Kausi 2009 uudistuksia ja yhteistyötä
Kausi 2009 alkaa Jyväs-Golfissa monilla tavoin jännittävissä merkeissä. Keljonlahden voimalan rakennustyöt ovat edenneet huimaa vauhtia ja vaikutukset tuntuvat myös meillä
Sippulanniemessä. Harjoituskenttä entisessä muodossaan jäi viime kauden myötä historiaan. Jyväs-Golf kaupunkia lähellä sijaitsevana kenttänä on menettämässä täten yhden tärkeän osan toiminnastaan ellei asialle päätetä tehdä jotain. Seuran kenttätoimikunta on valmistellut vaihtoehtoja uuden harjoituskentän rakentamiseksi. Asian tekee
haasteelliseksi rakennusmaan niukkuus kentän läheisyydessä. Tässä tiedotteessa sivulla
3 esittelemme teille tutustuttavaksi yhden ratkaisumallin, mikä tällä hetkellä on ehdottomasti potentiaalisin vaihtoehto.
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Yhdistyspohjaisena kenttänä olemme vahvasti jäsenistömme “omistama” kenttä ja Jyväs-Golfin hallitus haluaa tuoda harjoituskenttähankkeen kevätkokoukseen keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Kevätkokous pidetään klubilla 23.4. klo 18:00 alkaen. Toivomme,
että mahdollisimman moni saapuu paikalle! Kokouksessa käsitellään lisäksi kauden 2008
tilinpäätös sekä muita sääntömääräisiä asioita.
Taloudellinen tilanne on luonnollisesti myös yksi jännitystä aiheuttava tekijä. Jyväskylän
alueella on ollut lakkautuksia, lomautuksia ja joukkoirtisanomisia. Monissa yrityksissä
mietitään tällä hetkellä kuumeisesti, miten toimintaa pystytään jatkamaan pahimman
taantuman yli. Tämä tullee näkymään meillä esimerkiksi yritysryhmien ja -tapahtumien
määrässä. Toisaalta edellisen laman aikaan golfin suosio jatkoi tasaista nousua ja sama
on täysin mahdollista nyt myös meillä. Viime kuukausien jäsenmäärän kehitys ja mielenkiinto kesän golfkursseja kohtaan näyttävät jo positiivisia merkkejä. Hieno homma!
Olosuhteiden kiristymisestä seuraa usein paljon hyvääkin. Näin näkisin tilanteen olevan
myös Jyväs-Golfissa. Viime vuosi meni kesän sateisiin nähden mainiosti ja tasapainoisen
toiminnan myötä voimme tulevalle kaudelle satsata entisestään jäsenten palveluun ja
viihtyvyyteen niin kentällä kuin klubillakin. Ensi kauden uudistuksina kohennamme mm.
klubin ilmettä ja toiminnallisuutta. Uudistukset aloitettiin purkamalla klubitilan takka ja
tilalle hankitaan lounasruoalle paremmat tarjoilutilat. Seuraavaksi on vuorossa saunatilojen remontointi ja kahvilan sisäkaton maalaaminen sekä valaistuksen uusiminen. Kalusteet uusitaan myöhemmässä vaiheessa mikäli taloudelliset resurssit antavat siihen
mahdollisuuden. Toivomme, että näillä uudistuksilla saamme klubin entistä paremmin
jäseniä ja muita asiakkaita palvelevaksi ja ihmisillä jää mieleen hyvä fiilis vierailusta Sippulanniemessä. Myös kiitosta saanut ystävällinen, mutkaton palvelu saa jatkoa kaudella
2009. Rekrytoinnit tulevalle sesongille on saatettu päätökseen ja ammattitaitoinen
joukko on valmiina toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi kauden alkaessa.
Kapteeni Heikki Parkatti toteaa sivulla 2, että yhdessä olemme enemmän. Naulankantaan! Yhteistyö lähiseurojen kanssa jatkuu ja tiivistyy entisestään tulevalla kaudella. Järjestämme mm. sääntökoulutusta MGS:n ja LPG:n kanssa, Keski-Suomen kierros pelataan
entistä ehompana (myös JG:ssä 18 reikää) sekä toimikunnat järjestävät yhteisiä tapahtumia ja kisoja. Olemalla vahvoja yhdessä teemme myös golfista lajina houkuttelevamman ja pystymme tarjoamaan lajin harrastajille entista paremmat mahdollisuudet harrastaa tätä hienoa lajia! Pikanttina lisämausteena kerrottakoon, että JG tekee yhteistyötä myös Virolaisten White Beach Golfin, Otepää Golfin sekä Suurestan golfkentän
kanssa. Esittämällä JG:n jäsenkortin kyseisillä kentillä, pelaaja saa 20 %:n alennuksen
green feestä ja lisäksi tarjolla on edullisia golfpakettimatkoja Viroon sekä Latviaan. Lisätietoja yhteistyökuvioista löytyy seuran internetsivuilta www.jyvasgolf.fi lähiaikoina.
Innolla tulevaa golfkautta odottaen,
Tuija Laitakari
toiminnanjohtaja

