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Uusia tuulia

U

Seurassa on tapahtunut muitakin
vaihdoksia. Junioritoiminnan vetäjä
Mia Eklund siirtyi taloudenhoitajaksi Kari Nurmimäen tilalle. Pitkään muun muassa kapteenina ja
taloudenhoitajana toiminut Kari on
hoitanut seuran asioita tarkasti, sitoutuneesti ja sydämellä. Iso kiitos
Karille!

usi golfkausi tuo mukanaan
muutoksen tuulia. Golfin
sääntöjen muuttuminen vaikuttaa myös paikallissääntöihin. Nyt
pitää notkistaa niveliä ja venytellä
ennen kierrosta, jotta taipuu droppaamaan palloa polven korkeudelta
ja muistaa, että vesieste on estealue.
Estealue kuulostaa mukavammalta
tai ainakin kuivemmalta. Sääntömuutosten jälkeenkin kysymyksessä on sama kiehtova ja koukuttava
pallopeli.
Seuran jäsenmäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Meitä MTG:läisiä oli viime vuonna noin 460 ja
suurimmalla osalla tasoitus liikkuu
20-36 välillä. Tätä korkeammalla
tasoituksella pelaavien määrä on
pienentynyt, mikä taas kertoo pelitaitojen kehittymisestä ja onnistumisesta. 80 eurossa pidetty jäsenmaksu on erittäin kohtuullinen, jos
sitä vertaa muiden golfklubien jäsenmaksuihin. Seuraan siis kannattaa liittyä, vaikkei pelaisikaan säännöllisesti.

Suuri kiitos myös kaikille muillekin
toimikuntien aktiiveille, jotka ovat
talven ja kevään aikana suunnitelleet tulevaa golfkautta! Tulkaa mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Ne
järjestetään teille jäsenille!
Senioreille tarjotaan erityisen paljon
aktiviteettejä ja toimintaa myös tulevana kautena. Senioritoimintaa vetää uusi seniorikapteenimme Jukka
Suomi yhdessä kokeneen senioritoimikunnan kanssa. ”Seniorien” ikärajat ovat laskeneet, joten yhä
useampi pääsee mukaan toimintaan.
Seurassa on yli 50-vuotiaita lähes 65
prosenttia, joten olemme ”ylpeästi
aikuinen” seura.

Seuran puolesta haluan myös toivottaa uuden toimitusjohtaja Petteri
Patjaksen tervetulleeksi Meri-Teijon
golfyhteisöön ja yhteistyöhön! n
Rentoa ja mukavaa golfkesää kaikille – hyvässä seurassa!
Elina Nissi, puheenjohtaja

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

Droppaillaan!!

H

eippa teille kaikille golfin ystäville! On taas aika kaivaa mailat kellarista ja lähteä kentälle. Kohti uusia
huippuhetkiä tai pettymyksiä, miten kukin haluaa.
Kentän jo tänä vuonna pelanneena; kaikki näyttää siellä hyvältä. Puita on kaadettu, ja lisää tilaa on. Erityisesti
väylä 17 miellyttää silmää.

Golfvuosi 2019 toi mukanaan uusia, ehkä jopa outojakin
sääntömuutoksia. Eniten palstatilaa on saanut uusi droppaussääntö. Entisen, hartian korkeudelta pudotettavan
pallon sijaan pallo pudotetaankin nyt polven korkeudelta. Alkukaudesta tulee varmasti monella meistä pudotettua pallo vanhan mallin mukaan. OK, mutta jos näin
käy ja vielä lyö tätä väärindropattua palloa, penaltihan
siitä tulee. Ja jos pallo dropataan väärin, eikä pallo jää
vapautumisalueelle, ja pelaaja lyö silti palloa, tuleekin
penalteja kaksi. Että silleen. Jää kyllä oikea droppaamistapa varmasti mieleen. Jotta kaverisopu säilyy, kannattaa
ainakin harjoitusrundeilla varoittaa kaveria, jos huomaa
väärän dropin.
Muita sääntöjä en tässä käy läpi. Ne tulevat aika nopeasti
kaikille tutuiksi.
Kaikille golfareille toivotan yhteisesti oikein hyvää ja kaunista golfkesää 2019! Minä lähden nyt harjoittelemaan
droppaamista. n
Kari Pulli, kapteeni

5

Uusi kausi, uudet säännöt…

M

ielenkiintoinen golfkausi uusin odotuksin ja uusin
säännöin on alkamassa.

Tavoitteena on tarjota naisille mukavia kisoja ja tapahtumia. Samalla haluan innostaa kehittämään golftaitoja
ja toivotan kaikki tervetulleeksi mukaan seuran toimintaan.
Naistoimikunta suunnitteli kesän ohjelmaa ajatellen
sekä teitä juuri green cardin suorittaneita että pidemmän aikaa pelanneita.
Osallistukaa leikkimieliseen puttikisaan Naisten sunnuntaina ja tutustukaa toinen toisiinne. Päätapahtuma Suuri
Hanskakisa pelattiin viime kesänä seuran matkan yhteydessä. Samoin ratkaisemme Hanskan voittajan tänäkin
vuonna. Mansikoita ja skumppaa -kisa, avioparikisa sekä
retki Bjärkasin kentälle kuuluvat kesän perinteisiin tapahtumiin. Älkää unohtako Eclectic- ja Birdie-kisoja!

On hyvä pitää yhteyttä ja tutustua myös Salon ja Wiurilan naispelaajiin. Monena kesänä olemme kisanneet heidän kanssaan Lady Cupin merkeissä. Tulevana kesänä
cupin kaksi ensimmäistä osakilpailua voi pelata joustavasti. Pelipäiväksi voi valita joko maanantain tai perjantain. Kolmas osakilpailu/finaali pelataan Meri-Teijon
kentällä elokuussa. Tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin kutsun ohessa.
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Suomen Golfliiton teema ”mun tapa pelata” innostaa
meitä jokaista pelaamaan golfia parhaaksi katsomallaan tavalla hyvän harrastuksen parissa. Antoisaa golfkautta, nautitaan pelikierroksista hymyssä suin! n
Leena Kaarlonen, ladykapteeni

Terveiset Suomen ladykapteenien kokouksesta 2019

T

ammikuun 19. päivänä, Suomen golfkenttien ollessa vielä runsaan lumen peitossa, kokoonnuimme
20. Ladykapteenien kokoukseen Helsinkiin Sokos
Radisson Blue -hotelliin. Paikalle oli tullut ympäri Suomea lähemmäs 140 osallistujaa. Kokopäiväinen ohjelma
oli tiivis ja mielenkiintoinen.

Suomen golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen ja
toimitusjohtaja Juha Korhonen avasivat kokouksen ja
samalla toivat esille yhteisen huolen jäsenmäärien vähenemisestä. Tämä on nähtävissä yleisesti kaikissa Pohjoismaissa. Mitä voimme tehdä? Onko kaikki kivet käännetty? Pohdimme omissa strategiaryhmissämme, miten
saadaan lisää uusia jäseniä ja miten entiset saadaan
jatkamaan tätä harrastusta edelleen. Saadaanko nuoria
mukaan tarjoamalla kyytiä golfkentälle? Lapsiperheitä,
jos kentältä löytyy hiekkalaatikko perheen pienimmille?
Mikä saa aikuiset pysymään golfin parissa, mahdollisuus
hyvään golfopetukseen, kilpailut, mukavat tapahtumat,
hyvä proshop vai mikä?

maisemista. Jotkut pelaavat vain 9 väylää, toiset pelaavat kaksi kertaa päivässä. Kannustakaamme kaikkia jatkamaan hyvää, rakasta harrastustaan!
Iltapäivällä Timo Huvinen tutustutti meidät mielenkiintoisella ja hauskalla tavalla vuoden alusta voimaantulleisiin uusiin sääntöihin. Onneksi tähän oli varattu riittävästi aikaa. Näitä on hyvä käsitellä yhteisesti omalla
klubilla. Säännöt on uusittu. Ne ovat helpompia ymmärtää ja käyttää, ovat johdonmukaisempia, yksinkertaisempia ja reilumpia. Näin ainakin luvataan.
Kokouksen lopuksi naisia kehotettiin osallistumaan Gloria LadyCupiin. Kesän aikana on useita osakilpailuja
ympäri Suomea sekä finaali. Tarkemmat tiedot löytyvät
netistä osoitteesta https://ladygolf.fi/gloria-ladycup n
Leena Kaarlonen, ladykapteeni

Liitossa on panostettu tähän lupaamalla golfyhteisöille enemmän tukea vastuuhenkilöiden myötä, markkinointi-ilmettä on raikastettu uusien logojen muodossa
ja naisgolfille on nimetty oma naisgolfvastaava Outi
Kunttu.
Asiakastyytyväisyyskyselyssä ilmeni, että naispelaajille on tärkeää golfyhteisön hyvä tunnelma, sosiaaliset
tapahtumat ja tunteminen itsensä tervetulleeksi. Sama
suuntaus ilmeni uusien golfareiden kohdalla. He haluavat tuntea itsensä tervetulleeksi yhteisöön ja kuuluvansa osaksi sitä. Kolmanneksi vaikutti myös tunne saada
rahoilleen vastinetta.
Kansallinen Golfviikko 9.-16.6.2019 alkaa Naisten sunnuntailla. Viikon aikana Golfliitto toivoo seurojen järjestävän erilaisia tapahtumia kavereiden ja perheiden
kesken innostamalla myös uusia pelaajia kokeilemaan
golfia.
Tämän vuoden teemaksi on otettu ”mun tapa pelata”.
Tällä halutaan osoittaa, ettei ole mitään yhtä ainoaa oikeata tapaa pelata, vaan pelaaminen on yksilöllistä. Yhdelle se on iloinen tapaaminen ystävien kesken, toiselle kilpaurheilua, kolmas nauttii luonnosta ja kauniista
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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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Suomi vetää senioreita
Tervehdys, hyvät Meri-Teijo Golfin seniorit. Olen
MTG ry:n hallituksen uusi jäsen Jukka Suomi,
teidän uusi seniorikapteeninne.

