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Näyteikkuna, ei vain golfklubi

Seuramme juhlavuoden viimei
set viikot ovat alkaneet. 75 vuo 
 den toimintaa on juhlittu pe
rinteisesti. Tämän lehden teh
tävänä on ollut välittää suu 
relle enemmistölle, miten jäse
nistön ydinporukka on pitänyt 
huolta menneisyyden muiste
loista ja tulevaisuuden varmis
tamisesta.

Yhteisöllisyys on yksi päi
vän muotisanoista. Sitä tois
tetaan usein, varsinkin silloin 
kun ollaan huolissaan lapsista, 
vanhuksista ja niistä monista 
asioista, joihin järjestäytyneel
lä yhteiskunnalla ei näytä ole
van aikaa paneutua eikä siten 
myöskään resursseja. Samasta 
asiasta mekin olemme täällä 
Talissa huolissamme. Tai pitäi
sikö sanoa, huolissaan ovat ne, 
joiden tehtäväksi vuosikokouk
sissa valittuina on annettu olla 
huolissaan.

Jokaiselle seuran jäsenel
le tekisi hyvää olla muutaman 
viikon harjoittelijana TaliGolf
lehden toimittajana  tai seuran 
toimistossa. Voi olla, että muu
tama viikko ei ehkä riittäisi nä
kemään, kuinka monien ja mo
nimutkaisten asioiden kanssa 
johtokunta ja toimisto joutuvat 
jatkuvasti painiskelemaan, et
tä meillä muilla olisi hyvä olla 
Talissa. 

Puheenjohtajan kirjoituk
sissaan mainitsemat strategiset 
tavoitteet seuran tulevaisuuden 
varmistamisesta urheiluseurana 
eivät ole sananhelinää. Ne olisi 
helppo toteuttaa, jos emme oli
si Helsingin Golfklubi. Maan 
vanhimpana ja suomalaisen 
golfin kehtona olemme lajin 
näyteikkuna, jota ohikulkijat 
kiireissään katselevat, mutta 
eivät pysähdy lähemmin tar
kastelemaan. Mielikuva Talista 
vääristyy tai sitä vääristellään 
tahallisesti, ja siitä me kärsim

me kaikki, kuten Leif Ekströ-
min terveisistä voimme lukea.

Vastaiskuun ei tarvitse läh
teä, mutta jos yhä saamme kär
siä menneiden pelaajapolvien 
ylimielisestä ja kaikkivoivasta 
käyttäytymisestä esimerkiksi 
kunnallisvaalien alkaessa lähes
tyä, tarvitaan hiljaista ja leveää 
vyörytystä. Meitä on yli tuhat 
”suljetun eliittiklubin jäsentä”.  
Jokaisen talilaisen pitäisi ensi 
kauden pelillisten päämääri
en lisäksi asettaa itselleen ta
voitteeksi kertoa hyviä asioita 
omasta seurastaan tuttavapii
rissään. Esimerkiksi tieto nimi
tyksestämme hyvän junnutyön 
ansiosta Nuori Suomi Sinetti
seuraksi on osoitus, että teem
me oikeita asioita.

Helsingin Golfklubi on myös 
esimerkki ympäröivän yhteis
kunnan ja golfseuran vuoro
vaikutuksesta. Emme toimi 
tyhjiössä. Me pelaamme golfia 
kaupungin vuokralaisena ja 
toteutamme samalla kaupun
gin kanssa Suomen toistaiseksi 
suurinta ja tärkeintä golftapah
tumaa Finnair Mastersia, josta 
ulkopuolisilta olemme saaneet 
pelkkiä kehuja, kuten sivulla 7 
Anna Templeltä. Lait, säädök
set ja määräykset rajaavat HGK:
n toimintamahdollisuuksia. Ne 
eivät koske pelkästään kenttää, 
vaan sijaintimme vuoksi myös 
koko arvokasta kartanomiljöö
tä. 

Juhlavuoden kahdessa edelli
sessä numerossa palattiin men
neisyyteen ja juhlittiin. Vuo
den viimeisessä lehdessä on 
omien mestareiden esittelyn li
säksi juhlateemana yhteiskun
nan kehityksen vaikutus golfin 
sääntöjen kehitykseen. Vuon
na 1935 pelaamisen aloittanut 
ja USGA:lle golfin sääntöjen 
historiasta kirjan kirjoittanut 
Ken Chapman toteaa, että var

sinkin voimakkaiden taloudel
listen kehityskausien aikana 
pelaajien määrä on lisääntynyt 
ja säännöt muuttuneet. Samalla 
golf on demokratisoitunut ylei
sen yhteiskunnallisen kehityk
sen mukana. 

Toimitus pyysi myös Lassi Ti-
landerilta ja Jeppe Arokannolta 
mielipidettä säännöistä. Lisäksi 
julkaisemme kaksi Talinettiin 
lähetettyä ansiokasta kirjoitusta 
ja uuden palvelupäällikön Tiina 
Heikkisen kannanoton.

Lajina golf ei siis ole eliitin 
suljettu klubi. Eliittiä onkin vai
kea löytää Suomen kaltaisesta 
demokraattisesta yhteiskunnas
ta. Maan päälehti on muutaman 
kerran yrittänyt. Tavoitteena oli 
koota edes sadan hengen eliitti 
erikseen kulttuurista, tieteestä 
ja taiteesta. Eipä onnistunut, 
sillä jo sanan eliitti määrittä
minen 2000luvulla on liian 
vaikeaa. Niinpä epämääräistä 
leimaa on ollut helppo lätkiä 
vaikkapa talilaisten otsaan. Jos 
leima olisi perustunut vaikkapa 
arvioon esimerkiksi jäsentemme 
keskimääräisestä tasoituksesta 
muihin klubeihin verrattuna, 
siitä voisi olla jopa ylpeä. Nyt 
häpeää leimaajien puolesta.

Hyvää esimerkkiä talilaises
ta yhteisöllisyydestä aktiivisen 
pelaajauransa aikana näyttänyt 
Pentti Laaksonen joutui lopul
ta antamaan periksi sitkeälle 
sairaudelle muutamia viikko
ja ennen syyskokousta. Hänen 
jykevä hahmonsa ei enää kulje 
verkkaisesti Talin raitilla. Pe
nan muisto elää varsinkin nii
den vastuunkantajien mielissä, 
joita hän piti varpaillaan suora
sukaisella ja pelkäämättömällä 
kritiikillään.

Kari Kallio

Kannen kuva: Kimmo Setkänen
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Puheen-
   johtajalta

Leif Ekström kiittää Infrontia junnutoimintaan annetusta lahjoituksesta 
Finnair Mastersin palkintojenjaossa.

Tärkeitä päätöksiä odotetaan

Moni talilainen on varmasti 
yllättynyt huomatessaan kuu
luvansa suljettuun elittiklu
biin, jossa kaikki on elitististä 
ja hienoa. Näin on, jos pitäisi 
uskoa AStudion väitteitä. Ei 
niitä voinut purematta niellä. 
Toimittaja ei tehnyt juttuaan 
journalistin vaan poliittisin ta
voittein. Hän kuuli, mutta ei 
kuunnellut, koska Helsingin 
Golfklubia koskevat faktat ei
vät tukeneet hänelle syötettyä 
fiktiota. 

Jutun jäljet johtivat sylt
tytehtaalle, jossa samanlaisia 
kyläpolitiikan kostoiskuja on 
tuotettu aikaisemminkin. Nyt 
koston kohteena ja välikappa
leena oli HGK, koska emme 
halunneet kohdella yhtä ulko
puolista ryhmää paremmin kuin 
muita. Vaikka lunta on tullut
kin tupaan, olkaamme ylpeitä, 
että olemme pitäneet kiinni 
urheiluseuralle tärkeästä reilun 
pelin hengestä. Ohjelma poiki 
muitakin kirjoituksia ja blogeja. 
Yhteinen piirre kaikille on ollut 
joko tarkoitushakuisuus, asian
tuntemattomuus tai poliittisten 
irtopisteiden kalastus

Me pidämme kiinni periaat
teistamme. Olemme urheilu
seura. Edistämme golfurheilua 
ja harrastusta yhdistyspohjaise
na klubina. Olemme avoimia ja 
läpinäkyviä toiminnassamme. 
Samalla toimimme jäsenistön 
edun mukaisesti avoimena klu
bina osana suomalaista golfyh
teisöä. Perinteisesti golfklubit 
ovat rakentaneet kenttänsä 
jäsenistön, ei yhteiskunnan ra
hoilla, kuten muissa urheilula
jeissa

Noin 80 % jäsenistämme on 
helsinkiläisiä. Jäsenistö edustaa 
koko sosiaalista kirjoa. On hie
noa että myös Helsingin kau
pungin johto on mukana. Il
man kaupungin ja sen silloisten 
johtohenkilöitten aktiivisuutta 
HGK:ta olisi tuskin perustettu 
75 vuotta sitten. Kaupunki on 
meidän vuokraisäntämme ja yh
teistyökumppanimme. Me puo
lestamme teemme kaikkemme, 
että voimme tukea kaupungin 
tavoitteita suurten kansain
välisten urheilutapahtumien 
pitopaikkana. Golfkenttä on 
kaavassa merkitty golfalueeksi, 
mikä takaa toiminnan jatku

vuuden. Nykyinen vuokrasopi
mus umpeutuu, kuten tiedäm
me, vuoden 2009 lopussa.

Vuosi sitten syyskokouksessa 
päätettiin tarkentaa strategiaa 
sekä ajoittaa strategian mukaisia 
toimenpiteitä. On selvää, että 
vuonna 1984 vuokrasopimuk
sessa sovitut pelisäännöt eivät 
vastaa tämän päivän ajattelua. 
Silloin sovittiin, että suojel
tujen rakennusten rakenteista 
vastaa kaupunki ja sisäpinnoista 
ja tiloista HGK. Tämä työnjako 
ei enää toimi ja siitä pitää pääs
tä eroon. Siitä kaikki osapuolet 
ovat samaa mieltä

Kuluneen vuoden aikana on 
valmisteltu strategian suuria 
kysymyksiä, joihin kuuluu uu
si vuokrasopimus, rakennusten 
peruskorjaus joko niin että os
tamme rakennukset ja sitten 
korjaamme tai niin että tehdään 
rakennuksista erillinen vuokra
sopimus ja kaupunki korjaa. Ra
kennusten osalta kaupungilla 
on voimassa vuokratuottoperi
aate. Tämä tarkoittaa, että ra
kennusten nykyarvoon lisätään 
korjausinvestoinnit ja kokonai
suudesta maksetaan kaupungille 
tuottoa. Jos tuottoprosentti olisi 
esim. viisi, maksaisimme jokai
sesta miljoonasta 50 000 euroa. 

Uskonkin, että osto on HGK:
lle edullisempi vaihtoehto, kun
han vain ostohinta on varsinai
sen toiminnan kannalta järkevä 
ja hintaa määriteltäessä otetaan 
huomioon rapistunut rakennus
kanta ja suojeluvelvoitteet. Voi
simme peruskorjata silloin kun 
meillä on tarpeita ja resursseja.

Strategiassa todettiin, että 
seuraavan viiden vuoden aika
na rakennukset tulee peruskor
jata. Silloin arvioitiin, että tä
mä tulisi maksamaan n. kolme 
miljoonaa euroa. Ensimmäinen 
etappi eli uudet sosiaalitilat ja 
konttoritilat Talliin eli caddie

masterin taloon on ollut suun
nittelun kohteena ja lopulliset 
päätökset tehdään vuosikoko
uksessa.

