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Arvoisa lukija,

Golfin maailmassa senioripelaajia ovat 55 vuotta täyttäneet miehet 
ja 50 vuotta täyttäneet naiset. Tämä ryhmä, johon itsekin kuulun, 
kattaa vähän yli neljänneksen golfin harrastajien määrästä, meitä 

on noin 40 000

Julkisuudessa puhutaan paljon hyvän yleiskunnon ja kuntoilun merkityk-
sestä vuosilustojen määrän kasvaessa. Golf onkin mainio tapa viettää aikaa 
hyvässä seurassa, välillä kilpaillen ja välillä ihan muuten vaan antaa val-
koiselle pallolle kyytiä. Samalla tulee ulkoliikuntaa satoja kilometrejä peli-
kauden aikana. Täällä Teijolla pelikausi onkin pitkä, leudoimpina vuosina 
kenttä on ollut auki lähes koko vuoden.
 
Jos et ole vielä golfia kokeillut, niin nyt kannattaa tulla tutustumaan lajiin 
meidän hienolla kentällä. Me Meri-Teijo Golfin jäsenet olemme lähiseutulai-
sia. Joukossa on myös paljon kesämökkiläisiä, joten voit hyvinkin törmätä 
tuttuihin kentällä.
 
Senioritoimintamme on vilkasta aluekilpailuineen ja muine tapahtumi-
neen, joista löydät enemmän juttua tästä lehdestä.
 
Omasta ja tiedotustoimikunnan puolesta kiitän kaikkia markkinointiin, 
lehden sisällön tekemiseen ja kääntämiseen osallistuneita sekä mainostajia 
ja toivotan kaikille lukijoille mukavaa kesää ja onnistunutta pelikautta! n

Martti Poutanen
Päätoimittaja 
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KANSI: Eläkeläiset Kaija ja Kari 
Kiviharju avasivat golfkautensa 
5.4.2016.  Kuva: Pentti Niemi

Senioriladyt tositoimissa. 
Vahvistuksena juniori Amanda. 

Saammeko esitellä: Petteri Elo.
Lue sivulta 18.

Tämän tyypin ja sen kaverit 
voi tavata Mathildedalissa. 
Alpakoista on tullut matkailu-
valtti. Alueuutisia s. 30.
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Golfinpeluu kannattaa aina

Meri-Teijo Golf ry:n jäsenmaksu on pysynyt 80 
eurossa jo muutaman vuoden. Kulut on pidetty 
kurissa ja taloutta on seurattu tarkkaan.

Paljon on kysytty, mihin MTG ry:n jäsenmaksut kuluvat ja 
mitä jäsenyydellä saa?

Seura maksaa MTG Oy:lle golftasoitusten ylläpidosta, jä-
senrekisteristä ja laskutuspalvelusta. Seura maksaa Oy:n 
kanssa puoliksi Nexgolf-järjestelmän ja nettisivut. Näihin 
kuluu noin 15 euroa jäseneltä.

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
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Seuran vuosikilpailu ja mestaruuskilpailu ovat jäsenille 
maksuttomia. Seura maksaa kilpailukierroksesta tulos-
palvelumaksun 10 euroa pelikierrokselta ja lounaat. 
Hanska Naulaan -tapahtumaa subventoidaan noin 15 
eurolla per osallistuja.

Jäsenmaksusta osa ohjataan toimikuntien aktiviteettei-
hin, edustuspelaamiseen, junioreille, senioritoimintaan, 
ladytoimintaan ja tiedotustoimikunnalle, joka muun 
muassa julkaisee Swingin Kutsu -lehteä.

Toimikuntien järjestämiä tilaisuuksia ja vaikkapa seuran 
pelimatkoja tuetaan. Suuri osa toiminnasta järjestetään 
vapaaehtoisvoimin ja omakustanteisesti. Suuri kiitos 
kaikille seuran toimintaa järjestäville!

Aktiivinen jäsen hyötyy seuran jäsenyydestä. Osallistu-
malla mestaruuskisaan saa jäsenmaksusta takaisin noin 
50 euroa.

Jäsenmaksusta 30 euroa menee suoraan Suomen 
Golfliitolle. Mitä sillä saa?
n	 Golfliiton jäsenseuran jäsenyys tarjoaa pelaajille   
 merkittäviä pysyviä jäsenetuja ja jäsentarjouksia.
 Jäsenille näkyvin etu on Golflehti. Vakuutus on 
 erittäin merkittävä etu. Suomen Golfliiton jäsenet on  
 vakuutettu Pohjolassa. Golfaajan tapaturma- ja 
 vastuuvakuutus on voimassa kilpailuissa ja 
 pelikierroksella.
n	 Alennusta saa Viking-Linen matkoista ja St1:n 
 polttoaineostoista.
n	 Finnair Plus tarjoaa jäsenseurojensa kentillä 
 hole in onen tekijöille 10 000 palkintopistettä.
n	 Parilla kympillä saa Pohjolasta hole in one 
 -vakuutuksen, joka korvaa holarin tehneelle 
 pelaajalle juomatarjoilun 500 euroon asti.
n	 Jäsenille on myös tarjolla edullisia golfmatkoja. 
 Kannattaa seurata myös liiton sivuja.

Summa summarum – kyllä jäsenyys kannattaa!

Pelaamisen suurin hyöty syntyy liikunnasta, ystävistä, 
onnistumisista, hauskanpidosta ja peli-ilosta! 

Mukavia pelikierroksia kaikille! n
Elina Nissi

Puheenjohtaja
Meri-Teijo Golf ry
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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
(kysy tarjous tarvikkeista)

KVV-oikeus

puh. (02) 7366 242 tai 
 0400 784 438

www.lvi-elteko.net

Kun aikoinaan aloittelin gol-
fia, kaverini sitä hämmästeli 
ja vähätellen totesi aloitta-

vansa golfin vasta, kun ei enää osu 
liikkuvaan palloon. 

Tuo juttu on monta kertaa palan-
nut mieleeni ihmetellessäni, mikä 
tässä pelissä on niin kiehtovaa ja 
haastavaa. Oletukseni on, että juuri 
paikalleen pysähtyneen pienen pal-
lon liikkeelle saaminen. Se kiehtoo. 
Ainakin minua. 

Talven aikana tuli harjoiteltua gol-
fia sattuneesta syystä keskimääräis-
tä enemmän ja oikean pron avusta-
mana. Saarentolan Tapsan opeista 
yhtenä asiana on jäänyt mieleeni 
golflyönti. Se koostuu kolmesta 
vaiheesta: analyysi, suunnitelma ja 
toteutus. Saattaa kuulostaa tutulta, 
mutta ei välttämättä golfin yhtey-
destä.
 
Analyysissä edessä oleva kenttä 
ja olosuhteet arvioidaan. Matka, 
tuuli, kentän muodot, esteet ja 
niin edelleen. Suunnitteluvaiheessa 
lyönti visioidaan. Mikä maila, ma-
tala, korkea, feidi, through jne. Ja 
ajatteluvaihe päättyy tähän. Sitten 
siirrytään tee-boxiin ja bumsi-bum. 
Tämä toistetaan uudestaan ja uu-
destaan. 

Luulen, että golfin salaisuus piilee 
juuri tässä. On aikaa ajatella, on 
aika ajatella ja sitten olla ajatte-
lematta. Kuka tähän pystyy, on 
loistava golfari. Itse olen kerran on-
nistunut vajaan kahdenkymmenen 
vuoden aikana. 

Toteutustapa on varmaan sama 
kaikissa pallopeleissä. Siksi hyvät 
pallopelaajat ovat usein myös hyviä 
golfissa. Mutta juju piilee siinä, että 
vaikkapa tenniksessä, jalkapallossa 
ei ole aikaa ajatella. Siellä kaikki 
tapahtuu salamannopeasti eikä ole 
aikaa pohtia. 

Golfissa on aikaa pohtia, mikä 
aiheuttaa usein turhia lihasjännityk-
siä ja repiviä liikkeitä – ja on ennen 
kaikkea turhaa ja vain pilaa pelin. 

Voisitkin oikeastaan miettiä, mitä 
jännität? Lyöt hudin? Pallo ei osuu 
reikään, ei edes greeniin. So what, 
lyö uudestaan ja jatka peliä. Golf on 
vain peli, ei sen kummempaa.

Tuollaisia ajatuksia tuli mieleeni 
tutustuessani Golfliiton talvella 
päätettyyn strategiaan, jossa pai-
notetaan pelaamisen rentouttaja ja 
hauskuutta. Se ei ole ristiriidassa 
hyvin pelaamisen kanssa, vaan on 
sen edellytys. Rentoja kierroksia! n
 

Kari Sairo, Kapteeni

Huti, seuraava lyönti, olkaa hyvä

Mestarintie  2 • 25700 Kemiö • puh. 02 427 080
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Ladykapteenin puheenvuoro

Keväällä luonto heräilee ja golfkausi on vasta aluil-
laan. Meri-Teijolla naisten golfkausi aloitetaan 
hyvää tekemällä. Kentällämme pelataan Naisten 

Pankki Open 2016 -kiertueen toinen osakilpailu lauantai-
na 7. toukokuuta. Kisa pelataan scramblena sekaparein. 
Kisamaksusta puolet lahjoitetaan Naisten Pankin toi-
mintaan. Kauden aikana järjestetään aiempien vuosien 
tapaan naisten kisoja ja tapahtumia. Kuten viime vuon-
na naistoimikunta järjestää kisoja, joihin myös miehet 
voivat osallistua. Naisille järjestetään lisäksi pelimatkoja 
lähialueen kentille ja Salon kolmen kentän turnaus Lady 
Cup 2016.