F

yysisen ja henkisen kunnon ja toimintakyvyn ylläpitäminen on varsinkin senioreille erittäin tärkeää.
Golf tarjoaa siihen monipuoliset lähtökohdat. Liikkuminen ulkona hyvin hoidetussa ympäristössä ja mukavassa seurassa on todellista mielenvirkistystä ja pitää yllä
fyysistä kuntoa ja motoriikkaa. Meidän tulee kertoa tästä
liikunnallisesta ja hyvästä harrastuksesta myös muille.

Oma golfharrastukseni sai alkunsa 1989, kun veljeni
kanssa ostimme Mathildedalin kylästä vapaa-ajan asunnon Reino Meriläiseltä. Hänen onnistui siinä kylkiäisenä myymään meille juuri valmistuvaan golfkenttään niin
sanotun A-osakkeen, sisältäen kolme pelioikeutta. Siihen
aikaan tiesimme golfista vain nimen. Peliin hullaantuneilta työkavereilta olimme toki kuulleet joitakin käsittämättömiä termejä kuten swingi. Tämä tietämättömyys jatkui
vuoteen 1995 saakka, jolloin suoritin pelioikeuden. Näin
kävelylenkillä ilmoituksen green card -kurssista, ja koska
kurssi kesti vain 2+2 tuntia niin päätin osallistua. Opetuksen lopuksi olimme ykkösväylällä tiiaamassa, ja kun
silloinen pro Krister näki pelaamiseni, hän kirjoitti pelioikeuden. Silloin en edes ymmärtänyt, mitä se merkitsee.
Minusta ei koskaan mitään himogolfaria ole tullut, enkä
kehtaa edes mainita vuotuisten pelikierrosteni määrää.
Seniorikapteenina olen kuitenkin päättänyt ottaa itseäni
niskasta kiinni, joten tulette näkemään minut kentällä
useammin. Koen pelaamisen liikunnallisena, nautinnollisena ja rentouttavana yhdessäolona ihanien ihmisten
kanssa. Se antaa myös uuden ulottuvuuden matkailulle,
kun voi eri puolilla maailmaa mennä pelaamaan melkein
mille kentälle tahansa, nauttia kauniista maisemista ja tutustua erilaisiin kulttuureihin.
Kirjoitan tästä omasta tiestäni golfin pariin esimerkkinä
muille. Meidän tulisi innostaa tuttaviamme golfiin ja saada heidät terveellisen ja liikunnallisen harrastuksen pariin ylläpitämään omaa fyysistä ja henkistä kuntoaan. Itse
olen erittäin tyytyväinen, että sattuma toi minut tämän
harrastuksen pariin.

Golfsenioreita ovat kaikki 50 vuotta täyttäneet naiset ja
miehet. Senioritoimikunnan tehtävänä on edistää seuran
seniori-ikäisten golfareiden viihtymistä lajin parissa järjestämällä senioreille sopivia, kehittäviä ja kuntoa ylläpitäviä golftapahtumia sekä seuran sisällä että yhteistyössä
muiden golfseurojen kanssa.
Kauden yhteisiin toimintoihin kuuluu edelleen senioreiden viikko- ja kuukausikisat, jotka alkavat toukokuun
alussa. Kauden huipentaa syyskuussa pidettävä loppukilpailu parhaiten viikkokilpailuissa menestyneiden kesken. Kilpailut pelataan pistebogi-säännöin, mikä antaa
anteeksi yksittäiset epäonnistuneet väylät. Peleissä on
mahdollisuus parantaa omaa kuntoa pelitaidon ohessa.
Odotamme runsasta osanottoa, joten kaikki seniorit rohkeasti mukaan!
Perinteiseen tapaan tulemme pelaamaan seuraottelut
Ruukki Golfia ja Archipelagia Golfia vastaan. Edellisen
kanssa meillä on kotiottelu, ja jälkimmäistä vastaan menemme kisaamaan Paraisille.Yritetään säilyttää kiertopalkinnot omassa vitriinissämme! Tiedotan muista tapahtumista sitä mukaa kun ne ovat ajankohtaisia.
Viime kesä oli säiden puolesta erinomainen. Toivottavasti
saamme samanlaiset nautinnolliset säät myös tälle kesälle. Toivotan kaikille pelaajille nautinnollista pelikautta
2019. n
								
Jukka Suomi, seniorikapteeni
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Petteri otti ohjat
Meri-Teijo Golf Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin talvella Petteri Patjas. Mikä tämä Petteri on miehiään?

”O

len toiminut aiemmin IT-alalla ja koulutukseni on kaupallis-juridinen. Aloitin golfin
pelaamisen vuonna 1997 ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Tuolloin kurssikaverini pakottivat
minut pelaamaan yhdeksän reikää Paloheinän kentällä.
Kierroksen jälkeen kävin ostamassa itselleni mailat ja
aloitin pelaamisen. Tuolla kierroksella onnistui tasan
yksi lyönti, mutta se ei intoani vähentänyt.”
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Vauhtia Englannista
”Kun olin opiskelemassa Englannissa, ryhdyin pelaamaan golfia hieman aktiivisemmin, koska oli halpaa
pelata opiskelijahinnoilla, ja pelaaminen onnistui siellä
ympärivuotisesti. Ajauduin golfin pariin yhä enemmän
GoGolfin kautta. GoGolf julkaisi pelaaja-artikkeleita ja
arviointeja eri kentistä ja myös minä pääsin tekemään
matkakertomuksen omasta Ruotsiin suuntautuneesta
pelireissustani. Tämän jälkeen minua pyydettiin tekemään enemmänkin näitä matkakuvauksia. Kahden viimeisen kauden aikana teinkin niitä jo yli 70:stä kentästä.
Tämän kaiken tein oman vakituisen päivätyöni rinnalla.
Tuolloin pelikierroksia tuli kaudessa noin 150-170. Voi
sanoa, että golf valtasi yhä suuremman osan vapaa-ajastani; paljon muuta siihen viime vuosina ei ole mahtunutkaan.”

Uusi kausi on alkamassa. Millä eväillä siihen lähdemme?
”Mielestäni kenttä on hyvässä kunnossa. Ei ole suurempia rakenteellisia ongelmia eikä isoja peruskorjaustarpeita. Talvi on ollut kentän kunnon kannalta
ihanteellinen. Lumi on suojannut viheriöitä pakkaselta
ja taudeilta. Voidaan siis sanoa, että tuote on kunnossa.
Suurena työvoittona pidän, että olemme saaneet yhteistyösopimuksen lannoitefirman kanssa. Se tekee kentällemme kuntotarkastuksen, johon kuuluu myös kastelujärjestelmän tarkastus. Meillä on myös yhteishankintana
Salo Golfin ja Wiurilan kanssa hankittu nurmen pystyleikkuukone. Näillä eväillä mekaaninen ja kemiallinen
kentänhoito onnistuu aiempaa paremmin. Toivottavasti
näemme jo joitakin tuloksia tänä kesänä.”
Millaisia palveluja tulevalle kaudelle on tarjolla ja miten
ne on tarkoitus järjestää?
”Golfshop-toiminta on edelleen ulkoistettu Suomen
Golftalolle. Teemme klubille kokonaan uuden myymälänurkkauksen, jossa tuotteet saadaan nykyistä paremmin
esille. Tavoitteena on myös saada aiempaa laajemmat
valikoimat golftarvikkeita ja -asusteita. Henkilökunta perehdytetään myytäviin tuotteisiin, jotta he osaavat kertoa asiakkaille tuotteiden ominaisuuksista. Toivotaan,
että klubin jäsenet alkaisivat käyttää shopin palveluita
entistä enemmän. Näin saamme tavarat kiertoon ja tätä
kautta tarvikkeisiin vaihtuvuutta ja ajankohtaisuutta.
Hyvän ja kattavan valikoiman omaava golfshop tarvitsee
kuluttajan, joka aktiivisesti käyttää oman klubin palveluita.”

