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Golf yhdistää 

Mediasta saa nykyään usein kuulla ja lukea siitä, kuinka ihmiset en-
tistä enemmän eriytyvät omiin poteroihinsa ja eivät tunne kuulu-
vansa mihinkään joukkoon. Erilaiset harrastukset ja liikunta ovat 

varmaankin yksi yleisimpiä keinoja ”olla porukassa mukana”.

Golf on mielestäni erinomainen harrastus.  Se yhdistää hauskan ja riittävän 
haastavan liikuntamuodon ja lajia harrastavat golfarit yhteen ainutlaatui-
sella tavalla. Meri-Teijon golfarit eivät ainoastaan tapaa kentällä, vaan myös 
vapaa-ajalla. Teemme yhteisiä pelimatkoja lähikentille ja tänä keväänä 
innokas joukko kävi tutustumassa Etelä-Afrikkaan ja pelaamiseen siellä.  
Lehdessä on kuvakavalkadi matkasta. Vierailla kentillä yleensä saa myös 
uusia pelikavereita. Itse pelasin edellisen kierroksen mukavan ranskalais-
pariskunnan kanssa. Kielimuuri oli melko korkea, mutta silti kaikilla oli 
hauskaa.
 
Golf muodostaakin lajin ympärille yhteisön, johon on helppo liittyä mu-
kaan. Meri-Teijo Golfin jäsenet ja pelaajat kentällä ovat lähiasukkaita Salos-
ta, Perniöstä ja Kemiöstä, osa on pääkaupunkiseudulta tulevia mökkiläisiä 
tai voivat olla ihan mistä tahansa. Kaikkia meitä kuitenkin yhdistää golf. 
Siksi ventovieraidenkin kanssa voi, ja ehdottomasti kannattaa, pelata aina 
kun se on mahdollista. Siinä usein saa uusia ystäviä.
 
Omasta ja tiedotustoimikunnan puolesta kiitän kaikkia markkinointiin, 
lehden sisällön tekemiseen ja kääntämiseen osallistuneita sekä mainosta-
jia. Toivotan kaikille lukijoille mukavaa kesää ja onnistunutta pelikautta! n

Martti Poutanen
Päätoimittaja 
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Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2017

Puheenjohtaja
Elina Nissi
050 040 8904
elina.nissi@medialiitto.fi

Varapuheenjohtaja/tiedotustoimikunnan pj
Martti Poutanen
050 556 7041
martti.poutanen@outlook.com

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

Jäsen/sihteeri
Tarja Hakulinen
040 707 0220 
takke@kolumbus.fi

Jäsen/kapteeni/kilpailutoimikunnan pj
Kari Sairo
0400 871 714
kari.sairo@live.fi

Jäsen/ladykapteeni/ladytoimikunnan pj
Ulla Poutanen
040 587 5162
ulla.a.poutanen@gmail.com

Jäsen/junioritoiminta
Riitta Avola
050 595 4328
riitta_avola@hotmail.com

Varajäsen/senioritoimikunnan pj.
Jouni Palmgren
040 733 0084
jouni.palmgren@gmail.com

Varajäsen/tapahtumavastaava
Sakari Kivitie
045 646 7833
sakarikivitie@gmail.com

Varajäsen/junioritoimikunta
Mia Eklund
050 435 2477
mia.eklund@kitnet.fi

KANSI: MTG:n junnuleirillä koettiin 
golfin riemua. Kuva: Riitta Avola

Nyt juhlivat junnut! Lue MTG:n 
vahvasta junnutoiminnasta 
sivulta 11. 

Avointen ovien päivä oli suuri 
menestys. Lue lisää sivulta 15.

Tanja Rivinoja on henkilö, jota 
ilman kentän toiminta pysäh-
tyisi. Lue sivulta 12.
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Nautitaan kesästä ja golfista  

Golf on osa Teijon ruukkikylien uniikkia miljöötä. 
Tämän vuoden teemana on yhteisöllisyys. Se on 
viihtymistä rakkaan harrastuksen parissa muka-

vassa seurassa. Yhteisöllisyys on lämmintä ja turvallista, 
mutta ei suljettua. 

Mitä on avoin yhteisöllisyys?  
l Kaikki ovat tervetulleita – vaikka kahville... 
l Kannustetaan golfin aloittavia 
l Tutustutaan ja saadaan ystäviä 
l Otetaan kaikki mukaan 
l Tehdään yhdessä 
l Pidetään hauskaa ja otetaan rennosti 
l Iloitaan kaikenlaisista lyönneistä – huonoistakin 
l Nautitaan pelistä ja liikunnasta 

Golf – parasta vapaa-aikaa Meri-Teijolla! Klubilla ja kentäl-
lä tavataan! n

Elina Nissi
Puheenjohtaja

Meri-Teijo Golf ry

www.kasnas.com

BAD | HOTEL | GÄSTHAMN | RESTAURANG | HANDEL | CARAVAN
KYLPYLÄ | HOTELLI | VIERASSATAMA | RAVINTOLA | KAUPPA | CARAVAN

Puh. 02-521 0100   |   Fax 02-521 0101   |   info@kasnas.com

TULE KOKEMAAN AITOA 
SAARISTOTUNNELMAA 

KASNÄSIIN

Meillä voit nauttia elämän mukavuuksista – asu viihtyisästi, 
herkuttele hyvällä ruoalla ja virkistäydy kylpylässämme.

Yöpyminen kahden hengen huoneessa 132 €/yö.  
Sisältää buffetaamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan 

käytön. Lapset (5–12 v.) lisävuoteessa 12 €/yö.

Hinnat ovat voimassa 1.5.–31.8.2017 välisenä aikana
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Aloitin golfin pelaamisen 
parikymmentä vuotta sitten. 
Koko ikäni liikuntaa ja pal-

lopelejä harrastaneena ihmettelin, 
että on tämä ihmeellinen laji, kun 
tätä ei harjoitella ollenkaan. Pela-
taan vaan. Joskus kentällä tapasin 
pelaajia, jotka ylpeänä kertoivat, 
etteivät ole koskaan käyneet rangel-
la. Aika outo urheilulaji. 

Vuosien saatossa asiat ovat kui-
tenkin muuttuneet ja kehittyneet. 
MTG:ssa juniorivalmennusta ja 
junnujen ohjattua harjoittelua on 
järjestetty useamman vuoden ajan. 
Viime vuonna ohjatut harjoituk-
set tulivat myös muiden pelaajien 
saataville, kun Jyry-Jussi Peltomäki 
aloitti kentän prona. 

MTG:n kilpailutoiminnan tavoit-
teena ovat pelaajien taitotason ja 
pelaamiskyvyn kehittämisessä. 
Tekniikka ja tarkkuus ovat golfin 
kaltaisessa taitolajissa keskeisim-
mät hallittavat alueet. Kuten kaikis-
sa taitoa vaativissa urheilulajeissa 
myös golfissa taitoja kehitettään 
harjoittelemalla. MTG:n pelaajilla 
on mahdollisuus kehittää taitojaan 
kauden aikana joka sunnuntai jär-
jestettävissä harjoituksissa. Harjoi-
tuksien vetäjänä toimii Jyry-Jussi. 
Harjoitukset kestävät kaksi tuntia 
siten, että toinen tunti on varattu 
perussvingin kehittämiseen ja toi-
sella tunnilla keskitytään johonkin 
erityisteemaan. 
 
Taitotason kehittymistä testa-
taan kauden aikana järjestettävissä 
kilpailuissa, joista tärkein testi on 
elokuun 19.-20. päivä järjestettävis-
sä mestaruuskilpailuissa. Sitä ennen 

ja sen jälkeen testitilaisuuksia ovat 
joka viikko järjestettävät kilpailut, 
joista tiedot ja ajankohdat löytyy 
kilpailukalenterista.  

Seuran innokkaimmat pelaajat 
osallistuvat luonnollisesti Suomen 
golfliiton järjestämiin kansallisiin 
kilpailuihin. Seura tukee pelaajiaan 
taloudellisten resurssiensa sallimis-
sa rajoissa. 

Lajiharjoittelun ohella varsinkin 
paljon pelaavien pelaajien on syytä 
muistaa, että golfin pelaaminen 
kuormittaa kehoa yksipuoleisesti 
ja siksi rasitusvammat ovat innok-
kaimmille palaajille ainainen riski ja 
harmi. Mikään ei ole harmittavam-
paa kuin loukkaantuminen ja pelien 
keskeytyminen kesken parhaan 
pelikauden. Omassakin kaveripiiris-
sä on itseni lisäksi useita pelaajia, 
jotka tietävät omakohtaisesti, mitä 
tarkoitan. 

Pidä huolta kehostasi!

