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Pääkirjoitus

Anteeksi, Pentti Laaksonen
Tali Golf-lehden tämän vuoden 
ensimmäinen numero ilmestyi 
keväällä golfyhteisömme mitta-
kaavassa dramaattisten vaiheiden 
jälkimainingeissa. Uudelta päätoi-
mittajalta toivottiin seuran yhte-
näisyyttä ja johdon kehitystyötä 
kannustavaa lehteä. Pitkäaikai-
nen puheenjohtaja oli eronnut yl-
lättäen syksyllä ja johtokunta tun-
si kokouksen jälkeisinä viikkoina 
olevansa miltei piiritystilassa.

Vaikka olinkin perillä Talin 
asioista paremmin kuin ns. ta-
vallinen jäsen, oli säpinän sävy 
johtokunnan ympärillä uutta ja 
yllättävää. Mielestäni kenttä ja 
peliolosuhteet yleensä olivat vuo-
sikymmenen ajan parantuneet 
– huolimatta vaikeista sääoloista, 
joille ihminen eikä golfseuran joh-
tokuntakaan voi mitään. Ainoa 
asia, joka minua jurppi, oli hidas 
ja vähäinen tiedottaminen. Se loi 
seuran johtamisen ympärille sala-
myhkäisyyttä ja mahdollisuuden 
kritiikkiin, jonka intohimoista 
sävyä tavallisen jäsenen on yhä 
vaikea ymmärtää. 

Vuoden kolmannessa lehdessä 
julkaistaan useampia tutkimus- ja 
kyselytuloksia, jotka vahvistavat 
kesän aikana syntyneen käsityk-
sen: Helsingin Golfklubin jäsenet 
ovat kriittisiä, ovat vaativia, ha-
luavat pelata hyvällä kentällä ja 
haluavat syödä klubin ravintolassa 
hyvää ruokaa, paljon ja halvalla. 
Eivätkä vastusta maanosan huip-
punaisten pelaamista kotikentäl-
lään.

Jenni Varpulan tutkimuksessa 
mielipiteitämme verrataan Gol-
fliiton tutkimuksessa muista seu-

roista saatuihin tuloksiin. Vertailu 
kertoo, että arvostelemme samoja 
asioita kuin muutkin, mutta vaa-
timustasomme on korkeampi kuin 
muualla. On myös syytä muistut-
taa, että Jennin tutkimus kohdis-
tuu vuoden 2005 tilanteeseen. 

Tutkimusta ei tehty tutkimuk-
sen vuoksi, vaikka se olikin osa 
Jenni Varpulan lopputyötä Helias-
sa. Sitä mukaa kun ennakkotieto-
ja alkoi rapista toimiston sähkö-
postissa, ryhdyttiin esille tulleita 
puutteita parantamaan. Ja paran-
netaan edelleen.

Ladies European Tourin Suo-
men osakilpailun järjestäminen 
Talissa ja sen sivuvaikutukset oli-
vat äänekkään, mutta suppean 
ryhmän kritiikin kohteena. Blo-
geja myöten annettiin talilaisten 
ja ulkopuolisten ymmärtää, että 
jäsenistö vastusti kisan järjestä-
mistä viime vuonna eikä halun-
nut sitä enää täksi vuodeksi, eikä 
varsinkaan ensi vuodeksi.

Johtokunta kysyi päätöksente-
konsa pohjaksi jäsenistön mieli-
pidettä. Kyselykaavakkeita lähe-
tettiin 997. Jäsenistä 519 vastasi, 
heistä 423 kannattaa ja 36 vastus-
taa Finnair Mastersin järjestämis-
tä. Se jäsenistön vastustuksesta. 

Samassa hengessä epäiltiin jul-
kisesti, että johtokunta tulisi sa-
laamaan tutkimuksen tuloksia, 
koska ne olisivat johtokunnalle 
liian arkaluonteisia. Erityinen 
huoli kohdistui ns. HGK:n omiin 
kysymyksiin ja niiden käsittelyyn. 
Epäily kohdistui myös seuran leh-
teen ja päätoimittajaan. Eräässä 
seniorien tilaisuudessa vedottiin 
tulosten avoimen tiedottamisen 

puolesta sananvapauteen ja jour-
nalismin etiikkaan. 

On poikkeuksellista, että ur-
heiluseuran, tai yleensä minkään 
lehden päätoimittaja joutuu va-
kuuttamaan sananvapauttaan sa-
malla kun hän joutuu pyytämään 
anteeksi sen käyttöä samassa 
lehdessä, kun rajattu tila pitäisi 
käyttää seuran olemassaolon ja 
tulevaisuuden kannalta tärkeiden 
asioiden selostamiseen. 

Ensinnäkin, julkaistuista tut-
kimusten tuloksista ei ole jätetty 
mitään seuran jäsenen kannal-
ta oleellista tietoa pois. Tutkijan 
teksti, taulukkojen selitykset ja 
yhteenvedot on julkaistu sellaise-
naan ja tutkija on niiden takana. 
Tutkimus kokonaisuudessaan jul-
kaistaan valmistuttuaan HGK:n 
kotisivuilla. 

Toiseksi, olen lukenut tutki-
muksen pariin kertaan, avoimet 
kysymykset useammin. Pelko sii-
tä, että kriittinen vastaaja tunnis-
tettaisiin esim. iän, sukupuolen tai 
tasoituksen antamisen seuraukse-
na, ei tuntunut häiritsevän useam-
pia. Pikemminkin ongelmana oli 
käsialojen luettavuus. Pelottelu 
johti kuitenkin siihen, että toisin 
kuin muissa seuroissa, HGK:ssa ei 
tutkijan mukaan voitu taulukoi-
da vastauksia ristiin. Näin seuran 
vastuuhenkilöiltä jäi kehitystyön 
kannalta tärkeää tietoa arvailujen 
varaan.

Kolmanneksi jäsenemme Pentti 
Laaksonen on vaatinut kirjallises-
ti tiedotustoimikunnalta anteek-
sipyyntöä lehden ensimmäisen 
numeron pääkirjoituksessa esittä-
mästäni mielipiteestä (vrt. sanan-
vapaus) syyskokouksen tapahtu-
mista. Pentti Laaksonen sanoo 
tulleensa tunnistetuksi kirjoituk-
sesta ja tuntee itsensä loukatuksi. 
Tiedotustoimikunta ei kuitenkaan 
kirjoittanut pääkirjoitusta, eikä se 
voi pyytää anteeksi päätoimitta-
jan puolesta. 

Hyvä koulukaverini ja luokka-
toverini Pentti, anteeksi. (Jäsenil-
le taustaksi: päätoimittaja tarjosi 
Pentti Laaksoselle mahdollisuutta 
selventää puheitaan syyskokouk-
sessa tyhjentävästi kesän lehdessä. 
Hän ei kuitenkaan ottanut tarjo-
usta vastaan).

Kesä 2006 oli Talille hyvä kesä. 
Nyt meidän ei tarvitse enää itse 
kehua kenttäämme ja olosuhtei-
tamme. Muut Suomessa ja muu-
alla Euroopassa tekevät sen puo-
lestamme.

Kari Kallio
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Puheen-
   johtajalta

Suuria panostuksia ja 
paljon työtä

Golfkausi 2006 on nyt ohi Suomessa. Helsingin Golf-
klubille kausi on ollut vaihteleva ja antoisa. Pelikierroksia 
on ollut enemmän kuin viime vuonna ja kenttä on ollut 

loistavassa kunnossa toukokuuta lukuun ottamatta. 
Klubille on tullut kiitosta ja arvostusta varsinkin Finnair 

Mastersista, mutta myös muuten.

Kauden aikana jäseniltä on ky-
sytty mielipidettä kahdessa kir-
jallisessa tutkimuksessa, toinen 
yhteistyössä Golfliiton kanssa 
ja toinen Finnair Mastersin jat-
kosta. Osallistumisvilkkaus on 
ollut tyydyttävä ensimmäisessä 
ja hyvä toisessa kyselyssä. Joh-

frontin kanssa Finnair Masters 
sopimuksesta vuodelle 2007 ja 
erityisesti, kun laaditaan runko-
ohjelmaa vuosille 2007- 2010 
sekä ensi vuoden budjettia.

Johtokunnalle on kertynyt 
varsin hyvä kuva siitä, mikä 
Tali on vuonna 2010 ja miten 

gram ger också de enkäter som 
medlemmarna svarat på under 
våren och sommaren. Tack för 
att Du tagit tid att svara på des-
sa frågor. 
Ställ upp på höstmötet i decem-
ber för at diskutera detta ramp-
rogram och annat som finns på 
programmet.

❖ ❖ ❖

Syksyn aikana toteutetaan 
Piccadillyn uloslyöntipaikkojen 
parannusohjelma sekä väylän 14 
uloslyönnin uudelleensuuntaus. 
Tavoitteena on, että palloja ei 
enää ensi vuonna lentäisi siir-
tolapuutarhaan.

Johtokunnan jäsenistä ovat 
erovuorossa kapteeni Janne 
Altonen, naisten kapteeni Heli 
Laukka kenttätoimikunnan pu-
heenjohtaja Timo Huuhtanen, 
rakennustoimikunnan puheen-
johtaja Kimmo Setkänen sekä 
allekirjoittanut. Janne ja Heli 
esittelevät omat seuraajaehdok-
kaansa omissa artikkeleissaan. 
Kaikkien jäsenten puolesta kii-
tän heitä pyyteettömästä työstä 
klubimme hyväksi. 

Yhdessä Timon ja Kimmon 
kanssa olemme viime johtokun-
nan kokouksessa ilmoittaneet 
olevamme käytettävissä myös 
seuraavalle kaudelle.

Toivotan kaikille Talilaisille 
hyvää syksyä

Leif Ekström

SYYSKOKOUS 
HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
12.12.2006 klo 19.00 Helsingin ammattikorkeakoulun 
Stadian tiloissa Vanha viertotie 23. 

Esillä sääntömääräisten asiat.
Johtokunnasta erovuorossa ovat puheenjohtaja 
Leif Ekström, kapteeni Janne Altonen, naisten kapteeni 
Heli Laukka, rakennustoimikunnan puheenjohtaja 
Kimmo Setkänen ja kenttätoimikunnan puheenjohtaja 
Timo Huuhtanen. 

TERVETULOA!

siihen päästään. Jotta tämä ta-
voite voitaisiin toteuttaa, vaa-
ditaan suuria panostuksia ja pal-
jon työtä meiltä kaikilta. 

Tähän kauteen kuuluu uusi 
vuokrasopimus, joka lähtee sii-
tä, että Talin alue on kaavassa 
golfkenttä. Kauteen mahtuu 
myös laaja investointiohjelma, 
jotta kokonaisviihtyvyys saa-
daan oikealle tasolle. Tähän 
mahtuvat myös toimenpiteet, 
jotka pitkällä tähtäyksellä kor-

jaavat klubin jäsenten ikära-
kenteen sellaiseksi, että vastuu-
kantajia löytyy myös 15 vuoden 
kuluttua. 

Lopputuloksen pitää olla sel-
lainen, että Tali urheiluseurana 
menestyy kaikissa ikäluokissa, 
niin nuorissa kuin vanhoissa, 
riippumatta siitä, onko kysymys 
miehistä vai naisista. Klubilai-
sen etu on tärkein tavoite sekä 
taloudellisesti että pelillisesti. 
Kokonaiskuva selviää runko-
suunnitelmasta, jota käsitellään 
syyskokouksessa. 

Toivon vilkasta osanottoa jou-
lukuun kokoukseen.

