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Jyväs-Golf valitsi syyskokouksessaan seuralle
uuden kunniajäsenen,
Jaakko Lovenin. Tämä nuorekas 77-vuotias herrasmies paljastaa hyvän kuntonsa salaisuudeksi monipuolisen liikunnan ja puhuu liikunnan terveysvaikutuksista innostuneesti.
Hänen oma tasoituksensa on tällä hetkellä 15,6 ja kierroksia Sippulassa kertyy kaudessa
noin sata. ”Meillä on semmoinen hyvä porukka, joka aamutuimaan kiertää ysikön, juo
sen jälkeen kupposet kahvia ja vaihtaa kuulumiset. Sitten on loppupäivä aikaa tehdä
muita asioita, kuten lukea, kuunnella musiikkia tai hoitaa asioita”, Jaakko tuumii.
Jaakko Loven aloitti golfin pelaamisen päästyään eläkkeelle vuonna 1994. Vuotta aikaisemmin hän oli käynyt Korfulla golfkurssin. ”Olen sanonut kaikille, että jos golfille antaa
pikkusormen niin se vie koko käden. Se vie aikaa ja siksi eläkkeellä ollessa se on ollut
sopiva harrastus”, Jaakko kertoo. ”Golfin sosiaalinen puoli on minulle myös tärkeää. Jos
ihmisellä ei ole sosiaalisia kontakteja niin elämä ei voi olla kovin myönteistä. Lajina golf
on tässä suhteessa loistava. Aina olet tervetullut joukkoon pelaamaan, pelaatpa kotikentällä tai vaikkapa ulkomailla”, Jaakko kertoo.
Jyväs-Golfin jäseneksi Jaakko päätyi kahdesta syystä. Hän kannattaa yhdistyspohjaista
toimintaa, koska ne ovat kaiken kansan saavutettavissa toisin kuin osakekentät. Lisäksi
suurin osa hänen ystävistään oli jäsenenä JG:ssä. Näiden lisäksi kentän sijainti vaikutti
myös päätökseen, asuuhan hän vain 1,5 km päässä. Jaakon mielestä Jyväs-Golfin 9reikäinen kenttä onkin todellinen aarre Jyväskylälle. ”Täällä ehdit pelata kierroksen töiden jälkeen vaikka joka päivä, matkoihin ei mene aikaa. Sijainti on kerrassaan loistava,
tänne pääsee pyörällä tai vaikka kävellen – esimerkiksi nuorisoa ajatellen loistava kenttä.”
Liikunta on lähellä Jaakko Lovenin sydäntä. Hän on aikanaan pelannut muun muassa
koripalloa ylemmällä sarjatasolla ja harrastaa edelleen eri pallopelejä, kuten tennistä.
Hänen puheestaan korostuu liikunnan ilo ja hän kannustaakin kaikkia elinikäiseen liikuntaan oman kunnon ja jaksamisen rajoissa. ”Jyväs-Golfilla on merkitys ihmisten liikuttajana. Golf ei ole pelkkää kilpaurheilua vaan se saa kaikenlaiset ihmiset liikkumaan ja se on
hieno asia. Uskon, että vaikka elämme taloudellisen laskukauden aikaa, niin golfin harrastaminen lisääntyy. Ihmisillä on enemmän aikaa lajille ja kenellekään ei tee hyvää jäädä sohvan pohjalle asioita murehtimaan”, Jaakko toteaa.
Aamukierroksillaan Jaakko kiinnittää erityisesti huomiota kentän kauneuteen. Hänen
lempiväyliään ovat muun muassa kahdeksan sekä kolmonen. ”Eläinkunta täällä Sippulanniemessä on runsasta. Olen nähnyt mäyrän, supikoiria, kärpän, jäniksiä ja lukemattomia eri lintulajeja”, hän kertoo. Tiedusteltaessa golfiin liittyvistä henkilökohtaisista tavoitteista hän naurahtaen tuumii, ettei sellaisia kyllä ole. ”Hole-in-onekin on tullut tehtyä – tosin varapallolla! Ainoa tavoite lienee pystyä pelaamaan niin kauan kuin käsi heiluu ja jalka liikkuu”, Jaakko tuumii. Siinäpä meille kaikille tavoitetta loppulämäksi!

