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1. Vilkas ja erikoinen golfkausi 2020  
 
Vuosi 2020 oli Helsingin Golfklubin 89. toimintavuosi. Kausi oli samaan aikaan ennen 
näkemättömän vilkas ja täysin poikkeuksellinen. Suurin syy pelaamisen valtavaan 
lisääntymiseen oli Korona-viruksen aiheuttama tilanne. Golfin pelaaminen oli, varsinkin 
alkukauden aikana, lähes ainoita sallittuja asioita. Koska mitään kesätapahtumia ei ollut, eikä 
perinteisiin ulkomaan lomakohteisiin päässyt, pelattiin kauden aikana uskomaton määrä 
golfia koko Suomessa.  
 
Talissa pelattiin toukokuun loppuun saakka vain kahden hengen ryhmissä. Klubin ravintola 
ja pukuhuoneet olivat suljettuina. Caddiemasterin toimisto (pelitoimisto) oli sijoitettuna 
ensimmäisen väylän alkuun, erikseen hankittuun toimistokonttiin. Desinfioituja golfkäyrryjä 
sai vain caddiemasterilta. Ravintoloitsija teki parhaansa ja myi pikkupurtavaa ja juomia niin 
ikään erillisestä väliaikaisesta kioskista, joka oli sijoitettuna johtokunnan parkkipaikoille. 
Käytössä oli useita erikoisjärjestelyjä viruksen leviämisen estämiseksi koko klubin alueella. 
 
Kesäkuun alkaessa siirryttiin normaalimpaan aikaan ja pelaamiseen. Palattiin normaaleihin 
neljän ryhmiin, myös kilpailutoiminta aloitettiin. Klubitalo ravintoloineen avattiin kesäkuun 
alussa, istumapaikoista käytössä oli puolet normaalista kapasiteetista. Myös pukuhuoneet 
saunoineen ja suihkuineen avattiin. 
 



Kausi 2020 
 

• Range avattiin 12.4 
• Kenttä avattiin 17.4.  
• Kenttä suljettiin 1.11. 

 
 
Tarkempi tilasto ohessa: 
 
 

KOKO KAUSI 2020 2019 muutos 

Kaikki kierrokset 38 924 30 587 8 337 +  
Jäsenvaraukset 30 289 21 568  8 721 + 

Vierasvaraukset             5 061 5149          88 - 

Kilpailukierrokset 3 574 3 870 296 - 

Nettivarausprosentti 83% 81% + 2% 
 

Vaikka vieraspelaajia (5 061 kierrosta) oli hieman edelliskautta vähemmän, olivat  
gf-myyntitulot vuoden 2019 tapaan yli 200.000 €.  
 
HGK jatkoi yhteistyötä Vuosaari Golfin kanssa tarjoamalla HGK:n jäsenille ja Vuosaari Golfin 
osakkaille edullisemman pelimaksun toistensa kentillä (35-38 €).  

Kilpailut ja tapahtumat 
 
Isoimmat Talissa järjestetyt tapahtumat olivat Erkko Trophy/Finnish Amateur Championship 
ja SM-kisat yli 80v. miehille. 
 

2. Jäsenistö  
 
Jäsenmäärä kauden lopussa oli yhteensä 1.545, joista aktiiveja oli kauden päättyessä yhteensä 
1.283.  
 
3. Toiminta 
 
3.1. Talous 
 
Varsinaisen toiminnan ja Varainhankinnan tuotot tilikaudelta 2020 liittymismaksuineen 
olivat 1.597.803 € (budjetti 1.558.500) Tilikauden tulos ennen poistoja oli 133.507 € (budjetti 
97.625 €) 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Lainoja lyhennettiin suunnitelmien mukaan.  
 
 
 
 
 
 



3.2. Kenttä  
 
Kenttä oli erinomaisessa kunnossa koko kauden. 
Pieniä uudistuksia tehtiin ympäri kenttää. Suurimpina uudistuksina aloitettiin väylien 10 ja 
18 viheriöalueiden peruskorjaus. Molempien viheriöiden istutukset ehtivät juurtua ennen 
talven alkua. Kevääksi 2021 jäi vain hieman viimeistelytöitä 
 
3.3.   Kilpailutoimikunta 
 
Yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa pelattiin yhteensä 3 574 kierrosta (3 387 v. 2019). 
Vähennys johtui siitä, ettei toukokuussa järjestetty yhtään kilpailua koronaepidemian takia. 
 