❖ ❖ ❖

Den gångna säsongen har va-
rit framgångsrik för Tali med 
undantag av att de idrottsliga 
framgångarna har uteblivit till 
stor del.  Jag tror att också de id-
rottsliga framgångarna kommer 
som ett resultat av att alla förut-
sättningarna är på god nivå dvs. 
banan, klubbfaciliteterna, med-
lems- fördelning i olika ålders-
kategorier, träningsförutsättnin-
garna osv. Tävlingsframgången 
och motivationen att träna och 
utvecklas är en sammanfattande 
faktor av alla förutsättningar är 
på plats. 

Alla dessa åtgärder samman-
fattas i ett ramprogram som 
direktionen sammanställer för 
åren 2007 -2010. En god grund 
för att utarbeta ett sådant pro-

tokunta on saanut runsaasti hy-
vää palautetta, sekä positiivista 
että negatiivista. Olennaista 
on, että melkein poikkeuksetta 
palaute on ollut rakentavaa ja 
ehdotukset konkreettisia. Kiitos 
tästä. 

On erityisen mukava todeta, 
että talilaiset ovat vaativampia 
kuin muitten seurojen jäsenet. 
Se antaa hyvän pohjan suunnit-
telulle. Nyt kerätty aineisto on 
pohjana kun neuvotellaan In-
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Kapteenilta

Näinkö helppoa se olikin?

Mutta, mikä kesä!  Henkilö-
kohtaisesti olisin toivonut ot-
sikon tekstin viittaavan omiin 
pelisuorituksiini, mutta mel-
kein yhtä iloiseksi minut tekee 
valtava myönteisen palautteen 
vyöry, jonka saimme kuluneen 
kesän aikana kokea. Nyt ei pu-
huta mistään pienestä trombista 
vaan vähintäänkin tsunamista. 
Se alkoi kehittyä heti vaikean 
kevään jälkeen ja rantautui

Finnair Mastersin myötä en-
nennäkemättömällä voimalla. 
Koskaan ei Talista ole puhuttu 
ja kirjoitettu niin paljon myön-
teistä niin lyhyessä ajassa. Se 
alkoi tuntua välillä jo vähän 
piinalliselta.

Mieleen hiipi, että eihän me 
nyt oikeasti olla näin hyviä ja 
miten ensi vuodesta selvitään, 
jos rima nostetaan näin korke-
alle. Tulevaisuus on aina epä-
varmaa, mutta ei anneta sen pi-
lata tämän kesän hyvää mieltä. 
Onhan helpompaa onnistua jat-
kossa, kun on hyvä kausi alla.

Talin kiipeäminen takai-
sin Suomen golfkartalle antaa 
meille hyvät mahdollisuudet 
onnistua myös meitä odottavis-
sa tulevaisuuden haasteissa. Tal-
koohenki ja vapaaehtoistoimin-
ta ovat sitä henkistä pääomaa. 
jolla harmaat kivetkin siirre-
tään.  Meidän on vain ensin ol-
tava keskenämme samaa mieltä 
siitä, mihin suuntaan niitä kiviä 
siirretään. 

Finnair Mastersin järjestämi-
sestä tehty kysely osoitti selväs-
ti, että ainakin tässä asiassa jäse-
nistö oli selvästi samaa mieltä ja 
kilpailun järjestämisen puoles-
ta. Tiedottamiseen tuleekin pa-

nostaa myös muissa asioissa en-
tistä enemmän. Kotisivut ovat 
tässä mainio apuväline lehden 
rinnalla. Ajanvarauksen lisäk-
si sieltä löytyy jatkossa paljon 
ajankohtaista tietoa tapahtu-
mista ja seuran asioista.

Oma kauteni seuran kaptee-
nina päättyy ja haluan kiittää 
jäsenistöä ja henkilökuntaa 
saamastani tuesta tehtävie-
ni hoidossa. Kulunut kahden 
vuoden periodi on ollut antoi-
sa. Klubiotteluiden kautta olen 
taas tutustunut paljon uusiin 
pelaajiin ja suosittelen niihin 
osallistumista lämpimästi.

Ystäväseurojen kapteenien 
kanssa on vaihdettu tietoa mo-
nista seurojen toimintaan liitty-
vistä asioista pelaamisen ohessa 
ja heistä on tullut henkilökoh-
taisia ystäviä.  Myös pohjois-
mainen kanssakäynti on ollut 
erittäin mieluisaa ja pyrin sitä 
jatkamaan rivijäsenenä. 

Perinteiden mukaisesti tu-
len esittämään syyskokouksessa 
uutta kapteenia. Ehdokkaani 
on Bernt Heikel. Hän on ollut 
seuramme jäsen vuodesta 1971. 
Hän on aktiivinen pelaaja ja 
on toiminut myös aikaisemmin 
ansiokkaasti monissa klubin 
luottamustehtävissä. Uskon, 
että hänestä tulisi hyvä kaptee-
ni. Berntin tunnetusti räväkkä 
drive toisi ainakin uudenlaista 
jännitystä kauden avauslyön-
tiin.  Toivon, että annatte hä-
nelle tukenne seuraavassa vuo-
sikokouksessa.

Omasta kaudestani kiittäen
Janne Altonen

KLUBIMESTARUUDET 2006

 Miehet 26 osanottajaa

 1. Nikke Tyry 67+69+72=208
 2. Karri Kakko 71+68+76=215
 3. Jomi Suhonen 70+76+74=220
 
 Naiset 10 osanottajaa 

 1. Elina Schuurman 74+79=153
 2. Kristiina Lehto 79+81=160
 3. Katja Laaksonen 87+79=166

 Seniori, miehet – Masin malja 17 osanottajaa 

 1. Lauri Piha 78+80=158
 2. Niilo Olonen 83+78=161
 3. Kristian Salonen 82+84=166

 Juniorit 13 osallistujaa

 1. Otto Meri 78+75=153
 2. Sami Vanni 88+82=170
 3. Paavo Ahokas 88+82=170

 Reikäpeli, miehet 20 osanottajaa 

 1. Thomas Hutton
 2. Karri Kakko
 3. Timo Huuhtanen
  Juuso Leivonen

 Reikäpeli, miehet, yli 50 v. 13 osanottajaa 
 1. Niilo Olonen
 2. Lauri Piha
 3. Jari Reponen
  Pekka Lehtonen 

Tätä artikkelia kirjoittaessani lumimyrsky riehuu 
ikkunan takana ja kausi on kotimaassa peruutta-

mattomasti ohi. 

Kuningas Frederikin Pokaali matkaa ensi kesänä Tukholmaan. Terassihuhu 
kertoo, että talilaiset antoivat Tanskan suosiolla voittaa, että saisivat 
Kevingessä pokaalin omaksi prisessa Madelainen kädestä. Christian 
Rosen stand vei pokaalin talvehtimaan Kööpenhaminaan. Janne Al-
tonen valvoi, kun Tukholman Jan Liedner luovutti kiertopalkinnon 
tanskalaisille.
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Lady
     kapteenilta

Vanhat vetonaulat keräsivät 
Talin täyteen 

Kesä on hellinyt meitä lämmöllä ja kentän kunto hienoilla peliolosuhteilla. 
Siltä osin varmaan alkukesän toivotukseni ovat täyttyneet.

Mitä tulee kesän pelitapahtumiin, ovat aktiviteetit ja into osallistua pysyneet edellisvuoden tasolla 
– osin jopa laskeneet. Vanhat vetonaulat – Naisten Haku, 

Juhannuskisa, Open Ladies’ Day Huynday ja Gloria Open keräsivät kentän täydeltä osallistujia. 

Tiistaikilpailujen starttimäärät 
laskivat hieman edellisvuodes-
ta – tosin uskollinen ja jo va-
kiintunut tiistisjoukko osallistui 
kesän aikana viikkokilpailuihin 
yhteensä 133 startin verran.  
Grand Champion kaudelta oli 
ylivoimaisella pistetuloksella ja 
11 startilla Helka Chapman. 

Naisten reikäpeli pelattiin 
uudella kaavalla, joka osoit-
tautuikin haastekilpailua te-
hokkaammin toimivaksi. Rei-
käpelin elvyttäminen naisten 
kilpailuohjelmaan todettiin to-
della tervetulleeksi ja hauskaksi 
pelimuodoksi ja näin ollen sitä 
tullaan varmaankin jatkamaan 
tulevina kesinä. Käytäntöä tu-
lee kuitenkin vielä hioa kans-
sapelaajia ja aikataulua huomi-
oivammaksi. Täten vältetään 
turhia ja harmillisia kireästä 
aikataulusta johtuvia luovutus-
voittoja.

Pääsarja pelasi ottelut kuiten-
kin mallikkaasti – ja aikataulus-
sa loppuun ja voittajaksi selvisi 
Silja Johansson kireässä finaa-
lissa Anja Karttusta vastaan. 
Voittajalle ojennettiin Riitta 
Örön klubin naisille lahjoitta-
ma kiertopalkinto.

 Midnight Sun pelattiin jäl-
leen hienoissa olosuhteissa ha-
nurimusiikin tahdittaessa, ilta-
auringon lämmittäessä ja grillin 
antimia nauttien.  Iltaan lisä-
juhlaa tarjosi Päivi Lehmuksen 
tekemä hole in one, jota saim-
me koko suurella joukolla skoo-
lailla pelin päätteeksi.

Gloria Open keräsi tänä 
vuonna ennätysmäärän pelaajia 

– kenttää ja järjestelyjä kiitteli-
vät niin pelaajat kuin sponsorit-
kin. Eikä varmaan syyttä – sen 
lisäksi, että ilma oli silloinkin 
auvoinen, kenttä oli, kuten tie-
dämme, monien kiitosten ar-
voinen.

Kauteni Naisten kapteenina 
nyt lähestyessä loppuaan en voi 
olla myös pohtimatta sitä, mitkä 
olisivat ne keinot, joilla klubitoi-
mikunta puolestaan edesauttaa 
yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta.. 
Naisten kevät- ja syyskokoukset 
kokoavat aina klubirakennuksen 
täydeltä hienon, iloisen ja myös 
klubimme perinteet tuntevan la-
dygolfari-joukon, Saman hyvän 
tunnelman voisimme varmaan 
myös siirtää kentälle yhteisiin 
tapahtumiin ja klubin kilpai-
luihin. Siihen tunnelmaan kun 
vielä saisimme mukaan, niin 
kokouksiin kuin kentälle, juni-
ori-tytöt. Heitä ei juuri näkynyt 
kesän kisoissa. Jatkuvuuden kan-
nalta on meillä junnutyttöjen 
äideillä tässä myös tietty vastuu 
– ja henkilökohtaisesti tiedosta-
mani haaste.

Yksinomaan toimikuntien 
suunnittelu ja tilaisuuksien jär-
jestäminen ei riitä – tärkeää on 
jäsenistön aito halu ja kiinnos-
tus osallistua yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseen.

Syyskokous tulee valitse-
maan uuden naisten kapteenin. 
Ehdokkaanani on naisten syys-
kokouksen yksimielisesti kan-
nattama Päivi Lehmus. Päivi 
on toiminut pitkään golfin pa-
rissa, pelannut viimeiset, noin 
kymmenen vuotta Talissa ja 

toiminut kaksi vuotta klubitoi-
mikunnan aktiivisena jäsenenä. 
Golf kuluu Päivin koko perheen 
elämään ja yli sadan kierroksen 
kausivauhdilla hän on kasvatta-
nut kaksi tasokasta golfjunnua 
joukkoomme.

  Lopuksi vielä haluan kiittää 
jäsenistöä saamastani tuesta, 
edeltäjiäni arvokkaista ’eväistä’ 
kaudelleni sekä klubitoimikun-

taa onnistuneiden yhteisten ti-
laisuuksien ja kilpailujen järjes-
telyistä.