Jyväs-Golfin kapteenit esittäytyvät
Heikki Parkatti

Anne Jaskio

62-vuotias, hcp 12,2
JG:n kapteeni vuodesta 2008

44-vuotias, hcp 18,9
JG:n lady kapteeni vuodesta 2009

1. Luonteenlaatuni vuoksi pidän golffia sosiaalisena tapahtumana ja siksi
pelaan mielelläni erilaisissa seurueissa, jolloin voin tavata golfiin eri tavoin suhtautuvia ihmisiä. Lyöntini on
jäykkä mutta kankea, joten en suosittele sen matkimista kenellekään.

1. Olen innokas pelaaja, mutta valitettavasti vähemmän innokas harjoittelija.
Kentän ajanvarausjärjestelmässä nimeni näkyy lähes päivittäin, mutta rangella ja harjoitusviheriöllä minun olisi kyllä
syytä viettää aikaani vähän enemmän.
Pelaaminen vaan yksinkertaisesti on
niin kivaa ja golf-kentältä löytyy aina
samanhenkisiä kavereita.

2. Parasta Jyväs-Golfissa sijaintinsa
ohella on mukava ja huumoripitoinen
ilmapiiri sekä eri ikäisten ja taidoiltaan erilaisten pelaajien arvostaminen ja hyväksyminen yhteiseen toimintaan.

2. Parasta Jyväs-Golfissa on kentän
keskeinen sijainti ja mukavat pelikaverit. Sippulanniemeen on aina kiva tulla!
3. Pyritään säilyttämään jatkossakin
hyvä ilmapiiri ja huolehditaan kaikki
yhdessä meidän yhteisestä kentästä ja
klubihengestä. Jäsenethän tekevät seuran kaltaisekseen. Noudatetaan sääntöjä ja kenttää säästävää pelitapaa sekä
huomioidaan toiset pelaajat kentällä.
Näin meidän kaikkien on turvallista ja
viihtyisää pelata kauniilla kentällämme.

3. Kapteenina haluaisin kiinnittää erityisesti huomiota kanssapelaajien
arvostamiseen niin kentällä kuin klubillakin ja vieraspelaajien ystävälliseen ja auttavaan kohteluun. He vievät viestiä meistä muille kentille ja
kertovat siitä kohtelusta, jonka positiiviseen nosteeseen meidän on hyvä
rakentaa yhteistoimintaamme kaikissa muodoissaan.
4. Terveisinä seuramme jäsenille kaudelle 2009 haluaisin nostaa vanhan
historiallisen viisauden golffiin soveltaen: "Älkää kysykö, mitä seura voi
tehdä teidän hyväksenne, vaan kysykää, mitä te voitte tehdä seuranne ja
golffin hyväksi?" Yhdessä olemme
enemmän.

Jyväs-Golfin kapteeneille esitettiin
4 kysymystä…
1. Millainen golfari olet? 2. Mikä
on parasta Jyväs-Golfissa? 3. Mihin haluat kapteenina erityisesti
kiinnittää huomiota? 4. Millaisia
terveisiä lähetät seuran jäsenille?

4. Toivottavasti aurinko lämmittää ja
pelaaminen on hauskaa ensi kesänä.
Oikein hyvää golfkesää kaikille! Tavataan Sippulanniemessä ;=)
Ps. Kentän valvojatoiminnasta kaudella 2009 kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
seuran kapteeneihin, jotka mielellään
kertovat teille lisää mistä on kyse. Yhteystiedot löytyvät mm. nettisivuilta.

