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Arvoisa lukija 

Sananlasku sanoo, että vuodet eivät ole veljiä keskenään. Vuosi 2020 
on todella ollut erilainen. Koronapandemia esti painetun lehden 
tekemisen, ja siksi Swingin kutsun 30-vuotisjuhlanumero ilmestyy 
vain sähköisenä versiona. Samasta syystä lehden ulkoasu poikkeaa 

perinteisestä paperiversiosta.

Golf on selvinnyt hyvin pandemiasta, lajin luonne ja pelaajien sitoutumi-
nen turvaohjeisiin ovat tehneet hyvää golfin julkisuuskuvalle. Tämä on 
näkynyt kasvaneina pelaajamäärinä ja mikä parasta, mukana on entistä 
enemmän nuorta väkeä. Uusia kasvoja on kentällä näkynyt ilahduttavan 
paljon.

Toiminta on Meri-Teijo Golfissa ollut aktiivista. Vähän yli kymmenen 
vuoden oman jäsenyyteni aikana on ollut hauska seurata ja osallistua 
mitä erilaisimpiin kilpailuihin seuran mestaruuskisoista viihdyttäviin eri-
koiskisoihin. Yhteistä niille on ollut aina hauskanpito, hurtti huumori ja 
sopivasti vakava kilpaileminen. MTG:llä on helppo saada uusia ystäviä!

Omasta ja tiedotustoimikunnan puolesta onnitttelut 30-vuotiaalle MTG 
ry:lle ja kenttäyhtiölle. Lehden lukijoille toivon hyvää ja koronatonta  
loppukautta. n  
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Golf elää ajassa
 

Lähes 30 vuotta sitten lähdimme kaverin hankkimien mailojen in-
nostamina Teijon kartanon edessä olevalle rangelle harjoittelemaan 
golflyöntiä. Pallot ja turpeet lensivät mihin sattuivat. Eniten sattui 
käsiin. Kämmeniin tuli vertavuotavia rakkoja ja ajattelin, että golf on 

nyt nähty. Toisin kävi. Ostin kaverin mailat.
 
Keväällä 1991 Meri-Teijo Golf ry:ssä oli 85 jäsentä. Kenttää rakennettiin 
ja ilmassa oli pioneerihenkistä innostusta. Vuonna 2010 jäsenmäärä oli 
jo yli 600. Moni asia on muuttunut vuosien  aikana ja moni pysynyt en-
nallaan. 
 
Golfin idea ei ole muuttunut. Paikallaan olevaa palloa yritetään lyödä 
teeboxista mahdollisimman vähin lyönnein reikään. Meri-Teijon kenttä 
itsessään on perusrakenteeltaan ennallaan. Kentän suunnittelija Pekka 
Sivula kuvaili nelosväylää ja sen vaikeuksia vuonna 1992 seuraavasti: 
”Väylä avautuu korkeammalla olevalta lyöntipaikalta uhkaavana. Meren 
lahti kaislikkoineen jäykistää avauslyöntiä, joka liian pitkänä voi pudota 
vasemmalla piilossa olevaan lampeen.” Tuttua eikö totta?
 
Kymmenessä vuodessa on tapahtunut melkein huomaamatta paljon.  
Golfin sääntöjä ja tasoitusjärjestelmää on ajanmukaistettu. Pelaamista on 
kaiken kaikkiaan pyritty sujuvoittamaan ja helpottamaan harrastuksen 
aloittamista. Golfin etiketissä korostetaan toisten huomioonottamista ja 
turvallisuutta. Golfetiketin ykkösasia ei ole pukeutuminen. Golfin elitisti-
sestä luonteesta on päästy eroon. Suomen Golfliitto on onnistunut vie-
mään muutosta eteenpäin.
 
Digitaalisuus ja tietojärjestelmät  ovat kehittyneet huikeasti kaikissa 
golfyhteisöissä. Tiedottaminen on siirtynyt sähköiseksi lähes kokonaan.  
MTG:n ensimmäinen facebook-sivu syntyi kymmenen vuotta sitten. Kuka 
muistaa ajan, jolloin vieraskentälle mennessä otettiin tasoituskortti mu-
kaan?
 
Entä seuran toiminta? Toiminnan ydin on edelleen toimikunnat ja vapaa-
ehtoistoiminta. Ilman aktiiveja ei olisi seuraa eikä toimintaa. On vakiintu-
neita tapahtumia, mutta paljon uutta toimintaakin on kehitetty ja luovut-
tu vanhasta. Seuratoiminnassa lause ”perinteisesti näin on tehty aina” voi 
tarkoittaa paria vuotta. 
 
Kymmenen vuotta sitten seuran toiminta oli tappiollista. Tilanne ei ollut 
kestävä ja jotain piti tehdä. Viimeisten vuosien aikana toimikunnat ovat 
suunnitelleen toimintaansa koko kaudeksi. Toimikunnilla on omat bud-
jettinsa. Nyt seuran taloudellista tilannetta seurataan tarkemmin ja se 
on vakaa ja ennakoitavissa. Jäsenmaksut ovat olleet ennallaan vuodesta 
2012. Meri-Teijo Golf ry:n sääntöjä on uudistettu, kun toimintaa on muu-
tettu.
 
Kenttien tilanne koko Suomessa on vaikeutunut. Alkuvuosina Lanskalan-
tien varressa oli valtava mainos: ”Golfosakkeen osto ei ole uskon asia.” 

Joissain vaiheessa mainos alkoi hymyilyttää ja hieman harmittaakin.  
Nyt sitoutumista golfyhteisöön ei luoda omistuksella vaan palvelulla. 
Kenttäyhtiön menestys vaikuttaa luonnollisesti myös seuran jäsenmää-
rään. Aikoinaan osakkeen ostaneet ovat 30 vuodessa ikääntyneet.
 
Ikääntymisessä on puolensa. Ehtii pelata. Senioritoimintaan kannattaa 
siis panostaa. Tärkeätä on yhteisöllisyys ja viihtyminen. Pienellä seuralla 
ei ole varaa klikkiytymiseen. Tänä vuonna jäsenmäärämme on kasvussa 
ja päästään taas yli viidensadan jäsenen. Pitkä golfkausi tuo mahdolli-
suuksia. Uskon vahvasti Teijon alueen vetovoimaiseen kasvuun.
 
Vuosi 2020 on poikkeuksellinen ja mieleenpainuva koronapandemian 
vuoksi. Golf lajina on näyttänyt meille pelaajille parhaat puolensa. n

Golf elää ajassa. Sen viehätys on kestävää. Nautitaan siitä. Onnea meille 
kaikille!

Elina Nissi
Puheenjohtaja
MTG ry

Happy anniversary!

Noilla sanoilla amerikkalaiset onnittelevat aina vuosijuhlissa, esimer-
kiksi hääpäivänä. Siitähän tässäkin on tavallaan kyse. Ei olisi seuraa 
ilman kenttää eikä toiste päin.  

Itse aloitin golfin 31 vuotta sitten. Jo 90-luvun alkupuolelta alkaen kävim-
me kavereiden kanssa pelaamassa kauden ekat rundit aina Meri-Teijossa. 
Tänne sitä on sittemmin päätynyt kokonaan. Toisin sanoen en ole pääs-
syt mihinkään. 

Minulla on ollut kunnia toimia kapteeninanne kolme vuotta eli 10 pro-
senttia toimintavuosistani. Ensi vuodeksi saatte tuoreen kapteenin, joka 
lähtee uudella innostuksella mukaan touhuun. 

Kulunut vuosi on ollut hyvä golfille. Koronapandemia on pitänyt ihmiset 
Suomessa, ja golf on saanut uusia ystäviä kautta maan. Näin on käynyt 
myös Meri-Teijossa. Uusia jäseniä on tullut runsaasti, ja parasta on junio-
rien kasvanut määrä. On ollut hauskaa treenata uusien junnujen kanssa. 
Siitähän tässä lajissa pitäisi kaiken olla kiinni: pitää hauskaa kentällä. n  

Live long, play golf and have fun! 

