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75-vuotiaan junnujuhlaa
Juhlat on juhlittu ja arki on 
taas täällä. Arvomerkkien sade 
75-vuotisjuhlissa on muuttunut 
normaaliksi suomalaiseksi kesä-
sääksi. Tässä lehdessä palaute-
taan kuitenkin mieliin juhlat ku-
vin ja sanoin. Kimmo Setkänen 
kiersi kameroineen juhlakisassa. 
Hänen kuvansa menneiden ai-
kojen asuihin sonnustautuneista 
talilaisista kertovat paljon juhli-
en hengestä. Juhlatoimikunta oli 
suunnitellut junnutoimikunnan 
kanssa nuorille oman ohjelman-
sa. Pelaaminen oli tärkeää, mutta 
yhtä tärkeää olivat luontoretki, 
yö tallin vintillä tai letunpaisto. 
Näistä kertovat caddiemasterei-
den ottamat kuvat.

Tänä vuonna Suomessa ovat 
useat seurat ja liitot juhlineet sa-
tavuotista taivaltaan, mikä vai-
kutti osaltaan omien juhliemme 
ns. mediaseksikkyteen. Siksi 
meidän on syytä olla tyytyväi-
siä, että historialliset asumme 
pääsivät Ylen urheilun aamu-
lähetykseen. Lassi Tilanderin 
kirjoittaman historiikin perus-
teella kirjoittivat 75-vuotiaas-
ta Helsingin Golfklubista sekä 
Hufvudstadbladet että Helsingin 
Sanomat. 

Mutta, kuten puheenjohta-
ja Leif Ekström sanoo, nyt on 
katsottava tulevaisuuteen. Nä-
kymät eivät ole yhtä valoisia 
kuin auringonpaiste juhlapäivi-
nä. Kentällämme on tapahtunut 

enemmän ilkivallan tekoja kuin 
vuosiin, räikeimpänä Piccadillyn 
kioskin ryöstö. Edellisen aallon 
seurauksena klubi teki sopimuk-
sen alueen valvonnasta. Nyt on 
edessä sama, minkä lisäksi on 
ilmeisesti kenttää reunustavia 
aitoja korjattava ja rakennetta-
va uudelleen, ettei esimerkiksi 
range saa uutta käyttötarkoitusta 
kansainvälisenä jalkapalloilun 
harjoituskenttänä.

Mutta junnuista vielä. Nuori 
Suomi ry ja Suomen Golfliitto 
ovat palkinneet HGK:n jun-
nutyöstään. Kriteerit löytyvät 
junnusivuilta. Palkinto saadaan 
tehdystä työstä, mutta meidän ei 
ole syytä kuin hetken hyvänolon 
tunteeseen. Sinetti on ansaitta-
va joka vuosi uudestaan. Jaana 
Karhila-Räsänen on vetänyt 
junnutoimintaa vuodesta 1998. 
Hän korostaa vanhempien mer-
kitystä, yllätys yllätys, lasten 
golfharrastuksen jatkumisessa. 
Asennevamma ei ole vain gol-
fin ongelma. Samanlaiset viestit 
kertovat laajemminkin, että lap-
set pannaan aloittamaan se tai 
tämä trendikäs harrastus, mutta 
usein vanhempien mielenkiin-
to lopahtaa ennen kuin lapsen. 
Homma jätetään ikään kuin 
muiden hoidettavaksi, kun elä-
män ja urheilun yleensä perusar-
vot pitäisi oppia kotona ja sovel-
taa niitä esimerkiksi Talissa.

Vanhempien aito osallistumi-

nen on sitäkin tärkeämpää kun 
tästä lehdestä voimme lukea  
valmentajiemme Jusan, Janin  
ja Henkan viestin. Heidän sy-
däntään lämmitti junnujen vil-
pitön into. Se osoittaa, kuten he 
kirjoittavat, että junnuleireillä 
on tehty oikeita asioita: ”Tär-
keintä on kuitenkin leiriläis-
ten tutustuminen toisiinsa sekä 
meihin valmentajiin. Se, että on 
kesän treeneissä muutama kave-
ri ja valmentaja, jonka tuntee 
helpottaa nuoren harjoituksiin 
tuloa melkoisesti. Ja tutkitusti 
myös oppiminen on helpompaa 
turvallisessa ja tutussa ympäris-
tössä,” he mm. kirjoittavat.

Gary Wolstenholm on yksi 
kansainvälisen golfin tunne-
tuimpia nimiä. Ei niinkään ta-
valliselle golfarille vaan lajia pi-
tempään seuranneille. 47-vuo-
tias brittiamatööri pelasi ensim-
mäisen kerran Erkko Trophyssä 
20 vuotta sitten. Elokuussa hän 
on taas Talissa. Lukekaa hovihis-
torioitsijamme Lassin kirjoitus ja 
tulkaa kuuntelemaan amatööri-
golfin historian pallojen suhinaa 
Taliin elokuun alussa vaikka 
kävisittekin pelaamassa välillä 
vaihtokentällä Espoossa.

Syyskuun alussa on sitten suu-
rin voimainponnistus Finnair 
Masters, josta hyvän sään lisäksi 
voi toivoa suomalaisten nais-
golfreiden laajaa rynnistystä �0 
parhaan joukkoon. Talissa sen 
pitäisi onnistua. Eikö?

PS
Kapteeni Bernt Heikel iloitsee 
juhlakisan osanosanotosta 120 
pelaajaa! Hän toivoo, että mui-
hinkin kisoihin riittäisi intoa. 
Osallistukaamme.

 
Kari Kallio

Pääkirjoitus
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Puheen-
   johtajalta

Kesäkuun alun 75 – vuotisjuh-
lat olivat onnistuneet. HGK sai 
paljon myönteistä julkisuutta ja 
jäsenistöltä en ole kuullut muu-
ta kuin positiivisia kommentte-
ja. Kiitos juhlatoimikunnalle 
hyvistä järjestelyistä.

Juhlien yhteydessä HGK:sta 
tuli Sinettiseura menestykselli-
sestä juniorityöstä. Sinettiseu-
ratunnuksen luovuttaa SLU:n 
(Suomen Liikunta ja Urheilu) 
alainen Nuori Suomi järjestö. 
Sinettiseura tunnus kannustaa 
seuroja panostamaan nuoriso-
työhön tavoitteena nostaa ur-
heilullisten saavutusten tasoa.

Talissa meidän Farmijärjes-
telmämme toimii hyvin ja luo 
pohjan junioritoiminnalle. Mei-
dän pitää myös varmistaa, että 
juniorit pääsevät kehittymään 
kun Farmiaika on ohitettu. Ju-
nioritoiminnassa vetäjäresurs-
sit ovat erityisen suuri haaste. 
Meidän on huolehdittava, että 
resursseja on tarpeeksi. Tulokset 
puhuvat puolestaan.

Turvallisuus 

Sitten toiseen asiaan, turvalli-
suuteen.

Tiedän, että kenttätoimikun-
ta valmistelee turvallisuuteen 

liityvää suunnitelmaa, joka tu-
lee johtokunnan käsittelyyn 
syksyllä. Kenttäturvallisuudessa 
on ainakin kolme erillistä koh-
deryhmää.

Pelaajat

Ensimmäinen ryhmä, me kaik-
ki. Jokaisella pelaajalla pallo vä-
lillä karkaa lyönnin epäonnistu-
essa. Tämä kuuluu peliin. Tär-
keämpää on, että yltiöpäisyydet 
karsitaan ja toimitaan niin, että 
otetaan huomioon muut kentäl-
lä olevat. Sääntöjen noudatta-
misen tärkeydestä ei voi liikaa 
muistuttaa. Myöskin golfetike-
tin noudattaminen on tärkeää

Muut kentällä liikkuvat

Toinen ryhmä ei sinänsä aiheu-
ta ongelmia, mutta on pidet-
tävä koko ajan mielessä, että 
kaavassa kenttä on määritelty 
Golf-alueeksi. Tästä huolimat-
ta muilla ihmisillä on oikeus 
liikkua  kentäalueen teillä ja 
poluilla vapaasti. Suurin osa lii-
kujista on päivittäin liikkeellä. 
He osaavat varoa, mutta usein, 
varsinkin pyöräilijät ilmestyvät 
varoittamatta pelialueelle.

Meidän tehtävänämme on 
huolehtia kaikkien, myös satun-
naisten harhailijoiden turvalli-
suudesta. Lyödään kun väylä on 
varmasti vapaa.

Ilkivallan tekijät

Kolmas ryhmä on mielestäni 
selvästi aikaisempaa ahkeram-
pi. Olen huomannut, että aito-
ja kaadetaan tai niihin revitään 
reikiä. Tällä tavalla tullaan ken-

tälle (rangelle) keräämään pal-
loja, pelaamaan jalkapalloa tai 
tehdään muuta luvatonta. Pic-
cadillyllä ryöstettiin juhannuk-
sen jälkeen kioski rikkomalla 
ovet ja laitteet. Tietysti juomat 
ja rahat vietiin.