Onneksi myös kehon huoltoon 
liittyvät asiat ovat menneet roimas-
ti eteenpäin. Nykyään on helppo 
löytää erilaisia jumppaohjeita 
ongelmien ennaltaehkäisyyn. Mikäli 
tästäkin huolimatta joutuu vaike-
uksiin, seudultamme löytyy useita 
ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat 
apua ongelmiin.  

Pitäkää pelikunnostanne huolta. 
Hyvää pelikautta 2017! n
 

Kari Sairo, Kapteeni

Finland's
Best Golf Hotel
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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: 02 735 0220 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
www.ruukinkrouvi.fi
info@ruukinkrouvi.fi 

Osoite:
Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal 
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Uusi kausi, vanhat kujeet…

Kevät ja uusi golfkausi tekevät taas tuloaan pikku-
hiljaa. Talven aikana kuntoa on ylläpidetty lenk-
keillen ja salilla treenaten. Golflyöntiä on käyty 

virittämässä etelän lämmössä. Kännykkään on ladattu 
eBirdie-sovellus, joka sisältää ajantasaisen tasoituskor-
tin. Ensimmäinen kotikentän golfkierros on pelattu. Hy-
vin ovat golfmailat talvehtineet.

Kisatapahtumia ja golfharjoittelua naisille on jo suun-
niteltu. Toiveena on saada naiset innostumaan yhdessä 
tekemisestä, golftaitojen kehittämisestä ja pelaamisesta. 
Ollaan hyviä ja kannustavia pelikavereita kaikille kentäl-
lämme pelaaville.

Kauden alussa 20. toukokuuta pelataan jälleen hyvän-
tekeväisyys scramble Naisten Pankki Open 2017, jonka 
osakilpailuvoittaja pääsee Kytäjä Golfissa pelattavaan 
finaaliin tavoittelemaan upeaa pelimatkapalkintoa. Kau-
den ohjelmistoon kuuluu jälleen Salon ja Wiurilan golf-
seurojen naisten kanssa pelattava Lady Cup.

Ihanaa, yhteisöllistä golfkautta! 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

MESSULEHTI 2014   -   MÄSSTIDNINGEN 2014KIMITOÖN  -  KEMIÖNSAARIwww.canews.f i   -   annonsbladet .canews.f i

MESSULEHTI 2014   -   MÄSSTIDNINGEN 2014

KIMITOÖN  -  KEMIÖNSAARI

www.canews.f i   -   annonsbladet .canews.f i

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 !

Toiveka Golfmatkat
– Toiveka toteuttaa golfmatkaunelmasi –

www.toiveka.com

puh. 0400 770 777



Herrasmiespelaaja 2016
Naistoimikunta valitsi Meri-Teijo Gol-
fin kauden 2016 herrasmiespelaa-
jaksi Jyrki Sahlströmin. Valinta oli 
yksimielinen. Jyrki palkittiin kauden 
päätöskisan yhteydessä. Onnea vielä 
kerran!

Tämänkertainen valinta oli ensimmäi-
nen kerta, kun herrasmies valittiin 
naistoimikunnan päättämänä. Samaa 
käytäntöä tulemme jatkamaan myös 
tulevalla kaudella. Valintakriteerit 
löytyvät ilmoitustaulultamme. Hyvät 
herrasmieskandidaatit, ei muuta kuin 
titteliä tavoittelemaan! n

Kummiväylät myös kaudella 2017 
Viime kaudella kokeilimme kentällämme kummiväylätoimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on lisätä pelaajien viihtyisyyttä sekä auttaa ja tukea kenttähenkilökun-
taa heidän työssään. Tavoitteena on myös lisätä yhteishenkeä ja yhteistyötä 
pelaajien ja kenttähenkilökunnan välillä.
 Jatkamme väyläkummitoimintaa myös tulevalla kaudella. Viime kesänä väy-
listä varattiin noin puolet. Se oli hyvä alku, ja siitä on helppo vielä parantaa. Oli 
ilo pelata väyliä, jotka olivat siistit tiitikun puolikkaista, tupakantumpeista ja 
muista roskista. Kauniit kukat tiipaikoilla olivat ihana plussa!
 Kokoa 4-6 hengen ryhmä ja valitse ryhmällenne sopiva väylä. Klubin ilmoi-
tustaululla on lista, johon voit kirjoittaa ryhmän henkilöiden nimet valitseman-
ne väylän kohdalle. Siellä on myös lista toiminnoista, joita voitte esimerkiksi 
väylällänne tehdä. Omalla kummiväylällään voi yleisen siisteyden lisäksi ideoi-
da myös muita toimenpiteitä kunhan muistaa, etteivät toimet saa haitata kent-
tähenkilökunnan työtä. 
 Kaikki mukaan parantamaan kenttämme viihtyisyyttä! n

Väylä 3 oli Kimmo ja Mikko Ha-
kolan sekä Pete-Veikko Kähärin 
kummiväylä. Sitä koristi muun 
muassa Iso Kolmonen! Orvokit 
kukkivat koko kesän kauniina.
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Talvi on taittunut ja golfkausi 
2017 jo alkanut. Meri-Teijo 
Golf Oy:n toimitusjohtaja vaih-
tui, mutta uusi on kaikille tuttu 
Tommy Skogster. 

Meri-Teijo Golf Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajaa Tom-
my Skogsteria  pyydettiin 

oman toimensa ohessa yrityksen toi-
mitusjohtajaksi. Muutenkin hallitus 
vahvistaa yhdessä operatiivista toi-
mintaansa henkilötasolla, josta hyvä-
nä esimerkkinä on Jyrki Sahlströmin 
vastuu kenttätoiminnoista.

Tommy Skogster sanoo, että nyt on 
tarkoitus kohentaa yhtiön taloutta ja 
luoda vahvempi pohja seuraajille. 
 –  Haasteistamme huolimatta 
MTG on arvostettu AA-golfyhtiöksi. 
Me omistamme kentän maat, klubita-
lon ja rantasaunan tontteineen. Tase 
on vahva. Osakkeella on vielä mark-
kina-arvoa.

Meri-Teijon kentällä tehdään täl-
lä kaudella ympäristöystävällisiä 
tekoja.

 – Ympäristötekijät ovat nykyisin 
tärkeitä myös golfissa. Meri-Teijo 
Golf Oy ja tekniikan tohtori Jouni 
Keronen käynnistivät vuonna 2016 
yhteistyössä Lappeenrannan teknilli-
sen korkeakoulun kanssa projektin, 
jossa laaditaan uusi laskentastandar-

Uuden toimitusjohtajan mietteitä
di ilmaston lämpenemispotentiaalille 
ja hiilijalanjäljelle Meri-Teijo Golfilla. 
Mukana hankkeessa ovat vahvasti 
myös Suomen Golfkenttien Yhdistys 
ja monet muut toimialan tahot.

Yleisesti ottaen kentälle kuuluu 
Tommyn mukaan hyvää.
 – Väylät ovat hyvässä kunnossa. 
Kunnostus- ja parannustoimenpitei-
tä on tehty ja niitä tullaan jatka-
maan. Muun muassa bunkkereita 
parannellaan edelleen. Viime vuosi-
na vähälle käytölle jäänyt rantasau-
na on laitettu myyntiin.

Meri-Teijolla järjestetään tänäkin 
vuonna erilaisia kilpailuja ja touko-
kuussa on jälleen tilaisuus kaikille 
lähialueiden asukkaille ja mökkiläi-
sille tutustua golfiin yhteistyössä 
Meri-Teijo Golf ry:n kanssa.
 – Hyvään kauteen tarvitaan kui-
tenkin meidän kaikkien panosta ja 
yhteistyötä, sanoo Tommy. n

Teksti: Tarja Hakulinen
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24h junnuille tuotti 6625 euroa – ja yhden holarin!

Mahtava tuki junnuille! 43 suomalaisen joukkueen 
yhteinen 24h-pelitempaus 27.-28.6.2016 tuotti 
Meri-Teijossa tuntuvan rahapotin junnutoimin-

taamme. Winnie Söderholm, Joonas Björkman, Jyrki 
Sahlström ja Kari Pulli – miljoonat kiitokset! 

Huikea oli suoritus 7/8 kierroksen maratonilla:
l  Winnie  81 par, 31 birdie, 3 eagle
l  Kari    38 par, 8 birdie
l  Jyrki   34 par, 4 birdie, 1 hole-in-one
l  Joonas  33 par, 3 birdie

Miehet tekivät yhteensä peräti 186 paria, 46 birdieä, kol-
me eaglea ja yhden holarin. Winnien mukaan kahdeksan 
kierrosta (144 reikää) 24 tunnissa vaati askelmittarin mu-
kaan noin 110 000 askelta. Winnien kokonaistulos oli – 7. 