Uusi puheenjohtaja ja hallitus esittäytyvät

KEIJO LIUKKONEN, 63 v,hcp 19,3
1. Hallituksen puheenjohtaja
2. Olen 9 vuotta pelannut harrastajagolffari. Haluan ylläpitää kuntoani ja
kehittää liikkumistani golfin avulla.
3. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja golfharrastuksen edistäminen koko jäsenkunnan yhteisenä liikuntamuotona.
Yhdistyspohjainen ja jäsenmäärältään
sopivankokoinen seura mahdollistaa
golfharrastuksen toteuttamisen laadukkaasti kaupunkiympäristössä!
4. Kehittää Jyväs-Golfista me-henkinen
yhteisö, jossa on tilaa eri tasoisille ja ikäisille golfin ystäville. Yhdessä olemme paljon enemmän kuin yksin!
5. Yhdistyspohjaisessa seurassa on jokaisen jäsenen tärkeää olla mukana
toiminnassa. Siinä piilee uskomaton
voima ja mahdollisuus. Kesä 2009 on
"Sammakkomiehen" mukaan kuiva ja
lämmin juhannusta lukuunottamatta!

Kuvassa alhaalla vasemmalta Tero Niininen, Mia Suominen, Keijo Liukkonen ja takarivissä Anu Mitro, Pekka Yli-Jaskari, Tero Matsinen sekä Raimo Tuimala.

Hallituksen puheenjohtajan
tervehdys
Jyväs-Golf, Keski-Suomen vanhin
golfseura, aloittaa tulevan toimintavuoden määrätietoisin toimenpitein.
Tavoitteena on jäsenten ja vieraspelaajien viihtyvyyden parantaminen
liikuntaharrastuksen ohella. Kentän
kehittäminen jatkuu ja rangen kehittäminen on toimintavuoden toimenpiteisiin kirjattu. Lisäksi kentän ehostaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Sillat, tiet ja kentän merkit
vaativat korjaustoimenpiteitä. Klubialueen pihapiiri on käyntikortti, joka
vaatii myös ehostusta. Klubi on toinen kotimme.
Hallitus on aloittamassa toimintavuoden tietoisena vuosikokouksen päätöksistä ja jäsenkunnan odotuksista.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti "hihat" on kääritty ylös
ja toimiin tartuttu innolla.
Lajina ja liikuntamuotona golf on
saavuttanut merkittävän jalansijan
myös Jyvässeudulla. Valtakunnan
tasolla harrastajien määrä on lisääntynyt yli 5%:lla.Tämän tasoiseen jäsenkasvuun haluamme päästä myös
Jyväs-Golf:ssa. Jäsenmaksujen alentaminen antaa tähän hyvän lisän ja

RAIMO TUIMALA, 60 v, hcp 10,7
1. Hallituksen varapuheenjohtaja sekä
kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja

se on syytä tiedostaa.Edellivuoden tapaan entistä useamman toivotaan tuovan uuden jäsenen mukanaan lajin pariin.Vuosi on erityisesti juniorityön vuosi. Sijaintimme suosii myös muilla kuin
autolla liikkuvia.

2. Voisin sanoa pelikavereiden suusta
kuultuna, nopea ja hätäinen "slaissari",
joka mielestäni on jo mennyttä aikaa,
kiitos parantuneitten talviharjoittelumahdollisuuksien. Mielestäni olen
myös aika kilpailuhenkinen.

Läheisyys keskustaan on niin suuri etu,
että se on vahva peruste myös kiireiselle harrastajalle tulla jäseneksemme.
Kentällämme on arkipäivisin keskellä
päivää hyvin tilaa 2 tunnin kierrokselle!
Siinäpä se pieni erilaisuus piileekin kilpailijoihimme verrattuna!

