
Helsingin Golfklubi r.y.  PÖYTÄKIRJA KOOSTE  5/2021 
 
Johtokunta   08.06.2021 
 
 
Aika ja paikka: Tiistai 08.06.2021 klo 17.30 Talin kartanon yläkerta/teams 
 
Läsnä: Johtokunnan kaikki jäsenet osallistuivat sekä kutsuttuina golftoimenjohtaja 

Lauri Gulin, kenttämestari Kai Kurikka sekä toimistopäällikkö Nette Heikel. 
  
Kenttämestarin katsaus 
 
 Range 
 
 Rangen harjoittelu siirretty toistaiseksi matoille. Ruoholta harjoittelu tuottaa 

monelle vaikeuksia harjoitella narujen välistä. Naruja saa oikoa pitkin päivää 
eikä huomauttaminen ole tuottanut tulosta. Tähän olisi syytä mielellään miettiä 
tapaa, jolla merkattu paikka harjoittelulle pysyy siinä johon olemme sen 
asettaneet. 

 
 Kenttä 
 
 Kentän ruohopeite kuroutuu kiinni pikkuhiljaa, hyvin hitaasti.  
 Griinien talvivauriot eivät ole korjaantuneet toivotulla tavalla. Töitä on tehty 

kylvöjen voimalla sekä korjattu mekaanisesti vaihtaen heinättömiä kohtia 
griinien reunoille, jossa niillä ei ole niin suurta vaikutusta pelaamiselle.  

 
 Viikolla 24 griineille tehdään ilmastointi sekä hiekoitus (sää varauksella). Myös 

väylät kuroutumassa umpeen. FW 1, 2, 4 ja 5 kylvetään viikolla 24/25, jolloin 
myös kaikille väylille levitetään kevyt hiekoitus. Griinit/lyöntipaikat ovat 
enemmän ja enemmän vuosivuodelta suurien puiden varjostumisien johdosta 
hitaampia korjaantumaan talvivaurioista, pallojen alastulojälkien 
korjaamattomuudesta sekä väärin korjatuista alastulojäljistä.  

 
 Lyöntipaikoilla ollut myös mekaanista vauriota, mm pulkkamäen sekä 

varjostumien johdosta. Mm lyöntipaikat 11, 12 ja 14 keskellä suuria puita, 
joihin ei juurikaan auringonpaiste vuorokauden aikana kohtaa.  

 
 Väylä 6 hulevesipumppu saadaan kuntoon heti sähkömiehen käytyä (tulee 

alkuviikosta) kytkemässä sähköt. Väylän 8 pumpun huolto ja korjaus 
valmistellaan syksyllä. 

 
 Bunkkerit 
 
 Bunkkereiden hiekanvaihdossa ollut yllätyksiä yllin kyllin kuivatuksien sekä 

pohjien muotoilujen (vedet eivät kulje putkiin) johdosta. Jos on ollut kuivatus 
kunnossa niin pohjat huonot ja toisin päin. Myös painanteet, joita on tehty ovat 
yllätyksiä täynnä. Väylän 5 oikeanpuoleisia painanteita tehdessä tuli yllätys 
väylän vasemmalle puolelle. Siellä joskus tehty kuivatuksia, jotka olivat tehty 
sinne päin, joka näytti suurta kuvaa myös näiden painanteiden kuivatukselle 



(putkistoa oli vaurioitettu eikä korjattu asiallisesti). Oikeanpuoleiset bunkkerit 
olivat märät sateella ja paisteella. 

 
 Henkilökunta 
 
 Viimeiset kesätyöntekijät aloittivat maanantaina parin kuukauden työn. Kentän 

hoidossa tällä hetkellä toistaiseksi olevia 3 henkeä, määräaikaisia 10 ja 
puutarhuri sekä Kenttämestari.  

 Näistä määräaikaisista 3-4 henkilöllä menee työaika rangen hoitoon ja 
pallojen keruuseen (pallojen keruu aamuisin ja iltaisin). 

  
 Muut asiat 
 

Lisäksi keskusteltiin kenttään liittyvistä asioista, taloustilanteesta, Erkko 
Trophysta, Tali 90v, nettisivuista sekä tiedottamisen tärkeydestä. 
 
Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous 17.8. klo 17.30.  
 
Johtokunnan puolesta 
 
Heimo Hakkarainen 
Puheenjohtaja 
 
 

 
  