Pro Markko Säilän tervehdys
Kesän koittaessa sekä välinemyynti että
opetus tulevat jatkumaan normaalisti
Markkon toimesta. ”Luulen - ja toivon ettei talouden taantuma vaikuta kauheasti golfin harrastamiseen. Yritysryhmiä saattaa olla edelliskesää vähemmän mutta yksityishenkilöt toivottavasti ottavat tunteja ja harrastavat kuten
aikaisemminkin”, Markko pohtii.
Kulunut talvi on ollut seuramme prolle,
Markko Säilälle raskas.Hän on ollut
vakavasti sairas. Sairaus todettiin marraskuussa ja alkutalvesta Markko leikattiin. Onneksi kevätauringon paistaessa kirkkaammin näyttää myös Markkon tulevaisuus valoisammalta.

”Välinepuolella hinnat ovat hieman
jopa laskeneet, mikä on todella mukavaa”, Markko tuumii. Kesän kuumaksi
välineuutuudeksi hän veikkaa vaihdettavia varsia. Näin esimerkiksi draiveria
ei tarvitse uusia kokonaan vaan pelkän

varren voi vaihtaa. ”Täytyy tietysti
muistaa, ettei vartta voi kesken
kierroksen vaihtaa”, Markko naurahtaa.
Lopuksi vielä terveiset seuralaisille:
”Vaikka mielelläni mailoja myynkin,
niin muistakaa ettei uusi draiveri korvaa harjoittelua”, Markko tuumii ja
toivoo taas tapaavansa mahdollisimman monta pelaajaa rangella sen avauduttua.
Pro Markko Säilä
p. 0500 646 966
e-mail: pro@jyvas-golf.fi

Kenttä 2009
Talvi alkaa olla takana ja kevättä odotellaan. Kentällä suurimpia muutoksia
tälle vuodelle on harjoituskentän poisjäänti lämpöputkityömaan takia ja 6.
lyöntipaikan remontin jatkaminen.
Myös rangelle rakennettava uusi verkkoaita alueen vasempaan reunaan on
mainitsemisen arvoinen asia.
Harjoituskenttään liittyykin tämän vuoden suurimmat kysymykset, entinen
kenttä oli kovassa käytössä ja on mietinnän alla voisiko uuden harjoituskentän rakentaa nykyisen kentän alueella. Käytännössä alue olisi nykyisen 2.
väylän alku. Ohessa kuva mahdollisesta
ratkaisusta.
Suunnitelmassa 2. väylä lyötäisiin kuvan mukaisesti ja olisi par 4. Mittaa olisi
valkoiselta teeltä n. 430m, keltaisilta
400m ja punaisilta 360m. Kyseinen
kuva on siis vain suunnitelma, hyviä
ideoita asiaa koskien otetaan siis
vastaan.
Keväällä ja alkukesästä viheriöillä
kokeillaan tänä vuonna kompostipohjaista lannoitetta, lannoitteen “haittana” on hitaahko liukeneminen, joten
pari päivää lannoituksen jälkeen saat-

taa lannoiterakeita olla viheriöllä.
Aiempien vuosien kokemusten perusteella lannoite kuitenkin toimii, joten
tämä lienee hyvin pieni haitta saadusta
hyödystä.

Hyvää kautta toivottaa,
Antti Pappinen
kenttämestari

Niin ja tänä vuonna on lämmin kevät ja
kesä, eikä vettäkään sada, paitsi joka
toinen yö klo 23-05 ja korkeintaan
10mm kerrallaan.

