
 

Olen Gitta Kauppi, 51-vuotias kahden lapsen äiti ja intohimoinen golffari! Ammatiltani olen talousjohtajana 

yksityisessä kotimaisessa Applen tuotteiden jälleenmyynti- ja huolto-organisaatiossa.  

Golf on ollut rakas harrastukseni yli kolmekymmentä vuotta. Aloitin golfin pelaamisen 18-vuotiaana vuonna 

1989 SHG:ssa. Olen pelannut kilpagolfia 90-luvulta lähtien FAT:lla, FGT:lla, FT:lla, MID tourilla ja Senior 

tourilla. 

Tulipa aikoinaan palttua jokunen Telia Tourin kilpailukin, silloin vanhaan hyvään aikaan, kun niitä järjestettiin 

Turussa Aura golfissa. Vuonna 2003 kvalifioiduin maajoukkuerinkiin, mutta Suomen amatöörigolfin, ja 

sittemmin myös ammattilaisgolfin, onneksi jo seuraavana vuonna oli maajoukkueeseen tarjolla nuorempia ja 

tavoitteellisempia pelaajia. Olen myös osallistunut useisiin SM-kilpailuihin ja voittanut niistä jokusen 

mitalinkin, joista ensimmäisen voitin Imatralla vuonna 1997 ja viimeisimmän vuonna 2022.  

 

Silloin vanhaan hyvään aikaan, kun yritin tosissani voittaa Erkon, mutta tuskin koskaan selvitin cutin, oli 

kilpailuun vaikea päästä mukaan, sillä tulijoita oli pilvin pimein ja kilpailu oli se arvostetuin amatöörikilpailu 

Suomessa ja ulkomaisiakin pelaajia oli lähtöviivalla kymmeniä. Varmasti koronallakin on ollut osuutensa 

asiaan, mutta tänä vuonna osallistuin kilpailuun, koska naisten sarja ei ollut tullut täyteen! Jotain täytyy siis 

tehdä ja pikaisesti, jotta saamme Finnish Amateur Openin yhtä halutuksi (ja tuottoisaksi) kuin mitä se oli 

’ennen vanhaan’. 

 

Kokemusta kilpagolfista on vuosien varrella kertynyt koko lailla, ainakin pelaajan näkökannasta. HGK on aina 

ollut hyvin edustettuna eri ikäluokissa valtakunnallisissa kilpailuissa ja jäsenvuosieni aikana olen huomannut, 

että aktiivisia ja kilpailuhenkisiä pelaajia löytyy jäsenistöstä paljon. Talissa on hienoja perinteisiä kilpailuja, 

joista monella on lähes 90-vuotiset perinteet. Nykyään eivät perinteiset lyöntipelikilpailut tunnu 

kiinnostavan pelaajia, ellei lukuun oteta mestaruuskilpailuja. Sen sijaan reikäpelit, joukkuepelit ja 

hauskanpito houkuttelevat pelaajia koko ajan enemmän. 

Kilpailutarjontaa- myös Talissa - pitää siis kehittää kysyntää vastaavaksi, eli klubipelaajien iloksi ja 

kilpapelaajien kehitystä tukevaksi. Hiukan varttuneemmassa iässä ja melkoisen monella eri 

amatöörikiertueella pelanneena, tunnen, että minulla on riittävästi osaamista, kokemusta ja ennen kaikkea 

annettavaa HGK:n kilpailutoimikunnan luotsaamiseen.  

 

Ystävällisin terveisin 

Gitta Kauppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moi,  

 

nimeni on Toomas Kalpio, mutta Tomppa! huutavat heti FORE! – huutoni jälkeen.   

Golf –harrastus alkoi 13 vuotiaana, mutta varsinainen oma kilpaurheilu-tausta tulee jalkapallon sekä eri ‘lumilajien’ 

parista. Niin kansalliseen kuin kansainväliseen maajoukkue-kilpaurheiluunkin olen päässyt tutustumaan ja 

osallistumaan lasten kilpaurheilun puitteissa.   

Lukion ja Merisotakoulun jälkeen - silloin kun opinnot kansainvälisen markkinoinnin parissa eivät ajoittain 

maistuneet - olin joko merellä, vuorilla, tuntureilla tai golfkentillä. Varsinainen ammatti löytyi myynnin ja 

konsultoinnin parista ja sillä tiellä olen edelleenkin. Viimeiset n 20 vuotta olen työskennellyt mm. lentoyhtiöiden 

kanssa ympäri maailmaa neuvotellen muutoshankkeista globaalien IT- ja Teknologia – yhtiöiden myyntijohtajana. 

Kaiken “elämä-häslingin” keskelle perustin lumilla ja golfkentillä viihtyvän perheenkin joka on edelleen kasassa – siitä 

iso kiitos Pia –vaimolle ja hänen parhaat piirteensä perineille Oliverille 23v ja Elsalle 20v. 

 

Kilpailu ja tasoitustoimikunnan tavoitteet 2023-2025 

-Osaltaan seurata, kehittää ja valvoa HGK:n taloutta ja strategiaa 

-Toimikuntan strategian luominen 

-Kumppaniverkoston rakentaminen 

-SGL, PGA, LET – yhteistyön edelleen kehittäminen 

-HGK kilpailutoimikunnan kehittäminen 

 -jäsenkysely/jäsenaktivointi 

 -kilpaurheilijoiden tukeminen 

 -toimikuntayhteistyöm tiivistäminen 

 

 

HGK – aktiivi vuodesta 2006 

- Junioritoimikunnan jäsen 

- Junioritoimikunnan pj 

- HGK Johtokunnan jäsen 

- Kilpailutoimikunnan jäsen 

- Rakennustoimikunnan jäsen 

- Suomen Golfliitto - HGK yhteistyöryhmän jäsen 

- ”Kaikessa vapaaehtoistyössä mukana” 

 

“Rakkaudesta lajia sekä maan perinteikkäintä seuraa kohtaan haluan olla mukana varmistamassa, että 

Talissa pelataan golfia vielä seuraavakin vuosisata! Maailma, markkina ja pelaajat muuttuvat ja siten myös 

HGK:n toimikuntineen on kehityttävä mukana – seuran perinteitä kunnioittaen tottakai. Uskon, että laji-, 

seura –, työ- ja elämänkokemuksellani kykenen auttamaan Helsingin Golfklubia ja sen jäsenistöä matkallaan 

kohti seuraavaa 100-vuotistaipaletta!” 

 

Yt, 

Toomas Kalpio 

 

 