Kausi on ollut mielenkiintoi-
nen ja pelkästään positiivinen - 
on ollut hienoa todeta, kuinka 
paljon tarvittaessa spontaania 
yhteistyöhalua klubilaisistam-
me löytyy. Kiitos siitä!

Heli Laukka

Lähinaapurimme Talin Siirtolapuutarhayhdistys ry täytti elokuussa 
70 vuotta. Leif Ekström ja Heli Laukka kävivät onnittelemassa juhlivia 
puutarhureita, jotka jatkavat Talin alueelle tärkeää perinnettä mökki-
palstoillaan.
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Seniorit

Senioririntamalla vilkasta 
mutta rauhallista

Seniorien toiminta oli perinteiden mukaan kilpailupai-
notteista, olemmehan urheiluseura. Seniorien viikko aloi-
tettiin maanantaikilpailulla. Viikolla osallistuttiin seniorien 
omiin avoimiin kilpailuihin kuten Veteraanipokaaliin ja 

Seniori Openiin. Suuri osa kilpaili myös yleisten sarjojen 
mukana tiistiksessä ja torstiksessa sekä muissa sisäisissä 

ja avoimissa kilpaluissa. Parhaat kiertävät Suomen Golflii-
ton Seniorien toureja ja osallistuvat SM mittelöihin. 

Yli 50 senioria klubiotteluissa

Seniorien klubiottelut niin vie-
raissa kuten kotonakin ovat yk-
si suosittu tapa ulkoilla ja käy-
dä tutustumassa muiden klubien 
elämään. Klubiottelut olivat tä-
nä vuonna varsin tiukkoja. Vain 
kaksi ottelua voitettiin muiden 
mennessä tasan tai ne hävittiin. 
Kurki ja Masters voitettiin ko-
tona. Vieraissa hävisimme Sarf-
vikille, Lohjalle, Nordcenterille 
ja Espoolle. Joko muissakin klu-
beissa on opittu pelaamaan tai 
meidän tapa valita joukkue ei 
aina tuota parasta mahdollista 
joukkuetta. Meillähän paino-
tetaan yhteisöllisyyttä eli si-
tä, että mahdollisimman moni 
pääsisi pelaaman. Tänä kuten 
viime vuonnakin yli 50 eri se-
nioria edusti klubiamme seura-
otteluissa. 

Reikäpelissä voitettiin kaikki

Uskon, että viimemainittu on 
syy vähäisiin voittoihimme, 
sillä Uudemaan piirin reikäpe-
lisarjan joukkueemme (1+2) 
voitti kaikki ottelut niin koto-
na kuin vieraissa. Saatiinpa jopa 
yksi WO.  Joukkue valittiin ai-
na käsillä olevista parhaista pe-
laajista. Joukkueessa pelasivat 
Eila Koutuaniemi, Lauri Piha, 
Niilo Olonen, Marjatta Sep-
pälä, Henrik Soravuo ja Olli 
Seppälä, Martti Yli-Renko ja 
Ilkka Ulander, joskin viimek-
si mainittu vain yhden ottelun 
Niilo Olosen varamiehenä.  

Maanantaikilpailuissa 
uusia startteja

Maanantaikilpailujen lisäsi en-
tisestään suosiotaan peräti 29 
startilla. Tänä vuonna startteja 
oli 561. Lähes kaikki kilpailul-
le varatut starttiajat käytettiin. 
Kilpailun voittivat Nymanit: 
Mia ja Olle. Onneksi olkoon.

Avoimet seniorikilpailut 

Tänä vuonna Veteraanipokaa-
lissa (M65/ N 60) vieraat näyt-
tivät kaapinpaikan. Vierumäen 
Pekka Toijala pelasi huiman 
tuloksen 65. Parhaamme Teu-
vo Mononen ylsi parin tulok-
sellaan viidenneksi. Pelaajia 
oli miesten sarjassa vain 43 
kun viime vuona heitä oli 53.  
Naisten sarjan trendi oli sama: 
viime vuoden voittaja Helka 
Chapman oli kolmas. Voiton 
vei Tampereen Pirkko Aalto.

Seniori Open oli sitä vastoin 
talilasten hallussa. Voiton vei 
naisten sarjassa Monica Repo-
nen ja miesten sarjassa Ilkka 
Kohonen. Molemmilla oli sama 
tulos 38 pistettä. Kilpailussa oli 
yhteensä 123 osallistujaa eli 24 
enemmän kuin viime vuonna.  

Martti Yli-Renko pronssille 

Tänäkään vuonna Talin senio-
rit eivät jääneet ilman mitalia. 
Martti Yli-Renko toi Joensuun 
Kareliagolfissa pelatussa 65/ 
70 -vuotiaiden lyöntipelin SM 
kilpailuista henkilökohtaisen 
pronssin. Joukkuekilpailussa 

olimme kuudes. Joukkueessam-
me pelasivat Martin lisäksi Las-
si Tilander, Teuvo Mononen ja 
Harri Silius.

Seniorien klubimestaruudet 

Tänä vuonna kaikkien sarjojen 
lyöntipelimestaruudet pelattiin 
samana viikonloppuna. Yleisen 
sarjan miehet aloittivat jo per-
jantaina. Muut pelaavat kaksi 
kierrosta lauantain ja sunnun-
tain aikana. Tämän järjestelyn 
toivottiin aikaan saavan sen, 
että kaikkien sarjojen mesta-
ruuskilpailut saataisiin pelat-
tua. Muita kilpailuja ei samaan 
aikaan Suomessa järjestetty. Se-
niorien mestaruudet ratkottiin 
punaisilta ja keltaisilta teemer-
keiltä.  Jostain syystä tämäkään 
järjestely ei tuottanut riittäväs-
ti osallistujia naisten sarjaan. 
Miesten sarjan voitti Lauri Pi-
ha, joka sai ensimmäisen kiinni-
tyksen Niilo Olosen uudelleen 
kiertoon laittamaan pokaaliin.

Yli 60 -vuotiaat jaksavat

Enkä upein seniorimiesten 
kil pailu oli Ministeri Erkon 
60-vuotispokaali, johon osallis-
tui peräti 60 sitkeää sissiä, lähes 
50 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kiitos Asko Arkkolan 
ja toimiston lähettämän kutsu-
kirjeen. Kilpailun aikana sattui 

kesän lähes ainoa sade, mutta se 
ei pelaajia haitannut sillä tulos-
taso oli kova. Tämäkin kisa sai 
uuden voittajan eli Niilo Olo-
sen tuloksella 68. 

Kiitokset

Haluan erityisesti kiittää sekä 
Johanna Lindqvistin vetämää 
caddiemaster porukkaa että 
kentänhoitajia. Yhteistyö oli 
saumatonta ja proaktiivista. Tu-
lokset oli aina nopeasti laskettu. 
Reikien paikat ja tee merkit oli-
vat aina oikein sijoitettu. Vaik-
ka seniorimaanantai pelattiin 
viikonlopun jälkeisenä leikkuu-
junapäivänä, ei kentänhoitajien 
ja pelaajien välillä ollut yhteen-
törmäyksiä. Kaikki muutkin kil-
pailut hoidettiin hyvin.

Kiitokset myös uutteralle se-
nioritoimikunnalle (Risto Hin-
tikka, Tauno Huttunen, Harri 
Linnonmaa, Marjatta Seppälä, 
Reijo Ukkonen ja Henri So-
ravuo). Teidän kanssanne oli 
mukava toimia. Toivon vilpit-
tömästi, että mahdollisimman 
moni teistä olisi Henri Sora-
vuon käytettävissä ensi vuonna 
hänen kootessa uutta toimikun-
taa. 

Kullervo Kankkunen
Senioritoimikunnan 

puheenjohtaja

Niilo Olosella oli hyvä golfkesä.
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Kilpailu-
        toiminta

Kesä 2006 takana,
vanhalla kaavalla, korkeammalla tasolla

Syksyn viimeiset golfkierrokset 
alkavat varmasti olla takana-
päin itse kullakin.  Päivänä, 
jona tätä kirjoitan, on luvattu 
syksyn ensimmäistä lumimyräk-
kää pääkaupunkiseudulle.  Uusi 
lumi hautaa viimeistään alleen 
toiveet vielä parin kierroksen 
pelaamisesta.  

Nyt on myös hyvä hetki jäl-
leen kerran katsoa peruutuspei-
listä mennyttä kesää, etenkin 
kilpailutoimikunnan näkövink-
kelistä.  Vuoden ensimmäisen 
lehden artikkelissa toivoin, et-
tä mahdollisimman moni tuli-
si nykäisemään minua hihasta 
ja ketomaan toiveita HGK:n 
kilpailukalenterin suhteen.  Ei 
paljon hihasta nykijöitä ollut.  
Toisaalta jäsenkyselyn tuotokse-
na tuli myös monta hyvää ehdo-
tusta Talin kilpailukalenteriin.  

Selvästi toivotaan enemmän jo 
muilla kentillä nähtyjä ja koet-
tuja klubin sisäisiä, ns. ”omia” 
juttuja.   

Ensi vuoden kilpailukalente-
ri on vielä työn alla, mutta sen 
verran voin siitä tässä vaiheessa 
raottaa, että toiveita on kuultu 
ja muutoksia tulee, jos ei aivan 
roppakaupalla, niin maltillises-
ti ainakin.  Kuten 75-vuotiaalle 
vanhukselle sopii.

Erkko Trophy pelattiin perin-
teisellä paikalla elokuun alussa. 
Brittien saaret olivat siirtäneet 
omat mestaruuskilpailunsa sa-
malle viikonlopulle, joten em-
me päässeet ihailemaan tulevia 
tähtiä Talin viheriöillä aivan 
entiseen malliin.  Tämä on kui-
tenkin otettu huomioon ensi 
vuoden kilpailukalenteria ja 
Erkon paikkaa suunniteltaessa.  

Jäsenet arvostivat Finnair Masters 
tapahtumaa, toteaa toiminnanjoh-
 taja Ilkka Ulander:

”Yli 90 prosenttia jäsenkyselyyn vas-
tanneista kannatti kisan järjestämistä 
Talissa myös vuonna 2007. 

Jäsenkyselyhän lähettiin 997 jä-
se  nelle. Heistä vastasi 519. Vain
36 vastanneista vastustaa Finnair

Mastersin järjestämistä Talissa, 60:lle 
on samantekevää ja 423 kannattaa 
kisan järjestämistä Talissa myös ensi 
kesänä. Finnair Masters kilpailun jär-
jestämiseen osallistui vapaaehtoisena 
70 talilaista eri tehtävissä ja kilpailua 
seurasi ainakin sata jäsentä päivässä. 
535 jäsentä käytti hyväkseen Fin-
nair Mastersiin kuulunutta vieraspeli- 
oikeutta.

423 kannattaa 
36 vastustaa

Finnair Masters – kokemus 
tuo varmuutta

Kesän ehdottomaksi huippu-
kohdaksi muodostui jälleen Fin-

nair Masters.  Tosin tällä kertaa 
huomion saivat sataprosentti-
sesti itse kilpailu ja kilpailijat, 
eivät luonnonoikut.  Laura Da-
viesin tulo mukaan kisaan teki 
siitä entistäkin mielenkiintoi-
semman ja kisoja seurasi kol-
men päivän aikana ennätysylei-
sö, lähes 17.000 katsojaa.  Tali 
sai kaiken kaikkiaan suitsutusta 
monelta eri taholta kisajärjes-
telyistään.  Pelaajat kiittelivät 
kenttää, Eurooppa Tourin orga-
nisaatio meidän järjestelytaitoja 
ja katsojat viihtyisyyttä, palve-
luja ja ympäristöä.  

