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T

ätä kirjoittaessani oli saman päivän aamuna reilusti toistakymmentä
astetta pakkasta ja reipas pohjoistuuli, kauden alku tuntui olevan vielä
kaukana edessäpäin. Nurinkurista on se, että tämän vuoden ensimmäinen kisakierros tuli pelattua MTG:llä tammikuun alkupäivinä. Mene ja
tiedä, onko tämä sitä ilmastonmuutosta. Olen silti aika varma, että kuukauden sisään Meri-Teijon kenttä on auki ensimmäisten kenttien joukossa Suomessa.

Uusi pelikausi, uudet tuulet. Ainakin on paljon uusia kasvoja Swingin kutsun
kirjoittajissa. Molemmat kapteenit ovat vaihtuneet viime kaudesta, samoin
juniori- ja senioritoiminnan vetäjät ovat vaihtuneet. Heidän ajatuksiaan golfista ja seuratoiminnasta voit lukea tästä lehdestä. Golfseuran onnistunut
toiminta vaatiikin aina joukon aktiivisia jäseniä, mutta heitähän Meri-Teijolla
onneksi löytyy!
Swingin kutsu toivottaa vieraspelaajat tervetulleeksi. Lehden sisältö kertoo
monipuolisista alueen palveluista, kierroksen päätteeksi kannattaa tutustua
Teijon ja Mathildedalin ruukkikyliin ja niiden tunnelmaan. Pelikierroksella
huomaat, että me MTG:läiset olemme rentoa ja mukavaa peliseuraa, sopivasti
kilpailuhengellä ryyditettynä.
Omasta ja koko tiedotustoimikunnan puolesta kiitän kaikkia markkinoin-

tiin, lehden sisällön tekemiseen ja kääntämiseen osallistuneita sekä mainostajia ja toivotan kaikille lukijoille hauskaa kesää ja onnistunutta pelikautta. n
Tehdään yhdessä hieno pelikausi 2018!

Martti Poutanen
Päätoimittaja

Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2018
Puheenjohtaja
Elina Nissi
050 040 8904
elina.nissi@medialiitto.fi
Varapuheenjohtaja/tiedotustoimikunnan pj
Martti Poutanen
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KANSI: 12h junnujen hyväksi! Tuulettajina
Petteri Elo, Kari Pulli ja Jyrki Sahlström.
Kuva: Riitta Avola
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Riitta Avola teki upeaa työtä junnujen
kanssa koko viime vuoden – ja kuvasi kaiken. Lisää näytteitä s. 13.

Ulla ja Jussi Eronen pyörittävät
Jazzkahvila Mazzuunia. Lue lisää
Masuunin toiminnasta, s. 26 ja 31.
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Jäsenten näköistä toimintaa

S

euran jäsenmäärä kääntyi
viime kaudella pieneen
kasvuun ja toivottavasti
positiivinen suunta säilyy
myös tänä vuonna. Golfliiton mukaan pelaajamäärien lasku Suomessa on pysähtynyt.
Jäsenistämme 2/3 on yli 50 -vuotiaita, joista 2/3 on miehiä. Yli 20:n tasoituksella pelaavia jäseniä on reilut
2/3. Suurin osa heistä on niin sanottuja klubipelaajia, joiden tasoitukset
pyörivät 20-36 välillä. Viidennes jäsenistöstämme pelaa yli 36:n tasoituksella.
Seuramme ei ole mitään ilman aktiivisia jäseniämme. Kaikkien pelaajaryhmien odotukset huomioidaan
toiminnassamme. Osa jäsenistämme
arvostaa erityisesti kilpailuja, mutta
suurin osa pelaajistamme viihtyy
kentällä mukavan liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Viime vuosina
senioritoiminta on kasvanut ja monipuolistunut – kiitos jäsenraken-

teen ja omistautuneiden seniorikapteenien.
Talven aikana toimikuntiemme vetäjät ovat suunnitelleet kauden 2018
toimintaa. Kaikenlaista mukavaa
on kesän aikana luvassa kilpailutoiminnassa, naistoiminnassa, senioritoiminnassa ja junnutoiminnassa.
Ilman tiedotustoimikuntaa Swingin
kutsu -lehtemme ei ilmestyisi. Kiitos
kaikille toimikunnille jo etukäteen!
Tulevalla kaudella panostamme toimikuntiemme yhdessä järjestämiin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tarjolla on entistä enemmän jäsentemme
näköistä toimintaa. Tulkaa viihtymään, nauttimaan ja pitämään hauskaa yhdessä! n
Hyvää pelikautta ja vähän lyöntejä!
Elina Nissi, puheenjohtaja

M-Teijon Kyläkauppa
			
JOKA PÄIVÄ
• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila tarjoiluoikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi
• Käteisnostot
• Vuokrattavana peräkärry
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Teijontie 67, Teijo • p. (02) 736 6160 • teijonkylakauppa@gmail.com • Tervetuloa!

Lajiharjoitusten jälkeen tulee se tärkein: Yritetään ja
opetellaan jotain, mitä ei todella osata. Messin vaparit
ja jengat ovat saaneet alkunsa juuri näistä aineksista:
höntsästä ja hauskanpidosta.
Golfareilla se tarkoittaa chippejä hölmöistä paikoista,
santalyöntejä uponneista palloista ja rangella liian isolla mailalla lyhyempiä lyöntejä jne. Näitä voidaan kentällä hyödyntää varsinaisella harjoituskierroksella. Jos ja
kun homma ei mene kerralla putkeen, ei kun uudelleen
ja uudelleen.
Samat lainalaisuudet pätevät kaikkeen urheiluun ja liikuntaan. Eikä hauskanpito ja uusien kikkojen oppiminen katso ikään. Kokeile vaikka.
Naama virneeseen ja kohti mahdottomuuksia. Joskus
ne mahdottomatkin asiat vain toteutuvat. n
Toivottavasti Meri-Teijossa nähdään ensi kesänä mahdollisimman paljon höntsää!
Kari Pulli, kapteeni

Hole in One!
Enemmän ”höntsää”

M

inua on jo pitkään ihmetyttänyt golfareiden
tapa harjoitella – tai paremminkin ei harjoitella.
Useimmat lähtevät vain kiertämään kenttää tavoitteenaan mahdollisimman hyvä tulos. Luonnollista,
totta kai. Jo pelkästään kenttien aikatavoitteet ja hitaan
pelin välttämissäännötkin ohjaavat pelaajia tavoittelemaan täydellistä lyöntiä kerta toisensa jälkeen. Mitäs jos
joskus tekisitkin toisin?
Patrik Laine ja Lionel Messi ovat esimerkkejä siitä, miten leikistä tulee joskus totta ja ylipäänsä mahdollista.
Ennen varsinaista lajiharjoittelua höntsää käytetään
verryttelymielessä. Kikkaillaan, sneppaillaan ja tehdään
kaikkea kivaa.

Tilaa nyt Kemiönsaaren paikallislehti !
Prenumerera nu på Kimitoöns lokaltidning !
Pappersprenumeration
Paperitilaus

55 €
Digital prenumeration
45 €
Digitaalinen tilaus
Papper + Digital prenumeration
65 €
Paperi + Digitaalinen tilaus
Priserna är årsprenumerationspriser inklusive moms.
Hinnat ovat vuositilaushintoja sisältäen alv.
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Ladykapteenin puheenvuoro
Olen aloittanut uutena ladykapteenina tämän vuoden
alusta. Asun Perniön asemalla ja golfia olen pelannut
Meri-Teijon kentällä jo parikymmentä vuotta. Monelle
olenkin varmasti tuttu kasvo.

L

adykapteenina haluan innostaa jokaista pelaamaan
golfia omaksi ilokseen ja samalla osallistumaan
aktiivisesti seuran tapahtumiin, kehittämään omaa
pelitaitoa pron opastuksella sekä pitämään hauskaa perheen, ystävien ja tuttujen kesken. Toivon, että yhdessä
kannustamme myös uusia pelaajia golfin pariin.

Tätä kirjoittaessani aurinko paistaa kirkkaasti keväthangilla. Odotan jo kovasti lumen sulamista ja golfkauden
alkamista. Kesällä ohjelmassa on muun muassa naisten
Suuri Hanska -kisa, joka pelataan seuran matkan yhteydessä Aura-golfin upeissa maisemissa. Yhteinen Salon ja
Wiurilan golfseuran naisten kanssa pelattava Lady Cup
kisataan entiseen tapaan kaikilla kolmella kentällä.
Tämän lisäksi lähdemme yhteiselle kesäretkelle Bjärka-

sin kentälle, jossa kisataan, saunotaan ja syödään mansikoiden ja skumpan kera. Elokuun lopulla on ohjelmassa vielä oma naistenkisa Salon Skinlab Open.

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi kesän golftapahtumiin ja kilpailuihin nauttimaan golfista. n
Iloista golfkautta!

Leena Kaarlonen, ladykapteeni

Tervetuloa meille
nauttimaan monenlaisia herkkuja.Vanhassa koulussa myös
mukava Bed&Breakfast ja Ihana-Puoti.
Avoinna kesällä
päivittäin.
Rannan Muuntajassa myös kesäsuklaapuotimme.
6

www.petris.fi

Kimmolla on asiaa
Aloitin golfin 1990 luvun alussa suorittamalla green
cardin. Teijolle jäseneksi ja osakkaaksi tulin noin
10 vuotta sitten. Nyt valitsitte minut seniorikapteeniksi.
Kiitän luottamuksesta!