Haluan seuran puolesta kiit
tää Jaana Karhila-Räsästä, joka 
yli vuosikymmenen uurastuksen 
jälkeen päättää menestykselli
sen työnsä junnutoiminnan ve
täjänä. Jaanan tiimit ovat myös 
pitäneet suurten kisojen, ku
ten Finnair Mastersin ja Erkko 
Trophyn, tulokset järjestyksessä. 
Samalla meillä on erityinen syy 
kiittää toimistossa asioitamme 
15 vuotta hoitanutta Hanna 
Heinistä ja toivottaa hänelle 
ja perheelle menestystä yrittä
jänä.

Tätä kirjoitettaessa kaikki 
suuret kysymykset ovat vielä 
auki. Toiveistamme huolimat
ta emme saa kaikkia kaupun
gin kanssa auki olevia asioita 
päätettäväksi syyskokoukseen. 
Auki oleva paketti esitellään 
keskusteltavaksi ja toivonkin 
mahdollisimman hyvää osanot
toa kokoukseen joulukuussa.

 Syysterveisin
 Leif Ekström

PS.
Lehden painoon mennessä tuli 
tieto, että kaupungin liikunta
lautakunta on puoltanut koko
uksessaan Tallin korjausta var
ten 200.000 euron lainaa. Sa
malla kaupunginhallitukselle 
esitetään, että kaupunki maksaa 
osuutensa korjaustöistä.
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Kapteenilta

Edustusjoukkueella voittoisa kesä

Nyt kun pelit alkavat kohta olla 
ohi tältä vuodelta on yhteenve
don aika.

Kesän aikana pelattiin seu
raavat klubiottelut: Pääkaupun 
kiottelu Kööpenhamina  Hel 
sinki  Oslo  Tukholma. Ottelu 
pelattiin Tukholmassa Kevin
gen upealla kentällä 15–16. hei
näkuuta. Joukkueemme pelasi 
hyvin ja voitti. Loppupisteet 
olivat Helsinki 8, Tukholma 6, 
Kööpenhamina 6,5 ja Oslo 3,5.

Kokonaistilanne pokaalissa 
on kutkuttavan jännittävä, sillä 
Oslolla, Tukholmalla ja Helsin
gillä on kolme voittoa ja Köö
penhaminalla ainoastaan yksi. 
Ensi vuonna ottelu pelataan 
todennäköisesti Kööpenhami
nassa, sillä Oslon kenttä menee 
täysremonttiin tämän vuoden 
syksyllä. Toivottavasti saamme 
myös ensi vuonna huippujouk
kueen ja voiton sekä pokaalin 
omaksi!  

Maailmankin mittakaavas
sa ainutlaatuinen perinteinen 
klubiottelu HGK – SGK pelat
tiin Talissa ja kuten lähes aina, 
kotijoukkue selvisi voittajana. 
Ensi vuonna ottelu pelataan 
sitten Tukholmassa ja toivotta
vasti saamme täyden joukkueen 
kasaan ja monta uutta edustajaa 
mukaan pelimatkalle. Matka 
tehdään perinteisesti heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Läh
tö laivalla on torstaiiltana ja 
paluu maanantaiaamuna.

Sen lisäksi voitimme Keimo
la Golfin vieraissa, kuten myös 
kolmen klubin ottelun EGS
HGKSHG Luukissa. Kesän 
tappioton sarja varmistui sitten 
lopuksi tasapelillä Turkua vas
taan. 

Suuri kiitos kaikille pelaajille 
tästä menestyksestä ja toivot
tavasti ensi kesänä menee yhtä 
hyvin. Tulen myös valitsemaan 
pelaajat tarkasti pelisuoritusten 

perusteella, joten pitäkää huol
ta kunnosta ja svingistä pitkän 
talven yli.

Lopuksi vielä kiitos kaikille 
jäsenille hyvästä kesästä. On 
ollut mukava toimia kapteeni
na näin hienossa seurassa. Klu
bin henki on ollut hyvä ja toi
vottavasti se pysyy yhtä hyvänä 
myös jatkossa. Muistakaa tulla 
syyskokoukseen, jossa tehdään 
tärkeitä päätöksiä seuramme tu
levaisuudesta.

Till slut ett tack till alla med
lemmar för en fin sommar. Trev
ligt att få vara kapten i ett så 
fint sällskap. Andan i klubben 
har varit bra och jag hoppas att 
vi även i fortsättningen håller 
ihop för klubbens bästa. Kom 
ihåg att komma på höstmöte 
där vi har viktiga beslut att ta 
för klubbens framtid.

Bernt Heikel

SYYSKOKOUS 
HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 10.12.2007 
klo 19.00 Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian tiloissa Vanha vierto
tie 23. 

Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunnasta erovuorossa ovat kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Jaana 
Jalonen ja junioritoimikunnan puheenjohtaja Jaana KarhilaRäsänen.

T E R V E T U L O A !

Albatrossi  
4. väylällä
Pelasin 7.8. harjoituskierrosta 
Talissa yhdessä naisten Erkko 
Trophyyn osallistuneen hollan
tilaisen Marjet van der Graafin 
kanssa. Marjet mittaili ammat
tilaisen ottein lasermittarilla eri 
etäisyyksiä, askelsi viheriöitä 
laidasta laitaan ja teki kaikes
ta muistiinpanoja. Siinä sivus
sa hän pelasi laskujeni mukaan 
kierroksen 5 alle. Varsinainen 
jymypaukku tuli kuitenkin nel
jännellä reiällä: avaus driverilla 
keltaisten ja sinisten tiiden vä
liltä noin 180:n metrin päähän 
reiästä väylän vasemmalle puo
lelle, josta hybridillä suoraan 
reikään – eli albatrossi. Käsit
tääkseni tämä on ensimmäinen 
nelosella tehty albatrossi Talissa. 
Ymmärtääkseni Marjet on myös 
ensimmäinen nainen, joka on 
yltänyt tähän kentällämme. Oli 
mukava olla todistamassa tämä, 
ovathan albatrossit n. kymme
nen kertaa harvinaisempia kuin 
holeinonet!

En tiedä kuinka virallinen 
van der Graafin albatrossi on, 
mutta todistettu samalla tavalla 
kuin esimerkiksi harjoituskier
rosten holarit Talissa.

 Petri Karjalainen
 HGK:n jäsen nro. 1789

Duffeja
Divotteja
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Lady-
     kapteenilta

Toni Karjalainen voitti valopallokisan

Lokakuun pimenevässä illassa 
vietettiin naisten perinteistä 
syyskokousta viidenkymmenen 
naisen voimin. Helsinki Day 
Spa:n edustaja Päivi Topinoja-
Aranko kertoi golfareille sopi
vista hoito ja liikuntapalveluis
ta sekä Loccon Marjatta Nissi-
nen esitteli ylellistä Olivia Bio 
luonnonkosmetiikkasarjaa. Ai
ka moni purnukka näytti vaih
tavan omistajaa.

Päätöstilaisuudessa käytiin 
läpi myös mennyttä kautta ja 
jaettiin palkintoja. Ladies’ Day 
August on vuosi vuodelta kas
vattanut suosiotaan ja tänä 
vuonna mukana oli jo 18 nais
paria kisaamassa hyvistä palkin
noista leppoisassa tunnelmassa. 
Voiton nappasivat pari Marja-
Liisa Niemi (HGK) ja Marja 
Virta (SHG). 

Ensimmäistä kertaa saivat ai
kuiset heittää leikiksi ja pelata 
valopalloa 14.9. perjantaiillan 
pimeydessä. Ilma oli kuin sa
mettia, kun juuri ennen kisaa 
lämmin pilvirintama peitti Ta
lin väylät ja viheriöt. Mukaan 
ilmoittautui kolmisenkymmen
tä rohkeaa. Oli ilo huomata, 
että paikalla oli viihtymässä 
kaiken ikäisiä nuorisosta senio
reihin. Pääpalkinnon Suunnon 
golfkellon vei mukanaan Toni 
Karjalainen. Kaikilla mukana 
olevilla oli hulvattoman haus
kaa, joten Valoa ja Viihdettä 
kisa on ensivuoden must!

Gloria Open 18. kerran 

Gloria Open kuuluu monen 
naisgolfaajan ohjelmaan vuosi 
vuodelta. Kovatasoinen kilpai
lu pelattiin 18.8. nyt 18. kerran 
erinomaisessa kunnossa olevalla 
kentällämme. Yleensä kisapai
kasta taistellaan, mutta nyt mu
kaan lähti vain 83 pelaajaa. Ny
kyään golfkisoja on niin paljon 
kesän aikana, että osanottaja

määrien lievä lasku on muuten
kin vallitseva trendi maamme 
kentillä. Klubisarjassa parhaiten 
osasi väistää valkoposkihanhet 
ja upottaa puttinsa Karoliina 
Tiivola Hattula Golfista pitäen 
takanaan toiseksi golfaavan Ta
lin Erja Sarasteen. Kilpasarjan 
voiton vei tottuneesti Marika 
Soravuo ja toiseksi palloa löi 
Kristiina Lehto.

Naisten keskuudessa ”kovi
en” kilpailujen vetovoima on 
hiipumassa ja viihteelliset ta
pahtumat innostavat selvästi 
enemmän. Tiistaikilpailuissa 
startteja oli tänä vuonna 100, 
mikä on 23 starttia vähemmän 
kuin viime vuonna. Vuoden 
2007 ”Tiistis Grand Champi
on” kärki on: 1. Tiina Selin  
62 p, 2. Monica Reponen 60 p, 
3. Raili Linnonmaa 46 p. Nais
ten reikäpelisarjaan osallistui 13 
lady golfaria. Kultaisen laatan 

vei Kristiina Lehto ja hopeisen 
sai Monica Reponen sekä prons
sia pelasivat Anja Karttunen ja 
allekirjoittanut. Hieman ihme
tyttää, miksi reikäpelin suosio 
on niin vaimeaa, sillä hauskem
paa ja mukaansa tempaavampaa 
pelimuotoa on vaikea löytää.  

Palvelujen kehittäminen 
klubitoiminnan haaste

Mutta pelataan sitten millä ta
solla tahansa, naisten mukaan 
saaminen kilpailuihin on suuri 
haaste. Harvempi meistä omaa 
kilpailuviettiä, kun taas miehet 
kilpailevat koko ajan ja kaikes
ta jo pikkupojasta lähtien. Ja 
jälkipelitkin käydään useim
miten kenkien vaihdon aikana 
autojen välissä, kun arvokkaat 
ja viihtyisät klubitalot jäävät 
vajaakäytölle. Klubimme uu
delle palvelupäällikölle riittää 
pähkinää purtavaksi, kun pitää 

täyttää kokonaissuunnitelman 
ja Ilkan vision mukaisesti Talin 
kartanon salit sekä kesällä että 
talvella. Oleellista olisi saada 
nuoria mukaan toimikuntien 
työskentelyyn kasvamaan ja 
tekemään päätöksiä. Pyörää on 
turha keksiä uudelleen, kun se
nioreilla on paljon tietoa ja ko
kemusta jaettavanaan. Nuorilla 
on taas rutkasti energiaa ja uu
sia ideoita, joilla klubitoimintaa 
voitaisiin kehittää. 

Ensimmäinen vuosi naisten 
kapteenina on kohta hurah
tanut loppuun. Haluan kiittää 
kaikkia klubilaisia saamastani 
lämpimästä vastaanotosta ja 
tuesta sekä klubitoimikunnan 
jäseniä hienosta työstä. Suurim
mat kiitokset kuuluvat kaikille, 
jotka ovat olleet mukana tapah
tumissa, sillä ihmiset tekevät ar
jesta juhlan.