Ongelmat lisääntyvät

Pelkään, että ongelmat vain 
lisääntyvät, kun kaupunki ai-
kanaan toteuttaa puistosuun-
nitelmansa ja puita kaadetaan 
seiskan, kasin, ysin ja kahden-
toista takaa. Tähän ongelmaan 
en ole keksinyt muuta ratkaisua 
kuin valvonnan lisäämisen sekä 
vahvojen aitojen lisärakentami-
sen. Aidoilla voidaan ohjata lii-
kennettä niin, että pelaaminen 
ei vaikeudu. Toivon myös, että 
jäsenistö ilmoittaa havainnois-
taan caddiemasterille

Varsinainen golftoiminta 
Talissa on ollut normaalin vil-
kasta. Toivottavasti händärit 
laskevat

Hyvää kesää
Leif Ekström

 

PS. 
Kauko Korpela
myös kapteeni

75-vuotishistoriikista on kaptee-
nien luettelosta pudonnut ansiok-
kaan talilaisen Kauko Korpelan 
nimi. Hän toimi kapteenina vuo-
sina 1983–84. Johtokunnan puo-
lesta pahoittelen tapahtunutta.

Sama

Turvallisuus huolestuttaa

Leif Ekström heitti lapiollisen Golfliiton lahjoittaman männyn juurille.
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Kapteenilta

120 pelaajaa juhlakisassa

Olisi hienoa, 
jos innostusta riittäisi muihinkin kisoihin

Alkukesä. Olemme tänä kesänä 
saaneet nauttia suhteellisen hy-
vistä pelisäistä eikä kenttää ole 
tarvinnut sulkea esim. sateiden 
vuoksi. Samoin kenttä on saatu 
hyvään kuntoon. Myös kaikki 
uudet lyöntipaikat ovat tulleet 
hyvään kuntoon. Kiitos tästä 
kenttähenkilökunnalle ja kent-
tämestarille.

Juhlakilpailu. Kiitos kaikille, 
jotka osallistuivat meidän 75-
vuotisjuhlakilpailuun. Pelaajia 
oli 120 ja hyvin moni oli näh-
nyt paljon vaivaa pukeutumi-
sessa. Olisi hienoa jos muihin-
kin kilpailuihin saataisiin yhtä 
paljon osanottajia. 

Hidas peli ja pelin nopeutta-
minen. Tämä ikuinen ongelma 
on taas tänä kesänä ollut pu-
heenaiheena terassilla. Tässä 
muutama ohje pelaajille, jotta 
peli sujuisi nopeammin. 

– Ole ajoissa paikalla ja il-
moittaudu caddiemasterille.

– Valmistaudu 
omaan suoritukseen 
ennen omaa vuo-
roa. Ehdit usein jo 
kävellä pallosi luo, 
miettiä seuraavaa 
lyöntiäsi ja valita 
mailasi samalla kun 
toinen pelaaja tekee 
oman suorituksen-
sa. Samoin greenil-
lä voi jo valmiiksi 
arvioida oman put-
tilinjansa samalla 
kun muut puttaavat. 
Muista kuitenkin ai-
na huolehtia omasta 
turvallisuudesta ja 
siitä, ettet häiritse 
kanssapelaajia.

– Sijoita aina mailasi sille 
puolelle greeniä mistä jatkat 
seuraavalle avauslyöntipaikalle.

– Merkitse tulos korttiin vasta 
seuraavalla lyöntipaikalla ja sil-
loin kun et ole lyöntivuorossa.

– Pyri vähentämään turhia 
harjoituslyöntejä ennen suori-
tusta.

– Käytä kärryä mikäli mailo-
jen kantaminen selvästi hidas-
taa etenemistä.

– Ota huomioon muut pe-
laajat omassa ryhmässä ja muut 
kentällä olevat. Ei ole tarkoitus 
että muut pelaajat kärsivät yh-
destä hitaasta pelaajasta. Kerro 
myös pelikaverille mikäli hän 
pelaa hitaasti eikä itse tiedosta 
asiaa.

Loppukauden isot kilpailut. 
Kohta meillä on taas edessä 
The Erkko Trophy ja Finnair 
Masters kilpailut. Toivottavasti 
jaksamme taas viedä läpi nämä 
kilpailut yhtä hyvin kuin edel-

lisvuosina. On suuri kunnia 
meidän seurallemme järjestää 
tämän tason kilpailuja. Samalla 
seuramme nuoret pelaajat näke-
vät huippugolfia omalla tutulla 
kentällä ja voivat verrata omia 
taitojaan näihin esikuviin. 

Olemme taas tänä vuonna 
järjestäneet yhteistyösopimuk-
sia muiden kenttien kanssa ja se 
pitäisi mielestäni nähdä suure-
na etuna meille kaikille. On to-
si antoisaa päästä tutustumaan 
muihin seuroihin ja kenttiin 
näin edullisesti. Samalla oma 
kenttämme hoidetaan taas 
huippukuntoon, josta saamme 
nauttia kilpailujen jälkeen. 

Hyvää loppukautta kaikille 
jäsenille ja toivottavasti pär-
jäämme hyvin tulevissa klu-
biotteluissa.

Bernt Heikel

Kapteenin on osattava avata arvomerkin ketjulukko.

Kesän alku on ollut työn-
täyteinen myös meillä 
HGK:n valmentajilla. On 
ollut mukava huomata mo-
nien ihmisten ymmärtäneen 
säännöllisen opetuksen edut. 
Golfia ei opi hetkessä, vaan 
sen oppiminen vaatii aikaa 
ja harjoittelua. Paras tapa on 
saada harjoitteluun oikeat 
ohjeet alan ammattilaisilta. 
Lisätietoja meistä valmen-
tajista sekä erilaisista kurs-
seista, hinnoista ja kaikesta 
opetustoimintaan liittyvästä 
löydät HGK:n nettisivuilta. 
Tule tutustumaan jäsenille 
tarkoitetuille Parempaa Gol-
fia klinikoille, joissa harjoi-
tellaan vaihtuvien teemojen 
mukaan. 

Terveisin,

Jusa, Jani ja Henkka

Parempaa
     Golfia
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Lady
     kapteenilta

Gloria Open 18. kerran 18.8.

Kesä on pitkällä, mutta peli-
kautta on vielä paljon jäljellä. 
Olemme saaneet nauttia ehos-
tetusta klubitalosta, kauniista 
peli-ilmoista sekä mukavista ta-
pahtumista, ja lisää on tulossa.

Pelimatka Kulloon ja
Valoa ja viihdettä

Yksi niistä on klubitoimikunnan 
ja senioritoimikunnan yhteinen 
pelimatka 10.8. Kullo Golfiin. 
Tiedossa on hyvää peliseuraa, 
yhteinen lounas ja loistavat pal-
kinnot. Vain 20 nopeinta mah-
tuu mukaan! 

Iltojen pimetessä syyskuun 
14. päivänä perjantaina järjes-
tetään Valoa ja viihdettä tapah-
tuma. Luvassa on tasoitukselli-
nen viiden reiän valopallokisa 
aikuisille, jonka jälkeen nau-
titaan viihteellinen illallinen. 
Eli paljon hauskaa on tiedossa, 
mutta mukaan tarvitaan paljon 
iloisia ihmisiä. Tervetuloa!

Kuten tapana on, kausi alkoi 
risusavotalla (muistaako joku 
vielä). Se jouduttiin viemään 
läpi sateisessa kelissä, mutta 
onneksi 60 rohkeaa uskaltau-
tui mukaan. Kiitos heille! Pi-
ha, klubitalon edusta ja kenttä 
saatiin puhtaaksi suurimmista 
risuista ja roskista sekä palkin-
tokaapit kuntoon.

75-vuotismalja kohotettiin 
jo kevätkokouksessa

Naisten kevätkokous vedettiin 
läpi rennossa tunnelmassa. Lä-
hes sata naisgolffaria kohotti 
maljan 75-vuotiaalle klubillem-
me ja sai seurata Johanna Salo-
vaaran kokoamaa trendikästä 
muotinäytöstä. Anna-Liisa Ti-
lus juonsi ammattitaitoiseen 
tyyliinsä. Suurimmat aplodit 
sai miesmannekiiniksi uskal-
tautunut Riki Sorsa.