Suuret kiitokset kaikille tukijoille ja huoltojoukoille!   
Teidän panoksenne mahdollisti tämän hienon tapahtu-
man onnistumisen. Erityiskiitos suurlahjoittajallemme 
Seppo Wacklinille. n

MTG-juniorit ja junioritoimikunta
Teksti: Riitta Avola

Kuvat: Tanja Rivinoja
Kesäyön sankarit (vasemmalta oikealle): Kari Pulli, Joonas 
Björkman, Winnie Söderholm ja Jyrki Sahlström. 
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Junnujen tapahtumakalenteri, alkuvuosi 2017 
Junnutapaaminen su 7.5. klo 11.30: mukana vanhemmat, junnut ja junioritoi-
mikunta. Tervetuloa ”vanhat” ja uudet juniorit !
 
pe 21.4.     14.30-17.00 opettajien golfkoulu/kirkonkylä
la 22.4.    koko päivä  yhteisleiri KGV/VGC junnut (MTG:n jäsenet)
to 4.5. 10.30-13.30  koululaisten golfkoulu/kirkonkylä 5.lk           
su 7.5. 12 -14   pro/junnuohjaajat
su 21.5. 12-14      junnuohjaajat/ lähipeliä
su 28.5. 12- 14     pro/junnuohjaajat
su 11.6.  9-15.30  junnuleiri (avoin leiri)
su 18.6. 12-14 junnuohjaajat/harkat/peli
su 2.7. 12-14 pro/junnuohjaajat 
su 9.7.  12-14 pro/junnuohjaajat
ke-to 12.-13.7.  junnuleiri (avoin leiri)

Loppukauden tapahtumista päätetään kesäkuun aikana. Tiedot löydät MTG:n 
kotisivuilta. Voit myös liittyä facebook-ryhmäämme MTG juniorit 2015-2017.

Jos on kysyttävää, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Uudet junnut ovat terve-
tulleita iloiseen joukkoomme. n

MTG junioritoimikunta
Riitta Avola, p. 050 595 4328, riitta_avola@hotmail.com

Kari Nurmimäki, Mia Eklund, Sirkku Leikkonen ja Amanda Jantamut

MTG:n juniorimestaruuden 2016 voitti 
Emil Sundvik. Hopeaa sai Benjamin Virta 
ja pronssia Jarla Broms. Neljänneksi tuli 
Roni Rytkönen ja viidenneksi Jesper Bär-
ling. Onnittelut kaikille, pelasitte hyvin. 
Kiitos myös ohjaajille ja mukana olleille 
vanhemmille. 
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Parikymmentä vuotta sitten 
lähdin kotiseudultani Turusta 
ja aikani maailmaa kierreltyäni 

päädyin Teijolle. Syyt eksymiseeni 
tänne päin universumia olivat tietysti 
golf ja Meri-Teijon golfkenttä. 

Green card oli sujahtanut taskuuni 
lepäämään jo vuonna 2008, mutta 
vasta muutaman vuoden kulut-
tua innostuin pelaamaan ja löysin 
itseni heiluttamasta mailaa Teijolla 
ja jonkin ajan kuluttua myös töis-
tä klubilta. Ja sille tielle jäin. Toki 
välissä ehdin nopeasti käydä vielä 
majailemassa Turussa, mutta vuonna 
2012 muutin Teijolle Riitta Avolan 
pyydettyä minua töihin Meri-Teijo 
Golfiin. Mietin asiaa puoli tuntia 
ennen suostumistani ja seuraavana 
päivänä ajoin paikan päälle ja löysin 
vuokra-asunnon Teijon kartanoa 
vastapäätä. Nykyinen asuntoni on 
järjestyksessä numero neljä Teijolla. 

Askel askeleelta asuntoni ovat lä-
hestyneet golfkenttää. Työn ja golfin 
lisäksi eniten elämääni vaikuttavat 
16-vuotias pyhä birma -kissa C.C. 
sekä kultaiset noutajat Lotta, 7 v, ja 
Viola, 1,5 v, sekä tietenkin golfaava 
miesystäväni. Muista harrastuksista 
leijonan osan vie intomielinen puu-
tarhanhoito. Erittäin lähellä sydäntä-
ni ovat myös ruoanlaitto ja hyvästä 
ruoasta nauttiminen sekä sienestys. 
Muun vapaa-aikani vietän käyttäen 
kylän runsaita palveluita ja seuruste-
lemalla kyläläisten kanssa. 

Matkani caddiemasteriksi on 
mutkitellut – lukion jälkeen olen 
suorittanut tutkinnot ravintola- ja 
hotellialalla, vaatetusartesaaniksi, 
kynsimuotoilijaksi ja välissä opiske-
lin kirjastoalaakin Sveitsissä.  

Tieni golfammattiin – Head Caddiemaster esittäytyy
Kausi 2017 on jo käynnistynyt ja 
sen mukana uusia haasteita työhön 
tuovat muun muassa eBirdie-so-
vellus, uusi kassajärjestelmä sekä 
kotisivujen päivitysalustan muutos. 
Onneksi oikea käteni Jenni Larpa 
tulee ahertamaan klubille jo kolmat-
ta vuotta peräkkäin. Ja taustavoima-
na on yhä tietotaitoineen kaikkien 
caddiemastereiden alkuäiti, hyvä 
ystäväni Avolan Riitta. Myös Salon 
pitkäaikaiselta Head Caddiemaster 
Anu Länsisalmelta olen saanut tar-
vittaessa erinomaista vertaistukea ja 
neuvoja. Yhteistyöllä se onnistuu. 

Tältä kaudelta toivon kaikille pelaa-
jille ja henkilökunnalle hyvää yhteis-
henkeä – pelataan myös aloittelijoi-
den sekä vieraspelaajien kanssa ja 
otetaan aina kaikissa toimissamme 
muutkin pelaajat huomioon. Pide-
tään Meri-Teijo Golf kaikille viihtyi-
sänä paikkana! n

Tanja Rivinoja, hcp 40
Head Caddiemaster

Tarjoilijan töitä ehdin enimmäkseen 
tehdä ulkomailla. 

Kokemuksistani olen saanut hyvää 
pohjaa caddiemasterin monimuo-
toiseen työhön. Yksikään työpäivä 
ei ole toisensa kaltainen ja joskus 
vaaditaan paljon luovuutta asioiden 
läpiviemiseen. Teijolla caddiemaste-
rilta vaaditaan lisäksi muun muassa 
nopeutta, järjestelykykyä, hyviä 
hermoja sekä erittäin elastista huu-
morintajua. Lievä hulluuskaan ei ole 
ollut pahitteeksi. Vaikka työ onkin 
välillä huiman hektistä ja venyttävää, 
niin kaikkien mieleisintä on tietenkin 
asiakkaiden kanssa asiointi. Elämä 
golfareiden luvatulla paikkakunnal-
la on kaikin puolin golfintäyteistä, 
myös työn ulkopuolella. 

Aina jossain vaiheessa pelikautta it-
sellenikin iskee into päästä ulkoilut-
tamaan mailojani. Osallistun kilpai-
luihin minkä ehdin, vaikkakin perin 
ankealla tulostaulukolla. Tärkeintä 
kuitenkin on osallistuminen yhtei-
seen hauskanpitoon sekä pelaaminen 
eri porukoissa. Vuoden 2015 MTG:n 
mahtava seuramatka Espanjaan jää 
muistoihini ensimmäisenä golfmat-
kanani ulkomaille. Toivottavasti 
jatkoa seuraa! 
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To 6.7. MTG:n Senioreiden kuukausikisa
La 8.7. Meri-Ruukki Open  
Ke 12.7. Lady Cup II 
To 13.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
Ti 18.7. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
To 20.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 22.7. Golf Balance 
To 27.7. Zappe Tour with OnGolf
To 27.7. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 29.7. Kemiönsaaren / Dragsfjärdin golfareiden 
 mestaruus & Kimito Island Open

ELOKUU 
To 3.8. MTG:n Senioreiden kuukausikisa 
Ti 8.8. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga 
To 10.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 12.8. Astrum Auto Open 
To 17.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 19.-su 20.8. MTG Ry Mestaruus 2017 
La 19.-su 20.8. MTG Ry Mestaruus 2017 MIEHET 
To 24.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
To 31.8. MTG:n Senioreiden viikkokisa 

SYYSKUU 
To 2.9. Perniöläisten lippukilpailu 
To 7.9. MTG:n Senioreiden viikkokisan finaali
La 9.9. Zappe Tour with OnGolf finaali I 
Ti 12.9. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga

TOUKOKUU
Ti 4.5. Zappe Tour with OnGolf 
To 4.5. MTG:n Senioreiden kuukausikisa 
La 6.5. Koulutus- ja harjoittelupäivä MTG:n jäsenille
To 11.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 13.5. Golfpiste.com Kesäkiertue 2016 
To 18.5. MTG:n Senioreiden viikkokisa
La 20.5. Naisten Pankki Open 2017 -kiertue (scramble)
Ti 23.5. M65 Tour
Ke 24.5. Zappe Tour with OnGolf 
Ti 30.5. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga

KESÄKUU 
To 1.6. MTG:n Senioreiden kuukausikisa  
To 8.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa  
La 10.6. MTG ry:n vuosikilpailu 
Su 11.6. Naistenpäivän scramble AVOIN KAIKILLE
To 15.6. Zappe Tour with OnGolf
To 15.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa 
Ti 20.6. VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
To 22.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa
Ma 26.-ti 27.6. Junnugolf 24h 
To 29.6. MTG:n Senioreiden viikkokisa

HEINÄKUU 
La 1.7. Evoke masters - Salon Mestaruus 1.-2.7. 
Ma 3.7. MTG:n kesäretki Hanko Golfiin
To 6.7. Zappe Tour with OnGolf

Kilpailut 2017 (tilanne 18.4.2017. Muutokset mahdollisia.)

