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Menneisyyden
siemenet

75 vuotta on kunniakas ikä ke-
nelle tahansa. Suomalaiselle 
golfseuralle se on sekä kunnian 
että ylpeyden aihe. Kun Helsin-
gin golfklubi (Helsingfors Golf-
klub) perustettiin vuonna, 1932 
Gene Sarazen voitti Openin ja 
US Openin, mutta Augustassa 
pelattiin ensimmäinen Masters 
vasta vuonna 1934. Samana 
vuonna alkoi Hitlerin nousu 
valtaan, Franklin D. Roosevelt 
valittiin ensimmäistä kertaa 
Yhdysvaltain presidentiksi, Veli 
Saarinen voitti Suomen kaikki-
en aikojen ensimmäisen hiihdon 
kultamitalin Lake Placidissa. 
Edward Kennedy, Yhdysvaltain 
senaatissa edelleen vaikuttava 
seniorisenaattori syntyi saman 
vuoden helmikuussa. Kymme-
nen vuotta myöhemmin Suomi 
ja maailma kävivät jo kolmatta 
vuotta sotaa.

Maailma on mullistunut ja 
muuttunut rajusti seuramme 
kehittyessä pikku hiljaa Talin 
kartanon mailla nykyiseen fyy-
siseen ja henkiseen muotoonsa. 
Tali Golf pyysi 75-vuotishisto-
riikin kirjoittajaa Lassi Tilande-
ria kirjaamaan henkilökohtaisia 
tuntemuksiaan historiikin kir-
joittamisesta. 

Henkilöt ovat tehneet vaiku-
tuksen Lassiin. Hän nostaa esiin 
useita seuratoiminnan vaikutta-
jia, jotka ovat omalla uurastuk-
sellaan pitäneet seuraa hengissä 

vaikeina aikoina. Meille, jotka 
tunnemme Lassin ja hänen huo-
lensa golfin kaupallistumisesta, 
ei ole yllätys, että hän haikai-
lee vanhan klubihengen aikoja. 
Ne ovat kuitenkin aikoja, jotka 
eivät enää palaa. Suomalainen 
yhteiskunta on tänään täysin 
erilainen kuin silloin ”kun me 
täällä Talissa tunsimme olevam-
me jotain vähän erikoista”.

Jos silloiset talilaiset olivat 
tyytyväisiä ylemmyydentun-
nossaan, se heille suotakoon. 
Silloin kuitenkin kylvettiin 
siemeniä kyiseen peltoon. Ta-
lilaiset onnistuivat sulkemaan 
tehokkaasti ei-toivottavat ul-
kopuoliset häiritsemästä. Niin 
tehokkaasti, että ylpeä mai-
neemme tuli vielä pari vuotta 
sitten minua vastaan uusien su-
kupolvien omaksumana hiljai-
sena tietona, kiertäessäni Poh-
janmaan kenttiä. Uskalsin siitä 
huolimatta tunnustaa olevani 
Talista ja aidosti ja vilpittömästi 
ylpeä siitä, kuten olivat isäntäni 
omista klubeistaan.

Olemme saaneet kärsiä tästä 
maineesta pääkaupunkiseudun 
julkisuudessa, varsinkin kun Ta-
lin alueesta on kirjoitettu lehti-
en yleisönosastoissa. Kaupungin 
vuokramaalla pelaavan seuran 
jäsenillä ei ole enää varaa min-
käänlaiseen ylemmyyden tun-
teeseen. Päinvastoin, meidän 
on osattava sopeutua kaupun-

kilaisina ajan muutoksiin ja pi-
dettävä omalta osaltamme huoli 
siitä, että vieraiden on mukava 
tulla Taliin.

Meillä on nimittäin syytä ai-
toon tyytyväisyyteen ja ylpey-
teen. Golfkenttämme on parem-
massa kunnossa kuin koskaan, 
maailmalla kiertää ammattilais-
turnauksissa omia kasvattejam-
me, Talissa on järjestetty kan-
sainvälisesti arvostettu naisten 
turnaus hyvin arvosanoin, vi-
heriöitä on kehuttu turnauksen 
parhaiksi, kaupungin kanssa on 
viety eteenpäin Talin Kartanon 
historiallisen ympäristön pa-
rannustöitä, (mm Piccadilly) 
junioritoiminta kukoistaa, tie-
don kulkua parannetaan ja ko-
tisivuista kehitetään tehokas ja 
toimiva kanava jäsenistön yh-
teisten asioiden hoitoa varten.

Lukekaa ajatuksella Leif Ek-
strömin terveiset viereisellä si-
vulla. Asiat eivät hoidu itses-
tään, vaan edistystä tapahtuu 
kun jäsenet sitä haluavat. Men-
neisyyteen on hyvä katsoa, mut-
ta vain oppiaksemme.

Kuten Conan O´Brian sa-
noisi: ”Meillä on hyvä ohjelma 
tänä kesänä”. Kausi on näillä 
näkymin jo hyvässä vauhdis-
sa kun juhlimme tosissamme 
merkkivuotta. Perinteiset kisat 
sävyttävät kilpailukalenteria. 
Ajan henki näkyy kuitenkin 
muutamien kilpailujen puto-
amisena ohjelmasta. Jaana Ja-
lonen lupaa, että tänä kesänä 
klubimestaruuskilpailuista teh-
dään koko perheen tapahtuma 
elokuun lopussa. Toimikunta 
on myös kuunnellut herkällä 
korvalla reikäpelin mestaruut-
ta tavoittelevia. Kisaa pelataan 
viiden viikon ajan sydänkesällä. 
Keskustelupalstalla puhutaan 
Piccadillystä ja Finnair Master-
sista.

Onnitelkaamme lopuksi kap-
teeniamme Bernt Heikeliä, jol-
la alkaa 40. vuosi Talissa.

Kari Kallio

Ylhäällä: Hiekka lentää Eric Bromanin bunkkerilyönnissä. Pieni kuva keskellä: Asko Arkkola. 
Sen vieressä: Mauri Wikström avaa. Musta lierihattu päässä intendentti Lauri Arkkola valvoo. 
Alhaalla vasemmalla: Sigge Nyström lyö, Asko on caddie ja Pesa Nurminen valmistautuu. 
Alhaalla oikealla: Monivuotinen puheenjohtaja ministeri Eljas Erkon avauslyönti.
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Puheen-
   johtajalta

Mitä pitää oppia menneisyydestä

Juhlavuosi on alkanut poik-
keuksellisesti. Range avattiin 
maalisuun 23. päivä. Jää nähtä-
väksi piteneekö kautemme. 

Syksyn ja talven aikana olen 
keskustellut paljon Lassi Ti-
landerin kanssa 75-vuotishis-
toriikkista, joka julkaistaan 
juhlien yhteydessä kesäkuun 
alussa. Lassin kirjoittama teos 
tulee olemaan arvokas kuvaus 
HGK:n kehityskaaresta ja myös 
golfin historiasta Suomessa. Ku-
luneitten vuosikymmenten ku-
luessa on klubilla ollut nopean 
kehityksen kausia, mutta myös 
aikoja, jolloin mitään erikoista 
ei ole tapahtunut.

Kun paneutuu syvemmälle ta-
pahtumien taustoihin ja yrittää 
ymmärtää syitä eri ajanjaksojen 
tapahtumille tai hiljaiselolle, 
löytyy aina yksi ja sama yhtei-
nen tekijä: seuran jäsenistö. 
Silloin kun jäsenet ovat olleet 
aktiivisia ja halunneet kehitys-
tä, sitä myös tapahtuu. Jäsenet 
valitsevat luottamushenkilönsä, 
jotka vievät asioita eteenpäin. 
Koko porukka osallistuu ja tu-
lokset ovat sen mukaiset. 

Historiassa on myös nähtä-
vissä aikakausia, joissa kehi-
tyskaari on negatiivinen. Mitä 
meidän pitää ottaa opiksemme 
menneistä ajoista? Ennen kuin 
vastaan kysymykseen pitää tie-
tysti todeta, että yleinen kehi-
tys yhteiskunnassa nopeutuu 
kaiken aikaa ja golfyhteisössä 
vielä nopeammin. Vaatimukset 
ovat aivan erilaiset tänään kuin 
oli esimerkiksi 50 vuotta sitten. 
Takaisin kysymykseeni. Meidän 
on tartuttava asioihin ajoissa ei-
kä annettava niiden muhia on-
gelmiksi.

Jäsenten valitseminen

Koska jäsenten lukumäärä on 
rajoitettu, tehtävä on todella 

vaativa. Olemme ensi sijassa 
helsinkiläisten seura. Haluam-
me, että klubimme on peilikuva 
yhteiskunnasta. Samalla edis-
tämme golfurheilua ja haluam-
me, että jäsenemme viihtyvät 
Talissa. Rakennamme klubiko-
konaisuutta niin, että se kehit-
tyy jatkuvasi pitkällä tähtäyk-
sellä. Looginen johtopäätös on, 
että klubin pitää olla jäsenva-
linnoissa itsekkäämpi, jotta ta-
voitteet voisivat toteutua myös 
tulevaisuudessa..

Toimintapuitteet

Kenttämme ja toimintaa palve-
levat rakennukset ja rakennel-
mat ovat luovat hyvin hoidet-
tuna myönteiset edellytykset 
jäsenten viihtymiselle harras-
tuksensa parissa. Tässä asiassa 
historia opettaa, että meidän 
pitää toimia pitkäjännitteisesti, 
elää ajassa ja ajan vaatimusten 
mukaan ja pitää korkeaa laatua 
ensimmäisenä tavoitteena.

Meillä on valtavasti tekemistä 
varsinkin rakennusten ja raken-
nelmien ylläpitämisessä. Onko 
meillä resursseja hoitaa tämä 
asia kuntoon? Rahaa meillä ei 
ole liikaa, joten meidän pitää 
löytää viisaita ratkaisuja. Us-
kon, että jäsenten piirissä löytyy 
osaamista ja halua antaa tämä 
osaaminen klubin käyttöön.

Läpinäkyvyys

Historiassa löytyy suuri määrä 
esimerkkejä, joissa läpinäkyvyy-
den puute on johtanut pienem-
piin tai suurempiin kriiseihin.

Nykyinen johtokunta halu-
aa voimakkaasti edistää läpi-
näkyvyyttä ja kanavoida tietoa 
ja vuorovaikutusta ensisijassa 
kotisivuillemme, mutta myösk 
suorien kontaktien kautta.

Jokaisen jäsenen velvollisuus 
on toimia klubin parhaaksi. 

Tvåspråkighet

Enda in på 1950-talet var Hel-
singfors Golfklubb en ensprå-
kigt svensk förening. Därefter 
blev klubben tvåspråkig. Jag 
tycker, att det är en rikedom, 
att klubben fortsätter enligt 
detta mönster.

Klubbens 75 års historik kom-
mer ut också på svenska Den 
kommer att delas ut i samband  
med festligheterna till alla med-
lemshushåll.

✷ ✷ ✷ ✷

Historiasta ja historiikista 
voimme löytää paljon aineksia 
tulevaisuuden varalle. Uskon, 
että jäsenet saavat teoksesta 
paljon uusia elämyksiä.

Juhlallisuuksien yhteydessä 
jokainen jäsentalous saa yhden 
kirjan.

Näyttää siltä että kevät on 
tullut. Harjoittelukausi on al-
kanut. 

Paljon hyviä lyöntejä kaikille.