3. Hyvä porukka ja näin vielä vähän
työtätekevänä sanon myös kentän sijainti, joten mahdollisuus pelata vaikka
9 reikää työpäivän päätteeksi!

Nyt talviaikaan kuntoilemme ja harjoittelemme
viheriöt
mielessämme!

4. Kilpailupuolta ja siellä erityisesti seuran omaa kilpailutoimintaa monipuolistamalla ja laatua parantamalla. Viikkokilpailujen vakinaistaminen ja kehittäminen on myös tavoitteeni.

Hymyillään kun tavataan!
Keijo Liukkonen

5. Täytetään tulevan kesän lähtöajat,
eli pelataan paljon. Ja ottakaa tavoitteeksi osallistua vaikka yhteen seuran
järjestämään kisaan!

Jyväs-Golfin hallituksen jäsenille
esitettiin 5 kysymystä…

TERO MATSINEN, 47 v, hcp22,3
1. Markkinointitoimikunnan vetäminen

1. Mikä on vastuualueesi hallituksessa?

2. Parhaimmillaan hyvä, huonoimmillaan huono eli ailahteleva.

2. Millainen golfari olet?

3. Nykyisin hyvä ilmapiiri ja kentän sijainti.

3. Mikä on parasta Jyväs-Golfissa?
4. Mitä haluat erityisesti kehittää
hallituskaudella?

4. Haluan erityisesti kehittää pelaamisen edellytyksiä ja madaltaa lajin aloittamisen kynnystä.

5. Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran jäsenille?

5. Tule mukaan toimintaan, seura on
yhteinen asia.

ANU MITRO, 57 v, hcp 23 tai 24...
1. Toimin hallituksessa sihteerinä.
2. Ulkoilusta ja seurasta nauttiva keskitason golffari.
3. Näppärä sijainti, mukavat pelikaverit
ja hyvä pro
4.-5. Kannetaan kaikki kortemme kekoon seuran viihtyisyyden ja jäsentyytyväisyyden kehittämisessä. Tehdään
parhaamme, että klubillamme on leppoisa ilmapiiri ja sinne on mukava tulla
viettämään aikaa hyvän harrastuksen
parissa.
MIA SUOMINEN, 36 v, hcp 31
1. Tiedotustoimikunnassa toimiminen
sekä kaikenlaisissa häppeningeissä (kuten Gisat!!!) heiluminen.
2. Kärsimätön ja vaativa. Haastateltuani
Jaakko Lovenia tunsin piston sydämessäni ja päätin yrittää olla golfatessa
armollisempi itselleni ja nauttia lajista
ja liikkumisesta, kun siihen taas pystyn!
3. Ehdottomasti sijanti, mukavat ihmiset ja ilmapiiri. Yhdeksän reikää on juuri sopiva pläjäys golfia työpäivän jälkeen ja se onnistuu Sippulassa näppärästi!
4. Tiedottaminen on lähellä sydäntäni

ja toivottavasti sen avulla saamme jaettua jäsenille tietoa tapahtumista ja
seuramme yhteisistä asioista. Haluan
saada enemmän ihmisiä, varsinkin nuorempia, innostumaan yhteisistä asioista ja tuntemaan olonsa kotoisaksi ja
tervetulleeksi Jyväs-Golfissa.
5. Nautitaan tulevasta kesästä, pelistä,
hyvästä peliseurasta ja loistavasta kentästämme! Niin ja tulkaa mukaan Gisoihin, se on hauska tapahtuma!
TERO NIININEN, 36 v, hcp 8,1
1. Junioritoiminnan vetäminen ja kehittäminen. Lisäksi olen jäsenenä kenttätoimikunnassa.
2. Olen rennolla asenteella pelaava
golffari. Yritän nauttia pelistä ja peliseurasta joka kierroksella. Parasta on,
kun pääsee kiireisen työpäivän jälkeen
kentälle ja unohtaa kaikki työasiat ykköstiillä ja saa vain nauttia pelaamisesta ja hyvästä seurasta.
3. Kentän 9 reikäisyys ja sijainti. Yhdeksän reikää ehtii pelata hyvin iltaisin
lyhemmässäkin ajassa. Kentän sijainnin
ansiosta matkustamiseen ei mene turhaan aikaa.
4. Junioreiden toimintaa. Nyt meillä on
seurassa paljon junioreita jäsenenä,