Päivi Lehmus

Duffeja
Divotteja

Golf on oopperalaulaja Matti Salmiselle, jos ei aivan intohimo, niin melkein. Innokkaalle golfaajalle tulos ei ole 
mielessä päällimmäisenä. Tärkeintä on pyrkiä mahdollisimman hyvään ja rentoon lyöntiin. Huumori myös ku-
koistaa, vaikka bunkkerissa, kun Matti Salminen pelaa. 
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Seniorit

Mielenkiinto klubin kilpailuihin
hiipuu seniorien keskuudessa

Erimuotoiset kilpailut omalla 
sekä vieraskentillä hallitsivat 
seniorien järjestettyä toimin
taa jälleen tänä kesänä. Entisiä 
yhteistoimintoja jatkettiin ja 
sekaan yritettiin ujuttaa uutta/
elvyttää vanhaa. Seniorit osal
listuivat lisäksi erittäin aktii
visesti vapaaehtoistoimintaan 
kentän valvojina, starttereina 
ja Finnair Mastersissa.

Valitettavasti HGK ei päässyt 
tänä vuonna jatkoon UPSrei
käpelikilpailussa, johon osallis
tui 30 klubia. Talissa syyskuun 
puolivälissä pelatussa finaalissa 
olivat vastakkain Keimolan ja 
Sarfvikin joukkueet. Sarfvik 
vei jälleen kerran voiton, joten 
palkintoon ei vieläkään ilmesty 
SGK:n ja HGK:n lisäksi muita 
kaiverruksia. Keskustelua virisi 
lopputilaisuudessa siitä, kuinka 
”totinen” kilpailu todellisuudes
sa on ja pitäisikö klubikohtaista 
eri osallistujien määrää jotenkin 
saada kasvatettua.

Senioreiden välisiä klubiot
teluja pelasimme jälleen Nord
centeriä, Sarfvikiä, Lohjaa, 
Masteria, Kurkia, Pickalaa ja 
Espoota vastaan. Voitettuamme 
kolme ensimmäistä kotikentällä 
pelattua ottelua hävisimme vie
raissa kolme seuraavaa. Viimei
seen Talissa pelattuun ”Ryder 
Cupiin” saimme vastaamme Es
poosta väkivahvan joukkueen, 
jonka tasoitukset vaihtelivat 
7,5:stä 15,5:een. Oma joukku
eemme onnistui kuitenkin jäl
leen kotikentällään voittamaan 
vieraat, joten kesän seitsemän 
klubiottelun lopputulos oli 4 
 3 meidän hyväksi. Klubiotte
luihin osallistui kauden aikana 
yhteensä 37 eri senioria (yli 50 
v. 2006).

HGK:n mestaruuskilpailuissa 
seniorimiesten mestaruuden vei 
Pekka Lehtonen 159 lyönnillä 

Lauri Pihan tullessa 161 lyön
nillä toiseksi. Seniorinaisten 
klubimestariksi pelasi itsensä 
kahdella tasaisella kierroksella 
ja 162 lyönnin tuloksella Eila 
Koutuaniemi. Niukkaakin niu
kemmalla yhden lyönnin erolla 
tuli Heli Ekström toiseksi. On
neksi olkoon.

Talin omista kilpailuista tänä 
vuonna oli seniorien vuoro jär
jestää seniorit-juniorit ottelu. 
Iloksemme oli samoin seniorien 
vuoro voittaa – Anni Reissell 
keräsi peräti 40 pistettä.

Tänä vuonna Kale Tellqvis-
tin vetämä Ministeri Erkon 60
vuotispokaali keräsi 35 pelaajaa 
(viime vuonna 60), joista useat 
osallistuivat kilpailun jälkei
selle illalliselle palkintojenja
koineen. Voittajana palkittiin 
Holger Sergelius fantastisella 
nettotuloksella 66.

Maanantaikilpailut keräsivät 
tänä vuonna vain 400 starttia 
eli lähes 30 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna ja naispelaa
jia oli enimmilläänkin ainoas
taan kahdeksan. Merkillepan
tavaa on, että voittanut miesse
niori Markku Larros osallistui 
peräti kymmeneen viikkokisaan 
13:sta. Naissenioreista sekä voit

taja Maija Nyman, että kaksi 
seuraavaa, Monica Reponen 
ja Hilkka Sainio osallistuivat 
kuitenkin jokaiseen kilpailuun, 
joten heitä ei voi ainakaan ak
tiivisuuden puutteesta moittia! 
Kuvaavaa vallitsevalle tilan
teelle on, että yhtenä maanan
taina ei heidän lisäkseen muita 
naisosallistujia ollutkaan! 

Finnair Mastersin alusviikolla 
kävimme pelaamassa maanan
taikilpailun Hämeenlinnassa 
erinomaisessa kunnossa oleval
la Aulangon Everstikentällä. 
Matka kokonaisuudessaan on
nistui erinomaisesti 37 pelaajan 
voimin.

Ensimmäistä kertaa pitkään 
aikaan pelattu seniorien reikä
peli järjestettiin ”tynkäkisana” 
aivan kauden lopussa, koska 
saimme aiemmin vastaavan kil
pailun palkintona olleen kierto
pokaalin takaisin käyttöömme 
kovin myöhään. Osallistujia oli 
kahdeksan ja ”kaksisuuntaisen” 
pelikaavion voittajaksi selviytyi 
Tauno Huttunen. Koska useat 
pelaajat luovuttivat voiton vas
tapuolelle jo ennen omaa pe
liään, Tauno lupasi puolustaa 
voittoaan seuraavana kesänä 
mieluummin pelaten kuin kah

vipöydän ääressä.
Tältä kesältä voin todeta, et

tä senioreiden osallistuminen 
ainakin toimikuntamme järjes
tämiin tilaisuuksiin on ollut yl
lättävän heikkoa. Se näkyy sel
västi edellä esitetyistä luvuista, 
jotka olivat läpeensä pienempiä 
kuin aikaisemmin. Aktiviteet
tia tuntuu kyllä riittävän itse 
pelaamiseen, mutta ilmoittau
tuminen erilaisiin kilpailuihin 
oli laimeata. 

Onko syynä innostuksen puu
te, erilaisten aktiviteettien run
saus vai samojen toimintojen 
toistuminen vuodesta toiseen? 
Koska tulen (ilmeisesti) jatka
maan toimikunnan puheenjoh
tajana myös ensi vuonna, ot
taisin mielelläni vastaan teidän 
jäsenten ajatuksia siitä, miten 
toiminta saataisiin sellaiseksi, et
tä yhä useampi olisi halukas osal
listumaan yhteisiin rientoihin.

Kirjoita minulle sähköpostilla 
tai tekstiviestillä heti, kun mie
leesi juolahtaa ajatuksia uusista/
vaihtelevista kilpailumuodoista, 
toiminnoista, toimintatavois
ta tai yleensä toimikuntamme 
järjestelyistä ja seniorien klu
bitoiminnasta. Palaan varmasti 
asiaan.

Sähköpostiosoitteeni on
henri.soravuo@24.fi
Puhelinumeroni
0400 202 031.

Kiitos teille kaikille yhteistyöstä 
ja avusta, niin senioritoimikun
nan jäsenet kuin caddiemaster
porukka, kenttähenkilökun
ta kuin muut toimikunnat, ja 
erityinen kiitos seniorijäsenille 
mukavasta toveruudesta. Kesä 
oli nautittava ja kanssanne oli 
miellyttävää toimia.

Henri Soravuo

Seniorit palaamassa Aulangolta LET-viikolla.
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Anna Templellä oli vain hyviä muistoja ”fantastisesta kisapaikasta ja hyvästä kohtelusta”, joka sai hänet tuntemaan 
olonsa kotoiseksi. Yhdysvaltalainen Anna oli rahalistalla 119. ja jätti taakseen Hanna-Leena Salosen ja Jenni Kuosan.

Toiminnan-
      johtajalta

Hyvä vuosi takanapäin
Vierailta kehuja kentästä

On ollut suuri ilo taas palvella 
yhden vuoden HGK:n toimin
nanjohtajana. Olemme saaneet 
hyvää, jopa erinomaista palau
tetta niin jäseniltä kuin vierailta 
kesällä tehdyn jäsenkyselymme 
yhteydessä sekä Euroopan par
hailta amatööri ja ammattilais
pelaajilta The Erkko Trophyn ja 
Finnair Mastersin yhteydessä, 
kuten viime vuonnakin.  Ladies 
Tourin johto kehui kenttääm
me ja järjestelyjämme parhaiksi 
Euroopassa. Samaa mieltä oli
vat myös pelaajat, joista osa oli 
pelaamassa täällä jo kolmatta 
kertaa.

Kiitos talilaisten lisäksi myös 
niille sadoille vapaaehtoisille, 
jotka tekivät kilpailut mahdol
liseksi, Esa Laaksosen johta

malle kenttähenkilöstölle, joka 
uurasti kentän huippukuntoon 
sekä The Erkko Trophyyn että 
Finnair Mastersiin, promootto
rille, joka vaivojaan säätämättä 
rakensi upean tapahtumaalu
een ja palkitsi vapaaehtoiset 
ruhtinaallisesti.

Olivatko viheriöt sittenkin 
liian nopeat?

Keväällä saimme päätökseen 
Piccadillyn alueen lyöntipai
kat, jotka uusittuine ilmeineen 
saivat paljon positiivista palau
tetta. 

Muutimme 14. väylän pelilin
jaa ulkoilutien ja siirtolapuutar
han turvallisuuden parantami
seksi. Koska minulle asti ei ole 
ainakaan vielä kantautunut ne

gatiivista palautetta, lienee on
gelma ratkaistu tällä erää. 

Avasimme kentän ennätysai
kaisin, mistä johtuen myös kier
rosmäärissä teimme ennätyksen. 
Kenttä oli upeassa kunnossa ko
ko kesän.  

Greenit saivat eritystä kiitos
ta sekä jäseniltä huippupelaa
jilta. Jossakin vaiheessa LET:n 
aikana niitä pidettiin jopa lii
ankin nopeina kun putit eivät 
meinanneet upota. 

Syksyn sateet toivat taas esiin 
alaväylien etenkin kutosen mär
kyyden. Asialle tarttis tehdä jo
takin pysyvää! 

Kauden päätteeksi vaihdoim
me yläputtigreenin nurmen, 
koska sille aikanaan Ruotsista 
tuotua nurmea ei yrityksistäm

me huolimatta saatu sellaiseen 
kuntoon mitä harjoitusviheriöl
tä odotetaan. Samalla korjasim
me vitosviheriön ja puttigeenin 
välistä aluetta. 18 viheriön ”ke
vytkorjauksen” siirsimme vuo
den 2008 syksylle. 

Kotisivut uuteen uskoon

Uusimme kotisivut sekä ilmeen 
että sisällön puolesta. Erityises
ti materiaalisalkku on saanut 
kiitosta avoimuudellaan. Kes
kustelupalsta ei valitettavasti 
ainakaan kesäaikana lähtenyt 
lentoon. Ilmeisesti jäsenistöä 
askarruttavat asiat pystyttiin 
keskustelemaan ja selvittämään 
terassilla. Katsotaan mitä talvi 
tuo tulessaan.