Leif Ekström
Puheenjohtaja

Uusia 
aktiivijäseniä
Ant-Vuorinen, Irja
Beck, Jens juniori
Ekholm, Sami juniori
Ekström, Thomas
Engels, Robert
Halla, Heikki
Henttinen, Elias juniori
Heung-sin Park
Hoivanen, Petri
Huisman, Oskari juniori
Häkli, Jukka-Pekka
Härme, Juho
Ingnatius, Sari
Korpinen, Pekka
Korpinen, Vuokko-Leena
Kottelin, Eva
Larjo, Nina  
Larjo, Pekko
Lautso, Petteri
Lehmus, Timo
Lehtonen, Linnea juniori
Leivo, Kirsi
Mäkelä, Aki
Niilola, Ian juniori
Nora, Kasper
Peltonen, Ville
Peltoniemi, Antti
Peltoniemi, Kristiina
Sjöström, Kim
Soikkeli, Pekka
Uotila, Sari
Wäre, Eeva-Liisa juniori
Wäre, Heikki juniori
Wäre, Matti juniori

Tulokasilta pidetään 2.5.2007. 
klubitalolla, jossa uusille jäse-
nille ja heidän suosittelijoille 
eli ”kummeille” kerrotaan klu-
bin kapteenin Bernt Heikelin 
johdolla Talin historiasta, toi-
minnasta ja tavoista.

Lipunnostosta juhladiskoon
5.5. lauantai
Lipun nosto ja avaus-
lyönti klo 10.00
Kevätkokous

3.6. sunnuntai
Juhlakilpailu klo 9.30, 
aamiainen klo 9.00
Joukkue- ja pukeutumiskilpailu
75-vuotisjuhla, Kalastajatorppa 
klo 19.00
Smokki tai tumma puku

4.6. maanantai
Seniorien juhlakilpailu, klo 
10.00
Juniorien juhlaleiri alkaa klo 
10.00
Vastaanotto klo 14.00–16.00

6.6. keskiviikko
Juniorien juhladisko, Kartano, 
klo 19.00
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Range
auki

ennätysaikaisin

Kapteenilta

75-juhlaturnaus
klubikesän huipentuma

Nyt maaliskuun puolessa välissä 
on lumi sulanut ennätysaikaisin, 
joten toivottavasti pääsemme 
tänä vuonna aloittamaan pelit 
pikaisesti. Toivottavasti myös 
tämä lämmin talvi on kohdel-
lut kenttää ja greenejä helläva-
roen.

Itselläni alkaa jo 40. vuosi gol-
fin parissa. Paljon on vettä vir-
rannut Mätäojassa niistä ajois-
ta, jolloin 9-vuotiaana aloitin 
caddienä. Silloin golf oli Talissa 
ns. herrojen laji, ja meitä nuoria 
poikia opetettiin kyllä ymmär-
tämään, miten pitää käyttäytyä 
kentällä ja klubilla. 

Kolme markkaa kierros

Saimme palkkaa kolme mark-
kaa per kierros siitä, että ensin 
odotimme ulkona caddiepenkil-
lä muutaman tunnin, sitten kol-
men – neljän tunnin kierros ja 
vielä mailojen pesu sen päälle. 
Kolmen caddievuoden jälkeen, 
vuonna 1971, etenin caddie-
masteriksi ja pääsin myös sama-

na kesänä jäseneksi. Muis-
tan vielä, miten me junio-
ripelaajat jouduimme aina 
antamaan tietä kentällä, 
jos takaa tuli aikuisten 
ryhmä. Aikuisia pelaa-
jia myös palveltiin hy-
vin: mailat haettiin va-
jasta pihalle odotta-
maan heti kun pelaaja 
ilmestyi klubille, mailat 
pestiin ja kengät kiillo-
tettiin pienestä lisämak-
susta.  

Nykyään kaikki on toisin, 
golfista on tullut tasa-arvoinen 
ja arvostettu urheilulaji niin Ta-
lissa kun koko Suomessa. Pelaa-
jat hoitavat nykyään itsepalve-
luna suurimman osan asioista. 
Ikävä kyllä, caddiekulttuuri on 
täysin kadonnut. Myös pukeu-
tuminen on muuttunut käytän-
nöllisemmäksi ja urheiluun so-
pivammaksi.

Juhlaturnaus 3.6.

Tänä vuonna seuramme viettää 

75-vuotisjuhlia ja toivonkin, et-
tä mahdollisimman moni jäsen 
osallistuu juhlakilpailuun sun-
nuntaina 3.6. Saman päivän 
iltana on sitten luvassa upeat 
juhlat Kalastajatorpalla. Tarjol-
la on hyvää ruokaa ja musiikkia 
tähtiartistien tahdittamana. Ti-
laisuudessa jaetaan myös ansio-
merkit ansioituneille henkilöil-
le. Siis joukolla mukaan viettä-
mään yhteistä juhlaa!

Tänä kesänä meillä on myös 
monta  klubiottelua, sekä omal-

la että vieraskentillä. Toivoisin, 
että varsinkin nuoret pelaajat 
osallistuisivat rohkeasti perin-
teisiin peleihin! On nimittäin 
tärkeää, että perinteet säilyvät 
myös tulevaisuudessa.

Nyt on sitten viimeistään ai-
ka aloittaa kevätharjoittelu ja 
kunnon kohentaminen. Näin 
varmistat että kesästä tulee nau-
tittava ja tulokset paranevat. 

Bernt Heikel
Kapteeni

HGK:n edustajat, puheenjohtaja Bernt Heikel, varapuheenjohtaja Risto Maunula 
ja toiminnanjohtaja Ilkka Ulander onnittelevat 50-vuotiasta Suomen Golfliittoa 
Hotelli Presidentissä. Viirin ottivat vastaan liittohallituksen puheenjohtaja Heik-
ki Kouhia, vas. ja liiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi.

Ennätysaikaisin avattu range oli ahkerassa käytössä heti perjantaista lähtien.

Range
auki

ennätysaikaisin
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Lady
     kapteenilta

Kauan odotettu lumi ja talvi 
ovat mennyttä elämää. Aurin-
ko paistaa lämpimästi, ruoho 
vihertää ja ajatukset valtaa ra-
kas yhteinen harrastuksemme 
golf. Huulille nousee kysymys, 
koska sinne kentälle pääsee? 
Paljon puhuttu kasvihuoneil-
miö lupaa meille golfareille pi-
dempää kautta ja lämpimämpiä 
kierroksia. Asioilla on siis aina 
kaksi puolta!

Näin tuoreena naisten kap-
teenina kausi on kuitenkin jo 
alkanut. Täytyy tunnustaa, että 
minulla ei aikaisemmin ole ol-
lut aavistustakaan siitä, kuinka 
paljon työtä monet vapaaeh-
toiset tekevät klubimme eteen 
ja ihan ilmaiseksi! Johtokunta-
työskentely, klubitoimikunnan 
vetäminen, 75 v. juhlatoimi-
kunnassa puuhaaminen ja var-
sinkin rakennustoimikunnan 
mielenkiintoiset projektit ovat 
vieneet pelkästään minun ai-
kaani melkoisesti. Ja lisää on 
luvassa. Toisaalta kaikki on 
ollut niin kivaa, että ei tästä 
palkkaa voisi saadakaan. Mutta 
haluan nostaa hattua ja kumar-

Jokainen voi vaikuttaa klubihenkeen
Yhdessä voimme rakentaa avointa ja viihtyisää klubia

taa syvään kaikille Maijoille, 
Heleille, Jaanoille ja Harreille 
jne. Ilman näitä ihania ihmisiä 
mistään ei tulisi mitään.

Kotisivujamme uusitaan ja 
kehitetään, jotta tiedottaminen 
paranisi ja informaatio kaikista 
asioista saataisiin nopeammin 
jäsenille. Tärkein tavoite on 
avoimuuden kasvattaminen, 
sillä ongelmia syntyy yleensä 
silloin, kun luullaan jotain. Py-
syäkseen ajan tasalla kannattaa 
siis seurata kotisivuja. Toki asi-
oista tiedotetaan myös perintei-
sillä tavoilla.

Hieman joustavuutta 
ja kaunis hymy

Meistä jokainen voi vaikuttaa 
kaivattuun klubihenkeen. Jotta 
minut saa onnelliseksi, tarvi-
taan vain hieman joustavuutta, 
pieni ystävällinen ele tai kaunis 
hymy. Ja päivä on pelastettu! 
Kaikilla on mukavampaa, kun 
otamme toiset ihmiset huomi-
oon. Golf ei saisi olla elämän 
ja kuoleman kysymys vaan sen 
pitäisi olla nautinnollista. Joku 
nauttii kilpailemisen tuomasta 

jännityksestä, mutta joku halu-
aa rentoutua auringonpaistees-
sa hyvässä peliseurassa. Pääasia, 
että nauttii!

Vasta viime vuosina olen 
osallistunut klubitoimikunnan 
kilpailuihin sekä tapahtumiin 
ja nyt harmittelen, miksi en 
tehnyt sitä jo aikaisemmin, sil-
lä niin hurjan hauskaa on ollut. 
Parasta on ollut se, että olen 
tutustunut aivan mahtaviin 
tyyppeihin! Näitä ihastuttavia 
ladyja ja hurmaavia herrasmie-
hiä on löytynyt myös, kun olen 
rohkeasti laittanut nimeni net-
tivarauksen kautta tuntematto-
maan ryhmään. Itse asiassa ny-
kyiset parhaat ystäväni olen ta-
vannut golfkentällä. Rohkeasti 
mukaan toimintaan, sillä vain 
yhdessä me voimme rakentaa 
avointa, ystävällistä ja viihtyi-
sää klubia.

Golfia, kulttuuria 
ja ruokailua

Ensimmäinen naisten yhteinen 
tapaaminen on Naisten kevät-
kokous toukokuun 8., jolloin 
kohotetaan maljaa vähän etu-

ajassa 75-vuotiaalle klubillem-
me. Klubitoimikunta järjestää 
myös seuraavat perinteiset ta-
pahtumat: Tiistikset, Reikäpe-
lihaastekilpailu, Naisten Haku, 
The Midnight Sun Golf Tour-
nament, Interclub-kisat, Open 
Ladies´ Day Hyundai, Gloria 
Open ja Ladies´ Day August. 
Uutuutena on luvassa golfia, 
kulttuuria ja ruokailua sisältävä 
pelimatka sekä iltojen pimetes-
sä syyskuussa Valoa ja viihdettä 
-tapahtuma. Otamme mielel-
lämme vastaan palautetta ja uu-
sia ideoita. Mutta toivottavasti 
nähdään jo huhtikuun 21. päi-
vän Risusavotassa, jolloin kerä-
tään pois talven tuulien tuomat 
risut ja roskat sekä pestään ikku-
nat puhtaaksi, jotta auringonva-
lo loistaisi kirkkaammin.

Päivi Lehmus
Naisten kapteeni

Näin pääset kotisivujen keskustelupalstalle
Tunnuksilla kirjaudutaan siis keskustelupalstalle. 
Oletuksena kaikkien jäsenten tunnukset ovat mallia:

Käyttäjätunnus = jäsennro
Salasana = etunimen 2 ensimmäistä kirjainta + sukunimen 2 ensimmäistä kirjainta + syntymäajasta päivän 2 ensimmäistä 
numeroa
 
Esim. Matti Meikäläinen syntynyt 1.6.1954 = mame01

 
Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä salasanan voi muuttaa haluamakseen, kannattaa muuttaa se samaksi kuin 
NexGolfiakin käyttäessä.

 
Keskustelupalstoja tulee kaksi erillistä: yleinen forum ja junioreiden oma forum, molempiin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla.
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Seniorit

75-vuotisjuhlakilpailu
maanantaina 4.6.

