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KAIKKI INNOLLA GOLFIN PARIIN!
TUTUSTU LAJIIN ILMAISEKSI
Onko sinulla ystäviä, jotka empivät lajin aloittamista?
Kerropa heille Jyväs-Golfin ilmaisista lajiin tutustumisista –
loistava tilaisuus saada yleiskuva lajin harrastamisesta!
Tutustumiskertoja järjestetään ainakin seuraavasti:
•

Toukokuussa 31.5.

•

Kesäkuussa 8.6.

•

Heinäkuussa 12.7. ja 19.7.

•

Elokuussa 9.8. ja 23.8.

Tapaaminen klubilla kello 16. Siitä siirrytään rangelle kokeilemaan pitkiä lyöntejä. Välissä pidetään tauko klubilla ja
lopuksi on putti- ja chippiharjoittelua lähipelialueella. Tutustumisen kesto on noin 2 tuntia.
Mukaan otetaan 10 henkilöä/kerta. Seura tarjoaa mailat ja pallot. Mukaan tarvitaan vain hyvää mieltä ja säähän
sopiva varustus. Ilmoittautuminen osoitteeseen toimisto@jyvas-golf.fi tai numeroon 050 446 0006.

JUNNUHARKAT ALKAVAT TAAS
Junioreiden harjoitteluryhmä käynnistyy kesäkuun
alussa ja kestää elokuun loppuun. Ryhmä kokoontuu
kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 17.00 –
18.30.
Harjoitteluryhmä on tarkoitettu greencardin omaaville
ja tasoituksilla 20 – 54 pelaaville junioreille. Ryhmän
koko kesän harjoittelu maksaa 75€ (sisältäen harjoitukset 2 kertaa viikossa kesäkuun alusta elokuun loppuun ja pelimatkan).
Harjoitteluryhmään voi ilmoittautua caddiemasterille
tai sähköpostilla toimisto@jyvas-golf.fi.
Lisätietoa harjoitteluryhmästä saa Jyväs-Golfin toimistosta tai Tero Niiniseltä 040-567 9227.

www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

Erkki Kokko teki kauden ensimmäisen
hole-in-onen ti 19.5. ykkösväylällä. Mailana hänellä oli rautakutonen. HIO tehtiin kauden ensimäisessä kisassa ja samalla se oli JG:n holarihistorian 80.
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KLUBIHENKILÖKUNTA ESITTÄYTYY
HENNA KOKKO
Olen Henna Kokko ja olen 23 vuotias. Kuvailisin itseäni sanoilla pieni ja välillä tahattomastikin pippurinen J
Talvet kuluvat opiskellessa matkailua ja
teen myös töitä JYPin peleissä. Päädyin
kesäksi tänne Sippulaan koska olin viime
kesänä JG:llä harjoittelijana - tuttuun
paikkaan oli helppo lähettää hakemus
uudelleenkin.

Henna Kokko, Jaana Korhonen, Kati Salminen ja Rosa Backman

Mitä golfin harrastamiseen tulee niin kerrottakoon, että greencardin suoritin nyt
alkukeväästä. Viime kesä oli ilmoiltaan
hieman huono, mutta toivotaan tälle
vuodelle paljon, paljon aurinkoisia pelipäiviä!