Ajanvarausohjelman käyt
tö lisääntyi jäsenistömme kes
kuudessa. Jäsenet tekivät peräti  
43 % ajanvarauksista netin kaut
ta.  Prosentti olisi vieläkin kor
keampi, jos olisimme antaneet 
varata ”väliajat” netin kautta. 
Caddiemastereiden puhelin ai
ka voitiin siirtää muuhun pal
velutoimintaan, mistä he sai
vatkin kiitosta.

Otimme myös käyttöön kil
pailuihin ilmoittautumisen ne
tin kautta sekä vieraspelaajien 
ajanvarauksen. Edellinen puhu
tutti alkuvaiheessa etenkin nii
tä, joilla ei ollut omaa yhteyttä 
kotona. Kun lisäsimme tietoko
neen nettiyhteyksineen Siggen 
baariin, tämäkin ongelma rat
kesi. Vieraspelaajien nettiva
raus ei ottanut tulta, koska sen 
käyttö edellytti, että he maksa
vat greenfeen varausta tehdes
sään nettipankkinsa kautta. 

Haluankin tässä yhteydessä 
kiittää Johanna Lindqvistiä ja 
kaikkia caddiemastereista hyvin 
hoidetusta tehtävistä. Te ylititte 
asiakkaiden odotukset positiivi
sesti lähes joka päivä.
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Erityiset halaukset Hannalle

Erityisen kiitoksen ja halauksen 
haluan antaa Hanna Heinisel-
le, joka 15 vuoden 7 kuukau
den ja 3 päivän työrupeaman 
jälkeen on nyt jättänyt meidät 
siirryttyään yksityisyrittäjäk
si. Sinun mukanasi siirtyy pois 
paljon hiljaista tietoa, mutta 
onneksemme olet luvannut ne 
siirtää palvelupäälliköllemme 
Tiina Heikkiselle. Samalla 
toivotan Tiinan tervetulleeksi 
vahvistamaan joukkuettamme 
ja osaltaan ohjaamaan sitä uu
siin tavoitteisiin.  

Hyvää ravintolasta

Ravintolan viides toimintavuosi 
oli onnistunut sekä jäsenen et
tä vieraan näkökulmasta: erin
omaista ruokaa kohtuuhinnal
la. Jäsenille tehtiin taas tarjous: 
kymmenen kappaletta kahdek
san euron arvoista ruokalippua, 
30 euron arvoinen jäsenen vie
raan greenfee sekä viidentois
ta euron arvoinen kymmenen 
korin rangekortti. Kaikki tämä 

vain 80 euron yhteishintaan. 
Paketteja lunastettiin 217 eli 
hiukan vähemmän kuin viime 
vuonna, joskin myyntiaikakin 
oli lyhyempi.  Ravintola sai 
myös uusia asiakkaita Pitäjän
mäen ympäristöstä. Liikevaih
to kasvoi taas. Uskonkin, että 
konseptimme on yksi toimivim
mista pääkaupunkiseudulla: Ra
vintola Lyonin Gourmet ruokaa 
kotiruoan hinnoin.  Toivonkin, 
että useampi jäsen löytäisi use
ammin oman ravintolansa.

Pelinopeus ja valvonta

Tänä vuonna jatkoimme kap
teenimme johtamaa ja vapaa
ehtoisten hoitamaa valvoja
toimintaa. Entisten valvojien 
lisäksi saimme mukaan muuta
man uuden nimen.  Martti Yli-
Renko, Asko Arkkola, Har-
ry Elf, Holger Sergelius, Kari 
Björses, Kullervo Kankkunen, 
Risto Hintikka ja Jeppe Aro-
kanto valvoivat pyyteettömästi 
ja ammattitaidolla vain lounas
palkalla. Kiitos panostuksestan
ne.  

Toiminnan-
      johtajalta

Viime kesänä saadun koke
muksen perusteella muutim
me elokuun puolesta välistä 
lähtien lähtövälit kymmenen 
minuutin mittaisiksi. Nyt eh
ti neljän hengen ryhmä pelata 
lähes poikkeuksetta Bunkkerin 
ennen seuraavan ryhmän tiille 
tuloa, joten pahemmilta ruuh
kilta vältyttiin ja pelaaminen 
oli jokseenkin sujuvaa lähes 
koko kauden. Jatkamme ja ke
hitämme valvojajärjestelmää 
myös ensi vuonna. Halukkaat 
ilmoittautukaa mukaan allekir
joittaneelle.

Rakennusten arviointia

Vuoden aikana yhteistyö Hel
singin kaupungin kanssa liittyi 
kartanon rakennusten kunnon 
ja käyttökelpoisuuden arvioin
tiin, jotta saisimme lunastus
neuvotteluille tukevamman 
pohjan. Vuokraajan piden
nyksestä tehtiin myös esitys. 
Nämä asiat ovat tällä hetkel
lä vaiheessa ja odotammekin 
kaupungin aloitteita asiassa. 
Pihasuunnitelma valmistui ja 

jätettiin kaupunkisuunnittelu
virastoon. Helsingin lukioiden 
golfmestaruuskilpailut pelattiin 
Talissa toistamiseen.

Viihtyvyys

Klubitalossa Kata Paunu ja Päi-
vi Lehmus uusivat radiohuo
neen kalustuksen, kohensivat 
muidenkin huoneiden ilmettä 
kiitosta ansaitsevalla tavalla ja 
hankkivat palkintokaapin, jo
hon saimme piilossa olleet hie
not palkinnot esille. Kolmessa 
klubitalon TV:ssä näkyvät golf
kanava ja formulat, mikä lisäsi 
jäsenten ja muiden asiakkaiden 
viihtymistä ja oleskelua klubita
lolla iltamyöhään asti.

Kiitos jäsenistölle ja johtokun
nalle sekä yhteistyökumppa
neillemme menestyksekkäästä 
vuodesta. Tästä on hyvä pon
nistaa uuteen kauteen.

Ilkka Ulander
toiminnanjohtaja

Duffeja
Divotteja

Suomen jalkapallomaajoukku
een valmentaja Roy Hodgson 
valmistautui elokuun alussa 
syksyn ratkaiseviin otteluihin 
kiertämällä TaliGolflehden 
kanssa pari kierrosta. Hodgson 
on edelleen Dubain Emirates 
Clubin jäsen ja pelaa tasoituk
sella 14. Kuten kaikki muutkin 
kiireiset golffarit hän haluaisi 
pelata enemmän. Elokuun kier
rokset olivat kuitenkin vuoden 
ensimmäiset. Siihen nähden pe

li sujui mainiosti. Jatkopestistä 
Suomessa ei terassilla puhuttu. 
Hodgson sanoi, että olisi toivo
nut voineensa aloittaa maajouk
kueen valmentajana viisikuusi 
vuotta sitten, jolloin Litmanen 
ja kumppanit pelasivat uransa 
huippujalkapalloa. Toinen toi
ve olisi päästä valmentamaan 
nuorista kehittyvistä pelaajista 
joukkue huipulle.
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Golfin säännöt muuttuneet
talouskasvun kausina

Yksi golfin tärkeimpiä ominai
suuksia on, että pelaaja itse toi
mii myös omana tuomarinaan. 
Joidenkin mielestä se on jopa 
lajin ydin ja sielu, josta kaikki 
muu seuraa. Ei kuitenkaan niin, 
että yksin tehdyt holeinonet 
tunnustettaisiin pelkästään lyö
jän juhlallisella vakuutuksella 
ja allekirjoituksella. Paljon jää 
kentällä pelaajan moraalin ja 
oman tulkinnan varaan. 

Liikkumavara kapenee kun 
pelataan kilpailussa tai tasoi
tuskierrosta. Silloin säännöt 
säätelevät omaatuntoa eivätkä 
ne salli venyttämistä. Helsin
gin Golfklubin juhlavuoden 
päätteeksi on aihetta tarkas
tella miten yhteiskunnallinen 
kehitys on vaikuttanut golfin 
sääntöihin. Tarkastelua helpot
taa huomattavasti se, että yksi 
maailman parhaista sääntöhis
torian asiantuntijoista, Ken 
Chapman on HGK:n jäsen. 
Hänen kirjoittamaansa sääntö
jen historiaa, The Rules of The 
Green (1997, USGA) pidetään 
edelleen tärkeimpänä aiheesta 
kirjoitettuna teoksena.

Muutokset kypsyvät
tulkinnoissa

Heti aluksi Ken haluaa tehdä 
selväksi, että vuosien saatossa 
sääntöjen ydin ei niinkään ole 
muuttunut, vaan niiden tulkin
nat. Näin voidaankin olettaa, 
jos yhdessä pelin ydinsäännöistä 
(13) todetaan: ”Pallo pelataan 
siitä, missä se makaa ja kenttä 
pelataan sellaisena kuin se on.” 
Yksinkertaista ja selvää pait
si, että nyt säännöissä on lisä
ys 13–1: ”Pallo pelataan siitä, 
missä se makaa, ellei säännöissä 
toisin todeta.” 

Ken sanoo, että tämä lisäys on 
erittäin tärkeä sekä sääntöjen 
että niiden historian kannalta. 
Se johtaa myös pohdintaan, 
näkyykö yhteiskunnan kehitys 
sääntöjen tulkinnoissa. Sääntö
jä ei nimittäin muuteta hetken 
mielijohteesta eikä presiden
tin käskystä: ”Pienenkin muu
toksen kirjaaminen sääntöihin 
kestää 15–20 vuotta. Esitin 
2000luvun alussa pientä sään-
töteknistä muutosta. Kesti kuusi 
vuotta, ennen kuin se hyväksyt
tiin. Monet muutokset kypsyvät 
tulkinnoissa vuosia, ennen kuin 
ne otetaan käsittelyyn pohdit
tavaksi,” hän kertoo. ”Pallon 
tunnistamista esteessä koske
van säännön muuttamisesta on 
keskustelu yli kymmenen vuot
ta, mutta toistaiseksi sääntö on 
pysynyt muuttumattomana.”

Teollinen vallankumous
demokratisoi golfia

– Onko yhteiskunnan kehitys 
mielestäsi vaikuttanut golfin 
sääntöihin?

”Kyllä. Pelaajien määrän kas
vulla ja muutoksilla on suora 
yhteys toisiinsa. Suurimmat 
muutokset ovat tapahtuneet 
samanaikaisesti pelin nopean 
kasvun kanssa. Ensimmäinen 
tapahtui teollisen vallankumo
uksen yhteydessä IsoBritanni
assa. 1880–1890luvuilla siellä 
perustettiin yli tuhat klubia. 
Vastaavasti säännöt muuttui
vat merkittävästi toisen maail
mansodan jälkeen. Lähempänä 
nykypäiviä on samanlaista vai
kutusta havaittavissa 1980 ja 
1990luvuilla. Näille jaksoille 
on olennaista talouden voima
kas kasvu, jonka ansiosta yhä 
useammilla on ollut mahdolli

sen seurauksena golfin huipulle. 
Hän ei kuulunut yläluokkaan, ei 
edes keskiluokkaan. Hänellä ei 
ollut yliopistotutkintoa, mutta 
hän osasi lyödä palloa pitkälle 
ja tarkasti”, Ken kuvaa kehitys
tä heti toisen maailmansodan 
jälkeen Yhdysvalloissa. Palmer 
oli massojen mieleen. Golf alkoi 
kilpailla harrastajamäärissä ten
niksen kanssa. Se ei enää ollut 
pelkästään yläluokan peli. 