Naisten Haku ja 
Juhannuskisa kestosuosikit

Naisten Hakuun uskaltautui 
mukaan 16 naista, joista jokai-
nen sai houkutella joukkuee-
seensa kaksi miestä. Parhaan 
haun onnistui sattumien kaut-
ta tekemään allekirjoittanut. 
Mutta tärkeintä ei ollut voitto, 
vaan hulvattoman hauska kier-
ros, jonka takasivat Harry Elf ja 
Timo Aalto. The Midnight Sun 
Golf Tournament keräsi jälleen 
kentän täyteen juhannuskisaa-
jia ja elämänsä iloisimman voi-

ton saavutti Timo Huuhtanen 
�9 bogeypisteellä. Pisin drive 
-kisan reiällä kuusi voitti sym-
paattinen Nikke Tyry. Tunnel-
maa säesti Päivi Järvinen säk-
kipillin soitollaan. Onnittelut 
voittajille! 

Open Ladies’ Day Hyundai, 
Gloria Open ja  
Ladies’ Day August

Torstaina 19.7. Talissa pelat-
tiin 18 reiän pistebogeykisa 
Open Ladies’ Day Hyundai jo 
neljännen kerran. Kesän muo-

Kullervo Kankkunen saa pronssisen merkkinsä naisten kapteenilta Päivi Lehmukselta.

dikkain golfkisa Gloria Open 
taas pelataan jo 18. kerran lau-
antaina 18.8. klo 8.00 alkaen. 
Pääsyvaatimuksena ei ole täy-
dellinen svingi, vaan pelaajat 
hyväksytään kilpailuun tasoi-
tuksen mukaisessa paremmuus-
järjestyksessä (sarjat: kilpasarja 
0-9.4 scr ja klubisarja 9.5-18 
hcp). Elokuun 1. päivänä perin-
teitä jatkaa Ladies’ Day August, 
johon talilainen naisgolfari saa 
kutsua naispelikaverin vieraalta 
klubilta.

Päivi Lehmus

Duffeja
Divotteja

Huhtikuussa Talissa pelattiin 1165 kierrosta. Kasvua on 100 pro-
senttia edellisestä vuodesta. Toukokuussa kierroksia oli 4005. Kas-
vua 44 prosenttia. Kesäkuussa pelattiin 5482 kierrosta, mikä oli  
58 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kierroksia pelat-
tiin 27,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna eli 10652.

Vieraita Talissa pelasi samana aikana 2076 henkeä.
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Seniorit

Reikäpelit suunnitteilla
syyskuun alkuun

Maanantaikilpailut aloitettiin 
heti toukokuun lopussa �6 pe-
laajan voimin. Kesäkuun en-
simmäinen maanantai omistet-
tiin 75-vuotisjuhlan kunniaksi 
erilliselle, kesän varsinaiseen 
maanantaikilpailusarjaan kuu-
lumattomalle kilpailulle, johon 
osallistui peräti 65 kilpailijaa. 
Kilpailut jatkuvat ohjelman 
mukaan koko kesän elokuun 
loppuun saakka ja viimeinen 
maanantaikilpailu pelataan 
Hämeenlinnan Eversti-kentäl-
lä, jonne ilmoittautuneilla on 
yhteiskuljetus. 

Tänä vuonna maanantaikil-
pailujen voittaja ratkeaa suoraan 
formulapistetaulukon tulosten 
perusteella. Erikseen voisimme 
kokeilla syyskuun alussa, ennen 
6.9. pidettävää seniorikaronk-
kaa, lyhyttä erillistä kahdeksan 
henkilön reikäpelikilpailua. 
Mikäli halukkaita ilmoittau-
tuu enemmän, pelataan ensin 
esim. yhdeksän reiän lyöntipeli 
ja kahdeksan parasta jatkaa rei-
käpeliin. 

90-luvun alussa pelattiin 
kahtena kesänä erillinen seni-
orien reikäpelikilpailu, jossa oli 
oma ”pokaali”. Jälkimmäisenä 
vuonna kilpailun voitti Malla 
Karhila, joka on luvannut ys-
tävällisesti luovuttaa saamansa 
kiertopalkinnon tähän tarkoi-
tukseen uudelleen. Kilpailusta 
tullaan kertomaan tarkemmin 
seniorien ilmoitustaululla elo-
kuun aikana (sarjat, tasoitukset, 
pelipäivät jne.).

Alkukesän aikana olemme 
kokeiluluonteisesti ryhtyneet 
arpomaan jokaisen maanantai-
kilpailun jälkeen kaksi yllätys-
palkintoa kilpailun jälkeen läs-
nä oleville kilpailijoille. Tarkoi-
tuksena on ollut tuoda hieman 
vaihtelua ”arkipäivään” ja saada 
muutama lisähenkilö ehkä jää-

mään hetkeksi pelin jälkeen te-
rassille istumaan.

Kilpailumaksua vastaan saa-
tava kolmen euron lipuke ja 
sen käyttöjärjestelmä on ilmei-
sesti saanut myönteisen vas-
taanoton, koska sen suhteen ei 
ole kuulunut ensimmäistäkään 
huomautusta.

Tämän vuoden ensimmäinen 
seniorien klubiottelu pelattiin 
myös jo toukokuussa, jolloin 
ottelimme kotona voittoisasti 
Nordcenterin joukkuetta vas-
taan ja palautimme edellisvuon-
na lainaksi annetun pokaalin 
takaisin vitriiniimme. Seuraa-
vassa, kesäkuun puolivälissä 
Sarfvikia vastaan pelatussa ko-
tiottelussa oma joukkueemme ei 
myöskään osoittanut minkään-
laista vieraanvaraisuutta: tulos-
luettelon kahdeksasta parhaasta 
tuloksesta vastasivat talilaiset! 
Heinäkuun alkupuolella pelat-
tu ottelu Lohjalaisia vastaan 
kotikentällä sujui sekin kahden 
ensimmäisen tapaan voittoi-
sasti, tosin tällä kertaa niukasti 
kolmen pisteen erolla. 

Kolmen vierasottelun sar-
ja alkaa heinäkuun lopussa, 
jolloin menemme Masteriin 
näyttämään mitä osaamme. 
Elokuussa käymme ensin pelaa-
massa Kurkissa ja viikkoa myö-
hemmin Pickalassa. Syyskuussa 
on sitten kotona pelattava 2 
päivän ”Ryder Cup” Espoota 
vastaan, johon vastustajamme 
on kuulemma jo valinnut jouk-
kueenkin, jonka kokoonpano 
on tosin kolme naista ja yhdek-
sän miestä. EGS onkin ehdotta-
nut, että nais- ja miespelaajien 
yleisen lukumääräjakautuman 
johdosta jatkossa sovittaisiin 
yleisesti klubiotteluiden jouk-
kueiden kokoonpanoksi 9 
miestä ja � naista. – Lohjalaiset 
tulivat muuten juuri tällaisella 

kokoonpanolla pelaamaan Ta-
liin. Asiasta ei valitettavasti ol-
lut aikaisemmin puhetta, joten 
pelasimme ”epätasapainoisella” 
joukkueella.

UPS reikäpelimestaruuden 
karsintalohkossa pelasimme tä-
nä vuonna vierasottelut Picka-
lassa ja Vihdissä ja kotiottelun 
Nurmijärveä vastaan. Pickalassa 
jouduimme sadesäässä pelatussa 
ottelussa tunnustamaan vasta-
puolen meitä paremmaksi, kol-
mesta reikäpeliottelusta he voit-
tivat kaksi ja me yhden. Vihtiä 
vastaan pelatessa kumpikin osa-
puoli voitti yhden pelin ja kol-
mas meni tasan. Kahden maini-
tun ottelun perusteella HGK:lle 
kertyi vain 5 pistettä.

Juuri ennen Talissa pelattua 
kolmatta ottelua saimme kuul-
la, että Pickala oli jo pelannut 
karsintalohkon kaikki kolme 
otteluaan voittoisasti ja kerän-
nyt niistä yhteensä 14 pistettä. 
Nurmijärvellä oli ennen keski-
näistä otteluamme myös vain 5 
pistettä, joten kummallakaan 
ei ollut sen perusteella enää mi-
tään mahdollisuutta päästä edes 
Pickalan rinnalle, joten Talissa 
pelattu viimeinen karsintaotte-
lumme sai näin ollen leppoisan 
ystävyysottelun luonteen. Pe-
leistä HGK voitti kaksi ja Nur-
mijärvi yhden.

Ensi vuoden karsintalohko 
pysyy samana kuin nyt, mutta 
silloin pelaamme kaksi ottelua 
kotona (PGC ja VGK) ja kol-
mannen vieraissa Nurmijärvel-
lä.

Veteraanikilpailussa oli 48 
kilpailijaa. Sponsorina oli jo 
useampana vuonna toiminut 
Yhtyneet Kuvalehdet Oy, joka 
oli antanut palkinnoiksi lehti-
ensä vuosikertoja. Osallistujia 
oli peräti viideltätoista eri klu-
bilta. Viisi ensimmäistä sijaa 
meni kuitenkin oman klubin 
jäsenille, joten kotikenttäetu 
lienee ollut ratkaiseva tekijä.