S

enioritoiminnalle on tärkeää fyysisen ja henkisen
kunnon ylläpitäminen sekä nautinnollisten hetkien
tuottaminen. Golf tarjoaa siihen monipuoliset lähtökohdat. Liikkuminen ulkona hyvin hoidetussa ympäristössä ja mukavassa seurassa virkistää mieltä pitkäksi
aikaa. Virkistystauot ja jälkipelit antavat lisää puhtia.
Itselleni pelaaminen on hauskaa ja rentouttavaa. Koen,
että omat ja kavereiden onnistuneet suoritukset tuottavat aina suurta iloa. Niiden avulla jaksan ohittaa monta mokaa sadattelematta! Siinä ensimmäinen tavoite eli
koko kierros ilman ainuttakaan kirosanaa. Kavereiden
kannustaminen parantaa myös omia suorituksia.
Kilpailut hämmentävät joskus. Kiukku ja armoton taistelu
luovat kiusallisia tilanteita. ”Jos ei ole itsellä kivaa, niin
eipähän ole muillakaan mukavaa!” Onni saattaa joskus
kääntää selkänsä, sillä eihän sekään kaikkialle ehdi. Voittamisen kiivas tahto sopii toki nuorille ja on osa kasvamista. Meillä senioreilla on pelissä muitakin arvoja.

Kun puitteet harrastukselle ovat kunnossa, on maksimaalisen golf-nautinnon saavuttaminen jokaisen ulottuvilla. Meillä on kaunis kenttä, jota hoitavat ammattilaiset.
Olemme kuitenkin pieni seura ja kenttä rajallisten resurssien varassa. Muutamien visuaalisten ja toiminnallisten
tekijöiden kohentaminen voi tuottaa runsaasti lisänautintoa pelaamiseen. Tässä me seniorit voimme tuottaa yhteistä hyvää pitämällä paikkoja kunnossa vaikka talkoilla.
Sekin on palkitsevaa yhdessä tekemistä.
Seniritoiminnan tavoitteeksi voisimme asettaa tilanteen,
jossa seniori tulee kentälle riemua uhkuen ja pois lähtiessään tuntee pientä kaihon väristystä rinnassaan. Tuohon
pääsemiseksi tarvitaan itse kunkin aktiivisuutta. Osallistu, mieti, ideoi ja anna ajatustesi kuulua, niin voimme
kehittää toimintaa yhä paremmaksi. Työt tarvitsevat tekijänsä, joten ota yhteyttä, jos olet vähänkin kiinnostunut
tulemaan iloiseen joukkoon kehittämään yhteistä harrastustamme. Senioritoimikunta kaipaa myös reipasta naisnäkökulmaa! n
Aurinkoista kesää ja riemullista pelikautta!

Kimmo Hakola, seniorikapteeni

Leikkimielinen kisailu on mieluisaa myös varttuneille.
”Teen parhaani ja katson mihin se riittää” -lause on meille senioreille ihan kohdallaan! Kun tekee parhaansa, golf
palkitsee pelaajan. Kun tekee sen vielä hymyssä suin, on
ilo moninkertainen. Siinä toinen tavoite golf-kierrokselle!
Senioreille järjestetään touko-elokuussa 18 viikko- sekä
4 kuukausikilpailua. Lisäksi tulossa 10 senioriliigan (VSS)
joukkuekisaa. Kilpailuista lisätietoja tiedotteissa ja ilmoitustaululla.

”Senioritoimikunnan tehtävänä on edistää
seuran seniori-ikäisten golfareiden viihtymistä
lajin parissa järjestämällä senioreille sopivia
kehittäviä ja kuntoa ylläpitäviä golf-tapahtumia seuran sisällä sekä yhteistyössä muitten
golfseurojen kanssa.”
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Pöytävaraukset: 02 735 0220
Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.ruukinkrouvi.fi
info@ruukinkrouvi.fi
Osoite:
Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal

Ravintola Ruukin Krouvi sijaitsee
idyllisessä Mathildedalissa, Teijon
kansallispuiston kupeessa.
Tarjoamme maistuvaa maalaishenkistä
ruokaa ja ystävällistä palvelua vanhassa ruukkimiljöössä ympäri vuoden.
Toteutamme ja toimitamme räätälöidyt
tarjoilut asiakkaan toiveiden mukaan
pieniin ja suuriin elämän juhlahetkiin.
Ei pidä unohtaa herkullista arkilounaspöytäämme tai kausittain uusiutuvaa
a’la carte -listaamme.
Olemme avoinna joka päivä.
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Odotusta ilmassa
Kerron tässä tulevan kauden kuulumisia Meri-Teijo Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toistaiseksi oman toimen ohella virkaa tekevänä
toimitusjohtajana.

T

alven aikana on valmistauduttu tulevaan kauteen. Puustoa
on poistettu siten, että merellinen osuus kentässämme tulee
näkyviin selkeämmin. Miesten
saunaosaston ilmettä uusitaan ja
samalla ehostetaan terassialueiden
viihtyvyyttä.

Kentän kunto on saamiemme

palautteiden perusteella arvostettu
korkealle. Tästä olen samaa mieltä.
Kentän osalta tulemme jatkamaan
samalla reseptillä, jotta kenttä olisi
jatkossa entistäkin parempi pelialusta.

Laadukas golfopetus jatkuu edel-

leen Jyry-Jussi Peltomäen johdolla.
Pro shop -palvelut tulee tarjoamaan
Suomen Golftalo Oy. Miikka Heinosen johtama yritys tekee yhteistyötä jo monien lähialueiden golfkenttien kanssa.

Yhteistyö Ravintola Ruukin Krouvin kanssa tulee entisestään tiivistymään, ja tarjolla tulee olemaan
myös lounastarjontaa tiettyinä
ajankohtina.
Meri-Teijo Golf jatkaa yhdessä

Suomen Golfkentät ry:n kanssa
hiilineutraali golfkenttä -hanketta,
joka on maailmassa ainutlaatuinen.
Hanke on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta muun muassa
YK:ssa. Golfkentällämme tullaan
järjestämään yhdessä Suomen
Golfkenttien ry:n kanssa ilmastonmuutoksen niin kutsuttu tasauspäiväkilpailu.

Klubin caddie masterina jatkaa kauden aikana Nadja Isoaho. Häneltä
saatte lisätietoja vaikkapa tulevista
kilpailuista, tapahtumista ja etuuksista.
Yhtiö onnistui edellisenä vuonna
terävöittämään taloudellisia rakenteitaan. Tämä työ jatkuu edelleen
myös tulevana kautena.

Haluan vielä korostaa, että olemme
golfyhteisö vain yhdessä. Pidetään
hauskaa kentällämme ja huomioidaan myös vieraspelaajat. n
Pelaamisiin!

Tommy Skogster
Toimitusjohtaja, Meri-Teijo Golf Oy

Timo Sandén vuoden
2017 herrasmiespelaaja
Meri-Teijo Golfin vuoden 2017 herrasmiespelaaja on Timo Sandén. Naistoimikunnan valinta oli yksimielinen. Timo
sai palkintonsa vuoden päätöskisan
yhteydessä lokakuussa. Onnea Timo!
Olet arvonimesi ansainnut!
Myös vuodelle 2018 valitaan taas uusi
herrasmiespelaaja. Valintaperusteet
löytyvät ilmoitustaulultamme. Kaikki
herrasmieskandidaatit titteliä tavoittelemaan. Ei se ole vaikeaa; ole vain oma
upea itsesi! n

Kultakortilla säästöä
Kultakortti on 25 kentän sopima etu
omalla nimetyllä pelioikeudella pelaavalle osakkeenomistajalle.
165 euroa maksavalla kortilla voi pelata
7 kertaa kaikilla sopimukseen kuuluvalla 25 kentällä ilman lisäveloitusta.
Järjestelmä on luotu golfosakkeen
omistajalle tuomaan lisäarvoa golfsijoitukselle.
Kun golfyhtiö on liittynyt järjestelmään
(Meri-Teijo Golf on mukana), kentän
osakkaalla on mahdollisuus hankkia
oma henkilökohtainen Kultakortti-status. Tiedot tallennetaan Nexgolfin tietokantaan. Pelikausi on 1.5.–31.10.2018.
Noin 100 km säteellä Meri-Teijo Golfista on 8 Kultakortti-kenttää: Alastaro
Golf, Archipelagia Golf/Parainen, Hill
Side Golf/Vihti, Kankaisten Golf/Masku,
Loimijoki Golf, Ruukki Golf, Salo Golf ja
St. Laurence Golf/Lohja. Näiden lisäksi
pääkaupunkiseudulla on useita kenttiä. Kenttälista on nähtävillä SGKY:n
nettisivuilla. n
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– Valmistuin pahimpaan lamaan
-92, ja jouduin sekalaisiin hommiin,
muun muassa grillimyyjäksi ja
ravintolan vahtimestariksi. Välillä
myin torilla ikkunapesureita, Jyrki
muistelee.
– Nuorta lakimiestä se harmitti,
mutta nyt olen noista kokemuksista
kiitollinen.

Innostava visionääri
Olen golfin pelaajana täysi pökkelö, naurahtaa Jyrki Hakkarainen,
Meri-Teijo Golf Oy:n uusi hallituksen jäsen. Uskoako lakimiestä?