Uusille pelaajille tarvittiin 
uusia kenttiä, vaikeasti ym
märrettävien sääntöjen kotoi
sia tulkintoja ja uusia edullisia 
välineitä. Golf ehkä demokra
tisoitui aluksi hitaammin kuin 
ympäröivä yhteiskunta, mutta 
vauhtiin päästyään se levisi no
peasti perinteisten harrastaja
piirien ulkopuolelle. Tekniset 
oivallukset ja sopivien raaka
aineiden saatavuuden lisäänty
minen synnyttivät merkittävän 
välineteollisuuden, joka kykeni 
tyydyttämään voimakkaasti li
sääntyneen kysynnän.

Sääntöjen rajoja
koetellaan

Välineteollisuudesta onkin ke
hittynyt merkittävä vaikuttaja, 
jonka keksintöjä vastaan US
GA ja R&A ovat käyneet viivy
tystaistelua. Uusien välineiden 
ominaisuudet ovat koetelleet 
sääntöjen rajoja, mutta varsin
kin niiden tulkintoja. Uusilla 
mailoilla ja palloilla paukutte
levat urheilijan lailla harjoitte
levat pelaajat ovat ajoittain pi
täneet satavuotisia perinteisiä 
kenttiä pilkkanaan.

”Harrastajan kannalta väli
neuudistukset eivät välttämät
tä ole vieneet peliä pelkästään 
huonompaan suuntaan. Pelin 
luonteeseen ne ovat kuitenkin 
vaikuttaneet. Aikaa myöten ne 
alkavat näkyä myös säännöissä, 
jollain tasolla.”

Kari Kallio

suus ryhtyä pelaamaan ja liittyä 
klubien jäseniksi.

”Ennen teollista vallankumo
usta golf oli aateliston ja ylä
luokan, kuten tänään sanotaan, 
eliitin harrastus. Niin oli myös 
yleisurheilu. Keskiluokalla, eikä 
varsinkaan työväellä ollut aikaa 
turhuuksiin. Ei myöskään tarvit
tu kirjoitettuja sääntöjä. Tuon 
ajan golffarit tunsivat toisensa, 
heidän yhteiskunnalliset nor
minsa olivat samanlaisia ja niil
lä oli välitön vaikutus pelaajien 
käyttäytymiseen kentällä.”

Ken kertoo, että teollisen 
vallankumouksen myötä 1800
luvun loppupuolella alkoi en
simmäinen golfboomi ja samal
la pelin demokratisoitumisen 
ensimmäinen orastava vaihe. 
Aatelisten ja yläluokan lääkä
reiden, poliitikkojen, korkei
den virkamiesten ja upseerien 
joukkoon alkoi ilmestyä juris
teja ja menestyneitä teollisuus 
ja liikemiehiä. Muiden tapojen 
ohessa osa heistä alkoi harrastaa 
golfia. ”Liekö sattuma, että la
kimiesten ilmestyminen kentil
le merkitsi myös ensimmäistä 
vaihetta aikaisemmin itsestään 
selvinä pidettyjen, pelaamista 
ohjaavien hyvien tapojen kir
jaamista säännöiksi,” hän nau
rahtaa. 

Pelin rantautuminen Yhdys
valtoihin vaikutti myös sääntö
jen tulkitaan: ”Amerikkalaisille 
piti kirjoittaa säännöt ja selittää, 
mitä ne tarkoittavat. Heillä ei 
ollut perinnettä, johon säännöt 
olisivat nojanneet,” Ken kuvaa. 
Golfin omaksui sielläkin ensik
si yläluokka, jonka keskinäi
set käytöskoodit loivat pohjaa 
amerikkalaisille tulkinnoille. 
Sääntöjen tulkinnat Atlantin 
vastakkaisilla rannoilla alkoivat 
etääntyä toisistaan.

Palmer rikkoi
luokkarajoja

”Arnold Palmer pääsi amerik
kalaisen yhteiskunnan kehityk



10 Tali Golf Tali Golf 11

Säännöt

Tuntuu aika erikoiselta, että 
golfin ensimmäiset kirjoitetut 
säännöt julkaistiin vasta kun 
peliä tiedettiin pelatun jo yli 
300 vuotta. Kunnianarvoisten 
edinburghilaisten vuonna 1744 
ensimmäistä kertaa kirjoittamat 
13 sääntöä muodostivat lopulta 
alun sille suurehkolle lukupa
ketille, mitkä säännöt tulkin
toineen tänä päivänä muodos
tavat.

Oma kiinnostukseni ja arvos
tukseni lajin sääntöjä kohtaan on 
kasvanut vähitellen ja alkuvuo
sien ymmärrys karttui enemmän 
pelaamisen avulla kuin pientä 
punaista kirjaa pänttäämällä. 
(Taavi Pohjanpalon suomenta
ma ensimmäinen sääntökirjam
me oli punakantinen) Muistan 
vielä kuinka katkera olin en
simmäisistä kilpailuissa saamis
tani rankkareista. Vuosi taisi 
olla 1962 ja kysymyksessä olivat 
maaseudun mestaruuskilpailut 
Aulangolla. Ykkösviheriöllä ai
van liian pitkälle ohi mennyt 
putti osui kanssapelaajan (Koso-
nen Porista) palloon, joka lisäsi 
tulokseeni kaksi lyöntiä.

Mitä pitempään olen lajin pa
rissa häärännyt, sitä enemmän 
olen oppinut antamaan arvoa 
säännöille joihin ilmiselväs
ti pätee sama totuus kuin itse 
peliinkin. Kumpaakaan ei kos
kaan opi täysin hallitsemaan. 
Ruotsin kaikkien aikojen tun
netuin sääntöekspertti, Harald 
Ståhlberg ilmaisi asian hauskas
ti palattuaan taas kerran R&A:
n sääntöseminaarista. ”Olen 
edelleen hämmentynyt, mutta 
aivan eri tasolla”.

Golf poikkeaa kaikista muista 
lajeista siinä, että pelaaja valvoo 
ikään kuin itseään. Usein vain 

hän itse tietää onko jokin asia 
mennyt niin vikaan, että siitä on 
raportoitava merkkaajalle. Vää
rintekijät joutuvat kiinni har
voin, mutta sitten kun se tapah
tuu, on se kohtalokasta. Huijarin 
maine tekee pelin jatkamisen 
lähes mahdottomaksi. Pelikave
reita ei enää löydy ja ystävätkin 
alkavat kiertää kaukaa.

Ikävuosiltaan nuoremmat 
golfarit korottavat silloin tällöin 
äänensä vaatiakseen, omasta 
mielestään kohtuuttomiin koh
tiin, helpotuksia. Yksi tyypil
linen tällainen asia on se, että 
pelaaja saisi kadonneen pallon 
summittaiselle häviämispaikalle 
dropata yhdellä rankkarilla uu
den pallon, eikä kävellä takaisin 
lyömään uutta. Juuri tuo sääntö
jen laatijan vihaama summittai
suus tehnee sen, että tämäkään 
toive tuskin koskaan toteutuu. 
Onneksi. Toinen asia josta sil
loin tällöin nousee kova poru, 
on divotin jäljestä tai sen hie
kalla täytetystä kohdasta pelaa
minen. Jopa parhaat ammatti
laisetkin ovat sortuneet, tämän 
tästä pitämään nykykäytäntöä 
suurena vääryytenä. 

Vuoden 1998 U.S.Openissa 
Payne Stewart joutui aivan 
neljännen kierroksen lopussa 
lyömään lähestymisensä hie
kalla peitetystä divotin reiästä. 
Lyönti lyhyellä raudalla epäon
nistui ja tuloksena oli kalliiksi 
tullut bogi. Hän nimittäin hä
visi tittelin yhdellä lyönnillä 
Lee Jantzenille. Pelin jälkeen 
hän meni juttelemaan USGA:
n sääntöekspertin Eric Meeksin 
kanssa, ollen vahvasti sitä miel
tä, että tuollaisesta paikasta pi
täisi saada vapaa droppi. Meeks 
oli kuitenkin toista mieltä tode

ten, että sinun on opittava pe
laamaan niistä. 

Myöhemmin syksyllä tour
pelaajilla oli oma kokouksensa 
jossa Greg Norman nousi ylös 
ja sanoi, että hän on sitä miel
tä, että sääntöjä on muutettava 
niin, ettei hiekalla täytetyistä 
divotin rei’istä tarvitse pelata. 
Kokoushuoneen toisella puo
lella Payne Stewart ponnahti 
pystyyn sanoen ”vastustan, mei
dän täytyy opetella pelaamaan 
niistä”!

Kaikista seuroista löytyy aina 
muutama fundamentalisti, joka 
paitsi noudattaa niitä tiukasti it
se, valvoo myös, että kanssape
laajat pysyvät herran nuhteessa. 
Nämä ”sääntötalebanit” eivät 
lukeudu jäsenistä suosituimpiin, 
mutta tekevät silti hyvää työtä, 
jopa ystäväpiirin kapenemisen 
kustannuksella. Olen huoman
nut, että näissä asioissa aivan 
liian helposti katsellaan hieman 
muualle, kuin, että puututtaisiin 
ilmiselviinkin rikkeisiin. Moni 
pitää ryhmän ilmapiirin hyvä
nä säilymistä parempana kuin 
säännöistä niuhottamista. Aina 
pitää kuitenkin muistaa se, että 
kun pelataan kilpailussa tai jopa 
tasoitukseen vaikuttavaa kier

rosta, merkkaaja on vastuussa 
kaikille samassa tapahtumassa 
oleville, että hänen merkkaa
mansa kortti on täytetty sääntö
jä noudattamalla. Läpi sormien 
katseleminenhan aiheuttaa lo
pulta myös oman diskaamisen.

Rankkareita antaessaan tör
mää joskus sellaiseen väittä
mään, että ”eikö golfin pitäisi 
olla kivaa”! En ollenkaan ym
märrä mitä kivaa siitä syntyy jos 
ei sääntöjä noudata. Mielestäni 
asia on juuri päinvastoin.

Sääntöjen oikea sisäistämi
nen vaatii paljon pelivuosia, 
eikä vasta muutaman vuoden 
mukana olleiden mielipidet
tä kannata isommin arvostaa. 
263 vuotta sitten ensimmäistä 
kertaa kirjoitetut säännöt ovat 
kehittyneet ja monipuolistu
neet, eivätkä varmastikaan hel
pottuneet. Ne ovat ja pysyvät, 
tämän kiehtovan ja voimakasta 
riippuvuutta aiheuttavan pelin 
tärkeänä ytimenä. 

Itse olen ehdottomasti si
tä mieltä, että sääntöjen hyvä 
osaaminen tuo peliin paljon 
lisäarvoa ja säästää, kun ne oi
kein hyvin osaa, lopulta lyön
tejäkin.

Lassi Tilander

Lassi Tilander:

Hyvä sääntöjen osaaminen
säästää lopulta lyöntejä

Lassi Tilander toimi startterina Finnair Mastersissa.
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Säännöt

Golf on erikoinen laji. Siinä 
edellytetään ehdotonta rehelli
syyttä. Jalkapallossa käsivirheen 
myöntäminen ei katkaise peliä, 
jollei tuomari sitä näe. Tennik
sessä pallo on joko sisällä tai 
ulkona – tuomarin päätöksen 
mukaan. Golfissa tuomarina 
toimii yleensä pelaaja. Jos pallo 
liikkuu, vaikka vain millin, on 
pelaajan tuomittava itselleen 
rangaistuslyönti. Se on raakaa. 
Se opettaa. 