Aikaisempina vuosina suu-
ren suosion saavuttanut Seni-
or Open Laatumatkat kokosi 
tänä vuonna poikkeuksellisesti 
ainoastaan 70 kilpailijaa. Suu-
renmoinen sää suosi tapahtu-
maa ja tuloksetkin olivat sen 
mukaisia. Viidestätoista naises-
ta kaksi ylsi yli �6 pisteen tulok-
seen ja miehistä 7 ensimmäistä 
sai �6 pistettä tai enemmän, 
paras peräti 41 pistettä. Laatu-
matkat oli ’kattanut’ perinteise-
si komean palkintopöydän sekä 
sijoittuneille jaettavilla että läs-
näolijoiden kesken arvottavilla 
palkinnoilla.

Hyvää kesän jatkoa.

Henri Soravuo

Niin siinä kävi

Cocikset menivät parempiin 
suihin Piccadillyltä. Kuten 
muutamat epäilivät ääneen, sta-
dissa ei kannata asentaa juoma-
automaattia ulkosalle yöhön yk-
sikseen. Vorot iskivät, rikkoivat 
koneen, veivät kolikot ja juo-
mat. Poliisi tutkii asiaa.

Duffeja
Divotteja
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Olli Riikkalalle kultaa briljantein

Palkitsemiset ovat osa urheiluseuran vuosijuh-
laa. HGK:lla oli viikonvaihteessa tavanomais-
ta enemmän palkittavia, kärjessä edellinen pu-
heenjohtaja Olli Riikkala. Hänelle annettiin 
kultainen ansiomerkki briljanteilla. 

Kultaisen sai Risto Maunula. 
Hopeisen ansiomerkin saivat Lauri Gulin, 

Kai Hagelberg, Jaana Karhila-Räsänen ja Pia 
Kumpulainen. 

Pronssisen saivat Harry Elf, Heli Ekström, 
Jaana Jalonen, Kullervo Kankkunen, Teemu 
Laakso, Topi Manninen ja Maija Rotko.

Eva-Riitta Siitoselle luovutettiin pöytästan-
dardi nro 15.

Suomen Golfliitto palkitsi seuraavat jäsenem-
me:

Hopeinen ansiomerkki annettiin Olli Riik-
kalalle. 

Pronssinen Heli Ekströmille, Jaana Jalo-
selle, Teemu Laaksolle, Risto Maunulalle, 
Pia Kumpulaiselle, Risto Maunulalle, Lauri 
Gulinille, Kaj Hagelbergille ja Jaana Karhi-
la-Räsäselle.

 

75          vuotta

Kultaa ja briljatteja Olli Riikkalalle.

Juhlakisa
Helsingin Golfklubin 75-vuotisjuhlilla kesäkuun alussa 
oli useampia kohokohtia. Sunnuntaina pelattiin erin-
omaisessa aurinkoisessa säässä juhlakilpailu, illalla juh-
littiin Kalastajatorpalla. Maanantaina julkistettiin Lassi 
Tilanderin mainio historiikki, seniorit pelasivat oman 
juhlakilpailunsa ja junnut aloittivat juhlaleirin. 

Juhlakilpailu ei tarjonnut niinkään pelillisiä juhlahet-
kiä, mutta sitäkin enemmän silmänruokaa. Kiitettävän 
monet olivat nähneet vaivaa noudattaen kisakutsun toi-

vomusta pukeutumisesta historiallisiin peliasuihin. Ken-
tälle oli pelaajien lisäksi vaivautunut muutama katsoja. 
Heille tarjottiin historian siipien suhinaa. Parhaan asun 
parina palkittiin Liisa ja Yrjö Allas, jotka pelasivat 
samoissa sävy-sävyyn asuissa kuin 15 vuotta sitten 
60-vuotisjuhlakisoissa. Kuvakokoelmassamme esiinty-
vät voittajien lisäksi Malmbergit, Salimäet, Seppälät 
ja Arot, Holger Sergelius sekä puheenjohtaja vaimoi-
neen Leinsonien kanssa.

Liisa ja Yrjö Allas palkittiin
parhaista asuista
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Juhlakisa
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Palkinnot pimeistä kaapeista 
kaikkien katsottavaksi. Ikään-
kuin risusavotan osana siivottiin 
palkintokaappikin ja seuramme 
arvokkaat palkinnot tuotiin 
näytille paraatipaikalle sisään-
käynnin vastaiselle seinälle.

Duffeja
Divotteja
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Junnut

Leiriläiset oli jaettu kahteen ryhmään.  Yhteiseen kuvaan ryhmät saatiin lounasta ennen.
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Junnut

Talin golf & luontoleiri
Ensimmäisenä leiripäivänä saapui lauma junioreita Talin golf & 

luonto leirille. Aluksi harjoittelimme rangella, pienen alku läm-
mittelyn jälkeen.

– Meillä oli tosi tehokas ja monipuolinen treeni! Taru Hjälm 
totesi jälkeenpäin iloiten.

Iltapäivisin ohjelmassa oli oheisliikuntaa. Pelasimme mm. pesä-
palloa ja menimme uimaan uima- stadionille. 

Nukuimme caddiemasterin vintillä, jossa oli hieman kylmä öisin, 
mutta reipasta leiriväkeä se ei näyttänyt haittaavan.

Monipuoliseen leiri ohjelmaan mahtui swingin hiomista, lähi-
pelin harjoittelua, kiertämistä, pientä kisailua ja hauskaa yhdessä 

oloa. Vapaa aikaan kuului mm. lettujen paistamista, karkkien syö-
mistä ja golfautoilla ajamista. 

Leirillä tutkimme myös luontoa, tähtiä ja planeettoja Marco 
Wessmanin johdolla.

Opimme paljon kaikkea uutta mielenkiintoista luonnosta.
Leirin päätteeksi jaettiin diplomit kaikille osallistuneille, leiri oli 

monin puolin onnistunut ja hauska!

Kiitos Jaanalle!

Kirjoittajat Janna Salokangas ja Glaudia Vanni

Lettujen paisto oli yksi leirin kohokohtia. Luontoon, tähtiin ja planeettoihin perehdyttiin Marki Wessmanin  
opastuksella Tallin kellarissa.

Myös laulaminen kuuluu Golfleirin ohjelmaan. Uni maistui ja aurinko lämmitti aamulla tallin vintillä.

Lisää kuvia seur. sivulla
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Junnut

Jaana Karhila-Räsänen:

Vanhemmilla korvaamaton rooli lapsen golfharrastuksessa

Helsingin Golfklubi on urhei-
luseura. Yksi urheiluseuran tär-
keimmistä tehtävistä on nuo-
risokasvatus- ja valmennus, 
jonka avulla seuran tulevaisuus 
varmistetaan.

Jusa valmensi junnuhuippu-
ja, joista tunnetuimpia tällä 
hetkellä ovat Roope Kakko ja 
Tuomas Tuovinen. He ovat 
vanhan järjestelmän hyviä tu-
loksia. Voisi jopa sanoa, että 
heistä kehittyi Jusan opeilla 
kotimaisia tähtiä järjestelmästä 
huolimatta. 1990-luvun alussa 
HGK:ssa ei junnutyöhön eri-
tyisesti panostettu, mikä alkoi 
näkyä jo junnukisojen tulos-
luetteloissa. 

Farmin esivaihe
50 uutta junnujäsentä 
Muutos tapahtui, kun seuran 
vuosikokous 2001 päätti korja-
ta kerralla jäsenrakenteessa syn-
tyneen vinouman ja valtuutti 
johtokunnan ottamaan yhdellä 

kertaa 50 juniorijäsentä. Se oli 
ensimmäinen merkki hengen 
muutoksesta.

”Se oli myös tavallaan esivai-
he Talin farmille,” sanoo juni-
oritoimikunnan puheenjoh-
taja Jaana Karhila-Räsänen. 
Hän aloitti junnutyön HGK:
ssa vuonna 1998. Silloin val-
mennettavia oli 10–15. Jaanaa 
ennen junnuja veti nykyinen 
puheenjohtajalle Bernt Hei-
kel. Jaana tutustui Kevingessä 
Stockholms Golfklubin farmiin. 
Seuraavana kesänä HGK käyn-
nisti junnufarmin Talissa. En-
simmäisessä farmissa oli 50 lasta 
ja nuorta. Tänä kesänä farmiin 
otettiin 120 hakijaa. Enempää 
ei mahdu. 

Ohjaajia prot Jusa, Jani ja 
Henkka mukaan lukien on 15.

Jaana sanoo, että vanhempien 
ja myös isovanhempien kannus-
tuksen ja mukanaolon merkitys-
tä nuorelle pelaajanalulle ei voi 
liikaa korostaa: ”Vanhemmat 

kyllä ilmoittavat lapsensa Far-
miin, mutta välillä tuntuu siltä, 
että he eivät enää ehdikään tuo-
da lasta harjoituksiin. Näemme, 
että lapsi haluaa osallistua ja pe-
lata, mutta ei pääse, kun ei ole 
kuljetusta,” hän huomauttaa.

