
•  Irene, som ledsagat mig in i golfens värld. Utan henne  
  skulle jag inte ha bekantat mig med detta fantastiska   
  spel. Tack Irene för att du transporterat mig till träningen  
  under 4 år och banan, även till kämpatourens 
  deltävlingar. Jag kommer aldrig att kunna tacka dig nog  
  för allt du gett mig! 
 
  Jag förstår först nu när jag skriver detta hur mycket 
stöd och uppmuntran jag fått. För det är jag er alla evigt 
tacksam! n

Amanda Jantamut 

K
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LVI/VVS Sanvatek OY/AB  

DALSBRUK 25900 TAALINTEHDAS
Puh. (02) 4661 390 

Robert Salonen 0405 854 233
 Vi utför även plåt- och metallarbeten 

Teemme myös pelti- ja metallitöitä

Soita Taksi
K. & M. Laaksonen Oy

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

Palveluja Teijon alueella
Teijon kyläkaupasta on kehittynyt koko 
kylän olohuone, jossa käydään muuten-
kin kuin ostoksilla. B-oikeuksin varustettu 
kahvila tarjoaa juomien lisäksi pikkupur-
tavaa, peliautomaatin, aikakauslehtiä, wi-
fi-yhteyden ja tietysti ison taulutelevision, 
jonka ääressä fiilistellään yhdessä suuria 
urheilukisoja. Aurinkoinen terassi on mu-
kava paikka istuskella. Talvella 50-vuotis- 
juhliaan viettäneellä Masi Kauppisella 
on pitkä kokemus autoalalla, ja niinpä 
kaupasta saa myös monenlaisia huolto- 
ja korjauspalveluja autoilijoille. Esimerkik-
si polttimien ja renkaiden vaihdot sujuvat 
vauhdikkaasti. Kauppa suosii lähialueen 
ruoantuottajia, ostokset kuljetetaan 
tarvittaessa kotiin ja kauppa on avoinna 
pitkään viikon joka päivä. Lisätietoja p. 
(02) 736 6160 tai sähköpostitse osoitteel-
la teijonkylakauppa@gmail.com.

Hotelli Ruukin Majatalo toimii Mathil-
dedalin Ruukkitehtailla, Koneistamo-ra-
kennuksen yläkerrassa. Saman raken-
nuksen alakerrassa on Ruukin Krouvi. 
Hotelli tarjoaa yöpymiseen kahdeksan 
loft-tyyliin kalustettua huonetta, joissa on 
kaksi vuodepaikkaa, kylpyhuone sade-
suihkuineen ja taulutelevisio. Aamiaisen 
saa tilauksesta. Lisätietoja puhelimitse 
050 354 2487 ja www.mathildedal.fi.

Kun jano pääsee yllättämään tai kun 
kaipaat hauskaa seuraa, Mathildedalin 
keskustassa oleva Ravintola Terho on 
oikea paikka. Mathildedalin olohuoneeksi 
vakiintunut ravintola on tunnelmaltaan 
ja sisustukseltaan mukavan leppoisa. 
Viikonloppuisin kuullaan karaokea ja 

yleisöä viihdyttää usein myös trubaduuri. 
Pikkusuolaistakin on tarjolla, ja Terhon 
tiloissa toimii myös alueen matkailukes-
kus Meri-Teijo Center, josta löytyy 
vuokrattavia lomahuoneistoja ja mukava 
katamaraani kalareissuille. Myös katta-
vat kiinteistöpalvelut kuuluvat yrityksen 
toimialaan. Lisätietoja p. (02) 736 3801 ja 
www.meri-teijo.com.

Sypressi tarjoaa monipuolista hierontaa, 
jalkahoitoa ja kodinomaista majoitusta. 
Tunnelmallinen Raasepori venyy tarvit-
taessa kokous- ja juhlatilaksi. Sypressin 
löydät osoitteesta Matildan puistotie 6, 
p. 040 718 7486 tai www.sypressi.fi. 

Meri-Ruukin lomakylä sisältää 20 lo-
ma-asuntoa ja rantasaunan vain kahden 
kilometrin päässä golf-kentästä, jossa 

lomalaiset saavat alennusta pelimaksus-
ta. Mökeissä on vuodepaikat kuudelle 
ja erittäin hyvä varustelu takkoineen ja 
saunoineen. Tarjolla on myös majoitus & 
golf -paketteja. Lisätiedot ja varaukset: 
0400 872 172 tai info@meri-ruukki.fi.

Kun tarvitset LVI-alan ammattilaista, soita 
LVI-Elteko-yhtiöön Teijon Vilniemessä, p. 
0400 784 438. 

Kyytiä kaipaava saa avun teijolaiselta 
Laaksosen taksilta joko tila-autolla tai 
pikkubussilla. Autojen puhelinnumerot 
ovat 0400 222 006 ja 0400 123 852. 

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

Mathildedalin Kyläpanimon syntysanat lausuttiin kuu-
lemma Teijon kyläsaunan lauteilla kaksi vuotta sit-

ten. Joku ehdotti, että kylään pitäisi perustaa olutpanimo, 
kun meillä kerran on jo kyläkoulu, kyläkauppa, kyläseppä, 
pari kyläravintolaa ja jopa omat kyläalpakat. Oluenpani-
ja Tuomo Holm (kuvassa) otti ideasta kopin, ja muutama 
innostunut lähti mukaan rahoittamaan projektia. Ensim-
mäiset toimitukset saatiin liikkeelle viime tammikuussa. 
Holmilla on nyt käytössään kolme tankkia, joista jokaises-
ta valmistuu kerrallaan noin 1500 litraa olutta. Näillä mää-
rillä ei kannata valmistaa mitään massatuotteita, joten pa-
nimo keskittyy erikoisoluihin. Kyläpanimon valikoimassa 
on aluksi kolme erilaista olutta: Teijo, Mathilda ja La Mer. 
Kyläpanimon kotiravintola on tietysti Mathildedalissa si-
jaitseva Terho, jonka takapihalle panimo nousi. Samassa 
rakennuksessa toimii myös keväällä aloittanut Kyläleipu-
ri, joka valmistaa aitoon taikinajuureen leivottua maalais-
leipää. Lisätietoa: kylapanimo.fi.  