Meillä on haussa keittiötyöntekijä, joka valmistaa ruoan
klubilla. Saamme entistä kattavammat palvelut ruokatarjontaan ja itse valmistettua tarjottavaa erilaisten kilpailujen yhteyteen. Tietenkin myös tässä asiassa toivon, että
pelaajat käyttävät keittiön palveluita. Siten se saadaan
myöskin pidettyä klubilla. Tämä tarkoittaa uudenlaisen
kulttuurin syntymistä, jossa pelin jälkeen jäädään klubille viihtymään ja ruokailemaan.”
Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on seuraavalle kaudelle?
”Odotan ja toivon samaa kuin jokainen golfari: hyvää
säätä ja pitkää pelikautta. Odotan myös aktiivista vuoropuhelua kenttäyhtiön, klubin ja jäsenistön välille. Luodaan yhdessä viihtyisä ja hyvä palveluvalikoima. Toimitusjohtajan omat lähdöt tulevat olemaan aamuisin klo 9
ja siihen saa tulla pelaamaan ja vaikkapa keskustelemaan
mielessä pyörivistä asioista. Pyrin olemaan klubilla läsnä
mahdollisimman paljon. Uskon yhteisöllisyyteen ja hyvän
ilmapiirin voimaan. Kun tulee työmaalle hyvällä tuulella
ja työyhteisössä on kannustava ja lämmin ilmapiiri, se
välittyy myös asiakkaisiin. Samoin hyväntuulinen pelaaja
tuo yhteisöön viihtyvyyttä ja positiivista pöhinää. Erityisesti odotan ja toivon jäsenistöltä, että he tulevat käyttämään klubin omia palveluita säännöllisesti! Tällä tavoin
turvataan yhdessä palvelujen saatavuus. Itselläni on kova
into ja iloinen odotus tästä tehtävästä.
Haluan vielä korostaa, että olemme golfyhteisö vain
yhdessä. Pidetään hauskaa kentällämme ja huomioidaan
myös vieraspelaajat.” n
Haastattelu: Leena Heinonen

vard./ark. 11-14

Lunchbuffé
80
9
€
Lounasbufee

1250€

ÄVEN VECKOSLUT
MYÖS VIIKONLOPPUISIN

Välkomnual!oa!
Ter vet
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Hauskoja ja happamia golfhavaintoja Suomesta

O

len vuosien varrella merkinnyt
muistiin ärsyttäviä,
happamia ja joskus
samalla hauskojakin golfhavaintoja.
Osan on aika jo
parantanut, mutta
osa on jysähtänyt suomalaiseen
golfkulttuuriin. Älköön kukaan pahastuko, ei tämä niin vakavaa ole.
Kiitos ex-kollegoille ja muutamille
kolumnisteille, joita tässä lainailen
omien havaintojeni lisäksi. Eivätkä
nämä stoorit juurikaan ole Meri-Teijosta, pikemminkin aivan muilta
kentiltä.

•••••
CADDIEMASTER ei ole mikään
golfkentän rotta, jota voi kohdella
täysin epäkunnioittavasti. Kentillä
työskentelee joka kesä uusia caddiemastereita, joilla menee hetken
aikaa oppia tavat toimia puhumattakaan, että tuntisi jokaisen jäsenen
nimeltä. Jäsenistön on kokeneina
pelaajina tärkeää hallita fiksu golfkäyttäytyminen ennen pelikierrosta,
kentällä ja myös kierroksen jälkeen.
Ollaan caddeillekin ystävällisiä ja
avuliaita; eivät nämä ylivaikeita
asioita ole!

•••••
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KAIKILTA KENTILTÄ löytyy sellaisia yli-ihmisiä, jotka tietävät
superasiantuntijoina kaiken kentänhoidosta, markkinoinnista ja
taloudenhoidosta. Harvassa lajissa
aloittelevasta klubipelaajasta tulee
parissa kaudessa täydellinen asiantuntija kaikessa omaan kenttään

ja seuraan liittyvissä asioissa. Tällainen viisas klubipelaaja on kuin
penkkiurheilija katsomossa tai
kotisohvalla. Hän tietää myös aina
kaiken kaikesta. Ikävä kyllä nämä
maanmainiot eivät kuitenkaan osallistu mihinkään vapaaehtoiseen
toimintaan kentällä ja seuratoiminnassa.

•••••
MITÄ MUUTA nämä häiriköt saavat
aikaan. Usein kenttien toimitusjohtajat ja ravintoloitsijat ovat toivottoman tehtävän edessä, koska suurin osa pelaajista katoaa kierroksen
jälkeen suoraan kotiinsa. Miksi?
Osittain siksi, koska ravintolaa terrorisoivat nämä kaikentietävät golf
-iivarit. Uusi tai vieraspelaaja saattaa tuntea olonsa epämiellyttäväksi
ja äänestää jaloillaan suoraan autolle. Edellä kerrottu alkaa onneksi
olla menneen talven lumia eikä
edes Etelä-Suomen ”huippukentillä”
asiaa enää helposti tunnista.

•••••
HIENOINTA GOLFISSA on ehkä se,
että laji pystyy paljastamaan armottomasti ihmisen eli pelikaverin perusluonteen. Harva golfaaja
pystyy peittämään piilevät luonteenpiirteensä 3,5-4 tunnin aikana,
minkä kierros saisi kestää. Tästä
päästäänkin sopivasti seuraavaan
harmitukseen eli hitaaseen pelaamiseen. Niin sanottu hidas pelaaja
pystyy muuttamaan käyttäytymisen
kentällä huomattavasti nopeammaksi, jos hänelle siitä sanotaan ja
hän sen itse myös tajuaa. Ja aivan
taatusti myös oma pelikin paranee.

On aivan turhaa käydä läpi kaikki
yhdeksän teknistä yksityiskohtaa
ennen lyöntiä lyöntiasennossa. Ripeä kävely pallolle, mailan valinta,
lyöntistrategia, pallolle ja lyönti.
Mitä vähemmän ajattelee juuri ennen lyöntiä, sen paremmin menee.
Ehkäpä uudet säännöt ja ready golf
tulevat nopeuttamaan peliä jo tulevalla kaudella.

•••••
TIEDÄN, että seuraava eli golfauton
käyttö Suomen kentillä herättää
kiivaita ajatuksia puolesta ja vastaan. Hyväksyn täysin, että tietyille
pelaajille vamman tai sairauden
vuoksi ilman autoa pelaaminen olisi mahdotonta ja autolla he voivat
harrastaa lajia nauttien pelistä ja ulkoilusta. Se on ok. Golfauton käyttö
voi olla perusteltua myös silloin, jos
työpäivän jälkeen haluaa nopeasti
pelata puolikkaan tai täyden kierroksen ennen pimeän tuloa. En voi
kuitenkaan ymmärtää sitä, että nuoret, hyväkuntoiset miehet (yleensä
aina miehet!) vuokraavat auton,
lastaavat sen täyteen olutta ja ovat
pelaavinaan golfia. Ollaan kuulemma lomalla ja pidetään vähän porukalla hauskaa. Yksi oleellinen tekijä
eli liikunta jää ohjelmasta pois.
Ihailen niitä iäkkäitä pelaajia, jotka
sanovat, että on kunnia-asia pelata
kierros läpi kävellen.

•••••
VOIKO OLLA mitään rasittavampaa,
kuin pelaajat, jotka jokaisen oman
lyönnin jälkeen jaksavat höpöttää
monta minuuttia, mikä meni pieleen ja miksi. Toinen asia, jota ei

millään viitsisi kuunnella, ovat ne pelaajat, jotka jaksavat kertoa
jälkikäteen oman kierroksensa reikä reiältä, lyönti lyönniltä. Ketä
kiinnostaa? Ei ketään! Samaan sarjaan kuuluvat myös pelaajat,
jotka jatkuvasti tuputtavat kentällä neuvoja ja briljeeraavat omalla
täydellisellä sääntötuntemuksellaan.

•••••
SITTEN golfkenttien ja seurojen yhtiökokoukset ja vuosikokoukset. Ne lyhenisivät huomattavasti, jos monet täysin turhat puheet
jäisivät pitämättä. Äänessä ovat yleensä ne, joilla on valtava tarve
esiintyä ja näyttää omaa puhetaitoaan tietämättä tai tuntematta
käsiteltävää asiaa ollenkaan. He kuuluvat sarjaan häiriköt. Demokratiahan tämän tosin sallii!

•••••
YKSI ASIA minua vielä harmittaa. Se koskee yhtä hyvin kaikkia buffetravintoloita, ei pelkästään golfkenttien yhteydessä olevia. Onko
ihan pakko ennen ruokailupäätöksen tekemistä käydä nuuskimassa ja työntämässä nenä jokaiseen ruoka-astiaan ja kulhoon; tosi
hygieenistä. Kaikissa ravintoloissa on ruokalista, josta voi katsoa,
syökö vai ei!

•••••
GOLF on paholaisen keksimä peli. Niin sanotaan ja olen samaa
mieltä. Yhtenä päivänä luulet löytäneesi pelin suuren mysteerin.
Kaikki tuntuu helpolta ja vaivattomalta. Kuulet terävän napsahduksen, pallo lentää pitkälle ja juuri oikeaan kohteeseen, vartalokin on taipunut ihanteelliselle kaarelle loppuasentoa myöten.
Ajattelet, että tässä se on! Mutta ei se niin mene. Jo seuraavana
päivänä tämä mysteeri on kadonnut. Ja jahti sen kuin jatkuu. Otetaan taas hieman vahvempi grippi ja toivotaan, että se huippulyönti palautuisi. Tässäpä tämä pelin viehätys onkin. Onnistu, epäonnistu, korjaa, kokeile ja aloita taas sama uudestaan. Ehkäpä käynti
golfprolla voisi auttaa; kannattaa ainakin kokeilla!
Nautinnollista golfkesää kaikille ja rennosti!

KYLPYLÄ | HOTELLI
VIERASSATAMA | RAVINTOLA
KAUPPA | CARAVAN

Kari Kiviharju

www.kasnas.com
02-521 0100

|

info@kasnas.com
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minen aikuisten sarjaan olisi ollut
edessä harrastus jäi, koska kukaan
kavereista ei pelannut. Toisen
kerran hän suoritti kortin vuonna
2004. Samana kesänä Minna tutustui myös nykyiseen mieheensä
Kariin ja missäs muualla kuin golfkentällä, tietysti. Häätkin pidettiin
golfkentällä vuonna 2006.
Golfissa Minnaa kiehtoo lajin haastavuus. Jokainen kierros on kuin
uusi seikkailu. Hän rakastaa ulkona oloa, ja kentällä tapaa lisäksi
ihania ihmisiä. Golf on upea laji,
joka yhdistää erilaisia ihmisiä ja
antaa terveellisen liikunnan lisäksi
mahdollisuuden kehittyä ja haastaa
itsensä jatkuvasti. Minnan tavoitteena on tulla yhtä hyväksi pelaajaksi kuin Meri-Teijon monet upeat
naisjäsenet, jotka ovat harjoitelleet
ahkerasti ja ovat supertaitavia.