Ladykapteenina minulla alkaa kolmas vuosi. Naistoi-
mikunnan toiminnan tavoitteena on aktivoida jäsenistöä 
osallistumaan mukaviin tapahtumiin. Kenttämme kaipaa 
uusia pelaajia, erityisesti naisia. Haluamme levittää tietoa 
golfharrastuksesta Teijon alueella vapaa-aikaansa viettä-
ville. Golfklubille kannattaa lähteä tutustumaan ja käydä 
vaikka par-3-kentällä testaamassa golflyöntejä. 

Omaa peliään jokainen haluaisi aina kehittää, niin minä-
kin. Tänä kautena lupaan itselleni, että mahdollisimman 
usein ennen pelikierrosta käyn rangella. Pron tunnitkin 
ovat myös tarpeen, joten eiköhän varata kukin jokunen 
harjoitustunti kesän aikana. Aurinkoisia pelikierroksia! n	

Ulla Poutanen, Ladykapteeni 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 55 €
Digital prenumeration 
Digitaalinen tilaus 45 €
Papper + Digital prenumeration 
Paperi + Digitaalinen tilaus 65 €
Priserna är årsprenumerationspriser inklusive moms.

Hinnat ovat vuositilaushintoja sisältäen alv.

Hole in One!
Tilaa nyt Kemiönsaaren paikallislehti !
Prenumerera nu på Kimitoöns lokaltidning !

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
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Talvi on taas taittunut. Vietin talvea niin monen 
muun eläkkeellä olevan seniorigolffarimme tavoin 
Espanjan aurinkoisilla golf-viheriöillä. Totesin taas 

kerran, miten kuntoa ylläpitävä ja virkistävä yhteinen har-
rastuksemme on, vaikka pelimenestys ei olekaan ollut ko-
vin kaksinen (liekö vika välineissä). Vanhenemisen myötä 
lyöntien jatkuvasti lyhentyessä pitänee sen sijaan osata 
muuttaa omaa pelistrategiaa sekä kehittää tarkkuutta ja 
pelivarmuutta. Eikä sekään ole enää niin tärkeää, vaikka 
yksittäiset onnistumiset lisäävätkin pelaajassa lajin kiin-
nostavuutta. Parasta joka tapauksessa on golfin ja hyvien 
ystävien parissa saatu sosiaalinen ja henkinen nautinto (ja 
sen myötä saavutettava elinajan pidennys). 

Seniorit ovat golfin ehdoton voimavara ja kasvava ryh-
mä. Varsinkin eläkkeellä olevilla senioreilla on mahdolli-
suus pelata keskenään myös arkisin, jolloin kentällä on 
tilaa. Useilla seuroilla on erinomaisia kokemuksia siitä, 
miten säännölliset tapaamiset arkisin leikkimielisine kil-
pailuineen lisäävät yhteisöllisyyttä, joten miksi emme 
myös me hyödyntäisi sitä. Voimme myös kukin tuoda ja 
perehdyttää uusia aloittavia senioreita lajiin ja varmistaa 
heidän viihtymisensä seurassamme. Samalla on edistet-
tävä myös vakavammin kilpailevien seniorien mahdolli-
suuksia osallistua seniorien valtakunnallisiin kilpailuihin 
ja tapahtumiin.

Senioritoimikunta on seniorien asialla. Puheenjohtajana 
on toiminut viimeiset kolme vuotta Juhani Toivonen. Hän 
halusi vetäytyä hyvin palvelleena syrjään toimikunnas-
ta ja ehdotti minua tähän tehtävään. Pienen miettimisen 
jälkeen lupauduin jatkamaan hänen jalanjäljissään. Siitä 
on jo vierähtänyt vuosikymmeniä, kun olen toiminut vas-
taavanlaisissa luottamustehtävissä. Olen niitä aiemmin 
vältellyt vedoten työkiireisiin (nyt en voinut). Kiitokset Ju-
hanille, jolta olen saanut apua ja hyviä evästyksiä toimen 
hoitamiseen. Muilta osin senioritoimikunnan kokoonpa-
no säilyy entisellään aktiivisena ja asiantuntevana (Mia 
Eklund, Niilo Lundell, Pertti Takaniemi). 

Miten voimme kehittää edelleen senioritoimintaamme. 
Seuran 25. vuosi juhlineen on takana, ja on käännettävä 
katseet tulevaisuuteen. Jokainen seniorijäsenemme voi 
antaa panoksensa yhteiseen toimintaamme tekemällä 
kehitysehdotuksia toimikunnalle sekä varsinkin osallis-

tumalla aktiivisesti toimikunnan ja seuran järjestämiin 
kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Uskon, että halua kyl-
lä löytyy. Haasteena on tapahtumista tiedottamisen suun-
taaminen oikein ja tehokkaasti. 

Kaudella 2016 meillä on useita seuraotteluita (HGK ja 
ArGC kotona sekä RuG vieraskentällä) ja perinteinen 
VSS-liiga (10 ottelua). Tärkeäksi uudeksi tavoitteeksemme 
tulemme ottamaan seniorien kuukausi- ja viikkokilpailu-
jen järjestämisen. Senioritoimikunta tulee järjestämään 
kaudella myös muita tapahtumia (senioritapaamisia, 
koulutusta, pelimatkaa yms.). Odotamme runsasta osan-
ottoa. Senioreilla on mahdollisuus osallistua myös SGS:n 
järjestämiin kilpailuihin (seniorien SM ja Tour-kilpailut) ja 
senioritapahtumiin (muun muassa seniorien kesäpäivät), 
joista on saatavilla tietoa SGS:n nettisivuilla.

Kiitän seuraa luottamuksesta ja otan tehtävän vastaan 
nöyrästi mutta tarmokkaasti. Toivotan yhdistyksen kaikil-
le jäsenille ja erityisesti senioreille hyvää ja tuloksekasta 
kautta 2016. Seuratkaa senioritoimikunnan nettisivuja. 
Siellä ilmoitamme tulevista ajankohtaisista tapahtumista. 
Sen lisäksi toimikunta viestii suoraan seniorijäsenille tar-
peen mukaan myös sähköpostilla. n

Jouni Palmgren, Senioritoimikunnan puheenjohtaja

Senioritoimikunnan suuntaviivat 2016
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Tunnuslukuja ja vaikutuksia, joita golfilla on todettu 
olevan:
n 18 reiän kierroksen aikana tulee käveltyä 8–10 km
n kaloreita kuluu 1200–2000
n syke vaihtelee 90–120 välillä
n verenpaine laskee
n vaikutus veren rasvakoostumukseen on positiivinen   
 (kolesteroli ja triglyseridit)
n vyötärön ja olkavarsien rasvapoimut ohenevat
n vähintään 2 kierrosta viikossa vaikuttaa myönteisesti  
 kestävyys- ja lihaskuntoon
n golf on riskitön; vammoja tulee hyvin vähän

Vielä pari vinkkiä:
n Hyvät terveysvaikutukset katoavat, jos liikunnan 
 harrastamisessa tulee useamman kuukauden tauko.   
 Liikunnan tulee siis olla ympärivuotista.
n Erilaiset tekniset apuvälineet kuten esim. askel- ja
 sykemittarit voivat toimia hyvänä kannustimena 
 päivittäisen liikunta-annoksen seurannassa.
n Vältä autolla pelaamista niin kauan kuin se on 
 terveyden kannalta mahdollista. Kävely on yksi 
 oleellinen osa terveellistä peliä.
n Ja tietysti tähän listaan kuuluvat alkoholin 
 kohtuukäyttö ja savuttomuus! 

Terveellistä golfkautta 2016! 	

Teksti: Kari Kiviharju
Kuva: Pentti Niemi

Golf sopii erityisen hyvin terveysliikunnaksi senio-
ri-ikäisille, aktiivisille liikkujille. Sen rauhallinen 
luonne kannustaa ikääntyviä ihmisiä harrasta-

maan enemmän liikuntaa. Golf on liikkumista maastossa, 
tasapainoilua ala- ja ylämäessä, ajattelua pelin aikana ja 
sosiaalisuutta. Liikuntaa, joka edistää fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista terveyttä.

Terveyttä golfaamalla
Huolellinen verryttely ennen kierrosta on aina paikallaan. 
Golf-maila on verryttelyssä erinomainen apuväline.
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Meri-Teijo Golfin toimitusjohtajana aloitti helmi-
kuun 2016 alussa Juha Simola. Hän kertoo omin 
sanoin ja sanankääntein itsestään, tavoitteistaan 
ja toiveistaan. Me kaikki toivotamme hänet  
tervetulleeksi.

Kuka olet?
n Olen Juha Simola, riittävän varhaisen keski-iän saavut-
tanut luontoihminen läntiseltä Uudeltamaalta. 

Mitä olet tehnyt aikaisemmin?
n Peruskoulutukseltani olen kadettikoulun käynyt 
meriupseeri ja laskuvarjohyppykoulutettu vakoilija. Olen 
kuitenkin toiminut valtaosan työhistoriastani erilaisissa 
johtotehtävissä useissa eri palvelualojen yrityksissä.
n Golfia olen pelannut niin kauan ja paljon, että vähäi-
selläkin lahjakkuudella olisin tosi hyvä pelaaja. Nuorena 
poikasena minulla on tosin vielä toivoa!

Millä eväillä lähdemme uuteen golfkauteen?
n Nyt kun vastaan näihin kysymyksiin on maaliskuun 
puoliväli. Kenttä on vielä osittain lumen alla ja valmiste-
lut ovat täydessä käynnissä. Sekä klubi- että kenttähen-
kilökunnan ytimet ovat iskussa. Klubilla Tanja ja Jenni 
sekä kentällä Mika ja Petteri ovat teroittaneet wedgensä 
ja apuritkin ovat jo ovella. 
n Myös oheispalvelutoiminnot ovat jo valmiina. Eväät 
ovat siis maittavat ja Swingin kutsun ilmestyessä täysi 
tohina on ollut käynnissä jo hyvän aikaa.