Kari Pulli
Kapteeni
MTG ry
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Junioritoiminta uuteen nousuun

Kevät ja korona sotki pahoin junioritoiminnan aloittamisen. 
Vaikka pääsimme aloittamaan myöhässä, niin mukaan tuli silti 
kymmenen innokasta nuorta. Treenaus alkoi puttigreeniltä ja jat-

kui chippien harjoittelusta aina driverin käyttöön. Bunkkerilyöntejä 
ja jälkien siivoamistakin on ehditty harjoitella. Par 3 -kenttää ollaan 
kierretty jo monta kertaa, ja lisäksi menty myös ”isolle kentälle”. 

Nuoret ovat olleet tosi innokkaita oppimaan uutta harrastusta. Har-
koissa on motivaatiota lisätty pienimuotoisilla ja leikkimielisillä kil-
pailuilla. Mikäli se ei ole riittänyt, ovat myös jätski ja limu toimineet 
kivana piristyksenä. Tärkeintä näissä harkoissa on, että kaikilla on 
kivaa.

Haluan kiittää avusta valmentajina toimineita seuran kapteenia Kari 
Pullia, Jyrki Sahlströmiä sekä ladykapteeni Minna Ikäheimosta ja 
Marjo Utriaista. Kiitos myös aktiivisesta tukemista ja somepostauk-
sista Riitta Avolalle ja treenipalloista Niilo Lundellille.

Junioritoiminnan tavoitteena on saada golfin pariin uusia meri-teijo-
laisia golfareita. Harjoituksiin mahtuu vielä lisää osallistujia, joten 
kaikki nuoret: tervetuloa mukaan. n

Kari Raitanen
JuniorivastaavaMTG naistoimikunta apunasi ja ilonasi

Golf on laji, jossa tapaa upeita ihmisiä. Golfissa saa liikkua raittiissa ul-
koilmassa, voi pelata omalla tasollaan muiden kanssa ja urheilla näin 
läpi koko elämän. 

Me Meri-Teijo Golfin naistoimikunnan jäsenet toivomme, että saamme kaikki 
seuran naiset mukaan uudistettuun toimintaan ja iloiseen joukkoomme. Jär-
jestimme kaudella 2020 uusittuja kilpailuita pilke silmäkulmassa, ja saimme 
monet teistä ja ystävistänne golfin pariin. Uusille jäsenille on hyviä etuja, joita 
voi kysyä caddiemasterilta. 

Meri-Teijo Golfissa on avoin ja iloinen ilmapiiri ja uudet ihmiset otetaan avosy-
lin vastaan. Tänä kesänä naistoimikunta järjesti jo perinteeksi muodostuneen 
Mansikoita ja shampanjaa -kilpailun, jonka jälkeen saunoimme kentän lähei-
syydessä sijaitsevalla Punaportin saunalla merenrannassa. Lisäksi menimme 
Bjärkasin par 3 -kentälle, jonne myös viime vuoden tapaan oli miehet tervetul-
leita. Seuramatka järjestettiin tänä vuonna Hirsala Golfiin Kirkkonummelle. 

Uusina kilpailuina järjestimme Yöjuoksu-nimisen haastekisan, jonne nainen 
kutsui kaksi miestä kisaamaan kanssaan samaan joukkueeseen, muttei oma 
puolisoaan. Lisäksi elokuun pimenevänä iltana pidettiin Valopallokisa.  

Ole yhteydessä golfissa askarruttavissa asioissa keneen tahansa naistoimi-
kunnasta – olemme seurassa sinua varten. n
  
Minna Ikäheimonen
Ladykapteeni 

On kiva olla 30-vuotias ja kehittyä yhdessä

Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronapandemia 
on monessa mielessä ollut ikävä asia. Golfin näkökulmasta asia 
on tuonut mukanaan myöskin positiivisia asioita. Ulkoilmalajina 
ja hyvin ohjeistettuna golf on ollut turvallinen liikunta- ja ulkoi-

lumuoto. Tämän myötä pelaajamäärät ovat kansallisellakin mittapuulla 
nousseet merkittävästi ja sama trendi on ollut nähtävillä myös meillä 
Meri-Teijolla. Ry:n ja oy:n yhteisillä panostuksilla saatiin mukavasti myös 
uusia pelaajia joukkoomme.

Yhtiömme yhtenä keskeisenä teemana on ollut kentän olosuhteiden 
parantaminen. Kenttähenkilökunnan erinomainen panos, hoidollinen 
tehostaminen ja konekannan täsmäinvestoinnit ovat mahdollistaneet 
meille kuluvana vuonna hyvän pelialustan. Tästä on tullut paljon positii-
vista palautetta, mikä on tietysti hieno asia ja iso kiitos erityisesti kentän 
suuntaan. 

Keskeisenä teemana on ollut niin ikään ympäristöasioiden kehittäminen 
kestävän kehityksen suuntaan. Meri-Teijon lanseeraama golfkenttien 
hiilineutraalilaskennan mallintaminen sai tunnustusta myöskin valtakun-
nallisesti, kun ohjelma palkittiin vuoden ympäristöpalkintona Suomen 
Golf liiton järjestämässä Gaalassa. Vuotuinen ilmastoseminaari on päätet-
ty siirtää myöhempään ajankohtaan yhteiskunnallisen vastuun nimissä, 
samoin olemme päättäneet yhtiön 30-vuotisjuhlista. n

Onnittelut 30-vuotiaalle Meri-Teijo Golf -yhteisölle!

MTG Oy:n hallitus

http://www.meriteijogolf.com
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Visioita toiselle kaudelle

Ensimmäinen kauteni seniorikapteenina oli asioihin perehtymistä ja 
siihen sain hyvää ohjausta edeltäjiltäni. Tehtävään hieman ulkopuo-
lelta tulleena olen edelliskauden ja kuluvan aikana oppinut tunte-
maan paljon seuramme senioreita ja meistä on kauden aikana tullut 

keskenämme hyviä ystäviä. Toivon kehityksen jatkuvan ja että me kaikki 
nauttisimme yhteisöstämme.

Edellisen kauden senioritoimikunnasta jäivät pois Jouni Palmgren ja 
Risto Lehtinen sekä Leena Kaarlonen, joiden avusta ja opastuksesta olen 
hyvin kiitollinen. Kuluvan kauden 2020 senioritoimikuntaan kuuluvat it-
seni ohella Alpo Alho, Minna Ikäheimonen, Arto Kiema, Kaija Kiviharju, 
Kari Kiviharju, Jorma Pilssari ja Jyrki Sahlström. Tällä kokoonpanolla 
olemme pyrkineet järjestämään senioreille mahdollisimman innostavaa 
toimintaa. Senioritoimikuntana pyrimme seuran sisällä tiiviiseen kans-
sakäymiseen muiden toimikuntien kanssa – erityisesti ladytoimikunnan, 
koska merkittävä osa naisjäsenistä on senioreita.

Kausi 2020 aloitettiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona 
pandemia jylläsi ja kauden alussa oli epävarmaa, miten kausi tulisi toteu-
tumaan. Uusimaa oli eristettynä, emmekä tienneet, kuinka pitkään eristys 
tulisi jatkumaan ja miten se tulisi rajoittamaan meillä pääkaupunkiseu-
dulta tulevien jäsenten tänne pääsyä. Toinen kysymys oli, mitkä tulevat 
olemaan pelaamismahdollisuudet tällä kaudella ja että miten varmiste-
taan golfkentän auki pysyminen ja estetään pandemian leviäminen gol-
fyhteisöön.

Onneksi kenttämme voitiin pitää avoinna koko kauden noudattamalla 
Golfliiton ohjeistuksia ja suosituksia. Kesäkuun alusta saatoimme aloit-
taa perinteiset viikko- ja kuukausikilpailumme.