Tämän vuoden senioritoimikun-
nan golfkonkarit ovat lupautu-
neet kukin osaltaan kykyjensä ja 
tarpeen mukaan auttamaan pyr-
kimyksessämme järjestää senio-
rien toiminta meitä kaikkia tyy-
dyttävällä tavalla. Kahta jäsentä 
lukuun ottamatta he ovat kaikki 
uusia senioritoimikunnan jäse-
niä Talissa ja ainakin kahdella 
on myös kokemusta aikaisem-
masta aktiivisesta toiminnasta 
muilla klubeilla. Toimikuntaan 
kuuluvat allekirjoittaneen li-
säksi Tapio Björklund, Esko 
Hämäläinen, Pekka Lehtonen, 
Anni Reissell, Matti Salimäki 
ja Marjatta Seppälä.

Maanantaikilpailut

Kilpailujen lähtömuoto ja -ajat 
ovat olleet joidenkin seniorei-
den muutostoivomusten koh-
teina. On ehdotettu yhteisläh-
töä ja ensimmäistä lähtöä klo 
9.00. Kumpikin on käytän-
nössä mahdotonta. Talissa on 
paljon jäseniä, jotka lähtevät 
maanantaisin(kin) pelaamaan 
heti aamulla. Maanantaikilpai-
lun yhteislähtöä varten heidät 
pitäisi silloin saada pois kentäl-
tä klo 10:een mennessä. Ken-
tänhoidollisista syistä taas klo 
10.00 on aikaisin mahdollinen 
lähtöajankohta, jotta kenttä-
henkilökunta saisi viikonlopun 
jälkeen hoidettua pääosan kent-
tätöistä, mikä taas on elintärke-
ätä saadaksemme pelata kaikki-
en jäsenten kaipaamalla hyvällä 
kentällä.

Pelitapa on vaihtelevasti joko 
normaali lyöntipeli tai pistebo-
gey, mukana myös joka kerta 

lähimmäksi lippua kilpailu. Pis-
telasku ja palkitseminen sekä 
kauden parhaiden ratkaisemi-
nen kauden lopussa hoidetaan 
entiseen tapaan. Yksityiskohtai-
set säännöt tulevat ilmoitustau-
lulle toukokuun aikana.

Kilpailumaksu

Kilpailumaksu pidetään edel-
leen viidessä eurossa. Auto-
maattisen pullakahvitarjoilun 
tilalla on tänä kesänä päätetty 
kokeilla ”ruokalippujärjes-
telmää”. Pelimaksua vastaan 
pelaaja saa lapun, joka vastaa 
ravintolan kanssa sovittua pul-
lakahvin hintaa. Käytännössä 
pelaaja voi käyttää lapun sitten 
joko pullakahviin tai osamak-
suna jonkin muun haluaman-
sa tuotteen maksamiseen. 
Samoin hän voi esim. kerätä 
muutaman maanantain lapun 
talteen ja maksaa niillä jossain 
vaiheessa vaikkapa päivän 
annoksen. 

75-vuotisjuhlakilpailu

HGK:n 75-vuotisen taipaleen 
kunniaksi ja klubin muiden 
juhlallisuuksien ja tilaisuuksien 
hengessä senioritoimikunnan 4. 
kesäkuuta järjestettävä maanan-
taikilpailu on myös päätetty ni-
metä 75-vuotisjuhlakilpailuksi.

Aulanko Golfin kanssa on so-
vittu, että kentän ollessa kiinni 
Finnair Mastersin johdosta elo-
syyskuun vaihteessa, seniori-
en maanantaikilpailu pelataan 
27.8. Eversti-kentällä. Siirtymi-
nen Hämeenlinnaan ja takaisin 
tapahtuu yhteiskuljetuksella 
bussilla.

Klubiottelut

Klubiottelut ovat myös kuulu-
neet perinteisesti kesän pelilli-
siin tapahtumiin. Tänä vuonna 
meidän vuoro on järjestää neljä 
niistä itse ja kolme tulemme pe-
laamaan vieraissa.

HGK - Nordcenter pe 25.5.
HGK - Sarfvik pe 15.6.
HGK - St.Laurence pe   6.7.
Master - HGK to 24.7.

vieraissa
Kurk - HGK to 9.8.

vieraissa
Pickala - HGK to 16.8.

vieraissa
HGK - Espoo ti - ke 11.-12.9.

Kokeilemme tänä vuonna taas 
kilpailukohtaista ilmoittautu-
mista, jolloin heti ilmoittaudut-
tuaan kukin voi merkitä allak-
kaan kyseisen päivän kohdal-
laan varatuksi. (Koko kesän lista 
tulee kyllä kerralla seinälle.)

On toivottavaa, että mah-
dollisimman moni seniori osal-
listuisi näihin hauskoihin ja 
mielenkiintoisiin kilpailuihin 
ja toivonkin, että ilmoitustau-
lulle tulevaan ilmoittautumis-
listaan saataisiin jokaisen otte-
lun kohdalle vähintään riittävä 
osallistujamäärä - 8 miestä ja 4 
naista.

Ottaen huomioon, että Nord-
centeriä vastaan pelaamme Ta-
lissa jo 25. toukokuuta, pyydän 
itse kutakin harkitsemaan ajois-
sa osallistumistaan siihen.

Uudenmaan seniorit 

Reikäpelimestaruudessa pela-
taan palkinnosta, johon tähän 

mennessä ovat nimensä saaneet 
ainoastaan kaksi klubia: Sarfvik 
ja HGK. Me voitimme sen vii-
meksi viime vuonna ja emme-
köhän pyri samaan tulevanakin 
kesänä. Meidän lohkoomme 
kuuluvat lisäksi Vihti Golf, 
Nurmijärven Golf ja Pickala 
Golf Club. Karsintakierros on 
pelattava kesäkuun loppuun 
mennessä, kuten aikaisemmin. 
Lohkojako on voimassa kaksi 
vuotta ja oman lohkon muita 
klubeja vastaan pelataan ensik-
si toisella kentällä ja seuraava-
na vuonna toisella. Kahdesta 
pelistä on jo sovittu seuraavas-
ti: Pickalaa vastaan Pickalassa 
14.6. ja Nurmijärveä vastaan 
Talissa 26.6. Vihti on vielä so-
pimatta.

Muuta 

Senioritoimikunta vastaa maa-
nantai- ja klubikilpailujen lisäk-
si seuraavien kilpailujen järjes-
telyistä: avoin Veteraanipokaa-
li, Seniori Open Laatumatkat, 
Seniorit - Juniorit ja Ministeri 
Erkon 60-vuotispokaali.

Finnair Mastersiin osallistum-
me varmaan yhtä innostuneesti 
vapaaehtoisina kuin kahtena 
edellisenäkin vuonna.

Toivon kaikille mukavaa ke-
vättä, joka maaliskuun alun säi-
den perusteella ei antane hirve-
än kauaa odottaa mieluisaa pe-
likesää.

Henri Soravuo
Senioritoimikunnan 

puheenjohtaja
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Kilpailu-
        toiminta

Juhlavuoden kilpailukesässä 
uutta, vanhaa ja vähän lainattua

Tulevan kesän kilpailukalenteri 
on kokenut minun kilpailutoi-
mikunnassa mukana oloajan 
suurimmat muutokset.  Olen 
useana vuonna kannustanut jä-
seniä tarttumaan hihasta ja ker-
tomaan toiveistaan kisakalen-
teriin. Eipä ole hihasta vedetty 
ja rauhassa olen saanut klubin 
mailla kävellä.  

Samaan aikaan kilpailukier-
rokset ovat olleet laskussa usean 
vuoden ajan, joten tämä täytyy 
varmasti tulkita ns. "jaloilla" 
äänestämiseksi.  Syyt voivat ol-
la monitahoisia, mutta yksi on 
varmaa, enää meitä talilaisia ei 
kilpailuta kotikentällä kuten 
ennen.  

Kilpailukalenteri on huomat-
tavasti väljempi kuin aikaisem-
pina kesinä, joskin peruspila-
rit ovat edelleen paikallaan. 
Poisjääneiden kisojen tilalle 
emme ole yrittäneet väkisin 
saada uusia kilpailuja emme-
kä ole "myyneet" tyhjiä päiviä 
myöskään yritystapahtumille, 
päinvastoin. Yhdeksi Finnair 
Mastersin ottamisen ehdoksi-

han laitoimme, että saatu kus-
tannus täytyy olla niin suuri, 
että voimme tiputtaa ainakin 
yhden yritystapahtuman pois 
kalenterista.  Näin olemme 
tehneet. 

Vähän kärsivällisyyttä

Valitettavasti yritystapahtumat 
kuitenkin keskittyvät lähes 
poikkeuksetta alkukesälle, joten 
silloin tarvitaan jälleen vähän 
kärsivällisyyttä.  Samaan aikaan 
päivät ovat kuitenkin pitkiä ja 
vaikka yhteislähtö täyttää kes-
kipäivän, ehtii samana päivänä 
pelata vielä pitkään iltaan, lä-
hes yöhön asti. Nauttikaamme 
siis yritystapahtumapäivinä va-
loisista kesäkuun illoista.

Reikäpelien 
aikaa pidennetty

Osanottajien pyynnöstä reikä-
pelien peliaikaa on pidennetty 
huomattavasti.  Tämä on eten-
kin ollut tarpeen nimenomaan 
Klubin reikäpelimestaruudesta 
kisattaessa.  Peliaika alkaa heti 

Juhannuksen jälkeen ja jatkuu 
heinäkuun loppuun asti.

Klubimestaruuskilpailuista
koko perheen tapahtuma

Tässä tulee nyt se vähän lai-
nattu ja uusi osuus.  Tarkoi-
tuksena on järjestää mestis-
viikonloppuna koko perheen 
klubitapahtuma.  Eri sarjoja tu-
lee olemaan periaatteella jokai-
selle jotakin ja tavoitteena on 
saada kaikki kynnelle kykene-
vät mukaan.  Peleihin sisältyy 
lounaat ja tarkoituksena on saa-
da muutakin ohjelmaa niin, että 
klubilla viihdytään myös pelin 
jälkeen.  Klubitoimikunta ja 
kilpailutoimikunta lyövät ideat 
yhteen ja tarkempia tietoja vii-
konlopun kulusta kuulette hy-
vissä ajoin ennen tapahtumaa.   

Ensimmäinen avoin kilpailu, 
Tali Cup, pelataan Talissa vasta 
kesä-heinäkuun vaihteessa, kak-
sipäiväisenä kilpailuna kuten ai-
kaisempinakin vuosina.  Pois al-
kukauden avoimista kilpailuista 
ovat jääneet sekä Kämp's Cup 
että Kevinge. Avointen kisojen 

hidas starttaaminen antaa kui-
tenkin kentälle mahdollisuuden 
kasvattaa ”kuntoaan” ja uskon, 
että saamme näin tyytyväisiä 
vierailijoita.  

Britit mukaan
Erkko Trophyyn?

Heinäkuussa avoimia kilpailui-
ta on kolme, Seniori Open 3.7, 
junnujen Kyösti Rousti malja 
11.7 sekä Open Ladies Day 17.7. 
Sopivasti jokaiselle jotakin. 

Elokuussa perinteitä jatkaa 
The Erkko Trophy, joka pela-
taan totutusta poiketen elokuun 
toisena viikonloppuna.  Näin 
toivomme saavamme mukaan 
taas brittipelaajat, joilla on 
oma mestaruusviikonvaihde 
edellisellä viikolla. Elokuussa 
on myös jälleen naisten oma 
Gloria Open, joka sekin on va-
kiinnuttanut paikkansa kisaka-
lenterissamme. 