Miten järjestetään eri palvelut?
n Meillä tulee toimimaan golfopettaja (PGA) kysynnän ja 
tarpeen mukaan pääsääntöisesti viikonloppuisin. Seuran 
järjestämä juniorikoulutus on tietysti se tärkein asia tule-
vaisuuden kannalta. Perusopetuksen lisäksi järjestetään 
pelin eri osa-alueille kohdennettua opetusta ja demopäi-
viä. 
n Proshop-toiminta on ulkoistettu maan johtavalle 
toimijalle. Tarjolla tulee olemaan parhaat merkit niin 
pelivälineiden, oheistuotteiden kuin vaatteidenkin osalta. 
Valikoimaa uudistetaan useasti kauden aikana.
n Klubin ravintolapalvelut järjestetään osittain oman 
henkilökunnan voimin, osittain yhteistyökumppanin avul-
la.

Mitä meille luvataan tulevalla kaudella?
n Voin luvata hienoja hetkiä harrastamiselle, kilpailemi-
selle, ajanvietolle ja yhdessäololle ystävien kanssa. 

Mitä muuta haluat meille sanoa?
n Toivon suunnattomasti, että valtio vihdoinkin ot-
taisi huomioon golfin merkityksen kansalaisten tervey-
teen ja hyvinvointiin. Valtio ja kunnat jakavat monille 
marginaalilajeille suuria tukia mm. harrastepaikkojen 
rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Toivottavasti nämä tuet 
kohdistuvat jatkossa myös noin 150 000 golfkansalaista 
liikuttavaan harrastukseemme.

Lopuksi muutama kysymys Juhan odotuksista ja toiveista:

Mitä odotat?
n Aktiivista golfkautta sekä uusia innovaatioita itseltäni 
ja upean kenttämme käyttäjiltä.

Mitä toivot?
n Hyviä pelisäitä ja pelaajille pitkiä iloja onnistumisista 
sekä lyhyitä masennuksen hetkiä epäonnistumisista.

Mihin uskot?
n Perheeseen, ystäviin, 58-asteiseen, Harrikkaan ja sii-
hen, että varjo aukeaa.

Mitä et halua?
n Törmätä klubilla suomalaisten perussyntiin eli tur-
haan oman egon pullisteluun. Kaikilla meillä on paikkam-
me, aikamme, osaamisemme ja mielipiteemme. Keskus-
telen mielelläni kenttään ja sen toimintaan liittyvistä 
asioista, mutta keskustelua realismilla kompaten.

Mistä olet iloinen?
n Tavattuani helmikuussa ensimmäistä kertaa suuren 
joukon kenttämme aktiiveja havaitsin hienon, rakenta-
van ja yhtenäisen hengen. Tästä on hyvä lähteä uuteen 
kauteen. n

Teksti: Kaija Kiviharju
Kuva: Pentti Niemi

Juha Simola, uusi toimitusjohtajamme
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Varsinais-Suomen Senioriliiga 
(VSS-liiga)
Seniorit osallistuvat VSS-liigaan, jos-
sa tällä hetkellä on 11 Varsinais-Suo-
men alueella toimivaa seuraa. Näin 
ollen kauden aikana tulee 10 ottelua, 
joista 5 vieraspeliä ja 5 kotipeliä. Ta-
voitteena on antaa mahdollisimman 
monelle tilaisuus osallistua ja päästä 
pelaamaan alueen eri kentille. Samal-
la tämä on oiva tilaisuus tapa omien 
joukkuetovereiden lisäksi myös mui-
den seurojen pelaajiin. Joukkueeseen 
tarvitaan 12 pelaajaa: 6 seniorimiestä, 
4 seniorinaista ja 2 veteraania; lisäk-
si vierasjoukkueella on mahdollisuus 
nimetä 4 pelaajaa, jotka pelaavat kil-
pailun ulkopuolella. Pelit pelataan 
arkipäivinä, pääsääntöisesti tiistaisin 
alkaen klo 10:00. Liigapelit ovat sosi-
aalinen tapahtuma ja pelimuotona on 
pistebogey ja joukkueen tulokseen 
lasketaan 3 parasta seniorimiehistä, 2 
parasta seniorinaisista ja paras vete-
raani. Kilpailun päätteeksi nautitaan 
yhteinen lounas.

MTG:n senioreiden osallistuminen kilpailutoimintaan
sopii Suomen Golfseniorien hallituk-
sen kilpailusarjaa varten vahvista-
miin tasoitusrajoihin. Osakilpailuja 
pelataan sarjasta riippuen 4 - 5. Lisä-
tietoja SGS:n sivuilta. 

Viime vuonna meri-teijolaisia osal-
listui alue- ja haastajatourin sekä 
Tourin kilpailuihin. Saavutuksista 
voidaan mainita Kari Sairon 3. sija 
M55 scr rankingissä, joka toi hänelle 
pelioikeuden kaudeksi 2016 Finnish 
Senior Tourille. n

Juhani Toivonen

Finland's
Best Golf Hotel

Senior Aluetour
Alueellisiin kilpailuihin, joita pela-
taan 3 jokaisella alueella, ovat oikeu-
tettuja osallistumaan Suomen Golfse-
nioreihin kuuluvat seurojen jäsenet. 
Tasoitusrajat ovat miehillä 6-36 ja 
naisilla 8-36. Meri-Teijolaiset pelaa-
vat alueella I, Lounais-Suomi. Vuoden 
2016 ensimmäinen osakilpailu pela-
taan Meri-Teijolla sunnuntaina 29.05. 
Pelialueita on yhteensä 7 ja valtakun-
nallinen finaali pelataan Messilässä 
3.9.2016. Pelimuotona on miehillä 
18 reiän tasoituksellinen lyöntipeli 
ja naisilla pistebogey. Pisteitä saa 20 
parasta kussakin sarjassa (N50, M55, 
M65, M70) ja osakilpailujen tuloslas-
kennassa otetaan huomioon kaksi pa-
rasta pistemäärää kolmesta.

Finnish Senior Tour, M55 Haastaja-
tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour 
ja N60 Tour
Valtakunnalliset kilpailut ovat avoi-
mia kaikille, jotka ovat Suomen Golf-
senioreiden jäseniä ja joiden tasoitus 
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Ti 19.7. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
Ke 20.7. MTG:n Ladyjen skumppa ja sauna 
To 21.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa
Ti 26.7. Suomi Golf -viikkokilpailu
To 28.7. Zappe Tour with OnGolf
To 28.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 30.7. Kemiönsaaren / Dragsfjärdin golfareiden 
 mestaruus & Kimito Island Open

ELOKUU 
To 4.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
La 6.- su 7.8. MTG ry Mestaruus 2016 
Ti 9.8. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga 
To 11.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 13.8. Lady Cup III
To 18.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 20.8. Foster’s Open 
To 25.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
La 25.8. Perniöläisten lippukilpailu
Ti 30.8. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga

SYYSKUU 
To 1.9. MTG:n Senioreiden viikkokisa Finaali 
Sa 4.9. Zappe Tour with OnGolf Finaali II
La 10.9. Kultakortti Open (Scramble) 
Ti 20.9. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga

TOUKOKUU
Ti 3.5. Suomi Golf -viikkokilpailu 
Ke 4.5. Zappe Tour with OnGolf 
To 5.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
La 7.5. Naisten Pankki Open 2016 -kiertue (Scramble)
Ti 10.5. Suomi Golf -viikkokilpailu
To 12.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 14.5. Golfpiste.com Kesäkiertue 2016 
Ti 17.5. Suomi Golf -viikkokilpailu 
To 19.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa
Su 22.5. M55 haastajatour
Ti 24.5 Suomi Golf -viikkokilpailu
Ti 25.5 VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga 
To 26.5 Zappe Tour with OnGolf
To 26.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa
Su 29.5. Senioreiden aluetour 2016 Alue I 1/3 
Ti 31.5. Suomi Golf -viikkokilpailu

KESÄKUU 
To 2.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
La 4.6. MTG ry:n vuosikilpailu 
Ti 7.6 Suomi Golf -viikkokilpailu
To 9.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa  
La 11.6. OP Lounaismaa Open 
Su 12.6. Titleist Rio Golf (Best Ball) 
Ti 14.6. Suomi Golf -viikkokilpailu
To 16.6. Zappe Tour with OnGolf
To 16.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
Pe 17.6. Iltakisa I (Scramble)
La 18.6. Pirturanta 2016 Open
Su 19.6. Naisten golfsunnuntai -tapahtuma
Ti 21.6. Suomi Golf -viikkokilpailu
To 23.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa
Ti 28.6. Suomi Golf -viikkokilpailu
To 30.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa

HEINÄKUU 
La 2.- su 3.7. Salon mestaruus MTG:n osakilpailu
Ti 5.7. Suomi Golf -viikkokilpailu 
To 7.7. Zappe Tour with OnGolf
To 7.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 12.7. Meri-Ruukki Open  
Ti 12.7. Suomi Golf -viikkokilpailu 
To 14.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
Pe 15.7. Iltakisa II (Scramble) 
La 16.7. Finlux Open 
Ti 19.7. Suomi Golf -viikkokilpailu 

Kilpailut 2016 (tilanne 22.4.2016. Muutokset mahdollisia.)

Kilpailut Kemiönsaaren kentillä sivulla 27.



14

Kemiönsaari sai oman golfkentän, 

kun Bergholmin perhe 10 vuotta 

sitten päätti panostaa golf-harras-

tukseensa. Bjärkas Golf ja Country 

Club rakennettiin perinteisen maa-

tilan pelloille, rinteille ja metsään. 

Golf on suosittu laji Kemiönsaarella

Bjärkas on haastava par-3-kent-
tä, jossa on kaksi par-4-väylää. 
Väylät on rakennettu vaihte-

levaan maisemaan, josta avautuu 
hienoja näköaloja. Kenttä on yksi-
tyisomisteinen pay and play -kenttä.