M-Teijon Kyläkauppa   JOKA PÄIVÄ• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila B-oikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi
• Käteisnostot
• Vuokrattavana peräkärry ja
   kumivene (perämoottori 9.8 hp)

Teijontie 67, Teijo • p. (02) 736 6160 • teijonkylakauppa@gmail.com • Tervetuloa!
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 Peltomäki Golf on luonut Green Card -mallin, jossa 
on mietitty juuri lajin aloittamisen haasteellisuut-
ta: miten aloittaminen olisi helpompaa ja tukea sai-

si heti alussa. Kaikilla kentillä on erilaiset mahdollisuudet 
vastaanottaa uusia pelaajia. Etenkin pääkaupunkiseudun 
kiireellisimmille kentille on vaikea päästä rauhassa opis-
kelemaan pelaamista, kun kenttien käyttöaste on kor-
keimmillaan.

Tärkeintä alussa ovat pelinopeus, turvallisuus ja yleisim-
mät säännöt. Pego on tehnyt videoita golfkurssien ennak-
komateriaaleiksi. Niiden avulla voidaan ennen kurssille 
tuloa opiskella sääntöjä, etikettiä sekä lyöntitekniikoiden 
perusteita. Tämän jälkeen on luontevaa käydä läpi kolmen 
tunnin mittainen koulutusjakso käytännön harjoittelua. 
Aikaisempaa harjoittelukokemusta omaava voi lopuksi 
suorittaa pelikokeen, jossa mitataan käytännön osaamista 
kentällä (ripeä ja turvallinen liikkuminen). Tästä siirrytään 
viideksi valinnaiseksi tunniksi Pego Clubiin, jossa jatke-
taan lajitaitojen opiskelua muiden aloittelijoiden ja jo pe-
laavien kanssa.  
 
Lähes 20 opetusvuoteni ajasta mieleeni tulee vain kolme 
luontaisesti lahjakkaasti swingaavaa oppilasta. Yksi oli 
Green Card kurssilainen tennis-taustalla. Toinen oli 8-vuo-
tias juniori (joka ei tosin golfista liiemmin innostunut) ja 
kolmas voimistelua harrastava parikymppinen tyttö. Hän-
täkään laji ei erityisemmin kiinnostanut, mutta tekniikka 
oli hänellä ja kaikilla kolmella luontaisesti oikein. Käytän-
nössä siis suurin osa pelaajista joutuu opiskelemaan tek-
niikan paloissa vaihe kerrallaan.
 

Näin aloitat golfin – ammattilaisen näkökulma

Golftekniikoita näkee monenlaisia ja usein liikkeitä teh-
dään luontaisesti täysin epäedullisesti. Palloa esimerkiksi 
yritetään nostaa ilmaan niin, että paino pidetään takajalal-
la. Ben Hogan totesi, että jos hän olisi tehnyt alussa kaikki 
päinvastoin mitä hän luontaisesti olisi halunnut, olisi hä-
nestä nopeammin tullut huippuswingaaja.
 
Harhaa meille golfissa luo se, että voimme lyödä hetkel-
lisesti täydellisiä lyöntejä ja toisaalta saman kierroksen 
aikana emme suoriudu helpoistakaan peruslyönneistä. 
Tämä johtuu yleensä siitä, että luomme tietyn mielikuvan 
lyönnistä, mutta asento mihin asetumme ennen lyöntiä ja 
mitä liikeratoja teemme swingin aikana ovat ristiriidassa 
halutun lyöntikaaren kanssa. Lopputulos on epäpuhdas 
lyönti, joka ei päädy haluttuun paikkaan. Golfissa kehittyy 
alussa aika nopeasti ja tasoitus tippuu vauhdilla. Tämä 
luo helposti harhaa, että minähän osaan tämän. Jos perus-
teista on laistettu, tasoituksen lasku saattaa pysähtyä eikä 
kehittymistä tapahdu, vaikka kuinka lisäisi kierrosmääriä. 
 
Ote on tärkeä tekninen asia ja kun se on kunnossa, voi 
palloon saada puhtaan osuman ja suoran lentokaaren pal-
loon.
 
Suurin osa oppilaistani harmittelee vain kahta asiaa: 
1. olisinpa tullut oppiin aiemmin ja 
2. olisinpa aloittanut golfin aikaisemmin.

Opiskelemalla teet golfista hauskempaa ja helpompaa! n
 

Jyry-Jussi Peltomäki
040 558 9225

Director of Golf
Peltomäki Golf Oy

Opiskele perusteet kuntoon ensimmäisen pelivuotesi aikana.

Aloita aktiiviharjoittelu ja pelaaminen Green Card -kurssin jälkeen.

Käy opissa säännöllisesti, jotta omaksut alussa oikeanlaiset tavat.

Nauti pelaamisesta ja muista, että muutkin ovat aloittaneet joskus.

Oikea tekniikka rasittaa kehoa vähemmän.
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Meri-Teijo Golf kutsui kaikkia golfista kiinnostuneita tutus-
tumaan golfin saloihin ja kokeilemaan golfia käytännös-
sä. 24.9.2016 pidetty tapahtuma tuki osaltaan Suomen 
Golfliiton Golf 55+ -kampanjaa, jonka tarkoituksena on 
saada lajin piiriin uusia harrastajia ja madaltaa lajin aloi-
tuskynnystä sekä tuoda esiin golfin liikunnallisia hyötyjä 
sekä henkistä vireyttä edistäviä vaikutuksia. Tilaisuuteen 
saatiin kokoon 25 innokasta ja motivoitunutta kokeilijaa.

Tilaisuus aloitettiin aamukahvilla, jonka aikana Me-
ri-Teijo Golfin senioritoiminnan vetäjä Jouni Palm-
gren esitteli osallistujille Meri-Teijo Golfin toimin-

taa ja toimijoita sekä Golfliiton Into ja Ilona -hankkeen 
tavoitteita. Lisäksi käytiin läpi päivän ohjelma, josta pää-
osan muodostivat kahden ja puolen tunnin golfin kokeilut 
kentän harjoituspaikoilla sekä lounaan jälkeen pidettävät 
leikkimieliset kilpailut. 

Golf-alkeiden opetusta antoi lyöntiharjoituspaikalla PGA 
Pro Jyry-Jussi Peltomäki Pego Golf Schoolista, ja avustajat 
opastivat kokeilijoita. Paikallisten innoittajien lisäksi mu-
kana oli myös Rauno Tarkia Naantalin Aurinko Golfista. 

Ilahduttavaa oli nähdä se nopea kehitys, jonka osallistujat 
saavuttivat jo lyhyen harjoittelun jälkeen. Edistymisen ja 
onnistumisen aikaansaama ilo paistoi kaikkien kasvoilta. 
Alussa tehdyt hutilyönnit tai vikaan suuntautuneet maa-
nuoliaiset unohdettiin nopeasti oikean lyöntitekniikan 
iskostuessa mieleen ja hyvien lyöntien määrän lisäänty-
essä. Alkujäykkyydestä päästiin nopeasti eroon ja saatiin 
vapautuneisuuden tuomaa varmuutta.

Puttiviheriöllä junnuvalmentaja Kari Nurmimäki näytti 
erilaisia puttaustyylejä ja oikeaa puttaustekniikkaa. Put-
taus oli erityisesti naisosallistujien joukossa suosittua ja 
he omaksuivat perusteet nopeasti ja tehokkaasti. Syntyi 
vilkasta kommentointia ja innostavia kiljahduksia puttien 
upotessa tavoitteena olevaan reikään. Puttiharjoittelun te-
hokkuus nähtiin tuloksissa, joita kokeilijat myöhemmin 
saivat aikaan puttauskilpailuissa.