1930

-luvulla rakennettu
keltainen omakotitalo
löytyy Kiskosta, kilometrin verran
keskustasta etelään. Sitä asuu ja
remontoi Jyrki Hakkarainen avovaimonsa ja kolmivuotiaan Markku-pojan kanssa. 51-vuotias Hakkarainen on onnellinen tilanteesta,
jossa hän voi tehdä kotona etätyötä
ja seurata läheltä poikansa varttumista. Esikoispoika Laurin syntymä
ajoittui vuodelle 1999, jolloin isän
työelämä oli kovin kiireinen eikä
perheelle tuntunut aina riittävän
tarpeeksi aikaa.
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Teemme heti sinunkaupat. Jyrki
kiehauttaa kahvit ja kertoo sitten
”lyhyen kaavan” mukaan elämäs-

tään. Näin aktiivisella henkilöllä
sekään kaava ei ole ihan lyhyt, joten
tiivistetään reilusti.
Jyrkin vanhemmat muuttivat
Pohjois-Karjalasta pääkaupunkiseudulle, jossa poika syntyi vuonna
1966. Sisko tuli maailmaan vuotta
myöhemmin. Perhe vietti paljon
aikaa Snappertunan mökillään, ja
Jyrki tutustui suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Tuossa vaiheessa
poika tuskin osasi kuvitella, kuinka
suuren osan Länsi-Uusimaa valtaisi
hänen elämäntarinassaan.
Muutto Tammisaareen tuli eteen
1977. Kymmenen vuotta myöhemmin Jyrki kirjoitti ylioppilaaksi Karjaalla ja hakeutui armeijan jälkeen
oikeustieteelliseen opiskelemaan.

Sekatöistä vaikuttajaksi
Jyrkin ura lähti nousuun Tuulikki
Petäjäniemen tasa-arvotoimistossa, jossa kului vuosi. Sitä seurasi
auskultointi Tammisaaressa, paluu
Helsinkiin ja uusi työpaikka Suomen lähi- ja perushoitajaliitossa.
Jyrki toimi ensin liiton lakimiehenä,
myöhemmin neuvottelupäällikkönä.
– Minulla on siis ay-lakimiestausta, joskin olen sittemmin siirtynyt
pöydän toiselle puolelle, mies sanoo
huvittuneena, koska on äskettäin
valittu Varsinais-Suomen yrittäjien
puheenjohtajaksi.
Jyrkin seuraava pesti oli Pohjan
kunnanjohtajana, jossa tehtävässä hän alkoi junailla kuntaliitosta
Raaseporin kanssa. Se toteutui,
ja Jyrki vietti runsaat viisi vuotta
ruotsinkielisen kaupunginjohtajan
alaisena.
Vuonna 2012 Jyrki muutti
perheineen Kiskoon ja ryhtyi
päätoimiseksi yrittäjäksi perustamalla lakitoimiston. Sosiaalisesti
aktiiviselle miehelle kertyi nopeasti
monenlaisia luottamustoimia, hyvä
maine levisi, ja ihmissuhteiden
verkko kasvoi valtavaksi.
Ja nyt ollaan tässä.

”Meri-Teijo Golfin menestyksen vankin kivijalka on
miellyttävä pelikokemus.”

Golf vei miehen
Muutettuaan Karjaalle Jyrki päätti
kokeilla golfia ja sai pian green
cardin. Ruukki Golfiin oli sopiva
pyöräilymatka, joten Jyrki polki
usein kesäisin kentälle jo aamuneljältä, pelasi aikansa ja ehti juuri ja
juuri Helsingin junaan kahdeksaksi.
Jyrkin tasoitus tipahti parissa
vuodessa kymmenen nurkille. Se
on siinä vieläkin, vaikka mies on
ehtinyt viime aikoina pelata vain
muutamia kierroksia vuodessa.
Tilanne kuulemma paranee Markun
varttuessa.
– Golfissa arki unohtuu, ja onnistumiset innostavat. Minulle peli
on toki aina ollut myös sosiaalinen
tapahtuma. Olen vienyt kentälle
sekä ystäviä että liikekumppaneita, koska peli tarjoaa erinomaisen
tavan tutustua ihmisiin.
Omia pelitaitojaan Jyrki vähättelee sanoen osaavansa vain
3/4-swingejä.
– Tyylini toimii tarkkuudessa
mutta ei pituudessa. Lähipelissä
olen parhaimmillani. Nyt yritän
vähän liikaa, kun ei ole oikein tatsia
eikä varmuutta. Vuodessa pitäisi
pelata vähintään 20 kierrosta, mieluiten 40.
MTG:n tulevaisuus
Jyrki on tutustunut perusteellisesti
Meri-Teijo Golfiin sekä pelaajana
että hallituksen jäsenenä.
– Sijaintimme on oivallinen
ja pelikautemme pitkä. Olemme
kuitenkin niin kaukana esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Turun
suurista pelaajamassoista, että
kentän kehittäminen tulee kytkeä
muuhun matkailuun. Golf-yhtiöiden
osakepolitiikan muuttuessa yhteistyö toisten kenttien kanssa nousee
arvoonsa, esimerkiksi Kultakortin
avulla. n
Teksti ja kuva: Pentti Niemi
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Kummiväylät 2018
Kahtena viime vuotena kentällämme
on ollut käytäntö, jossa pelaajat voivat
valita itselleen oman kummiväylänsä.
Toiminnan tarkoituksena on lisätä kentän siisteyttä ja viihtyisyyttä. Homma
on toiminut, vaikka väylistä on ollut
varattuina vain noin puolet. Positiivista
palautetta on saatu ainakin vieraspelaajilta.
Jatkamme kummiväylätoimintaa
kaudella 2018. Ilmoitustaululla on lista,
johon voit merkitä varauksesi. Minimissään voitte pelaamisen yhteydessä
tarkistaa, ettei väylällänne ole poikkimenneitä tiitikkuja, tupakantumppeja
tai muita roskia. Ne vain roskikseen ja
asia hoidettu. Ei tarvitse (eikä saakaan)
mennä väylälle sahan tai kirveen kanssa karsimaan puita ja oksia, ainakaan
ilman kenttähenkilökunnan lupaa. Kukkia voi toki tuoda oman väylän somisteeksi; ne ilahduttavat aina. Ja myös
somistaa väylää vappu-, juhannus- tai
muissa teemapäivien kisoissa. Ne
ovat ihanaa plussaa ja saavat pelaajat
hyvälle mielelle.
Kaikki mukaan ja pyritään varaamaan
enemmän väyliä kuin edellisinä vuosina. Se ei todellakaan vaadi keneltäkään liikoja. n
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Mia, Meri-Teijo Golfin
uusi nuorisovastaava
Seuramme uutena juniorivastaavana kerron vähän taustastani vuosien
aikana junnujen kanssa.

O

len ollut apulaisena junioritoiminnassa MTG:llä kolme vuotta
ja osallistunut treeneihin sunnuntaisin ja leireihin kesällä yhdessä
Karin ja Jyry-Jussin kanssa.

Aikoinaan olen monta vuotta vetänyt
tennisjunnujen treenejä Turussa ja
sen jälkeen kymmenisen vuotta tanhujunioreita Kemiönsaarella.
Nyt olen hurahtanut golfiin ja olen

osallistunut Bjärkas Golfin junioritoimintaan ja nyt sitten Meri-Teijon.

Lasten innostusta ja oppimista on

mukavaa ja mielenkiintoista seurata.
Itse olen pelannut golfia vuodesta
2009 ja Meri-Teijolla vuodesta 2012.n
Mia Eklund, juniorivastaava

Junnutoimintaa viime kaudelta by Riitta Avola

Junnut Teijon juhannusjuhlissa.

Koulugolfia, vuorossa Perniön viidennet luokat.

1. junnuleirin päättäjäiset

Verryttely ja junnujen mestikset.
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www.actiwell.fi
MOTIONS- OCH HÄLSOCENTER
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIKESKUS
Hos oss finns!
Meiltä löytyy!
Konditionssal
Kuntosali
Gruppmotion
Ryhmäliikunta
Träningsprogram Harjoitusohjelmat
Handledning
Ohjaus
Fysioterapia
Fysioterapi
Hieronta
Massage
Kosmetolog
Kosmetologi
Fotvårdare
Jalkahoitaja
Solarium
Solarium
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Domarringen 6 • Tuomarinkehä 6
25700 Kimito • 25700 Kemiö
044 025 7006 • info@actiwell.fi

vard./ark. 11-14

Lunchbuffé
80
9
€
Lounasbufee

1250€

ÄVEN VECKOSLUT
MYÖS VIIKONLOPPUISIN

Välkomnual!oa!
Ter vet

MTG Tour de Golf by
Kentällämme pelataan 10.–12.7.2018 (ti-to) kolmen
päivän mittainen leppoisa kilpailutapahtuma. Nimimallia kisalle on otettu Tour de France –pyöräilytapahtumasta ja Tour de Ski –hiihtotapahtumasta.
Kynnys osallistumiseen on pyritty asettamaan mahdollisimman matalalle, jotta kaikki halukkaat voisivat
osallistua tapahtumaan.
Kilpailu pelataan kahden hengen joukkuein

seuraavasti:

1. päivä: Four Ball Best Ball (nelipallo paras pallo)
2. päivä: Greensome
3. päivä: Scramble

1. ja 2. päivän kisat pelataan normaalilähdöin, 3. päivän
kisa yhteislähtönä.