Vuotuisen Axel-illan puitteissa 
kunta valitsi Bjärkas Golfin Vuoden 
Yritykseksi 2016. Bjärkas on myös 
kahdesti palkittu Suomen Paras Golf  
hotellina. Tänä vuonna Bjärkas viet-
tää kymmenvuotisjuhliaan järjestä-
mällä monta kilpailua, muun muassa 
Titleist FootJoy -viikkokilpailuja sekä 
Bjärkas Golfin kymmenvuotisjuhla-
kilpailut sunnuntaina 19.6.
 – On mukavaa, että asiakkaam-
me ja kunnan päättäjät arvostavat 
luomaamme palvelua, toiminnan 
ylläpitäjä ja pro:na toimiva Fredrik 
Bergholm sanoo. Hän suhtautuu 
kunnianosoitukseen nöyrästi ja odot-
taa juhlavuodelta paljon.

Mikäli haluaa kokea jotakin aivan 
erikoislaatuista Kemiönsaarella, 
voi lähteä veneellä Wenoxa Golfiin. 

Saarella on kymmenen väylän kenttä 
(par-36).

Dragsfjärds golfare perustettiin 
jo vuonna 2000. Seura toimii koko 
Kemiönsaarella ja siihen kuuluu 68 
jäsentä. Sen kotikenttänä on Bjärkas 
Golf.
 – Seura perustettiin, kun yritimme 
Taalintehtaan terästehtaalla löytää 
mahdollisimman monia kiinnostavia 
urheilulajeja. Seura menestyi heti. 
Yhden greencard-kurssin asemasta 
järjestimme heti kaksi, Niilo Lundell 
kertoo.
 Seura tutustuttaa vuosittain 
kaikki saaren viidesluokkalaiset 
golfiin ja järjestää lisäksi lasten ja 
nuorten golf-iltoja sekä harjoituksia. 
Seura järjestää myös kuukausittain 
kilpailuja. Tänä vuonna ne asettuvat 

kuukauden ensimmäiselle tiistaille 
kaikille avoimena pistebogey-kilpai-
luna. 
 Kerhokamppailuja käydään 
lähiseudun golfkerhoja vastaan sekä 
kauden lopussa lippukilpailu Bjär-
kaksella (2.10.2016). Kerhomestaruu-
det pelataan Meri-Teijo Golfilla Kimi-
to Island Open -kilpailun yhteydessä 
(30.7.2016). Kilpailu houkuttelee 
suuren joukon pelaajia.

Monet Kemiönsaaren golfaajista 
ovat jäseniä tai osakkeenomistajia 
Meri-Teijo Golfissa. Se on Kemiön-
saarta lähinnä oleva virallinen golf-
kenttä. Kentällä jopa näkee Kemiön-
saaren, kun pelaa väylät 3, 4 ja 5. 
Kemiönsaarelaiset käyvät ahkeraan 
Meri-Teijolla.

Junnuja Bjärkasissa. Dragsfjärds golfare 
järjestää junnugolfia, Fredrik Berholm 
opastaa.
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Kemiönsaaren kilpailugolfissa 
Winnie Söderholm on tunnetuin ja 
menestynein. Hän on useita vuosia 
voittanut Meri-Teijon mestaruuden 
ja yltänyt 9. sijalle SM-kilpailuissa. 
Hänet on myös valittu Salonseudun 
parhaimmaksi pelaajaksi useana 
vuonna. Winnie pelaa tällä kaudella 

Finnish Touria ja osallistuu kilpai-
luihin ulkomailla. Hän on toiveikas 
tulevaa kautta ajatellen.
 – Talven aikana olen harjoitellut 
uutta swingitekniikkaa oman pron 
ohjauksessa. Nähtäväksi jää, joh-
taako se tänä vuonna vakaampaan 
peliin, Winnie kertoo.

Joidenkin kemiönsaarelaisten 
mielenkiinto golfia kohtaan on 
valtavaa. Kun kentät eivät ole auki, 
Ginlundin perhe kokoontuu Taalin-
tehtaan Lemonjärvelle lyömään 
värikkäitä golfpalloja maalinaan kivi-
lohkareita ja järvenrantaa. 
 Itsekin kokeilin tätä maaliskuus-
sa. Olihan siellä hiukan liukasta, 
mutta hauskaa. Kannattaa jokaisen 
kokeilla ensi talvena, kun jäät taas 
kantavat.

Kemiönsaarella käydään jo kuu-
dennen kerran Quattrogolf-kilpailut. 
Kilpailuja järjestetään kaksi. Toinen 
on henkilökohtainen Quattrogolf 
SM (13.8.2016), toinen parikilpai-
lu nimeltään Quattrogolf Business 
(26.8.2016). Siihen osallistuvat useat 
yritysjoukkueet.                   
 Quattrogolfissa pelataan futis-
golfia Uppgårdilla, frisbeegolfia 
Amospuistossa, golfia Bjärkaksella 
ja minigolfia Kasnäsissa. Kaikki lajit 
kisataan samana päivänä. 

Tänä vuonna Quattrogolfia voi pe-
lata koko kesän samalla osallistuen 
rankingiin, jossa paras tulos palki-
taan. Pääpalkintona on vapaa osallis-
tuminen SM-kilpailuun.
 – Pelaamme Quattrogolfia pilke 
silmäkulmassa. Se ei ole ollenkaan 
vakavaa, vaan pidämme yhdessä 
hauskaa, lajin isä Claus Lindström 
kertoo. n

 Teksti: Michael Nurmi
www.annonsbladet.fi

Lähtöselvitys Kimito Island Open -kisas-
sa, joka pelattiin Meri-Teijossa.

Martti Poutanen (vasemmalla) ja Niilo Lundell, Baltic Jazz Scramble.
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Soita Taksi
K. & M. Laaksonen Oy

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

Vieraspelaajat saattavat ihmetellä, että mitä ykköstiin 
tyylikkäillä metallipuikoilla tehdään? MTG:n jäsenet tietävät, 
että niillä arvotaan lyöntijärjestys.
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+358 2 4260 170 tourism@visitkimitoon.fi

Mathildedalin kylässä pannaan 
olutta ja leivotaan juureen leipää 
ja pullaa. Tervetuloa herkullisille 

ostoksille, Terhon taakse!

Mathildedalin Kyläpuoti 
Matildan puistotie 4 
25660 Mathildedal 

www.kylapanimo.fi 
www.kylaleipuri.fi
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Monessa mukana Tämä mies korjaa kaikenlaiset koneet, 
laulaa rock-bändin solistina ja pelaa 
golfia tasoituksella 12,4. Hän on Elo, 
Petteri Elo.
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Kolme vuotta sitten Petteri Elo istuskeli tapan-
sa mukaan Teijon kyläkaupalla ja kommentoi 
golf-pelaajien selityksiä heikoille tuloksilleen: 

– Eihän pallon lyöminen koloon voi olla noin kauhean 
vaikeaa.
 Totuuden hetki koitti samana loppukesänä, kun Ri-
vinojan Tanja sai houkuteltua Petterin mukaansa ken-
tälle mailapojaksi. Siellä Tanja tyrkkäsi miehelle mailan 
ja pyysi tätä näyttämään, että miten helppoa pelaami-
nen oikeasti on. Petteri piteli mailaa kädessään ensim-
mäistä kertaa elämässään, asetti pallon tiille ja huitaisi 
komean swingin. Petteri muistelee Tanjan mutisseen 
epäuskoisena jotain sellaista, että ”sinäkö et muka ole 
koskaan pelannut golfia”.
 Syksyn koittaessa Kari Itäluoma, ravintoloitsija ja 
golf pro, opetti Petterille golfin säännöt ja etiketin Tam-
misaaressa. Lopuksi hän lupasi kirjoittaa noviisille siltä 
istumalta green cardin, jos tämä selvittäisi yhdeksän-
reikäisen par-3-kentän 36 lyönnillä. Petterin tulokseksi 
kirjattiin 34, joten hämmästynyt Itäluoma kaivoi asia-
kirjat esiin.
 Petteri aloittelee nyt kolmatta kauttaan golfkentällä 
innokkaana mutta nöyränä. – Yhtä siksakkia tuo minun 
pelaamiseni vielä on.   

Salosta Teijolle
39-vuotias Petteri on asunut koko ikänsä Salon alueel-
la. Hän kouluttautui ammattiinsa Salossa valmistuen 
autonasentaja/koripeltiseppä-linjalta. Armeijan jälkeen 
hän meni töihin isänsä Pekka Elon perustamaan Teijon 
Työkalu Oy -yhtiöön. Se syntyi 1996, kun Morite Oy:n 
työkaluosasto lohkaistiin omaksi yhtiökseen.
 Perheen perustettuaan Petteri asui Vaskiossa avo-
puolisonsa ja kahden lapsensa kanssa vuoteen 2011 
asti, kunnes pesäero toi miehen Kirjakkalaan. Työmat-
ka Teijon ruukkialueella sijaitsevaan työpaikkaan lyhe-
ni selvästi, ja nyt isän perustama yritys on sukupolven-
vaihdoksen myötä siirtymässä Petterin hallintaan. 
  Petteri kuvaa perheyritystään ”protopajaksi”, koska 
sen toimialaan kuuluu toteuttaa asiakkaiden, esimer-
kiksi  Marine Alutechin, erilaisia tuotekehitysideoita. 
Teijon Työkalu tekee muun muassa muovimuotteja, 
prässien työkaluja, asennuksia sekä erilaisia vaativia 
metallitöitä, kuten laakereita, holkkeja ja akseleita. 