Keskinäisellä seurojen välisellä sopimuksella ei tänä kesänä pelattu pe-
rinteistä Varsinais-Suomen senioriliigaa. Vastapainoksi sille järjestimme 
senioreille golfretket EGS- ja Nordcenter Benz -kentille. Retkien suosio 
ylitti odotukset, ja valitettavasti osa halukkaista ei ehtinyt ilmoittautu-
maan mukaan ennen retkien täyttymistä.

Perinteiseen tapaan pelaamme seuraottelut Ruukki Golfia ja Archipela-
gia Golfia vastaan. ArGC:n kanssa meillä on kotiottelu ja RuG:ta vastaan 
pelaamme heidän kotikentällään.

Lisäksi järjestämme varttuneemmille jäsenillemme epävirallisen mesta-
ruuskilpailun M70- ja N65-sarjoissa, jotka puuttuvat virallisesta seuran 
mestaruuskilpailuohjelmasta. Pelimuotona on scr. Tätä kirjoittaessani on 
senioreiden kauden päätöskilpailu suunnittelun alla, toivotaan että siitä 
saadaan jälleen mukava tapahtuma.

Asiantuntijoiden mukaan liikkumattomuus tappaa maailmassa vuosittain 
viisi miljoonaa ihmistä. Fyysisen ja henkisen kunnon ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen on varsinkin senioreille erittäin tärkeää. Golf tarjoaa sii-
hen monipuoliset lähtökohdat. Liikkuminen ulkona hyvin hoidetussa 

ympäristössä on todellista mielenvirkistystä ja pitää yllä fyysistä kuntoa 
ja motoriikkaa. Meidän, jotka tiedämme tämän, tulisi kertoa tästä liikun-
nallisesta ja hyvästä harrastuksesta myös muille. Golf on yhteisöllinen 
harrastus mukavassa seurassa. 

Tänä kautena olemme joutuneet koronasta johtuen pitämään etäisyyttä 
kanssapelaajiimme sekä luopumaan tietyistä traditioista. Esimerkiksi 
birdietä ei ole voinut juhlistaa yhteisellä paukulla. 

Seniorit ovat olleet ahkeria talkootoiminnassa. Näillä toimenpiteillä on 
pyritty ylläpitämään kentän yleisilmettä hyvänä. Lisäksi olemme olleet 
toimitsijoina muun muassa Suomen Golfsenioreiden (SGS) Aluetour-kil-
pailussa. Seniorit ovat osallistuneet body swing- ja lähipeliryhminä 
Turkka Stenlundin pitämään koulutukseen.

Kausi 2020 on kentänhoidolliselta kannalta ollut edellistä kesää helpom-
pi, ja olemme saaneet pelata hyvillä väylillä. Greeneillä on ollut hyvä 
puttailla. n

Toivotan kaikille pelaajille nautinnollista syyskautta 2020!

Jukka Suomi
Seniorikapteeni

Maalaustalkoot naisten pukuhuoneessa
Keväällä ennen pelikauden alkua naistoimikunta, vahvistettuna paril-
la ”lisänaisella” ja muutamalla aktiivisella miehellä, maalasi naisten 
pukuhuoneen seinät kauniiksi: violettia, possunpunaista ja vaaleanpu-
naista. Huonekalut, verhot ja penkkien tyynyt uusittiin ja seinät sai-
vat somistusta. Nyt näyttää kauniilta, raikkaalta ja puhtoiselta. Kiitos 
kaikille, nautitaan tästä joukolla kauden aikana! n

Kirkasvärisiä linnunpönttöjä
Viime kesänä järjestimme kentällämme linnunpönttöjen rakennustal-
koot. Kauniisti maalattuja, eri värisiä pönttöjä saatiin yli 20 kpl. 
Ne kiinnitettiin väylien reunoilla oleviin puihin, linnuille asunnoiksi ja 
helpottamaan pallon lentoradan havainnointia, jos jostakin syystä 
pallo ei pysykään väylällä. Toivotaan, että pikkulinnut löytävät 
näistä kauniista pöntoistä itselleen hyvän asunnon! n

http://www.meriteijogolf.com
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Tasoituksen laskenta uudistuu
Suomessakin on siirrytty 19.2.2020 alkaen tasoituksen määrittelyssä 
uuteen kansainväliseen WHS-järjestelmään. Kenenkään ei kuitenkaan 
tarvitse stressata; kaikki hoituu jouhevasti. Pelaajan ei tarvitse opetella 
itse järjestelmää.

Tasoitus määräytyy 20 viimeisen kierrostuloksen 8 parhaan keskiarvon 
perusteella. Myös 9 reiän tasoituskierros on hyväksyttävä. Tasoituslas-
kentaa ei enää suoriteta pistebogeyna, vaan tulokset perustuvat lyön-
timääriin. Suurin tulos reiällä on nettotuplabogey. Ei siis hätää, vaikka 
tulisi katastrofiväylä.

Kilpailutulos menee automaattisesti järjestelmään. Itse voi kirjata 
tasoituskierroksen tuloksen eBirdie-sovellukseen, Golf Gamebook –sovel-
lukseen tai Nexgolf-sovellukseen. Myös caddiemasterille voi jättää tasoi-
tuskierroksen tuloskortin. n

Iiron jättipotti ke-
sän 2019 seuran 
mestaruuskisoissa: 
väylällä 18 tulos 20 
lyöntiä. Vain harva 
yltää samaan!

Naisten Eclectic-kilpailu
Eclectic ei ole sinänsä ”kilpailu”, vaan sen tarkoituksena on kannustaa 
sinua parantamaan kierroksen tulostasi kauden aikana. Kannattaa tehdä 
kortti vaikkapa jo kauden ensimmäisestä kierroksesta ja kauden aikana 
parantaa tulosta väylä kerrallaan. Näin harjoituskierroksillakin pelaami-
sella on mielenkiintoinen tavoite. 

Naisten pukuhuoneessa on kansio. Merkitse siihen kauden lopulla saavut-
tamasi kierrostulos, johon olet päätynyt kauden aikana. Parhaan tulok-
sen saavuttanut saa palkintonsa kauden päätöskisassa. 
Tulkaa naiset kaikki mukaan! Viime vuoden voittaja oli Nina Tiala 67 
lyönnillä. n

Meidän Kaija pitäisi löytyä joka kentältä

Naistoimikunta valitsi vuoden 2019 MTG:läi-
seksi Kaija Kiviharjun. Hän on ollut MTGn 
jäsen 15 vuotta. Kaija on aina iloinen ja hyvän-

tuulinen. Hän tekee valtavan määrän vapaaehtoistyötä 
kentän hyväksi, koska ahkerana ihmisenä hänellä riit-
tää energiaa oman kesäkodin hoidon lisäksi myös golf-
kentän kunnossapitoon. Hän maalaa, leikkaa pensaita 
ja huolehtii vessojen somistuksesta, joten olemmekin 
nimenneet hänet myös leikkimielisesti vessavastaavak-
si. Totuus on, että heti kun hän on matkoilla, sen kyllä 
huomaa – kentän siisteys ei ole samaa luokkaa. Kaija 
järjesti miehensä Karin kanssa myös huiman Tour de 
Golf –kisan, jossa oli mieletön määrä palkintoja.
 
Kaija on rehti, miellyttävä ja haastava pelikaveri. Hän 
jaksaa kannustaa kanssapelaajia positiivisella tavalla, 
vaikka viekin usein voitot kotiin. Kaijan kanssa on aina 
kiva pelata.
 
Kesällä 2019 Kaija oli pääorganisaattorina lintupönt-
tö-projektissa. Moni MTG:läinen teki omanmallisen ja 
-värisen lintupöntön. Ne kiinnitettiin väylien 6-8 var-
relle niin omia kuin vieraspelaajiakin ilostuttamaan. 
Väylän 11 ja 17 välisen kallion Kaija putsasi muuta-
man lisähenkilön avustuksella ja siitä tuli aivan mah-
tavan kaunis uusi maiseman rikastuttaja. Ensi kesänä 
”Kaijan kalliolle” on tulossa hyönteishotelli.