Uimavalmennusta, golfia ja taidetta
Hän on entinen uimari ja uimavalmentaja. Hänellä on vapaa-ajan asunto
aivan golfkentän kupeessa. Vapaa-aikanaan hän golfaa ja maalaa tauluja.
Hän on myös uusimpia Meri-Teijo Golfin jäseniä ja uusin jäsen naistoimikunnassamme. Hän on Minna Ikäheimonen.

M
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inna on kahden aikuisen lapsen, Emilian ja Kasperin äiti.
Hän on toiminut ulkomainosalan
yrittäjänä vuodesta 1992 lähtien ja
jatkaa edelleenkin alalla. Hän asustaa miehensä Karin kanssa talvisin
Kirkkonummella ja nykyisin myös
Costa del Solilla Calahondassa

Espanjassa. Kesät kuluvat Meri-Teijolla kauniissa vaaleanpunaisessa
talossa, joka valmistui kesällä 2018.
Golfia jo 14-vuotiaana
Ensimmäisen green cardinsa Minna
suoritti jo 14-vuotiaana Espoon
Golfseuran junioreissa. Kun siirty-

Lapsuudesta saakka urheilu ja liikunta mukana kuvassa
Minna tulee perheestä, jossa isän
innoittamana kaikki harrastivat.
Hän ja viisi vuotta nuoremmat
kaksoissisarukset eivät saaneet
lopettaa edellistä lajia ennen kuin
oli esitellä uusi harrastus tilalle.
Ei siis ollut aikaa notkua pahoja
tekemässä!
Minna ui kilpaa Tapiolan uimareissa
(nykyisin Cetus ry) ja paleli aina.
Laji oli kuitenkin niin kiva, että hän
jatkoi uimisen jälkeen uimavalmentajana. Hän kouluttautui SVUL:n
B-tason valmentajaksi ja uimaopettajaksi.
Kirkkonummelle muuton jälkeen
vuonna 2001 Minna kutsuttiin
Kirkkonummen Uimareiden (nykyisin Gladius ry) puheenjohtajaksi.
Sitä kautta ovet avautuivat myös
kunnallispolitiikkaan valtuutetuksi

ja urheilulautakunnan jäseneksi. Uiminen sen sijaan
on jäänyt, vain talvisin avannossa ja kesän lämmössä
järvessä.
Nykyisin maalaaminen kiinnostaa
Kolme vuotta sitten Minna innostui maalaamisesta. Tauluja syntyy akryyliväreillä ja tätä harrastusta
hänellä on tarkoitus jatkaa ja kehittää golfinpeluun
ohessa. Maalatessa hermo lepää, kun aloittelijana pitää
keskittyä vain värien ja sävyjen yhteensovittamiseen
ja kankaalle saamiseen niin, että lopputulos miellyttää
ja siihen voi olla tyytyväinen. Jo kaksi tilaustyötä on
tehty, joten Minnan tyyli varmaankin katsojaa miellyttää. Tauluja on mahdollista käydä katsomassa Minnan
Instagramissa.
Mitä odotuksia tulevalle kaudelle?
Meri-Teijon kenttä on kiva. Kenttä avataan aikaisin keväällä ja nopeasti se saavuttaa huippukunnon. Parasta
kentässä on Minnan mielestä sen haastavuus ja vaikeat
greenit. Vaikka pelikierroksia kertyi viime kaudella 60,
haasteita on jäänyt myös tuleville kausille. Lauantaipäivien kisat ovat auttaneet pariskuntaa saamaan kentältä
paljon uusia ihania ystäviä ja mahtavaa peliseuraa. He
ovat pelanneet monilla kentillä niin pääkaupunkiseudulla kuin Salossakin, mutta Meri-Teijo Golfin jäsenten
välinen yhteisöllisyys on ihan huippua. Vastaavaa ei ole
ollut missään muualla.
Minna on tyytyväinen Meri-Teijon kenttään, mutta
ravintolan ruokatarjontaan hän toivoisi parannusta.
Monille pelaajille, myös hänelle itselleen kentällä tarjoiltava ruoka ja välipalat ovat tärkeä asia. Tähän hän
toivoisi ratkaisua jo tulevalla kaudella. Kentällä hän
odottaa ensi kesänä ihania hetkiä perheensä ja ystäviensä kanssa. Myös greenien paremmin ymmärtäminen on tavoitteena.
Lyhyet nopeat
Mitä odotat? 		
Tulevaa golfkesää!
Mitä toivot? 		
Läheisilleni kaikkea hyvää.
Mihin uskot? 		
Hyvä voittaa aina pahan.
Mitä et halua? 		
Sairastua!
Mistä olet iloinen?
Elämässäni olevista ihanista 		
				ihmisistä! n
Teksti: Kaija Kiviharju

Alpo Alho vuoden 2018 herrasmiespelaaja
Meri-Teijo Golfin vuoden 2018 herrasmiespelaaja on Alpo
Alho. Naistoimikunta kiinnitti valinnassaan huomiota Alpon
kohteliaaseen käytökseen kentällä sekä ystävälliseen ja
valoisaan suhtautumiseen kanssapelaajiin. Alpo sai palkintonsa vuoden päätöskisan yhteydessä lokakuussa. Onnea
Alpo! Olet arvonimesi ansainnut!
Vuodelle 2019 naistoimikunta on päättänyt valita ”vuoden
MTG-läisen”. Hän voi siis olla joko nainen tai mies, ja valintakriteeritkin vaihtuvat. Naistoimikunta päättää keskuudessaan, kuka on tämän tittelin ensimmäisenä ansainnut.
Valinnan perusteet kuullaan sitten myöhemmin palkitsemisen yhteydessä kauden päätöskisan palkintojenjaossa.
Se voit olla vaikka juuri sinä! n

”Kummiväyliä” jatketaan myös kaudella 2019
Jo kolmena viime vuotena kentällämme on ollut käytäntö,
jossa pelaajat ja toimikunnat voivat valita itselleen oman
kummiväylänsä. Toiminnan tarkoituksena on lisätä kentän siisteyttä ja viihtyisyyttä. Homma on toiminut ja viime
kaudella kaikki väylät olivat varattuja. Hyvä me! Positiivista
palautetta on saatu ainakin vieraspelaajilta.
Jatkamme kummiväylätoimintaa myös kaudella 2019.
Ilmoitustaululla on lista, johon voit merkitä varauksesi. Tarkistakaa pelaamisen yhteydessä, 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. n
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Maailman toisella laidalla
Martti Poutanen vei Ulla
-rouvansa unelmamatkalle maailman ympäri.
Golf ei päässyt matkalla
unohtumaan. Tässä
Martin raportti Havaijilta.

G

olfin yksi hyvistä puolista on
se, että sitä pelataan ympäri maailmaa. Vuodenajasta
riippumatta jossakin on aina hyvät
pelikelit. Lomamatkamme reitille
osui Oahun saari Havajilla. MTG:llä
tammikuu on harvemmin ollut pelisesongin huippuaikaa, mutta Havaijilla kelit olivat mukavan kesäiset.
Ainakin meidän mittapuun mukaan
katsottuna.
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Viikon aikana tuli tutustuttua Oahun saareen, 70 x 40 km alueella on
noin 50 kenttää. Saari itse jakautuu
kahteen osaan, karumpaan ja kuivempaan länsipuoleen sekä paljon

trooppisempaan, Ko’olau-vuoriston
erottamaan itärannikkoon.
Kun majapaikkamme isäntä kuuli ajatuksesta käydä pelaamassa,
hän kantoi autotallista pari bägiä
todeten, että ei tarvitse vuokrata
pelivälineitä. Pienen epätieteellisen
kartoituksen jälkeen päädyimme
trooppisen itärannikon kannalle
ja sieltä kohteeksi valikoitui Royal
Hawaiian Golf.
Amerikkalaiseen tapaan klubirakennus oli sen verran vaatimattoman
kokoinen, että caddiemasterin löytäminen kesti varmaan varttitunnin.
Kärryjä ei ollut missään ja kentälle
pääsi vain autolla. Syy tähän selvisi
varsin pian. Siirtymät väylien välillä
olivat tosi pitkiä viidakkopätkiä
suoraan Jurassic Park -elokuvasta.
Kentän maisemat olivat henkeäsalpaavan hienoja. Muutamalla ensimmäisellä väylällä, varsinkin 2-väylän
par-3:lla, meinasi itse pelaaminen
unohtua – ainakin kadonneiden
pallojen määrästä päätellen. Vaikka
saarella ei ole käärmeitä, väylältä
viidakon puolelle mennyttä palloa
oli turha lähteä etsimään. Kenttä ei
ollut helppo, mutta selvittiin kuitenkin kunnialla läpi. n
Martti Poutanen

+358 2 4260 170 tourism@visitkimitoon.fi
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Luottavaisena tulevaisuuteen
Kiirastorstaina on upea sää. Edessäni
Cafe Luxiassa istuu Gunilla “Gittan”
Granberg, Kemiönsaaren kehitysjohtaja.
Gittan hymyilee kilpaa auringon kanssa.