Sattuman oikusta lavalle 
Musiikki on aina ollut Petterille lähellä sydäntä, vaikka 
hän ei omien sanojensa mukaan osaa soittaa – mitä nyt 

”vähän kitaraa rämpyttää”. Soittamisen sijasta laulaminen 
on Petterin oma juttu, jota hän on aina harrastanut sekä 
karaoke-illoissa että suihkussa. Miehen suurimmat suosi-
kit edustavat 80-luvun hardrockia, mutta uudetkin kappa-
leet taipuvat tulkittaviksi.
 Rock-bändin solistiksi päätyminen oli Petterille yhtä 
sattumanvarainen juttu kuin golfin aloittaminen. Eräänä 
ehtoona Ruukin Rengit -yhtye soitti triona kotilavallaan 
Ruukin Krouvissa. Petteri asteli ulos tupakalle bändin ohi 
hyräillen samalla laulajabasisti Ilkka Alamelkkilän sillä 
hetkellä esittämää kappaletta, joka tiettävästi oli Rain-
bow-yhtyeen I Surrender. Kohta bändi kuulutti kaiutti-
mista, että ohikulkenutta herraa pyydetään lavalle. Petteri 
teki työtä käskettyä ja lauloi yhden kappaleen. Esitys oli 
niin vakuuttava, että kitaristi Jouni Lampinen ja bändin 
rumpali Kari Itäluoma pyysivät Petteriä useaan otteeseen 
yhtyeen solistiksi. Ei kiinnostanut, vielä...
 
Monitorit huutamaan
Elettiin yhä vuotta 2013. Päivänä muutamana Petteri istui 
tapansa mukaan joutilaana kyläkaupan terassilla. Kari oli 
menossa bändiharjoituksiin, näki Petterin ja pyysi hänet 
mukaan solistiksi. Nyt mies lähti. Treenien jälkeen Kari 
tyrkkäsi hänelle biisilistan käteen. – Opettele nuo, keikka 
on kahden viikon päästä. 
 Petterille valkeni, että Ruukin Rengit oli ilmoittautunut 
jo toista kertaa valtakunnalliseen Company Rock -tapah-
tumaan eli miehen pitäisi ensi töikseen kiivetä lauteille 
tositoimiin. Bändi ei voittanut, mutta soitti finaalissa.
 Ruukin Rengit suoriutui mallikkaasti myös viime vuo-
den Company Rockissa. Teijolaisten fanien kannustuk-
sesta huolimatta finaalin voitto jäi nytkin millin päähän, 
mutta Petteri palkittiin ”kilpailun valovoimaisimpana so-
listina”. 
 Ruukin Renkien taitoja ja Petterin vahvaa lauluääntä 
voi arvioida vaikka YouTube-palvelun kappaleessa Oikeas-
ti. Petterin swingejä puolestaan pääsee ihailemaan omal-
la kotikentällämme varmimmin työpäivän päätyttyä. Yh-
teiset pelikierrokset tämän veijarin kanssa ovat taatusti 
hauskoja. n

Teksti ja kuvat: Pentti Niemi
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M-Teijon Kyläkauppa   JOKA PÄIVÄ• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila B-oikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi
• Käteisnostot

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

Herrasmiespelaaja 2015
Meri-Teijo Golfin historian kolmas herrasmiespelaaja 
on Stefan Nordgren. Naiset äänestivät kauden aikana 
suosikkiaan ja valinta oli selvä: Stefan on valloittanut 
meidän golfnaiset! Hänet palkittiin kauden päätöskisan 
yhteydessä. Stefan varmasti käyttäytyy myös tulevalla 
kaudella ainakin yhtä herrasmiesmäisesti kuin vuosi 
sitten. Onnea Stefan!

Kauden 2016 herrasmiespelaaja tullaan valitsemaan 
edellisvuosista poiketen. Naistoimikunta valitsee tittelin 
saajan kauden päätteeksi omassa kokouksessaan. Äänes-
tyslaatikko jää siis ainakin tällä erää historiaan. Voittaja 
julkistetaan ja palkitaan edellisvuosien tapaan kauden 
päätöskisassa. 

Hyvät herrat, titteli on tavoittelemisen arvoinen. Valin-
takriteerit voitte tarkistaa ilmoitustaulultamme. Käyt-
täytykää siis niiden mukaisesti, ja sinä voit olla seuraava 
valinta! n

Lainaa, lue ja palauta!
Klubillemme on avattu kirjojen sekä CD- ja DVD-levyjen 
lainauspiste. Kirjahylly löytyy ensimmäisestä kerrokses-
ta portaiden alta. Hyllystä voi vapaasti valita kirjan tai 
useampiakin, viedä kotiin, lukea ja palauttaa takaisin 
hyllyyn. Hyllyä voivat halukkaat myös täydentää omilla 
kirjoillaan ja näin tarjota lukemisesta kiinnostuneille 
upeita elämyksiä kirjojen parissa. n
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Väylät edustuskuntoon!
Kentällemme on päätetty perustaa vapaaehtoiset 
väyläkummiryhmät huolehtimaan siitä, että jokainen 
väylä kentällä on ja pysyy edustuskunnossa. Järjestelyn 
tarkoituksena on pelaajien viihtyisyyden lisääminen sekä 
auttaa ja tukea kenttähenkilökuntaa heidän tekemässään 
työssä. Tavoitteena on myös lisätä yhteishenkeä sekä 
yhteistyötä pelaajien ja kenttähenkilökunnan välillä.

Väyläkummien tehtäviä voisivat olla esimerkiksi:
n kerätä katkenneet tiit ja laittaa ne tiikuppeihin tai   
 roskakoriin
n paikata tiiboksien lyöntijäljet siemenseoksella
n korjata alastulojäljet viheriöllä
n kerätä roskat ja muut asiaankuulumattomat tavarat 
 ja huolehtia väylän yleissiisteydestä
n laittaa vesieste- ja out-paalut paikoilleen
n haravoida bunkkerit ja laittaa haravat paikoilleen   
 oikein.

Kokoa 4-6 hengen ryhmä ja valitse ryhmällenne sopiva 
väylä. Klubin ilmoitustaululla on lista, johon voit kirjoit-
taa ryhmän henkilöiden nimet valitsemanne väylänume-
ron kohdalle. Myös toimikunnat voivat valita itselleen 
oman kummiväylän.

Pidetään yhdessä kenttämme upeassa kunnossa. Yleinen 
siisteyskin jo lisää viihtyisyyttä, mutta omalla kummiväy-
lällään voi ideoida myös muita toimenpiteitä. Muistatte-
han kuitenkin, että toimet eivät saa haitata kenttähenki-
lökunnan työtä. n

In Memoriam
Meri-Teijo Golfin perustajajäsen ja yhdistyksen halli-
tuksen ensimmäinen puheenjohtaja Olavi Huikari on 
kuollut.

Metsäntutkimuslaitoksen entinen suontutkimuksen pro-
fessori ja ylijohtaja Huikari kuoli Helsingissä 2. touko-
kuuta 2015. Hän oli kuollessaan 92-vuotias.

Huikari osallistui useina vuosina myös Sotiemme vete-
raanit -golftapahtumaan ja löi Meri-Teijon golfkentän 
avajaisissa ensimmäisen lyönnin (kuva). n



22

Meri-Teijo Golfin kentän kakkos- ja viitosväyli-
en viereen on suunnitteilla uusia omakoti- ja 
loma-asuntoja. Ensimmäisessä vaiheessa 

Ruukinrinteelle rakennetaan 14 täysin valmista talotoi-
mittajien mallistojen mukaista taloa. Talojen lopulliset 
yksityiskohdat ovat asiakkaan valittavissa. 

Alueen Kotision -konseptin takana on kiinteistönvälit-
täjä LKV Markus Selin, kertoo kiinteistövälittäjä Jarmo 
Vuorinen Kotision.com/Remaxista. 

Golfrinteelle uusia asuntoja
 – Kaikkiaan alueelle kaavaillaan yli 70 asuntoa. 
Asuntojen ja tonttien hinnat riippuvat asiakkaan 
toiveista ja tonttivalinnasta sekä siitä, missä tontti 
sijaitsee. Ensimmäiset talot rakennetaan parhaimmille 
tonteille, minkä jälkeen katsotaan seuraava vaihe ja 
kuinka paljon on tullut alustavia varauksia. Kaupoista 
ja budjetista kannattaa tulla keskustelemaan,  jolloin  
katsomme parhaan tavan edetä asiassa, kertoo Vuori-
nen.  

Vanha ruukkialue tarjoaa monipuolisia elämyksiä 
kuten upean luonnon ja monipuoliset ulkoilumahdolli-
suudet.
 – Jokaiselle perheenjäsenelle löytyy  varmasti mie-
luisaa tekemistä ympäri vuoden, kaikkien ei tarvitse 
golfata. Meri-Teijo on ihanteellinen sijainti pääkaupun-
kilaisille ja Turku-Tampere -sektorille. Alue sopii hyvin 
myös etätyökohteeksi tai kimppaomistukseen. Huo-
neiston voi myös antaa vuokrattavaksi palvelukumppa-
nillemme silloin kun sitä ei itse käytä.

Jarmo Vuorinen on viettänyt vapaa-aikaansa 15 vuotta 
alueella. Hän tietää, että kysyntää tämäntyyppiselle 
uudelle alueelle löytyy. 
 – Vastaavaa paikkaa kuin Meri-Teijo ei löydy
Etelä-Suomesta. Tämä Ruukinrinne on viimeksi  
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Jarmo Vuorinen näyttää uusien 
huvilatonttien paikkaa. Näköalat 
ovat komeat.

RE/MAX Exellence Oy LKV, Kauppakeskus Grani,  Promenadiaukio 1, 02700 Kauniainen.   

Markus Selin, LKV, KiAT 
Puh. 044 313 3191 

markus.selin@remax.fi 

Jarmo Vuorinen 
Puh. 040 550 5532 

jarmo.vuorinen@remax.fi 
www.kotision.com 

 
 
 

Aloita uuden kodin 
suunnittelu kanssamme 

ja kysy lisää 
talomallistostamme 

Turvallinen ja helppo reitti uuteen kotiin. Kunkin talo- 
toimittajan mallistot antavat suunnan valinnallesi, talon 
lopulliset yksityiskohdat ovat aina sinun päätettävissäsi. 

Uusi koti tai loma-asunto Meri-Teijolle! 
aivan golfradan ja laskettelurinteen 

viereen. Tutustu tontti- ja talotarjontaan 
sekä ainutlaatuiseen alueeseen.  