Naistoimikunnan mielipide on, että ”meidän” Kaijan 
tyyppinen henkilö rikastuttaisi jokaista golfkenttää. 
Kiitos Kaija siitä, että olet ilonamme. n

Minna Ikäheimonen
Ladykapteeni

Kuka on Taru Jussila?

Taru Jussila on Parturi-Kampaamo Stailin 
yrittäjä. Hän on aloittanut golfin pari 

vuotta sitten. Hän on lahjoittanut muun 
muassa viime kesän Lady Cupin osallistu-
jalahjat Meri-Teijon osakilpailuun.

Taru asuu Perniössä. Hän on ollut yrittäjänä 
20 vuotta ja alalla jo 35 vuotta. Tarun uu-
sioperheeseen kuuluu kaksi aikuista lasta, 
Roosa ja Perttu, Tarun mies Antero ja 

Mitä et minusta vielä tiedä!
Kyselimme taas muutamalta pelaajaltam-
me: mikä on sellainen asia, mitä toden-
näköisesti muut pelaajamme eivät sinus-
ta tiedä, mutta jonka voisit nyt paljastaa. 
Tässä otos:

Mirja S: Opettelin golfinpeluun Eng-
lannissa enkä ole suorittanut vieläkään 
green cardia. Mutta yhden holarin olen 
kuitenkin Suomessa tehnyt.
Jukka S: Osaan vieläkin lypsää lehmää 
käsin.
Marjatta H: Olin nuorena Salossa teline-
voimistelija.
Petteri T: Olen soittanut Valkeakosken 
puhallinorkesterissa trumpettia.

Seuraavassa lehdessä lisää paljastuksia!

hänen kolme aikuista lastaan sekä kolme 
lastenlasta ja koira. Hän harrastaa ratsas-
tusta, koiran kanssa lenkkeilyä, jonkin 
verran punttisaliharjoittelua ja jumpassa 
käyntiä. Uusimpia harrastuksia ovat kirk-
kovenesoutu ja golf.

Kaksi vuotta sitten Taru aloitti golfin ys-
tävien innoittamana. Golfissa häntä kieh-
too lajin haasteellisuus, keskittyä täytyy 
tosissaan. Mitä enemmän yrittää, sen 
huonommin pallo yleensä lentää. Koulurat-
sastuksessa hevoselle ei voi suuttua, mutta 
pienelle pyöreälle pallolle voi, kun se ei 
tottele!

Meri-Teijon kenttä on lähellä ja sopivan 
haastava. Siellä on myös riittävästi kan-
nustavia pelaajia. Tarun mieskin aloitti 
samaan aikaan golfin. On mukavaa, kun on 
yhteinen harrastus. n

Lyhyet nopeat

•  Mitä odotat?  Parempia pelejä. 
•  Mitä toivot?  Terveyttä 
•  Mihin uskot?  Parempaan huomiseen 
•  Mitä et halua?  Sairautta 
•  Mistä olet iloinen? Ihanista ihmisistä 
    ympärilläni

Birdie-puu naisten pukkarissa
Naisten pukuhuoneessa on birdie-puu, 
johon toivotaan kaikkien naistemme mer-
kitsevän kauden aikana tehdyt birdiensä. 
Tänä vuonna se on entistä ehompi, kiitos 
Niilo Lundellin! Valitse pöydällä olevas-
ta korista kortti, laita siihen nimesi ja käy 
merkitsemässä korttiin tekemäsi birdien 
päivämäärä ja väylä. Näin helppoa se on! 
Kauden päätöskisan yhteydessä laskem-
me birdiet yhteen, palkitsemme eniten 
”lintuja” tehneen ja muiden kesken ar-
votaan yllätyspalkinto. Tule sinäkin mu-
kaan!

Viime vuoden birdie-kisan ylivoimainen 
voittaja oli Tina Nordgren, 21 birdietä.
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Kummiväylät myös kaudella 2020 
Tänäkin vuonna jatketaan jo perinteeksi muodostunutta käytäntöä, 
jossa pelaajat ja toimikunnat voivat valita itselleen oman kummiväy-
länsä. Toiminnan tarkoituksena on lisätä kentän siisteyttä ja viihtyi-
syyttä. Kenttä on ollut siisti ja kaunis. Hyvä me! Positiivista palautetta 
on saatu erityisesti vieraspelaajilta.

Jatkamme kummiväylätoimintaa myös kaudella 2020. Klubin ala-au-
laan, portaikon yhteyteen tulee lista, johon voit merkitä varauksesi. 
Myös uudet kummit, tulkaa mukaan! Kummius ei vaadi paljoa: tarkis-
takaa pelaamisen yhteydessä, ettei väylällänne ole poikkimenneitä tii-
tikkuja, 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 kaunistavat 
kenttää ja ilahduttavat aina. Ja myös somistaa väylää vappu-, juhan-
nus- tai muissa teemapäivien kisoissa. Ne ovat ihanaa plussaa ja saa-
vat pelaajat hyvälle mielelle.

Tulkaa kaikki mukaan – tehdään kentästämme vielä kauniimpi kuin 
edellisinä vuosina! n

Kymmenisen vuotta sitten syntyi ajatus järjestää naisille suun-
nattu oma kisa Meri-Teijo Golfin kentällä. Silloin sponsoriksi 
tuli Salon Skinlab ja Virve Leikko (nyk. Leikko-Saarinen). 
Siitä lähtien kisa on pelattu kentällämme joka vuosi.

Virve Leikko-Saarinen on Salon Skinlab Oy:n kosmetologiyrittäjä. Hän 
on syntyperäinen salolainen, ja perheeseen kuuluu kuljetusyrittäjä-
mies sekä kaksi aikuista poikaa. Virve valmistui lukion jälkeen 1989 

kosmetologiksi ja perusti silloin myös yrityksensä. Eli lokakuussa Salon 
Skinlab juhli 30-vuotisjuhlaansa. Yritys aloitti Perniön keskustassa ja v. 
2015 laajensi toisen liikkeen Salon keskustaan. 

Syksyllä 2019 Virve myi Perniön liikkeensä ja on sen jälkeen keskittynyt 
Salon Turuntiellä olevan liikkeen pyörittämiseen. Nyt hänellä on enem-
män aikaa asiakkaille ja myös omiin harrastuksiin.

Miksi Virve halusi tulla sponsoroimaan naisten kisaa?

Leena Sairon ollessa toimitusjohtajana syntyi ajatus, että olisi kiva järjes-
tää vain naisille suunnattu vapaamuotoinen golfkisa. Leena pyysi Salon 
Skinlabia sponsoriksi lähinnä naisia kiinnostavien palkintojen vuoksi. 
Siitä se sitten lähti. Joku vuosi taisi jäädä väliin, mutta nyt Virve on taas 
ollut mukana viimeiset vuodet.

Tapahtuma on aina ollut rento ja antoisa, sillä onhan palkintojen jako 
hyvä hetki kertoa yrityksen tuotteista ja palveluista potentiaaliselle 
asiakasjoukolle. Markkinointia parhaimmillaan. Lisäksi DiegoDallaPal-
man PRO -sarjan maahantuoja on ollut aina vahvasti mukana palkintojen 
lahjoittamisessa. 

Milloin Virve tarttuu itse golfmailaan?

Virve on monta kertaa päättänyt, että ensi keväänä hän aloittaa pelaami-
sen. Niin mukavalta Meri-Teijon porukka hänestä tuntuu ja olisihan se 
myös hyvää liikuntaa. ”Aika on vaan ollut tähän asti niin kortilla, etten 
ole vielä ehtinyt aloittaa. Tunnin lenkin tekee nopeammin kuin golfkier-
roksen.”