Syksyn avoimia kilpailuita 
ovat edelleen Syyslehti sekä Isä 
ja Poika.

Finnair Masters

Viimesyksyisen jäsenkyselyn 
valtuuttamana allekirjoitim-
me jälleen sopimuksen Infront 
Nordicin kanssa Ladies Euro-
pean Tourin, Finnair Master-
sin pitämisestä Talissa.  Tarkat 
kilpailupäivät ovat 31.8.-2.9., 
mutta käytännössä Tali on va-
rattu kilpailun käyttöön koko 
viikon 35.  Kuten viime vuon-
nakin, talilaiset saavat pelata 
veloituksetta pääkaupunkiseu-
dun huippukentillä viikon 35 
ajan. Toisena vaihtoehtona on 
pelata alkuviikko vieraskentillä 
ja tulla loppuviikoksi töihin tai 
katsomaan kilpailuja. Sisään-
pääsy talilaisille on ilmainen. 

Siinä se, kilpailukesä pähki-
nänkuoressa.  Kilpagolfin val-
mennusjärjestelmään olemme
tehneet joitain muutoksia,
mutta periaatteessa kuvio jat-
kuu samana. Kilpagolfin val-
mennus- ja tukijärjestelmästä 
löydät lisää tietoa HGK:n verk-
kosivuilta.  

Jaana Jalonen
Kilpailutoimikunnan

puheenjohtaja  Mätäoja on tuskin tulvinut tänä keväänä. Maaliskuun viimeisellä viikolla lumet olivat jo melkein sulaneet varjossa.
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R        avintola

maksuton. Toivommekin mah-
dollisimman suurta osallistuja-
määrää. Carlsberg säilyy edel-
leen meidän hanaoluenamme.

Samppanjaa laseissa 
ja pienissä pulloissa
Jotta kesä ei menisi pelkästään 
olutta juodessa, tuomme myös 
myyntiin Duval-Leroyn samp-
panjat. Uskoisin Lady Rose 
samppanjan olevan Talin te-
rassien daamien mieleen. Lady 
Rose on kuiva samppanja, jota 
myydään laseittain ja pulloko-
kokin on vain puolikas. Duval-
Leroyn samppanjoihin pääsee 
tutustumaan kätevästi vappuna 
ja äitienpäivänä. 

Hinnoittelua
tarkistetaan
Hinnoittelumme on aika ajoin 
herättänyt keskustelua. Suunni-
telmissa on tulevalla kaudella lei-
poa itse pullamme, jonka vuoksi 
voimme laskea hintaa aavistuk-
sen alemmas. Oluen hintaa tar-

kistetaan myös, mutta koska ha-
luamme pitää ravintolan siistinä 
ja emme halua tulla tunnetuksi 
halpana juottolana, pidämme 
hinnat samalla tasolla muiden 
golfravintoloiden kanssa.

Tupakkalaki
myös Taliin
Suurta keskustelua herättänyt 
uusi tupakkalaki tulee myös Ta-
liin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kartanon sisätiloissa ei enää saa 
polttaa. Tupakkaa voi kuitenkin 
yhä polttaa terasseilla.

Jatkamme aiempien vuosien 
tapaan laskutuskäytäntöä. Las-
kulle voi siis ostaa ruokaa ja 
juomaa, mutta ei alkoholia ei-
kä tupakkaa. Lasku maksetaan 
ravintolaan kuukauden viimei-
senä päivänä. Maksamaton las-
ku laskutetaan asiaankuuluvine 
laskutuslisineen.

Suurta suosiota saanut lounas-
lippupaketti on taas myynnissä 
toukokuun ajan. Tarjous sisältää 
kymmenen lounaslippua, joiden 
arvo on 8 euroa kappaleelta, 

Kevät lähestyy kovaa vauhtia, 
vaikka tätä kirjoittaessani sa-
taakin räntää taivaalta. Odo-
tan jo innolla kevättä ja Talin 
kauden alkamista. Olemme en-
si kaudeksi suunnitelleet uusia 
ruokia ja hauskoja teemoja, ku-
ten barbeque-teeman. Meillä-
hän on kaksi isoa kaasugrilliä, 
joita olemme käyttäneet aiem-
min harmittavan vähän. Gril-
lien kapasiteetilla ruokimme 
helposti suurempienkin kisojen 
osallistujat. Asiakkaiden pyyn-
nöstä olemme lisänneet snack-
listallemme pizzapalan. 

Oluen hintaa 
tarkistetaan ja 
oluita maistellaan 
9.5.
Myös olut- ja viinivalikoi-
mamme laajenee. Järjestämme 
9.5.2007, klo 18.30 olutillan, 
jossa klubilaiset saavat olla mu-
kana maistelemassa ja valitse-
massa oluita listallemme. Ta-
pahtuma on vapaamuotoinen ja 

Edullinen lounaslippupaketti
myyntiin toukokuussa

yhden vieraspelaaja greenfeen, 
jonka arvo on 30 euroa, sekä 
kymmenen korin rangekortin 
arvoltaan 15 euroa. Paketti on 
arvoltaan 125 euroa ja myymme 
sen 75 eurolla. Ostetut lounas-
liput ovat voimassa 1.10.2007 
saakka.

Henkilökuntamme tulee koos-
 tumaan osittain meistä ”van-
hoista” tekijöistä, eli minä jat-
kan ravintolapäällikkönä ja 
Makkosen Anni tulee toimi-
maan sijaisenani. Keittiönpääl-
likkönä on viime kesän tapaan 
Antero Aurivuo. Yhteenvetona 
henkilökunnasta voisi sanoa, 
että vanhat takaavat toiminnan 
sujuvuuden entiseen tapaan, ja 
uudet työntekijät tuovat uusia 
tuulia ja ideoita.   

  
Ystävällisin terveisin

Jani Kinanen
Ravintolapäällikkö

Ravintola Talinkartano

Toiminnan
      johtajalta

Päivi Lehmus johtaa naisia, Henri Soravuo senioreita
ja Ilona Lahtinen Parempaa golfia

Syyskokouksen jälkeisessä joh-
tokunnan järjestäytymiskoko-
uksessa valittiin Risto Maunula 
varapuheenjohtajaksi ja rahas-
tonhoitajaksi, naisten kapteeni 
Päivi Lehmus klubitoimikun-
nan, Timo Huuhtanen kent-
tätoimikunnan, Jaana Jalonen 
valmennus-, kilpailu- ja tasoi-
tustoimikunnan, Jaana Karhila-
Räsänen junioritoimikunnan, 

Kimmo Setkänen rakennus-
toimikunnan puheenjohtajiksi 
ja Tomi Pesonen seuran  sih-
teeriksi. Johtokunnan ulkopuo-
lisia toimikuntia ovat Henri 
Soravuon vetämä senioritoimi-
kunta, Ilona Lahtisen johtama 
Parempaa golfia -toimikunta ja 
päätoimittaja Kari Kallion joh-
tama tiedotustoimikunta. 

Syyskokous säilytti aktiivijäse-

nten määrän entisenä eli 1050. 
Lähinnä luonnollisen poistu-
man, ikääntymisen ja paikka-
kunnalta poismuuton takia joh-
tokunta saattoi ottaa 34 uuta 
jäsentä. joista 12 on junioria. 
Sääntöjemme mukaan suositteli-
joiden velvollisuus on perehdyt-
tää uusi jäsen golfpelin etikettiin 
ja sen sääntöihin Talin historiaa 
ja kulttuuria unohtamatta. 

Parempaa golfia 

Parempaa golfia -toimikunnan 
ja valmentajiemme vetämä 
ohjelma jatkuu toukokuussa. 
Kolme Jani Saarisen vetämää 
maastossa toteutettua sään-
töiltaa toivottavasti lisäävät 
jäsenistömme halua osallistua 
ainakin klubin sisäisiin kilpai-
luihin.  
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Oheisessa taulukossa on esitetty viime kauden tasoitustilanne sekä vuosien  2003, 2004 ja 2005 vertailuluvut:

NAISET MIEHET

HCP Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006

1 +4,0–4,4 4 2 2 4 29 25 36 41

2 4,5–11,4 11 18 20 16 145 135 155 164

3 11,5–18,4 46 47 55 59 205 216 238 263

4 18,5–26,4 88 94 104 113 102 142 168 180

5 26,5–36,0 100 117 116 116 47 65 77 69

1 – 5 yht. 249 278 297 308 528 583 674 717

6  37–54 37 43 191 191 17 19 99 188

Kaikki 
yhteensä 373 401 488 499 626 673 773 905

Tasoituksissa ja niin muodoin 
myös pelitaidoissa on näkyvissä 
selkeää kehitystä, vaikka luvut 
eivät olekaan erityisesti kuu-
dennen tasoitusryhmän osalta 
täysin vertailukelpoisia, sillä 
kaikille ohjelmiston vaihtumi-
sen vuoksi kaikille on pitänyt 
merkitä joku tasoitus eli 54. 
Toivon mahdollisimman monen 
erityisesti neljännen - kuuden-
nen tasoitusryhmien pelaajien 
käyttävän Parempaa golfia -pal-
velua hyödykseen. Kun pelaam-
me parempaa golfia, myös oma 
tyytyväisyytemme paranee. 

Kilpailu- ja 
tapahtumakalenteri

Alustava kilpailu- ja tapahtu-
makalenteri on toisaalla leh-
dessämme.  Kilpaluja on vä-
hennetty: kaksi avointa kilpai-
lua, Marathon ja nelinpelimes-
taruuskilpailut on jätetty pois. 
Tasoituksellisille reikäpeleille 
on annettu enemmän peliaikaa 
eli lähes koko kesä, jotta pelaa-
jat pystyvät paremmin suunnit-
telemaan ottelunsa. 

Henkilökohtaisten lyöntipeli-
mestaruuksien sarjoja on lisätty. 

Tänä vuonna on tarkoitus pe-
lasta myös veteraanien (n.60, m 
65) sekä junioreiden eri ikäkau-
simestaruudet. Myönteisessä ta-
pauksessa voi olla niin, että kol-
me jopa neljä sukupolvea pelaa 
mestaruuskilpailussa samaan ai-
kaan yleisenä mestaruuskilpai-
luviikonloppuna 24.-28.8.  Pe-
laaja voi osallistua vain yhteen 
sarjaan, koska kullakin sarjalla 
on ”oma tee”. Kaikkien sarjojen 
palkintojenjako on sunnuntaina 
”lounaan” yhteydessä, joten vii-
konlopusta toivoaan vilkasta. 

The Erkko Trophy pelataan 
kutsukilpailuineen 8-11.8. eli 
viikkoa viimevuotista myö-
hemmin, jotta Brittein saarten 
parhaat pelaajat saadaan myös 
mukaan. Amatööri-ikoni ja  
MBE Gary Wolstenholm on jo 
ilmoittautunut, sillä siitä on jo 
kulunut 20 vuotta kun hän en-
simmäisen kerran osallistui kil-
pailuun. Tänäkin vuonna kent-
tä avataan jäsenille päivittäin 
noin kahden tunnin kuluttua 
viimeisestä startista. Kentän-
hoitajille annetaan kuitenkin 
etuoikeus. Vaihtokenttänä on 
perinteiseen tapaan Espoo.

Finnair Masters pelataan har-
joitteluineen ja kutsukilpailui-
neen 29.8–2.9. Jotta myös jäse-
nillä olisi mahdollisuus pelata 
ao. päivinä, olemme tehneet 
sopimuksen vaihtopäivistä Au-
langon, Espoon, Kulloon, Kytä-
jän, Masterin,  Sarfvikin ja Vuo-
saaren kanssa. Aulangon Evers-
ti kentälle järjestään omakus-
tanteinen yhteiskuljetus 27.8., 
jolloin siellä pelataan HGK:n 
seniorimaanantain osakilpailu.