VARAA NYT! 
www.meriteijokodit.fi 

Anna tonttisi meille projektimyyntiin! Ei 
kuluja maanomistajalle! Kotision.com 
huolehtii välityspalkkiosta! kaavoitettu alue parhaalla 

paikalla meren, golfkentän, 
laskettelurinteen ja Teijon 
Kansallispuiston välissä.  
Ruukinrinne poikkeaa muista 
kohteistamme, sillä sen näky-
mät ovat merelle ja golfkentäl-
le. Aurinkoa riittää koko päi-
väksi ja terassilla saa nauttia 
auringonlaskusta iltamyöhään 
huikein maisemin. Laskettelu-
rinne on vieressä ja sinne voi 
laskea suksilla kotipihasta. 
Alueelle suunnitellaan myös 
kylpylää.

Rakentaminen on tehty 
helpoksi ja läpinäkyväksi  
Kotision-konseptilla, kertoo 
Vuorinen.
 – Asiakkaan kanssa käy-
dään kaikki vaiheet läpi tar-
kasti ennen hankesopimuksen 
tekemistä, joten asiakkaalle ei 
tule yllätyksiä kustannuksista. 
Pankit ovat ottaneet tämän 
hyvin vastaan rahoittaessaan 
hanketta. Kustannukset on 
kilpailutettu valmiiksi, mistä 
asiakas hyötyy. Myös yhteis-
työ alueen yrittäjien ja Salon 
kaupungin kanssa on sujunut 
hyvin. 

Vaikka projekti on haasteelli-
nen nykyisessä markkinatilan-
teessa, niin Jarmo Vuorinen 
uskoo alueen tulevaisuuteen. 
Talojen rakentaminen alkaa 
tänä kesänä ja rakentamista 
riittää vuosiksi eteenpäin. n

Teksti: Tarja Hakulinen
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Läckerbitar på svenska 
Ärade läsare,

I golfens värld är 55 år fyllda män 
och 50 åriga damer seniorspelare. 
Denna grupp, till vilken jag också 

hör, täcker lite över en fjärde del av 
antalet spelare, vi är ca. 40000.
 
I offentligheten talas det mycket 
om betydelsen av en god allmän 
kondition och träning då antalet 
årsringar växer. Golf är ett utmärkt 
sätt att tillbringa sin tid i gott 
sällskap, ibland tävlande och ibland 
bara genom att sätta fart på den 
lilla, vita bollen. Samtidigt prome-
nerar man hundratals kilometrar 
utomhus under spelsäsongen. Här på 
Meri-Teijo är ju spelsäsongen lång, 
under mi�ldare vintrar har banan 
varit spelbar nästan året runt.
 
Om du ännu inte provat golfspelet, 
lönar det sig att bekanta sig med 
grenen på vår ypperliga bana.
 
Vi, Meri-Teijo Golf:s medlemmar, 
kommer från närområden och bland 
oss finns det många sommarstu-
geägare. Du kommer säkert att råka 
bekanta på banan.
 
Vår seniorverksamhet är livlig 
tack vare distriktstävlingar och övri-
ga evenemang. I denna tidning kan 
du läsa mera om dem.
 
Å informationsutskottets och 
mina vägnar vill jag tacka alla som 
deltagit i marknadsföringen, arbetet 
med tidningens innehåll och översät-
tning samt annonsörer. Jag önskar 

Golfspelandet lönar 
sig alltid

Meri-Teijo Golf r.f:s med-
lemsavgift har förblivit 80 
euro under några års tid. 

Utgifterna har varit under kontroll 
och ekonomin har följts noggrant.

Man har frågat sig vad medlemsa-
vgifterna används till och vilken 
nytta man får därav?
n  Föreningen betalar MTG Ab för 
uppehållandet av handicup, med-
lemsregistret och faktureringstjäns-
ter. Föreningen betalar till hälften  
Nextgolf-systemet samt nätsidorna. 
Till detta går ca. 15 euro per med-
lem.

n  Föreningens årstävling och mäs-
terskapstävling är gratis för med-
lemmarna. Föreningen betalar för 
tävlingsrundan  en resultatstjänsta-
vgift på 10 euro per tävlingsrunda 
samt luncherna. Hanska Naulaan 
-evenemang subventioneras med 15 
euro per deltagare.

n  En del av medlemsavgifterna 
riktas till utskottens aktiviter, 
representationsspelande,  juniorer, 
seniorverksamheten, damverksam-
heten och informationsutskottet, 
som utger bla. tidningen Swingin 
Kutsu.

n  Evenemang som arrangeras av 
utskotten och till och med förenin-
gens tävlingsresor sponsoreras . En 
stor del av verksamheten arrange-
ras med frivilliga krafter och med 
egna medel. Ett stort tack till alla 
som deltagit i föreningens arrange-
mang!

Av medlemsavgiften går 30 euro 
direkt Finlands Golfförbund. Vilken 
nytta har vi därav?

n  Som Golfförbundets medlemsfö-
renings medlem erbjuds spelarna 
betydliga konstanta medlemsförde-
lar och medlemserbjudanden. Den 
mest synliga fördelen är Golftid-

alla  läsare en trevlig sommar och en 
lyckad spelsäsong. n

Martti Poutanen
Huvudredaktör
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ningen. Försäkringen en mycket 
betydande fördel. Finlands Golfför-
bunds medlemmar är försäkrade i 
Pohjola. Golfarens olycksfalls- och 
självriskförsäkring är giltig under 
tävlingar och golfrundor.

n  Rabatt fås på Viking Lines resor 
samt vid tankning av bilen vid St1. 
Finnair Plus erbjuder för hole-in-
one på sina medlemsbanor 10000 
prispoäng. För några tior får du en 
hole-in-one försäkring från Pohjola, 
som ersätter golfarens dryckesut-
gifter upp till 500 euro.

Summa summarum - visst lönar sig 
ett medlemsskap!

Spelandets största fördel är motio-
nen, vännerna, att lyckas, att ha kul 
och spelets glädje. Jag önskar er 
alla trevliga spelrundor! n

Med varma hälsningar 	
Elina Nissi

Ordförande
Meri-Teijo Golf rf

Juha Simola, Meri-Teijo 
Golfs nya verkställande 
direktör

Juha Simola har tillträtt sin be-
fattning som Meri-Teijo Golfs 
verkställande direktör sedan 

början av februari 2016. Han berät-
tar med egna ord om sig själv, sina 
mål och förhoppningar. Vi önskar 
honom alla hjärtligt välkomna.

Vem är du
n  Jag heter Juha Simola, en natur-
nära person som nått tidig medelål-
der från västra Nyland.

Vad har jag gjort tidigare?
n	  Min grundutbildning: Jag är ma-
rinofficer som genomgått kadetts-
kolan samt fallskärmshoppsskolad 
spion.
n	 	Under min arbetskarriär har jag 
haft olika ledande positioner inom 
olika service områden
n	 	Golf har jag spelat länge och my-
cket, och med den minsta möjliga 
talang skulle jag vara en verkligt 
god spelare. Som ung gosse hade 
jag fortfarande hopp!

Med hurudana förutsättningar 
begynner vi den nya golfsäsongen?
n	 	Både klubb- och banpersonalen 
är i startgroparna. På klubben har 
Tanja Rivinoja samt Jenni Larpa och 
på banan Petteri Ahlqvist och Mika 
Manner vässat sina wedge och
ñ hjälpredorna står och väntar vid 
dörren.
n	  Även tilläggstjänsterna är redo. 
Förväntningarna är stora.
 
Hur skall vi arrangera olika tjäns-
ter?
n	  Enligt dagsläge kommer flera 
golfinstruktörer att verka efter 
efterfrågan och behov. Klubbens 
juniorverksamhet är naturligtvis en 
viktig faktor vad framtiden bet-

räffar. Förutom grundutbildning 
kommer det att arrangeras instruk-
tion inom spelets olika delområden 
samt demo-dagar.
n	  Pro-shop verksamheten omhän-
dertags av landets ledande idkare.
n	 	Klubbens restaurantservive 
sköts delvis av den egna perso-
nalen, delvis med hjälp av samar-
betspartner.

Vad utlovas under den kommande 
säsongen?
- Jag kan garantera fina upplevelser 
inom golfen, tävlandet och samva-
ron med vänner.

Vad mer önskar du säga oss?
n	 	Jag önskar innerligt, att sta-
ten äntligen skulle ta i beaktande 
golfens betydelse för medborgarnas 
hälsa och välbefinnande.
n	  Staten och kommunerna delar 
ut till flera marginalgrenar stora 
understöd bla. för	byggandet och 
underhåll av hobbyverksamhet. 
Hoppeligen kommer dessa	
understöd att i framtiden riktas till 
de 150 000 golfutövare. n

Text: Kaija Kiviharju
Foto: Pentti Niemi
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Kimitoön fick sin egen golfbana då familjen Berg-
holm beslöt att satsa på sin passion golf tio år 
sedan, Bjärkas Golf och Countryclub byggdes på 

den anrika gårdens åkrar, berg och skogar. Bjärkas är en 
utmanande par 3 bana med 2 st par fyra hål - banan är 
byggd i ett varierande landskap med fina vyer. Det är en 
sk privatägd pay and play -bana.

På den årliga Axelafton i mars utsågs Bjärkas Golf till 
årets företag 2016 av Kimitoöns kommun - man har även 
fått utnämnelsen Finlands Bästa Golf hotell två gånger i 
rad. I år firar Bjärkas Golf tio års jubileum med många 
tävlingar, Titleist - FootJoy veckotävlingar på söndagar 
och Bjärkas Golf 10 års jubileumstävling söndagen den 
19.6.
 – Det är fint att våra kunder och kommunens beslut-
sfattare uppskattar den service vi byggt upp, säger en 
ödmjuk inför jubileumsåret förväntansfull Fredrik Berg-
holm som driver verksamheten och även fungerar som 
pro.