Golfissa häntä kiehtoo se, että kehittyäkseen pelissä täytyy harjoitella 
paljon. Golf vaatii taitoa ja keskittymistä, mutta siinä saisi toki ajatukset 
irti arjesta.

Miten golfia tulisi kehittää harrastuksena?

Maallikkona Virvestä tuntuu, että golfin tavoitettavuus ns. kaiken kansan 
harrastuksena on vielä heikko. Ehkä pitäisi panostaa siihen, ettei heti 
alkuun tarvitse ostaa esimerkiksi omia välineitä. Voisi vaan tulla kentälle 
ja vuokrata välineet. Kokeilemaan pääsisi huomattavasti helpommin.

Mitä muuta Virve harrastaa?

Nuorena Virve on tanssinut balettia 10 vuotta. Nykyään hän harrastaa 
liikuntaa varsin monipuolisesti, lähinnä lihaskuntotreeniä, crosstreeniä ja 
kahvakuulaa. Lisäksi ulos lenkille on päästävä usein. 

Jos mikä tahansa olisi mahdollista, Virve toivoisi, että vuorokaudessa oli-
si enemmän tunteja. Olisi niin paljon asioita, mitä hän haluaisi tehdä. n

Lyhyet, nopeat 

• Mitä odotat?  Kesää
• Mitä toivot?  Terveyttä ja pitkää ikää.
• Mihin uskot?  Ehdottomasti itseeni
• Mitä et halua?  Ikäviä ihmisiä ympärilleni
• Mistä olet iloinen?  Jokaisesta uudesta aamusta

Salon Skinlab naisten kisan sponsorina jo monen vuoden ajan

Virve Leikko-Saarinen ei itse ainakaan vielä pelaa golfia. Hän kuitenkin 
pääsi Swingin kutsu -lehden kanteen vuonna 2011 aloitettuaan naisille suun-
natun golfkisan sponsoroinnin. Kuvassa vasemmalta oikealle Helinä Palko-
nen, Talvikki Akkola, Virve ja Anne-May Lundell.

Klubirakennuksen ala-aula on viihtyisä paikka istahtaa hetkeksi vaikka kat-
somaan televisiota tai lukemaan lehtiä. Nurkassa näkyy jäsenten aloitteesta 
pystytetty hyllykkö, joka palvelee itsepalvelukirjastona. Sinne voi vapaasti 
viedä kirjoja ja DVD-levyjä muiden lainattavaksi.
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Mid-ikäinen Meri-Teijo
 
Teijo on golfareille perinteinen kauden aloituspaikka meren äärellä. 
Kenttä tunnetaan pitkästä, lähes ympärivuotisesta kaudestaan ja hyvästä 
kunnostaan ympäri Suomea. 

Golf on osa yhteiskuntaa ja siksi myös sen täytyy kantaa kortensa 
kekoon ilmastonmuutosta vastaan taistelemisessa. Golfliitossa 
on ollut upeaa seurata Meri-Teijon työtä ympäristöasioiden saralla, 
kun Meri-Teijo Golfin pilotista käynnistynyt hiilijalanjäljen mittaus 

on saanut toimialalta hyvän vastaanoton ja laajenee koko ajan. Erityis-
kiitos idean isille, Tommy Skogsterille ja Jouni Keroselle. Suomi Golfin 
tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästäk-
seen toimiala tarvitsee Teijon kaltaisia edelläkävijöitä. 

Viime talven aikana koko maan golfyhteisöjen toimijat ja toimialajärjes-
töt ovat työskennelleet luodakseen ensimmäisen, aidosti yhteisen Suomi 
Golfin strategian. Tästä prosessista on päällimmäisenä välittynyt yhtei-
nen halu ja tarve markkinoida hienoa lajiamme sekä helpottaa aloitte-
lijoiden ensiaskelia matkalla jopa elämänmittaiseen harrastukseen ja 
osaksi golfyhteisöä. Jokaiselle löytyy oma tapansa pelata, minkä 
#muntapapelata-tunnisteen takaa löytyvät tuhannet tarinatkin kertovat. 

Toinen strategian teossa korostunut aihe oli golfin tutkitut terveysvaiku-
tukset ja niistä kertominen. Jo vähäinen golfin pelaaminen tuo lukuisia 
fyysisiä terveyshyötyjä, kuuluisimpana viisi vuotta lisää ikää. Sosiaaliset 
hyödytkin ovat merkittäviä – ulkona luonnon helmassa stressi laskee, 
keskittyminen paranee ja muiden ihmisten tapaaminen kohentaa mielia-
laa. Etenkin ikäihmisille golf voi tarjota todellisen henkireiän ja parantaa 
elämänlaatua. 

Näin koronaepidemian aikana terveys ja sen tärkeys korostuvat. Golfin 
ja golfareiden täytyy edelleen toimia vastuullisesti ja noudattaa tinkimät-

tömästi viranomaisten ohjeita jatkossakin, jotta voimme nauttia ulkoilus-
ta upean lajimme kautta.  

Poikkeusaika nosti kuitenkin golfin esiin myös positiivisessa valos-
sa, ja laji kiinnostaa yhä useampia. Kierros- ja pelaajamäärät ovat hienos-
ti kasvussa, ja erityisesti tauolta lajin pariin palanneita on aktivoitunut 
uudelleen. Lähitulevaisuudessa toimialalla korostuu uusista pelaajis-
ta kiinni pitäminen, jotta heidät saataisiin innostumaan ja lopullisesti 
koukuttumaan elämän mittaiseen harrastukseen. 

Suomen Golfliiton puolesta haluan onnitella Meri-Teijo Golfia upeana vuo-
sipäivänä ja toivottaa kentälle ja sen aktiivisille jäsenille hyviä golfkausia 
myös tulevaisuudessa. n 

Juha Korhonen 
Toiminnanjohtaja
Suomen Golfliitto 

n

MTG ry:n lyöntipelimestarit 1993-2020
Aho Raimo: 1993

Bergholm Fredrik: 2003
Ehrnrooth Gustav: 2000

Francke Sinikka: 1992-1995, 1997
Hellqvist Jan: 1997-1999, 2002

Hynninen Katri: 2010, 2011, 2013
Jantamut Amanda: 2016, 2017,2018, 2019, 2020

Lampela (nyk. Tiala) Nina: 2008
Mäntyniemi Suvi: 1998-2003, 2006, 2007, 2012

Nissi Elina: 2005
Pukki Senita: 2014, 2015

Pälikkö Marco: 2013
Ovaskainen Pauli: 1994
Rajamäki Mikael: 2014
Ruohonen Leena: 1996
Ruohonen Matti: 1996
Saarinen Pertti: 1992

Simola Kristian: 2004, 2007-2008
Söderholm Winnie: 2006, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2015, 2016, 2018, 2019
Therman Lars: 1995

Tuukkanen Heidi: 2009
Varonen Heikki: 2017, 2020

Vartiainen A-P: 2005
Virta Niklas: 2001

Wichmann Kristina: 2004
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Aikalaisten muistelmia
Otteita kentän alkuajoilta. Kertojina arkkitehti Pekka Sivula, puheenjoh-
taja Håkan Lauren, toimitusjohtaja Pekka Sinkkilä ja aktiivijäsen Jyrki 
Paulin. 