Pas 3 -radalla kokeiltiin muutamilla väylillä, miltä pelaa-
minen tuntuu käytännössä, kun palloa pelataan avaus-
lyönnistä viheriölle mahdollisimman vähin lyönnein. Yh-
tään holaria ei tosin saatu, paljon hienoja lyöntejä kyllä.  

Avoimet ovet houkuttivat 

t
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Pekka Sinkkilä in memoriam
Vuosikymmenen mittaisen työrupeaman Meri-Teijo Golf 
Oy:n toimitusjohtajana työskennellyt Pekka Sinkkilä me-
nehtyi pitkäaikaisen sairauden jälkeen Salossa 7.9.2016. 
Hän oli syntynyt 18.7.1938 Hämeenlinnassa.
 Pekka Sinkkilä seurasi Salon alueen golfin kehitystä yli 
kymmenen vuoden ajan. Vuosina 1997-2007 Pekka toimi 
toimitusjohtajana Meri-Teijon kentällä, jossa hän oli jo 
aiemmin ollut erilaisten kilpailujen taustavaikuttajana.
 Pekka Sinkkilä oli monessa mukana. SHG:n edustusjouk-
kueen kapteenina hän luotsasi joukkueen EM-pronssille Es-
panjassa. Se oli ensimmäinen Suomeen voitettu EM-pronssi. 
Pekka oli myös Nordcenterin seuran ensimmäisen hallituk-
sen jäsen ja ensimmäinen kapteeni. Lisäksi hänellä oli ken-
tällä myös proshop yli viisi vuotta.
 Pekka ehti toimia kilpailujen johtajana lukuisissa eri 
amatöörien ja ammattilaisten yhteiskilpailuissa ja hänellä 
oli lukuisia luottamustehtäviä esimerkiksi Suomen Golf-lii-
ton kilpailutoimikunnassa, Golfkenttien yhdistysten halli-
tuksessa ja Golfkenttien toimitusjohtajien yhdistyksessä.
 Sinkkilän Pekan perusajatuksena oli Meri-Teijo Golfin 
toiminnan rahoittaminen vieraspelaajilla ja kilpailuilla. Pe-
kan ansiosta MTG:lle kehittyi melkoinen historia SM-tason 
kilpailujen järjestämisessä. Esimerkiksi Finnish Golf Tourin 
ensimmäinen osakilpailu kisattiin vuosikausia Meri-Teijol-
la. Erityisen ylpeä Pekka oli siitä, että Sotiemme veteraanit 
-kilpailu pelattiin toistakymmentä vuotta Meri-Teijolla.
 Myös vieraspelaajia koskevat suunnitelmat toimivat hy-
vin. Meri-Teijon varhaiset keväät vetivät innokkaita golfa-
reita kentälle aina Lappia myöten. Niinpä kenttä teki ison 
potin kenttämaksuina heti kauden alussa. Pekka itse piti 
parhaimpina saavutuksinaan rantasaunan ja par 3 -kentän 
rakentamista.
 Meri-Teijo Golf muistelee lämmöllä Pekka Sinkkilän upe-
aa ja määrätietoista työtä, jonka ansiosta me golfarit saam-
me edelleen nauttia hienosta kentästä! n

Teksti: Tarja Hakulinen 
Kuva: Pentti Niemi

Pääasia oli kuitenkin, että kaikilla oli hauskaa. Intoa antoi 
myös lupaus siitä, että kokeilijat saivat jatkaa harjoittelua 
syksyn aikana, pelata par3-radalla ja lainata siihen mailoja 
toimistolta, kaikki ilman veloitusta.

Piristävän liikuntarupeaman jälkeen keittolounas mais-
tui. Lounaan aikana jaettiin täytettäväksi tutustujakor-
tit, joiden tiedot syötettiin Golfliiton tietokantaan. Näillä 
osallistujat ovat mukana Golf 55+ -kampanjan 500 euron 
Golfreseptin matkalahjakortin ja muiden upeiden palkin-
tojen arvonnassa. Lounaalla käytiin läpi tulevan kilvan 
suorituspaikat ja tehtävät. Lisäksi Gunnevi Westerlund 
(Rehab Center Kemiöstä) kertoi lyhyesti uudesta fysio-
terapeuttisesta menetelmästä, jota hän esitteli lounaan 
jälkeen. Jyry-Jussi Peltomäki lupasi järjestää halukkaille 
myös alkeiskurssin, jonka lopuksi osallistujilla oli mah-
dollista suorittaa golfin green card. 

Lounaan jälkeen käynnistettiin pikku kilpailut neljällä eri 
suorituspaikalla. Kilpailijoilla oli jokaisella suorituspaikal-
la yksi harjoitusyritys sekä kolme kilpailuyritystä. Kilpai-
lun palkintoja olivat lahjoittaneet Mathildan Marina, Ma-
thildedalin Kyläpanimo ja Kyläleipuri, Ruukin Kehräämö 
ja Puoti. Joitakin kokeilijoita lähti vielä pelaamaan 18-rei-
käisen golfkentän alkupään väyliä innoittajien kanssa.

Päivä oli oikein onnistunut. Sekä järjestäjät että osal-
listujat olivat tyytyväisiä ja toiveikkaita jatkon suhteen. 
Lämmitti sydäntä, kun lopuksi moni kävi kiittelemässä 
päivästä oikein kädestä pitäen ja muuan kaveri totesi kä-
tellessään, että ”kai se on nyt alettava golfaamaan, kun 
tuli jo ensimmäinen golf-palkintokin”. n

Teksti: Jouni Palmgren
Kuvat: Pentti Niemi
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+358 2 4260 170 tourism@visitkimitoon.fi

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
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P
ekka on 57-vuotias, asuu 
Vantaalla, hänellä on vaimo 
Maarit, kaksi lasta ja kol-
me lastenlasta. Hän syntyi 
Varkaudessa, opiskeli Tam-

pereella hallinto- ja taloustieteitä ja 
aloitti työuransa assistenttina Vaasan 
Kauppakorkeakoulussa. Hän muut-
ti Helsinkiin 1986 ja työpaikat vaih-
tuivat Sosiaali- ja terveysministeriön 
tutkijan työstä tutkimuspäälliköksi 
Veronmaksajain Keskusliittoon ja 
edelleen Etelärantaan ekonomistik-
si ja osastopäälliköksi kansantalo-
usosastolle. Kun EK syntyi, Pekasta 
tuli PK-yrityksistä ja yrittäjyydestä 
vastaava johtaja. Kolme vuotta hän 
oli Suomalaisen Työn liiton toimi-
tusjohtajana ja aloitti vuonna 2012 
nykyisessä työssään Yleisen Teolli-
suusliiton YTL:n toimitusjohtajana. 
Toimenkuvakseen Pekka määrittelee 
”lobbarin”.
 Pekalla on monia luottamustoimia. 
Hän istuu kuudessa hallituksessa ja 
toimii kahden hallituksen puheenjoh-
tajana. Tämän vuoksi hän ei vapaa-ai-
kanaan ole halunnut lähteä mukaan 
mihinkään muuhun järjestö- tai hal-
litustoimintaan.

Hän pelaa useimmiten 

iltaisin, aika usein yksin, 

ei yleensä varaa peliaikaa, 

kantaa bägiänsä, pelaa 

mallikkaasti ja on hiljai-

nen, mutta aina kohtelias. 

Hän on Pekka Tsupari.

Kuka on tämä mies?
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 Meri-Teijon alueelle Tsuparin per-
he päätyi vuonna 2008 ostettuaan 
tontin Mathildedalista. Talo valmistui 
2011. Upea alue on hurmannut koko 
perheen. Lähes joka viikonloppu he 
saapuvat kakkoskotiinsa, jossa aikaa 
vietetään ulkoillen, veneillen, lasten-
lasten kanssa touhuten ja tietysti 
myös golfaten. Pekan näkee rangella 
harjoittelemassa jopa lumiseen ai-
kaan!
 
Mistä on peräisin erikoinen sukunimi?
Tsuparin suku on lähtöisin Karjalas-
ta, Salmin kylästä. Kylä sijaitsi lähellä 
Venäjän rajaa. Mummi puhui venäjää 
ja ukki karjalaa. Pekan vanhemmat 
tapasivat toisensa sodan aikana ja 
tulivat evakkoina Varkauteen Karja-
laiskylälle, jossa Pekka syntyi vuon-
na 1960. Alkuperäinen sukunimi oli 
Tšubari, josta Tsupari on suomennos. 
Tsupareita on noin 50, toinen suku-
haara kirjoittaa edelleen nimensä al-
kuperäisellä tavalla. 