Senioritoimikunnan kuulumisia
Seniorit ovat valmistautuneet tulevaan pelikauteen harjoitellen ahkerasti Kuokkalan Graniitissa maanantaisin tammikuusta lähtien. Paikalla on ollut kerrallaan noin 20 innokasta pallonlyöjää. Harjoittelu Graniitissa päättyy 6.4., jonka jälkeen lyöntituntumaa voi vielä ylläpitää ennen väylien aukeamista Killerin golfhallissa. Harjoitteluajat löytyvät seuramme nettisivuilta. Toimikunta järjestää yhdessä Matti Koskisen kanssa 22.4. Killerin hallilla senioreiden oman testi-, demo-, harjoitus- ja kisailupäivän,
jonka tarkempi ohjelma on toimikunnan tiedotussivuilla osoitteessa http://www.jyvasgolf.fi/sennutmk_tiedottaa. Tilaisuus on
avoin kaikille senioreille ja toimii erinomaisen hyvänä viimeistelyharjoituksena myös kevään Tallinnan matkalaisille.
Senioreiden kevään pelimatka Tallinaan toteutetaan 4.-6.5. Matkan 40 paikkaa täyttyivät ennätysnopeasti ja halukkaita olisi
ollut huomattavasti enemmänkin. Matkasta löytyy tarkempaa tietoa toimikunnan tiedotussivuilta. Syksyksi toimikunta on alustavasti suunnitellut vierailua Kytäjälle.
Oma Seniori-Cuppimme käynnistyy kelien salliessa Sippulassa 19.5. , jolloin myös vielä työelämässä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua iltalähtöjen myötä. Ensimmäinen seuraottelu ja samalla toinen oma cup-kisamme pelataan viimevuotiseen
tapaan Vääksyssä Asikkalan golfseuraa vastaan 27.5. Näistä ja kaikista muista senioreiden tapahtumista löydät lisätietoa toimikunnan laatimasta tapahtumakalenterista omilta tiedotussivuiltamme.
Toimikunta tulee järjestämään lumien sulettua kentällä kunnostustalkoita, joihin seniorikunnan toivotaan osallistuvan runsaslukuisesti. Pitämällä hyvää huolta kentästämme nautimme enemmän myös pelistämme.
Seurassamme on seniori-ikäisiä jäseniä noin 300, joista senioreiden omalla sähköpostilistalla on kolmasosa. Ilmoittamalla yhteystietosi toimikunnan postituslistalle osoitteeseen roope.nieminen@gmail.com varmistat informaation nopean saamisen
suoraan omalle koneellesi.
Senioritoimikunta toivottaa kaikille jäsenille aktiivisia kevätpäiviä. Viheriöillä tavataan.

Junioreiden teemavuosi 2009
JG:n junioreilla on ollut joulukuun
alusta alkaen tiistaisin oma lyöntivuoro Kuokkalan graaniitissa. Junioreita on käynyt aktiivisesti, vaikka
kellonaika ei ole ollut paras mahdollinen. Kevätpuolella Risto Rautio lupautui opastamaan ja neuvomaan
junioreiden svingejä ja samalla hän
on antanut hyviä vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun. Tästä suuret kiitokset Ristolle! Iloksemme nämä
samat juniorit ovat myös käyneet
innokkaasti lyömässä palloa Killerin
hallissa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Nyt odottelemme kunnon kevättä ja
pääsyä sisätiloista ulkoharjoitteluun.
Heti kun Sippulanniemen range aukeaa siirrämme junioreiden harjoitteluvuoron sinne. Rangeharjoittelu tulee tapahtumaan keskiviikkoisin kello
17.00 - 18.30 toukokuun loppuun
asti. Kesäkuun alussa alkavat omat
harjoitteluvuorot eritasoisille junioreille. Tarkempaa tietoa saa nettisivujen ja klubin junioreiden ilmotustaulun kautta. Tarkkailkaapa

siis nettiä tai ilmoitustaulua!
Kauden ensimmäisen jäsenpostituksen mukana lähetettyyn juniorikyselyyn vastasi ilahduttavan moni
juniori ja nuori. Tutkimuksen pohjalta saimme paljon hyvää tietoa ja
ideoita miten junioritoimintaa olisi
hyvä kehittää tulevalle kaudelle.
Junioreille tullaan järjestemään yhteinen kauden avajaistapahtuma,
jossa kerrotaan tarkemmin kesällä
tapahtuvasta toiminnasta. Avajaiset
pidetään toukokuussa, kunhan klubi
aukeaa. Avajaistapahtuma on avoin
myös uusille junioreille, joten ottakaa
ihmeessä mukaan golfista kiinnostuneita kavereitanne!