Ajanvaraus kaikille kentille 
tapahtuu suoraan kullekin ken-
tälle. Tänäkään vuonna emme 
käytä lipukkeita, koska vaihto-
päivät on tarkoitettu vain ao. 
viikolle. Toivon kuitenkin, et-
tä mahdollisimman moni voisi 
osallistua viime vuoden tapaan 
vapaaehtoisena kilpailujen lä-
piviemiseen tai kilpailujen seu-
raamiseen paikan päällä, onhan 
jäsenillä vapaa pääsy alueelle. 

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanimme ovat 
lähes samat kuin viime vuonna. 
Ilman yhteistyökumppaneita 
jäisivät monet asiat hoitamat-
ta tai joutuisimme joko luopu-

maan asioiden tekemisestä tai 
kustantaisimme ne jäsenmak-
suilla. Nykypäivänä yhteistyön 
tulee olla vastavuoroista. Tämä 
merkitseekin sitä, että hoidam-
me hyväksytyn talousarvion 
mukaiset yritystapahtumat ja 
kilpailut mallikkaasti. Tämä 
väistämättä merkitsee myös 
kumppaneidemme  näkyvyyttä 
tapahtuman tai kilpailun aikana 
klubilla. 

Tänä kesänä kilpailutoimin-
taamme tukevat ainakin Blue1, 
Finnair, Gloria-lehti,  Hyundai,  
Laatumatkat,  Sanoma- WS-
OY,  Silja Line, Sokos Hotel-
lit, Titleist, Volvo  ja Yhtyneet 
kuvalehdet. Kiitos jo etukäteen 
kaikille vanhoille ja uusille yh-
teistyökumppaneillemme. 

Nähdään kentällä

Ilkka Ulander
toiminnanjohtaja
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Oi niitä aikoja...
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Aurinkoinen kuva 1930-luvulta. Ainoa kunnolla pukeutunut on tietenkin vasemmalla seisova, hyvien tapojen vaalija Charles R. ”Pappa” Jensen. 
 Hänen vieressään seuramme 4-kertainen mestari, ja paljon aikaa ja varojaan klubille uhrannut autokauppias Eric H. Broman. Toinen oikealta on 
klubin pyyteetön Honorary Secretary ja sen ensimmäinen mestari, P.H. Zilliacus.
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Kadonnut 
”ylemmyydentunne”

Vanhat jäsenemme näyttävät 
haikailevan aikoja, jolloin me 
täällä Talissa tunsimme ole-
vamme jotain vähän erikoista. 
Vanhan suomalaisen sanonnan, 
”talo elää tavallaan – vieraat 
käy ajallaan” – henki oli meillä 
pitkään vallalla. Monille meistä 
oli hienoa kuulua klubiin, jossa 
jäsenten etuja vahdittiin pik-
kutarkasti ja jopa vierailijoiden 
kustannuksella. Vasta niinkin 
myöhään kuin vuonna 1983 
tehtiin sellainen myönnytys, 
että muualla Suur-Helsingin 
alueella asuvat golfarit saivat 
päivämaksua vastaan tulla Ta-
liin pelaamaan. Kuitenkin vain 
arkisin ja ennen kello kolmea. 
Siihen asti esim. SHG:n pelaa-
ja sai käydä kentällämme vain 
avoimissa kilpailuissa!

Ennen niin arvostetusta ja sa-
malla vaikeasti lähestyttävästä 
Talista on nykymaailmassa tul-
lut ehkä hieman liian helppo 
”nakki”. Kenttämme ja harjoi-
tusalueemme ovat täynnä vie-
raita ihmisiä ja varmasti meitä 
jäseniäkin alkaa jo olla vähän 
liikaa. Pitkään aikaan ei tämä 
klubimme ole tuntunut samalla 
lailla omalta kuin joskus silloin 
ennen.

Viimeisiä vanhan Talin hen-
gen elähdyttämiä ”tiukkapipo-
ja” olivat tietenkin lahjomaton 
toiminnanjohtajamme Kyösti 
Rousti, sekä samojen asioiden 
puheenjohtajatason tiukka pe-
rään katsoja, Johan Schauman.

Vanhoja aikoja ihannoivat 
ajatukseni ovat tietenkin ko-
konaan omiani ja taidan kuu-
lua niiden kanssa nykyään jo 
vähemmistöön. Golfin histori-
oitsijana katson kuitenkin vel-
vollisuudekseni ja oikeudekseni 
muistuttaa niistäkin ajoista, pu-
humalla ja kirjoittamalla.

Lassi Tilander

Smeds, Frenckell, Jensen, Erkko, Zilliacus, Williams,
Broman, Arkkola, Rousti, Schauman.

Tärkeitä vaikuttajia HGK:n 75 vuotiselta taipaleelta Talissa

Parin vuoden mittainen aika-
matka klubimme 75-vuotiseen 
historiaan onsaanut allekirjoit-
taneen näkemään monet asiat 
kokonaan uudesta perspektii-
vistä. Paljon klubia vanhemman 
kartanon eri alueita ja jäljellä
olevia rakennuksia tulee nyt kat-
selleeksi aivan uusin silmin. 

Tuossa kasvoivat Nybergin 
Helenan mainiot mansikat, 
joita riitti myyntiin muuallekin. 
Tässä melankolisessa kuusikossa 
mietiskeli perheen kotiopettaja, 
ranskalainen Charles Jacottet, 
siirtyäkseen sitten viereiseen 
7. viheriön kohdalla sijainnee-
seen huvimajaan sepittämään 
Talia palvovan runonsa. Täällä, 
keskellä metsää, sijaitsi kerran 
se kiperä pieni par-kolmonen, 
joka oli ensimmäisen 18 reiän 
kentän kuudes, ja tässä rangel-
le vievän mäen puolivälissä oli 
joskus se niin petollinen greeni 
numero 2, jossa lähestymislyön-
ti ei olisi saanut koskaan pysäh-
tyä reiän yläpuolelle.

Keulakuvia ja 
todellisia sankareita

Huolellinen tutustuminen van-
hoihin papereihin on myös 
antanut paljon ajattelemisen 
aihetta ja ahaa elämyksiä. Jos-
tain kumman syystä meille jäl-
kipolven jäsenille on puhuttu 
pelkästään Pappa Jensenistä ja 
Eljas Erkosta, unohtamalla sa-
malla monet muut, ainakin yhtä 
tärkeät jos ei tärkeämmät alku-
vuosien vaikuttajamme. Oma 
arvojärjestykseni historiamme 
tärkeitä henkilöistä on kaiken 
lukemani jälkeen ja vanhempia 
jäseniä haastattelemalla muo-
dostunut hieman erilaiseksi.

Ilman ensimmäistä pu-
heenjohtajaamme Erik von 
Frenckell’iä me emme olisi ikinä 
Taliin päässeet eli tämän, maan 
kaikkien aikojen suurimman 
urheilujohtajan isoa panosta ei 
saa koskaan unohtaa. Turhan 

tuntemattomaksi jälkipolville 
on jäänyt ensimmäinen inten-
dentti ja myös ensimmäinen 
mestarimme P. H. Zilli acus. 
Hän vastasi klubimme kaikista 
käytännön asioista, oman toi-
mensa ohella, yli 20:n vuoden 
ajan, ilman mitään palkkiota 
vain puhtaan klubihengen eläh-
dyttämänä. Klubeilla tapahtu-
vaa, kovasti kaupallistunutta 
nykymenoa ihmetellessä, tulee 
tällaista vanhanaikaista, pyytee-
töntä toimijaa todella ikävä.

Nimi jota ei myöskään saa 
koskaan unohtaa on tietenkin 
kanadalainen puutavaramies 
J. O. Williams, joka maksoi 
klubin kuiville, sen ensimmäi-
sestä talouskriisistä, loppuvuon-
na 1933. Häntä voi muistella 
vaikkapa osallistumalla hänen 
kunniakseen pelattavaan vuo-
tuiseen The Jayo Cup’iin.

Jäsenten värvääjä 
ja klubinmestari

Klubimme toipumista raskais-
ta sotavuosista auttoi yksi mies 
muita enemmän. 

Hän oli autokauppias ja seu-
ran nelinkertainen mestari, Eric 
Broman, joka värväsi meille 
uusia jäseniä, hankki lisenssejä 
niin välineille kuin kentänhoi-
tokoneille ja teki siinä sivus-
sa näyttävää PR-työtä lehtien 
palstoilla. Sodan jälkeen klubis-
sa oli vain muutamia kymmeniä 
aktiiveja. 

Jo vuonna 1933 kenttämes-
tariksi tullut Lauri Arkkola sai 
vuosien myötä yhä enemmän 
tehtäviä itselleen. Kentän lisäk-
si hän hoiti klubin ravintolaa ja 
kun Zilliacuksen jälkeen tullei-
den uusien sihteerien työnku-
va vuosien myötä muuttui, sai 
Arkkola huolehtia myös klubin 
ns. paperisodasta. Viimeisinä 
aktiivivuosinaan häntä kut-
suttiinkin isännöitsijäksi, eikä 
syyttä. 

Mikä sitten oli Pappa Jense-

nin rooli, miehen jota aikai-
semmat historioitsijat kutsuvat 
jopa Suomen golfin isäksi. Sel-
vää ainakin lienee, että tämä 
Suomeen muuttanut liikemies 
halusi jatkaa jo viime vuosisa-
dan alussa aloittamaansa gol-
fin harrastamista myös uudessa 
kotimaassaan. Hänen ainoaksi 
vaikutuskeinoksi jäi vaikutus-
valtaisten ja varakkaiden ystä-
viensä ”käännyttäminen” asi-
alleen. Sitten kun klubi saa-
tiin aikaiseksi, hän lienee ollut 
juuri se henkilö joka esimerkil-
lään sai suomalaiset ymmärtä-
mään, mistä golfetiketissä on 
kysymys. Myös seuramme alku-
vuosien ”Country Club-henki 
oli paljolti hänen aikaansaan-
nostaan

Smedsin
vuokrasopimukset

Talvisodan ulkoministerin, El-
jas Erkon vaikutusvalta klubil-
lamme perustui paljolti siihen, 
että hän oli muuten niin vaiku-
tusvaltainen kansalainen. 

Hänen lehtensä antoi golfille 
paljon ”ansaitsematonta” pals-
tatilaa ja raha-asioissa Erkko 
auttoi klubin edustuspelaajia, 
kun näiden oli päästävä ulko-
maisiin mittelöihin. 15 vuotta 
puheenjohtajana toiminut Eljas 
Erkko oli puhtaasti golfarina, 
kaikki aikaisemmat ja jälkeen 
tulleet puheenjohtajammekin 
huomioiden, sekä taitavin, että 
ahkerin.

Aivan liian vähän muistetaan 
1970–80-luvuilla klubia johta-
nutta Gunnar Smeds -nimistä 
puheenjohtajaamme ja Helsin-
gin apulaiskaupunginjohtajaa. 

Häntä saamme paljolti kiittää 
kahdesta viimeisestä vuokraso-
pimuksestamme, lähes 40 vuo-
den jaksosta. Smeds oli vaati-
maton herrasmies, joka ei kos-
kaan halunnut korostaa omaa 
osuuttaan.
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Junnut

Marraskuun alussa aloitimme 
fysiikkatreenit Kisahallissa lau-
antaisin. Vetäjinä ovat toimi-
neet HGK:n valmentajat Hen-
rikki Tolonen ja Jani Saarinen. 
Treenit kestävät aina pari tuntia 
ja niiden sisältö on pyritty pi-
tämään mahdollisimman moni-
puolisena. 