Jokaisen päivän kilpailusta jaetaan erikseen palkinnot

kolmelle parhaalle parille. Pääkilpailuna on kolmen päivän yhteistulos, josta jaetaan myös palkinnot kolmelle
parhaalle parille. Lisäksi on erikoiskilpailuja ja arvontapalkintoja. Palkinnot kustantaa tämä oma vuosijulkaisumme Swingin kutsu, jota me yhdistyksemme tiedotustoimikunnan jäsenet teemme.

www.kasnas.com

TULE KOKEMAAN AITOA
SAARISTOTUNNELMAA
KASNÄSIIN

Kisaan voivat osallistua sekä MTG:n omat jäsenet että
vieraspelaajat. Toivomme runsasta osanottoa! Lisäinfoa kisasta tulee kilpailukalenteriin. Viimeisen päivän
kisamaksu sisältää myös lounaan.

Osallistumiskynnyksen madaltaminen tarkoittaa, että
pari voi halutessaan esittää toiveen pelikavereista ja
siten pelata vaikka kaikkina kolmena päivänä tutussa,
turvallisessa seurassa.
MTG:n osakkaat ja jäsenet: värvätkää tapahtumaan

mukaan ystäviänne myös muilta kentiltä. Tehdään tästä
kentällemme kunnon happening! n
Tiedotustoimikunta

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

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

Puh. 02-521 0100 | Fax 02-521 0101 | info@kasnas.com
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Amanda vaihdossa Thaimaassa
Meri-Teijon Golfin nuori aktiivipelaaja
Amanda Jantamut aloitti lukion syksyllä 2016 ja
päätti lokakuussa 2017 lähteä vaihto-oppilaaksi
toiseen kotimaahansa, Thaimaahan.
Vaihto-oppilasaika kesti kuusi kuukautta.
Amanda kertoo itse upeasta kokemuksestaan.

L

entoni lähti Suomesta 10.10.2017. Lensin ensimmäistä kertaa
yksin. Lähdin hyvillä mielin täynnä intoa. Kun saavuin Bangkokiin, sukulaiseni olivat minua siellä vastassa. Ennen kuin
lähdin opiskelukaupunkiini Nong Khaihin, tapasin muita sukulaisiani, shoppailin ja golfailin. Nong Khai sijaitsee koillisThaimaassa, Mekong-joen läheisyydessä.
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Valtava koulu, tiukka vartiointi
Koulu, johon menin opiskelemaan,
oli nimeltään Pathumthep Whitthayakarn. Ennen koulun alkamista
kävin ostamassa kouluasun, johon
kuului pitkähihainen kauluspaita,
rusetti, hame, vyö, kengät ja sukat.
Kouluun pukeutumisessa ja
ulkonäössä oli tarkat säännöt. Ihan
lyhyitä hiuksia sai pitää auki ja
pidempiä hiuksia piti pitää kiinni.
Hiusten pituus ei saanut olla yli
lapaluiden. Onneksi minun ei tarvinnut leikata hiuksiani. Kouluun ei
saanut meikata eikä lakata kynsiä.
Liian pitkät kynnetkin piti leikata
lyhtemmiksi.
Kouluni alue oli valtavan iso,
mutta se oli välttämätöntä, koska
koulussani oli 4 600 oppilasta.
Koulun alueella oli muutama kioski
ja kahviloita. Koulun portit menivät
aamulla kiinni klo 8.00 ja aukesivat
iltapäivällä seuraavan kerran klo
15.30. Jos ei ehtinyt koulun porteista sisään ennen aamukahdeksaa,
koulupäivä jäi välistä. Minut vietiin
joka päivä autokyydillä kouluun ja
takaisin koulusta kotiin. Koulupäivän aikana vartiointi oli tiukkaa.
Aamunavaus alkoi joka päivä
klo 8.00. Se aloitettiin Thaimaan
kansallislaululla, jonka jälkeen oli
koulun oma laulu ja rukoukset.
Niiden jälkeen opettajat nousivat
lavalle puhumaan valitsemastaan
aiheesta.
Koulussamme oli viisi erilaista
linjaa. Itse opiskelin International
program -linjalla, jossa oli opettajia
pääosin Euroopasta. International
program -linja maksoi yli 22 kertaa
enemmän kuin normilinja.
Thaimaassa oli myös koeviikot
niin kuin Suomessakin. Opiskelin
kaikkia muita aineita englanniksi
paitsi thai-kieltä. Opettajat järjestivät minulle kolme yksityistuntia
thai-opetusta per viikko. Opin lu-

kemaan ja kirjoittamaan thaimaan
kieltä vaihdon aikana.
Vapaa-ajalla golfia ja joogaa
Vapaa-ajallani olin uusien kavereideni kanssa, kävin salilla ja viimeiset kaksi kuukautta joogasin neljä
kertaa viikossa. Kävin yleensä vain
viikonloppuisin golfaamassa, koska
siellä tuli pimeää jo kuudelta illalla.
Kenttä, jossa kävin pelaamassa,
sijaitsi noin 25 kilometrin päässä
kotoa. Pidin kentästä paljon, ja minulla oli aina sama caddie, jolla oli
tasoitus nolla. Juniorikierros Victory Park & Country Clubissa maksoi
noin 26 euroa. Kierros olisi ollut
huomattavasti kalliimpi, jos en olisi
ollut myös Thaimaan kansalainen.
Serkkuni työskentelee Bumrungradin kansainvälisessä sairaalassa
Bangkokissa, joka on Kaakkois-Aasian suurin, yksityinen sairaala.
Hänen työkaverinsa on sairaalan
johtokunnan jäsen ja heillä oli
tulossa sairaalan johtokunnan golfkisat Kiarti Thanee Country Club
-nimisellä kentällä. He kutsuivat mi-

nut mukaan kisaan. Osallistujia oli
noin 40-50, naisia 3, loput miehiä.
Kisa maksoi noin 100 euroa, mutta
serkkuni tuttu maksoi sen.
Olin kisa-aamuna klo 6.30 tee
boxissa. Pelasin kentän ensimmäistä kertaa kisapäivänä, mutta
onneksi kenttä oli selkeä. Etuysillä
löin 45 lyöntiä ja takaysillä 38.
Kisakierroksen jälkeen oli ruokailu,
ja istuin samassa ruokapöydässä
johtavien lääkäreiden kanssa. He
kyselivät paljon Suomesta ja minusta. Jouduin lähtemään heti ruokailun jälkeen takaisin Nong Khaihin.
Lähdin sen verran nopeasti, etten
ollut palkintojen jaossa. En vieläkään tiedä, monesko olin kisassa.
Kun koulu loppui, pidin muutaman päivän saariloman vanhempieni ja sukulaisteni kanssa. Kävimme
myös äitini lapsuuden kotikaupungissa. Shoppailin vielä viimeiset
ostokset Bangkokissa ennen kuin
palasin Suomeen 3.4.2018. n
Amanda Jantamut
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Jyrki ei tyrki
Jyrki Sahlström on monitaitoinen herrasmies. Hän on hypännyt mäkeä jo kuudella vuosikymmenellä, kalastelee kesällä
ja talvella ja pelaa erinomaisesti golfia.
Meri-Teijo Golfin naistoimikunta valitsi
hänet kentän herrasmiespelaajaksi
vuonna 2016.

J

yrki on poikamaisen näköinen kuusikymppinen
veijari, joka on harrastanut jonkinlaista urheilua
koko ikänsä. Hän on syntynyt Paimiossa ja asunut
viimeiset 10 vuotta Mathildedalissa. Silloin loma-asunto
siellä muuttui pysyväksi kodiksi.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 1970-luvulla, kesken
armeijapalveluksen Urheilukomppaniassa, Amerikka
kutsui. Hän pääsi opiskelemaan urheilustipendiaattina Pohjois-Michiganin yliopistoon, jossa hän suoritti
Bachelor of Science -tutkinnon 1980. Työelämä on
kulkenut hupielektroniikan ja monitorien/televisioiden
kautta nykyiseen työpaikkaan Finluxilla.
Jyrkin kunniaksi on vielä todettava, että hän suoritti
asepalveluksensa kunnialla loppuun Amerikan vuosiensa jälkeen. Jyrkillä on kaksi lasta ja kolme lastenlasta.
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Miksi golfia?
Golfinpeluun Jyrki aloitti vuonna 2000 asuessaan
Englannissa perheen asuessa Suomessa. Mäkihyppääjä halusi tehdä vaihteeksi jotakin helppoa ja päätti
aloittaa golfin. Peli vei heti koko käden ja pelit jatkuivat Englanninvuoden jälkeen Suomessa. Golfissa häntä
kiehtoo paitsi pelin haasteellisuus myös yksilösuorituksen tekeminen joukkueenomaisessa seurassa. Tärkeää
on myös sosiaalisuus. Jyrkin peli sujuu erinomaisesti ja
tasoituskin on huippuluokkaa. Pelin helppoudesta sen
sijaan voimme olla hänen kanssaan eri mieltä!