Klubin lyöntipelimestaruuksista pelattiin edellisen vuoden tapaan eri ikäsarjoissa. 
 
Mestareiksi pelasivat: 

• Miehet: Marcus Luoma 
• Naiset: Camilla Järvelä 
• Seniorimiehet M50: Tapio Jalo  
• Seniorinaiset: N50: Tiina Selin 
• Seniorimiehet M60: Sakari Romu 
• Seniorinaiset N60: Heli Ekström 
• Seniorimiehet M70: Lauri Piha 
• Seuran reikäpelimestaruudet voittivat Iida Nikka ja Antti Pohjanpalo  
Täydelliset kilpailutulokset löytyvät HGK:n nettisivuilta. 

 
Erkko Trophyn voittajat:  
• miesten sarja: Ilari Saulo, Keimola Golf 
• naisten sarja: Kiira Riihijärvi, Virpiniemi Golf 

 
3.4. Juniorit 
 
Talissa jatkettiin vuonna 2018 Friidut golfaa –projektia, jonka tarkoituksena on houkutella 
lisää tyttöjä lajin pariin. Tytöt koottiin omaan treeniryhmäänsä ja heille järjestettiin myös 
golfin ulkopuolista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja 
tutustuttaa tyttöjä toisiinsa. 
 
Farmitoimintaa jatkettiin neljässä eri ryhmässä, jotka oli jaettu iän ja taitojen mukaan. Lisäksi 
edistyneemmille junioreille oli kaksi omaa harjoitusryhmää eli ns. kilparyhmät. Ryhmäjako 
perustui kansallisiin kiertueisiin, ikäsarjoihin ja harjoitusmotivaatioon. Kaikille halukkaille 
tarjottiin mahdollisuus talviharjoitteluun. 
 
Perinteisiä golfleirejä järjestettiin kolme, ilmoittautuminen oli avoin kaikille junioreille. 
Leirien suosio pysyi ennallaan, sillä kaikki kolme leiriä olivat viimeistä paikkaa myöten 
täynnä. 
 
Junioriohjaajia oli toiminnassa mukana noin kaksikymmentä. Valmentajina toimivat Henrikki 
Tolonen, Jani Saarinen, Ari-Pekka Koutuaniemi. 
 
 
 
 



3.5. Klubitoimikunta 
Toimikunnan päätapahtumat olivat Interclub -pelit, naisten haastereikäpeli, Midnight Sun, 
Valopallo, golfia ja rapuja sekä päättäjäiset. Lisäksi joitain tapahtumia järjestettiin yhdessä 
senioritoimikunnan kanssa. Perinteinen Midnight Sun-kisa järjestettiin ensi kertaa ns. 
normaalilähdöin peräkkäin. Kisan suosio ei kärsinyt lainkaan, vaan kisa tuli täyteen jäseniä. 
  
Stockholms Golfklubia vastaan ei pelattu vuosittaista ottelua Koronaepidemian vuoksi. 
  
Klubitoimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. 
 
3.6. Senioritoimikunta 

Yleistä  

Varsinainen kilpailukausi aloitettiin vasta kesäkuun alussa 

Seniorikilpailut: 

Pelattiin yhteensä 16 maanantaikilpailua, joista kolme oli ns. supermaanantaikisoja. Kauden 
voittajaksi selviytyivät Harri Linnonmaa ja Merja Pohjanpalo. 

3.7. Rakennustoimikunta   
 
Kartanossa tehtiin paljon pieniä kunnostustöitä. Teknistä laitteistoa uusittiin eri 
rakennuksissa. Koronaepidemian vuoksi Kartanoon ikkunaremontti keskeytettiin alakerran 
ikkunoiden uusimisen jälkeen. Projekti jatkuu keväällä 2021.  
 
Rakennuskannan korjauksista tehtiin pitkän aikavälin suunnitelma vuosille 2021-2026. 
Vuodelle 2021 suunnitellut korjaustyöt kilpailutettiin, jonka perusteella valitaan urakoitsijat 
tuleviin korjauksiin. 
 
Pihapiiristä vastasi sama puutarhuri kuin aikaisempinakin vuosina.  
 
Rakennustoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 
 
3.8. Tiedotustoimikunta 
 
Tali Golf -lehti ilmestyi kerran. Lehti postitettiin jäsenille sähköisesti. Jäsenkirje meni 
sähköpostilla kaikille sen tilanneille useaan otteeseen pelikauden aikana. Seuran eri some –
kanavien (Facebook ja Instagram) käyttö oli sangen aktiivista. 
 