K
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emiönsaaren kunta (Kimitoön) muodostui vuonna 2009, kun Dragsfjärd, Kemiö ja Vastanfjärd
tekivät kuntaliitoksen. Kunnassa on noin 6800
asukasta. Mitäpä Kemiönsaaren kunnalle kuuluu nyt?
Viime vuosien aikana saarelta on lähtenyt paljon teollisia työpaikkoja. Väki vanhenee, mutta homeisia kouluja
ei kuulemma ole budjettia rasittamassa.

”Meillä menee oikein hyvin,” Gittan aloittaa. ”Elämme
toki nopeaa rakennemuutosta. Metalliyrityksiä on mennyt nurin, viimeksi lopetti Abloyn tehdas Björkbodassa.
Tilalle on kuitenkin tullut joukko mikroyrittäjiä.”
”Vapaa-ajan asukkaat ovat meille erittäin tärkeitä, heitä
on kesäisin täällä enemmistö.Tutkimuksen mukaan
kesäasukkaamme viihtyvät täällä keskimäärin yli 80
vuorokautta vuodessa, ja kolmasosa heistä on ilmoittanut haluavansa muuttaa tänne pysyvästi eläköitymisen
myötä. Muuttotappiota meillä ei oikeastaan ole, mutta
ikärakenne muuttuu iäkkäimpien kuolleisuuden myötä. Vetovoimaisimmat alueet täällä ovat Taalintehdas
ja Kemiön keskusta, jonne suurin osa palveluista on
keskittynyt.”

”Ihan pelkkää auringonpaistetta meidän elämämme
täällä ei ole, mutta lähestymme asioita positiivisuuden
kautta. Meillä on paljon hankkeita vireillä, esimerkiksi
lähiruoka. Salo on meille hyvä yhteistyökumppani.”
Taalintehtaalla on menossa sataman kehitystyö, johon
saamme 700 000 euroa EU:lta. Mukana on myös paljon
yksityistä rahoitusta. Sinne on tulossa myös uusi merkittävä elintarvikemyymälä ja senioritaloja.
”Näillä projekteilla varaudumme Taalintehtaan asukasja turistimäärän kasvuun. Alueen kunnallisiin vuokra-asuntoihin on kehitteillä yrittäjävetoinen airbnb-kokeilu, koska majoitustiloista on pulaa varsinkin Baltic
Jazzin, Norpaksen ja September Openin kaltaisten suurten festivaalien aikana. Sataman kuuluisa Portside-ravintola sai juuri uuden yrittäjän, ja myös Strandhotellet
elää nousun aikaa.”
Kemiönsaaren kunnan taloudessa on toki joitakin haasteita, kuten niin monissa muissakin kunnissa.
Väki vanhenee, ja koulujen oppilasmäärät supistuvat.
Rakennus- ja venealat kuitenkin kasvavat, samoin
turismi. Joidenkin suurten yritysten lähdettyä tilalle
on tullut paljon mikroyrityksiä, joista monissa tehdään
paljon etätyötä.
”Kemiönsaarella on paljon kulttuuritoimintaa, esimerkiksi kaksi elokuvateatteria. Myös kolmas sektori on
elinvoimainen. On esimerkiksi Martat, monet venekerhot ja Rotaryt. Tuemme kyläyhdistyksiä taloudellisesti,
niitä on meillä kaikkiaan 25.”
Kemiönsaaren asukkaista 70 prosenttia puhuu ruotsia
äidinkielenään. Gittanin mukaan saaren kaksikielisyys
on rikkaus, ei este. ”Usein käy niin, että minä puhun
jossakin ruotsia ja toiset vastaavat suomeksi – ja silti
ymmärrämme täysin toisiamme.”
Onko Kemiönsaari sijainniltaan syrjäinen? Gittanin
mielestä ei ole. ”Täältähän kestää vain pari tuntia ajaa
Helsinkiin. Tuo ajatus voi toki tulla jollekin, mutta se
on puhtaasti oman pään sisäinen asia,” Gittan naurahtaa. n
Teksti ja kuva: Pentti Niemi
Lisätiedot: www.kemionsaari.fi

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
Bästa läsare

I

ngen golfsäsong är lik den föregående. Inför i år gjordes en hel del
regelförnyelser. Det blir intressant att se hur de påverkar tidsmässigt speltempot.
Fastän golfbanan är ett artificiellt
område skapat av människan, integreras den fint i naturen. Då spelarnas närvaro nattetid saknas, intar
djuren banan. Av de efterlämnade
spåren på morgonen, kan vi människor konstatera att en välskött
och i naturen välanpassad bana är
ett vackert lanskap, som är värt att
vårda.
Banbolaget tar hand om spelområdenas skick och renhållning, men
det är spelarnas ansvar att ta hand
om sitt eget och vid behov om
andras skräp samt oreparerade bollnedslag och föremål som inte hör
hemma på en snygg bana och inom
klubbområdet. Skönhet uppskattas
alltid och låt oss tillsammans göra
av Meri- Teijo en bana, där även
gästspelarens blick vilar.
Å informationsutskottets och mina
vägnar vill jag tacka alla som jobbat
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med tidningens marknadsföring,
innehåll och översättning samt
annonsörer. Jag önskar alla läsare
en trevlig sommar och en lyckad
spelsäsong.
Låt oss åstadkomma en fin golfsäsong 2019! n
Martti Poutanen
Huvudredaktör

Nya vindar

D

et blåser nya vindar inför en ny
golfsäsong. De nya golfreglerna
medför även förändringar i
lokalreglerna. Nu måste vi töja
på lederna och stretcha före rundan för att kunna böja oss för att
droppa bollen från knähöjd och
komma ihåg att vattenhindret är ett
hinderområde. Hinderområde låter
trevligare och åtminstone torrare.
Efter regelförändringen är det fortfarande fråga om samma fascinerande och beroende framkallande
bollspel. Föreningens medlemsantal
har inte förändrats nämnvärt. Medlemskapet i Meri-Teijo bestod av ca.
460 personer och största delen av
dem spelade med handikapp mellan
20-36. Spelare med högre handikapp har minskat, vilket berättar
att spelet utvecklats. Medlemsavgiften på 80 euro kan anses mycket
skälig om man jämför den med
övriga golfklubbars medlemsavgifter. Det är fördelaktigt att bli medlem fastän man inte skulle spela
regelbundet. Seniorerna erbjuds en
mängd aktiviteter och verksamhet
också under den kommande säsongen. Seniorverksamheten leds
av den nya seniorkaptenen Jukka
Suomi i samråd med vår erfarna
seniorkommitte. ”Seniorernas”
åldersgränser har sjunkit, vilket

innebär att allt fler kan delta i
verksamheten. Föreningen består
av nästan 65 % av över 50-åringar.
Vi kan således kalla oss för ”en
stolt vuxen” förening. Mia Eklund,
ledaren för juniorverksamheten,
övertar ekonomieansvarige Kari
Nurmimäkis tjänst. Han har länge
verkat som kapten och som ekonomieansvarig skött om föreningens
ärenden noggrant, hängivet och
med ett stort hjärta. Ett stort tack
till Kari! Ett stort tack också till alla
övriga aktivister inom kommitterna, som under vinterns och vårens
lopp har planerat den kommande
säsongen. Delta i evenemangen och
verksamheten. De ordnas för alla
medlemmar!
Å föreningens vägnar vill jag önska
den nya verkställande direktören
Petteri Patjas välkommen till Meri-Teijos golfgemenskap och samarbete!
Avslappnande och trevlig golfsommar till alla – i gott sällskap! n
Elina Nissi
Ordförande

Låt oss droppa!!

H

ej på er alla golfvänner. Det är
igen dags att gräva fram klubborna ur källaren och bege sig
ut på banan. Mot nya höjdare och
utmaningar. Jag har redan spelat
banan i år; där ser allting helt prima
ut. Träd har fällts och mera utrymme har åstadkommits. Sjuttonde
hålet är en fröjd för ögat.
Golfåret 2019 hämtade med sig,
kanske lite främmande, regelförändringar. Mest spaltutrymme har
den nya droppregeln fått. I stället
för att droppa bollen från axelhöjd,
droppas bollen nu från knähöjd
vilket kommer säkert att resultera

i att vi följer den gamla modellen.
OK, men om detta sker och man
dessutom slår den fel droppade
bollen, blir det plikt. Om bollen
droppas fel och inte stannar inom
lättnadsområdet och spelaren ändå
slår bollen, blir det två pliktslag.
Efter detta kommer man säkert
ihåg det nya droppsättet. För att
kamratandan inte rubbas, är det
att rekommendera att man under
träningsrundorna varnar kompisen
när han droppar fel.
Övriga regler behandlar jag inte här.
De blir rätt snabbt bekanta för alla.
Jag önskar unisont alla golfare en
riktigt god och vacker sommar
2019! Jag skall nu börja mina droppövningar. n
Kari Pulli, kapten

Nya säsong, nya regler...
En intressant golfsäsong med nya
förväntningar och nya regler håller
på att inledas.