Kalastava ja golfaava mäkihyppääjä
Jyrki aloitti mäkihypyn Paimiossa 8-vuotiaana vuonna
1966 ja hyppyura jatkuu edelleen. Hyppyvarusteet ovat
tällä hetkellä huippuluokkaa, mutta v-tyyliin sukset
eivät taivu. Sukset pysyvät tyylikkäästi ja perinteitä
kunnioittaen tiukasti rinnakkain. Mäkihyppääjän saavutukset pitkän uran aikana ovat mittavat. Vuonna 1974
Lahden suurmäen valloitus siivitti uran selvään nousuun. Koululiikuntaliiton SM-kisoissa Jyrki oli mäessä
toinen ja yhdistetyssä neljäs. Hopeasompakisoissa hän
oli mäessä kolmas ja yhdistetyssä neljäs. Hienoja saavutuksia pienelle pojalle!
Jyrkin vuonna 1974 hopeasompakisoissa voittama alle 16-vuotiaiden SM-pronssi varmisti valinnan nuorten MM-valmennusrinkiin vuosiksi
1975-76. Voitto tuli alle 18-vuotiaiden MM-katsas-

tuskilpailuissa v. 1975. Valinta 1976 stipendiaatiksi hyppäämään yliopistojoukkueeseen USA:han vei
sitten kuitenkin voiton huippu-urheilutavoitteista.
Rakasta mäkihyppyä Jyrki ei kuitenkaan jättänyt.
Vuonna 1997 saavutuksena veteraanien SM-kultaa
pienessä mäessä, veteraanien SM-kultaa yhdistetyssä
vuosin 2005 ja 2009 sekä pronssimitali veteraanien
MM-kisoissa pienessä mäessä vuonna 2013.
Entäs sitten se kalastus? Meren rannalla asuva Jyrki
harrastaa totta kai myös kalastusta. Verkoilla syksyllä, veneen kanssa keväällä ja jään alta talvella. Kesällä
ei ennätä – silloin pelataan golfia! Mottona on: Kuhan
kalastan!
Mitä odotuksia kaudelle 2018?
Tulevalta kaudelta Jyrki odottaa tasaisia pelisuorituksia, lämmintä kesää ja hyvässä kunnossa olevaa kenttää. Enemmän pelaajia olisi myös kiva kentällä nähdä.
Sinne mahtuu vielä paljon lisää väkeä.
Hyvään asiaan Jyrki haluaa myös kaikkien meidän
kiinnittävän huomion: kentän ja klubimme siisteyteen.
Hyvien lyöntien lisäksi ympäristön viihtyisyydellä on
pelissä suuri merkitys. Kaunis ja siisti peliympäristö
motivoi ja innostaa pelaamista ja siisti klubi houkuttelee viihtymään siellä myös pelin jälkeen. Meri-Teijo
Golfin yhteisöllisyyden kehittämiseen Jyrki näkee
suuria mahdollisuuksia, jos me kaikki haluamme siihen
oikeasti panostaa.
Tavoitteet Jyrkillä ainakin ovat golfin suhteen
korkealla tulevalla kaudella. Hän odottaa mielenkiinnolla, ketkä kauden kisoissa yltävät toiselle sijalle!
Ja jos mikä tahansa olisi mahdollista, Jyrki toivoisi,
ettei hänen tarvitsisi ottaa käyttöön 60-vuotislahjaksi
saamaansa rollaattoria vielä 40 vuoteen. Tätä myös me
kaikki toivomme hänelle!
Lyhyet nopeat
Mitä odotat?
		
Mitä toivot?
Mihin uskot?
Mitä et halua?
Mistä olet iloinen?

Lämmintä säätä ja kentän
avautumista
Suoria lyöntejä ja vähän putteja
Rehellisyyteen ja avoimuuteen
Pitämättömiä golfkilpailupuheita
Kuhan pelaillaan! n
Teksti: Kaija Kiviharju

0400 58 4142
Palvelupiste myös Kemiönseudun Lukossa!

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

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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Läckerbitar på svenska

Ärade läsare,

N

är jag skrev detta, var det
samma morgon rejält över
tjugo grader kallt och en
isande nordlig vind ven i knutarna,
den kommande säsongen verkade
vara långt i framtiden. Det bakvända är att jag spelade årets första
golfrunda i början av januari. Svårt
att veta om det är fråga om klimatförändring. Jag är dock övertygad
om att Meri-Teijos bana öppnas
om en månad som en av de första i
Finland.

En ny spelsäsong, nya vindar

blåser. I alla fall är det många nya
ansikten bland Swingin kutsus skribenter. Båda kaptenerna har byts ut
efter förra säsongen liksom dragarna för junior-och seniorverksamheten. Du kan läsa om deras tankar
om golfspelet och föreningsverksamheten i denna tidning. Golfföreningens framgångsrika verksamhet
fordrar en hel del aktiva aktörer,
men sådana finns det tack och lov
gott om på Meri-Teijo Golf!

Swingin kutsu önskar alla gästspelare hjärtligt välkomna. Tidningens innehåll ger information om
områdets mångfald av service och
aktiviteter. Efter golfrundan lönar
det sig att bekanta sig med bruksorterna i Tyko och Mathildedal och
deras enastående atmosfär. Under
spelrundan kommer du att upptäcka att vi från MTG är ett avslappnat
och trevligt gäng med lagom tävlingsanda.
20

För hela informationsutskottets

och min del, vill jag tacka alla som

deltagit i marknadsföringen, tidningens innehåll och översättning samt
annonserare. n
Jag önskar alla läsare en trevlig
sommar och en framgångsrik och
lyckad spelsäsong 2018.
Martti Poutanen
Huvudredaktör

Verksamhet som gynnar medlemmarna

F

öreningens medlemsantal steg
en aning under förra säsongen
och hoppeligen fortsätter samma positiva riktning under detta år.
Enligt Golfförbundet har nedgången
av spelarantalet avstannat i Finland.

Av våra medlemmar är 2/3 över

femtio, varav 2/3 är män. Spelare
med över 20 i handicup består av
över 2/3. Största delen av de så
kallade klubbspelarna spelar med
handicup mellan 20-36 och en
femtedel av medlemmarna spelar
med över 36-handicup.

Vår förening kan inte fungera
utan våra aktiva medlemmar. Alla
spelgruppers förväntningar tas i
beaktande i vår verksamhet. En del
av våra medlemmar uppskattar
tävlingar, men största delen av våra
spelare trivs på banan i sportens
tecken och i gott sällskap. Under
de senaste åren har seniorverksamheten ökat och diversifierats
tack vare medlemsstrukturen och
de dedikerade seniorkaptenerna. Under vinterns lopp har de
olika utskottens ledare planerat
verksamheten för säsongen 2018.
Allt möjligt skojigt utlovas under
sommaren inom tävlings-,dam- och
seniorverdsamheten. Utan informationsutskottet skulle vår tidning
Swingin kutsu inte publiceras. Ett
stort tack till alla utskott så här på
förhand!
Under den kommande säsongen

kommer vi att satsa på utskottens
arrangerade evenemang och tilldragelser. Det kommer att bli allt mer
verksamhet som gynnar medlemmarna. Kom med och njut, trivas
och ha det roligt. n
Önskar Er en trevlig spelsäsong och
mindre golfslag!
Elina Nissi
Ordförande

intensifieras. Under speciella tillfällen kommer lunch att serveras.
Meri-Teijo Golf fortsätter tillsammans med Finlands Golfbane rf.
det Kolneutrala Golfbaneprojektet.
Projektet är unikt i världen och har
också väckt internationellt intresse,bla.i FN. Vi kommer att arrangera
tillsammans med Finlands Golfbane
rf. en klimatförändring dvs.en så
kallad jämningstävling.

Direktörens tankar

S

om Meri-Teijos direktionsordförande och som därtill vid
sidan arbetande verkställande direktör berättar jag nedan om
innovationerna för den kommande
säsongen.

Under vinterhalvåret har man
förberett sig för nästa spelsäsong.
Trädbeståndet har gallrats för
atthavets närvaron skulle bli mera
markant. Herrarnas bastuavdelning
renoveras och samtidigt förbättras
trivseln på terasserna. Vad golfbanans skick beträffar, har den fått
mycket positv respons. Jag instämmer helt. För golfbanans del kommer vi att fortsätta enligt samma
”recept”, vilket innebär att skötseln
av banan garanterar ett ännu bättre
spelunderlag för spelarna.
Den högklassiga golfundervisningen fortsätter som förut under ledning av Jyry-Jussi Peltomäki. Pro
shopen sköts av Suomen Golftalo
Ab. Under Miika Heinonens ledning
samarbetar Suomen Golftalo Ab
redan med närliggande golfbanor.
Samarbetet med restaurant Ruukin Krouvi kommer att ytterligare

Vår bekanta caddie master Nadja
Isoaho kommer att fortsätta arbeta
på klubben. Av henne får ni tilläggsinformation om kommande tävlingar, händelser. förmåner mm.
Under det gågna året lyckades

bolaget förbättra sina finansiella
strukturer. Detta arbete kommer att
pågå under den kommande säsongen. Låt oss ha det kul på banan
och inte glömma att ta gästspelarna
i beaktande. n
Vi ses i spelets tecken!
Tommy Skogster

tillsammans också uppmuntrar nya
spelare att börja spela golf.

Då jag skriver detta skiner solen på
de vårliga snödrivorna. Jag väntar
otåligt på att snön smälter bort och
på inledningen av golfsäsongen.
På programmet under sommaren
står bla. damernas Suuri Hanska
-tävling, som spelas i samband med
klubbens resa till Aura-golf och
dess hisnande omgivning.
Den gemensamma Lady Cup
-damtävlingen med Salo och Wiurila
golfklubbar spelas som vanligt på
tre banor. Vi gör dessutom en sommarutflykt till Bjärkas golfklubb,
där vi spelar, badar bastu , dricker
champagne med jordgubbar och
äter en delikat måltid. I slutet av
augusti spelas ännu damernas egen
tävling Salo Skinlab Open.
Jag önskar er alla hjärtligt välkomna till sommarens golfevenemang
och tävlingar samt att njuta av
golfspelet. n
Trevlig golfsäsong!
Leena Kaarlonen

Damkaptenens inlägg

J

ag blev utnämnd till damkapten från början av detta år. Jag
bor vid Bjärnå station och golf
har jag spelat redan ett tjugotal år
på Meri-Teijos golfbana. För många
är jag säkert ett välkänt ansikte.