4. Vuosikokoukset    
 
Kevätkokous 2019 
 
Klubin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin hyvin poikkeuksellisesti vasta 17.8.2020 
Hotelli Haagan isossa auditoriossa. Läsnä oli 19 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyri Sarpaniemi, sihteeriksi Lauri 
Gulin. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Toomas Kalpio ja Jarmo Pesonen 
 
 



Syyskokous 2020 
  
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisena kokouksena 
16.12.2020. Metropolia-Haagan tiloista striimattu kokous lähetettiin kaikille kokoukseen 
ilmoittautuneelle jäsenelle omalla linkillä. Henkilökohtaisen linkin kautta mahdollistettiin 
kokouksessa äänestäminen. Kokouksen teknisestä toteuttamisesta vastasi Prospectum Oy. 
 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi johtokunnan 
sääntömuutosehdotus. Johtokunta ehdotti, että säännöistä poistetaan maininta 
toiminnantarkastajan valitsemisesta tehtävän tarpeettomuuden vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti.  
 
Johtokunnasta erovuorossa olivat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, klubin sihteeri, ja 
senioritoimikunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Heimo Hakkarainen. 
Rahastonhoitajana jatkaa Sami Erviö. Muita ehdokkaita ei edellä mainittuihin tehtäviin ollut. 
Muista avoimista tehtävistä äänestettiin. Äänestyksien jälkeen valituksi tulivat Sylvi Beck, 
johtokunnan sihteeriksi ja Bernt Heikel senioritoimikunnan puheenjohtajaksi. 
 
Kokous hyväksyi yksimielisesti johtokunnan ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi, 
investoinneiksi ja budjetiksi kaudelle 2021.  
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi jäsen Jyri Sarpaniemi, sihteerinä Lauri Gulin. Pöytäkirjan 
tarkistajiksi valittiin Thomas Antila ja Mikael Tuulio.  
 
5. Edustukset 
 
Golfliiton puheenjohtajana jatkoi HGK:n jäsen Hanna Hartikainen.  
Golfliiton eri toimikunnissa toimivat HGK:n jäsenet Teemu Laakso ja Henrikki Tolonen.  
Suomen PGA:n toiminnanjohtajana toimi HGK:n jäsen Teemu Laakso. 
 
6.  Hallinto 
 
6.1. Johtokunta ja tilintarkastajat   
 
Johtokuntaan kaudella 2020 kuuluivat: 
 
Kai Wist puheenjohtaja 
Sami Erviö  rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja 
Pekka Altonen kapteeni 
Jussi Uusikylä kilpailutoimikunnan pj. 
Sirpa Rauhala naisten kapteeni ja klubitoimikunnan pj. 
Kristiina Lassila junioritoimikunnan pj. 
Sirpa Rauhala rakennustoimikunnan pj. 
Markku Piiponniemi kenttätoimikunnan pj. 
Sylvi Beck sihteeri, jäsenasiat 
Rauli Askolin senioritoimikunnan pj. 

 
Johtokunta kokoontui neljätoista kertaa. Golftoimenjohtaja osallistui kaikkiin kokouksiin. 
Toimistopäällikkö ja kenttämestari oli kutsuttuna useimpiin kokouksiin. 
 



Tilintarkastajana toimi Anssi Pietiläinen (KHT), varatilintarkastajana Tapani Kärkkäinen 
(HTM).  
 
6.2. Henkilöstö  
 
Toimintavuoden aikana klubin palveluksessa oli yhteensä kuusi vakituisessa työsuhteessa 
olevaa henkilöä:  
golftoimenjohtaja; Lauri Gulin  
palvelupäällikkö; Henriette Heikel  
kenttämestari Kai Kurikka  
apulaiskenttämestari; Sebastian Grönholm 
asentaja Eetu Paasovaara ja Timo Huuhtanen 
Toimintavuoden aikana palkkaa maksettiin eripituisista määräaikaisista työsuhteista 
yhteensä 24 kausityöntekijälle.  
 
6.3. Ravintolatoiminta 
Ravintoloitsijana toimi edelleen Gourmet Safvik Oy / Teemu Mattila. 
 
Helsingissä 10.5 2021 
 
Johtokunta 
 