Miten alkoi golfharrastus? 
Pekka aloitti golfharrastuksen suh-
teellisen iäkkäänä vuonna 2006. Hän 
meni vaimonsa kanssa kursseille 
Gumböle-golfiin ja jo ensimmäinen 
golfkierros vei sydämen. Hän rakas-
tui lajiin välittömästi. Tuo tunne ei 
ole hiipunut vieläkään. Valitettavasti 

vaimo ei hurmaantunut lajista, mutta 
antaa Pekan pelaamiselle ja harras-
tamiselle täyden siunauksen. Hieno 
homma! 
 Pekan omia sanoja lainatakseni: 
– Lauantai-iltaisin, kun astelen lyö-
mään avausta väylällä 16, katselen 
auringon laskua silmieni edessä ja 
ajattelen, kuinka onnekas olenkaan, 
kun saan pelata golfia!  
 
Mitä oli ennen golfia?
Pekalla on takanaan upea urheilija-
tausta. Hän oli 1980-luvulla Suomen 
parhaita triathlonisteja. Silloin kisat-
tiin Suomessa pääasiassa varttimat-
koilla ja puolikkailla matkoilla: 2 km 
uintia, 90 km pyöräilyä ja 21,1 km 
juoksua. Tätä varten Pekka treenasi 
kuutena päivänä viikossa, parhaim-
millaan kolme kertaa päivässä, 16-25 
tuntia viikossa. Ei ihme, että hänet 
näkee harjoittelemassa golfiakin in-
nokkaana. Tuota taustaa vasten se on 
ymmärrettävää. 
 Triathlonin lisäksi Pekka on aja-
nut kilpaa pyörällä ja juossut myös 
maratoneja. Kilpaa hän ajoi noin 10 
vuoden ajan ja lopetti tämän uran pa-
haan kaatumiseen. Viimeisen mara-
tonin hän kertoo juosseensa vuonna 
1996 ja silloin aika oli 2.40,19. Siinä-
pä meille kaikille tavoittelemista!
 Nykyään golf vie suurimman osan 

Pekan harrastusajasta. Mies käy ker-
ran viikossa uimassa lastenlastensa 
kanssa ja talvisin hän on innokas 
hiihtäjä. Juoksu ei enää maistu. 

Millaisia odotuksia alkavalle kaudelle?
Kaksi edellistä kautta ovat olleet Pe-
kalle pettymyksiä. Hän ei ole saavut-
tanut keväällä itselleen asettamiaan 
tavoitteita. Lyönnit ovat aika ajoin 
olleet täysin sekaisin, ja tasoitus on 
ollut noususuunnassa. 
 Tulevasta kaudesta Pekka odottaa 
edellisiä parempaa. Tavoitteena on 
laskea tasoitus nykyisestä kuudesta 
pari pykälää. Hän uskoo vakaasti, että 
se onnistuu. Hän uskoo kehittyvänsä 
edelleen paremmaksi pelaajaksi ja 
on valmis tekemään sen eteen paljon 
töitä. Pekan näkee siis tänäkin kesänä 
kiertämässä kenttää lähes joka päivä 
(tai ilta) ja välillä vielä rangella ja put-
tiviheriölläkin.

Lyhyet nopeat
Mitä odotat? – Kesää!
Mitä toivot: – Eläkepäiviä
Mihin uskot? – Vaimooni
Mitä et halua? – Sairauksia
Mistä iloitset? – Lapsenlapsistani. n

Teksti: Kaija Kiviharju
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MTG Etelä-Afrikassa
Tusinan verran meriteijolaisia vahvistetttuna muutamal-
la vieraalla vietti upean kaksiviikkoisen Etelä-Afrikassa. 
Ensimmäinen viikko vietettiin Kapin alueella, tutustuttiin 
viinitiloihin, käytiin Hyväntoivonniemellä ja tietenkin gol-
fattiin. 
 Toisella viikolla jatkettiin Garden Routen alueelle, 
Knysnan kaupunkiin ja siellä pelattiin paikalliset huippu-
kentät Pezula, Simola ja Pinnacle Point. Huikea kokemus 
ja henkeäsalpaavia maisemia. Viikkoon mahtui myös safa-
riajelu Plettenbergissa.
 Kaikki toimi hienosti – vastasihan matkan junailuista 
taatulla tyylillä  Warthog Tours ja Pauli Niemi-Jaskari. n

Teksti ja kuvat: Martti Poutanen

Norsu teki tuttavuutta meriteijolaisiin. 

Pezulan polveilevia väyliä.
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Alpo Alho Pinnacle Golfin maisemissa.

Arabella Golfissa oli isoja bunkkereita ja niitä oli paljon.
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– Nyt on aikaa olla koukussa, 
tuumii parisen vuotta golfia 
harrastanut eläkeläinen Alpo 
Alho. Leskeksi jäänyt 75-vuoti-
as Alpo kävi  Meri-Teijo Golfin 
green card -kurssin parisen 
vuotta sitten. Pahana vaivana 
ollut issias hävisi, ja lisänä tuli 
uusia tuttuja.

Uudet pelikaverit ja ystävät eli 
sosiaalinen elämä lisääntyi 
golfkierrosten myötä, iloitsee 

Alpo. Innokas mathildedalilainen pyr-
kii golfaamaan joka päivä. Viime kau-
della Meri-Teijolla kertyi 70 kierrosta 
ja muilla kentillä kymmenkunta lisää.

Alpon pelikausi kesti viime vuonna 
kotimaassa huhtikuusta marraskuu-
hun. 
 Tämän vuoden helmi-maaliskuus-
sa hän osallistui meriteijolaisten Ete-
lä-Afrikan reissuun, jossa pelattiin 
vaikeita, mutta upeita kenttiä.

 - Meri-Teijon ennen niin pitkä ja 
vaikea kenttä ei tunnu enää missään, 
heittää Alpo, joka voitti miesten Hu-
katut pallot -kisan Etelä-Afrikassa.
  Alpon mielestä varsinkin Pezulan, 
Simolan ja Pinnacle Pointin kentät oli-
vat hienoja kokemuksia.

Golfista saa uusia ystäviä

Alpon tasoitus Alpon tasoitus laski 
viime kaudella 36:een MTG:n viikko-
kilpailuja pelaamalla. Samalla tulivat 
myös säännöt tutummiksi ja ymmär-
rettävimmiksi. 
 – Pelaamalla kavereiden kanssa 
oppii pelin parhaiten. On hyvä, että 
pelikaverit kertovat reilusti ja positii-
visesti etiketistä ja säännöistä.
 – Aluksi ihmettelin, mihin griini-
haarukkaa tarvitaan, mutta sitten ym-
märsin, että sillähän korjataan jäljet. 
Sitäkään en heti tiennyt, että jos en 
osunut lyönnilläni palloon, niin huti-
kin laskettiin lyönniksi. Kiroilla ei saa 
ja hiljaa pitää olla, kun toinen lyö.

Alpo on tyytyväinen Meri-Teijon ken-
tän kuntoon. Väylät ovat suhteellisen 
väljät ja niillä on helppo liikkua. Ken-
tällä ei ole liian pitkiä siirtymisiä ja 
kärryä on helppo vetää perässä. Alpo 
tietää, että golf on hankala business 
joten Meri-Teijonkin täytyy koko ajan 
miettiä miten pärjätä markkinoilla.
 – Kentän markkinointia ja verkos-
toitumista pitäisi lisätä. Laskettelu-
rinteen kanssa voisi tehdä yhteistyö-
tä esimerkiksi yhdistämällä golfia ja 
mäkiautoilua. Jokainen voisi tuoda 
myös uusia kavereita kokeilemaan 
golfia.

Alpo aloitti golfauksen vuokraamal-
la ensin pelioikeuden, mutta tänä tal-
vena tuli sitten ostettua oma osake. 
Alpo aikoo pelata vielä monta vuotta, 
ja tällä kaudella hänen tavoitteensa 
on laskea tasoitus 30:een.
 – Alkuvaiheessa kaverit sanoivat, 
että palloa lyödään sitten apinan rai-
volla. Mutta sittemmin olen huoman-
nut, että golf tekee nöyräksi, sanoo 
Alpo. n

Teksti ja kuvat: Tarja Hakulinen
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www.kimitotelefon.fi
Butik-Kundtjänst/Myymälä-Asiakaspalvelu 
Öppet/Avoinna må-fre 9-17 ma-pe
Arkadiav./-tie 11, 25700 Kimito/Kemiö, 02 420742
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Läckerbitar på svenska 
Ärade läsare,

I medierna kan vi ofta läsa eller 
höra om hur människor allt 
mer isolerar sig och känner ett 

starkt utanförskap. Olika hobbyn 
och sportaktiviteter bidrar ofta till 
att man känner sig vara en del av 
”gänget”.
 