Kentän suunnittelija, arkkitehti Pekka Sivula

”Syksyllä 1987 sain tehtäväkseni tutkia tilaushotelliksi sisustettavan 
Teijon kartanon läheisyyteen sopivan 9-reikäisen par-3-golfkentän 

sijaintia. Tämän luonnokset oli päivätty 27.4.1988 ja yleissuunnitelma 
hyväksytty 31.8.1988. 
 Omatoimisena urakoitava hanke käynnistyi mutkattomasti. Driving 
rangeksi muokattiin kartanolta rantaan viettävä 220-metrinen peltokais-
ta: puiset lyöntilavat ja kynnysmatot palvelivat alkajaisiksi harvalukuisia 
pelaajia. Viereisen vanhan hautausmaan rajaan ulottuvalle, puistomaiselle 

rinteelle paalutettiin 9-reikäinen rata ja viheriöiden pohjat tiivistettiin 
odottamaan siirtonurmea, josta oli jo tarjous Virroilta. Kartanotien var-
teen jyrättiin harjoitusviheriö, jonka pintana oli nurmikkoa muistuttava 
muovimatto. Sen kuutta reikää ei tarvinnut kastella eikä vaihtaa. 
 Läheiselle nurmelle rajattiin helikopteritaso, jolle oli aikanaan myös 
vilkasta käyttöä. Hanke keskeytyi, kun Reino Meriläinen päätti Meri-Tei-
jon 18-reikäisen kentän töiden aloittamisesta.
 Tiesin jo silloin, että orgaanisena oliona golf-kenttä ei ole koskaan 
valmis.”
 Meri-Teijo Golf Oy rekisteröitiin 4.10.1989. Kenttä avattiin 16.6.1991. 

Håkan Laurén, ry:n puheenjohtaja 1995-96 ja 2001-03 

”Vaimoni Marjatan kanssa olimme 1980-luvun loppupuolella päät-
täneet yhteisenä harrastuksenamme ryhtyä pelaamaan golfia. Kun 

näimme, että Teijoon rakennetaan golfkenttä, ei ollut vaikeaa päättää gol-
fosakkeen ostamisesta sekä osallistumisesta ensimmäisille golfkursseille 
1990-91. Meri-Teijo Golf Oy sekä Meri-Teijo Golf ry olivat alkuvuosina 
perheyritys ja tämä näkyi sen toiminnassa. Reino Meriläinen perheineen 
johti ja teki kaikki päätökset; Reinon Topi-koira jopa toimi pallopoikana. 
Kun yhtiö siirtyi Arsenalin omistukseen, kentälle palkattiin ammattitai-
toinen ja kokenut toimitusjohtaja. Oli golfyhtiön onni, että Pekka Sink-
kilä tuli kuvioihin mukaan ja vastasi yhtiön toiminnasta – hänellähän oli 
pitkä kokemus Suomen golfmaailmasta.”

Pekka Sinkkilä, oy:n toimitusjohtaja 1997-2007

Veteraanikisat olivat Sinkkilän suosikkitapahtumia. Vuonna 1998 alkoi-
vat sotaveteraanien valtakunnalliset golfmestaruuskisat. 

 ”Se oli meidän kaikkien aikojen kovin juttumme, koska saimme pitää 
kisan  vuodesta toiseen, kaikkiaan kymmenen vuotta, ensimmäisestä ker-
rasta viimevuotiseen (2009) päätöskisaan asti. Monet meitä suuremmat ja 
varakkaammat kentät olisivat halunneet saada kisan, kun he huomasivat 
sen huikean PR-arvon. Esimerkiksi Nordcenter, Messilä, Sarfvik... 

 Sotamiesneuvosto kuitenkin päätti asian eduksemme sanoen joka 
vuosi kisan päätyttyä, että ensi vuonna tavataan. Täällä oli niin hyvä olla 
ja pelata.” 
 Sinkkilän mukaan sotaveteraanien kisat olivat MTG:lle vielä tärkeäm-
piä kuin pelaajille. ”Minulle kyse oli myös henkilökohtainen kunnianosoi-
tus veteraaneilla, olinhan nähnyt sodan itsekin. Kisojen jälkeen pelaajat 
kehuivat kaikkialla kulkiessaan, miten mukavaa Meri-Teijossa taas oli 
ollut. Sellaista mainetta ei olisi saanut millään rahalla.”

Erittäin suositut veteraanikisat houkuttelivat paikalle muun muassa tunnetun radiotoi-
mittajan Kauko-Aatos Leväahon (vasemmalla). Vieressä vapaaehtoisena caddiena 
toiminut Pirjo Niemi. Naisten keskellä kenraali evp. Lauri Sutela, innokas vete-
raanigolfari, ja oikealla lotta-asuinen Pirjo Laitila. Kuva on veteraanien viimeiseltä 
kisavuodelta 2009.

Toimitusjohtaja Pekka Sinkkilä vierellään MTG:tä usein arvokisoissa edustanut ja 
monia mestaruuksia napannut Suvi Mäntyniemi.
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5.2.1990  Meri-Teijo Golf ry perustettiin
5.6.1990  Meri-Teijo Golf ry rekisteröitiin
12.6.1990 Meri-Teijo Golf ry hyväksyttiin 
	 Suomen	Golfliiton	jäseneksi
16.6.1991  Meri-Teijon golfkenttä avattiin

Osakkeen numero 1 hankkinut Jyrki Paulin

Jyrki Paulin muisteli hämmästyneensä ystävänsä Reino Meriläisen suunnitel-
maa perustaa Meri-Teijoon täysimittainen golfkenttä. ”Löimme vetoa asias-

ta. Lupasin ostaa yritykselleni ensimmäisen osakkeen heti, jos kenttä toteu-
tuu. Hävisin vedon, ja ostin osakkeen.”
 ”Ensimmäiset kierrokset omalla kentällä eivät unohdu koskaan. Päällim-
mäisenä tietenkin omakohtaiset seikkailut kentän eri osissa.
 Ykköstii oli monelle kauhujen paikka. Miten selvitä ojan yli varsinaiselle 
väylälle? Mulliganeja käytettiin parhaimmillaan neljä tai viisi, että saatiin kier-
rokselle edes jonkinlainen startti. Pilalle se kierros meni viimeistään saman 
reiän lampeen hukkuneiden pallojen myötä.
 Kolmosella joka toinen avaus meni oikean bunkkeriväylän oikealle (= vää-
rä) puolelle ja monesti jopa tienkin yli. Useimmiten tietenkin vain siksi, että 
tiiauspaikka osoitti juuri sinne.
 Seuraavalla väylällä 4 (kentän kaunein maisema) pallo jotenkin aina vain 
halusi lentää joko suoraan edessä keskellä olevaan vesiesteeseen tai vielä lä-
hempänä oikealla olevaan merenlahteen. Ei juuri koskaan niiden väliin, kuten 
tarkoitus oli.
 Pitkät par 4:t ottivat varsinkin tuulisella ilmalla usein koville. Sen ymmär-
tää,  jos ajattelee miltä tuntuu aloittaa kahdeksas lyönti 150 metrin tolpan 
kohdalta kumpaankin suuntaan.
 Vesiesteethän kaivetaan ihan tahallaan juuri sellaisiin paikkoihin, joihin 
kovin helposti sitten lyönti juuri kantaa tai suuntautuu. Niin on Teijossakin. 
Lämpimimpiä ajatuksia meissä kaikissa herättää kasin poikki kentän menevä 
ansa. Siihen ainakin meidän perhe on lyönyt palloja useiden satasten edestä.
 Kymppiväylä sai aikaan puistatuksia ja tutinaa. Miten siitä ojasta pääsee 
kastumatta yli? Varsinkin kun kaikki avauslyönnit piti poikkeuksetta tehdä 
aina draiverilla. Eikä silloin ollut edes out-tolppia ojan toisella puolella huolia 
lisäämässä.
 Jos väylällä 12 kahden lyönnin jälkeen pääsi yrittämään greenille, niin 
kolmas lyönti meni pomminvarmasti johonkin niistä bunkkereista, jotka 
joku pirullaan oli vielä kaivanut älyttömän jyrkkäreunaisiksi. Ikuisesti märkä 
14-väylä pilasi monta hyvää kierrosta meiltä kaikilta. Joko niin, että avaus 
painui vasemmalle metsään. Tai jätti kummun päällä olevaan pusikkoon. Tai 
valui oikealle ojan pohjalle. Seuraava lyönti vei joko koko matkan jatkuvaan 
vesiesteeseen tai keskelle väylää unohdettuun metsikköön. Joka tapauksessa 
lähestymislyönti greenille valui aina oikealle ja ojaan. Että semmoinen reikä.
 Alusta saakka väylä 15 oli paikka, jossa miehet erotettiin pojista. Tar-
koittaa, että miehet ottavat draiverin ja yrittävät ojasta yli. Pojat eivät. Sitten 
poimitaan pallo ojasta, otetaan penalty ja droppi, ja kaikesta riemastuneena 
topataan pallo uudelleen samaan ojaan. Niin siinä liian usein kävi.
 Kentän helpoin nelonen, väylä 16, oli paikka, jossa Mäntyniemen Veikko 
näytti voimansa ja kertoi avauksensa kantaneen tielle asti. Tai ainakaan pal-
loa ei löytynyt mistään tien tällä puolen. Kaikki me sen lyönnin mittaa pitkään 
hämmästelimme, mutta kukaan ei tohtinut Veikolle epäilyksiämme ääneen 
lausua. Hyvä niin.
 Viimeisestä reiästä en haluakaan muistaa mitään.” n