Ensimmäisissä treeneissä pää-
paino oli liikkuvuuden ja lihas-
kestävyyden kehittäminen. Eri-
laiset ”kävelyt” aitojen kanssa ja 
ilman, keppijumpat sekä kunto-
piiri oman kehon painolla oli-
vat harjoitusmuotoina. Talven 
edetessä pääpaino on siirtynyt 
räjähtävään voimaan, jota on 
harjoiteltu erilaisten hyppyjen, 
loikkien ja kuntopallon heitto-
jen avulla. Jokaiseen treeniin 

Hyvä ote, alkuasento, tähtäys ja rytmi
Junnut aloittivat fysiikkatreeneillä marraskuussa

sisältyy myös lämmittely ja ta-
sapaino-osuus alussa, sekä ve-
nyttely treenin päätteeksi. 

Osanottajat ovat olleet iäl-
tään 12–18 -vuotiaita ja olemme 
Janin kanssa pyrkineet rakenta-
maan sellaisia treenejä, että ne 
sopivat kaikille fyysisestä iästä 
riippumatta. Lisäksi junioreil-
le, jotka ikänsä puolesta voivat 
alkaa harjoittelun lisäpainoilla, 
on ollut mahdollisuus osallistua 
tiistai-iltaisin kilpailutoimikun-
nan järjestämiin fysiikkatree-
neihin, joita allekirjoittanut on 
myös vetänyt.

Lajitreenit aloitettiin Talissa

Lajitreenit alkoivat marraskuun 
puolessa välissä HGK:n sisähar-

joittelutilassa. Vaikka välillä tila 
tuli ahtaaksi viidentoista junio-
rin ja parin valmentajan ollessa 
paikalla, on lyöntihuone loista-
va paikka aloittaa talven lajit-
reenit. Paikan etuna ovat peilit 
molemmista suunnista sekä ly-
hyt lyöntimatka. Näin voidaan 
keskittyä talviharjoittelun alus-
sa lajiteknisten asioiden paran-
tamiseen kaikessa rauhassa. Pei-
leistä voi tarkkailla omaa teke-
mistä ja pallon lennosta ei tässä 
uuden asian opetteluvaiheessa 
tarvitse hirveästi välittää. Putti-
matolla pystyy hyvin harjoitte-
lemaan putin tekniikan oleelli-
simmat asiat kaikessa rauhassa, 
ennen siirtymistä harjoittelussa 
eteenpäin.

Tammikuun alussa treenit 
siirtyivät Golfsatamaan, jossa 
lyöntimatka kasvaa ja pallon 
lento antaa palautetta omasta 
toiminnasta. Pidempi lyönti-
matka antaa myös hyvät mah-
dollisuudet harjoitella eripitui-
sia lähestymislyöntejä, joiden 
hallitseminen on yksi avainasi-
oista hyvään tulokseen.

Kaikki voivat rakentaa

Lajitreeneissä vetäjinä ovat toi-
mineet Jusa Hämäläinen, Jani 
Saarinen ja Henrikki Tolonen, 
joista kaksi on aina paikalla 
treeneissä. Treenien mottona 
on pitää asiat yksinkertaisena. 
Perusasioiden kertausta: hy-
vä ote, alkuasento, tähtäys se-
kä rytmi, että uusien lyöntien 
opettelua kuten kierrelyönnit 
yms. Nämä ovat sellaisia asioita, 
joiden varaan jokainen iästä ja 
tasosta riippumatta voi rakentaa 
hyvän ja järkevän talviharjoit-
telun. Ja kun siihen lisää vielä 
omasta kehosta huolehtimisen 
esim. säännöllisen venyttelyn ja 
jumpan avulla, niin omasta pe-
laamisesta tulee varmasti nau-
tittavampaa.Henrik Soras ja Linnea Lehtonen näyttävät aitakävelyn mallia. Otto Meri, Ilkka Salminen ja Sami Vanni odotta-

vat vuoroaan.

Wiljami, Sami ja Ege Costa Ballenan 
kentän 10. teellä.
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Junnut

HGK:n juniorijoukkueen tal-
vileiri järjestettiin Espanjassa 
11.–18.2.2007. Leiripaikka-
na oli Lounais-Espanjan Cos-
ta Ballena, joka sijaitsee n. 40 
km Jerezin kaupungista. Leirin 
kokoonpano oli pieni, mutta si-
täkin tasokkaampi. Mukana oli-
vat Sami ”Ege” Ekholm, Sami 
Vanni, Wiljami Siitonen sekä 
valmentajana Henrikki Tolo-
nen. 

Costa Ballena tarjosi loista-
vat puitteet sekä harjoitteluun 
että pelaamiseen. Klubilla on 
27 reikää, iso range, hyvät lä-
hipelialueet sekä erinomainen 
yhdeksän reiän par 3 kenttä. 
Asuimme aivan kentän vieres-
sä kahden makuuhuoneen apar-
tementos asunnossa ja ruokailut 
hoidimme muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta omassa 
keittiössämme.

Keskityttiin lähipeliin

Leirin pääpaino oli pelaamises-
sa: seitsemän kierrosta yhtä mo-
nessa päivässä, sekä yksi kierros 
par 3 kentällä. Pelit sujuivat 
pojilta alusta asti todella hyvin 
ja koko ajan vielä parantuen. 
Kaikilla pitkä peli ja varsinkin 
drivet olivat todella hyviä, jo-
ten harjoittelu keskittyi suurilta 
osin lähipeliin, joka on usein si-
säharjoittelusta ulos siirryttäessä 
se osa-alue joka vaatii eniten hi-
omista ja tuntuman hakua. Var-
sinkin puttien ja lähestymisten 
pituuskontrolli on asia, mihin jo 
sisällä harjoitellessa kannattaa 
kiinnittää erityisesti huomiota.

Kahdeksasta seitsemään

Päivän ohjelma alkoi aamuisin 
klo 8 – 9 ja usein tulimme klu-
bilta auringon jo laskiessa n. klo 
19. Päälle vielä pientä kehoa 
huoltavaa harjoittelua ja venyt-
telyä, jotta kroppa olisi seuraa-

vana päivänä täydessä toimin-
takunnossa. Päivän kruunasi 
yleensä koko nelikon yhteis-
toimin valmistama päivällinen, 
jonka jälkeen olikin mukava 
käydä päivän pelejä ja treenejä 
läpi. Jos en itse pelannut, niin 
kuvasin poikien peliä videolle 
ja katselimme illalla mitkä asiat 
olivat pelissä hyviä ja mitä voisi 
tehdä vielä paremmin.

Leiri oli kaikin puolin todel-
la onnistunut: ilmat olivat suo-
tuisat, koko ryhmällä iloinen ja 
innokas tekemisen meininki. 
Viikko meni todella nopeasti, 
niin kuin aika menee kun on 
hauskaa! Wiljamin ja Samin 
suunnatessa takaisin Suomeen 
18.2., jäimme Egen kanssa vie-
lä kolmeksi viikoksi Ballenaan 
Golfliiton järjestämään Golf-
kouluun, treenileirille joka on 
tarkoitettu eri golflukioissa 
opiskeleville pelaajille. Ege jäi 
Golfkouluun pelaajan ja allekir-
joittanut valmentajan ominai-
suudessa.

Pitkä perinne

Talin junnujen edustusjoukku-
een Espanjan leirit olivat pit-
kään jatkunut perinne aina -90 
luvun loppupuolelle saakka. 
Tämänvuotisen kokemuksen 
perusteella perinne tulee var-
masti jatkumaan.

Leirin omakustannushinta 
oli 1000 €, joka sisälsi kaiken 
muun paitsi ruokailut. Joten jos 
olet HGK:n juniorien edustus-
joukkueessa tai uskot sinne pää-
seväsi, merkkaa tämä ajankohta 
kalenteriin tulevien leirien va-
ralta. Leiri ruoholla katkaisee 
mukavasti halliharjoituskau-
den ja antaa suuntaa lopputal-
ven treenille. Näin sitten kau-
den alkaessa Suomessa peli on 
hyvässä vireessä ja voi keskittyä 
täysillä pelaamiseen.

Henrikki Tolonen

Costa Ballenan leirillä seitsemän kierrosta viikossa

Wiljami, Ege ja Sami treenaamassa pitchejä.

Wiljami ja birdie.

Wiljami avaa auringon vasta nous-
tessa.
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Automyyntimme palvelee ma-pe 8–18 ja lauantaisin 10–15. 
Herttoniemi • Kaivoksela • Malmi • Olari

Katso lisätietoja www.bilia.fi 

VOLVO V70 CLASSIC on kaikkien aikojen ylellisin golf-auto. Tilavaan, helposti kuormattavaan tavaratilaan mahtuu mu-

kavasti isommankin peliporukan bägit. Huippuvarustellussa matkustamossa, mukavilla nahkaistuimilla on rentouttavaa taittaa 

pitkääkin matkaa. Vakiovarusteluun kuuluu kaikki mitä Volvon arvostetuilta Classic-mallilta voit odottaakin. Tule Biliaan koe-

ajamaan kaikkien aikojen ylellisin Sportswagon.

Volvo V70 Classic vakiovarusteina mm: Bi-Xenon valot, DSTC ajovakaudenhallintajärjestelmä, ECC automaattinen 

ilmastointi, 17” alumiinivanteet, Sport Nahkaverhoilu, Ajotietokone, Sumuvalot, Audiojärjestelmä ja CD soitin, Sähkötoiminen 

kuljettajanistuin, Sisäilman laatujärjestelmä

Varaa koeajosi Biliasta nyt puhelimitse 010 852 211 tai netistä www.bilia.fi 

Volvo V70 Classic 2.4 149 hv 41.900  + toim.kulut 600 .
(EU-yhd. 6,5-10,6 l/100 km, CO2 172-255 g/km.)

YLELLISTÄ TILAA – MYÖS KOKO PERHEEN BÄGEILLE.

Volvo. for life.

VOLVO V70 CLASSIC
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Kenttä-
      toimikunta

����

Leikkuujuna maanantaina ja perjantaina

Tasaisemman laadun aikaan 
saamiseksi ja ympäristölle ai-
heutettavien häiriöiden vä-
hentämiseksi  kentän leikka-
uksessa  on siirrytty pelino-
peudella etenevään leikkuuju-
na järjestelmään, jossa kaikki 
leikkaus yms.  toimenpiteet 
(teet,  foret, väylät, geenit,  
reiät ja bunkkerit) leikataan 
kerralla klo 06.10 alkaen 
maanantaina, keskiviikkona 

ja perjantaina. Leikkuujuna 
starttaa  5. väylältä kiertäen 
ensimmäiset väylät vastapäi-
vään jolloin 1. viheriö leika-
taan klo 07 jälkeen. Leikkaus-
aamuina (ma, ke,  pe) pelaajia 
päästetään kentälle vasta leik-
kuujunan jälkeen klo 07.30 
alkaen. Tällöin kentänhoita-
jat eivät joudu seisottamaan 
koneita pelaajien takia tai pe-
laajat eivät joudu odottamaan 

leikkaajia, jolloin myös pelaa-
minen on tasaista ja sujuvaa. 
Lisäksi pelaajat voivat pelata 
leikattuja, samankuntoisia ja 
laatuisia väyliä koko kierrok-
sen ajan.  Myös kentänhoitaji-
en turvallisuus paranee.