Enligt min åsikt är golf ett ypper-
ligt fritidsintresse. Sporten är en 
unik kombination av det roliga, en 
tillräcligt utmanande motionsform 
och umgänge med medspelare. 
Golfarna från Meri-Teijo träffas inte 
bara på banan men umgås också 
under fritiden. Vi gör gemensam-
ma resor till närliggande banor 
och under våren bekantade sig en 
entusiastisk grupp med Syd-Afrikas 
utmanande golfbanor. I tidningen 
finns en bildkavalkad från resan. På 
främmande banor får man även nya 
vänner. Själv spelade jag med ett 
trevligt franskt par, språkgränsen 
var rätt hög men vi njöt ändå av 
varandras sällskap.
 
Kring golfen bildas ofta en grupp 
som det är smärtfritt att tillhöra. 
Meri- Teijos medlemmar och spelare 
kommer från närliggande orter som 
Salo, Bjärnå och Kimito, en del bor i 
huvudstadsregionen med fritidshus 
i området eller så kommer de från 
varifrån som helst. Golfen förenar 
oss alla. Därför rekommenderar jag 
spel med vilt främmande, det lönar 
sig absolut när tillfälle ges. Nya väns-
kapsband knyts ofta under rundan.
 

Låt oss njuta av som-
maren och golfen

Golfen är en del av Tyko-bruks 
unika miljö. Årets tema är 
gemenskap, vilket innebär att 

njuta av sin favorit hobby i trevligt 
sällskap. Gemenskap betyder värme 
och trygghet inte utanförskap.

Vad är öppen gemenskap?
n  Alla känner sig välkomna - till 
exempel på en fika
n  Vi uppmuntrar nybörjare
n  Vi stiftar nya bekantskaper och 
får nya vänner

n  Vi inkluderar alla i gemenskapen
n  Vi gör saker och ting tillsammans
n  Vi har det roligt tillsammans och 
stressar inte
n  Vi uppskattar alla slags sla - även 
usla
n  Vi njuter av spelet och motionen

Golf – den bästa fritiden på Meri- 
Teijo! Vi träffas på klubben och på 
golfbanan! n

Med varma hälsningar  
Elina Nissi

Ordförande
Meri-Teijo Golf rf

Den nya verkställande 
direktörens tankar

Vintern är över och golfsäson-
gen 2017 har redan startat. 
Meri-Teijo Golf har bytt 

verkställande direktör, den för alla 
bekanta Tommy Skogster, ordföran-
den för MTG:s direktion, ombads 
att bli verkställande direktör vid 
sidan av sin egen verksamhet, be-
rättar Tommy. Dessutom förstärker 
direktionen den operativa verksam-
heten med fler medarbetare, såsom 
Jyrki Sahlström inom banskötseln.

Å informationsutskottets och 
mina vägnar vill jag framföra ett 
varmt tack till alla som deltagit i 
tidningens marknadsföring, innehåll 
och översättning samt annonsörerna! 
Vill dessutom önska alla läsare en 
trevlig sommar och en framgångsrik 
spelsäsong!. n

Martti Poutanen
Huvudredaktör
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Tommy Skogster berättar, att nu 
är det meningen att förbättra bola-
gets ekonomi och skapa en bättre 
grund för efterföljarna.
 –  Trots allt, är MTG ett uppskat-
tat AA-golfbolag. Vi äger golfbanans 
mark, klubbhuset samt strandbas-
tun med tillhörande mark. Bolagets 
likvid är god. Aktien har fortfaran-
de gott marknadsvärde.

Stora naturvänliga åtgärder ut-
förs under denna säsong på banan.
 – För tillfället är miljöfaktorerna 
en viktig sak inom golfbranschen. 
Meri-Teijo Ab och teknik dr. Jouni 
Keronen, påbörjade år 2016 ett 
samarbetsprojekt tillsammans med 
Villmanstrands tekniska högskola, 
där man fastställer en ny beräknin-
gsstandard för klimatets uppvärm-
ningspotential och kolfotspåret på 
Meri-Teijo Golf. Med i projektet är 
dessutom Finlands Golfbaneföre-
ning och flera andra instanser med 
en stark insats.

På det stora hela mår banan bra, 
säger Tommy.

 – Banan är i gott skick, under-
hålls- och förbättringsåtgärder har 
gjorts och vi kommer att fortsät-
ta utföra dem. Vi kommer bland 
annat fortsätta förbättra bunkrarna. 
Strandbastun, som utnyttjats spar-
samt de senaste åren, har lagts till 
försäljning.

Meri-Teijo ordnar även detta år oli-
ka tävlingar och under maj månad 
har alla fastbosatta och sommars-
tuge-ägare inom ett mer utvidgat 
område tillfälle att bekanta sig med 
golfen i samråd med Meri-Teijo Golf 
rf.
 – För en framgångsrik säsong 
behövs allas insats och samarbete, 
förtäljer Tommy. n

Text: Tarja Hakulinen
 

Öppna dörrarnas evenemang 
på Meri-Teijo Golf 24.9.2016

Meri-Teijo Golf inbjöd alla 
–  oavsett ålder, kön eller 
storlek – intresserade av 

golf, som ville bekanta sig spelets 
mysterier samt prova det i praktiken. 
Evenemanget stödde delvis Finlands 
Golfförbunds Golf 55+ kampanj, 
vars mål var att få nya hobbyister till 
grenen och sänka begynnartröskeln 
samt föra fram nyttan av motion och 
det psykiska välbefinnandet. I tillfäl-
let deltog 25 entusiatiska deltagare, 
som ville bekanta sig med golfspelet.

Tilfället började med kaffeserve-
ring på morgonen. Då presenterade 
seniorverksamhetens ledare från 
Meri-Teijo, Jouni Palmgren, klub-
bens verksamhet och aktörer samt 
målen för Golfförbundets ”Into och 
Ilona”-projektet. t
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Hos oss får du alla bank-,  
försäkrings- och

fastighetsförmedlings- 
tjänster du behöver.

Tidsbokningar 
på tfn 0800 0 2470 

eller aktia.fi.  

Välkommen!

Meiltä saat kaikki  
tarvitsemasi pankki-,

vakuutus- sekä kiinteistön- 
välityspalvelut.

Ajanvaraukset 
puh. 0800 0 2470 

tai aktia.fi. 

Tervetuloa!

Aktia Bank, Kimito
Arkadiavägen 2

Aktia Pankki, Kemiö
Arkadiantie 2

Därefter gick vi igenom dagens pro-
gram, som bestod till största delen 
av en två och en halvtimmes golfträ-
ning på banans övningsställen. Efter 
lunch ägnade vi oss åt mera lekfulla 
tävlingar.

Nybörjarinstruktion på driving 
rangen utförde PGA Pro Jyry-Jussi 
Peltomäki från Pego Golf School 
och i bakgrunden fanns entusiastis-
ka hjälpredor som assisterade och 
inspirerade noviserna. Förrutom de 

lokala hjälpredorna verkade den 
gästande Rauno Tarkia från Aurinko 
Golf i Nådendahl som inspiratör.

Det var glädjande att se vilken 
snabb framgång deltagarna nådde 
efter ett kort övningspass. Framgån-
gen återspeglades på allas ansikten. 
Missarna  och markträffarna glöm-
des snabbt när den riktiga slagtek-
niken hittades och de rätta slagen 
ökade. Man blev snabbt av med de 
begynnande felen och frihetskänslan 
medförde mer säkerhet.

På putting greenen visade juniort-
ränaren Kari Nurmimäki olika putts-
tilar  samt den riktiga putt-tekniken. 
Putt-tekniken bland de kvinnliga 
deltagarna var speciellt populär ty de 
anammade puttningens grundprin-
ciper mycket snabbt. Det uppstod 
en livlig diskussion och glädjeskrik 
när putterna sänktes. Putt-övningen 
var synbarligen väldigt framgångsrik 
enligt resultaten från puttningstäv-
lingen.

På par-3-banan på några fairways 
provade man hur spelet kändes i 
praktiken med så få slag som mö-
jligt. Inget hole-in-one-slag (bollen 
med ett slag i koppen) sågs. Kanske 
man försökte undvika dem för att 
inte behöva bjuda hela gänget på 
champagne. Många utmärkta slag 
förekom dock, några direkt på gree-
nen i närheten av hålet. Huvudsaken 
var väl åndå att alla hade det roligt. 
Fortsatt gratis spel under hösten på 
par-3-banan och gratis låneklubbor 
från klubben, torde vara en inspira-
tionskälla för fortsatt spel.