Som damkapten vill jag inspirera

att spela golf för eget nöjes skull
och att samtidigt delta aktivt i
föreningens evenemang, förbättra
spelet under ledning av en pro samt
att ha det roligt med familjen, vänner och bekanta. Jag önskar att vi
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Seniorkaptenens hälsning

J

ag började spela golf i början av 1990-talet, då jag
fick mitt greencard och spelade då mest i affärssammanhang. Jag blev medlem och aktieinnehavare i Meri-Teijo Golf ungefär tio år sedan.

Jag blev utnämnd till ledare för seniorgruppen för

säsongen 2018. Jag blev dock informerad på förhand,
men uppgiftens mångfald överraskade mig eftersom
jag aldrig tidigare fungerat inom seniorverksamheten.
Golf hobbyns utveckling och mångfacetterande intresserar mig i alla fall. Tack för förtroendet!

Jag har funderat på seniorverksamheten med aktiviteter,
där det viktiga är att uppehålla den fysiska och mentala
konditionen samt att få positiva och njutbara upplevelser i det vardagliga livet. Golfen erbjuder ett mångfald
av möjligheter för träning, spel och tävlande. Det är
motionen utomhus i en vacker och välskött omgivning
i trevligt sällskap som stärker själen för långa tider
framåt. Mysiga fikastunder och efterspel med bekanta
och nya vänner ger nya krafter gång efter gång.

För mig är själva spelet redan för sig roligt och avkopplande. Jag upplever att lyckade prestationer antingen utförda av mig eller spelkamrater ger mig en stor
glädje. Tack vare dem kan jag glömma flera misstag
utan att bli förbannad. Min första utmaning är att spela
en runda utan en enda svordom.. Och har du märkt attt
genom att sporra dina kompisar blir dina egna prestationer bättre. Diskreta applåder vid ett lämpligt tillfälle
höjer stämningen.
Tävlingar förbryllar ibland. Dåligt humör och skoningslöst kämpande orsakar pinsamma situationer. ”Om
man inte själv har det kiva, har inte de andra det heller”. Den Lyckan kan ibland svänga, den hinner ju inte
överallt. Den starka segerviljan hör hemma hos de unga
och är en del av uppväxten. Vi seniorer har många olika
värderingar.
Visst är ett lekfullt tävlande trevligt och roligt även för
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vuxna. När man säger ”jag gör mitt yttersta och ser vart
det bär” uppfattas som en förlorares uttryck. För oss
seniorer är citatet i allra högsta grad på sin plats! När
man gör sitt bästa, belönar golfen enligt sina principer

alla sådana spelare. När man gör det med ett leende
på läpparna, är glädjen mångfaldig. Ännu ett mål att
uppfylla under golfrundan!

För seniorerna ordnas i maj-augusti 18 vecko- och 4

månadstävlingar. Därtill bla. 10 lagtävlingar i seniorligan (VSS). Tilläggsuppgifter om tävlingarna finns i
nyhetsbreven samt på anslagstavlan.

När också förhållandena för hobbyn är gynnsamma,
är den maximala golfupplevelsen inom allas räckhåll..
Vi har en vacker bana till vårt förfogande, som sköts av
kunniga professionella under hela den långa spelsäsongen. Vi är dock en liten förening och banan underhålls
med mycket små medel.

Tack vare några visuella och
funktionella förbättrande åtgärder
kan spelnöjet förbättras avsevärt.
Vi seniorer kan vara delaktiga
i saneringen genom att hålla
omgivningen i skick och genom
att skapa en ”fröjd för ögat” vid
talko-arbeten mm. Det kan också
vara ett belönande samarbete och
en trevlig samvaro.
Seniorutkottets uppgift inom
föreningen år att främja seniorernas trivsel inom grenen genom
att arrangera passande och motionsivrande golfaktiviteter samt
uppehålla samarbetet med övriga
golfföreningar.
Vår målsättning för seniorverksamheten år då senioren anländer
till banan fylld av glädje och när
hen avlägsnar sig med en nostalgisk känsla i bröstet. För att
nå detta, behövs allas insats och
aktivitet. Delta, fundera, framför
dina ideer och dina tankar, så att
vi kan utveckla vår verksamhet
allt bättre enligt våra förväntningar. Arbeten behöver också
sina utövare, ta kontakt om du är
något intresserad av att ansluta
dig till vårt glada sällskap för att
bättre utveckla vår verksamhet
enligt våra förväntningar. Seniorutskottet behöver även damernas
synpunkter. n
Jag önskar Er en solig sommar
och en glädjefull spelsäsong!
Kimmo Hakola

+358 2 4260 170 tourism@visitkimitoon.fi
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Golftalosta pro shop
Suomen Golftalo on Salossa sijaitseva golfiin erikoistunut kivijalkaliike,
joka on perustettu vuonna 2005.
Vuosien aikana toimintaansa laajentanut liike tuo Meri-Teijo Golfiin pro
shopin.

Y

rittäjäpariskunta Miikka
Heinonen ja Sanna Takatalo-Heinonen kertoo perustaneensa Suomen Golftalon aikoinaan
intohimona yhdessä tekemiseen,
yrittämiseen, urheiluun – ja Miikka
Heinosen halusta tuoda golf-harrastus lähelle ihan jokaista.

Golftalon palveluihin kuuluu golfmailojen yksilöllinen sovitus, mailahuollot, grippien vaihdot ja
logotuotteet yrityksille ja yksityisille. Myymälästä löytyvät myös
talviharjoittelutilat Trackman
Simulaattorissa, pron opetuspalvelut, sekä myös suositut Golfmatkat.
Tuotteissamme on laaja merkkivalikoima, ja meiltä löydät kaikki mitä
ikinä tarvitset golfiin.
MTG:n pro shopin valikoima koos-

tuu tekstiileistä, kengistä, bägeistä,
palloista, hanskoista ja tarvikkeista.

Kivijalkamyymälämme sijaitsee Salossa, noin 25 minuutin matkan päässä Teijolta, osoitteessa
Helsingintie 32B, 24100 Salo. Myymälässäme mailat ovat testattavana joka päivä.
Vuokralla on sähkökärryjä kierroksen ajaksi sekä vuokramailasettejä.

Tuomme Meri-Teijo Golfiin myös
mailantestauspäiviä, joista ilmoitamme aina etukäteen. Testauspäivillä on mukana myös grippien
vaihtoa ja muita huoltopalveluja.
Ensimmäinen demopäivä Meri-Teijo
Golfissa on helatorstaina 10.5. klo
10-13. Kutsumme kaikki mukaan
testaamaan uusia välineitä! Meitä

voit seurata Facebookissa ja Instagramissa. Tiedotamme myös niiden
kautta tulevista tapahtumista ja
kampanjoista.

Edustamme muun muassa seuraavia merkkejä: TaylorMade, Titleist,
Cobra, Wilson, Ping, Callaway,
Odyssey ja Motocaddy-sähkökärryt.
Kenkiä ja tekstiilejä myymme muun
muassa seuraavilta tuotemerkeiltä: Adidas, Ecco, FootJoy, Kankura
Golf, Alberto, Daily Sport, Peak
Performance, Chervo, Calvin Klein
ja Cross.
Toivotamme kaikille oikein pelirikasta ja ilmojenkin puolesta suotuisaa golfkesää 2018! Tervetuloa
myös moikkaamaan myymäläämme!
Siellä teitä palvelevat myös Tuukka
Heinonen ja Niklas Ahlqvist. n
Hyvää kautta toivottaen,
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Suomen Golftalon väki

ravintola.teijo@gmail.com
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Nykytaidetta historiallisessa ympäristössä
Teijon Masuuni avattiin toukokuussa 2012 Teijon ruukin sydämessä. Masuunin idea on tarjota kädentaitajille
työtiloja ja kyläyhteisölle sekä matkailijoille korkeatasoisia taidenäyttelyitä.

K

uluneen kuuden vuoden aikana Masuunin valoisissa tiloissa on nähty yli 50 erilaista taidenäyttelyä, joista suuri osa taiteilijaryhmien tai yhdistysten yhteisnäyttelyitä. Avausnäyttely oli seitsemän
salonseutulaisen taiteilijan töistä koostuva Yksityiskohtia. Masuunin näyttelyihin on yhteensä osallistunut
pitkälle toista sataa taiteilijaa. Näyttelyiden valinnassa
on pyritty monipuolisuuteen; öljy-, akryyli-, akvarelli-,
silkki- ja pastellimaalausten ohella on nähty valokuvia,
grafiikkaa, keramiikkaa, valoveistoksia, installaatioita
ja videotaidetta. Teijon kansallispuiston kupeessa
toimivalle gallerialle on tietysti ollut luontevaa esitellä palkittuja luontovalokuvia, muun muassa Kai
Fagerströmin ja Heikki Willamon suursuosion saanut
Viimeiset Vieraat – elämää autiotaloissa.

Myös ulkomaista nykytaidetta on Masuunilla päästy

ihastelemaan vuosien varrella paljonkin muun muassa
Virosta, Liettuasta, Tanskasta, Kiinasta, Ruotsista, Norjasta ja Italiasta. Viimeisimpänä kansainvälisenä näyttelynä nähtiin hieno From Pottery to Visual Art v. 2016,
kansainvälinen keramiikkataiteen näyttely, joka toi
esille vaikuttavan kattauksen italialaisten, norjalaisten
ja suomalaisten taidekeraamikkojen töitä. Lisäksi galleriassa pidettiin v. 2015 suurta kiinnostusta herättänyt,
turkulaistaiteilija Helena Bruunin tuotannosta koottu

Sampsa Sarparanta: Tahra (2017)
laaja muistonäyttely Aurinkomaalari. Myös arvotaidetta
on ollut jonkin verran esillä ja myynnissä Masuunin
pikkugalleriassa, töitä muun muassa Akseli Gallen-Kallelalta, Henrik Tikkaselta ja Jalmari Ruokokoskelta.