Vaikka järjestelyt sujuivat-
kin tällä toisella kerralla huo-
mattavasti helpommin kuin 
ensimmäisellä, ei se kuiten-
kaan tarkoita, ettei hommia 
olisi painettu entiseen malliin.  
Haluan tässä vaiheessa kiittää 
jälleen kerran henkilöitä, jotka 
auttoivat Helsingin Golfklubia 
hoitamaan sille annetun teh-
tävän kunnialla läpi.  Ilman 
näitä lukuisia vapaaehtoisia 
– lähes 300 henkeä, emme oli-
si moiseen suoritukseen pysty-
neet.  Vapaaehtoiset olivat lä-
hes poikkeuksetta samoja, jotka 
olivat mukana myös edellisenä 
vuonna.  Osa oli talilaisia, mut-
ta suuri osa myös muilta kentiltä 
tulleita.

ISO KIITOS VIELÄ KERRAN 
KAIKILLE MUKANA OL-
LEILLE!

Jaana Jalonen

Laura Davies pohdiskelee. Caddie kuuntelee.
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Karri Kakko avaa Erkko Trophyssä 3. väylällä.

Kilpailutulokset 2006 Tävlingsresultat
Lippukilpailu 30 osanottajaa – deltagare
1. Tuomas Tyry 18th rough (10m greenistä)
2. Carolus Malka 18th rough (150m tolppa)
3. Eila Koutuaniemi 18th fairway
    
Spring Shoot-Out 12 osanottajaa – deltagare
1. Mikael Tuulio
2. Ilkka Salminen
3. Petri Penttinen

The Jubilee Cup 12 osanottajaa – deltagare
1. Holger Sergelius & Carl Gripenberg
2. Seppo Hyyti & Pekka Meriluoto
3. Rauno Käkelä & Ulf Bergman
 Lauri Piha & Heikki Koski

Henry McGrady Bell’s 18 osanottajaa – deltagare
Challenge Cup     
1. Pekka Meriluoto
2. Reijo Ukkonen
3. Markku Larros& Heikki Koski

Jusan ja Timpan Hopealautanen 13 osanottajaa – deltagare
– Pisin Drive -kilpailu
1. Jani Saarinen 252 metriä
2. Hans Heikel 240 metriä
3. Ilkka Salminen 232 metriä

Veteraanipokaali   
Miehet 43 osanottajaa – deltagare
1. Toijala Pekka, ViGS 40+38 = 78-13 = 65
2. Eerola Reijo, KGV 40+42 = 82-12 = 70
3. Seppänen Raimo, TG 42+40 = 82-12 = 70

Naiset 5 osanottajaa – deltagare
1. Aalto Pirkko, TGK 45+51 = 96-22 = 74
2. Sjöman  Ritva, KGV 43+50 = 93-15 = 78
3. Chapman Helka 55+53 = 108-28 = 79

The Midnight Sun Golf Tournament            
Aikuiset 76 osanottajaa - deltagare   
1. Thomas Hutton 43 p. 
2. Olof Nyman 42 p.
3. Seppo Hyyti 41 p.

Juniorit 6  osanottajaa – deltagare
1. Carolus Malka 39 p.
2. Lauri Tyry 30 p.
3. Sami Saraste 30 p.

HGK:n Reikäpelimestaruus 20 osanottajaa - deltagare
1. Hutton Thomas 2/1
2. Kakko Karri
3. Huuhtanen Timo
 Leivonen Juuso

The Tali Cup
hcp 55 osanottajaa – deltagare
1. Jani Lehtimäki, PaG 84+87 = 171-32 = 139 
2. Paavo Ahokas, HaG 86+81 = 167-26 = 141
3. Tuomas Tyry 85+90 = 175-34 = 141

scr 48 osanottajaa – deltagare
1. Petri Lehto 70+72 = 142  
2.  Juha Perälä, TawG 73+75 = 148  
3. Thomas Antila 80+75 = 155

Perhemalja 36 osanottajaa – deltagare
1. Marja Koski & Heikki Koski
2. Katja Koutuaniemi &  AP Koutuaniemi
3. Aki Partaqnen & Okko Partanen
4. Jussi Uusikylä & Mikko Uusikylä

The Kämp’s Cup 86 osanottajaa – deltagare
1. Otto Meri, HaG 38+47 = 85-21 = 64
2. Toni Tapola 39+41 = 80-13 = 67
3. Sami Vanni 47+41 = 88-19 = 69 
    
Kyösti Rousti Malja 22 osallistujaa – deltagare
Pojat 12 v
1. Tyry Lauri 34+34 = 68
2. Sourander Robin 35+38 = 73      
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Pojat 14 v
1. Vanni Sami 32+32 = 64
2. Tulokas Valtteri, NGK 39+34 = 73    
3. Siitonen Wiljami 40+39 = 79

Pojat  16 v 
1. Niilola Ian 34+32 = 66
2. Ahokas Paavo 37+34 = 71
3. Kuronen Aleksanteri 32+39 = 71

Pojat 18 v
1. Pennanen Riku 31+39 = 70
2. Meri Otto 36+36 = 72
3.  Järvinen Simo, NGK 43+40 = 83

Tytöt 16 v
1. Kemppe Pia, NGCC 37+35 = 72

Tytöt 12 v
1. Sopanen Tuuli 37+40 = 77

PB
1.  Lehtonen Linnea 16+20 = 36
2.  Kemppe Anna, NGCC 15+18 = 33
3.  Malka Julius 99+19 = 28

Open Ladies’ Day Hyunda 40 osanottajaa – deltagare
1. Marja-Liisa Ripatti, HieG 42p.
2. Pirkko Vehmas, ERG 39p.
3. Varpu Virtanen, EGS 38p. 

Finnish Amateur – The Erkko Trophy
Naiset 32 osanottajaa – deltagare
1. Härkönen Sohvi, IG 68+72+73 = 213     
2. Cologan Sonia, ESP 75+75+73 = 223     
3. Koelbäck Therese, DAN 73+77+73 = 223  

Miehet 88 osanottajaa - deltagare
1. Savolampi Jukka-Pekka, OGK 73+68+63 = 204     
2. Tyry Nikke 76+67+67 = 210     
3. Mäntylä Heikki, RG 72+69+70 = 211

Senior Open
Naiset 24 osanottajaa – deltagare
1. Reponen Monica 21+17 = 38      
2. Liljeqvist Tytti, KGV 18+19 = 37      
3. Koutuaniemi Eila 16+20 = 36      

  
Miehet 97 osanottajaa – deltagare
1. Kohonen Ilkka 20+18 = 38      
2. Fogelberg Carl, NG 18+20 = 38      
3. Lahti Pekka, KGV 20+18 = 38

Gloria Open
scr-sarja 19  osanottajaa - deltagare
1. Schuurman Elina 35+39 = 74      
2. Soravuo Marika 39+38 = 77      
3. Hutton Bianca, MTG 40+39 = 79  

hcp-sarja 93 osanottajaa - deltagare
1. Koskinen Eila, MeG 42+44 = 86-15 = 71      
2. Suoranta Eeva 45+46 = 91-19 = 72      
3. Soppela Liisa, ERG 48+45 = 93-21 = 72

The Jayo Cup 14 osanottajaa – deltagare
1. Niilo Olonen & Tarja Honkajuuri  
2. Olli Palmu & Marja Koski
3. Hans Heikel & Jutta Leivonen
 Mirja Arkkola & Hannu Lievonen

Ministeri Erkon 60-v. pokaali 63 osanottajaa – deltagare
1. Olonen Niilo 41+37 = 78-10 = 68
2. Chapman Kenneth 47+41 = 88-19 = 69
3. Tellqvist Kalevi 38+38 = 76-7 = 69
   
The Captain’s Cup
HCP -18,0 22 osanottajaa – deltagare
1. Siitonen Wiljami 69+60 = 129     
2. Ahokas Paavo 60+71 = 131     
3. Tyry Tuomas 73+64 = 137

HCP 18,1–36/45 4 osanottajaa – deltagare
1. Näppi Eeva 71+68 = 139     
2. Reponen Monica 69+73 = 142     
3. Kuronen Aleksanteri  76+88 = 164

Titleist Syyslehti 63 osanottajaa – deltagare
1. Erkki Jousi, PGC 73-75 = 148
2. Nicklas Kaivola, PGK 74+76 = 150
3. Otto Meri, HaG 72+80 = 152

Isä ja poika 110 osanottajaa – deltagare
1. Lehtonen Joonas KGV & 
 Lehtonen Pekka HGK 19+21 = 40p.
2. Hotti Hannu KGV & 
 Hotti Risto KGV 20+19 = 39p.
3. Uuttu Antti HGK & 
 Uuttu Petteri HGK 22+15 = 37p.

Everybody’s 65 osanottajaa – deltagare
1. Juuso Leivonen 18+17 = 35p.
2. Victor Ehrnrooth 17+18 = 35p.
3. Marjukka Kalliala 16+19 = 35p.
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Talilaisia Talissa

Peter Hutton, väylän 13 väylä-
vastaava.

Ilkka Ulander

Seppo Kakko

Ydinvapaaehtoiset, joiden varassa tulospalvelu seisoi. Vasemmalta Bruno Köhler, Sylvi ”Kaikille tauluille” 
Beck, Jaana Karhila-Räsänen, Pirkko Rove-Johansson ja Marja Saarinen apulaisineen. 
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Heli Ekström huolehti myös vapaaehtoisista. 

Joonas Räsänen

Hanna Heininen, Johanna Lindqvist ja palkintopöytä. 

Caddiemaster Johannaa tarvittiin myös kantohommiin.

Thomas Antila
otti kuvat. 
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Jenni Varpulan tutkimus:

Talilaisilla korkeampi
vaatimustaso kuin muilla

Palvelujen laatu
Laatuvaatimusten kuiluero – kenttien pelattavuus

  Helsingin Golfklubi Seurakysely

Väite Kokemus Tärkeys Kuiluero Kokemus Tärkeys Kuiluero

Muun kenttäalueen kunto on 
erinomainen (11.5, 12.5) 3,1 4,1 -1,0 3,6 4,1 -0,5

Viheriöiden kuntoon erinomainen 
(11.4, 12.4) 3,9 4,8 -0,9 3,5 4,8 -1,3

Väylien kunto on erinomainen 
(11.3, 12.3) 3,4 4,6 -1,2 3,7 4,5 -0,8

Lyöntipaikkojen kunto on 
erinomainen (11.2, 12.2) 3,3 4,5 -1,2 3,6 4,4 -0,8

Kentän yleisilme on siisti 
(11.1, 12.1) 3,8 4,6 -0,8 4,2 4,5 -0,3

Jenni Varpula: 
Kuluvan vuoden toukokuussa 
lähetin kaikille Helsingin Golf-
klubi Ry:n aktiivijäsenille pos-
tissa laajan pelaajatyytyväisyyttä 
koskeva kyselyn. Se oli osa opin-
näytetyötäni Helsingin Liiketa-
louden Ammattikorkeakouluun 
(Helia). Tutkimus oli osa laajaa 
Heliassa tehtävää golftoimialan 
tutkimuskokonaisuutta. 

Kyselyn perusideana oli selvittää 
mahdollisimman luotettavalla 
tavalla pelaajien tyytyväisyys 
kysyttyihin asioihin. Tutkimuk-
sen tulokset on esitelty HGK:n 
johtokunnalle ja työn tuloksia 
voidaan hyödyntää seuran toi-
mintaa suunniteltaessa. 