mutta he eivät ole toiminnassa mukana
näkyvästi.
5. Nautitaan kesällä hyvistä suorituksista eikä murjoteta kentällä vaikka peli ei
sujuisikaan aina. Jos teillä on junioriasioista kysyttävää, niin olkaa minuun
yhteydessä - yritän parhaani mukaan
vastailla ja kehittää junioritoimintaa
toiveiden mukaan.
PEKKA YLI-JASKARI, 65 v, hcp 15,0
1. Kenttätoimikunnan vetäjä
2. Golffarina olen melko hätähousu.
3. Kenttämme loistava sijainti, hyvä
ilmapiiri ja osaava henkilökunta.
4. Kentällä ja sen ympäristössä tapahtuvista töistä tiedottamista jäsenistölle.
Olisi mukavaa järjestää pari isompaa
talkootapahtumaa ja haluan myös toimia linkkinä kenttämestarin, kenttämiesten ja hallituksen välillä.
5. Toivoisin ymmärrystä jäseniltä jos
kenttämme ei aivan koko kesää ole
priimakunnossa - kenttämiehet tekevät
kyllä kaikkensa. Minua saa ottaa hihasta kiinni, jos jokin toimintaan tai kenttään liittyvä asia painaa mieltä – lupaan
viedä asiaa eteenpäin!

Senioritoimikunnan kuulumisia
Senioritoimikuntaan kaudella 2009 kuuluvat Roope Nieminen puheenjohtajana, Risto Tuunanen varapuheenjohtajana sekä
muina jäseninä Matti Aaltonen, Heikki Karhusaari, Eira Lemetyinen ja Kalevi Taskinen.
Jo vakiintuneen käytännön mukaisesti toimikunta tulee järjestämään senioreille kohdennettuja viikkokilpailuja omalla kentällä,
toteuttamaan yhteisiä seurojen välisiä ystävyyskilpailuja ja tutustumismatkoja eri kentille, kehittämään seniorigolfia kunto- ja
kilpaurheiluna sekä toimimaan tarvittaessa ”kummeina” aloitteleville pelaajille. Edelleen toimikunta tulee ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä Suomen Golfliiton Senioreiden toimintaan ja osallistumaan liiton alue- ym. senioritoureihin.
Seuraottelut tullaan toteuttamaan Asikkalan Golfseuran, Vaasan Golfseuran, Porin Golfkerhon, Mikkelin Golfseuran, Golf Porrassalmen sekä Laukaan Peurunkagolfin ja Muuramen Golfseuran kanssa. Lisäksi tullaan kehittämään lähialueen kenttien yhteistyötä mm. Puula Golfin kanssa.
Senioreiden oma talviharjoitteluvuoro on Kuokkalan Graniitissa maanantaisin klo 14 - 16. Hinta on 2 euroa / kerta. Graniitissa
pyritään myös järjestämään ohjausta senioreiden pelitaitojen kehittämiseksi vielä kuluvan talven aikana. Mahdollisesta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.
Kevätkauden avaus tapahtuu viimevuotiseen tapaan yhteisellä pelimatkalla Tallinnaan 4. - 6.5. Tällä kerralla ovat kohteinamme
Tallinn Golf Clubin Niitväljan sekä Suuresta Golfin kentät. Matkan hinta on pyritty tinkimään mahdollisimman edulliseksi lamaajan vaatimusten mukaisesti. Mukaan mahtuu 40 pelaajaa. Tarkempaa tietoa matkasta on senioritoimikunnan tiedotussivuilla
osoitteessa http://www.jyvasgolf.fi/sennutmk_tiedottaa sekä seniorisähköpostissa.
Ensimmäinen oma cup-kisamme pidetään olosuhteiden salliessa 19.5. pelimuotona 9r pb hcp.
Senioritoimikunta toivottaa kaikki entiset ja uudet seniorigolfarit lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan. Suomen Golfliiton määritelmän mukaan 50 vuotta täyttäneet naisgolfaajat ja 55 vuotta täyttäneet miesgolfaajat ovat oikeutettuja sen vuoden
alusta lukien, jona saavuttavat edellä mainitun iän, osallistumaan seniorigolfareille tarkoitettuihin hapahtumiin ja toimintaan.
Senioreiden toiminnasta ja tapahtumista tullaan tiedottamaan sekä seuran www-sivuilla että seniorisähköpostilla. Mikäli et ole
aikaisemmin kuulunut tiedottamisen piiriin ja haluat tulevaisuudessa saada senioripostia suoraan omalle koneellesi, lähetä sähköpostiosoitteesi toimikunnan postituslistalle osoitteella roope.nieminen@gmail.com.
Hyvää ja aktiivista kevättä kaikille!
Roope Nieminen