Taiteilijahaku Masuunin tulevalle näyttelykaudelle
avautuu aina loppuvuodesta, mutta hakemuksia tulee
ympäri vuoden. Osa taiteilijoista kutsutaan mukaan.
Näyttelytiloista ei peritä taiteilijoilta vuokraa, ja Masuunin kaikkiin näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy.
Taide tarjoaa elämyksiä, pysähdys- ja levähdyspaikkoja
arjessa. Se myös avaa uusia ja erilaisia näkökulmia todellisuuteen. Teosten tulkinnat ja merkitykset syntyvät
katsojan henkilökohtaisen kokemuksen kautta: erilaisille elämäntilanteissa olevia katsojia taide puhuttelee
ja antaa merkityksiä eri tavoin.

Taidenäyttelyt synnyttävät vuoropuhelua ja yhteyksiä
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monella eri tasolla, katsojan/kokijan sekä teosten/tai-

teilijan välillä. Gallerian vetäjien huippuhetkiin kuuluu
palaute satunnaiselta vierailijalta, joka ”ei koskaan
käy gallerioissa”. On erityisen hienoa, kun näyttelyssä
kävijä löytää tiensä taiteilijan luo ja jokin teos löytää
uuden kodin. ”Teette tärkeää työtä” on paras kiitos
mitä rakkaudesta lajiin voi saada.

Masuunin gallerian kauden 2018 päänäyttely Sampsa

Sarparannan ART TOUR 2018 pysähtyy galleriaan 3.7.12.8.2018. Sarparanta on perniöläinen kuvataiteilija,
joka on tunnettu suorista ja usein provokatiivisista ja
yhteiskunnallisesti kantaaottavista maalauksista. Hänen töitään on muun muassa Kiasman, Turun kaupungin ja Salon taidemuseon kokoelmissa. Sarparantaa on
kutsuttu ”loistavaksi arjen ihanan kauheuden kuvaajaksi” (HS, 2011). Vuosi on täynnä myös muita kiinnostavia näyttelyitä – kauden koko ohjelma löytyy täältä:
www.teijonmasuuni.fi/nayttelykalenteri.html n
Tervetuloa Masuunille taide-elämysten pariin!
Teksti: Marja-Maria Bäckmand

Masuunin Galleriassa ehtii vielä tutustua Taina Kurtzen keramiikkaan
50 vuoden ajalta. Näyttely päättyy 27.5.2018. Kävijä voi samalla ihastella Elsa Riikka Sutisen värikkäitä öljyvärimaalauksia.

Elämyksiä merimaisemassa
Vain kivenheiton päässä Teijon satamasta, heti vanhan
hautausmaan länsipuolella, nousee suuri yksityinen huvila.
Yli 700-neliöinen Seaview-niminen huvila on vuokrattavana
lyhyeksi aikaa joko kokonaan tai osaksi. Tilaa riittää, koska
makuuhuoneita on kaikkiaan viisi. Lisänä ovat vielä keittiöllä,
kylpyhuoneella ja omalla sisäänkäynnillä varustettu yksiö
sekä rantasauna. Huvila sijaitsee aurinkoisella, lounaaseen
avautuvalla merenrantatontilla.
Seaview on tunnelmaltaan kodinomainen suurine olohuoneineen ja avokeittiöineen, jonka pitkän pöydän ääreen sopii
kerrallaan 14 henkilöä. Sisustuksen tyyli tuo mieleen Välimeren maat. Vieraat voivat nauttia upeasta näköalasta huvilan
monilla katetuilla terasseilla, satoi tai paistoi. Saunaosasto
on varustettu suurella poreammeella.
Seaview-huvila sijaitsee rauhallisella alueella eikä sitä
vuokrata meluisaksi biletyspaikaksi.
Lisätiedot: www.seaview.fi
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Kemiönsaaren palveluita

Villa Lande on Kemiön
kulttuurikeskus. Tyylikkäässä
funktionalistisessa rakennuksessa järjestetään muun
muassa konsertteja, elokuvanäytöksiä ja seminaareja.
Sieltä ovat löytäneet kotinsa kirjaston lisäksi monet
yritykset ja yhdistykset sekä
viihtyisä kahvila Café Lalla
Vinde. www.kimitoon.fi/fi/nae_
koe/kulttuuri/villa_lande

Galaxy on Kemiön keskustassa sijaitseva ruokaja majoitusyritys, jonka sielu on Mac Daniel’s
Grill. Hotelli Galaxy tarjoaa neljä tasokasta huonetta, Ravintola Galaxy on perinteinen ruoka- ja
tanssiravintola. www.visitkimitoon.fi/fi/syo/ravintolat/95-mac-daniel-s-grill

Bjärkas Golf on kaikille avoin ainutlaatuinen 18-reikäinen par-3-kenttä Västan-
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LC Perniö

fjärdin kumpuilevissa maisemissa. Tila on toiminut vuodesta 1689 ja nykyään
tilalla yhdistyvät golf ja majoitus. Kokoustilat ovat nykyaikaiset, ja ruokailu onnistuu suuremmallekin porukalle. Osoite: Västanfjärdintie 655, 25840 Nivelax.
Lisätiedot p. 0440 184 653 ja www.bjarkasgolf.com/fi

Taalintehdas on Kemiönsaaren eteläinen keskusta, historiallinen ruukkikylä luonnon keskellä.
Taalintehtaasta on tullut matkailijoiden suosima
käyntikohde, jonka viehättävät puutalot, hieno
vierasvenesatama, hotelli, ravintolat ja muut kylän
palvelut houkuttelevat kävijöitä alueelle. Taalintehdas tunnetaan myös useista hienoista tapahtumista,
kuten Baltic Jazz, Norpas-festivaali, joulumyyjäiset
ja September Open. Norpaksen esiintyjälistalla tänä
Taalintehtaan Strandhotellet-hotellin perinteet ulottuvat
kesänä ovat muun muassa Esa Kotilainen ja Kauko
1850-luvulle. Yöpymisen lisäksi hotelli tarjoaa verannan jopa
Röyhkä/Severi Pyysalo. Torimyyntiä on ympäri
70 henkilölle, kesäterassin, pizzoja, tilaus- ja gatering-palvelut,
kokoustilat jopa 60 hengelle, anniskeluoikeuksin varustetun sau- vuoden keskiviikkoisin kello 9-13 ja kesäaikaan
naosaston ja ilmaisen wi-fin. Kaikki urheilukanavat ovat katsotta- torimarkkinat houkuttelevat paikalle kymmenittäin
vissa hotellin televisioissa. Hotelli sijaitsee sataman tuntumassa. myyjiä ja moninkertaisesti kävijöitä.
Lisätietoa www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/taalintehdas
Lisätiedot p. 0400 481 028 ja www.strandhotellet.fi/fi/

Hästön Maatila
www.hastonmaatila.fi
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Ruukkikylien palveluita

Teijon kyläkauppa on kylän olohuone, jossa käydään muutenkin
kuin ostoksilla. Anniskeluoikeuksin
varustettu kahvila tarjoaa juomien
lisäksi pikkupurtavaa, peliautomaatin, aikakauslehtiä, wifi-yhteyden ja
tietysti ison taulutelevision, jonka
ääressä fiilistellään yhdessä suuria
urheilukisoja. Aurinkoinen terassi on
mukava paikka istuskella. Kauppa
suosii lähialueen ruoantuottajia, ostokset kuljetetaan tarvittaessa kotiin
ja kauppa on avoinna pitkään viikon
joka päivä. Kaupasta voi vuokrata
myös katetun peräkärryn.
Kaupan tiskin takana seisoo usein
kuvassa näkyvä Masi Kauppinen,
joka pyörittää myös omaa autokorjaamoaan. Hyvin varustetulta korjaamolta autoilija voi tilata monenlaisia
huolto- ja korjauspalveluja. Esimerkiksi polttimoiden ja renkaiden vaihdot sujuvat vauhdikkaasti, ja renkaat
varastoidaan haluttaessa.
Yhteydet: p. 02 736 6160 tai
teijonkylakauppa@gmail.com

Kyläsaunasta on kehittynyt legendaarinen
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kohtauspaikka, jonne ajetaan kauempaakin.
Sauna on myös tärkeä tulonlähde kyläyhdistykselle. Saunan aukiolosta kuten monista
muistakin alueen palveluista saa ajantasaista
tietoa Teijon Alueen Kyläyhdistyksen sivuilta www.teijo.fi

Teijon kansallispuiston palvelut ovat Mathildedalista käsin toimivan Ruukkimatkailu Oy:n vastuulla. Luontokeskuksessa on maistuvien leivonnaisten lisäksi tarjolla valikoima tärkeimpiä retkeilytarvikkeita. Lisätiedot p. 050 354 2487 ja info@mathildedal.fi