Kuiluero

Kysely tehtiin Servqual-mene-
telmällä. Tässä menetelmässä 
ideana on ensin selvittää, kuin-
ka tärkeä tutkittava asia on ja 
sen jälkeen tutkia toteutumaa 
samassa asiassa. Molempia asi-
oita mitataan samalla asteikol-
la. Tulosten välille syntyvää 
eroa kutsutaan kuiluksi. Kui-
lun suuruudesta voidaan päätel-
lä tilastollisin menetelmin tyy-
tyväisyyden toteutumista tasoa 
eri asioissa asioiden kohdalla. 
Vastauksia kyselyyn saatiin kai-
ken kaikkiaan 316 kappaletta, 
jolloin kyselyn vastausprosen-
tiksi saatiin 29 %. Sama kysely 
on aiemmin tehty koko maan 
laajuisesti, joten tuloksia pääs-
tiin vertaamaan koko Suomen 
tuloksiin.  Tämä lisää luotetta-
vuutta ja tuo mielenkiintoisen 

Kuilueronäkemyksen kaikki väitteet saivat tilastollisesti merkittävää kritiikkiä suurien kuiluerojen 
muodossa. Väite ”Kentän yleisilme on siisti” sai kuilueron -0,8 ja sama linja jatkui väitteiden ”Vi-
heriöiden kunto on erinomainen” (kuiluero -0,9) sekä ”Muun kenttäalueen kunto on erinomainen” 
(kuiluero -1,0) kohdalla. Rankin kritiikki kohdostui väitteisiin ”Väylien kunto on erinomainen” (kui-
luero -1,2) sekä ”Lyöntipaikkojen kunto on erinomainen” (kuiluero -1,2). Kun näitä tuloksia verra-
taan valtakunnallisiin tuloksiin, ovat HGK;n tulokset melkein kaikilta osin hieman heikompia kuin 
valtakunnalliset tulokset. 

Laatuvaatimusten kuiluero – osa 2

   Helsingin Golfklubi Seurakysely 

Väite Kokemus Tärkeys Kuiluero Kokemus Tärkeys Kuiluero

Lähtöajat pitävät paikkansa 
(17.1, 18.1) 4,5 4,7 -0,2 4,6 4,8 -0,2

Seuran Internet - palvelut ovat 
ajantasaiset (15.8, 16.8) 3,5 4,1 -0,6 3,7 4,2 -0,5

Golfkärryjä on riittävästi 
(15.4, 16.4) 4,0 4,4 -0,4 4,3 3,9 0,4

Sosiaalitilat ovat vaatimustenne  
mukaiset (15.3, 16.3) 3,3 4,3 -1,0 3,7 4,2 -0,5

Klubirakennus on viihtyisä 
(15.2, 16.2) 3,8 4,4 -0,6 3,7 4,2 -0,5

Pysäköintipaikkojen määrä on 
riittävä (15.1, 16.1) 3,6 4,4 -0,8 4 4,4 -0,4

Kenttä on vaihteleva (13.3, 14.3) 3,6 4,0 -0,4 3,9 4,2 -0,3

Kenttä on haastava (13.1, 14.1) 4,0 3,9 0,1 4 4 0

Harjoituslyöntimahdollisuudet ovat 
hyvät (11.6, 12.6) 3,8 4,2 -0,4 4 4,2 -0,2

Helsingin Golfklubissa pidetään kenttää haastavana kuiluerolla 0,1 ja myös lähtöajat pitävät vastaajien 
mielestä hyvin paikkansa (-0,2). Nämä vastaukset myötäilevät pitkälti myös seurakyselyssä saatuja tu-
loksia. Väitteet ”Golfkärryjä on riittävästi”, ”Kenttä on vaihteleva” ja ”Harjoituslyönti mahdollisuudet 
ovat hyvät” ovat saaneet kuilueroiksi -0,4 eli niissä tulos on melko hyvä, menestytty melko hyvin mutta 
pientä parantamisen varaa kuitenkin on. Suuntaa antavaa kritiikkiä tuli väitteissä ”Seuran Internet 
palvelut ovat ajantasaiset” sekä ”Klubirakennus on viihtyisä” sillä molempien kuilueroksi on saatu -0,6. 
Heikoimmat arvosanat saa väitteet ”Sosiaalitilat ovat vaatimustenne mukaiset” kuiluerolla -1,0 sekä 
”Pysäköintipaikkojen määrä on riittävä” kuiluerolla -0,8.

Jenni Varpula valmistautuu esittelemään tutkimuksensa Heliassa lehtori Matti Hukan esitellessä tutkimuksen taustaa.

Me Helsingin Golfklubin jäsenet olemme keskimäärin yhtä tyytyväisiä oloomme ja 
elämäämme omassa seurassamme kuin suomalaiset golfarit omissa seuroissaan. Poikkeam-
me kuitenkin muista siinä, että vaatimustasomme on korkeampi kuin muissa seuroissa ja 
klubeissa. Tämä käy ilmi tutkimuksesta talilaisten mielipiteistä omasta seurastaan ja golfista 

Talissa, Jenni Varpula teki HGK:ta koskevan kyselyn osana markkinoinnin lopputyötään 
Heliassa. Syitä tähän tulokseen voi vain päätellä ja arvailla. Asia ei ollut tutkimuksen 

kohteena, mutta tulee esille vertailussa muiden seurojen jäsenten keskuudessa tehtyihin 
tutkimuksiin. Sen sijaan tutkimus ei tue vihjeitä, olettamuksia tai väitteitä, että Talissa 

oltaisiin yleisesti tyytymättömiä seuraan ja esimerkiksi ravintolaan. Tuloksia lukiessa on syytä 
muistaa, että kysymykset koskivat vuotta 2005.
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Markkinointiviestintä

  Helsingin Golfklubi  Seurakysely

Väite Kokemus Tärkeys Kuiluero Kokemus Tärkeys Kuiluero

Ravintolassa on oikea hinta - laatu 
suhde (23.7, 24.7) 3,2 4,3 -1,1 3,5 4,2 -0,7

Harjoituslyöntialueen käyttö on 
sopivan hintaista (23.6, 24.6) 3,8 4,1 -0,3 3,7 4,3 -0,6

Hoitomaksu/pelikausimaksu on 
oikean tasoinen (23.5, 24.5) 3,6 4,4 -0,8 3,6 4,5 -0,9

Greenfee maksu on oikean tasoinen 
(23.4, 24.4) 3,6 4,2 -0,6 3,6 4,3 -0,7

Jäsenmaksu on oikean tasoinen 
(23.3, 24.3) 3,6 4,3 -0,7 3,8 4,5 -0,7

Jäsen huomioidaan yksilöllisesti 
(23.1, 24.1) 3,3 3,9 -0,6 3,6 4,1 -0,5

Kentänvalvoja puuttuu riittävän 
aktiivisesti pelin sujuvuuteen
(19.3, 20.3)

2,9 4,2 -1,3 3,3 4,1 -0,8

Palvelun toimituksen kuilu (osa 1)

  Helsingin Golfklubi Seurakysely

Väite Kokemus Tärkeys Kuiluero Kokemus Tärkeys Kuiluero

Kentän palvelupisteet ovat avoinna 
sopivina aikoina 3,5 4,3 -0,8 3,9 4,3 -0,4

Kentän turvallisuudesta 
huolehditaan 3,8 4,5 -0,7 4,0 4,6 -0,6

Kenttä tiedottaa peliolosuhteiden 
muutoksista 3,6 4,1 -0,5 3,8 4,2 -0,4

Peliaikojen varaus onnistuu 
sujuvasti 4,4 4,7 -0,3 4,6 4,7 -0,1

Tasoitustietonne päivitetään 
nopeasti 4,0 3,8 0,2 4,3 3,9 0,4

Golfopetus on vaatimustenne 
mukainen 3,6 3,7 -0,1 3,7 3,9 -0,2

Ravintolapalvelut ovat laadukkaat 3,3 4,3 -1,0 3,5 3,9 -0,4

Golfshopin valokoima on 
tarjonnaltaan kattava 2,8 3,4 -0,6 3,2 3,4 -0,2

Palvelun toimituksen kuilu (osa 2)

  Helsingin Golfklubi Seurakysely

Väite Kokemus Tärkeys Kuiluero Kokemus Tärkeys Kuiluero

Ravintolahenkilökunta on 
ammattitaitoista 3,8 4,4 -0,6 3,9 4,2 -0,3

Golfopettajat ovat ammattitaitoisia 4,0 4,4 -0,4 4,1 4,5 -0,4

Kenttähenkilökunta on 
ammattitaitoista 3,9 4,7 -0,8 4,1 4,6 -0,5

Toimistohenkilökunta on 
ammattitaitoista 3,9 4,4 -0,5 4,1 4,4 -0,3

Henkilökunta herättää luottamusta 3,8 4,4 -0,6 4,0 4,4 -0,4

Ravintolan henkilökunta huomioi 
asiakkaan 3,6 4,4 -0,8 4,0 4,2 -0,2

Golfopetusta on helposti saatavilla 3,8 3,7 0,1 3,8 3,8 0

Caddiemasterit palvelevat hyvin 4,3 4,6 -0,3 4,3 4,6 -0,3

Caddiemasterit ovat hyvin 
tavoitettavissa 4,1 4,7 -0,6 4,2 4,6 -0,4

HGK:n omia kysymyksiä

Väite Vastaajia Keskiarvo Keskihajonta

Kilpailutoiminta vaikeuttaa mahdollisuuksiani 
saada haluamani peliaika 310 3,3 1,1

Klubi panostaa sopivasti junioritoimintaan 307 3,7 0,8

Klubi panostaa sopivasti kilpagolfi in ja huippupelaajiin 309 3,3 0,8

Yritystapahtumia järjestetään sopivan paljon 310 2,9 1,0

Yhteistyö pelaajien ja kentänhoitajien välillä on sujuvaa 310 3,5 0,9

Näin pallon lentävän rajojen ulkopuolelle useasti 
viime kaudella 307 2,6 1,2

Näin pallon lentävän lähelle tai osuvan 
toiseen pelaajaan 307 2,0 1,0

Ravintolan taso on hyvä 307 3,4 0,9

Ravintolan hintataso on  hyvä 307 3,1 1,0

Ravintolassa on kattava tarjonta ruokia ja juomia 307 3,2 1,0

Ravintolan asiakaspalvelu on hyvää 307 3,6 0,9

Käytän ravintolan palveluja viikoittain 306 3,5 1,2

Pukeutumishuoneita on riittävästi 309 3,5 1,1

Pukeutumishuoneet ovat viihtyisiä 309 3,0 1,1

Klubin tulin ryhtyä toteuttamaan suunniteltua 
tilaohjelmaa 303 3,4 1,1

Nykyiset tilat ovat riittävät 307 3,1 1,1

Käytän klubitaloa viikoittain 307 3,8 1,2

Taligolfl ehti voidaan korvata kokonaan kotisivujen 
informaatiolla 312 2,6 1,4

HGK:n nykyiset kotisivut ovat laadukkaat 305 3,2 0,8

Käyn kotisivuilla usein 307 3,0 1,3

Käytän kotisivuja usein ajanvaraukseen 307 3,2 1,5

HGK:n klubihenki on hyvä 311 2,8 1,0

Aktiivinen klubielämä on minulle tärkeää 312 3,0 1,0

ulottuvuuden tuloksien tulkin-
taan, kun oman kentän seuran 
tuloksia voidaan verrata maan 
laajuisiin tuloksiin. 

Taustatiedot

Vastausten perusteella HGK:n 
pelaajat ovat paljon kokeneem-
pia kuin valtakunnalliseen tut-
kimukseen vastanneet pelaajat.  
Tämä näkyy harrastuksen aloi-
tusvuodessa, tasoituksessa sekä 
vuotuisten pelikierrosten mää-
rissä.  Naisten osuus HGK:n tut-
kimuksessa oli 32 % ja tämä on 
korkeampi kuin valtakunnalli-
sessa tutkimuksessa. 