Toinenkin vanhempia koske-
va ongelma on. Se on tavallaan 
päinvastainen edellisen kanssa, 
Nimittäin erityisen kilpailuhen-
kiset vanhemmat, jotka alkava 
liian varhain miettiä kilpaile-
mista:

”Halutaan, että lapset alkavat 
kilpailla ja että he menestyvät 
kilpailuissa. Kuitenkin myös 
golf on urheilulaji ja urheilu 
on lapsille myös leikkiä. Hei-
dän pitää saada tutustua lajiin 
rauhassa, leikkiä, kisailla ja pi-
tää hauskaa ajoittain tiukan ja 
ikävältä tuntuvan harjoittelun 
ohessa. Kyllä ne, jotka haluavat 
menestyä ja voittaa seuloutu-
vat aikanaan. Muutamat heistä 
nousevat jopa huipulle. On tär-

keää, että elävää innostusta ei 
tukahduteta liialla kiireellä ja 
pakolla,” Jaana sanoo.

Keskustelun lopussa hän va-
kavoituu ja toteaa, että menossa 
oleva kausi on hänellä yhdek-
säs junnujen kanssa. ”Olen nyt 
tehnyt sen minkä jaksan. On 
aika vaihtaa ihmistä. Tästä on 
näinä vuosina kehittynyt niin 
suuri kokonaisuus, että mieles-
täni jatkossa vetäjäksi on pal-
kattava osaava ammattilainen, 
mikäli ei haluta jäädä polke-
maan paikoilleen vaan jatkaa 
valtakunnallisen tunnustuksen 
saanutta työtä lasten ja nuorten 
kanssa.” 

Taisi olla hernekeittoa ja pannari.Jaana Karhila-Räsänen junailee Junnufarmia, hoitaa Finnair Mastersin 
tulospalvelua ym. Nyt on vuorossa Finnair Mastersin tulospalvelun avain-
henkilöiden kisan  lähtöjärjestys.
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Junnut

HGK:sta golfin neljäs 
Sinettiseura

Helsingin Golfklubi sai 75-vuo-
tisjuhlien yhteydessä merkittä-
vän tunnustuksen Nuori Suomi 
ry:ltä. HGK:sta tuli Sinettiseu-
ra. Saimme nimityksen tunnus-
tuksena laadukkaasta nuoriso-
työstä. 

Sinettiseuroja on kaikkiaan 
4�6, joista golfseuroja nyt nel-
jä. Helsingissä Sinettiseuroja on 
kymmenen. Ennen HGK:ta si-
netin golfissa ovat saaneet Golf 
Talma, Salo Golf ja St. Lauren-
ce Golf.

Sinettiseuran kriteerit
1. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteis-

ta ja -tavoista. 

2. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuo-
resta.

3. Seuran toiminta on kasvatuksellista

4. Seuran toiminta on monipuolista

5. Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen 
tarkoitetun koulutuksen.

6. Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuk-
sesta.

7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän teke-
mästään arvokkaasta työstä.

8. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä 
lasten että lasten vanhempien kanssa. 16–18 -vuotiaiden ryh-
missä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.

9. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henki-
lö.

Näin valmentajan näkökulmas-
ta innokkaiden juniorien mää-
rän lisääntyminen lämmittää 
sydäntä ja kertoo, että juniori-
toimikunnassa ja -valmennuk-
sessa on tehty oikeita asioita. 
Leirien merkitys kauden alussa 
on suuri nuorten innostuksen 
sytyttämisessä jo monestakin 
syystä. Suurin osa leiriläisistä on 
aloittelijoita ja kolmen päivän 
aikana tulee tehokas monipuo-
linen lajitreeni, jossa harjoitel-
laan kaikkia lajin osa-alueita. 

Tärkeintä on kuitenkin leiri-
läisten tutustuminen toisiinsa 
sekä meihin valmentajiin. Se 
että on kesän treeneissä muuta-
ma kaveri ja valmentaja jonka 
tuntee helpottaa nuoren har-
joituksiin tuloa melkoisesti. Ja 
tutkitusti myös oppiminen on 
helpompaa turvallisessa ja tu-
tussa ympäristössä.

Uusia kilpailijoita  
kasvamassa

Vaikka suurin osa HGK:n far-
milaisista harrastaa golfia pel-
kästään harrastamisen ilosta, 
on myös innokkaiden juniorien 
määrän kasvaessa kilpailevien 
junioreiden määrä lisääntynyt. 
Talissa on pitkät perinteet kil-
pagolfissa, mutta viime vuosina 
menestyksemme on jäänyt muu-
tamien yksilöiden varaan. 

Junnujen into lämmitti 
valmentajien sydämiä

Golfliiton ja Nuori Suomi ry:n edustajat luovuttivat sinetin ja kunnia-
kirjan HGK:n edustajille.

Hyvä rusketus Aina Talissa

Nyt meillä on kasvamassa todel-
la vahva ja laaja joukko edustus-
pelaajia, jotka ovat innoissaan 
golfista ja kilpailemisesta. Hei-
dät tunnistaa hyvästä rusketuk-
sesta ja siitä että he ovat aina 
Talissa. Tämän kauden parhais-
ta saavutuksista juniorikisoissa 
ovat vastanneet Nikke Tyry, 
Karli Kalpala ja Sami Ekholm 
jotka kaikki pelaavat alle 18v. 
kansallisia kiertueita sekä aikuis-
ten sarjoja hyvällä menestyksel-
lä.. Pistäkää nimet muistiin kun 
seuraatte tulospalveluja. 

Toistakymmentä junnua
Alle 16-vuotiaiden kisoissa 

Yksittäisiä saavutuksia tärkeäm-
pää on kuitenkin se määrä, joka 
meillä on lahjakkaita ja innok-
kaita nuoria sekä tytöissä että 
pojissa kasvamassa. Alle 16 v. 
alueellisia kisoja meillä kiertää 
reilu toistakymmentä junnua ja 
joukko kasvaa koko ajan. Siitä 
on kiittäminen farmijärjestel-
määmme joka on helpottanut 
lasten ja nuorten peli- ja har-
joittelumahdollisuuksia Talissa. 

Lisää tietoa junnuvalmen-
nuksesta ja muusta junnutoi-
minnasta löydät HGK:n koti-
sivuilta.

Junnugolfterveisin,
valmentajat Jusa, Jani ja Henkka
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Toiminnan
      johtajalta

Hakekaa historiikki caddiemasterilta

Kenttä avattiin 1�.4.2007 kai-
kille greeneille, aikaisemmin 
kuin koskaan. Lisäksi viime 
vuoteen nähden lämmin tou-
kokuu kasvatti pelaajamääriä 
toukokoon loppuun mennessä 
peräti 86 prosenttia. Vuoteen 
2005 verrattuna kasvu ei ole 
niin dramaattinen, jolloin ava-
simme viheriöt aikaisin eli 2�.4. 

Kotisivun infoa parannettu 

Kotisivun ajankohtaisiin on  
lisätty Tällä viikolla Talissa- 
palsta, jolla ilmoitetaan pelaa-

Toukokuun tilastojen perusteel-
la sekä jäsenten pelaaminen ja 
vieraiden pelaaminen kasvoi. 
Kesäkuussa oli jo vähennystä 
1,1 prosenttia. Kauden koko-
naiskasvu oli kuitenkin vielä 28 
%.  Touko- ja kesäkuussa tehtiin 
ajanvarauksista netin kautta yli 
41 %.

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

2007
2003/2004/2005/
2006/2007

2003/2004/2005/
2006/2007

Jäsenet 944
2254/275�/�224/
2124/2990

�598/�116/��18/
�55�/�098

Vieraat 221
241/42�/1022/
640/4��/746

78�/14�1/1022/
1145/1109

Kilpailut
56/49/2�5/
227/269

869/844/1020/
92�/1275

Yhteensä 1165
2551/�225/4099/
2784/4005

5225/5567/526�/
5540/5482

miseen vaikuttavista tapahtu-
mista, kilpailuihin ilmoittautu-
misista, kentänhoitotoimenpi-
teistä ja  lyöntipaikkojen, väy-

lien, semiruffien, karheikkojen 
ja viheriöiden leikkuukorkeu-
det. Kenttämestari mittaa per-
jantaisin viikonloppua varten 
viheriönopeudet.  

Caddiemasterin uusitulla il-
moitustaululla on myös lyhyet 
ilmoitukset – lähinnä varoi-
tukset – hoitotoimenpiteistä 
ja viheriönopeus. Tarvittaessa 
caddiemaster selvittää hoito-
toimenpiteiden vaikutuksen 
pelaamiseen. 