Minulle golf on rentouttava 
ajanviete. Mutta se on myös 
todellinen rehellisyyden mitta
ri. Olen usein ollut tilanteiden 
edessä, joissa rangaistuslyönnin 
antaminen on ollut hyvinkin 
vaikeaa. Ennen kaikkea ran
gaistuslyönnin antaminen peli
kaverille voi monelta jäädä te
kemättä, koska virhe on ”vähäi
nen”. Sellaista termiä ei kuiten
kaan golfin säännöissä tunneta, 
vaan rangaistus on tuomittava 
sääntöjen mukaan. Puhun nyt 
tilanteesta, missä pelataan kil

pailukierrosta tai muuta tasoi
tuskierrosta.

Huijaaminen ja sääntöjen ta
hallinen väärä tulkitseminen on 
kutakuinkin pahinta mitä golf
kentällä voi tehdä. Ja kun siitä 
kerran jää kiinni, saa otsaansa 
elinikäisen leiman. Erityisen 
vakavaa on huijaaminen silloin, 
kun pelataan rahasta. Monilla 
klubeilla kiertää tarinoita var
sinkin julkisuuden henkilöistä, 
jotka ovat tottuneet potkimaan 
pallojaan parempiin paikkoihin. 
Osa näistä on totta ja osa lienee 
tarua. Mutta tuskinpa yksikään 
juoruista on aivan tuulesta tem
mattu. Näiden henkilöiden olisi 
syytä katsoa peiliin ja etsiä it
selleen laji, jossa tuomari tekee 
ratkaisut heidän puolestaan. 
Valitettavan usein tämänlainen 
toiminta heijastuu myös henki
lön työ tai yksityiselämään.

Valitettavasti myös tänä 
vuonna on Suomen pääkier
tueella jäänyt yksi moraaliton 
yksilö kiinni kenties vakavim

masta sääntörikkeestä, eli tu
loskortin väärentämisestä. Vas
taavasta rikkeestä langetti PGA 
menneinä vuosina Sven Tum-
ban pojalle kymmenen vuoden 
pelikiellon. Johan Tumba oli 
korttien allekirjoittamisen jäl
keen muuttanut tulostaan kor
tissa ja selvinnyt jatkoon juuri 
väärennetyn tuloksen turvin. 

Kymmenen vuotta on paljon, 
mutta se kertoo, kuinka tärke
ää kattojärjestölle on sääntöjen 
noudattaminen ja ehdoton re
hellisyys golfin parissa. Suomen 
golfliitto ei samaan pystynyt, 
vaan tyytyi lähes naurettavaan 
vuoden mittaiseen pelikieltoon. 
Tämä tapaus on kuitenkin var
masti jo lähes kaikkien golf
ammattilaisten tiedossa, joten 
nuorukaisen pelit lienevät jo
ka tapauksessa pelatut. Otsassa 
on ikuinen leima. Samoin kuin 
nimeltä mainitsemattomalla 
Sarfvikin pelaajalla, jonka parin 
vuoden takainen huijausyritys 
päättyi myös pelikieltoon – to

Jeppe Arokanto

Jeppe Arokanto:
Säännöt ja sääntöhuijarit

sin niin ikään käsittämättömän 
lyhyeen.

Ikävää sinänsä, että tämä
kin tapaus on käsitelty pitkälti 
medialta salassa. Kissa pitäisi 
nostaa pöydälle, jotta saataisiin 
aikaan keskustelua. Varoittavat 
esimerkit toimivat parhaiten. 
Kun rangaistukset ovat tarpeek
si kovat, ei edes moraalittomil
la pelaajilla ole yksinkertaisesti 
varaa yrittää kiertää sääntöjä.

Lopuksi vielä lainaus sääntö
kirjasta. Seuraavassa mielestäni 
kulminoituu koko sääntöjen 
noudattamisen etiikka ja pelin 
henki lajissa nimeltä golf:

Unlike many sports, golf is 
played, for the most part, with
out the supervision of a referee 
or umpire. The game relies on 
the integrity of the individual 
to show consideration for oth
er players and to abide by the 
Rules.

All players should conduct 
themselves in a disciplined 
manner, demonstrating courtesy 
and sportsmanship at all times, 
irrespective of how competitive 
they may be. This is the spirit of 
the game of golf.

Miksi golfin säännöt muuttuvat

Kenin teesit:
Olosuhteissa on vuosien kuluessa tapahtunut suuria muutoksia. Itäisen Skotlannin herrasmiesten 
ajanvietteestä 1700luvulla on tullut oman aikamme järjestäytynyt golf.

Pelistä on tullut miljoonien yhteiskunnan kaikkiin ryhmiin kuuluvien ihmisten intohimo ja har
rastus eri puolilla maailmaa.

Golfvälineet, ensisijaisesti mailat ja pallo ovat kehittyneet valtavasti.

Toisen maailmansodan jälkeen alkanutta ammattilaisgolfin räjähdysmäistä kasvua on seurannut 
lähes yhtä raju kaupallistuminen.

Golf poikkeaa muista sääntöjen mukaan rajatuilla alueilla pelattavasti peleistä, joissa odottamatto
mat ja yllättävät tapahtumat ovat suhteellisen harvinaisia. Niiden reilun pelaamisen varmistami
seksi tarvitaan melko vähän sääntöjä. Golfia pelataan alueella, jonka rajoja ei ole tiukasti merkitty. 
Kenttä on osa luontoa, vaikka aluetta on keinotekoisesti paranneltu. Tästä huolimatta olosuhteista 
aiheutuu tapahtumia, joita ei voi ennustaa. Sääntöjen on oltava tyhjentäviä, jotta niistä löytyy 
ratkaisu miltei jokaisella kierroksella tapahtuviin yllättäviin ja odottamattomiin tilanteisiin.

Sääntöjen jatkuva, joskin hidas muuttuminen todistaa, että uusia yllättäviä ja odottamattomia 
tapahtumia riittää. 
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Säännöt

”Ei ohje rangaistuksille”

Ymmärtääkseni sellaista pe
liä ei olekaan, johon ei liittyi
si mitään sääntöjä. Säännöt ja 
ohjeet, yleisesti ottaen, kerto
vat miten joku asia suoritetaan 
tai miten jostain selviydytään. 
Golfin säännöt kertovat näin 
ollen miten golfpeliä pelataan 
eli miten golfkierroksen aikana 
eri tilanteissa esiin tulevat ky
symykset ratkaistaan ja miten 
jokaista kierrosta voidaan ver
rata toisiinsa lopputuloksen 
kannalta. Golfissa(kin) jokai
nen pelaaja joutuu pelin kulu
essa erilaisiin tilanteisiin, joissa 
oma käyttäytyminen ratkaisee 
miten kierrostulos lasketaan, 
riippumatta siitä pelaako yksin 
vai muiden kanssa. Tästä syys
tä ovat golfin säännöt ainoa 
tapa, jonka perusteella voidaan 
mahdollisimman oikeuden
mukaisesti verrata golfkierrok
sia toisiinsa (oman pelitaidon 
kehittyminen, kanssa ja mui

den pelaajien tulokset jne.). 
– Fair play on jokaiselle gol
faajalle tietenkin tuttu termi, 
joten omatunto ja sen merkitys 
tässä pelissä jätettäköön omaan 
arvoonsa. Onhan se yhtä suuri 
kysymys kuin elämä muuten
kin!

 Edellä olevan perusteella 
en koe golfin sääntöjä ohjeena 
sille, miten monta rangaistus
lyöntiä kussakin tilanteessa an
netaan tai mikä on oikeuden
mukaista ja mikä ei. Ne toimi
vat pikemminkin perustana sille 
arvokkaalle tavalle, jolla kaiken 
ikäiset ja kuntoiset pelaajat voi
vat yhdessä tai yksin harrastaa 
liikuntaa/peliä/urheilua/kilpai
lua, josta riittää keskustelua 
19. tiillä/illallispöydässä/viikon 
golfmatkalla/28 vuotta pelatun 
kierroksen jälkeen...

 
Henri

Tiina Heikkinen:

Pelaajan 
oma vastuu 
viehättää

Osa golfin viehätyksestä mi
nulle perustuu siihen, että siinä 
pelaaja on itse vastuussa sään
töjen noudattamisesta. Tämä 
on toisaalta hyvin haastavaa, 
koska osaltaan säännöt ovat 
melko monimutkaiset ja tul
kinnanvaraiset. Kuitenkin jos 
pitää mielessä perusperiaatteen 
”pelaa kenttä sellaisena kuin se 
on ja pallo sieltä missä se ma
kaa”, on aika hyvin jäljillä gol
fin ideasta.

Itse pyrin noudattamaan tä
tä perusperiaatetta, enkä esi

merkiksi useinkaan käytä tal
visääntöä, vaikka se voimassa 
olisikin. Mielestäni sääntöjen 
noudattamatta jättäminen on 
itsensä huijaamista (ja kilpai
luissa tietenkin myös toisten) 
ja ihminen, joka on varustet
tu minun omallatunnollani, ei 
kauaa öitään rauhassa nukkuisi, 
jos jättäisi noudattamatta sään
töjä. 

Suoritin viime keväänä seu
ratuomarikurssin ja siellä jo tu
li ilmi, miten paljon tulkintaa 
säännöt usein vaativat. Tänä 
kesänä ovat ”decisionit” tul
leet tutuiksi, kun ihmiset ovat 
soitelleet toimistolle mitä ih
meellisimpiä kysymyksiä. Tuo
marikoulutuksen jatkaminen 
olisikin minusta mukavaa, sillä 
eri sääntötulkinnat olivat varsin 
mielenkiintoista luettavaa.

Duffeja
Divotteja

Piikit pois!
Johtokunta on tekemällään päätök
sellä kieltänyt teräspiikkien käytön. 
Perusteluna päätökselle on ennen 
kaikkea lattian ja muiden pintojen 
kuluminen ja naarmuuntuminen. 
Kieltoa voidaan myös perustella 
tutkimustuloksilla, jotka julkaistiin 
Tali Golf 1/2003 lehdessä.

Ken Chapmanille Cafe Carmel on 
tärkeä osa munkkalaista miljöötä. 

Golffari Ken Chapman
13.6.1927
Aloitti golfin toukokuussa 1935. 
Caddie
Kentät: Kolme kenttää Pocono Mts, 
Pennsylvania 
Opettaja: Äiti.
Mailat: Aluksi hikkori, ensimmäi
set teräsvartiset vuonna 1939.
Tauko vv. 1946–1960
SGL:n sääntö ja tasoitusvaliokun
ta 1997–2006
HGK:n kenttätoimikunta 1998–
2005
The Rules of the Green, 1997
USGA:n ja R&A:n sääntöjen kieli
asun tarkistus 2004
Paras kierros Talissa: 73, 80luvulla.
Paras kierros kilpailuissa: kaksi ker
taa 75.

20 sivun säännöt
klubipelaajalle
Golfpelin säännöt ovat tietenkin 
monessa suhteessa välttämättömät, 
jo pelkästään tasapuolisuuden ja oi
keudenmukaisuuden saavuttamisek
si. Ehdottaisi kuitenkin keskustelta
van mm. seuraavista aiheista:

1. Koska säännöt nykymuodos
saan ovat monelle pelaajalle aivan 
liian monitahoisia ja pikkutarkkoja 
muistettavaksi (esimerkkinä sääntö 
20: nostaminen, pudottaminen ja 
asettaminen: se vie sääntökirjasta 
lähes kuusi(!) sivua. Uskomatonta!). 
Tehtäköön aloite sääntöjen reilusta 
yksinkertaistamisesta. Klubipelaa
jalle riittäisi todella maksimissaan 
20 sivun säännöt itse pelistä. Tämän 
alle tuskin päästäisiin, vaikka kaikki 
pikkutarkkuus, monet rangaistuksis
ta, vaihtoehdoista jne. jätettäisiin 
pois ja yhdisteltäisiin osa säännöistä. 
Lopputulos olisi helppo soveltaa ja 
aivan riittävän kattava ja reilu!