Kun koko kenttä on kerralla 
leikattu ( n 4. 5 h) vapautuu 
kenttähenkilöstö tekemään 
muita töitä.  Odotusaikoja ei 
ole, jota kautta myös tuotta-

vuus paranee. Viheriöt leika-
taan edelleenkin päivittäin 
sekä reiät vaihdetaan avoin-
ten kilpailujen aamuina. Kar-
heikot ja semiruffit leikataan 
edelleenkin omana suorituk-
sena  pääsääntöisesti kerran 
viikossa.

Uutisia

Rangepalloja saa
käyttää vain rangella
Range ja sen vieressä oleva vi-
heriö bunkkereineen on kaikki-
en käytössä. Greenille saa chi-
pata ja lyödä bunkkerilyöntejä. 
Viheriöllä ja bunkkereissa ei saa 
käyttää rangepalloja.

Rangen pohjoispuolella oleva 
pitch-alue, ns.vanha vitonen on 
vain jäsenten käytössä. Alue 
on rajattu ja merkitty kilvellä. 
Pitch-alueella ei saa käyttää 
rangepalloja.  

Vain jäsenten käytössä oleva 
harjoitusalue (viheriö, bunkke-
ri, pitch ja chip ) on ns. alaput-
tigreeni 18 väylän lännen puo-
leisella alueella. Sielläkään ei 
saa käyttää rangepalloja. Alue 
on merkitty kilvin: Vain HGK:
n jäsenille.

Väylän 5 greenin vieressä ole-
va ns.yläputtigreeni on kaikki-
en käytössä. Greeni on puttig-
reeni, joten sille ei saa chipata 
tai pitchata.  

Junioreiden vakio- ja 
harjoitusvuorot

Junioreiden harjoitukset pide-
tään alla olevan aikataulun mu-
kaisesti, jolloin lähipelialueella 
voi olla jonkun verran vilkasta. 
Jos haluat harjoitella ”rauhassa”, 
voit valita jonkin toisen ajan-
kohdan. Toisaalta myös meidän 
muiden golfareiden velvollisuus 
on tukea kasvatustyötä, joten 
vanhempien valvonta on myös 
tervetullutta. 

Ohjaustunnit maanantaisin 
klo 18 – 19, jonka jälkeen on 
peli-ilta klo 19.15 alkaen

Lähipeliharjoitukset ovat tiis-
taisin klo 18 – 21.

Valmentajien johtamat jouk-
kueharjoitukset ovat touko-
kuussa torstaisin klo 17 – 20. 
Koulujen päätyttyä harjoittelu 
tapahtuu keskipäivän aikaan 
keskiviikkona ja torstaina.

50-vuotias nainen 
ja 55-vuotias mies
senioreita
Nainen, joka on täyttänyt tai 
täyttää tänä vuonna 50 vuotta 
ja mies, joka on täyttänyt tai 
täyttää tänä vuonna 55 vuotta 
kuluu automaattisesti HGK:n 
senioreihin. Hän saa osallistua 
kaikkiin erikseen senioreille 
järjestettyihin tapahtumiin ja 
kilpaluihin sekä tietysti kaik-
kiin yleisen sarjan kilpailuihin 
kilpailukohtaiset rajoitukset 
huomioon ottaen. 

Entiset ja 
uudet valvojat 
tervetelulleita
Jatkamme ja tehostamme 
valvojatoimintaa. Jos halu-
at vapaaehtoiseksi valvojaksi, 
ota yhteys klubin kapteeniin 
Bernt Heikeliin (0505567018) 
benrt.heikel@welho.com tai 

toiminnanjohtajaan Ilkka 
Ulanderiin (0407189682,
ilkka.ulander@helsingingolf-
klubi.fi). Entiset valvojat olet-
te tervetulleita edelleenkin 
mukaan toimintaan. Pidämme 
valvojien kesken koulutustilai-
suuden kesäkuun alussa. Tilai-
suuteen lähetämme eri kutsun.

Piccadillyn kioskissa
välipala-automaatti
Piccadillyn kioskiin on hankit-
tu välipala-automaatti siellä jo 
aikaisemmin olleen juoma-au-
tomaatin lisäksi. Välipala-au-
tomaatissa on palauttava kolik-
kolukko, joten tasaraha ei ole 
välttämätöntä. Ravintoloitsijan 
hallinnoimaan automaattiin 
tullaan valitsemaan erityisesti 
golfkierrokselle sopivia energi-
aa vapauttavia välipaloja. Kehi-
tämme valikoimaa saamamme 
palautteen ja kertyneen myyn-
nin perusteella. 
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Joustavuus nopeuttaa peliä
risteävillä väylillä 14 ja 15

Viime vuosina on Talissakin 
noussut esille hidastuneet peli-
kierrokset. Vaikka kenttämme 
on sinällään varsin nopea pela-
ta lyhyine siirtymineen, olem-
me saaneet huomata pelikier-
rosten kestävän vuosi vuodelta 
yhä kauemmin.

Kentällemme on ainutlaatuis-
ta risteävät väylät 7 ja 18 sekä 
14 ja 15. Ohjeeksi näihin ris-
teyspaikkoihin on pelaajille an-
nettu, että suurempi numeroista 
reikää pelaavilla on etuoikeus. 
Tätä ohjetta ovatkin pelaajat 
noudattaneet, pelin sujuvuuden 
kustannuksella, ehkä liiankin 
kirjaimellisesti. Joustavuuden 
puuttuessa peli hidastuu eten-
kin 14. ja 15. reiän risteyksessä 
usein turhaan. Sisääntulo ruuh-
kautuu yllättävän nopeasti kun 

14:a pelatessa taakse on juuri 
jätetty kentän pisin par 3-reikä, 
jossa vuoroa on jouduttu odot-
tamaan usein pitkään. Tilanne 
ei yleensä parane tästä loppua 
kohti, koska 15:n jälkeen on 
edessä jälleen pitkä par 3. Kier-
roksen alkuvaiheessa pienen 
odottelun helposti jaksaa, mut-
ta mitä pidemmälle peli etenee, 
sen paremmin pelaajat toivoisi-
vat kentän vetävän.

Mitä asialle voisi tehdä? 
Joustavuudella voitaisiin var-
masti parantaa viihtyvyyden 
ohella myös pelinopeutta. Tun-
netusti pelaajat käyttävät eni-
ten aikaa työskentelyyn vihe-
riöillä ja tiiauspaikoilla. Näin 
ollen olisi monesti järkevää, että 
15. reikää avaava ryhmä antaisi 

tiiauspaikalla ollessaan perässään 
tulevan ryhmän lyödä lähesty-
mislyöntinsä kohti 14. viheriötä. 
Näin olisi turvallista menetellä 
silloin, kun koko 15. väylää pe-
laava ryhmä lyö avauslyöntinsä 
ylätiiltä (keltainen ja valkoi-
nen) ja kun lähestymislyönnit 
14. viheriölle suoritetaan väy-
lältä tai sen oikealta puolelta. 

Pelin jatkaminen 14:lla pit-
kän avauksen jälkeen, joka 
päätyy 15. väylän avauslyön-
tien sektoriin, olisi luonnolli-
sesti asia erikseen.  Lyötyään 
pallonsa ryhmät olisivat val-
miita jatkamaan peliänsä yhtä 
aikaa ja kohtaisivat toisensa 
15. tiin etupuolella. Lähipeli 
ja viheriötyöskentely 14:lla vie 
niin kauan aikaa, että 15. reikää 
pelaava ryhmä ehtii yleensä alta 

pois, ennen kuin perässä tuleva 
ryhmä on valmiina aloittamaan 
pelin 15:lla. Väylän 14 pelilin-
jan muutos uusine esteineen ja 
istutuksineen vähentänee omal-
ta osalta myös vasemmalle lyö-
tyjen avausten määrää ja siten 
edesauttaa yllä kuvattua menet-
telytapaa.

Toimimalla joustavasti on 
mahdollista jouduttaa peliä 
myös muualla kentällämme tur-
vallisuudesta tinkimättä. Otta-
kaamme kaudella 2007 toiset 
kentänkäyttäjät entistä parem-
min huomioon. Näin viihdym-
me kaikki paremmin rakkaan 
harrastuksemme parissa!

Timo Huuhtanen
Kenttätoimikunnan 

puheenjohtaja

Kenttä-
      toimikunta
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Kenttä-
      toimikunta Keskustelua

Asko Arkkola:

Kysymyksistä 
olisi voinut en-
nustaa tuloksen
En malta olla kommentoimatta 
Tali Golf 3/2006 paria juttua.

Finnair Masters 
jäsenkysely

Pääkirjoituksessa oli otettu esil-
le kyselyn tulokset. Siitä miten 
kysely oli laadittu, olisi jo voi-
nut melko tarkkaan ennustaa 
myös tuloksen. Se, että vain n. 
50 % vastasi, on jo sinänsä fars-
si. Itse kyselylomake jo sinänsä 
esti varmasti usean vastaamasta 
"jottei tule leimattua!". Mene-
telmä muistutti lähinnä vanhan 
Neuvostoliiton vaaleja ja tulos-
kin oli samanlainen eli sellainen 
kuin haluttiin. Nyt on jo kuultu 
kommentteja: "sinäkin olit vas-
taan!". Eli se siitä kyselystä!

Talilaisten todellinen kanta 
asiaan ilmenee Jaana Jalosen 
jutusta. Kun vain noin 100 il-
maantui päivittäin Taliin seu-
raamaan kilpailua niin siinä 
on parempi jäsenten mielipide 
asiaan.

Toinen hyvä syy vastata kyllä 
käy myös ilmi Jaanan kirjoituk-
sesta. Kaiken kaikkiaan 535 ta-
lilaisten kierrosta pelattiin ko. 
viikon aikana muualla. Moni 
äänestikin puolesta päästäkseen 
vieraskentille pelaamaan ja il-
maiseksi! Hyvä niin, saavathan 
jäsenet siten jotain hyötyä. Toi-
vottavasti HGK saa korvauksen 
erikseen tästä vieraspelaamises-
ta, ettei se mene saamastamme 
netosta. 

Pickadilly

Samassa Tali Golfin numerossa 
Kosti Kuronen yrittää valottaa 
hieman taustaa Pickadilly ta-
paukselle. Artikkelista saa kä-
sityksen, että reikien 13 ja 16 
lyhentämiselle ja uusien tiiden 

Pelatessaan ensimmäistä kier-
rostaan tänä keväänä Talissa, 
golffarit kohtaavat uljaan uuden 
ja laajennetun Piccadillyn, jota 
kiertää vaikuttava kivimuuri. 
Kuten Kosti Kuronen kirjoituk-
sessaan (Tali Golf 3/2006) ker-
toi, on Piccadillyn muutostöillä 
tavoiteltu parempilaatuisia kel-
taisia ja valkoisia tiiauspaikkoja 
sekä parempia mahdollisuuksia 
yleisölle seurata kilpailuja tältä 
alueelta. Kivimuuri sekä uudet 
polut selkeyttävät lisäksi pelaa-
jaliikennettä alueella ja siten 
edesauttavat pelin sujuvuutta 
sekä turvallisuutta. Piccadillyn 
lisäksi myös ns. alatiit väylillä 
10, 13 ja 16 on samalla kertaa 
peruskorjattu, joten myös näiltä 
lyöntipaikoiltakin pelaavat pää-
sevät nauttimaan entistä parem-
mista kenttäolosuhteista.