Mathildassa pannaan olutta ja leivotaan

Mathildedalin satamassa on meneillään suuri laajennus, jonka valmistuttua venepaik-
koja on 282. Työn teettää sveitsiläinen PropDev-yritys, jonka omistaja hankki hieman 
aikaisemmin myös Matildanjärven länsirannalla sijaitsevan Lux-kokouskeskuksen ja 
suuren tonttialueen, jossa tällä hetkellä on vanhoja tenniskenttiä. Sataman palveluita 
tullaan parantamaan, ja luvassa on myös toivottu polttoainejakelun palauttaminen.
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Arkipäivät
•  Aikuiset       40 euroa
•  Juniorit alle 18-v.  20 euroa
•  Po-osakkaan vieras  25 euroa
•  9 reikää  25 euroa
•  Par3  10 euroa
•  Par3, juniori  5 euroa
 
Viikonloput ja pyhät 
•  Aikuiset 50 euroa
•  Juniorit alle 18-v. 25 euroa
•  Po-osakkaan vieras  30 euroa
•  9 reikää  30 euroa

Kortit
•  5x-kortti 160 euroa 
•  10x-kortti 320 euroa  
•  Po-osakkaan 25x-kortti 750 euroa

Jäsen- ja pelioikeusmaksut
•  Jäsenmaksu  80 euroa 
•  Jr-jäsenmaksu (alle 18-v) 35 euroa 
•  Osakkaan pelioikeusmaksu 675 euroa
•  Vuokrapelioikeus 825 euroa

Poletti
•  Normaali 3 euroa  
•  Po-osakas 2 euroa

Auto
•  Koko kierros 30 euroa 
•  9 reikää 20 euroa 
•  Po-osakas, koko kierros  20 euroa
•  Po-osakas, 9 reikää 10 euroa

Mailavuokra
•  Setti 10 euroa

 

RAVINTOLA
Golfklubin yhteydessä toimii A-oikeuksin varustettu kahvila-ravinto-
la, josta saa suolaiset ja makeat syötävät pieneen ja suurempaankin 
nälkään. Kierroksen päätteeksi voi nauttia vaikkapa täytetyn leivän, 
keiton tai porsaanleikkeen. 

Ravintolassa on 65 asiakaspaikkaa, josta 35 paikkaa voidaan erottaa 
yksityiseksi kabinetiksi. Ravintola on oiva paikka muun muassa  
kokouksille, koulutustilaisuuksille, perhejuhlille ja tuote-esittelyille. 

Lisätiedot ja varaukset: Caddie Master, (02) 7363 955

MERENRANTASAUNA  
Upeat puitteet kokouksille, asiakastilaisuuksille, sukujuhlille, häätilai-
suuksille ja kaveriporukoille. Saunan rantaan pääsee myös veneellä. 
Soitathan aina ensin ajoissa ja varmistat luvan rantautumiseen.

PRO SHOP
Meri-Teijo Golfin Pro Shopin perusvalikoima tulee Nikeltä. Lisäksi 
myynnissä on paljon muita hyviä ja edullisia golftuotteita. Panostam-
me myös MTG-logotuotteisiin. Ilmoita, jos et löydä haluamaasi tuotet-
ta, niin tilaamme sellaisen.

OSTA OMA OSAKE 
Jos olet kiinnostunut hankkimaan Meri-Teijo Golfin osakkeen, soita 
Henrik Sarajasille, 0500 440 025.

www.meriteijogolf.com

Arkadiavägen 2
25700 Kimito



Majoitu mukavasti  
Meri-Ruukin lomakylässä

Lomakylä sijaitsee aivan Meri-Teijon alueen keskipisteessä, Mathildedalissa. Kaikki alueen tarjoamat palvelut 
ja harrastusmahdollisuudet löytyvät lähietäisyydellä. Loma-asunnot  ja merenrantasauna ovat vuokrattavissa 

ympäri vuoden. Alueen 20:stä loma-asunnosta löytyy vuodepaikat 120:lle hengelle. Viihtyisissä kuuden hengen 
mökeissä on hyvä varustelutaso, keittiö, erillinen makuuhuone kahdelle, oleskelutila takkoineen, kylpyhuone/ 
suihku, sauna sekä erillinen wc. Yläkerrassa on vuodepaikat neljälle. Laituri, soutuveneet, 2 grillauspaikkaa ja  

tenniskenttä asukkaiden käytössä. GOLF & MAJOITUS –paketteja (pelit, kurssit, opetus). KYSY LISÄÄ!

           Varaukset/tiedustelut: +358 400 872 172  |  info@meri-ruukki.fi  |  www.meri-ruukki.fi
         Meri-Ruukin lomakylä sijaisee osoitteessa Kiikunmäentie 25 25660 Mathildedal.

Lomakylästä matkaa  
golfkentälle vain 2 km.

Asukkaille alennusta Meri-Teijo 
golfin green-fee maksuista!