Tekstit on julkaistu kokonaisuudessaan Swingin kutsun vuosijulkaisuissa 2009 
(Paulin) ja 2010 (Sivula, Lauren ja Sinkkilä).

http://www.meriteijogolf.com
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1. Ammattilaisten kilpailut

Kentän alkuaikoina järjestettiin ammattilaisten kilpailuja, joissa jaettiin 
rahapalkintoja. Vuonna 1992 Mikael Piltz teki kenttäennätyksen 66 

lyöntiä, joka on vieläkin voimassa. Näitä kisoja edelsi yleensä ProAm-päi-
vä, jonne kutsuttiin pelaamaan muun muassa sponsoreita. Ryhmään 
kuului aina pro. Kentällä nähtiin esimerkiksi jääkiekkoilijat Jari Kurri ja 
Christian Ruuttu sekä rumpali Vesa Aaltonen. Kuvassa Teijon ala-asteen 
oppilaita pyytämässä Ruutun nimmaria. Toinen oikealta on Suvi Män-
tyniemi. Ruutun caddiena kilpailussa toimi Suvin vanhempi sisar Satu 
Kosonen (ent. Mäntyniemi).

2. Golf & Ski

Meri-Teijo Golf oli ensimmäinen kenttä, joka järjesti 90-luvulla Golf & 
Ski -kisoja. Ensin pelattiin yhdeksän reikää golfia, ja sitten laskettiin 

suksilla slalom-säännöin. Kisa käytiin keväisin maalis-huhtikuussa. Yksi-
päiväisissä kisoissa oli yleensä 20 - 30 osallistujaa, jotka olivat lajien to-
siharrastajia. Sittemmin Vihti Golf on jatkanut kisaperinnettä. Alla kuva 
vuodelta 2012. Mainittuja kisoja ei enää pidetty, mutta lunta riitti.

3. VM Open

Veikko Mäntyniemi, Riitta Avolan aviomies, oli innokas golfari, joka 
oli mukana ensin  rakentamassa kenttää ja sitten järjestämässä siel-

lä omalla nimellään kisoja. Niistä tuli erittäin suosittuja, osallistujia oli 
yleensä yli sata. Mäntyniemi houkutteli mukaan monia ystäviään politii-
kasta, mikä osaltaan lisäsi kisojen suosiota. Sarjoja oli paljon, ja kaikille 
osallistujille riitti palkintoja. Kaikkien aikojen ensimmäisessä VM Openis-
sa Tarja Hakulinen, yhdistyksemme nykyinen sihteeri, voitti oman sar-
jansa (HCP 36-54) saaden palkinnoksi viininpunaisen sadeasun. Vieläkö-
hän lienee asu käytössä? Vuonna 1993 otetussa kuvassa seuran silloinen 
sihteeri Mia Koskinen ojentaa eräälle mitalistille palkintoa. Vasemmalla 
Riitta, keskellä Reino Meriläinen. Veikko Mäntyniemen poismenon jäl-
keen (1997) kisa muuttui muistokilpailuksi, joihin aina riitti osallistujia.

Avolan arkistoista Vierailimme MTG:n pitkäaikaisen palvelupäällikön Riitta Avolan kotona ja levitimme 
kasan vanhoja valokuvia hänen pöydälleen: ”Katsopa näitä ja muistele mitä tapahtui.” 
Riitta teki työtä käskettyä ja valitsi seitsemän tarinaa menneisyydestä.

http://www.meriteijogolf.com
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4. Panssariautoja rinteillä

Meri-Teijo Golfin perustaja Reino Meriläinen oli täynnä ideoita. Ennen 
kentän perustamista hän osti armeijan huutokaupasta kaksi Pasi-vau-

nua, jotka väliin toimivat, väliin eivät. Tarkoitus oli tuottaa elämyksiä 
matkailijoille ja henkilökunnalle. Jarkko Rannikko korjasi autoja par-
haansa mukaan. Toiminta jatkui muutamien vuosien ajan.

5. Hanska naulaan

Perinteinen kauden päätöskisa lokakuun alussa on aina ollut kauden 
suosikki. Kaikki muistavat, miten antaumuksella Stefan ja Arto eläy-

tyivät karaokessa Aikuisen naisen tahteihin (kuvassa). Juhlapäivä kului 
niin, että ensin pelattiin. Sitten saunottiin ja lopuksi syötiin ja juotiin ja 
tanssittiin ja laulettiin ja halattiin. 

6. Pörinää parkkipaikalla

Eräänä kauniina kesäpäivänä kentän hiljaisuus rikkoutui pahasti parin-
kymmenen Harrikan jyristellessä paikalle kentän halki etelästä. Moto-

ristit tulivat kahville, eivät edes ottaneet kaljaa. Kaikki katsoivat suu auki 
sanomatta mitään. Herrat olivat hyvin kohteliaita, maksoivat ostoksensa 
ja hyvästelivät. 

7. Riitan matkat

Matkustelu alkoi palvelupäällikkö Avolan aloitteesta. Monet jäsenet 
halusivat lähteä yhdessä talvea pakoon, pelaamaan lämpimään. Mat-

kakohteiksi valikoituivat esimerkiksi Thaimaa, Espanja, Sisilia ja Etelä- 
Afrikka. Matkat lujittivat yhteishenkeä, ja paljon muutakin tehtiin kuin 
pelattiin. Riitta neuvotteli hyvät pakettitarjoukset matkatoimistoista, 
yleensä Naantalin Matkakaupasta. Jokaiselta matkalta on jäänyt mieleen 
paljon mukavia muistoja. Kiitos kaikille mukana olleille! n

Etelä-Afrikan valtaus vuonna 2010. Kulttuurien kohtaamisessa kivenkovat Afrikan merkkimiehet ja kylmän Pohjolan voimanaiset.