Laaja kivimuuri pelialueel-
la tuo mukanaan joukon uusia 
golfsääntöihin liittyviä tilantei-
ta Talin kentällä. Koska muuri 
on määritelty kentän oleelli-
seksi osaksi, ei pelaaja saa pu-
dottaa palloa ilman rangaistusta 
tilanteessa, jossa muuri häiritsee 
lyöntiasennon ottamista tai ai-
ottua svingiä, oli pallo sitten lä-
hellä muuria tai muurin sisällä. 
Mikäli pelaaja haluaa vapautuk-
sen tästä muurin aiheuttamasta 
haitasta, tulee hänen julistaa 
pallon paikka pelaamattomaksi 
ja pudottaa pallo yhden lyönnin 

Uljas uusi Piccadilly ja
pelaamaton paikka

rangaistuksella säännön 28 mu-
kaisesti. Tällöin pelaajalla on 
kolme eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1 (Sääntö 28 c)

Mikäli pelaaja valitsee kyseisen 
säännön yleisimmin käytetyn 
vaihtoehdon (c), tulee hänen 
pudottaa pallo kahden mailan-
mitan sisälle sen alkuperäisestä 
paikasta. Tällöin kuitenkin saat-
taa olla vaikeata - reiän sijainnis-
ta riippuen - pudottaa pallo muu-
rin ja viheriö 15 väliselle alueelle 
siten, ettei pallo olisi lähempänä 
reikää ja pelaaja vapautuisi muu-
rin aiheuttamasta haitasta. Tämä 
tilanne ilmenee oheisen kuvan 
esimerkkikohdissa A. 

Jos pelaaja haluaa pudottaa 
pallon kahden mailan mitan 
päähän Piccadillylle, mittaus tu-
lee tehdä pallon sijaintipaikasta 
suoraan muurin läpi. Valitetta-
vasti Decision 20-2b/2, joka an-
taa pelaajalle tämän oikeuden, 
ei kerro sitä, miten tämä tulisi 
käytännössä tehdä. Muurin mit-
tasuhteista johtuen vapauttava 
paikka olisi joka tapauksessa niin 
lähellä muurin reunaa, että olisi 
aina olemassa vaara, että pudo-
tettu pallo vierii alas Piccadillyl-
tä paikkaan, jossa muuri edelleen 
haittaa pelaamista ja joka ei ole 
alkuperäiseen pallon paikkaan 
verrattuna lähempänä reikää. 
Tässä tapauksessa pelaaja saisi 
jälleen yhden rangaistuslyön-

nin, mikäli hän päättäisi pudot-
taa pallon uudelleen. 

Vaihtoehto 2 (Sääntö 28 b)

Jos pelaaja kuitenkin päättää 
jatkaa peliään Piccadillyltä, voi 
hän pudottaa pallonsa sinne yh-
dellä rangaistuslyönnillä sään-
nön 28 b-vaihtoehdon mukai-
sesti, riippuen jälleen reiän si-
jainnista. Tällöin pelaajan tulee 
pudottaa pallo sijaintikohtansa 
taakse Piccadillylle miten kau-
as tahansa pitäen sijaintikohtaa 
suoraan pudotuskohdan ja rei-
än välissä (siis ns. lippulinjassa) 
Katso kuva esimerkin pisteet B. 
Tällöin pelaajan pitäisi pudottaa 
pallo kauemmaksi kuin kahden 
mailanmitan päähän Piccadil-
lyn reunasta, koska tapauksessa, 
että pallo vierii alas Piccadillyl-
tä, pelaajan pitää pudottaa pal-
lo uudestaan ilman rangaistusta 
(sääntö 20-2c).

Vaihtoehto 3 (Sääntö 28 a)

Säännön 28 a mukaisesti pelaaja 
voi myös pudottaa pallonsa mah-
dollisimman lähelle paikkaa, jos-
ta pallo viimeksi pelattiin, oli se 
sitten karheikko, väylä, bunkkeri 
tai tiiauspaikka, jossa sen saa tie-
tenkin asettaa tai tiiata. 

On huomattava, että edel-
lä kuvatut vaihtoehdot pätevät 
riippumatta siitä pelataanko väy-
lää 9 vai 15. 

On myös mahdollista, että 
pallo päätyy Piccadillylle, jol-
loin pallo on pelattava sijainti-
paikaltaan. Matala kivimuuri, 
joka ympäröi koivua reiän 16. 
valkoisen tiin vieressä on mää-
ritelty kentän oleelliseksi osaksi, 
toisin kuin Piccadillyn katos, jo-
ka on kiinteä haitta, aivan kuten 
ennenkin.

Tosigolffari ei ehkä halua li-
sälyöntiä edellä olevista vapau-
tusmenetelmistä, vaan yrittää 
pelata pallon jollain konstilla 
parempaan paikkaan. Onnea 
yritykselle!

(Sääntötulkinta käännetty Kenneth Chap-
manin englanninkielisestä tekstistä.)

Timo Huuhtanen sanoo mielipiteensä Piccadillyn kivimuurista ja tiiaus-
paikkojen tasaisuudesta. Suunnittelusta vastaava Kosti Kuronen ja toimin-
nanjohtaja Ilkka Ulander kuuntelevat.
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Askolle
Oppinut ystäväni Asko Arkko-
la kommentoi Piccadillyä kos-
kevan kirjoitukseni yhtä lauset-
ta, joka alkoi: Timo Haapasen 
johdolla 90-luvun vaihteessa 
rakennettiinkin varatiit...."  
Olen edelleen sitä mieltä, että 
lausetta ei voi ymmärtää vää-
rin. Tietenkin hankkeella oli 
johtokunnan siunaus. Mutta se 
toteutettiin omana työnä Timo 
Haapasen johdolla! "Onko tä-
mä nyt niin vaikeaa!" 

Muutoin oppinut ystäväni 
kirjoittaa rakkaan golfkenttän-
sä kyseessä olevan tii-alueen ni-
men väärin (Pickadilly?). 

Ystävällisin terveisin 
Kosti Kuronen

rakentamisen takana olisi ollut 
silloinen intendenttimme Ti-
mo Haapanen. Ne vielä muka-
na olevat aktiivipelaajat muis-
tavat, että sen muutoksen isät 
olivat Paul Andersson (kent-
tätoimikunnan pj) sekä Johan 
Schaumann, molemmat joh-
tokunnan jäseniä, eli muutos-
työllä oli johtokunnan siunaus. 
Syy oli se, että enää eivät Talin 
seniorit pääse yhdellä lyönnillä 
greenille par 3:lla!

Timo Haapanen kirjoittaa 
minulle asiasta seuraavaa:

"En minä voinut päättää 
mistään muutoksista tai uudis-
rakentamisesta Talin kentällä. 
Kentänhoitajana olen aina ollut 
tarkka siitä, että minun kaikilla 
kentillä suorittamillani suurem-
milla töillä on aina johtokun-
nan päätös takanaan. Talissa-
kin minulla oli päätösvalta vain 
juoksevista kentänhoitomenois-
ta budjetin mukaisesti. Mitähän 
Kosti oikein tarkoittaa?!"

 Terveisin
 Asko Arkkola    

Jenni ja Tytti
uudet caddiemasterit
Hannan tiimiin liittyy tänä keväänä kaksi uutta caddiemas-
teria: Jenni Perätalo ja Tytti Hirvonen. Emilia Tolsa ja Eeva 
Meriluoto jatkavat. Head-caddiemasterina jatkaa edelleen 
Johanna Lindqvist. Toivottakaamme kaikki lämpimästi ter-
vetulleiksi Taliin. Golf on pelinä tuttu uusille caddiemaste-
reille. Osalla on myös työstä kokemusta muilta kentiltä. Toi-
vomme jäsenistöltä kärsivällisyyttä siihen asti kunnes uudet 
caddiemasterit oppivat tuntemaan Teidät ja Talin tavat.   

Kiitos palautteestasi.  On hyvä, 
että jäsenten kesken käydään 
keskusteluja meille kaikille tär-
keistä ja yhteisistä asioista.  

Halusit vielä palata tuohon 
syksyllä järjestettyyn Finnair 
Masters jäsenkyselyyn.  Olin 
itse vaatimassa jäsenkyselyä ai-
heesta, sillä halusin, että koko 
jäsenistön mielipidettä kuultai-
siin ennen päätöksen tekemis-
tä.

Laadin myös kyselyn, jossa 
mielestäni oli hyvinkin tasaver-
taiset vaihtoehdot, kyllä, ei ja ei 
väliä -vaihtoehtojen kesken.

Vastausprosentti, joka oli lä-
hes viisikymmentä, oli itse asi-
assa jopa odotettua suurempi.  
Lähihistoriassa ei meidän klu-
bimme jäsenkyselyihin ole vas-
tattu yhtä innokkaasti.  Uskon, 
että nimenomaan kaikki ne, 
jotka olivat ehdottomasti ta-
pahtumaa vastaan tai sen puo-
lesta palauttivat kyselyn.  Osa 
positiivisesti vastanneista halu-
aa nimenomaan itse kisan Ta-
liin, toiset taas haluavat nauttia 
mahdollisuudesta pelata muilla 
kentillä veloituksetta kilpailu-
viikon ajan.  Jokaiselle kuiten-
kin tasavertaisuuden nimissä 
suotakoon omat motiivinsa kyl-
lä -vastauksen antamiseen.  

Se, että olemme päätyneet 
jälleen "vuokraamaan" kent-
tämme kolmannelle osapuolel-
le tulevalla kaudella, hyödyttää 
myös monin tavoin jäsenistö-
ämme.

Osa tulee nauttimaan kan-
sainvälisestä kilpailutunnelmas-
ta Talissa, osa käyttää hyödyk-
seen vapaat pelioikeudet muilla 
kentillä.  Kaikki jäsenet tulevat 
joka tapauksessa hyötymään 
kenttämme loistavasta kunnos-
ta sekä siitä, että vuokrarahan 
turvin voimme jälleen vähentää 
aikaisempina kesinä pidettyjen 
yritystapahtumien määrää.  

Loppukommenttina voin 
edelleen vakuuttaa, että nyt 
allekirjoittamamme sopimus 
on jälleen aikaisempia vuosia 
edukkaampi Talin näkökul-
masta ja kattaa myös talilaisten 
vieraspelaamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Jaana Jalonen
Kilpailutoimikunnan 

puheenjohtaja
 

Hyvä jäsen 
Arkkola,

Parempaa golfia toimikunta suunnittelee tulevan kauden ta-
pahtumia ja toimintaa mm. viime syksynä naisten syyskoko-
uksessa toteutetun pienmuotoisen jäsenkyselyn pohjalta. Oh-
jelmassa on jo joitakin kertoja kokeillun UKK- kävelytestin 
toteuttaminen joukolla. Kuten aikaisempina vuosina, järjes-
tetään  pienryhmille mahdollisuus valmennukseen erilaisten 
harjoitusten parissa, pro Jani Saarisen ohjauksessa. 

Tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen, hyvä kunto ja pa-
rempaa golfia, ei onnistu pelkästään toimikunnan avulla, 
tarvitaan myös aktiivisia jäseniä paitsi osallistumaan tapah-
tumiin myös auttamaan tilaisuuksien järjestelyissä. Jokainen 
jäsen voi myös esittää toimikunnalle aloitteita ja uusia ide-
oita. Aktiivista osallistumista, yhteistyötä ja parempaa golfia 
alkavalla kaudella toivottaen!

Toimikunnan puolesta
Ilona Lahtinen, pj

Toimikunnan jäsenet
Eijaleena Askolin, 
Jani Saarinen, pro, 

Riitta Serlachius 
ja Ritva Vuola

Parempaa
 golfia

Parempaa golfia kesällä 2007
ei yksin toimikunnan avulla

Toimisto



MATKALL A MENES T YK SEEN.
Suomalaisen urheilun ja kulttuurin nousua siivittämässä.