även i år enligt samma koncept.
Jordgubbar och skumpa-tävlingen,
tävlingen för gifta par samt utfärden till Bjärkas Golf hör till sommarens traditionella evenemang. Glöm
inte Eclectic- och Birdie-tävlingarna.
Det är bra att hålla kontakt och
bekanta sig med Salos och Wiurilas
damspelare. Under flera somrar
har vi tävlat med dem i Lady Cups
tecken. I sommar kan de två första deltävlingarna spelas flexibelt.
Måndag eller söndag kan väljas som
speldag. Den tredje deltävlingen/finalen spelas på Meri-Teijo i augusti.
Närmare information kommer i
samband med inbjudan.
Finlands Golfförbunds tema
”Mitt sätt att spela” inspirerar oss
alla att spela på bästa sätt.
Jag önskar alla en bra golfsäsong.
Låt oss njuta av spelet med ett leende på läpparna! n
Leena Kaarlonen, ladykapten

M

ålsättningen är att kunna
erbjuda kvinnor trevliga
tävlingar och evenemang.
Samtidigt vill jag inspireSuurra att
förbättra golfspelet och önskar er
alla välkomna att delta i föreningens verksamhet.
Damkommitten planerade sommarens program med tanke på både
spelare, som nyligen fått gröna
kortet samt mera avancerade.
Delta i den lekfulla putttävlingen
Damernas söndag och lär känna
varandra. Huvudevenemanget Suuri
Hanska -tävlingen spelades förra
sommaren i samband med föreningens resa. Hanska-vinnaren utses
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hade möjlighet att spela året runt. Genom GoGolf blev
jag allt mer fokuserad på golfen. GoGolf publicerade
spelarartiklar och bedömningar av olika banor och jag
fick en chans att göra en reseskildring över min resa till
Sverige. Därefter blev jag ombedd att göra fler reseskildringar och under de två sista säsongerna skrev jag
dylika över 70 banor. Allt detta åstadkom jag vid sidan
av mitt egentliga arbete. Det blev ca. 150-170 golfrundor under den perioden. Man kan gott säga att golfen
tog över största delen av min fritid; mycket annat
innehöll den inte.”
En ny säsong är i startgroparna.
”Banan är i gott skick enligt min åsikt. Det finns inga
strukturella problem och inte heller behov för större
grundreparationer. Vad banan beträffar har vintern
varit idealisk. Snön har skyddat greenerna från frost
och sjukdomar. Man kan alltså säga, att produkten i år
är i gott skick. En stor arbetsseger är samarbetskontraktet med gödselföretaget. Firman kommer att göra
en besiktning av banan och därtill hör också en granskning av bevattningssystemet. Vi har dessutom skaffat
tillsammans med Salo Golf och Wiurila Golf en singel
klippare. Med dessa resurser kommer den mekaniska
och kemiska skötseln av banan lyckas bättre än tidigare. Jag hoppas vi ser några resultat under sommaren.
Vilka tjänster erbjuds för den kommande säsongen och
hur skall dessa arrangeras?

Petteri tog kommandot

F

örra vintern utnämndes Petteri Patjas till Meri-Teijos verkställande direktör. Vem är Petteri?
”Jag har verkat tidigare inom IT-branschen och
har en ekonomi-juridisk skolning. Började spela golf
1997 och det var kärlek vid första ögonkastet. Då blev
jag tvingad av mina kurskamrater att spela nio hål på
Paloheinäs bana. Efter rundan köpte jag klubbor åt mig
och började spela. Under den rundan lyckades jag med
ett enda slag, men mitt intresse avtog inte.”
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Drivet kom från England
”Under min studietid i England, började jag spela mera
aktivt eftersom studentpriserna var billiga och man

Golfshop-verksamheten sköts av det utomstående Suomen Golftalo. Vi kommer att inreda en helt ny butikshörna, där produkterna skall presenteras mera synligt
och vi hoppas kunna utöka sortimentet av golfprylar
och -kläder. Personalen bekantas med produkterna som
är till salu för att de skall kunna berätta om produkternas egenskaper. Det är önskvärt att klubbens medlemmar skulle utnyttja shopens utbud allt mer. På detta
sätt kommer varorna i omlopp och vi får mera variation och förnyelse i sortimentet. En golfshop som har
ett gott och omfattande utbud behöver en kund, som
aktivt utnyttjar den egna klubbens tjänster.
Vi söker efter kökspersonal som möjliggör matlagning
på klubben. Vi kan då erbjuda ett mera omfattande utbud av matservering och självtillagad kost under olika
tävlingar. Det är även önskvärt att spelarna utnyttjar
kökets utbud. På det sättet kan vi ha ett fungerande
kök på klubben. Detta innebär en ny trend, spelarna

stannar kvar på klubben efter spelet för att trivas och
njuta av en god måltid.”
Vilka förväntningar och önskemål har du inför den kommande säsongen?
”Jag förväntar mig samma som samtliga golfare; bra väder och en lång spelsäsong. Jag ser även framemot en
livlig diskussion mellan banskötselbolaget, klubben och
medlemmarna. Låt oss skapa tillsammans ett trivsamt
och gott tjänsteutbud. Den verkställande direktören går
ut på banan kl. 9 på morgonen och man är välkommen
att följa med för att diskutera saker som snurrar runt
i huvudet. Jag kommer att försöka vara närvarande
på klubben så mycket som möjligt. Jag tror på kraften av gemenskap och god anda. När man kommer till
arbetsplatsen på gott humör och arbetskollektivet är
uppmuntrande och det råder en varm anda, överförs
den också till kunderna. Liksom en glad spelare medför
samspelarna trivsel och animerat snack.
Jag förväntar och önskar speciellt att medlemmarna
kommer att utnyttja regelbundet klubbens tjänster! På
detta sätt försäkrar vi oss om tillgången. Jag är mycket
entusiastisk och glad inför denna utmaning.
Jag vill ännu poängtera, att vi är ett golfteam endast
tillsammans. Låt oss ha det trevligt på banan och ta
gästspelarna i beaktande.” n
Intervju: Leena Heinonen

ravintola.teijo@gmail.com
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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 Cake
My Way. www.kimitoon.fi/fi/nae_koe/
kulttuuri/villa_lande

Galaxy on Kemiön keskustassa sijaitseva
ruoka- ja 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

Kasnäs on Suomen hienoimpia lomakeskuksia. Kemiönsaaren etelärannalla sijaitseva keskus tarjoaa matkailijalle kaiken mitä
Västanfjärdin kumpuilevissa maisemissa. Tila on toiminut vuodesta 1689 kuvitella voi, kylpylästä lomamökkeihin ja
ja nykyään tilalla yhdistyvät golf ja majoitus. Kokoustilat ovat nykyaikaiasuntovaunupaikkoihin.Mökkikylä on rakenset, ja ruokailu onnistuu suuremmallekin porukalle. Osoite: Västanfjärdin- nettu upeille kallioille, ja paikan ravintola on
tie 655, 25840 Nivelax. Lisätiedot p. 0440 184 653 ja www.bjarkasgolf.com/fi
kuuluisa laadustaan. www.kasnas.com

Bjärkas Golf on kaikille avoin ainutlaatuinen 18-reikäinen par-3-kenttä
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www.actiwell.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 ja September Open.
Kesäaikaan torimarkkinat houkuttelevat paikalle
kymmenittäin myyjiä ja moninkertaisesti kävijöitä.
Taalintehtaan satamaa uudistetaan parhaillaan voimakkaasti. Lisätietoa: www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/
taalintehdas

MOTIONS- OCH HÄLSOCENTER
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIKESKUS
Hos oss finns!
Meiltä löytyy!
Konditionssal
Kuntosali
Gruppmotion
Ryhmäliikunta
Träningsprogram Harjoitusohjelmat
Handledning
Ohjaus
Fysioterapi
Fysioterapia
Massage
Hieronta
Solarium
Solarium

Domarringen 6 • Tuomarinkehä 6
25700 Kimito • 25700 Kemiö
044 025 7006 • info@actiwell.fi

Kemiön Venekeskus Oy siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Kemiön keskustaan, entisiin Wuorion
tiloihin. Lähistöllä on muitakin venealan toimijoita, joten keskittymisen myötä asiakkaat löytävät yhdestä
paikasta monia erilaisia palveluita. Kemiön Venekeskuksen venemerkkejä ovat Buster, Yamarin, Yamarin
Cross, Rönnqvist ja TG-Boats. Moottorina myydään
Yamahaa. Lukumääräisesti suosituimpia ovat kuvan
kaltaiset, noin 5,5-metriset pulpettiveneet, jotka
maksavat tyypillisesti 25 000-30 000 euroa.
kemionsaarenvenekeskus.fi
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Ruukkikylien palveluita

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. Suuri terassi avautuu etelään ja länteen.
P. 02 735 0220. Lisätietoa: www.ruukinkrouvi.fi
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Kun jano pääsee yllättämään tai kun kaipaat hauskaa

Hotelli Ruukin Majatalo toimii Mathildedalin Ruukkiteh-

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. Pizzojakin on tarjolla. Terhon tiloissa
toimii myös Teijon Kiinteistöhuolto, joka tarjoaa kattavia
rakennus-, korjaus- ja kiinteistöpalveluja.
Lisätietoa p. 02 736 3801 ja www.teijonkiinteistohuolto.fi

tailla, Koneistamo-rakennuksen yläkerrassa. Hotelli tarjoaa
yöpymiseen kahdeksan loft-tyyliin kalustettua huonetta,
joissa on kaksi vuodepaikkaa, kylpyhuone ja taulutelevisio. Aamiainen tarjoillaan huoneiden alapuolella olevassa
Kyläkonttorissa, joka on myös Teijon kansallispuiston
infopiste. Lisätietoa p. 050 354 2487 ja www.mathildedal.fi