Janoinen asiakas tuli klubin tiskille ja tilasi ”pitkän ja pätkän”. Tar-
joiluvuorossa ollut pitkä Raija Nurminen kaappasi Riitan kainaloonsa 
ja sanoi asiakkaalle: ”Tässä me olemme!” 

http://www.meriteijogolf.com
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Vinkkejä ruukkikylistä

Mathildedalin ruukkialueella sijaitseva Kaarnalaiva valmistaa käsin-
sidottuja ja luonnonmukaisia harjoja. Kaarnalaiva on vuonna 1997 
perustettu käsityöyritys. Kai Heiskari on harjansitoja jo toisessa 
sukupolvessa ja oppinut taidon omalta isältään. Liikkeen valikoima on 
erittäin monipuolinen, ja ostajat voivat ihailla Heiskarin työntekoa, jos 
ruuhka ei vie miestä koko ajan maksupäätteen ääreen. 
http://www.kaarnalaiva.net/

Helmivene maahantuo ja markkinoi alpakasta valmistettuja laaduk-
kaita vaatteita ja asusteita myyden niitä sekä Teijon Masuunin piha-
piirissä olevassa liikkeessä että verkkokaupassa. Yrittäjä Virpi Grön-
roos osaa myös kirjansidonnan, tuoteryhmän suosituimpiin kuuluvat 
merikartta-aiheiset vieraskirjat. Liikkeen valikoimassa näkyy saariston 
monipuoliset kädentaidot – kiinalaisia halpatuotteita sieltä ei löydy. 
https://helmivene.fi/

Mathildedalin Keskuspuisto on viime juhannuksena avattu koko 
perheen vapaa-ajankeskus Tullintien varrella. Projekti sai alkunsa, kun 
joukko Mathildedalin vakinaisia ja vapaa-ajan asukkaita päätti hankkia 
omistukseensa rapistuneet tenniskentät ja kunnostaa ne. Tenniskent-
tien lisäksi tarjonta laajeni padel-kentällä ja Adventure-minigolf-radal-
la. Asiakkaiden käytössä on kahvila terasseineen. Myynnissä on kylmiä 
juomia, erilaisia kahveja, jäätelöitä ja hodareita. 
https://www.mathildedalinkeskuspuisto.fi/

Palkittu vierasvenesatama Mathildan Marina on mainio paikka lou-
nastaa, istua iltaa, yöpyä, saunoa, kokoustaa ja pitää juhlatilaisuuksia. 
Katettu sisäterassi tarjoaa rauhalliset juhlatilat, ja ulkoterassillakin kel-
paa viihtyä porukalla. Marinassa järjestetään monenlaisia tapahtumia 
taidenäyttelyistä Venetsialaisiin. http://www.mathildanmarina.fi/

Teijon Kyläkauppa on kylän yhteinen olohuone, joka tarjoaa katta-
van valikoiman ruokatavaraa ja taloustarvikkeita, anniskeluoikeuksin 
varustetun kahvilan, jättitelevision, kaksi terassia sekä peräkärryn 
ja sähköpolkupyöriä vuokralle. Tuotteita voi tilata puhelimitse kotiin. 
Kaupassa on myös Veikkauksen, Matkahuollon ja Postin palvelupisteet.  
Puh. (02) 7366 160, s-posti teijonkylakauppa@gmail.com.

Katso Ruukkikylien kutsu -video

http://www.meriteijogolf.com
http://www.kaarnalaiva.net/
https://helmivene.fi/
https://www.mathildedalinkeskuspuisto.fi/
http://www.mathildanmarina.fi/
mailto:teijonkylakauppa%40gmail.com?subject=
https://youtu.be/_erJwwmq2iQ
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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-ruo-
kailut tilauksesta. Ravintolassa on 65 asiakaspaikkaa, 
joista 35 voidaan erottaa yksityiseksi kabinetiksi. Klubi 
onkin loistava valinta kokousten, koulutustilaisuuksien, 
perhejuhlien tai vaikka tuote-esittelyjen 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: Tommy Skogster, p. 040 528 5454
toimitusjohtaja@meriteijogolf.com

Meri-Teijo Golf 2020
HINNASTO
Arki
•  Aikuiset ...................................... 40 €
• Juniorit alle 18-v  ......................... 20 €
• Osakkaan vieras  ......................... 25 €
• Opiskelijat opiskelijakortilla ........... 25 €
  (alle 30-v) ..........................................
• 9 reikää  ..................................... 25 €
• 9 reikää, juniori ..........................  15 €
• 9 reikää, osakkaan vieras  ............. 20 €

Viikonloppu/pyhä
• Aikuiset   .................................... 45 €
• Juniorit alle 18-v .........................  25 €
• Osakkaan vieras  ......................... 30 €
• Opiskelijat opiskelijakortilla ........... 25 €
  (alle 30-v)
• 9 reikää   .................................... 30 €
• 9 reikää, juniori ..........................  20 €
• 9 reikää, osakkaan vieras  ............. 25 €

Kortti (henkilökohtainen)
• 5x-kortti  .................................. 160 €
• 10x-kortti  .................................310 €

• Par-3 (päivämaksu) ........................ 5 €
• Par-3 junior (päivämaksu)  .............. 2 € 

Auto
• 18 reikää  ................................... 35 €
• 9 reikää  ..................................... 20 €
• Pelioikeusosakas, 18 reikää  .......... 20 €
• Pelioikeusosakas, 9 reikää  ............ 15 €

Poletti, n. 25 palloa
• Normaali ....................................... 3 €
• Pelioikeusosakas ..........................   2 €

Bägikaappi/kausi ........................ 30 €

Caddiemaster
Nadja Isoaho
caddie@meriteijogolf.com
p. 044 736 3955

Punaportti on luoteeseen kurottuva niemenkärki Mathildedalin 
läheisyydessä. Teijontieltä osoitteeseen Punaportintie 163 joh-
taa 1,5 kilometrin pituinen hiekkatie. Noin hehtaarin kokoisella 
tontilla sijaitsevassa 1975 rakennetussa 130 neliön hirsiraken-
nuksessa on tupa, keittiö, pukuhuone ja löyly/pesuhuone. Tontil-
la on myös puuliiterin ja kaksi huussia sisältävä talousrakennus. 
Päärakennuksessa on pitkä lounaaseen avautuva terassi, rannassa 
laituri ja uimaportaat. Yli kolmen metrin syvyys mahdollistaa 
sukeltamisen laiturilta.

Punaportti-nimi juontuu tiettävästi siitä, että kallioinen niemi 
hehkuu laskevan auringon valossa punaisena. Punaportti-niemen 
ja kapean Punaportinsalmen takana olevan Isoholman välistä 
avautuu suojainen venereitti Teijon kylään. 
  
Sisätiloiltaan Kylätalo Punaportti on perinteinen hirsitupa, johon 
sopii kerrallaan runsaat 30 ihmistä. Lämmitystä varten on takka 
ja sähkölämmittimiä, mutta sydäntalvella käyttö on rajoitettua, 
koska kiinteistölle johtava kunnallinen vesijohto suljetaan jääty-
misvaaran vuoksi talveksi. Paikan vuokraajille on tarjolla kaasug-
rilli, musiikkilaitteet ja peruskeittiö koneineen – ja tietysti tunnel-
mallinen puulämmitteinen sauna.

Kylätalo Punaporttia vuokrataan nimelliseen hintaan paikallisille 
yhdistyksille. Meri-Teijo Golf ry kuuluu näihin. Yhdistyksemme 
onkin käyttänyt tätä hienoa rantasaunaa jo useita kertoja. n 

Etsitkö ruukkikylistä 
n ruokapaikkaa?
Ruukin Krouvi
www.ruukinkrouvi.fi/

Mathildan Marina
www.mathildanmarina.fi/

Teijon Arkki
www.ravintolateijonarkki.fi

n viihtyisää kahvilaa?
Hotel & Café Mathildedal
www.mathildedal.fi/

Matildankartano
www.matildankartano.fi/

Teijon Masuuni
www.teijonmasuuni.fi/

Petris Chocolate
www.petris.fi/

n yösijaa? 
Hotelli Ruukin Majatalo
www.mathildedal.fi/

Mathildan Marina
www.mathildanmarina.fi/

Masuunin Majatalo
www.teijonmasuuni.fi/

Meri-Ruukin lomakylä
www.meri-ruukki.fi

Mathildedal Bed & Breakfast
www.petris.fi/

n kulttuurielämyksiä? 
Teijon Masuuni
www.teijonmasuuni.fi/

Teijon Kulttuurimeijeri
www.kulttuurimeijeri.com/

n musiikkia ja meininkiä? 
Ravintola Terho
www.ravintolaterho.fi/

Tunnelmallinen Punaportti

Kylätalo Punaportti 
varataan netin kaut-
ta: www.teijo.fi
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