Siggen baarissa nettiyhteys

Kotisivuja ja muita golfiin liit-
tyviä informaatiolähteitä voi 
tutkia Siggen baariin sijoite-
tulla tietokoneella. Koneella 
voi tehdä myös ajanvarauksen. 
Huomautettakoon, että kone 
ei poista ilmoittautumisvelvol-
lisuutta caddiemasterille en-
nen kierrokselle lähtöä. Vali-
tettavasti vahvistamattomien 
varausten määrä on kasvussa. 
Toivottavasti nämä ”no show” 
tapaukset saadaan kuriin.

Kenkien pohjat puhtaiksi

Olemme hankkineet klubitalon 
ja caddiemasterin eteen kenki-
en puhdistamista varten paineil-
maputsarit sekä kenkäharjat. Jos 
niitä käyttää asianmukaisesti 
pysyvät paikat siisteinä.  

Valitettavasti niiden käyttö 
tuppaa unohtumaan. Lähes päi-
vittäin ihmettelen, että miksi 
me täällä klubilla unohdamme 
hyvät tavat, emmehän me ko-
tonakaan kulje likaisilla ken-
gillä olohuoneeseen. Kuraisilla 
keleillä kengät voi jättää aulan 
kenkätelineeseen. Seuraa jäl-
kiäsi!

75 -vuotishistoriikki

Historiikki on noudettavissa cad-
diemasterilta. Kirjasta on tehty 
myös ruotsinkielinen versio.  Kir-
joja jaetaan yksi taloutta kohden.  
Jos joku haluaa ostaa ylimääräi-
sen kirjan vaikkapa lahjaksi, on 
kirjan hinta 50 euroa.

Ilkka Ulander, toiminnanjohtaja

Kenttä-
      toimikunta

Näin se pitää tehdä 
Piccadillyllä

Seuraavassa on havainnollistet-
tu kuvin pelitilanteita, joihin 
pelaaja saattaa joutua pallon 
päätyessä lähelle Piccadillyn 
kivimuuria. Tali Golf 1/2007:
ssä on jo aiemmin kuvattu nä-
mä tilanteet, mutta ilman ku-
vaa. Koska muuri on kentän 
oleellinen osa, 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. 

Pelaajan pallo on päätynyt paikkaan, mistä sen 
pudottaminen kahden mailan mitan päähän 
muurista muurin samalle puolelle kuin pallon 
alkuperäinen paikka ei ole mahdollista siten, 
ettei pallo olisi lähempänä reikää ja  pelaaja 
vapautuisi muurin aiheuttamasta haitasta.

Pelaaja voi myös mitata halutessaan kahden 
mailan mitan suoraan läpi kivimuurin Picca-
dillyn päälle. Muurin mittasuhteista johtuen 
vapauttava paikka on joka tapauksessa niin 
lähellä muurin reunaa, että on aina olemassa 
vaara, että pudotettu pallo vierii alas Picca-
dillyltä paikkaan, jossa muuri edelleen haittaa 
pelaamista ja joka ei ole alkuperäiseen pallon 
paikkaan verrattuna lähempänä reikää.  Tässä 
tapauksessa pelaaja saisi jälleen yhden ran-
gaistuslyönnin, mikäli hän päättäisi pudottaa 
pallon uudelleen.

Pelaaja voi myös pudottaa pallonsa Piccadil-
lylle alkuperäisen sijaintikohdan taakse miten 
kauas tahansa pitäen sijaintikohtaa suoraan 
pudotuskohdan ja reiän välissä.  Tällöin pe-
laajan tulee pudottaa pallo kauemmaksi kuin 
kahden mailanmitan päähän pallon alkuperäi-
sestä paikasta, jotta hän voisi rangaistuksetta 
pudottaa pallon uudestaan sen vierittyä alas 
Piccadillyltä.
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HGK:n aktiivijäsenet (jäsen- ja pelimaksu maksettu) 
saavat pelata The Erkko Trophyn aikana 8.-11.8.2007 
vastikkeetta Espoon Golfseuran kentällä. Tasoitusrajat 
ovat miehille 28 ja naisille �6.  Ajanvarauksia voi tehdä 
kahta päivää aikaisemmin numerosta (09) 8190�444. 

Erkko
      Trophy

Erkko Trophy avaa kansainvälisen kauden Talissa

Perinteinen oma huippukil-
pailumme, The Erkko Trophy 
- Finnish Amateur Champion-
ship pelataan tänä kesänä hie-
man tavanomaisesta myöhem-
min, eli vasta elokuun toisella 
viikolla 9.8. – 11.8.

Syynä tähän on Brittein saar-
ten omat mestaruuskilpailut, 
joiden ajankohta on jälleen 
viimevuodesta ollut sama kuin 
Erkon. Vuosi sitten Erkko pe-
lattiin ilman brittejä ja täytyy 
myöntää, ettei turnaus tuntunut 
samalta ilman loistavia brittipe-
laajia.  

Tätä kirjoittaessani on ulko-
maalaisten pelaajien ilmoittau-
tuminen jo umpeutunut ja tie-

dämme saavamme jälleen lois-
tavan joukon Euroopan huippu-
ja kylään. 

Ilmoittautumisia on tullut yh-
teensä yhdeksästä maasta, Eng-
lanti, Wales, Espanja ja Italia 
lähettävät kukin ns. täysijouk-
kueen eli � miestä ja 2 naista.  
Näiden lisäksi on pelaajia tulos-
sa Skotlannista, Saksasta, Tans-
kasta, Hollannista sekä niinkin 
eksoottisesta paikasta kuin Ni-
geria. 

Tasoituksellisesti kovimmat 
pelaajat tulevat jälleen Briteistä, 
tosin aikaisemmat vuodet ovat 
todistaneet, etteivät kotimaiset 
huiput ole kuuluisuuksia tai ko-
via tasoituksia kumartaneet. Ita-

lialaiset pelaajat eivät ole vielä 
saaneet nimeään Trophyyn, 
vaikka ahkerasti ovat kärki-
joukkueilla kilpailuun viime 
vuosina osallistuneet.  Mahtaa-
ko nyt olla vihdoin italialaisten 
vuoro?  Englanti ja Wales pa-
nostavat tämän vuoden kilpai-
luun myös siten, että molemmat 
maat lähettävät joukkueidensa 
mukaan ns. non-playing kap-
teenin, pitämään huolta, että 
pojat keskittyvät 100% golfiin 
;-) Gary Wolstenholme tuskin 
tuota ”kapteenin ojennusta” ki-
san aikana tarvitsee.

Nyt siis kannattaa tulla katso-
maan huippugolfia lähietäisyy-
deltä.  Kilpailu käydään kolmen 

päivän kilpailuna, torstaista lau-
antaihin, 9.8. - 11.8.2007.

Kaikki pelaajat pelaavat kaksi 
ensimmäistä päivää ja parhaat, 
�6 miestä ja 16 naista, jatkavat 
lauantain finaalipäivälle. Jo-
kaisena pelipäivänä kenttä on 
myös auki jäsenille, aina tunti 
viimeisen kilpailulähdön jäl-
keen.

Jäsenet voivat myös pelata ki-
saviikon aikana Espoossa.  Tästä 
lisää tämän lehden kirjoitukses-
sa vaihtokentistä Erkon ja Fin-
nair Mastersin aikana.

Jaana Jalonen
Kilpailutoimikunnan pj.

Vaihtopäivät 
Espoossa 8. – 11.8.

Myös Tali pelattavissa klo 15.00 jälkeen

Kisaviikko pähkinänkuoressa

Maanantai 6.8. 
Ulkomaalaiset pelaajat saapu-
vat Suomeen. Kotimaiset pe-
laajat pelaavat harjoittelukier-
rosta.   Kenttä normaalisti auki 
jäsenille.

Tiistai 7.8. 
Lehdistögolf aamulla, lähdöt 
7.�0 - 09.00, ulkomaalaiset ja 

kotimaiset pelaajat harjoittele-
vat, kenttä muuten normaalisti 
auki jäsenille ja varattavissa ne-
tin kautta.

Keskiviikko 8.8. 
Erkko kutsuvieraskilpailu.  
Kenttä auki jäsenille noin klo 
15.00 alkaen

Torstai 9.8. 
Ensimmäinen kilpailupäivä.  
Kenttä auki jäsenille noin klo 
15.00 alkaen

Perjantai 10.8. 
Toinen kilpailupäivä.  Kenttä 
auki jäsenille noin klo 15.00 
alkaen

Lauantai 11.8. 
The Erkko Trophy Finaali.  Pal-
kintojenjako noin klo 16.00 
Kenttä auki jäsenille noin klo 
1�.00 alkaen.

Sunnuntai 12.8. 
Loistokunnossa oleva kenttä 
normaalisti auki koko päivän!
Muutokset mahdollisia.

Vastaava määrä espoolaisia saa pelata Talissa, joten 
vaihtosuhde on 1:1. 

