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Kapteenien juhannustervehdys  

 

Golfkesä on edennyt kovaa kyytiä ja monta hienoa tapahtumaa on jo ennen juhannusta Muuramen 

kentällä koettu ja nähty. Mahtavaa seurata kuinka hyvää työtä kaikki seuran toimijat, aktiivit, 

kilpapelaajat, harrastajat ja juniorit ovat tehneet sen eteen, että kaikki onnistuu ja toteutuu. Siitä 

suuri kiitos kaikille.  

 

Osallistuimme kapteenien päiville Lappajärvellä ja siellä joitain asioita nousi esille, jotka liittyvät 

oleellisesti myös oman seuramme toimintaan ja joita haluamme jakaa kaikille. 

 

Seuraamme on tullut paljon uusia pelaajia ja he toivotamme lämpöisesti tervetulleiksi mukaan 

kaikkeen toimintaan. Muuramessa on ollut aina hyvä henki ja sen vaaliminen on jatkossakin 

tärkeää. Kokeneemmat golffarit ovat tärkeä tuki uusien tulovaiheessa. Muistetaanhan myös hyvä 

etiketti ja tervehditään kunnolla kaikkia. Hymy, ystävällisyys ja toisten arvostus luovat pohjan 

iloiselle ja turvalliselle ilmapiirille. 

 

Toivomme pelaajia kiinnittämään huomiota pelinopeuteen, griinien jälkien korjaamiseen ja kentän 

siisteyteen. Turvallisuus asioita ei voi koskaan liikaa korostaa. Joitain vaaratilanteita on tänäkin 

kesänä ollut. Fore huuto on aina parempi vara kuin vahinko. Lisäksi pelinopeutta ja peliviihtyvyyttä 

lisää se, että oikeasti aina katsottaisiin muiden avauslyönnit tiiboxin takana. Säännöt ovat tehty 

meitä pelaajia varten, joten muistetaan elellä niiden mukaisesti ja kysytään rohkeasti, jos ei tiedetä.  

 

Meihin kapteeneihin saa aina olla yhteydessä kaikkiin pelaamiseen ja toimintaan liittyvien asioiden 

tiimoilta. Mikäli siis havaitset joitain etikettiin tai muihin asioihin liittyviä ongelmakohtia, niin ota 

vain rohkeasti yhteyttä. Myös kehittämisideoita ja ajatuksia mielellämme kuuntelemme. Viemme 

sitten asioita eteenpäin seuran hallituksen kokouksessa. Muistetaan kuinka onnekkaita olemme kun 

voimme kuulua näin hienoon yhteisöön ja nauttia harrastuksesta hyvässä porukassa, iloisten 

golffareiden kanssa. Hyvä mieliala ja fiilis tuo mukanaan iloa, hyviä kohtaamisia ja onnistuneita 

suorituksia. Kiukutteluihin ja sääntörikkeisiin kapteenit tarvittaessa puuttuvat keskustelujen 

merkeissä. 

 

Kilpailu -ja tapahtumakalenterista löytyy hyvin tiedot tulevista tapahtumista ja retkistä. Vielä on siis 

paljon kesää jäljellä ja mukavia juttuja. Erityisesti kannustaisimme jokaista miettimään voisiko ja 

pääsisikö tänä vuonna osallistumaan seuran päätapahtumaan eli mestaruuskisoihin. Kenttähän 

tuolloin viritetään aina huippukuntoon ja kaikki järjestelyt tehdään viimeisen päälle. Vaikka kullasta 

ja kunniasta pelataan, niin tänä kesänä voisi tavoitella kuinka yhdessä isolla joukolla saataisiin 

mestiksistä luotua odotettu kauden huipentuma, missä eri-ikäiset pelaajat kohtaavat toisiaan omissa 

sarjoissaan ajatuksella – ilosta ja rakkaudesta lajiin. Tärkeintä ei ole aina voitto, vaan voitto itsestä 

ja ehkä vähän kaveristakin      . Jos oma peli ei aina kulje, niin voi yrittää seuraavana vuonna 

uudestaan. Rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin ja aina kannattaa kokeilla itselle uusia asioita. 

 

Opetusta seurassamme on järjestetty hyvin aktiivisesti ja monipuolisesti. Siitä suuri kiitos pro:lle ja 

apuohjaajille. Opetustoiminnasta on tullut iloksemme paljon myönteistä palautetta ja kokemusta, 



että uusia ideoita on saatu omaan pelaamiseen. Pelaamisen iloa tulee lisää, kun omat taidot 

kasvavat. Siispä suosittelemme kokeilemaan opetuksen antia.  

  
 

 

 

 

 

Hyvää golfkesän jatkoa kaikille! 

 

 

 

         
 

 

Ystävällisin terveisin ladykapteeni Sari Fors ja kapteeni Juha Virenius 

 
 