2. Koska kilpailuissa, tasoituskier
roksilla ja ammattilaisten peleissä 
ei voida pelata kuin nykyisillä kan
sainvälisillä säännöillä, pelattakoon 
niillä.

3. Sensijaan golfpeliään aloitte
levat tai pelkästään liikuntamieles
sä pelaavat jne. hyötyisivät todella 
paljon selvistä, ymmärrettävistä ja 
helposti muistettavista säännöistä 
(nehän on tehty nykyisten sääntöjen 
pohjalta joka tapauksessa).

4. Ehdotan, että seurat velvoi
tettaisiin ylläpitämään pakollisia, 
tärkeimpien perussääntöjen jatko
koulutustilaisuuksia ja tietoiskuja 
esim. kolmen vuoden välein kaikille 
jäsenille. Tai testaamaan osaako jo
kainen esim. vesiestesäännöt pää
piirteissään vai ei! (Viisi kysymystä, 
joihin pakko vastata). Tietämättö
myyteen törmää jatkuvasti. Tarvi
taan aikuiskoulutusta.    

Esko Hämäläinen      

Reilu ja sujuva peli
Säännöt merkitsevät reilua ja suju
vaa peliä ja ystävällistä klubikäyt
täytymistä 

Marketta, HGK 2163
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Katja Laaksonen

Seuran
     mestarit

Klubimestari 2007
Katja Laaksonen

HCP: 4,5
Talilainen vuodesta 1987

Monesko mestaruus tämän-
kesäinen oli sinulle?

– reikäpelimestaruus 2000, 2003
– naisten nelinpelimestaruus 
1999, 2000
– sekanelinpelimestaruus 2000
– naisten mestaruus 2003, 2005, 
2007

Kuinka paljon kilpailet  
muualla kuin Talissa? 

– Nykyään en juuri ollenkaan 
pelaa muualla muiden harras
tusten ja ajanpuutteen vuoksi. 
Haaveissa on tosin ryhdistäytyä, 
mahdollisesti jo ensi kesänä.

Miten mielestäsi saisimme 
lisää naisia osallistumaan  
kisoihin? 

– Paremmat sponsorit ja sitä 
kautta houkuttelevammat pal
kinnot. Enemmän voisi olla 
sarjoja myös alle 10 tasoituksen 
omaaville pelaajille.

Mikä talissa on parasta? 

– Talin sijainti ja ainutlaatuinen 
tunnelma. Nykyään myös ken
tän erinomainen kunto, nopea 
pelattavuus ja kentän haasteel
lisuus vuodesta toiseen. Kenttä 
on myös yksi Suomen kauneim
mista, Aura golfin lisäksi.

Onko jotain mitä haluaisit 
muuttaa? 

– Ihmiset voisivat vaikkapa 
opetella tervehtimään toisiaan 
huolimatta siitä, ovatko tuttu

ja ennestään vaiko eivät, sen 
sijaan että kääntävät päänsä 
muualle. On aika vaikea pe
rustella 11vuotiaalle tyttärelle 
miksi hänen pitäisi tervehtiä ih
misiä, jotka eivät edes vaivau
du vastaamaan takaisin, kaikki 
eivät tietenkään ole talilaisia, 
mutta kuitenkin. Huomaavai
suus ei ole pahe vaan hyve.

Klubimestari 2007
Petri Lehto  

HCP +1,1
Jäsen Talissa vuodesta 2001.  
Ensimmäinen edustuskesä 

2002.

Olet kuuden vuoden aikana 
voittanut HGK:n klubimesta-
ruuden neljästi.  Onko jokin 
mestaruus jäänyt erityisesti 
mieleen tai onko jokin mesta-
ruus ollut toista ”arvokkaam-
pi”?

– Kaikki mestaruudet ovat yhtä 
arvokkaita

Mikä tai mitkä ovat toistai-
seksi parhaat saavutuksesi 
golfurallasi?

– Erkko Trophyn vuonna 2001 
jaettu toinen sija sekä FGT:lla 
vuonna 2002 Kotkan osakilpai
lussa jaettu toinen sija.  Kotkan 
kilpailussa jouduttiin käymään 
uusinta voitoista, jonka valitet
tavasti hävisin Panu Kylliäisel-
le toisella uusintareiällä.

Onko tähtäin vielä  
korkealla?
– Totta kai, ensi vuonna iske
tään taas parin välivuoden jäl
keen.

Mitä parannuksia toivoisit 
Taliin? 

– Eipä tässä tule mitään eri

koista mieleen, ehkäpä kenttää 
voisi trimmata parempaan kun
toon muulloinkin kuin Erkon 
tai LET:in aikaan. Jostain syys
tä mm.  caddiemasterin toimisto 
menee kesälläkin erikoisen ai
kaisin kiinni.  Ehkäpä aukiolo
ajoissa on kehittämisen varaa...

Paras kierroksesi Talissa? 

– Kisassa 66, treenirundeja en 
ole noteerannut

Seniorimestari 2007
Eila Koutuaniemi

HCP 9
Pelannut Talissa 
vuodesta 1997

Monesko mestaruuskilpailu 
tämä oli sinulle Talissa?

– Talin mestaruuskilpailuihin 
olen osallistunut yhteensä 7 
kertaa, joista kaksi on ollut se
niorimestaruuskilpailuja.   

Kuinka paljon osallistut   
kilpailuihin kesän aikana?

– Tänä kesänä minulle kertyi 
kolmekymmentä kilpailukier
rosta, vaikka olin päättänyt 

HGK:n mestaruuskilpailut pelattiin jälleen perintei-
sesti elokuun lopussa.  Kilpailutoimikunnan kesän 
yhtenä tavoitteena oli, että tekisimme viikonlopusta 
koko perheen kisaviikonlopun ja että samalla saisim-
me nostettua omien mestiksien arvostusta.  

Pieniä askeleita siihen suuntaan otimme, vaikka 
matkaa jäikin vielä monen muun klubin mestisvii-
konlopun kaltaiseen tapahtumaan.  Nyt ratkoimme 
samanaikaisesti ns. perusmestareiden lisäksi, senio-
reiden sekä junioreiden mestaruudet.  

Myös ”virallinen” lähipelimestaruus pelattiin en-
simmäisen kerran. Jaana Jalonen haastatteli mesta-
reita kauden päätteeksi ja sai samalla hyödyllistä tie-
toa ja toiveita uutta kilpailukesää suunniteltaessa. Petri Lehto

Kisaviikonloppu
pieni askel eteenpäin
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pelata vain tärkeimmät. Aikai
sempina vuosina kilpailukier
roksia on ollut jopa viitisen
kymmentä ja saman verran har
joituskierroksia päälle. Tämän 
kesän tärkeimmät kisat olivat 
senioreitten maajoukkuekarsin
takilpailut, SMkilpailut ja 
EMjoukkuekilpailu Ruotsissa. 
Menestyksestä sen verran, että 
tänä kesänä voitin lyöntipelissä 
senioreitten SMpronssia. 

Mikä on kilpailu, jota et  
mistään hinnasta jättäisi  
kesällä väliin?

– Mestaruuskilpailut, sekä Suo
men että klubin,  ovat aina ol
leet kisoja, joita en mielelläni 
jätä väliin. 

Paras kierroksesi Talissa?

– Talissa paras kilpailukierrok
seni on 78, joka syntyi klubi
mestaruuskisojen toisena päi
vänä vuonna 2004.  Hyvänä 
saavutuksena pidän myös viittä 
birdietä, jotka merkittiin kort
tiini ensimmäisellä kierroksella 
tämän vuoden Talin seniori
mestaruuskisassa.

Miten saisimme mielestäsi 
Talin klubielämää vähän  
vilkkaammaksi?

– Talin hiipunut klubielämä 

taitaa olla ikuisuuskysymys. 
Ehkä meidän jokaisen pitäisi 
tuntea pieni pistos rinnassam
me tästä asiasta. Mielestäni pi
täisi löytää ja kehittää sellaisia 
kilpailutapahtumia karsittujen 
kilpailujen tilalle, mitkä vetäi
sivät mukaan nuoria aikuisia, 
junioreita ja samalla muita klu
bilaisia. Kilpailut voisivat olla 
jonkun uuden teeman värittä
miä, kunnon kilpailuja, joissa 
on myös hyvät ja tavoiteltavat 
palkinnot, kunniasta puhumat
takaan. Talin kilpailuista Juhan
nuskisa ja Everybody ovat niitä 
kilpailuja, jotka saavat vielä jä
senet laidasta laitaan innostu
maan. Sisäiset kilpailut pitäisi 
markkinoida jäsenillemme vielä 
paremmin, jotta useampi voisi 
innostua osallistumaan esimer
kiksi vaikka mestaruuskilpailui
himme.

Onko muita terveisiä Taliin?

– Ravintolamme on mielestäni 
parantanut hintalaatusuhdet
taan tänä vuonna. Talin tilojen 
viihtyisyyttä on myös parannet
tu huomattavasti tämän kauden 
aikana. Uskoakseni muutkin 
jäsenet reagoivat positiivisesti 
uusiin kodikkaisiin puitteisiin. 
Uusia tiloja käyttöön otettaessa 
pitäisi edelleenkin rohkeasti ja 
linjakkaasti sisustaa unohtamat
ta toimivuutta ja Talin histori
allista taustaa.

Seniorimestari 2007
Pekka Lehtonen

HCP 6,7
Talissa jäsenenä 
vuodesta 2006

Mikä houkutteli vaihtamaan 
Taliin? 

– Talin sijainti ja kentän valmi
us oli varmaankin ykkösjuttu, 
sillä asun Helsingissä kymme
nen minuutin ajomatkan pääs

näkyvissä kyllästymistä, sillä ei 
kait ole tapahtumaa mitä Talis
sa ei olisi kokeiltu. Uusia vetäjiä 
remmiin niin sekin korjaantuu.

Paras kierroksesi Talissa?

– Nyt tuli paha, olisiko se ai
noastaan 75. Tässä Henkalla ja 
mulla on tekemistä, sillä kyllä 
kotikenttä pitää kiertää par:sa 
ainakin kerran kesässä. Puolik
kailla se on onnistunut usein
kin, mutta sitten tulee se... no 
kyllä te tiedätte.

Miten valmistaudut seuraa-
vaan kauteesi? 

 – Kyllä talvellakin pitää har
joitella. Yleensä se alkaa vasta 
tammikuussa, mutta ehkä sitä 
voisi nyt aikaistaa. Sääli, että 
Talin sisäharjoittelupaikka pois
tuu ainakin toistaiseksi. Ehkä 
yksi retki etelään tulee tehtyä. 

Juniorimestari 2007
Tuuli Sopanen

HCP 12,8
Farmissa vuodesta 2004 
ja jäsen vuodesta 2006

Kuinka korkealle asetat  
Talin juniorimestaruuden 
omissa saavutuksissasi?

– Arvostan mestaruuden to
della korkealle, varmasti se on 
paras saavutukseni golfin paris
sa. Olen kerran voittanut myös 
Tsemppitourin osakilpailun, 
mutta se ei vedä vertoja klubi
mestaruudelle.

Miten mielestäsi saisimme 
tyttöjä osallistumaan enem-
män klubin kilpailuihin?