Junioreiden teemavuosi 2009
Junioreiden ohjattua toimintaa on viime vuosina ollut vähän seurassamme,
joten seuran hallitus päätti viime vuonna kehittää junioritoimintaa seurassamme. Hallitus nimesi vuoden 2009
junioreiden teemavuodeksi. Teemavuoden suunnittelu on aloitettu viime
syksynä junioritoimikunnassa hyvässä
yhteistyössä toiminnanjohtajan ja pron
kanssa. Syksyllä haimme Nuori Suomi
ry:ltä seuratoiminnan kehittämistukea
juniorityön kehittämiseen ja joulukuussa saimme ilouutisen, jossa kerrottiin
seuramme saaneen tukea.

jonka pohjalta laadimme junioritoimikunnassa tarkemman suunnitelman
junioreille järjestettävästä toiminnasta
kesälle 2009. Tiedotamme keväällä
seuramme tulevasta junioritoiminnasta
nettisivuillamme.

Yhtenä osana teemavuoden suunnittelua on tämän tiedotteen mukana lähetettävä kysely kaikille seuramme junioreille (21 v ja alle). Kyselyssä kartoitamme miten seuramme juniorit olivat
toiminnassa mukana kesällä 2008 ja
samalla kartoitamme heidän kiinnostuksen kohteita kesää 2009 varten.
Kyselyn jälkeen analysoimme tulokset,

Tero Niininen
Junioritoimikunnan vetäjä

Jäsenmaksujen ep 15.2.

Klubi:

Eräpäivään 15.2.2009 mennessä maksaminen kannattaa. Seuran hallitus on
tehnyt päätöksen, että kaikki eräpäivään mennessä jäsenmaksun suorittaneet saavat yhden 9-reiän pelilipun
kiitokseksi. Pelilipun voi kukin käyttää
haluamallaan tavalla eli joko itse tai
vaikkapa kutsumalla ystävän pelaamaan kanssaan Sippulaan.

Rekrytointi kaudelle ´09
Hyville tyypeille töitä tarjolla!
Haemme jälleen motivoituneita ja asiakaspalveluhenkisiä kausi- ja kesätyöntekijöitä seuraamme tulevalle golfsesongille.
Avoimia paikkoja on sekä kentälle että
klubille seuraavasti:

Kevään aikana junioreilla on oma harjoitteluvuoro Kuokkalan graniitissa
tiistaisin kello 16-17. Juniorit ovat
myös tervetulleita seuramme yleisille
lyöntivuoroille.
Hyvää kevättä ja intoa sisäharjoitteluun!