Vill man pröva på nåt riktigt unikt Kimitoön har att 
erbjuda, så kan man ta båten till Wenoxa Golf som är en 
10-håls bana (par-36).

Redan år 2000 grundades Dragsfjärds Golfare som 
idag är hela Kimitoöns golfförening med 68 medlemmar, 
föreningens hemmabana är Bjärkas Golf. 
 – Dragsfjärds golfare kom till då vi i fabriken i Dals-
bruk försökte hitta en sport som många vore intressera-

de av. Det blev succé direkt, istället för en så arrangerade 
vi genast två greencardkurser, berättar Niilo Lundell.
 Föreningen arrangerar årligen golfintroduktioner 
för alla öns femteklassister och bekantningskvällar och 
träningar för barn och ungdomar. Föreningen arrangerar 
även månadstävlingar, i år första tisdagen i månaden, en 
öppen poängbogeytävling för alla. Klubbkamper spelar 
man mot närliggande golfklubbar och en flaggtävling 
arrangeras i slutet av säsongen på Bjärkas (2.10.2016). 
Klubbmästerskapet spelas i Meri-Teijo Golf i samband 
med Kimito Island Open -tävlingen (30.7.2016), en tävling 
som lockar ett stort antal spelare.

Många av Kimitoöns golfare är medlemmar eller ak-
tieägare i Meritejo Golf, den närmaste fullstora golbanan 
till Kimitoön, man rent av ser Kimitoön då man spelar 
3, 4 och 5 hålet i Meri-Teijo. Kimitoöbornas rundor på 
Meri-Teijo är många.
 Då det gäller tävlingsgolf är Winnie Söderholm från 
Kimitoön den mest kända och framgångsrika, han har 
korats många år till mästare i Meri-Teijo, varit 9:e i FM 
och valts till Saloregionen bästa spelare flere år. 

På Kimitoön golfar man
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 Winnie spelar även på Finnish Touren och deltar i 
tävlingar utomlands. Inför denna sommar finns förvänt-
ningar.
 – Under vintern har jag tränat en lite ny swingteknik 
med min pro, får se ifall det resulterar i stabilare spel i 
år, berättar en hoppfull Winnie Söderholm.

Intresset för golf är bland vissa kimitoöbor enormt. Då 
banorna inte är öppna brukar familjen Ginlund samlas på 
Lemmo träsk i Dalsbruk och svinga färgranna golfbollar 
mot stenar och flykanter som mål. Undertecknad pröva-
de även detta i mars månad – lite halt men roligt var det 
– värt för envar att pröva nästa vinter då isarna bär igen.

På Kimitoön spelas även redan för 6:e året Quattrogolf. 
Det arrangeras två tävlingar, den ena är en individuell 
tävling Quattrogolf FM (13.8.2016) och den andra en 
partävling där många företagslag deltar som går under 
namnet Quattrogolf Business (26.8.2016) I Quattrogolf 
spelar man fotbollsgolf i Uppgård, Frisbeegolf i Amospar-
ken, Golf i Bjärkas och minigolf i Kasnäs Bad – allt under 
en och samma dag. I år kan man spela hela sommaren 
denna gren och samtidigt vara med i en ranking, där 
bästa resultat belönas med huvudpriset; fritt deltagande 
i FM-tävlingen.
 – Quattrogolf spelar vi med glimten i ögat, inget 
allvarligt utan vi har skoj tillsammas, berättar grenens 
fader Claus Lindström. n	

Text: Michael Nurmi
www.annonsbladet.fi

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

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

Pricka in dessa tävlingar i din kalender:

Ti 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9. DG TOUR - Bjärkas Golf
Sö 19.6. Bjärkas Golf 10 års jubileumstävling 
Lö 2.7.  Baltic Jazz Scramble (Scramble) - Bjärkas Golf
Sö 10.7.  S-Rauta bestball OPEN - Bjärkas Golf
Sö 17.7. Husqvarna AutoMover OPEN - Bjärkas Golf
Lö 30.7. Kimito Island OPEN - Meriteijo Golf
Sö 31.7. Viking Line OPEN - Bjärkas Golf
Lö 13.8.  Quattrogolf SM - Bjärkas Golf 
	 	 www.quattrogolf.fi
Fre 26.8.  Quattrogolf Business SM - Bjärkas Golf
	 	 www.quattrogolf.fi
Sö 2.10.  DG Flaggtävling - Bjärkas Golf
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Ravintola Ruukin Krouvi sijaitsee 

idyllisessä Mathildedalissa, Teijon 

kansallispuiston kupeessa. 

Tarjoamme maistuvaa maalaishenkistä 

ruokaa ja ystävällistä palvelua vanhas-

sa ruukkimiljöössä ympäri vuoden. 

Toteutamme ja toimitamme räätälöidyt 

tarjoilut asiakkaan toiveiden mukaan 

pieniin ja suuriin elämän juhlahetkiin. 

Ei pidä unohtaa herkullista arkilounas-

pöytäämme tai kausittain uusiutuvaa 

a’la carte -listaamme. 

Olemme avoinna joka päivä. 

 

Pöytävaraukset puhelimitse 02 735 0220 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
ravintolapäällikkö, p. 045 647 8806
ravintoloitsija, p. 0400 790 339 

Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal 

www.ruukinkrouvi.fi
info@ruukinkrouvi.fi 
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tiivisuus ja Einarin runsas alkoholin 
käyttö vaikuttavat siihen, että hänen 
terveytensä romahtaa. Kun kaikki 
näyttää olevan menetetty, löytyy 
pelastaja yllättävältä taholta. 

Luvassa on Jore Penttisen käsikir-
joittama, tragikoominen veijarita-
rina ajasta, jolloin salakuljettajista 
tuli kansan legendoja. Ville Witkan 
johtamat muusikot elävöittävät ta-
pahtumia uudella musiikilla tunnel-
mallisessa – kieltolain aikaan raken-
netussa – venehallissa. n

Ohjaus: Marcus Lindén
Käsikirjoitus: Jore Penttinen
Musiikki: Ville Witka
Lavastus: Henri Ollikainen
Puvustus: Pirita Lindén

www.pirturanta.fi

Kesällä 2016 Teijon venesa-
tamassa palaamme jälleen 
kieltolain aikaan, pirtukeisari 

Einari Tryggin vaiherikkaaseen 
elämään. 

Suuren suosion saavuttanut mu-
siikkinäytelmä Pirturanta esitetään 
kesällä 2016 entistäkin jännittä-
vämpänä ja mukaan mahtuu jälleen 
uusia käänteitä. 

Teijolla eletään kesää 1930. Pirtun 
salakuljetus Eestistä, Värmsin saarel-
ta on voimissaan. Pirtukeisari Einari 
Trygg on onnistunut liiketoimissaan, 
mutta yksityiselämän puolella on 
vastoinkäymisiä. Vaimo on kuollut 
tuberkuloosiin ja Einarin lapset ovat 
heitteillä. Pirtukoplan nouseva tähti 
Aivar haluaa Einarin paikalle liigan 
johtoon. Valtataistelu on häikäilemä-
tön. Myös ylikonstaapeli Blomin ak-

Pirturanta tulee taas!

Näytökset 2016
pe 1.7.  klo 17:00 
la 2.7.  klo 17:00
su 3.7.  klo 17:00
ke 6.7.  klo 19:00
to 7.7.  klo 19:00
pe 8.7.  klo 19:00
la 9.7.  klo 17:00
su 10.7.  klo 17:00
ti 12.7.  klo 19:00
ke 13.7.  klo 19:00
to 14.7.  klo 19:00
pe 15.7.  klo 19:00
la 16.7.  klo 17:00

Liput 20 € ovelta ennen esitystä,
lippupisteen myyntikanavista ja
R-Kioskeista (109644)

HUOM!
Ensi-illan 1.7.2016 Klo 17.00
liput vain paikallisesti, myynnissä  
Mathildedalin Ravintola Terhossa
02 736 3801 sekä Teijon Kylä-
kaupassa 02 736 6160.

Ryhmämyynti ja tiedustelut:
040 570 8060 tai sähköpostitse
matilda.naytelmakerho@live.fi
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Teijon kyläkaupasta on kehittynyt 
kylän olohuone, jossa käydään muu-
tenkin kuin ostoksilla. B-oikeuksin 
varustettu kahvila tarjoaa juomien 
lisäksi pikkupurtavaa, peliautomaa-
tin, aikakauslehtiä, wifi-yhteyden ja 
tietysti ison taulutelevision, jonka 
ääressä fiilistellään yhdessä suuria 
urheilukisoja. Aurinkoinen terassi on 
mukava paikka istuskella. Masi Kaup-
pisella on pitkä kokemus autoalalla, 
ja niinpä kaupasta saa myös mo-
nenlaisia huolto- ja korjauspalveluja 
autoilijoille. Esimerkiksi polttimien 
ja renkaiden vaihdot sujuvat vauh-
dikkaasti. Kauppa suosii lähialueen 
ruoantuottajia, ostokset kuljetetaan 
tarvittaessa kotiin ja kauppa on 
avoinna pitkään viikon joka päivä. 
Yhteydet: p. 02 736 6160 tai 
teijonkylakauppa@gmail.com.

Kylillä tapahtuu

Mathildan Marinan kaivattu uudistustyö on lehden ilmestyessä valmis, jos 
aikataulu pitää. Kuva otettiin 16.4.2016, jolloin oli vielä paljon tekemistä.  
Rakennukseen tulee kuuden huoneen hotelli, kaksi tilaussaunaa, pieni myymä-
lä ja suurilla terasseilla varustettu ravintola, jota myös vuokrataan noin 50 hen-
kilön juhlatilaisuuksiin. Polttoainejakelu käynnistyy sekin pitkän tauon jälkeen. 
Yhteydet: 02 250 2432 ja www.mathildanmarina.fi 
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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. Tarjolla 
on myös majoitus & golf -paketteja. 
Lisätiedot ja varaukset: 0400 872 172 
tai info@meri-ruukki.fi.