Kuiluerojen merkittävyyttä 
tarkasteltaessa, voidaan kui-
lueroa – 0,7 tai suurempi pitää 
tilastollisesti merkittävänä kui-
luerona. Väitteitä mitkä saavat 
kuilueroksi -0,7 tai yli voidaan 
pitää kriittisinä. Jos kuiluero on 
välillä -0,4 - -0,6 on ero vahvas-
ti suuntaa antava ja näiden väit-
teiden kohdalla olisi paranta-
misen varaa. Näitä pienemmät 
kuiluerot eivät ole merkittäviä. 

Kenttien ruuhkaisuus 

Ruuhkattomuudesta kysyttäes-
sä kuilueroksi saadaan -1,0 mi-
kä tarkoittaa, että kenttä ei ole 
vastaajien mielestä ruuhkaton. 
Samansuuntainen vastaus on 
saatu myös valtakunnallises-
sa tutkimuksessa. Kuitenkaan 
yrityspelaajien, kilpailujen ja 
vieraspelaajien määrää ei ole 
pidetty ongelmana HGK:ssa ei-
kä myöskään valtakunnallisessa 
tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa on markki-
nointiviestintään sisällytetty 
joukko väittämiä, joita ei aina 
lasketa kuuluvaksi markkinoin-
tiviestintään. Tehdyn ryhmit-
telyn mukaan tältä osa-alu-
eelta löytyy useita suurempia 
kuilueroja. Tilastollisesti mer-
kittäviä ovat kentänvalvojan 
toiminta (kuiluero -1,3), ravin-
tolan hinta – laatu suhde (kui-
luero -1,1), pelikausimaksun 
suuruus (kuiluero -0,8) ja jäsen-
maksun suuruus (kuiluero -0,7). 

Vuoden 2005 väyliä arvosteltiin tutkimuksessa.
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Johtopäätöksiin on koottu 
ne keskeiset asiat, joihin jä-
senistön kokemusten mukai-
sesti HGK:ssa tulisi erityisesti 
kiinnittää huomiota. Näihin 
seikkoihin kuuluvat kaik-
ki yli -0,7 kuilueron saaneet 
väitteet, joita voidaan siis pi-
tää tilastollisesti merkittävinä 
kehityskohteina. Näitä ovat:

• Kentän ruuhkaisuus

• Viheriöiden, väylien, lyön-
 tipaikkojen sekä muun
 kenttäalueen kunto

• Kentän yleisilmeen siisteys

• Sosiaalitilojen siisteys

• Parkkipaikkojen riittävyys

• Kentän palvelupisteiden
 aukioloajat
• Kentän turvallisuudesta
 huolehtiminen

• Ravintolapalvelujen laa-
 dukkuus ja ravintolahen-
 kilökunnan käytös asiakkai-
 ta kohtaan, ravintolan hin-
 ta – laatu suhde

• Kenttähenkilökunnan am-
 mattitaito

• Pelikausimaksun ja jäsen-
 maksun suuruus

• Kentänvalvojan tulisi puut-
 tua aktiivisemmin pelin
 kulkuun

Myös greenfee maksun suuruus 
(kuiluero -0,6) ja jäsenen yk-
silöllinen huomioiminen (kui-
luero -0,6) ovat saaneet osak-
seen kertovat suuntaa antavasta 
kritiikistä kritiikkiä. Tällä osa-
alueella on valtakunnallisesti-
kin ongelmia ja parantamisen 
varaa ja sama tilanne kuvastuu 
myös HGK:n vastauksista. 

Suurin osa saaduista tuloksis-
ta myötäilee valtakunnallisia 
tuloksia, mutta joissain kohdin 
HGK:n tulokset ovat jonkin 
verran heikommat. Kuiluerot 
ovat siis suurempia, mutta toi-
saalta HGK:n jäsenet pitävät 
monia asioita tärkeämpinä kuin 
valtakunnalliseen kyselyyn vas-
tanneet. Vastauksia tarkastelta-
essa näyttää siltä, että HGK:n 
jäsenet ovat tottuneet hyvään 
ja odottavat myös saavansa pa-

rempaa palvelua kuin jäsenet 
keskimäärin Suomessa. 

HGK:n jäseniä pyydettiin 
arvioimaan kenttää kokonai-
suutena ja tästä saatiin keski-
arvoksi 3,9 mikä tarkoittaa hy-
vää. Palvelut kokonaisuutena 
saavat keskiarvon 3,6, kolmen 
tarkoittaessa kohtalaista ja nel-
jän hyvää, joten tilanne näyttää 
tältä kantilta katsottuna ihan 
hyvältä. Tästä tutkimuksesta 
saatiin arvokkaita kehityskoh-
teita esille ja jatkossa on seuran 
päätettävä mitä kohtia halutaan 
lähteä parantamaan ja millä ta-
voin. Kiitos kaikille kyselyyn 
vastanneille arvokkaista mieli-
piteistä!

Jenni Varpula
Helsingin Liiketalouden 

AMK

Keskeiset johtopäätökset

Kuuma kesä 2006 pani kenttähenkilöstön luovuuden koville. Myös lyöntipaikkoja arvosteltiin.

Talin ravintola sai paremman arvosanan HGK:n omissa kysymyksissä kuin 
laajassa tutkimuksessa. Suhtautuminen ravintolaan ei kuitenkaan Talissa 
poikkea merkittävästi golffaajien mielipiteisiin omista ravintoloistaan ja 
kahvi loistaan. Monet yli 500:stä muilla kentillä pelanneista osaavat arvostaa 
Talin kartanon ravintolan palveluja eri tavalla kuin aikaisemmin.
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Toiminnan
      johtajalta

”Euroopan parhaat 
LET-viheriöt ja järjestelyt”

Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Keväällä 2005 saim-
me loistavan lähdön, tänä vuonna jouduimme pitämään 
viheriöt kiinni aina 10.5. asti. ”Minua hävettää olla talilai-
nen. Olemme ainoa kenttä Helsingin ympäristössä, jossa 
viheriöt eivät ole vielä auki” kommentoi eräskin jäsen 
tietämättä muiden kenttien tilannetta sen enempää. 
Muutamat muutkin jäsenet kävivät vaatimassa heti 

vapun jälkeen viheriöiden avaamista. 

Kauden päätteeksi voimme 
todeta, että päätöksemme oli 
oikea. Avaamisen jälkeen vi-
heriömme olivat loistavas-

sa kunnossa moneen muuhun 
ympäristön kenttään verrat-
tuna. Pelaajia riitti ja kiitosta 
tuli muilta jäseniltä, vierailta 

ja etenkin yritystapahtumissa 
käyneiltä. Saimme olla ylpeitä 
kentästämme. Vanha totuus on 
se, että kukaan ei muista milloin 
viheriöt avattiin, vaan kaikki 
muistavat millaisessa kunnossa 
kenttä oli.

Saimme myös positiivista ja 
arvostettua palautetta Suomen 
ulkopuolelta. Ladies Tourin joh-
to kehui kenttäämme erityisesti 
viheriöitä parhaiksi Euroopassa 
ja järjestelyjä parhaaksi koko 
tourilla. Pelaajat olivat myös 
iloisen hämmästyneitä suuresta 
katsojamääristä. 

Yhteisöllisyys ja Talin henki

Mielipidekyselyn selvän tulok-
sen tukemana johtokunta on 
päättänyt aloittaa neuvottelut 
promoottorin Infront Nordicin 
kanssa vuoden 2007 kisasta. Us-
kon, että tapahtuma on omiaan 
parantamaan yhteisöllisyyttä ja 
klubimme henkeä. 

Kiitos talilaisten lisäksi niille 
sadoille vapaaehtoisille, jotka 
tekivät kilpailun mahdollisek-
si, kenttähenkilöstölle, joka 
uurasti kentän huippukuntoon 
sekä Midien SM – kilpailuun, 
The Erkko Trophyyn että Fin-
nair Mastersiin, promoottorille, 
joka vaivojaan säätämättä ra-
kensi upean tapahtuma-alueen 
ja palkitsi vapaaehtoiset ruhti-
naallisesti. Kiitos myös Johanna 
Lindqvistille, joka antaumuk-
sella tuki vapaaehtoisorgani-
saation työtä.

Kentästä 

Keväällä uusimme siirtonurmi-
alueen ja paransimme salaoji-
tusta. Viimeksi mainittu posi-
tiivissa mielessä turhaan, sillä 
Suuri Golffari ei meitä sateilla 
häirinnyt.  Lokakuussa jatkoim-
me peruskorjausta toteuttamal-
la lyöntipaikkojen 10, 13 ja 16 
korjaukset USGA standardiin. 



Saimme myös luvan 14 väylän 
turvallisuuden parantamiseen, 
mikä tarkoittaa jo vuonna 
2001 suunniteltua lyöntilinjan 
suuntaamista enemmän oike-
alle, vaihtoehtona sille, että 
joutuisimme tekemään väyläs-
tä PAR 3 väylän ulkoilutien 
käyttäjien painostama. Vuonna 
2001 hankkeen estivät omat jä-
senemme! 

Netti kiinnosti

Saimme parannettua caddie-
mastereiden työympäristöä ja 
palvelukykyä uusimalla tieto-
koneet. Ajanvarausohjelman 
käyttö parani jäsenistömme 
keskuudessa. Jäsenet tekivät jo-
pa 38 % ajanvarauksista netin 
kautta. Viime vuonna vastaa-
va luku oli 30 %. Ensi vuonna 
ottanemme käyttöön myös kil-
pailujen ilmoittautumisen ne-
tin kautta sekä vieraspelaajien 
ajanvarauksen, edellyttäen, että 
he maksavat greenfeen varaus-
ta tehdessään nettipankkinsa 
kautta. Vaikka kaikki caddie-
masterit olivat uusia osa jopa 
vain golfin alkeet tuntevia, he 
kaikki onnistuivat Johannan ja 
Hannan johdolla hienosti.  

Hyvää ravintolasta

Ravintolan neljäs toimintavuosi 
nykyisellä johdolla oli onnistu-
nut jäsenen näkökulmasta: erin-
omaista ruokaa kohtuuhinnalla. 
Myös tarjoilu sai pääosin hyvää 
jopa erinomaista palautetta. Jä-
senille tehtiin taas tarjous: kym-
menen kappaletta kahdeksan 
euron arvoista ruokalippua, 25 
euron arvoinen jäsenen vieraan 
greenfee sekä kymmenen euron 
arvoinen kymmenen korin ran-
gekortti. Kaikki tämä vain 75 
euron yhteishintaan. Paketteja 

lunastettiin 243 eli sama määrä 
kuin viime vuonna. Järjestely 
toi myös uusia asiakkaita ravin-
tolaan.

Kevään jäsenkyselyn vas-
tauksissa nurinaa aiheuttanut 
aukiolo-kysymys korjattiin: 
ravintola oli auki joka päivä. 
Vasta syyskuun loppupuolella 
supistettiin päivittäistä auki-
oloaikaa. Pelaajia ei tietääkseni 
jäänyt oven ulkopuolelle. 

Jäsenpalautteessa moitittiin 
myös ravintolan hinnoittelua. 
Kun Finnair Masterin vaih-
tokenttäpelaamisen jälkeen 
kuunteli jäsenten komment-
teja muista kentistä ja niiden 
ravintoloista, tuntui siltä, että 
myös tässä asiassa olemme on-
nistuneet. Tietenkin löytyy aina 
parannettavaa: kotiruoka, suu-
ret annokset ja valikoimat sekä 
hinnoittelu ja gourmet eivät ai-
na kulje käsi kädessä. 

The Erkko Trophyn aikana 
sattumoisin kuulin neljän vie-
railevan naispelaajan keskus-
telun illalla noin klo 19 aikaan 
pelikierroksensa jälkeen teras-
silla. ” Katsokaa kuinka kaunis 
annos. Ihan kuin gourmet ravin-
tolassa. Niin ja tarjoillaan vielä 
pöytiin.  Ja mihin hintaan. Vain 
kahdeksan euroa. Meillä ei saa 
ruokaa enää klo 18 jälkeen. Voi 
vitsi kun täällä Talissa kaikki on 
niin hienoa.” Kiitokset Marja-
talle ja Janille sekä koko ravin-
tolan väelle. 