Tero Niininen
Junioritoimikunnan vetäjä
Puh. 040 567 9227
Email: tero.niininen@gmail.com

Sääntökoulutusta
Järjestämme golfsääntökoulutusta
keskiviikkona 22.4. klo 18.30 alkaen
yhdessä MGS:n ja LPG:n kanssa.
Koulutuksen yhteydessä kahvitarjoilu.
Paikka: Norssi, 3 krs:n auditorio (osoite:
Yliopistonkatu 1, Jyväskylä)
Autojen paikoitus sisäpihalla ja sisäänkäynti sekä Yliopistonkadulta että sisäpihalta. Paikan päällä selkeät opasteet.
Kouluttajana toimii Arto Teittinen.
Tilaisuus on kaikille jäsenille ilmainen.
Kahvitarjoilun johdosta pyydämme
ilmoittautumista pe 17.4. mennessä
sähköpostilla osoitteeseen toimisto@jyvas-golf.fi.
Tervetuloa!

Naistoimintaa 2009

Kausimaksujen ep 27.4.

Kevät etenee huikeea vauhtia ja kauden valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa... Ohjelmaa riittää, kalenteriin voi
jo merkitä seuraavat tapahtumat:

Auringon mukavasti lämmittäessä golfkausi lähestyy päivä päivältä. Tämän
jäsenkirjeen mukana jäsenmaksun jo
maksaneet saavat jäsen- ja tasoituskortin kaudelle 2009. Jos jäsenmaksusi
on vielä maksamatta, huolehdithan sen
kuntoon mahdollisimman pian!

21.5. Avajaisscramble
25.-26.7. Seuramestikset seniorit, juniorit ja naiset
21.-23.8. Miesten seuramestikset
5.-6.9. Reikäpelifinaalit
13.9. Jukka Wuolio Memorial kutsukilpailu

Kausimaksu on hyvä huolehtia kuntoon
myös hyvissä ajoin. Kausimaksun eräpäivä on maanantai 27.4. Maksamalla
kausimaksun saat suurimman hyödyn
jäsenyydestä Jyväs-Golfissa ja pääset
heti kentän avautuessa kätevästi nauttimaan pelaamisesta hienolla kaupunkikentällä.

Laajempi kilpailukalenteri löytyy seuran
verkkosivuilta osoitteesta www.jyvasgolf.fi/kilpailukalenteri.

-Naisten kauden avajaiset ovat Klubilla
perjantaina 15. toukoukuuta klo 18.00.
-Perinteinen kevätretki tehdään sunnuntaina 17.5. Hartolaan.
-Naisten haku on pe 12.6.
-14.6 on valtakunnallinen Naisten Sunnuntai, teemana lähipeli.
-Kesän naisten torstain peli-illat jatkuvat entiseen malliin.
-Naisten Rundi jatkuu viime kesän malliin, samoin Ecclectic-kisa.
-Lisäksi luvassa on arpajaisia, myyjäisiä
ym. mukavaa yhdessäoloa.
Pian kannattaa alkaa kaivaa mailoja
naftaliinista!
Terveisin,
Ulla Virta, naistoimikunta
Ps. Seuran talkoot on la 9.5. siellä tavataan!

Valitut palat
22.4. Sääntökoulutus Norssilla 18.30
23.4. Kevätkokous klubilla klo 18.00
25.4. Klubilla järjestetään rompepäivä
ja naistoimikunnan myyjäiset lauantaina. Seuran jäsenet voivat tuoda vanhoja tai muuten itselle tarpeettomaksi
käyneitä golfvälineitä myytäväksi. Rahat voi lahjoittaa esim. junioritoimintaan tai kerätä omaan golfvälinekassaan. Lisäksi myynnissä herkullisia leivonnaisia.

Seuran kilpailuissa osallistujat saavat
tulevaisuudessa tekstiviestillä omat
lähtöaikatiedot. Tarkistakaa nexgolfista, että puhelin- ja sähköpostitiedot
ovat oikeat. Tiedot voi päivittää joko
suoraan nexgolfiin tai ilmoittaa seuran
toimistoon.

Seuraava jäsenjulkaisu Vuosikirja 2009 ilmestyy toukokuun lopulla.
Tervetuloa hakemaan omasi klubilta.