PajaKulta toivottaa asiakkaat ter-
vetulleeksi uuteen liiketilaan Teijon 
Kyläkaupan viereiseen rakennukseen. 
Tiskin takana palvelee kultaseppä 
Tero Pelto-Knuutila, p. 0400 988 269.

Kyläsauna kuuluu Teijon alueen 
perinteisiin palveluihin. Teijon sa-
tama-alueella sijaitsevasta saunasta 
on kehittynyt suorastaan legendaa-
rinen kohtauspaikka, jonne ajetaan 
kauempaakin. Sauna on myös tärkeä 
tulonlähde kyläyhdistykselle. Saunan 
aukiolosta kuten monista muistakin 
alueen palveluista saa ajantasaista 
tietoa Teijo Alueen Kyläyhdistyksen 
sivuilta www.teijo.fi.

Ravintola Brukinrantaa emännöi 
Jaana Onnela, joka on loistava kokki. 
Ravintola palvelee lounas- ja tilaus-
käytössä. P. 0400 977 804. Taustalla 
näkyy Teijon Masuuni (sisäkuva 
oikealla), joka on hieno taide- ja käsi-
työkeskus. P. 040 482 2224. 



32

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 silloin 
tällöin myös pieniä yhtyeitä. Pikkusuolaistakin on tarjolla, 
ja Terhon tiloissa toimii myös alueen matkailukeskus Me-
ri-Teijo Center, josta löytyy vuokrattavia lomahuoneistoja 
ja mukava katamaraani kalareissuille. Kattavat kiinteistö-
palvelut kuuluvat yrityksen toimialaan. 
Lisätietoja p. 02 736 3801 ja www.meri-teijo.com. 
Tiskin takana kuvassa on Mona Lahtinen.

Hotelli Ruukin Majatalo toimii Mathildedalin Ruukki-
tehtailla, Koneistamo-rakennuksen yläkerrassa. Saman 
rakennuksen alakerrassa on Ruukin Krouvi. Hotelli tarjoaa 
yöpymiseen kahdeksan loft-tyyliin kalustettua huonetta, 
joissa on kaksi vuodepaikkaa, kylpyhuone ja taulutelevi-
sio. Aamiainen tarjoillaan Kahvila Kyläkonttorissa. 
Lisätietoja p. 050 354 2487 ja www.mathildedal.fi.

Ruukin Krouvi, Mathildedalin sataman vanhaan ruukki-
rakennukseen rakennettu tunnelmallinen krouvi toteutti 
talvella suuren remontin. Onneksi takka säilytettiin. Krou-
vi tarjoaa lounaan lisäksi tilausannoksia, joihin kuuluvat 
erinomaiset pizzat. Ravintoloitsija Kari Itäluoma on myös 
taitava muusikko, ja krouvissa esiintyy ajoittain erilaisia 
kokoonpanoja. Länteen avautuva terassi on kesäiltaisin 
mainio. Varaukset p. 02 735 0220 tai 0400 790 339. 
Lisätietoa: www.ruukinkrouvi.fi



33

Mathildedalin Kyläpanimon isäntä Tuomo Holm on 
kehittänyt tarmolla yritystä ja uusia olutlaatuja. Panimon 
tuotteet ovat keränneet kiitosta ja arvostusta sekä testeis-
sä että käyttäjien keskuudessa, joten pannuissa käy koko 
ajan täysi pöhinä. www.kylapanimo.fi
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Kokoukset, juhlat ja tyky-päivät golfklubilla
Meri-Teijo Golfin purolaaksoon rakennettu kumpuileva ja 
vesiestein ryyditetty kenttä antaa pelaajille sopivasti haastet-
ta sekä elämyksiä. Klubirakennuksen kahvila-ravintola sekä 
merenrannalla sijaitseva tilava saunarakennus tarjoavat moni-
puoliset puitteet kaikenlaisille tilaisuuksille, yritystapahtumista 
kaveriporukan saunailtaan.   

Räätälöimme asiakkaan kanssa kilpailut, juhlat, koulutustilai-
suudet, tyky-päivät tms. tarpeita vastaaviksi. Yhteistyökump-
paneittemme kanssa tarjoamme golfin peluun rinnalle myös 
muun muassa Golf Pron opetusta ryhmille, vaellusta, melontaa 
tai panimokierroksen.

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Juha Simola 044 7300 123 tai 
toimitusjohtaja @meriteijogolf.com
Head Caddiemaster Tanja Rivinoja 02 736 3955 tai 
caddie@meriteijogolf.com

Saunan laituriin pääsee myös omalla veneellä. 
Sijainti N 60°14’25.0”  E 22°55’60.0”. Varmistathan kuitenkin 
rantautumiseen luvan aina ensin klubilta, 02 736 39 55.

Aviomiehen pannessa olutta seinän takana Elina Ran-
tamäki työntelee juuritaikinasta leivottuja leipiä uuniin. 
Tarjolla on myös muita leivonnaisia sekä ajoittain pizzaa. 
Myymälän asiakkaat saavat kätevästi maukkaat purtavat 
ja tymäkät juomat samalta tiskiltä. www.kylaleipuri.fi
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Meri-Teijo Golf 2016
HINNASTO
Arki
•  Aikuiset 40 €
• Juniorit alle 18-v  20 €
• PO-osakkaan vieras  25 €
• 9 reikää  25 €
• 9 reikää juniori  15 €
• PO-osakkaan vieras 9 reikää  20 €

Viikonloput ja pyhät
• Aikuiset   50 €
• Juniorit alle 18-v  25 €
• PO-osakkaan vieras  30 €
• 9 reikää   30 €
• 9 reikää juniori  20 €
• PO-osakkaan vieras 9 reikää  25 €

PAR-3-kenttä
• Par-3  5 €
• Par-3 juniori  2 € 

Kortit
• 5x-kortti   160 €
• 10x-kortti  310 €

Jäsenmaksut ja pelioikeusmaksut
• Jäsenen liittymismaksu  0 €
• Jäsenmaksu aikuinen  80 €
• Jäsenmaksu juniori  35 €
• Osakkaan pelioikeusmaksu  685 €
• PO-osakkaan 25x-kortti  685 €
• Vuokrapelioikeus  835 €

Range
• Poletti  3 €
• PO-osakas poletti   2 €

Auto
• Kierros  30 €
• 9 reikää  20 €
• PO-osakas kierros  20 €
• PO-osakas 9 reikää  10 €

Mailavuokra
• Setti  10 €

RAVINTOLA
Golfklubin terasseilta voi seurata golfkentän tapahtumia nauttien 
A-oikeudet omaavan kahvila-ravintolan antimista. Klubin tarjon-
taan kuuluvat kahvilatuotteet, virvoittavat juomat, makeat ja suo-
laiset pikkupurtavat sekä ruoka-annokset. Isommille ryhmille buf-
fet-ruokailut tilauksesta. 

Ravintolassa on 65 asiakaspaikkaa, joista 35 paikkaa voidaan erot-
taa yksityiseksi kabinetiksi. Klubi onkin loistava valinta kokousten, 
koulutustilaisuuksien, perhejuhlien tai vaikka tuote-esittelyjen pito-
paikaksi.

MERENRANTASAUNA  
Rantasauna luo hienot puitteet kokouksille, asiakastilaisuuksille, 
sukujuhlille tai kaveriporukoille. Saunalla toimivat ravintolapalve-
lumme A-oikeuksien kera. Saunarantaan pääsee myös veneellä. 
Soita kuitenkin aina ensin varmistaaksesi luvan rantautumiseen.

Lisätiedot ja varaukset: Head Caddiemaster Tanja Rivinoja,
02 736 3955 tai caddie@meriteijogolf.com

PRO SHOP
Meri-Teijo Golfin Pro Shopia luotsaa Golf Balance – täyden palve-
lun golfliike. Myynnissä on kattava otanta huippumerkkien golftar-
vikkeita ja -vaatteita. Myös Golf Balancen verkkokaupasta löytyviä 
tuotteita on mahdollista tilata suoraan MTG:n klubille! 

Kaikki lisätiedot Pro Shopin ja Golf Balancen tuotteista: Pro Shop 
-vastaava Nikke Berg, 0500 403 524 tai nikke@golfbalance.fi

OMAN OSAKKEEN HANKINTA
Kiinnostaako oma osake viihtyisästä Meri-Teijo Golfista? 
Ota yhteyttä: Toimitusjohtaja Juha Simola, 044 7300 123 tai 
sähköpostitse toimitusjohtaja@meriteijogolf.com

www.meriteijogolf.com

Löydät meidät myös Facebookista!
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Tanja Rivinoja, Head Caddiemaster              Riina-Maria Rissanen            Nadja Isoaho                           Jenni Larpa    

  Caddiemasterit

 Kenttätyöntekijät

Juha Simola, Toimitusjohtaja                                 Petteri Ahlqvist                                               Mika Manner   



Majoitu mukavasti  
Meri-Ruukin lomakylässä

Lomakylä sijaitsee aivan Meri-Teijon alueen keskipisteessä, Mathildedalissa. Kaikki alueen tarjoamat palvelut ja 
harrastusmahdollisuudet löytyvät lähietäisyydeltä. Loma-asunnot ja merenrantasauna ovat vuokrattavissa ym-
päri vuoden. Alueen 20:stä loma-asunnosta löytyy vuodepaikat 120:lle hengelle. Viihtyisissä kuuden hengen mö-
keissä on hyvä varustelutaso; keittiö, erillinen makuuhuone kahdelle, oleskelutila takkoineen, kylpyhuone/suihku, 

sauna sekä erillinen wc. Yläkerrassa on vuodepaikat neljälle. Alueen laituri, soutuveneet, 2 grillauspaikkaa ja  
tenniskenttä ovat myös 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!