Ruukin kehräämö ja puoti on tämänkin veijarin koti. Sini
Honkalan kasvattamat alkapat ovat tehneet Mathildedalin
kylää tunnetuksi enemmän kuin kuka yksittäinen markkinointihenkilö. Alpakoista keritty villa jalostetaan omassa
kehräämössä silkinpehmeäksi villaksi, josta ommellaan
kestäviä, tyylikkäitä ja ekologisia asusteita puotiin myytäväksi. Lisätietoa p. 044 372 1813 ja www,ruukinkehraamo.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
p. 02 250 2432 ja www.mathildanmarina.fi

Meri-Ruukin lomakylä sisältää 20 loma-asuntoa ja
rantasaunan vain kahden kilometrin päässä golfkentästä,
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

PetriS Cholate Room tunnetaan valmistamistaan suklaaherkuista. Yritys toimii Mathildedalissa, kesäisin satamassa ja talvisin myös kauniissa perinnerakennuksessa, entisessä kansakoulussa. Tarjolla on tunnelmallisen kahvilan
ja myymälän lisäksi bed & breakfast -majoitusta. Lisätietoa
p. 020 734 3465 ja petris.fi
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Teijon kyläkauppa on kylän
suosittu 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 sähköpyörän tai
katetun peräkärryn. Kauppa on
Veikkauksen, Postin ja Matkahuollon edustaja. Yhteydet:
p. 02 736 6160 tai sähköpostitse
teijonkylakauppa@gmail.com

Kyläsaunasta on kehittynyt legendaarinen kohtaus-
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paikka, jonne ajetaan kauempaakin. Sauna on remontoitu huippukuntoon ja siellä on viihtyisät puku- ja
takkahuoneet, terassi ja koko talven sulana pidettävä
uimalampi. Sauna on tärkeä tulonlähde kyläyhdistykselle. Saunan aukiolosta kuten monista muistakin
alueen palveluista saa ajantasaista tietoa Teijon Alueen
Kyläyhdistyksen sivuilta www.teijo.fi

Yli 700-neliöinen Seaview on laadukas lisä Teijon kylän
majoituspalveluihin. Huvila sijaitsee upealla rantatontilla Teijon vanhan hautausmaan yläpuolella. Vuokrattavia makuuhuoneita on kaikkiaan viisi. Lisänä ovat
vielä suuri yhteinen oleskelutila, jonka pöydän ääreen
mahtuu 14 hengen seurue, avokeittiö, erilaisia grillejä
ja useita saunoja. Kylpyläosasto on varustettu suurella
poreammeella. Lisätiedot: www.seaview.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. 050 592 9301.
www.ravintolateijo

Teijon Masuuni on hieno taide- ja käsityökeskus. Masuu-

nin tarjoilusta vastaa Teijo Cafe & Bakery, jolla on maistuva
kattaus erilaisia kahveja, leivonnaisia, salaatteja, keittolounaita ja pizzoja. Tiloissa
toimivat myös muun muassa
taidepuoti, taidegalleria,
Keramiikkastudio Oribe ja
pellavamekkoja valmistava
Paula Vehkomäki Design.
Lisätietoa p. 040 482 2224.
www.teijonmasuuni.fi
Tiina Harjola valmistaa Oribe-studiossaan kaunista keramiikkaa.

Kyläpajan seppä Ari Karhu takoo raudasta uniikkeja
esineitä tilauksesta, mutta pajalla myydään myös valmiita tuotteita. Osoite: Telakkatie 32, p. 0400 438 789,
maakarhu@gmail.com, www.maakarhu.com

Teijon kansallispuisto on ruukkikylien tärkein matkailuvaltti. Puisto ulottuu kolmen ruukkikylän alueelle.
Mathildesalissa on tärkein keskus, mutta monet lähtevät
luontoon Teijon vanhan voimalaitoksen luota. Sahajärvellä
kuljetaan myös lossilla. Lisätietoa www.luontoon.fi/teijo
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Punaportin uusi aika

U

seimmat pelaajamme tuntevat Punaportin, jonne vie tie
etuysin poikki, siitä kolmosja seiskaväylien välistä. Niemellä
sijaitsee hirsisauna, jonka omisti
paikallisten metallimiesten ammattiosasto. Helmikuussa osasto
lakkautti itsensä, mutta sitä ennen
lahjoitti kiinteistön rakennuksineen
Teijon Alueen Kyläyhdistykselle.
Pian Punaportti on entistä ehommassa kunnossa.
Punaportti on luoteeseen kurottuva
niemenkärki Teijon ja Mathildedalin
kylien välissä. Teijontieltä osoitteeseen Punaportintie 163 johtaa
1,5 kilometrin pituinen hiekkatie.
Kiinteistö on kooltaan noin 1,4 hehtaaria ja siellä on vuonna 1975 rakennettu 130 neliön hirsirakennus,
jossa on tupa, keittiö, pukuhuone ja
löyly/pesuhuone. Tontilla on myös
puuliiterin ja kaksi huussia sisältävä talousrakennus. Päärakennuksessa on pitkä lounaaseen avautuva
terassi, laituri ja uimaportaat.
Punaportti on kyseisen niemen
virallinen paikannimi, joka esiintyy
kaikissa kartastoissa. Nimi juon-

tuu vanhoilta ajoilta tiettävästi
siitä, että kallioinen niemi hehkuu
laskevan auringon valossa punaisena. Portti-nimitykselle lienee selitys
siinä, että Punaportti-niemen ja
kapean Punaportinsalmen takana
olevan Isoholman välistä avautuu
suojainen venereitti Teijon kylään.
Sisätiloiltaan Punaportti on perinteinen hirsitupa, johon sopii kerrallaan 50-60 ihmistä. Lämmitystä
varten on takka ja sähkölämmitti-

miä, mutta talvinen käyttö on hyvin
poikkeuksellista, koska kiinteistölle
johtava kunnallinen vesijohto suljetaan jäätymisvaaran vuoksi talveksi.
Paikan vuokraajille on tarjolla kaksi
erilaista kaasugrilliä, musiikkilaitteet ja peruskeittiö koneineen – ja
tietysti tunnelmallinen puulämmitteinen sauna. n
Kylätalo Punaportin varauksia hoitaa
Anita Kurko, p. 044 989 4420.

Tervetuloa Matilden vanhaan
kouluun nauttimaan paikallisia
käsintehtyjä suklaita, ihania
kakkuja ja vaikkapa lounasta.
Avoinna toukokuussa
ti-su klo 11-16.30.
Kesällä päivittäin.
Myös Rantapuoti avoinna kesällä.
Kakkutilaukset: 040-416 3827
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www.petris.fi

Teijon kierrätyspiste saatiin vihdoin
Teijon kyläkaupan tontille. Kontteihin
voi jättää pahvia, lasia ja metallia. Paperinkeräystä tässä pisteessä ei ainakaan
vielä ole, koska paperi kuuluu toisen
toimijan vastuulle.

Birdie-puu naisille
Naisten pukuhuoneessa on birdie-puu,
johon toivotaan kaikkien naistemme
merkitsevän kauden aikana tehdyt
birdiensä.
Valitse pöydällä olevasta korista kortti,
laita siihen nimesi ja käy merkitsemässä korttiin tekemäsi birdien päivämäärä
ja väylä. Näin helppoa se on!
Kauden päätöskisan yhteydessä
laskemme birdiet yhteen, palkitsemme eniten ”lintuja” tehneen ja muiden
kesken arvotaan yllätyspalkinto. Tule
sinäkin mukaan! n

Naisten Eclectic
Eclectic ei ole sinänsä ”kilpailu”, vaan
sen tarkoituksena on kannustaa sinua
parantamaan kierroksen tulostasi kauden aikana väylä kerrallaan.

Mitä et minusta vielä tiedä!
Kysyin muutamalta pelaajaltamme, että mikä on sellainen asia, mitä
muut pelaajamme eivät todennäköisesti sinusta tiedä, mutta jonka voisit
nyt paljastaa. Tässä otos:
Leena K:
Minna I:
Leena H:
Anne-May L:
Ulla P:
Kaija K:
Martti P:
Heikki V:
Kari K:

Olen osallistunut lentäjien purjehduskisaan Karibialla.
Olen entinen kilpauimari ja uimavalmentaja.
Olen ollut loukkaantumisen takia kävelemättä 3 vuotta.
Olen entinen kilpahiihtäjä ja voittanut Turunmaan ja
Ahvenanmaan mestaruuden.
Veljelläni on lammastila, jossa on noin 1000 lammasta.
Olen juossut 25 täyttä maratonia.
Olen soittanut saksofonia Klaus Järvisen bändissä ja
levyttänytkin.
Olen näytellyt operetissa Iloinen leski.
Olen voittanut 100 Suomen mestaruutta viidessä eri lajissa.

Seuraavassa lehdessä lisää paljastuksia! n Kaija Kiviharju

Kannattaa tehdä kortti vaikkapa jo
kauden ensimmäisestä kierroksesta ja
kauden aikana parantaa tulosta väylä
kerrallaan. Näin harjoituskierroksillakin pelaamisella on mielenkiintoinen
tavoite.
Naisten pukuhuoneessa on kansio,
johon voit kauden lopulla käydä merkitsemässä kierrostuloksen, johon olet
päätynyt kauden aikana.
Tässäkin parhaan tuloksen saavuttanut
saa palkintonsa kauden päätöskisassa.
Tulkaa naiset kaikki mukaan! n

Lönnroths Bygg Ab Oy
Kaikki rakennusalan työt
P. 040 044 5051

må - lö / ma - la 7-21, sö / su 10-21
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Oma olutpanimo ja kyläleipuri
ovat olennainen osa Mathildedalin
ruukkikylän vetovoimaa. Menestys
toi yrittäjille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa. Kesän myötä
historiallisen Mathildedalin ruukinkartanon alakerta muuttuu tunnelmalliseksi leipomoravintolaksi, jossa
tuoksuvat uunituore juurileipä ja
mehevä olut.