JG:n oma Grand Old Lady JAANA KORHONEN
Tervehdys Korhosen Jaanalta, joka saavutti juuri seniori-ikärajan. Oon vissiin aika peruspositiivinen, harvoin rähjään
millekään ja kenellekään.
Talvisin oon talviunessa eli kotona. Jäin v. 91 pois omasta virastani kotiin hoitamaan lapsia ja sillä tiellä olen. JG:iin
jäin vähän ikään kuin 'vanhana kalustona' vuonna 2006. Olin ollut kolme vuotta kapteenina ja kilpailujohtajana
useita vuosia, tunsin talon ja talon tavat, ja golffikin oli jo aika lailla tuttua monilta eri puolilta.
Opettelin golffin opiskeluaikana joskus v. 1979 tienoolla Oulun Kaukovainion 9-reikäisellä kentällä yhdessä silloisen
poikaystävän eli aviomieheni kanssa. Hänen inttikaverinsa otti mukaansa kierrokselle. Hän oli silloinen miesten lp:n
sm-pronnsimitalisti, en muista nimeä enää. Sitten golf jäi 25 vuodeksi, tuli työ, perheen perustaminen ja lapset.
Uudelleen lajin pariin palasin 1996 Markkon peruskurssin aktivoimana. Nuorin lapsistamme aloitteli golffia niin
ajattelin, että sitten ehdin minäkin golfbaanalle. 14 vuotta jäsenenä, kaksi ensimmäistä vuotta menivät pelatessa
enimmäkseen kahden nuorimman junnumme kanssa Sippulan silloisella mainiolla 6-väyläisellä harjoituskentällä.
Tasoitus 13,9, on vaan huonontunut kun ei viitsi harjoitella.
Terveiseni kaikille pelaajille: nauttikaa golffista ja huumorille on aina tilaa golffissakin. Ja erityisesti naisille: Golf on
niin mukavaa, että sen takia kannattaa siirtää kotihommelit jonnekin myöhäsyksyyn, että sais' aikaa golffille.

www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

Monivuotinen pelikaverini Tepa on opastanut meitä nuorempia, että kun turvautuu mm.
Ammattikoulun myymälästä saataviin käteviin valmisruokiin niin perhekään ei kuole nälkään kun äitillä on kiire pelaamaan. ~Tykitystä, piiskaa ja raippaa naiset!
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KLUBIHENKILÖKUNTA ESITTÄYTYY
ROSA BACKMAN

KATI SALMINEN

Olen Rosa Backman, kesäkuussa 20 vuotta. Mie oon
ilmeisestikin savolainen, mutten silti välttämättä mitenkään kiero. Mie tykkään olla asiakaspalveluammatissa ja mie oon sosiaalinen, aamu-uninen, kaikesta stressaava punapää ja kaiken lisäks tosi huono kuvailemaan millanen mie oon.

Olen Kati Salminen ja ikää minulla on 23 vuotta. Olen
iloinen ja reipas sekä melkoisen tavoitteellinen tyyppi.
J

Talvisin mie opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ruoka- ja ravintolapalveluita eli restonomiksi.
Hain Jyväs -Golfille töihin, koska kiinnostuin viime
kesänä golfista ja ajattelin, että tää olis mukava työpaikka kesäksi. Ainakin tähän mennessä on osottautunu, että ajattelin ihan oikein.Golfia en vielä pelaa,
mutta green card kurssille oon menossa.
Jos ette saa miun puheesta mittää tolkkua, niin pyytäkää puhumaa suomea savon sijaan!

SATU VUORINEN
Olen Satu Vuorinen, 28, ja toimin tämän kesän kahvilavastaavana Jyväs-Golfissa. Olen luonteeltani iloinen, positiivinen ja toimelias.
Talvisin haikailen auringon perään. Rakastan matkustelua ja viime vuonna ehdin seikkailla Brasiliassa,
Bulgariassa, Gambiassa ja Senegalissa. Talvella on
myös aikaa sisustaa kotia. Jyväs-Golf työpaikkana
tuo uusia mielenkiintoisia haasteita ja 300 km lyhyemmän työmatkan.
Golfia en ole pelannut aiemmin; muutaman kerran
on jo maila ollut kädessä ja Green Cardin suorittaminenkin on jo voiton puolella.
Toivotan kaikille asiakkaille aurinkoisia pelihetkiä Jyväs-Golfissa!
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
www.jyvasgolf.fi
050 446 0006
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

Talvisin opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikuntapedagogiikkaa ja kasvatustiedettä. Isona minusta tulee siis
liikunnan- ja terveystiedon sekä luokanopettaja. Pelaan
myös salibandya Happeen naisten edustusjoukkueessa.
Jyväs Golfiin hain töihin sen vuoksi, että viime kesänä
olin caddiemasterina Vierumäellä ja pidin hommasta.
Greencard löytyy, mutta yhtään kierrosta en ole vielä
pelannut. Saa nähdä minkä verran salibandylta jää aikaa golfin pelaamiseen.
Haluan toivottaa mukavaa ja aurinkoista golfkesää kaikille! J