Puh. 040 567 9227
Email: tero.niininen@metso.com

Talviharjoitteluinfoa
Seuran jäseniä on käynyt ilahduttavan
paljon Killerin palloiluhallissa harjoittelemassa seuran vuorolla sunnuntaisin klo 19-20.30 ja keskiviikkoisin klo
21-22.
Keväällä talviharjoittelussa on mahdollisuus saada ohjausta. Ohjatun harjoituskerran hinta on 10 euroa ja junioreilta 6 euroa. Pallot sisältyvät hintaan.
Lisätietoa ohjauksen aikataulusta tulee
seuran www-sivuille helmikuun loppupuolella. Talvikausikorttilaisille ohjaus
on ilmainen. Talvikausikortteja on vielä
muutama jäljellä hintaan 60 euroa
/ aikuinen ja 30 euroa / juniori. Aktiiviharjoittelijan kortti 90 euroa aikuisilta
ja junioreilta 60 euroa.
Sunnuntain harjoitusvuoron kertamaksut ovat: aikuiset 5 euroa ja juniorit 3
euroa, sis. pallojen rajoittamaton käytön.
Tervetuloa lyömään ja tapaamaan tuttuja pelikavereita Killeriin!

Kahvilavastaava
1-2 Kahvilatyöntekijää
2-3 caddiemasteria
Hakemukset ja CV toiminnanjohtaja
Tuija Laitakarille sähköpostilla osoitteeseen toiminnanjohtaja@jyvas-golf.fi.
Hakuaika päättyy tiistaina 10.2. klo
16.00. Työhaastattelut pidetään viikolla
8 ja tarvittaessa jatketaan viikolla 9.
Valituille pyritään ilmoittamaan ennen
helmikuun loppua.

Valitut palat
Killerin golfhallissa järjestetään seuran
”viralliset” talvikisat maaliskuun aikana. Tarkempi ohjelma ja päivämäärä
tarkentuvat helmikuun alussa. Kannattaa seurata nettisivujen uutisointia
asiasta.

Uusien jäsenten hankinta
Viime kaudella aloitettu ja mukavasti
suosiota saavuttanut uusien jäsenten
hankinta saa jatkoa tänä vuonna. Jokaisesta uudesta Jyväs-Golfilaisesta
myönnetään palkkio ikään tai kokoon
katsomatta jäsenelle, joka tuo uuden
henkilön seuran jäseneksi. Palkkioksi
voi valita paketillisen (12kpl) hyviä palloja, 30 -kerran rangekortin tai 30 euron lahjakortin kahvilaan. Kampanja
alkaa tämän tiedotteen myötä ja jatkuu
koko kauden!
Kauden aikana tullaan myös toteuttamaan ilmaisia lajiin tutustumisia ohjaajan johdolla. Jyväs-Golf ry on nykyaikainen seura, joka haluaa toivottaa
mahdollisimman monet tämän hienon
harrastuksen pariin. Asia mikä tekee
golfista erityislaatuisen, on se ,että golf
lajina soveltuu niin naisille kuin miehillekin lapsista senioreihin!

Kenttä:
1 kentänhoitaja
1 siimamies
Ja rangenhoitajia
Hakemukset ja CV suoraan kenttämestari Antti Pappiselle sähköpostilla osoitteeseen kenttamestari@jyvas-golf.fi.

Keväällä järjestetään klubilla niin sanottu rompepäivä ja naistoimikunnan
myyjäiset lauantaina 25.4., jonne seuran jäsenet voivat tuoda vanhoja tai
muuten tarpeettomia golfvälineitä
myytäväksi. Lisäksi myynnissä herkullisia leivonnaisia.

Seuraava tiedote ilmestyy kausimaksupostituksen yhteydessä maaliskuun loppupuolella. Silloin ollaankin jo
lähellä varsinaisen pelikauden alkua.
Kausimaksujen hinnat 2009:
aikuinen 350 euroa
opiskelija 250 euroa
juniori
100 euroa