P

ariskunta Elina Rantamäki
ja Tuomo Holm ihastuivat
Mathildedalin kylään ja muuttivat sinne kahdeksan vuotta sitten.
Molemmat tekivät aluksi etätyötä.
”Meillä alkoi pöhistä aivoissa, että
miten voisimme elävöittää tätä kylää, jossa näimme valtavasti potentiaalia,” Elina kertoo.
Vuonna 2015 syntyi Teijon kansallispuisto, ja aika oli koittanut.
”Muutimme harrastuksemme yrittämiseksi. Tuomo alkoi panna olutta
ja minä leipoa juurileipää.”
Mathildedalin Kyläpanimo menestyi
hyvin, samoin leipomo. Elinan leivät, pizzat ja muut suolaiset herkut
katosivat vilauksessa innokkaiden
ostajien mukaan, loppupäivästä piti
usein myydä eioota. Oli otettava
seuraava iso askel.
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”Päätimme siirtää Kyläleipurin kotitaloomme, vanhaan Mathildedalin
ruukkikartanoon vuodelta 1852.
Entiset tilat kävivät liian pieniksi ja
halusimme, että asiakkaat pystyvät
nauttimaan tuotteitamme myös
paikan päällä. Tänne valmistuu kesään mennessä noin 50-paikkainen
leipomoravintola, jossa voi nauttia

Leipää ja olutta historiallisessa kartanossa
myös Tuomon panemaa olutta.
Yksinkertaista, tuoretta ja kevyttä
ruokaa lähialueiden raaka-aineista
kahvin, limsan tai oluen kera. Jotain
makeaakin on toki tarjolla.”
Käytössä on sisätilojen lisäksi
kartanon idyllinen puutarha ja
sen alapuolinen niitty alpakoiden
naapurissa. Syntymässä on oikea
kesäidylli, koska länteen avautuva
puutarha on turvallinen paikka
myös lapsille ja lemmikkieläimille.
Autot pysäköidään entisen Kyläpanimon viereiselle omalle parkkipaikalle, koska autoja ei haluta tukkimaan hienon kartanon etupihaa.
”Tämä kartano on ollut unohduksissa parikymmentä vuotta ja
metsittynyt. Monet täällä jo usein
käyneet ihmiset saattavat kysyä

vieläkin, että missä se Matildan
kartano oikein on. On tosi kiva, että
ihmiset pääsevät nyt nauttimaan
tästä historiallisesta miljööstä, kylän vanhasta keskusrakennuksesta.
Ympäristö on niin kaunis, ja piha
on ilta-aurinkoon päin.”
Leipomon muuttaessa uuteen paikkaan Kyläpuodista tulee Olutpuoti,
onhan se kätevästi panimon vieressä.
Leipomoravintolan aukioloajat ovat
vielä tarkentamatta, maanantaisin
paikka on kiinni. Elina kuitenkin
lupailee, että leipää ja olutta pääsee
jatkossa nauttimaan iltaisinkin. n
Teksti ja kuva: Pentti Niemi

Piia Lehti: Tytär ja äiti (2008)

Muistonäyttely Masuunilla
Taidegraafikko Piia Lehden rakastetut työt esillä
kotikylän galleriassa.

T

eijon Masuuni täyttyy Piia Lehden (1973-2017)
ihastuttavasta maailmasta kesäkuussa, 4.30.6.2019. Lehden perheen ja ystävien organisoima näyttely juhlistaa edesmenneen taiteilijan upeaa
tuotantoa ja elettyä elämää.
Lehden tuotannossa leimallista oli hänen tapansa
yhdistää ihminen, eläin ja luonto niin, että niiden rajat
sekoittuvat. Useissa teoksissaan Lehti tutki ihmisen
ja puun samankaltaisuutta. Hän näki vanhan puun
muotoutuneen sen mukaan, kuinka ympäristö on sitä
kohdellut.
”Puiden tavoin kasvamme valoa kohti ja suuntaamme
oksamme sinne, missä on tilaa kasvaa”, hän sanoi.
Oksien lisäksi Lehti piirsi juuret osaksi ihmisen verenkiertoa ja sisäelimiä. Juuret joista alamme ja oksat
jotka kasvatamme, ovat meissä samaan aikaan elävinä
kerroksina.

Lehti kuului Suomen ja Turun taidegraafikoihin ja
Helsingin ja Salon taiteilijaseuroihin. Hän oli kotiseudullaan pidetty taiteilija ja taideopettaja. Vuosina 20042015 Lehti oli luotsaamassa ekologista lastenkulttuuritapahtumaa Lasten Aurinkojuhlaa.
Näyttelyssä on esillä runsas kattaus taiteilijan töitä
uran varrelta ja osa niistä on myynnissä. Tulot myytävistä töistä menevät Lehden perikunnalle. n
Anni Valtonen
Piia Lehden muistonäyttely Teijon Masuunin galleriassa
(Telakkatie 17) 4.-30.6.2019. Avajaiset tiistaina 4.6. klo
18 alkaen. Näyttely avoinna kahvilan aukioloaikojen
mukaan.

Teijon Masuunilla toimiva
kahvila-leipomo ja juhlapalvelu.
Tuotteita myös tilauksesta.
Teijon Masuuni
Telakkatie 17
p. 040 575 7291
kahvila@teijonmasuuni.fi
www.teijocafebakery.fi
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Merellisten ruukkikylien kesänavaus
HUVILAT@RUUKKI -tapahtuma järjestetään Mathildedalin satamassa 18.5. klo 11-16. Suositun tapahtuman
teemoina ovat huvit ja herkut, mökkeily ja harrastukset
sekä asuminen ja rakentaminen.
Paikallisten yrittäjien, lähiruokatuottajien ja käsityöläisten lisäksi tapahtumassa on esillä myynnissä olevia
tontteja ja kiinteistöjä sekä alueen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Salon Meripelastajat esittelevät
toimintaansa, samoin kalastusopas Pasi Tuike Naturalbornfishers.comista. Myös S/Y Sagassa on avoimet ovet
ja siellä jaetaan tietoa kesän purjehduskouluista.
Teijon Masuunin perinteinen keväinen tapahtumapäivä,
RUUKKI KUKKII järjestetään samana lauantaina 18.5.
klo 10-16. Masuunin sisäpihalla on luvassa käsityöläismarkkinat vanhanajan henkeen: myynnissä on kotimaisia käsityötuotteita, leivonnaisia, taimia, yrttejä,
kesäkukkia ym.
Tänä vuonna tapahtuman uutuutena on lasten käsityöläistori, jonne pienet kädentaitajat ovat tervetulleita
myymään itsetehtyjä tuotteitaan.
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Teijon Masuunin puodista voi hankkia esimerkiksi hienoja intersia-töitä, tuotemerkiltään Kimalainen.
Ohjelmassa on tuttuun tapaan muun muassa poniajelua sekä opastettu ruukkikävelykierros. Lisäksi Teijon
kivikirkko, kyläsauna, Teijon Masuunin kahvila, taideja käsityöputiikki sekä kaikki näyttelyt ja käsityöläisten
työhuoneet ja myymälät ovat avoinna.
Masuunin Galleriassa on vielä toukokuun ajan elokuvaohjaaja Katariina Lillqvistin retrospektiivinen näyttely
Prahan vuodet. Näyttelyssä nähdään lisäksi Lillqvistin
yhdessä elokuva-alan oppilaitosten kanssa valmistama,
entisen Teijon ruukinpatruunan Robert Bremerin kiehtovaan tarinaan perustuva monimuototeos.
Molempiin tapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy. n

Meri-Teijo Golf 2019

www.meriteijogolf.com

HINNASTO
Arki
• Koko lähtö (10 % lahjoitetaan ilmastonmuutosta
hillitseviin toimiin)
125 €
• Aikuiset
40 €
• Juniorit alle 18-v
20 €
• Osakkaan vieras
25 €
• Opiskelijat
25 €
• 9 reikää
25 €
• 9 reikää, juniori
15 €
• 9 reikää, osakkaan vieras
20 €
Viikonloppu/pyhä
• Aikuiset
• Juniorit alle 18-v
• Osakkaan vieras
• Opiskelijat
• 9 reikää
• 9 reikää, juniori
• 9 reikää, osakkaan vieras

45 €
25 €
30 €
25 €
30 €
20 €
25 €

Kortti (henkilökohtainen)
• 5x-kortti
• 10x-kortti

160 €
310 €

• Par-3 (päivämaksu)
• Par-3 junior (päivämaksu)
Auto
• 18 reikää
• 9 reikää
• Kierros, pelioikeusosakas
• 1/2 kierros, pelioikeusosakas
Poletti, n. 40 palloa
• Normaali
• Pelioikeusosakas
Bägikaappi/kausi

5€
2€
35 €
20 €
20 €
15 €
3€
2€
30 €

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
Petteri Patjas, p. 044 730 123

toimitusjohtaja@meriteijogolf.com

Nadja Isoaho, caddiemaster
P. 044 736 3955
caddie@meriteijogolf.com

Löydät meidät myös Facebookista!
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