Myös Talin kenttä on The Erkko Trophyn aikana auki 
jäsenille päivittäin klo 15.00 alkaen. Kentänhoitajilla 
on tuolloin kuitenkin ehdoton oikeus.
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Ensi vierailusta 20 vuotta
Gary Wolstenholme 

tulee taas
Maailman tunnetuin edelleen 
aktiivinen amatöörigolfari, 
Gary Wolstenholme saapuu 
jälleen yhteen lempikisoistaan 
eli Erkko Trophyyn, jonka hän 
voitti vuonna 1996 eli jo 11 
vuotta sitten. Vuonna 200� hän 
oli myös lähellä voittoa häviten 
maamiehelleen Ross Fisherille 
vasta uusinnassa.  Ensimmäisen 
kerran tämä ikiamatööri vieraili 
Suomen tärkeimmässä amatöö-
rikilpailussa jo 20 vuotta sitten, 
vuonna 1987.
 
Isän jalanjäljillä

Garyn isä, Guy Wolstenholme 
oli mainio golfari, joka selvisi 
amatöörinä vuoden 1960 Bri-
tish Openissa kuudenneksi ja 
pokkasi edellisvuoden tapaan 
siellä parhaalle amatöörille luo-
vutettavan hopeamitalin.  

Poikansa Garyn syntymän 
aikoihin, Guy siirtyi ammat-
tilaiseksi voittaen muutaman 
suuren ammattilaiskilpailun ja 
edustaen maataan Englantia, 
World Cupin kahden miehen 
joukkueessa.

1960-luvun loppuvuosina 
Guy Wolstenholme muutti per-
heineen Australiaan. Siellä hän 
toimi monet vuodet opetusteh-
tävissä niin kuin kaikki sen ajan 
prot, voittaen siinä sivussa usei-
ta suuria kilpailuja sillä puolen 
maapalloa. 

Täytettyään 50 vuotta vuon-
na 1981 hän siirtyi Yhdysvalto-
jen jo silloinkin raharikkaalle 
senioritourille ja alkumenestys 
siellä oli enemmän kuin lupaa-
va. Parin vuoden sisällä Guy 
Wolstenholme sairastui kuiten-
kin keuhkosyöpään, joka tappoi 
tämän vielä suhteellisen nuoren 
miehen nopeaan tahtiin.

Garyn hidas alku

Gary Wolstenholme alkoi in-
nostua golfista vasta isän pois-
menon jälkeen eli parikymppi-
senä, eikä kehitys ollut nopeaa. 
Täällä vuonna 1987 käydessään 
hänen lyöntinsä olivat vielä sil-
miinpistävän lyhyitä, mutta to-
ki tarkkoja. Hänen varsinainen 
läpimurtovuotensa oli 1991, 
jolloin hän voitti brittien ama-
töörimestaruuden. Mestaruus 
avasi, niin kuin Mikko Ilosen 
kohdalla 9 vuotta myöhemmin 
saimme nähdä, kaikki portit 
maailman tärkeimpiin golfkil-
pailuihin. Loppuottelussa hän 
löi muuten USA:n Bob Mayn, 
joka vuoden 2000 PGA:ssa vei 
Tiger Woodsin jatkorei´lle.

Voitto oikeutti Wolstenhol-
min mm. kevään 1992 Mas-
tersiin, jossa hän alkupään pe-
laajana ja ensimmäiset 9 reikää 
yksi alle parin pelanneena sai 
nähdä nimensä hetken aikaan 
suuren leaderboardin ykköse-
nä. Runsaat 10 vuotta myö-
hemmin Wolstenholme voitti 
taas British Amateurin ja pääsi 
käymään läpi uudelleen kaikki 
asiaan kuuluvat himoitut ”edus-
tustehtävät”

Walker Cup -sankari

Brittien ja USA:n välinen, jo-
ka toinen vuosi pelattava ama-
töörien Walker Cup on Ryder 
Cupia vanhempi ottelu ja aika-
naan myös merkittävämpi. Me-
ni pitkän aikaa ennen kuin Ga-
ry Wolstenholme sai valitsijat 
vakuuttuneiksi siitä, että hän 
kuuluu joukkueeseen. Hänen 
konservatiivinen pelitapansa 
ja edelleenkin suhteellisen ly-
hyiden draiviensa ei katsottu 
sopivan raakaan reikäpeliin. 

Vuonna 1995 hänet kuitenkin 
valittiin joukkueeseen ja mitä 
hän tekikään? Löi ensimmäisen 
päivän single- ottelussa itsensä 
Tiger Woodsin!  Tigerin draivit 
olivat tietenkin 80 metriä kau-
empana, mutta niin kuin usein 
käy, lähipeli ratkaisi.

Tästä eteenpäin Wolstenhol-
me on kuulunut ottelun vaki-
omiehistöön ja pelannee tänä 
syksynä jo seitsemännen perät-
täisen ottelunsa, joka käydään 
nyt syksyllä legendaarisella 
County Down-kentällä Poh-
jois-Irlannissa.

Mainittakoon, että isä Guy 
Wolstenholme edusti brittejä 
Walker Cupissa vuosina 1957–
59.

Amatöörikin näkee maailmaa

Gary Wolstenholme on toi-
minnanjohtajana yksityisellä  
Killworth Springs-klubilla, jon-
ka omistajat antavat hänen tal-
visaikaan matkustella pelimat-
koilleen maailman eri puolille. 
Hän käy harva se talvi myös lap-
suutensa maisemissa Australian 
kesässä, jossa monet perheen 
vanhat tutut pitävät hänestä 
hyvää huolta. Harva ammat-
tilainenkaan matkustelee niin 
paljon maailman eri kulmilla 
kuin tämä sitkeä amatööri.

Suomen ystävä

Niin kuin jo yllä todettiin, Ga-
ry Wolstenholme tulee, jos ei 
ylivoimaisia esteitä ilmaannu, 
aina mielellään Suomeen. Tä-
mä kerta on tietenkin tärkeä 
koska ensimmäisestä reissusta 
on kulunut tasan 20 vuotta. 
Wolstenholme on usein puhu-
nut mukaansa myös lupaavia 
nuorempia pelaajia, joista on 
aikaa myöten kehittynyt suu-
ria maailmantähtiä. Vuonna 
1987 hänellä oli matkassa Paul 
Broadhurst, vuonna 1995 Da-
vid Howell, vuonna 1999 Si-
mon Dyson ja viimeksi vuonna 
200� Ross Fisher. 

Vieläkö uusia haasteita?

Pian 47 vuotta täyttävällä Gary 
Wolstenholmilla on varmasti 
vielä paljon haasteita mieles-
sään. Hän on pitänyt hyvää 

huolta itsestään ja hän käy 
edelleen kaikissa niissä suuris-
sa amatöörikilpailuissa, myös 
USA:ssa, joiden voittaminen 
avaa portteja major-kisoihin. 
Hän saattaa myös yrittää isänsä 
tavoin, 50 vuotta täytettyään, 
USA:n Champions Tourille, 
josta on suurine rahapalkintoi-
neen tullut vanhojen golfarien 
eläketaivas.

Garystä kirjoitti hänen ystävänsä
Lassi Tilander

Erkko
      Trophy

Roope Kakko ja Tuomas Tuo-
vinen pelasivat heinäkuun alus-
sa Talissa harjoituskierroksen 
pareinaan Karri Kakko ja Tuo-
mas Tähtinen.

Duffeja
Divotteja
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Finnair
     Masters

Näin pelataan 
kisaviikolla

Finnair Masters  
viikko 27.8. - 2.9.
Maanantai – tiistai 27.- 28.8.
– kenttä suljettu
– range auki maanantaina,  
 tiistaina suljettu 
– jäsenet pääsevät alueelle
– jäsenten pelaaminen vaihto- 
 kentillä  

Keskiviikko 29.8.
– kenttä suljettu
– range suljettu
– pro am yhteislähdöt  
 klo 08.00 ja 1�.�0
– jäsenet pääsevät alueelle
– jäsenten pelaaminen vaihto- 
 kentillä  

Torstai 30.8.
– kenttä suljettu
– range suljettu
– pro am yhteislähtö klo 08.00 
– jäsenet pääsevät alueelle
– jäsenten pelaaminen vaihto- 
 kentillä  

Perjantai – lauantai  
31.8.–1.9.
– kenttä suljettu
– range suljettu
– kilpailun 1. ja 2. kierros, 
 lähdöt 1 (6) ja 10 (15) 
 teet klo 08.00 – 9.40 ja 
 12.20 – 14.00
– mukana 126 pelaajaa, 
 kolmen pelaajan ryhmissä

– 2. kierroksen jälkeen cut, 
 6� pelaajaa jatkoon
– jäsenillä ilmainen sisään- 
 pääsy jäsen- ja tasoituskorttia 
 näyttämällä
– jäsenten pelaaminen vaihto- 
 kentillä  

Sunnuntai 1.9.
– kenttä suljettu, avataan jäse- 
 nille noin 17.00
– range suljettu, avataan jäse- 
 nille noin 17.00
– �. kierros, lähdöt 1  
 tee klo 08.00 – 11.�0
– mukana 6� pelaajaa, 
 kolmen pelaajan ryhmissä
– jäsenillä ilmainen sisään- 
 pääsy jäsen- ja tasoituskorttia
 näyttämällä
– jäsenten pelaaminen vaihto- 
 kentillä 

Maanantaina 27.8 aloitetaan 
katsomoiden yms. rakentami-
nen., minkä vuoksi yläparkki-
paikka suljetaan. 

