
Helsingin Golfklubi r.y.  PÖYTÄKIRJA KOOSTE  9/2021 
 
Johtokunta   17.11.2021 
 
 
Aika ja paikka: Keskiviikko 17.11.2021 klo 17.00 Talin kartanon yläkerta/teams 
 
Läsnä: Johtokunnan jäsenistä kaikki muut paitsi yksi osallistuivat sekä kutsutuista 

golftoimenjohtaja Lauri Gulin. 
  
Kenttämestarin katsaus 
 
Griiniremontti 
 
 Koko 14 griinialue oli syvälle hyvin märkä johtuen aikoinaan tehdystä 

epäonnistuneesta kuivatuksesta. Alueelle tehtiin hyvin paljon massan vaihtoa, jolla 
saimme pinnan kantamaan. Griinin normaalia USGA standardin mukaista ”kuoppaa” 
syvennettiin noin 80 cm kaivamalla löysä savisilttimassaa pois. Sen jälkeen 
asensimme kuopan pohjalle suodatinkankaan, jonka päälle tuli karkeaa mursketta 
tasaamaan ja pitämään viheriölle haluttu ja suunniteltu muoto. Vasta tämän jälkeen 
rakennettiin normaali viheriönpohja salaojineen, sorineen ja kasvukerroksineen.  

 
 Griinin 14 maansiirtotyöt sekä muotoilut alkavat nyt olla valmiita kasvualustan 

levitystä varten. Seuraamme sääennusteita, toiveena saada siirtonurmetettua 
ainakin osa viheriöalueesta. Ainakin bunkkereiden sekä griinireunat olisi hyvä saada 
viimeistellyksi siirtonurmella. Koko griinin siirtonurmettamista harkitaan tehtäväksi 
vielä tämän vuoden puolella, jos vain kelit sallivat.  Uutta viheriöaluetta suojaavat 
aidat rakennetaan ennen kauden 2022 alkua. Juuri nyt alue on liian pehmeä aitojen 
rakentamiseksi. Laurilta saamani tiedon mukaan Liikuntavirasto maksaa 50% aidan 
kustannuksista. 14 väylän teealueelle johtavaa tietä täytyy vielä hieman muotoilla 
tulevana keväänä. 

 
Muuta 
 
 Kastelujärjestelmä on tyhjennetty, kiiteistöjen vesikourutja rännit puhdistettu. Joitain 

roikkuvia oksia katkottu pelilinjan edestä (14 tee). Kenttätarvikkeiden kerääminen 
kentältä pois ja pesun kautta varastointiin on käynnissä. Griinit suojataan naruilla ja 
arimmat paikat lumiesteillä. Suunnitelmissa on vielä tehdä griinien syväilmastoinnit. 
Talvisuojauksia kasvinsuojeluaineilla tehdään säiden antamien mahdollisuuksien ja 
tarpeen mukaan koko talven aikana. Kaikki kasvinsuojeluaineet, joita käytämme, ovat 
Tukesin hyväksymiä, olemmehan ympäristösertifioitu (GEO) kenttä. Suomessa niitä 
on 10 kpl. 

 
 Väylät on hiekoitettu kolme kertaa tällä kaudella, sen ansioista väylät olivat 

kokonaisuutena paremmassa kunnossa kuin edellisellä kaudella. Griinit ja 
lyöntipaikat hiekoitettiin tarpeen mukaan. Hiekan määrää ja hiekoituskertoja on 
sovitun mukaisesti lisätty edellisiin kausiin verrattuna.   

 



 Joitain puita olisi vielä tarkoitus siirtää paikasta A paikkaan B: esimerkiksi väylän 13 
vasemmalta puolelta siirretään väylän 15 oikealle puolelle muutaman metrin 
mittaisia tammia.  

 Osmo Saarinen sai 80-vuotis lahjaksi kaksi tammea Suomen PGA:lta, jotka sijoitetaan 
lahjan saajan toiveiden mukaisesti huomioiden puusuunnitelman. 

 
 11 väylän sadetusjärjestelmän vuoto on saatu korjattua. Väylän golfautotie 

siirrettäneen alemmaksi, nykyinen on liian lähellä viheriön heikkaestettä. 
 
Kentänhoitaja 
 
 Vahvuus tällä hetkellä 3 vakituista, 4 määräaikaista kentänhoitajaa, joista 

määräaikaiset lopettavat 30.11.2021. Yksi vakituinen on opiskeluvapaalla, 
Kenttämestari jatkaa  

  
 Muut asiat 

 
Lisäksi keskusteltiin taloustilanteesta, budjetista sekä Master Plan 
suunnitelmasta ja rahoituksesta. 
 
Päätettiin esitellä kentän Master Plan korjaussuunnitelma päätettäväksi 
yhdistyksen syyskokoukselle. 
 
Seuraava johtokunnan kokous sovitaan erikseen. 
 
Muut syksyn kokousaikataulut ovat: 
8.12. HGK:n syyskokous Hotelli Haagassa klo 18.00 (kahvitarjoilu alkaen klo 
17.00) 
 
Johtokunnan puolesta 
 
Sami Erviö 
Varapuheenjohtaja 
 
 

 
  