Efter de första försöken efter ett 
uppiggande motionspass utomhus i 
vackert höstväder lät sig en delikat 
soppa till lunch smaka. Under lun-
chen utdelades introduktionskort, 
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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

som skulle ifyllas. De matades in i Golfförbundets 
databas, vilket betyder att deltagarna är med i Golf-55 
kampanjens utlottning med 500 euros Golfrecept re-
sepresentkort och många andra fina priser. Under lun-
chen gick vi igenom den kommande tävlingens exekve-
ringsplatser och uppgifter. Därtill berättade Gunnevi 
Westerlund (Rehab Center Kimito) kortfattat om den 
nya fysioterapeutiska metoden, som hon förevisade 
efter lunchen åt alla, som var villiga att prova den.

Jyry-Jussi Peltomäki lovade ordna en nybörjarkurs 
för de intresserade, som avslutas med green card 
-prov.

Efter lunch  startade putt- , precisionsslags- och när-
mast-flaggan -tävlingarna. Efter tävlingen fanns done-
rad och använd golfutrustning till salu. Avkastningen 
tillfaller MTG:s juniorverksamhet. Några experimen-
talister spelade ännu några av 18-hålsbanans starthål 
med supportrarna.

Dagen var i stort sett lyckad. Både arrangörerna och 
deltagarna var nöjda och hoppfulla vad fortsättningen 
beträffar. Det var hjärtvärmande då många vid tillfäl-
lets slut tackade riktigt med ett varmt handslag och då 
min vän Richard skakade hand med mig, yttrade han 
följande: ”Nog måste jag väl börja spela golf, när jag 
nu redan fick mitt första pris”. n

Text: Jouni Palmgren
Foto: Pentti Niemi
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Teijon kyläkaupasta on kehittynyt kylän 
olohuone, jossa käydään muutenkin kuin 
ostoksilla. B-oikeuksin varustettu kahvila 
tarjoaa juomien lisäksi pikkupurtavaa, peli-
automaatin, aikakauslehtiä, wifi-yhteyden ja 
tietysti ison taulutelevision, jonka ääressä 
fiilistellään yhdessä suuria urheilukisoja. 
Aurinkoinen terassi on mukava paikka istus-
kella. Masi Kauppisella on pitkä kokemus 
autoalalla, ja niinpä kaupasta voi tilata myös 
monenlaisia huolto- ja korjauspalveluja autoi-
lijoille. Esimerkiksi polttimoiden ja renkaiden 
vaihdot sujuvat vauhdikkaasti, ja renkaat 
varastoidaan haluttaessa. Kauppa suosii 
lähialueen ruoantuottajia, ostokset kuljete-
taan tarvittaessa kotiin ja kauppa on avoinna 
pitkään viikon joka päivä. Kaupasta voi tänä 
kesänä vuokrata myös katetun peräkärryn ja 
kumiveneen moottoreineen. Yhteydet: 
p. 02 736 6160 tai teijonkylakauppa@gmail.
com.

Kylillä tapahtuu

Teijon kansallispuiston palvelut paranivat, kun Metsähallitus ulkoisti 
luontokeskuksen palvelut Mathildedalissa toimivalle Ruukkimatkailu 
Oy:lle. Kahvila muuttuu pian bistroksi, johon tulee myös B-oikeudet. 
Asiakkaille on tarjolla valikoima tärkeimpiä retkeilytarvikkeita, ja suun-
nitelmissa on rakentaa yläkerran huoneisiin majoitustilaa. Lisätiedot 
p. 050 354 2487 ja info@mathildedal.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 terve-
tulleeksi Teijon Kyläkaupan vierei-
seen rakennukseen. Tiskin takana 
palvelee kultaseppä Tero Pelto-Knuu-
tila, 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 Teijo sijaitsee Brukin-
rannan entisissä tiloissa. Ravintola 
palvelee lounas- ja tilauskäytössä. P. 
050 5929301. Taustalla näkyy Teijon 
Masuuni, joka on hieno taide- ja käsi-
työkeskus. P. 040 482 2224. Tarjoilus-
ta vastaa jazzkahvila Mazzuuni.
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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. Hotelli 
tarjoaa yöpymiseen kahdeksan loft-tyyliin kalustettua 
huonetta, joissa on kaksi vuodepaikkaa, kylpyhuone ja 
taulutelevisio. Aamiainen tarjoillaan huoneiden alapuolella 
olevassa Kyläkonttorissa. Lisätietoja p. 050 354 2487 ja 
www.mathildedal.fi.

Ruukin Krouvi, Mathildedalin sataman vanhaan ruukki-
rakennukseen rakennettu tunnelmallinen krouvi tarjoaa 
lounaan lisäksi tilausannoksia, joihin kuuluvat erinomaiset 
pizzat. Krouvissa esiintyy ajoittain erilaisia musiikkiko-
koonpanoja. Terassi avautuu länteen. Pöytävaraukset 
p. 02 735 0220. Lisätietoa: www.ruukinkrouvi.fi
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Mathildan Marina valmistui viime kesäksi, mutta ympä-
ristöä ja palveluja kehitettiin edelleen kuluneen vuoden 
aikana. Satapaikkaisen ravintolan yhteydessä on pieni 
päivittäistavaramyymälä, vuokrattavat saunatilat (6+12 
hengelle) ja muutama huone rauhallista majoitusta 
kaipaaville. Viihtyisät saunatilat on varustettu oleskelu-
tilalla, katetulla terassilla ja lämmitettävällä ulkoaltaalla. 
Veneilijät ja karavaanarit pääsevät suihkuun ja vessaan. 
Myös septitankin tyhjennyspiste ja polttoaineautomaatti 
(diesel ja 98) ovat veneilijöiden käytössä. Vierasvenesa-
tamassa on 42 venepaikkaa lyhytaikaisiin yöpymisiin ja 
päiväkäynteihin. Kausipaikat ovat vuokrattavissa www.
satamapaikka.comin kautta. Varaukset ja lisätiedot puh. 
02 250 2432 ja info@mathildanmarina.fi. Lue lisää sivuilta 
www.mathildanmarina.fi

0400 58 4142
Palvelupiste myös Kemiönseudun Lukossa!

kiinteistösiivous.fi

Maria Rantanen (oikealla) ja Susanna Rautavirta ovat valmiit 
vilkkaaseen kesäkauteen Mathildan Marinassa.
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Meri-Teijo Golf 2017
HINNASTO
Arki
•  Aikuiset 40 €
• Juniorit alle 18-v  20 €
• Osakkaan vieras  25 €
• 9 reikää  25 €
• 9 reikää juniori  15 €
• 9 reikää osakkaan vieras  20 €

Viikonloput ja pyhät
• Aikuiset   45 €
• Juniorit alle 18-v  25 €
• Osakkaan vieras  30 €
• 9 reikää   30 €
• 9 reikää juniori  20 €
• 9 reikää osakkaan vieras  25 €

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

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

Jäsenmaksut ja pelioikeusmaksut
• Jäsenen liittymismaksu  0 €
• Jäsenmaksu aikuinen  80 €
• Jäsenmaksu juniori  35 €
• Osakkaan pelioikeusmaksu  685 €
• Pelioikeusosakkaan 25x-kortti  685 €
• Vuokrapelioikeus aikuinen  835 €
• Vuokrapelioikeus alle 18-v 200 €
• Vuokrapelioikeus alle 15-v  150 €
• Vuokrapelioikeus alle 10-v 70 €

Poletti, n. 40 palloa
• Poletti, normaalihinta  3 €
• Poletti, pelioikeusosakas   2 €

Auto
• Kierros  30 €
• 1/2 kierros  20 €
• Kierros pelioikeusosakas  20 €
• 1/2 kierros pelioikeusosakas  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 erottaa yksityiseksi kabinetiksi. Klubi onkin 
loistava valinta kokousten, koulutustilaisuuksien, perhejuhlien tai 
vaikka tuote-esittelyjen pitopaikaksi.

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 Tommy Skogster, 044 7300 123 tai 
sähköpostitse toimitusjohtaja@meriteijogolf.com

www.meriteijogolf.com

Löydät meidät myös Facebookista!
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Tanja Rivinoja, Head Caddiemaster                          Petteri Ahlqvist                                               Mika Manner   

  Caddiemasterit  Kenttätyöntekijät (kuvissa näkyvien lisäksi Esa Jääskeläinen)

Jenni Larpa, Caddiemaster                                        Matti Herranen                                             Joonas Niemi 



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 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. Alueen laituri, soutuveneet ja kaksi grillauspaikkaa 

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 
golfi n green-fee maksuista!