Klubitalon naisten pukuhuo-
neet pukukaappeineen tule-
vat pelaajien käyttöön, minkä 
vuoksi naisjäseniä pyydetään 
luovuttamaan pukukaappien 
avaimet torstaihin 2�.8. men-
nessä caddiemasterille tai toi-
mistoon. 

HGK:n aktiivijäsenet (jäsen- 
ja pelimaksu maksettu) voivat 
pelata Finnair Mastersin ai-
kana maanantai – sunnuntai 
27.8.–2.9. Aulangon Golfklu-
bin (AGK), Espoon Golfseu-
ran (EGS), Kullo Golf Clubin 
(KGC), Kytäjä Golfin (KyG), 
Master Golf Clubin (MGC), 
Sarfvik Golfklubin (SGC) ja 
Vuosaari Golfin (VGH) kentil-
lä. Kaikilla kentillä pelaaminen 
on kilpailuviikon aikana vastik-
keetonta. 

Seura Caddiemaster Aikarajoitukset HCP - rajoitukset

AGK (0�) 65�7741 � päivää aikaisemmin
M/N �6,
ryhmä max 108

EGS (09) 8190� 444

2 päivää aikaisemmin ja/tai  
joka toinen startti paikanpäältä  
�0 min aikaisemmin M �0 N �6

KGC (019) 5220400 7 päivää aikaisemmin 
M/N 40,
ryhmä max 100

KyG (019) 4565700

10 päivää aikaisemmin
arkisin ennen klo 14 ja  
la – su klo 12 jälkeen

M �6 N 45,
ryhmä max 100

MGC (09) 849 2�00 4 päivää aikaisemmin M �0 N �6

SGC (09) 2219000
Palloränni. Tarkistettava etu- 
käteen, että kentälle mahtuu M 24 N �0

VGH (09) 681 2210 4 päivää aikaisemmin M/N �6

 Vaihtopäivät 27.8. – 2.9.

Ajanvaraus ja pelaaminen 
tapahtuvat vaihtokentän ajan-
varausjärjestelmien mukaisesti 
(kts taulukko). Aktiivijäsen te-
kee itse ajanvarauksen kunkin 
vaihtokentän caddiemasterilta. 
Mennessään pelaamaan HGK: 
n aktiivijäsen esittää jäsen- ja 
tasoituskortin vaihtokentän 
caddiemasterille, joka kirjaa 
erikseen pelaajan pelikierrok-
sen. Vaihtokenttäjärjestelyt 
koskevat vain HGK:n jäseniä 
ei heidän vieraitaan. 

Espoo Eversti

Kullogolf Kytäjä

Masters Sarfvik

Tuomas Tuovinen osallistui 
Jubilee Cupiin parinaan Jeppe 
Arokanto. Pari putosi toisella 
kierroksella.

Duffeja
Divotteja

Ennen kuin Tuomas pääsi 
pelaamaan, hänelle oli määri-
teltävä tasoitus. Kilpailutoimi-
kunnan puheenjohtaja Jaana 
Jalonen päätti, että ammatti-
laisemme tasoitus klubin kil-
pailuissa on +4.

75-vuotisjuhlien yhteydessä 
järjestetylle junnuleirille osal-
listui 19 poikaa ja 1� tyttöä.
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M      t atkalla

Nikke ja Jokke
unelmamatkalla 

Australiassa
Korkein asuinrakennus  

maailmassa 
(Surfers Paradise).

Vuokratalosta löytyi 
pelottavahko kämmenen 
kokoinen yllätys.
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Jokke kiersi 
takatiiiltä 

Talin 62 lyönnillä
Harjoittelu ja pelit Australi-
assa kypsyivät pikaisesti he-
delmäksi. ”Se olisi yhtä hyvin 
voinut olla alle 60. Muutama 
metrin putti meni vielä ohi. 
Olihan peliä! Jokke ei oike-
astaan tehnyt yhtään virhet-
tä vaikka yksi bogi tulikin,” 
kertoo mukana pelannut vie-
läkin äimistynyt Timo Huuh-
tanen Joachim Armando Al-
tosen unelmapelistä. Käykää-
pä Siggen baarissa katsomassa 
holarikirjasta korttia, jossa 
on kaksi eaglea, reillä 8 ja 11, 
kuusi birkkua, yhdeksän paria 
ja yksi bogi. Ja kertomus siitä 
kuinka kaikki tapahtui.

Nikke ja Jokke
unelmamatkalla 

Australiassa

M      t atkalla

Kovaa harjoittelua ja kolme turnausta

Golfia kolme kuukautta Austra-
liassa silloin kuin Suomessa on 
pahimmat loskakelit. Tuntuu 
jokaisen golfarin unelmalta. 
Talin Nikke Tyrylle ja Joachim 
Altoselle se ei ole enää unelma. 
Korkeintaan he näkevät unia 
kengruista ja Tyynen valtame-
ren syleilyssä olevista väylistä 
ja griineistä. Pojat lähtivät mat-
kalle viime tammikuussa. 

Kilpailullista menestystä mat-
kalta ei ollut tuomisina, mutta 
sitäkin enemmän harjoittelun 
ja huippukentillä pelaamisen 
tuomaa kokemusta.

Tali Golf pyysi Nikeltä ja 
Jokkelta vaikutelmia matkalta 
ja parhaita otoksia satoja kuvia 
sisältävästä kuva-arkistosta.

– Mieleenpainuvimpia muis-
toja koko reissulta oli kentälle 
kuuluvat viidakon äänet. Sirk-
kojen, lintujen ja hyönteisten 

muodostaman kuoron ääni voi-
mistui välillä niin kovaksi, että 
pelikavereille sai huutaa asiansa. 
Uskomaton luonto teki meihin 
lähtemättömän vaikutuksen.

Matkan pääkohteena oli Elite 
Coaching Golf Academy, jota 
vetää englantilainen valmen-
taja Jon Wallet Royal Pines 
Resortissa. Idean lähteä Aust-
raliaan Nikke sai isältään Tee-
multa. Hän oli lukenut mahdol-
lisuudesta osallistua opetukseen 
Suomen PGAlle tulleesta aka-
temian kuukausittaisesta uutis-
kirjeestä. 

– Ensimmäisen kilpailumat-
kamme teimme 900 kilometrin 
päähän Sydneyyn. Tulipa näh-
tyä maantietä ja vähän laajaa 
saartakin. Eipä silti, Brisbanes-
sa sinällään olisi ollut nähtävää 
varmasti moneksi vuodeksi.

– Pelasimme Lake Macquarie 

Amateurissa, joka on arvostet-
tu amatööriturnaus. Sen aikai-
sempia voittajia ovat mm. US 
Openin voittaja Geoff Ogilvy 
ja Peter Senior. Kisakenttä oli 
Belmont GC, merenrantaan 
rakennettu linkskenttä. Avaus-
lyönneille kenttä oli lempeä. 
Haasteet koostuivat tuulesta, ja 
kohotetuista greeneistä. 

Kisamenestys jäi vähäiseksi. 
Kukaan valmennusryhmästäm-
me ei onnistunut selvittämään 
tietään viikonlopun peleihin. 
Saimme kuitenkin tukun koke-
musta ja muistoja hyvistä lyön-
neistä.

Macquarien lisäksi Nikke ja 
Jokke osallistuivat Tasmanian 
avoimiin ja lopuksi ikään kuin 
kotimatkalla Australian avoi-
miin Sidneyssä. 

Kuvat: Nikke ja Jokke

Australian avointen 15. reikä. Pidetään myös  
Australian yhtenä säväyttävimmistä golf rei’istä.  
On maailman top 100 golfreikien listalla!  
Taustalla Tyyni valtameri (Bottany Bay).

Jokke avaa Australian avointen 15. reiällä.

Niken ensimmäinen lyönti hieman perhosia vatsassa  
Australian avointen New South Wales golf clubin  
ensimmäisellä reiällä.

Kengurut kesyjä ja ihmisystävällisiä. 
Laumassa liikkuessaan kengurut säväyt-
tivät uskomattomuudellaan! Suurimmat 

yksilöt olivat parin metrin mitassa 
noustessaan takajaloilleen. Ja hyppy 

irtosi kevyesti monien metrien päähän.




