
Helsingin Golfklubi ry.  PÖYTÄKIRJA KOOSTE  1/2021 
Johtokunta   07.01.2021 
 
Aika ja paikka: Torstai 07.01.2021 klo 17.30 Talin kartanon yläkerta 
 
Läsnä: Kaikki johtokunnan jäsenet  

sekä kutsuttuina golftoimenjohtaja Lauri Gulin 
kenttämestari Kai kurikka 
toimistopäällikkö Nette Heikel. 

 Pidettiin läsnäolijoiden esittelykierros. 
 
Kenttämestarin katsaus 
 
 
 Griiniremontti 
 
 Remontit saatu hyvin päätökseen, vaikka syksyisin on riskit märkyyden vuoksi 

olemassa. Isoimmat huolet syntyivät kuivatuksen suhteen. 
Ympäristökuivatukset saatiin suunniteltua töiden edetessä. Griinien 
pintakuivatukset olivat hankala toteuttaa, koska arkkitehti ei ollut ottanut 
huomioon sääolosuhteitamme. Hyväksyntä kallistusten muuttamisesta hieman 
muuttamatta arkkitehdin suunnitelmaa auttoi asiaa. Pieniä viimeistelyjä jäi 
vielä keväälle.  

 
 Griinit saatiin hyvin valmistumaan talvea kohti Lumien tullessa griinit taudeista 

vapaat.  
 
 Kenttä 
 
  Kenttä kokonaisuudessaan valmis talvehtimaan. FW6 & FW8 hulevesi 

pumppausta on suunniteltu toimivaksi siihen tarkoitukseen kuuluvalla 
pumpulla sekä poistoputkien vaihtamista sopiviksi. Aikaisemmat suunnitelmat 
ovat olleet hyvät, toteutus ei sen sijaan ei ole toiminut ohjeiden mukaisesti ja 
työ on jätetty kesken. Esimerkiksi pumppu on ollut väärän mallinen. Kevään 
kynnyksellä, kun kenttä on kuiva, suunnitelmissa on tehdä lisää 
pintakuivatuksia FW6, FW8 sekä FW12 märimpiin kohtiin. 

 
Tammi-helmikuun vaihteessa hoidetaan muutama puu pois kentältä. Toinen jo 
kaatuneena rangelle menevällä polulla ja toinen klubin vieressä. 
 
GEO ympäristöohjelman päivittäminen on käynnissä viime vuoden puolelta. 
 
Tärkeimmät työt tehty ja lannoitesuunnitelma valmis. 
 
Kenttähenkilöstö toivoo, että mikäli kritiikkiä toiminnasta tulee kentän hoidosta, 
golfkentästä tai muusta niin vastataan välittömästi. Kun jotain luvataan, niin 
varmistetaan, että voidaan myös toteuttaa luvatussa aikataulussa. 
 
 
 



Kentänhoitajat 
 
Tällä hetkellä töissä 3 vaikuista sekä kenttämestari. 
 
 

Varapuheenjohtajan valinta 
 
 Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sami Erviö kaudelle 

2021–2023. 
 
Pelikauden maksut 

  
Pelimaksun eräpäiväksi päätettiin 31.1.2021. Näin varmistetaan kassavirta 
sekä saadaan tiedot jäsenyytensä lopettavista ja määräaikaispassiivien 
määrästä. Uusien jäsenten otto saadaan käyntiin aikaisemmin, kun tiedetään 
aktiivien tilanne helmikuun alkuun mennessä. 
 
Jäsenmaksun eräpäiväksi sovittiin 15.3.2021. 
 
Liittymismaksujen eräpäivät aikuisille ovat 30 pv netto laskun luontipäivästä. 

 
Kevätkokous 
 

Yhdistyksen kevätkokouksen päivämääräksi sovittiin 24.5 2021 klo 18.00.  
Kokouspaikka alustavasti Talin kartano. 

 
Talviharjoittelu 
 

Päätettiin ottaa makasiini käyttöön 10 hengen rajoituksella ja 
maskisuosituksella. Tiedote jäsenille perjantaina 08.01.2021 
 

 
Muut asiat 
 

Lisäksi keskusteltiin työjärjestyksestä, nettisivuista, kartanorakennuksen 
korjaussuunnitelman etenemisestä, paikallisten asukasyhdistysten kanssa 
ylläpidettävästä suhdetoiminnasta sekä sovittiin kokousajankohdista elokuulle 
asti.  
 
Päätettiin pitää seuraava kokous 1.3. klo 17.30 Talin kartanolla.  
 
Johtokunnan puolesta 
 
Heimo Hakkarainen 
Puheenjohtaja 
 
 

 
  