 
Pelinopeus ja valvonta

Tänä vuonna jatkoimme kap-
teenimme johtamaa vapaa-
ehtoisten hoitamaa valvoja-
toimintaa. Entisten valvojien 
lisäksi saimme mukaan muuta-
man uuden nimen.  Topi Man-
ninen, Martti Yli-Renko, Ulf 

Bergman, Asko Arkkola, Har-
ry Elf, Matti Salimäki, Holger 
Sergelius ja Risto Hintikka 
valvoivat pyyteettömästi ja am-
mattitaidolla vain lounaspalkal-
la. Kiitos panostuksestanne.  Jär-
jestelmä toimi hyvin silloin kun 
olitte paikalla. On selvää, että 
pelaajamäärien ollessa näinkin 
suuria, on valvojatoimintaa li-
sättävä tai peliväljyyttä lisätä 
muin toimenpitein. Yhtenä ko-
keiluna muutimme syyskuussa 
lähtövälit kymmenen minuu-
tin mittaisiksi. Kokemuksen 
mukaan neljän hengen ryhmä 
ei pysty pelaamaan PAR 3 väy-
liämme seitsemässä minuutissa. 
Jatkamme ja kehitämme valvo-
jajärjestelmää myös ensi vuon-
na. Halukkaat ilmoittautukaa 
mukaan allekirjoittaneelle.

Meri näkyviin!

Vuoden aikana yhteistyö Hel-
singin kaupungin kanssa liittyi 
kartanon puiston kunnostus- ja 
hoitosuunnitelman tekemiseen. 
Suunnitelma sisältää mm. istu-
tusten lisäämisen pelialueelle, 
koivukujan peruskorjauksen, 7 
ja 17 viheriöiden taustan avaa-
misen siten, että meri tulee nä-
kyviin, kolme kalaporasta 9 ja 
16 välille, siltojen uusimisen, pi-
han läpi kulkevan tien päällys-
tämisen ja ravintolan pihan 
kattamisen esim. nupukivin. 

Klubitalossa uusimme ulko-
oven ja ravintolan aulan oven. 
Muuta yhteistyötä olemme jat-
kaneet siten, että teroitamme 
muutaman jalkapallokentän 
leikkureiden terät ja vastavuo-
roisesti lainaamme kaupungin 
ilmastointilaitetta ja kelamurs-
kainta. Helsingin lukioiden 
golfmestaruuskilpailut pelattiin 
Talissa ensimmäistä kertaa.  

Ruusut ja risut 
sekä jäsenkysely

Jatkoimme kesän ajan Ruusut 
ja risut palautelaatikon käyttöä. 
Jäsenistömme ja pelaajat olivat 
valtaosaltaan tyytyväisiä, sillä 
saimme vain muutaman kirjalli-
sen palautteen.  Kukin annettu 
palaute on käsitelty asianomai-
sessa toimikunnassa tai toimis-
tossa. Osaan palautteeseen pys-
tyttiin reagoimaan heti toimin-
tatapoja parantamalla.  

Jäsenkyselyjä tehtiin kaksi: 
toinen laaja ja toinen mainittu 
Finnair Mastersiin liittynyt.

Laajasta huhti-toukokuussa 
tehdystä vuoden 2005 koke-
muksiin perustuvasta jäsenky-
selystä on tutkijan Jenni Var-
pulan yhteenveto toisaalla leh-
dessä. Kuten Jenni kirjoittaa, te 
jäsenet olette poikkeuksellisen 
vaativia muun Suomen golffa-
reihin nähden. Teillä on siihen 
myös oikeus. Ns. kuiluerot on 
otettu työn alle, osa on jo kor-
jattu, osan korjaaminen kuten 
väylien kunto kestää ja vaatii 
myös panostusta. 

Halukkaat voivat perehtyä 
tutkimukseen kokonaisuudes-
saan toimistossa.  Tutkimus olisi 
ollut paremmin vertailukelpoi-
nen muiden seurojen vastaavi-
en tutkimusten kanssa, elleivät 
monet jäsenistä olisi valitetta-
vasti jättäneet merkitsemättä 
taustatietojaan. Tämän takia 
tutkija ei pystynyt taulukoi-
maan ristiin vastauksia. 

Kiitos palautteesta, lähes 
kaikki olivat rakentavia. 

Ilkka Ulander
toiminnanjohtaja

Jusa Hämäläisen sisäkauden golfopetus tapahtuu talvikuukausina 1.11.2005 – 30.4.2006 Talin Tenniskeskuksessa. 
Jusan tavoitat numerosta 050 4385125.

- Proshopin tuotteita mm. Glenmuir - neuleet, HGK :n logolla, saatavilla tuntuvin alennuksin vaikkapa joululahjoiksi. 

Henrikki Tolonen valmentaa Talissa yhteisesti sovittuina aikoina. Ota yhteyttä: 050 5255685.

Jani Saarinen valmentaa Talissa yhteisesti sovittuina aikoina. Ota yhteyttä: 040 580 1747.

Talvikurssien ajankohdista tiedotetaan kotisivuilla www.helsingingolfklubi.fi.

Pro terveiset syksyllä 2006
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Keskustelua

”Tarvitaanko massiivinen muutostyö alaväylille?
Alaväylien 6, 8, 17 ja 18 kuiva-
na pitämiseksi on laadittu suun-
nitelma, jonka mukaan ko. väy-
liä korotetaan keskimäärin 400 
mm, eli noin 200 mm – 800 mm 
paikasta riippuen. Hintalappu 
neljältä väylältä on 1.000.000 
€ (lue kuusimiljoonaa mark-
kaa). Vaikutuksia miljööseen, 
ympäristöön, näkymiin, kasva-
viin puihin jne. ei ole selvitet-
ty. Se tiedetään, että hankkeen 
vaiheittainen toteuttaminen 
vie 4–6 vuotta.

Tarvitaanko todella tällainen 

massiivinen muutostyö, jonka 
onnistumisesta kenelläkään ei 
voi olla varmaa tietoa.

Kosti Kuronen on todennut 
laajassa artikkelissaan (Tali Golf 
3/2005), ettei meriveden korke-
us ole ongelma, niin kuin ei ole-
kaan. Mikä sitten on pulma? Se 
on tiivis, vettä läpäisemätön sa-
vikerros, joka pidättää ja lammi-
koittaa sade- ja pintavedet, jopa 
salaojien päälle, Näinollen yk-
sinkertainen keino johtaa vesi 
salaojiin on tietysti kaivaa sala-
ojat auki, tarvittaessa puhdistaa 

ja korjata tukkeutuneet putket, 
täyttää kaivanto kerkealla, vet-
täläpäisevällä soralla ja asettaa 
nurmiviilu takaisin paikoilleen. 
Tämä työ voitaisiin tehdä kent-
tähenkilökunnan toimesta no-
peasti ja pienin kustannuksin 
häiritsemättä pelaamista. Vai-
kuttaa yksinkertaiselta, sitähän 
se onkin.

Suuret muutostyöt eivät vält-
tämättä takaa toimivuutta. Se 
nähtiin tämän syksyn Finnair 
Mastersin aikana. Sateen jäl-

keen kohdella, uudelleen raken-
netulla griinillä seisoi vesilam-
mikoina, jonka seurauksena rei-
kien paikat piti muuttaa, ennen 
kuin kilpailu saattoi jatkua.

Meillä on käytössämme ai-
nutlaatuiseen kartanoympäris-
töön rakennettu puistokenttä. 
Vaalitaan sitä pieteetillä perin-
teitä arvostaen. Uusia kenttiä 
rakennetaan jatkuvasti, mutta 
uutta Talia ei tule.

Risto Hintikka
HGK:n jäsen

Kenttätoimikunta vastaanotti 
Kosti Kurosen ja Severi Antto-
sen laatiman suunnitelman ala-
väylien kuivattamisesta kesällä 
2005. Kyseisen suunnitelman 
toteuttamisesta on todettu jo 
syyskokouksessa 2005, ettei sitä 
toistaiseksi tulla tekemään. 

Kustannuksiltaan alaväylien 
kuivattaminen suunnitelman 
mukaisesti on karkeasti samaa 
suuruusluokkaa kuin kentäl-
lämme toteutettu viheriöiden 
peruskorjaus. Mikäli suunnitel-
ma joskus toteutetaan, lienee 
selvää, että se tapahtuu ainoas-
taan jäsenistön suostumuksella. 
Näin ollen joka syksyinen en-
nen vuosikokousta tapahtuva 
spekulointi alaväylien kuivat-
tamisesta tavalla tai toisella on 
turhaa.

Mikäli jäsenistö päättää suun-
nitelman toteuttamisen puoles-
ta, tullaan se silloin myös kirjaa-
maan toimintasuunnitelmaan/
HGK:n strategiaan.

Vaihtoehtoisia tapoja kuivat-
taa kyseiset väylät varmasti löy-
tyy. Yhtä varmaa myös on, että 
jotkut vaihtoehdot ovat toisia 
tehokkaampia, mutta myös kal-
liimpia. Risto Hintikan kirjel-
mässään kuvaama tapa on to-
sin jo todettu savisessa maassa 
huonosti toimivaksi – ovathan 
alaväylät aina olleet märkiä 
– silloinkin, kun asennetut sa-
laojat ovat olleet uusia ja nyky-
tilannetta paremmin toimivia. 
Nykyaikainen tapa kuivattaa 
kyseessä olevan kaltaisia alueita 
on käyttää sadevesikaivoja, joil-
la kerätään maan pinnalla sei-
sova vesi. Kaivoista vesi johde-
taan painovoiman avulla edel-
leen pois pelialueelta. Toimiva 
salaojahan ei kuivata kenttää 
juuri muualta kuin itse putken 
kohdalta, ainakaan Talin ala-
väylien kaltaisessa maaperässä.

Finnair Masters- kilpailun 
viimeisen päivän aamun rank-
kasade oli meidän olosuhteis-

Kenttätoimikunta

Syyskokous 2005 päätti, 
ettei niitä kuivateta toistaiseksi

samme harvinaisen voimakas: 
20 minuutin aikana vettä satoi 
n. 25 mm. Kun kenttämme vi-
heriöt oli hoidettu suurkilpailun 
vaatimaan huippukuntoon, on 
varsin ymmärrettävää, että pa-
rilla viheriöllä oli ongelmia ve-
den kanssa heti sateen jälkeen. 
Kilpailua varten tehty inten-
siivinen viheriöiden hoito ni-
mittäin tiivistää voimakkaasti 
kasvukerrosta, jolloin myös ve-
den läpäisy huononee merkit-
tävästi. Sateen tauottua ei olisi 
tarvinnut odottaa puolta tuntia 
kauempaa kuin mitä tehtiin ja 
alkuperäisille reiän paikoille 
olisi voinut jälleen pelata. Nyt 
kilpailun johto kuitenkin päät-
ti muuttaa yhden reiän (LET 4) 
paikan. Tämän kaltaiset viiväs-

tykset ovat eri ammattilaiskier-
tueilla ympäri maailmaa arki-
päivää.. Voidaan vain kuvitel-
la, mikä tilanne olisi ollut Talin 
vanhoilla viheriöillä.

Talin ainutlaatuisuudesta 
kenttänä ja kartanoympäristö-
nä on helppo olla samaa miel-
tä. Peli nimeltä golf kehittyy 
kuitenkin jatkuvasti ja myös 
kenttien ja kentänhoidon on 
pysyttävä tuossa kehityksessä 
mukana. Suurimpana haastee-
na nyt ja tulevaisuudessa onkin 
pyrkiä säilyttämään kenttämme 
ainutlaatuisuus ja samalla pysyä 
kehityksessä mukana. Toistai-
seksi HGK on tässä varsin hy-
vin onnistunut.

