
Helsingin Golfklubi r.y.  PÖYTÄKIRJA KOOSTE  8/2021 
 
Johtokunta   05.10.2021 
 
 
Aika ja paikka: Tiistai 05.10.2021 klo 17.00 Talin kartanon yläkerta/teams 
 
Läsnä: Johtokunnan jäsenistä kaikki muut paitsi yksi osallistuivat sekä kutsuttuina 

golftoimenjohtaja Lauri Gulin, kenttämestari Kai Kurikka sekä toimistopäällikkö 
Nette Heikel. 

  
Kenttämestarin katsaus 
 

Väylä 14 
 
Väylälle tehty uusi lyöntipaikka-alue, joka on siirtonurmetettu ja kylvetty. Kun 
kenttä on suljettu viimeistelemme pelaajapolun teepaikalle. Muotoilemme vanhan 
etulyöntipaikan, johon sopii hienosti pieni kumpu. Ryteikkö ennen väylää myös 
korjataan. Siihen tulee pieni kumpu, jolla saadaan kallio piiloon. 
 
Valmistelut väylän siirtoon oikealle on jo aloitettu. 
 
Karsimme vielä myöhemmin puiden oksia puiden mentyä talvihorrokseen. Väylän 
oikealla puolella oleva kumpu siivotaan ja kunnostetaan pelialueeksi. 
 
Viheriö-alueen remontti on aikataulussa. Aloitus viikolla 41/42. Uuden viheriön 
suunnitelmiin toivomme muutosta tai kokonaan uutta suunnitelmaa, koska 
pohjoisen olosuhteissa tarvitsemme viheriön, jossa on pintavesikaatoja 2-3 
suuntaan ei kuitenkaan lähestymisalueelle. 
 
Huom. tästä on jo sovittu Philip Spogårdin kanssa, että hän tekee uuden 
piirustuksen ja lisää siihen muutamia pintavesikaatoja eri suuntiin ei kuitenkaan 
lähestymisalueelle.  
 
Myös 14 kävelytien viereen tulee aita sekä 14 sillalle. Sillalle tuleva aita pitää 
tarkistaa, että ei ole esteenä talvikunnossapidolle (latu). 
 
Kenttä 
 
Viheriöt 10 ja 18 ovat suljettu tältä kaudelta. Väylä 18 pelataan vasemmalla olevalle 
harjoitusviheriölle. Väylä 10 on tehty tilapäisviheriö. Näillä toimenpiteillä saadaan 
viheriöille aikaa valmistautua tulevaan talveen sekä kentänhoidolle tilaa tehdä 
korjaustöitä alueilla, jotka eivät tulleet riittävän hyvään kuntoon pelikauden aikana. 
18 viheriön eritasoluiskat holkitetaan rajusti, jotta saadaan luiskat loivemmiksi 
leikkuita varten. 
 
Kaikki viheriöt on ilmastoitu ja hiekoitettu. Myös väylät ja viheriöiden ympäristöt 
holkitetaan ja hiekoitetaan. Viimeisenä ilmastoidaan tee-alueet. 



 
Kastelujärjestelmä tyhjennetään viikolla 43. Piccadillyn WC:t suljetaan. 
 
Väylien 6, 8, 17 ja 18 pahimpiin painanteihin (valitettavasti kaivojen välissä) 
teemme lisää kaivoja. Maaporalla porataan kaivojen välissä olevaan maahan reikä. 
Näin saamme tehtyä umpiputkeen pienempiä reikiä, josta vesi mene 
keräysaltaaseen ja pumpataan pois. Uusi pumppu on erittäin tehokas.  
 
Range 
 
Range menee todennäköisesti myös kiinni viikolla 43 sillä pallokone/pallojen pesuri 
ei kestä jäätymistä. 
 
Kentänhoitajat 
 
Määräaikaisia kentänhoitajia 5 (yksi lopettaa 10.10. mennessä), 4 vakituista (yksi 
opintovapaalla), lisäksi puutarhuri ja kenttämestari. 
Tällä hetkellä kolme sairaana ja tänään lähti yksi lisää eli yhteensä neljä sairaana 
vahvuudesta. 
 
Viikoille 41 ja 43 tulee 2 työssäharjoittelijaa avuksi. 

  
  
 Muut asiat 
  
 HGK 90 v juhlatilaisuuden alustava päivämäärä on 28.5.2022. 
 Varatkaa päivä jo nyt kalenterista. 

 
Lisäksi keskusteltiin taloustilanteesta, Master Plan tilaisuudesta. 
 
Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous 17.11. klo 17.00.  
 
Muut syksyn kokousaikataulut ovat: 
25.10. Master Plan esittely Hotelli Haagassa klo 18.00 Kahvitarjoilu 
8.12. HGK:n syyskokous 
 
Johtokunnan puolesta 
 
Heimo Hakkarainen 
Puheenjohtaja 
 
 

 
  