Postilla on viihtyisä kokoustila

Meri-Ruukin lomakylä sisältää 20 loma-asuntoa ja rantasaunan vain kahden
kilometrin päässä golf-kentästä, jossa mökkien vuokraajat saavat alennusta
pelimaksusta. Mökeissä on vuodepaikat kuudelle ja erittäin hyvä varustelu takkoineen ja saunoineen. Tarjolla on myös majoitus & golf -paketteja. Lisätiedot
ja varaukset: 0400 872 172, info@meri-ruukki.fi ja www.meri-ruukki.fi

Ravintola Teijo sijaitsee Teijon satamassa. Ravintola
palvelee lounas- ja tilauskäytössä sekä tarjoaa monipuolisia
gatering-palveluja. Joustavat tilat sopivat erittäin hyvin erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Ravintola on laajentanut
tarjontaansa myös esiintymistilaisuuksiin, ja siellä on nähty
mm. stand-up-komiikkaa. P. 050 5929301. www.ravintolateijo

Vilniementie 1:ssä sijaitsevan kerrostalon katutasossa. Juuri remontoitu
tila tarjoaa hyvät puitteet 20 - 30
henkilölle. Tilassa on hyvin varustettu
keittiö astiastoineen ja wc. Postillan
sijainti on erittäin hyvä, ja pihasta
löytyy paljon parkkipaikkoja vierailijoille. Lisätiedot:
Kirsti Siltanen, p. 040 1722 407,
kristiannaliisas@gmail.com tai
Taisto Ahjoharju, p. 0400 550 304,
taisto@suomiopas.fi

Teijon Masuuni on hieno taide- ja käsityökeskus. Masuunin tarjoilusta vastaa Jazzkahvila Mazzuuni, joka järjestää
jazz- ja blueskonserttien lisäksi monenlaista toimintaa, esimerkiksi luku- ja vinyylikinkereitä. Tiloissa toimivat myös
muun muassa Helmipuoti Helmiäinen ja Oribe Keramiikka.
Lisätietoa p. 044 239 9645 tai jazzkahvila.fi
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Ruukin Krouvi, Mathildedalin sataman vanhaan ruukkirakennukseen rakennettu tunnelmallinen krouvi tarjoaa
lounaan lisäksi tilausannoksia, joihin kuuluvat erinomaiset
pizzat. Krouvissa järjestetään silloin tällöin konsertteja ja
muita tapahtumia. Terassi avautuu länteen. Pöytävaraukset p. 02 735 0220. Lisätietoa: www.ruukinkrouvi.fi

Kun jano pääsee yllättämään tai kun kaipaat hauskaa
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seuraa, Mathildedalin keskustassa oleva Ravintola Terho
on oikea paikka. Mathildedalin olohuoneeksi vakiintunut
ravintola on tunnelmaltaan ja sisustukseltaan mukavan
leppoisa. Viikonloppuisin kuullaan silloin tällöin karaokea
ja elävää musiikkia. Pikkusuolaistakin on tarjolla. Terhon
tiloissa toimii myös Teijon Kiinteistöhuolto, joka tarjoaa
kattavia rakennus-, korjaus- ja kiinteistöpalveluja.
Lisätietoa p. 02 736 3801 ja www.teijonkiinteistohuolto.fi
Tiskin takana kuvassa on Mona Lahtinen.

Hotelli Ruukin Majatalo toimii Mathildedalin Ruukkitehtailla, Koneistamo-rakennuksen yläkerrassa. Hotelli
tarjoaa yöpymiseen kahdeksan loft-tyyliin kalustettua
huonetta, joissa on kaksi vuodepaikkaa, kylpyhuone ja
taulutelevisio. Aamiainen tarjoillaan huoneiden alapuolella
olevassa Kyläkonttorissa. Lisätietoa p. 050 354 2487 ja

www.mathildedal.fi

Mathildan Marinan satapaikkaisen ravintolan yhteydessä
on pieni päivittäistavaramyymälä, vuokrattavat saunatilat
(6+12 hengelle) ja muutama huone rauhallista majoitusta
kaipaaville. Viihtyisät saunatilat on varustettu oleskelutilalla, katetulla terassilla ja lämmitettävällä ulkoaltaalla.
Veneilijät ja karavaanarit pääsevät suihkuun ja vessaan.
Myös septitankin tyhjennyspiste ja polttoaineautomaatti
(diesel ja 98) ovat veneilijöiden käytössä. Vierasvenesatamassa 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

Huvilat@Ruukki esittelee
monipuolisesti merellisen Salon...
Mathildedalin ruukkikylässä järjestetään kolmatta kertaa
asumista, rakentamista ja harrastamista esittelevä Huvilat@
Ruukki -tapahtuma. Lauantaina 19.5. klo 10-17 pääasiassa
Mathildedalin rannassa ja ruukkitehtaiden alueella järjestettävän tapahtuman teemana on Asu ja harrasta. Kylän yritysten ovet ovat avoinna koko tapahtuman ajan.
Ruukkitehtaiden Valimossa järjestetään klo 11 alkaen
asiantuntijaluentoja. Päivän aiheita ovat hyötypuutarhan rakentaminen, kiinteistönhoidon vuosikello, älykäs vapaa-ajan
asunto ja vanhojen rakennusten huoltotoimet. Tapahtumassa
tuodaan esille alueella myynnissä olevia tontteja ja kiinteistöjä sekä alueen monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

...ja samaan aikaan Ruukki kukkii!
Huvila@Ruukki-päivänä kannattaa pistäytyä myös Teijon
Masuunilla, jossa järjestetään Ruukki kukkii ja käsityöläismarkkinat -tapahtuma kukka- ja taimitoreineen. Perennojen
vaihtotori tuo-tullessa-vie-mennessä-periaatteella. Masuunin
kaikki näyttelyt, puodit ja työhuoneet avoinna. Jazzkahvila Mazzuuni tarjoaa jazzia ja herkkuja. Ohjelmaa on koko
perheelle; esimerkiksi ruukkikävelyitä ja poniajelua ja ruukin
maisemissa. Ravintola Teijo on auki. Sunflowersin Janita
Jasmavaara ja Saksanjättischeck-kanit esittäytyvät.
PetriS Cholate Room tunnetaan valmistamistaan suklaaherkuista. Vanhan Porvoon lisäksi yritys toimii Mthildedalissa, vieläpä kahdessa paikassa, satamassa ja kuvan kauniissa rakennuksessa, entisessä kansakoulussa. Tarjolla on
kahvilan ja myymälän lisäksi bed & breakfast -majoitusta.
Lisätietoa p. 020 734 3465 ja petris.fi

Teijon Alueen Kyläyhdistys pitää perinteiseen tapaan avoimet ovet Teijon kyläsaunalla ja Teijon kirkossa.
Molemmat tapahtumat on suunnattu kaikille, jotka haluavat
päästä nauttimaan ruukkikylien ainutlaatuisesta tunnelmasta.
Tapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy.
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Meri-Teijo Golf 2018

www.meriteijogolf.com

HINNASTO

Arki
• Aikuiset
• Juniorit alle 18-v
• Osakkaan vieras
• Opiskelijat
• 9 reikää
• 9 reikää, juniori
• 9 reikää, osakkaan vieras

40 €
20 €
25 €
25 €
25 €
15 €
20 €

Viikonloput ja pyhät
• Aikuiset
• Juniorit alle 18-v
• Osakkaan vieras
• Opiskelijat
• 9 reikää
• 9 reikää, juniori
• 9 reikää, osakkaan vieras

45 €
25 €
30 €
25 €
30 €
20 €
25 €

PAR-3-rata
• Par-3
• Par-3 junior

5€
2€

Kortit
• 5x-kortti
• 10x-kortti

160 €
310 €

Vuokrapelioikeudet
• Vuokrapelioikeus aikuinen
• Vuokrapelioikeus alle 18-v
• Vuokrapelioikeus alle 15-v
• Vuokrapelioikeus alle 10-v

835 €
200 €
150 €
70 €

Poletti, n. 40 palloa
• Normaali
• Pelioikeusosakas
Auto
• Kierros
• 1/2 kierros
• Kierros, pelioikeusosakas
• 1/2 kierros, pelioikeusosakas

3€
2€
30 €
20 €
20 €
10 €

RAVINTOLA
Golfklubin terasseilta voi
seurata golfkentän tapahtumia
nauttien anniskeluoikeudet
omaavan kahvila-ravintolan
antimista. Klubin tarjontaan
kuuluvat kahvilatuotteet,
virvoittavat juomat, makeat
ja suolaiset pikkupurtavat
sekä ruoka-annokset. Isommille ryhmille buffet-ruokailut
tilauksesta. Ravintolassa on
65 asiakaspaikkaa, joista
35 paikkaa voidaan erottaa
yksityiseksi kabinetiksi. Klubi
onkin loistava valinta kokousten, koulutustilaisuuksien,
perhejuhlien tai vaikka tuoteesittelyjen pitopaikaksi.
PRO SHOP
Meri-Teijo Golfin pro shopia
luotsaa Salon Golftalo, täyden
palvelun golfliike. Myynnissä
on kattava otanta huippumerkkien golftarvikkeita ja
-vaatteita.

OMAN OSAKKEEN HANKINTA
Kiinnostaako oma osake viihtyisästä Meri-Teijo Golfista?
Ota yhteyttä: toimitusjohtaja
Tommy Skogster, p. 044 7300 123
toimitusjohtaja@meriteijogolf.com

Nadja Isoaho, caddie master
P. 02 736 39 55
caddie@meriteijogolf.com

Löydät meidät myös Facebookista!
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Lomakylästä matkaa
golfkentälle vain 2 km.
Asukkaille alennusta Meri-Teijo
golﬁn green-fee maksuista!

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