Spekulointi alaväylistä turhaa
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Talviharjoitellaan Talin tallissa
Helsingin Golfklubin jäsenillä on edelleen käytössään oma talvi-
harjoittelutila. Tila sijaitsee caddiemaster -rakennuksen, Talin tal-
lin, päässä. Käynti sivuovesta. Sähkölukon koodin saa toimistosta. 

Talviharjoitteluhuoneen ovi on avoinna seuraavasti:
– sunnuntai - torstai klo 07.00 - 20.00
– perjantaina ja lauantaina klo 07.00 - 18.00

Tiloissa saa olla vain yksi tunti oven sulkeutumisen jälkeen. On 
ilmennyt syitä korostaa, että harjoittelutila on tarkoitettu VAIN  
HGK :n jäsenille!  

Mailojen ja tarvikkeiden säilytys, ulkopuolisten tuonti, tupakointi 
ja erityisesti alkoholin tai oluen juonti tiloissa on kielletty.

Ajanvaraus
– Toisen lyöntipaikan ajanvaraus voidaan tehdä kaikkina 

 viikonpäivinä. 
– Ajanvarauskirjaa säilytetään harjoitustiloissa
– Varauksen voi tehdä puoleksi tunniksi. Kullakin harjoitteli-

 jalla voi olla vain yksi varaus kerrallaan kyseisestä päivästä
 eteenpäin lukien. Uuden varauksen voi merkitä vasta edelli-
 sen käytön tai peruutuksen jälkeen. Varauksen voi merkitä
 kyseisestä päivästä vain seitsemän päivää eteenpäin.

– HGK:n valmentajien johtamia ja ohjaamia HGK :n jäsenille
 tarkoitettuja harjoituksia varten voidaan koko tila varata
 enintään kahden tunnin ajaksi. Varaus on merkittävä varaus-
 kirjaan.

Kirjoittakaa varauskirjaan sekä etu- että sukunimenne selvällä kä-
sialalla ja käyttäkää lyijykynää. 

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 
Toimisto on auki 30.10.2006 – 15.4.2007 auki 
arkisin 9.30 - 15.30

Toimisto on suljettu viikoilla 51 ja 52 
(18.12.2006 - 1.1.2007) sekä hiihtolomaviikolla 8
(19.2 - 25.2.2007).

Soitathan numeroon 09–2252 3713 tai 09 – 22523711 
ja varmistat, että olemme paikalla.

Hyvää joulun ajan 
odotusta ja menestystä 

vuodelle 2007!
 HGK:n toimiston väki

Piccadilly tärkeä osa 
Talin luonnetta
Piccadilly tasanne, useiden si-
sääntuloreikien yhtymäkohdas-
sa, on HGK:n golfkentän muis-
tettavimpia piirteitä, ehkäpä 
tärkein kaikista klubirakennuk-
semme jälkeen.

Pelasimme 70- ja 80-luvuilla 
kaikkia peliväyliä 10, 13 ja 16 
Piccadillyn tasanteelta, sekä 
valkoisia että keltaisia.  Ahtaan 
tasanteen ruohopinta ei tieten-
kään kestänyt sellaista kulutus-
ta, niinpä suurimman osan ke-
sää löimme palloa ulos paljaalta 
maapinnalta.

Timo Haapasen johdolla 90-
luvun vaihteessa rakennettiin-
kin varatiit keltaisille lyönti-
paikoille Piccadillyn nurmen 
säästämiseksi.  Aina, kun Timo 

siirsi keltaiset merkit alas vara-
lyöntipaikoille, tuli useimmille 
pelaajille selväksi, että jotain 
arvokasta menetettiin.  Näiden 
peliväylien haasteellinen ja ko-
mea tunnelma oli poissa.

Piccadillyn uloslyöntiväyliä 
on pelattava ylhäältä.  Se on 
yksinkertaisesti niin komeata.  
Ainoaksi ratkaisuksi tulee tä-
män tasanteen laajentaminen 
niin, että koko kesän voimme 
pelata näitä kauniita golfväyliä 
ylhäältä ja nauttia niiden alku-
peräisestä haasteesta.

Tämä laajentaminen paran-
taa myös katoksen asemaa ta-
santeen keskipisteenä.  Toimen-
pide poistaa nykyisen ahtauden 
tunnun, joka vaivaa tasannetta 

katoksen ympärillä.  Piccadilly 
on niin tärkeä ja HGK:n golf-
kentälle luonnetta antava teki-
jä, että tätä paikkaa on vahvis-
tettava ja se on ratkaistava ko-
measti ilman vesitettyjä komp-
romisseja.  

Tietenkin rakentaminen mak-
saa ja hyvin rakentaminen 
maksaa enemmän kuin halvat 
kompromissit tai pintojen vaih-
dot.  Tässä tapauksessa meidän 
on kuitenkin tehtävä vain pa-
rasta, vain siten näin näkyvässä 

paikassa rahalle saadaan sellais-
ta vastinetta, josta voidaan olla 
ylpeitä.

Mielestäni kenttätoimikunta 
on puuttunut todella tärkeään, 
tämän golfkentän luonteeseen 
kuuluvaan yksityiskohtaan.  
Uskon, että kaikki ne pelimie-
het, jotka ovat saaneet 70- ja 
80-luvuilla pelata ylhäältä Pic-
cadillyltä, ovat kanssani samaa 
mieltä.

Kosti Kuronen

Keskustelua
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Tilastoja

   Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä 
   2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/200 

 Jäsenet  2254/2753/3224/2124 3598/3116/3318/3553 3910/3561/3761/3790 3047/2806/2202/2770 2422/1835/2615/2747 15231/14071/15120/14984

 Vieraat  241/423/1022/640/433 783/1431/1022/1145 1397/1171/1099/1263 1030/1189/918/1328 497/795/1247/1452 3948/5009/4926/5621 

 Kilpailut  56/49/235/227 844/1020/923/842 953/762/754/919 1069/967/1357/1365 150/363/489/338 3072/3161/3758/3691 

 Yhteensä  2551/3225/4099/2784 5225/5567/5263/5540 6260/5494/5614/5972 5146/4962/4477/5463 3069/2993/4351/4537 22251/22241/23804/24296

 Muutos
 kk/kausi  – 32 % + 5,3 %/– 12,5 + 6,4 %/– 4,5 % + 22 %/+ 1,6 % + 4,3 %/ + 2 % 

Mikä golfkesä
Kierrosmäärät

Kausi alkoi koleassa säässä, mikä merkitsi peräti 32 % pudotusta toukokuun kierrosmäärissä. Vasta elokuussa saavutimme viime 
vuoden tason. Lämpimänä jatkunut syyskuu ”pelasti” kauden. Talin touko – syyskuun kokonaiskierrosmäärä kasvoi 2 % ollen tänä 
vuonna 24 296.  

Jäsenten pelaaminen pysyi sa-
mana, jopa kasvoi kolme pro-
senttia, jos otetaan huomioon 
vierailut The Erkko Trophyn ja 
Finnair Mastersin aikana muil-
la kentillä. Mm LETin aikaa me 
pelasimme muilla kentillä 535 
kierrosta.  Kiitos siitä vaihto-
kentille. 

Vieraiden määrä kasvoi 14 
prosenttia eli 695 pelaajalla.  
Suurin osa kasvusta selittyy jä-
senten vierailla, joita oli tänä 
vuonna peräti 2705 pelaajaa, 27 
% eli 575 enemmän kuin vuon-
na 2005. Toivottavasti  vierailu 
oli vastavuoroista.  Jäsenten vie-
raat ja muutkin greefee pelaajat 
halusivat tulla tänne kokemaan 
nopeat viheriöt ja Finnair Mas-
ters kentän. Syyskuussa vieras-
pelaajia oli jopa 16 % enemmän 
kuin vuonna 2005.  Kiitos tästä 
kuuluu kenttähenkilökunnalle. 
Brändimme on siis kunnossa. 

Kierrosmäärissä lähestymme 
kuitenkin ehdotonta ylärajaa 
vaikkakin osa kasvusta varmasti 
menee loistavan kesän piikkiin.  
Suuri pelaaja määrä alkaa näkyä 
iltapäivien peliaikojen kasvuna 
hälyttävässä määrin. Johtokun-
ta tuleekin miettimään keinoja, 
joilla vieraspelaajat ohjataan 
käyttämään jäsenistön kannalta 
paremmin vapaita peliaikoja.

Kilpailut
Kilpailijoiden määrä sitä vas-
toin väheni 2 %. Vanhoja hie-

noja kilpailuja ei järjestetty 
osanottajapuutteen takia: Se-
kanelinpelimestaruus, naisten 
ja miesten nelinpelimestaruus, 
naisten reikäpelimestaruus. 
Näissä ilmeisesti valkoinen ja 
sinin tee pelottaa.  

Marathon jäi jo toistamiseen 
järjestämättä. Eikö kunto vai 
aika enää riitä neljään kierrok-
seen?

Seniorinaisten mestaruuskil-
pailu jäi taaskin pelaamatta, 
vaikka kilpailu pelataan punai-
selta. Kuitenkin maanantai kil-
pailuun riittää osallistujia. Siinä 
on selvä ristiriita. Pelottaako ki-
san kaksipäiväisyys?

 Maila ja Naru jäi taas kerran 
pelaamatta. Emme selvästi ”kai-
paa” tällaisia erikoiskilpailuja.

Viikkokilpailujen pelaajamää-
rät vähenivät lähes 90 starttia. 
Etenkin naisten määrä huoles-
tuttaa. Jos äidit eivät osallistu, 
eivät myöskään tyttäret, sillä 
juniorityttöjen kilpailussa ei 
ollut yhtään osallistujaa koko 
kesänä.

Sitä vastoin seniorimaanantai 
lisäsi entisestään suosiotaan pe-
räti 29 startilla.  Ollaanko me 
ukkoutumassa vai vetääkö kil-
pailun yhteisöllisyys eli arvotut 
lähtöajat.

Avoimet kilpailut houkut-
telivat myös tänäkin vuonna 
runsaasti pelaajia kiitos sponso-
reiden lahjoittamien palkinto-
pöytien.  

Parhaasta kilpailumenestyk-
sestä vastasi Nikke Tyry, joka 
oli The Erkko Trophyssä toinen.  
Martti Yli – Renko toi Joensuun 
Kareliagolfissa pelatusta 65/ 70 
-vuotiaiden lyöntipelin SM 
kilpailuista henkilökohtaisen 
pronssin. Lisäksi Talin seniorit 
voittivat Uudenmaan alueen 
reikäpelisarjan. Midit tulivat 
omassa sarjassaan toiseksi. Juni-
orit säilyttivät paikkansa mesta-
ruussarjassa. 

Uusi valmennusjärjestel-
mämme alkaa tuottaa tulosta. 
Vuonna 2007 meillä on Tuo-
mas Tuovisen lisäksi kuusi FGT 
tourin pelaaja, joilla on hyvä 
pelioikeus. 

Kilpailutoimikunta Jaana Ja-
losen johdolla veti mallikkaasti 
läpi koko laajan kilpailukalen-
terin lisäksi kolme suurta ta-
pahtumaa: Mid Tourin reikäpe-
lien SM kilpailun, The Erkko 
Trophyn ja Finnair Mastersin.

Gloria Openin kärkikaksikko oli Talista, Marika Soravuo vasemmalla oli 
toinen, Elina Schuurman voitti ja Bianca Hutton, MTG oli kolmas.



Vähemmän
toivottu
vieras