– Omana farmiaikana sekä nyt 
junnuryhmässä on todella tär
keää se, että on samanhenkisiä 
ja samanikäisiä tyttöjä, joiden 
kanssa on kiva pelata.  Myös se, 
että tytöille järjestettäisiin ihan 
omia kilpailuja ja tapahtumia 

Eila Kontuaniemi

Pekka Lehtonen

sä. Kilpailen paljon ja harjoit
telu omalla kentällä ja nopea 
pääsy sinne on mielestäni tär
keää. Koen myös mielekkäänä 
sen, että voin käyttää klubin 
omia ammattilaisia opetukses
sa, mikä tukee pitkäjänteistä 
harjoittelua. 
 
Miten sinut on otettu vastaan 
meidän ”kuulemma kovin 
sisäänpäin lämpenevään” 
joukkoon?

– Kiitos erinomaisesti. Siihen 
on tietenkin vaikuttanut oma 
aktiivisuus mm. osallistuminen 
klubin omiin kisoihin säännöl
lisesti. Avoimuus puolin ja toi
sin on ollut myönteistä.

Mitkä asiat ovat yllättäneet 
sinut positiivisesti talissa?

– Olen päässyt erinomaisesti 
mukaan kaikkiin peliryhmiin. 
Myös pelaamaan pääsy on mie
lestäni ollut helppoa. Yleensä 
valitetaan kilpailuista ja yri
tystapahtumista, mutta minua 
se ei ole ainakaan suuremmin 
haitannut.

Onko ollut negatiivisia  
yllätyksiä? 

– Yleisesti laimea osallistumi
nen klubin kilpailuihin ja mui
hin rientoihin. Olisiko tässä jo 

Seuran
     mestarit
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voisi auttaa kasvattamaan osal
listujamäärää.  

Mitä muuta harrastat kuin 
golfia?
– Harrastan ja kilpailen myös 
ratsastuksessa.  Minulla on oma 
poni jonka kanssa osallistun 
kilpailuihin niin kouluratsas
tuksessa kuin esteissäkin.  Paras 
saavutukseni ratsastuksessa on 
oman seuran mestaruus.  Tällä 
hetkellä harrastan molempia, 
sekä golfia että ratsastusta suun
nilleen yhtä paljon.  Kumpikaan 
ei varsinaisesti ole ykköslaji ja 
uskonkin, että lajit täydentävät 
toisiaan hyvin. 

Onko sinulla golfurallesi  
jotain tavoitteita asetettuna?
– Haluaisin kehittyä hyväksi 
pelaajaksi.  Tavoitteena on eh
kä jo ensi vuonna saada tasoi
tus alle kymmeneen.  Mitään 
sen suurempia tavoitteita en 
ole asettanut.  Tietysti olisi kiva 
pelata joskus maajoukkueessa, 
mutta en tiedä riittävätkö lah
jani niin pitkälle.  Se nähdään 
tulevaisuudessa.

Kuinka paljon harjoittelet?
– Kesäisin pelaan lähes päivit
täin, talvisin käyn kerran viikos
sa treeneissä.  Joskus voin talvel

Tuuli Sopanen Otto Meri

la harjoitella myös kaveriporu
kassa yhteistreenien lisäksi.  

Mieluisin muistosi  
golfkesältä 2007?

– Ehdottomasti mieluisin muis
to on pääsy HGK:n juniorijouk
kueeseen ja osallistuminen SM
kilpailuihin.  Meillä oli todella 
hyvä fiilis kisoissa ja vaikka si
joitus olisi voinut olla parempi 
(11.) jäi kilpailuista monta hy
vää muistoa.

Lempiruokasi Talin  
ravintolassa?

– Junnupurilainen 

Juniorimestari 2007
Otto Meri

HCP: 4,6 
Juniorifarmissa aloitin 2006

alkuvuodesta ja kolmen
vuoden koejäsenyydelle

pääsin tämän vuoden alusta.

Kuinka keksit Talin farmin?

– Tutustuin vuosi ennen farmiin 
liittymistä yhteen silloiseen far
milaiseen (nykyisin jäsen). Hän 
kertoi kuinka liittyminen far
miin tapahtuu.    Juniorifarmis
sa aloitin  2006 alkuvuodesta ja 
tämän vuoden lopulla pääsin 
koejäseneksi, joka kestää kuu
lemma kolme vuotta. Koejä
senyyden aikana tulee osoittaa 
aktiivista osallistumista klubin 
toimintaan. Jusa ja Henkka 
Tolonen olivat suosittelijani.

Mikä farmitoiminnassa on 
mielestäsi parasta?

– Farmissa on hyvää, että se 
antaa nuorille mahdollisuuden 
osallistua klubin toimintaan 
ja aktiivisella osallistumisella 
mahdollisuuden myös päästä 
talin jäseneksi. Juniorit myös 
tapaavat saman ikäisiä pelaajia 
farmissa ja erilaiset tapahtumat 
kuten CokisGolf, pron tunnit ja 

junnukisat, antavat hyvän mah
dollisuuden junioreille tutustua 
lajiin hauskalla tavalla. Farmi
toiminnan on ehdottomasti jat
kuttava myös tulevaisuudessa.

Kuinka paljon harjoittelet  
ja miten? 

– Kesäisin harjoittelen 3–4 ker
taa viikossa ja talvisin 2–3. Tal
vella pääpaino on tekniikassa 
ja fysiikassa. Kesäisin harjoit
telu on enemmän pelinomaista 
ja painottuu lähipelialueelle ja 
kentälle. Kerran talvessa pyrin 
matkustamaan etelään pelaa
maan ja harjoittelemaan. Kun

tosalilla käyn läpi valmentajien 
antamia liikkeitä, unohtamatta 
kuitenkaan omia mieliliikkeitä. 
Kesäisin pyrin saamaan ideoita 
prontunneilla, joita  yritän har
joitella myös omalla ajalla

Mitä tavoitteita sinulla on 
golfin suhteen?

– Golfissa tavoitteeni ovat ke
hittyminen ja kunnon ylläpi
täminen lenkkien, kuntosali
harjoitteiden ja kävelyn avulla. 
Myös uusien tuttavuuksien luo
minen on helppoa golfin avulla. 
The Erkko Trophyssa pelaami
nen olisi erittäin hienoa. Mi
tään muita tarkkoja tavoitteita 
en kuitenkaan ole asettanut. 
Tulevaisuus näyttää kuinka ta
voitteet toteutuvat.

Harrastatko jotain muuta 
kuin golfia?  

– Golfin lisäksi käyn kuntosalil
la ja lenkillä, mutta pidän myös 
monista muista lajeista kuten 
biljardi ja tennis. Tv:stä on ki
va katsella mm. jalkapalloa.

Lempiruoka Talin  
ravintolassa?

– Talissa lempiruokani on lehti
pihvi. (Varsinkin jos sen voittaa 
lähipelikisassa) ;)

Duffeja
Divotteja

Pro Shop 
Janin ja Henkan hoitoon

Jusa Hämäläinen luopuu vuoden lopussa Pro Shopin 
isännyydestä. Jani Saarinen ja Henrik Tolonen ottavat 
vastuun kaupasta kaudesta 2008 lähtien.

Seuran
     mestarit



16 Tali Golf Tali Golf 17

Kuka on Tiina Heikkinen?

Haastattelu

Tiina Heikkinen

Olen 26vuotias, alun perin 
Varkaudesta kotoisin, mutta 
viimeiset 15 vuotta olen asu
nut Oulussa. Koulutukseltani 
olen filosofian maisteri, pää
aineenani luin yleistä histori
aa. Sen ohella opiskelin myös 
maantiedettä, valtiooppia, ta
loustiedettä, hallintotiedettä, 
Suomen historiaa ja filosofiaa. 
Lisäksi kävin puoli vuotta opis
kelemassa Tyynenmeren alueen 
historiaa UudessaSeelannissa 
vuonna 2005. (Siellä on kyllä 
upeita golfkenttiä.)

Töitä olen tehnyt kaikenlai
sia, ensimmäinen kesätyöpaik
kani oli Nokialla vuonna 1996. 
Sen jälkeen ohjasin pari kesää 
pesäpallojunnuja pesiskoulussa 
ja työskentelin yhden talven 
kouluavustajana ennen kuin 
siirryin golfin pariin. Vuosina 
20032005 toimin Oulun Gol
fissa caddiemasterina, vuonna 
2006 tein hyppäyksen valtion
hallintoon ja olin kesän harjoit
telussa Suomen suurlähetystös
sä Kyproksella, mutta palasin 
takaisin golfalalle huhtikuussa 
2007 Virpiniemi Golfin head
caddiemasteriksi. 

Mikä sinua kiehtoo golfissa 
lajina?

Sitä on vaikea selittää, mutta 
täytyy todeta, että golf on ainoa 
laji, jota minä olen suostunut 
vapaaehtoisesti harrastamaan 
ja harjoittelemaan. Aluksi suh
teellisen nopea kehittyminen 
motivoi (minulla on kauhea 
kilpailuvietti), mutta nyttem
min golfista on oppinut naut
timaan luonnon ja sosiaalisten 
kontaktien kautta. Tietenkin 
hyvä tulos vieläkin lämmittää, 
se on kyllä pakko myöntää. Toi
saalta myös golfin perinteikkyys 
sekä golfkulttuuri ja etiketti 
viehättävät ihan jo pitkien pe
rinteidensä vuoksi.

Entä mikä työnä?

Työnä golfala kiinnostaa sen 
vuoksi, että siinä ihmiset ovat 
viettämässä vapaaaikaansa. 
Useimmat ovat tällöin hyvän
tuulisia, vaikka toisaalta golf
farit ovat myös melko vaativia 
asiakkaita. Työn monipuolisuus 
sekä se, että saa olla ihmisten 
kanssa tekemisissä, ovat myös 
niitä työn hyviä puolia. Myös 
ihan jo visuaalisena kokemuk
sena golfkenttä on miellyttävä 
työympäristö. Harva saa työs
kennellä keskellä kaunista puis
toa tai metsää.

Miten olet pätevöitynyt 
HGK:n palvelupäälliköksi?

Olen toiminut kolme kesää Ou
lun Golfin caddiemasterina sekä 
nyt viime kesän Virpiniemi Gol
fin headcaddiemasterina. Olen 
Virpiniemessä ollut myös seura
toiminnan puolella kilpailutoi
mikunnan puheenjohtaja sekä 
mukana esimerkiksi klubitoimi
kunnan toiminnassa. Nettisivu
jen tiedottaminen on hoitunut 
pääasiassa minun kauttani. Toki 
kesällä myös muut caddiemaste
rit hoitivat päivityksiä. Erilais
ten yritystapahtumien käytän
nön järjestelyt ovat kuuluneet 
myös toimenkuvaan ja pron ol
lessa estynyt olen myös vetänyt 
muutamia golfiin tutustumisia 
pienille ryhmille. Lisäksi kävin 
golfin seuratuomarikurssin vii
me kesänä.

Mikä on tärkein oppisi  
Virpiniemestä ja mitä ehkä 
haluaisit tuoda sieltä  
mukanasi Taliin?

Virpiniemeen olemme onnistu
neet mielestäni luomaan avoi
men ja rennon ilmapiirin, jos
ta monella kentällä voitaisiin 
ottaa oppia. Asiakkailta saa
mamme palautteen perusteella 
ihmiset ovat tunteneet itsensä 

tervetulleiksi, mikä on mieles
täni elintärkeä asia golfklubille 
kuin myös mille muulle palvelu
organisaatiolle tahansa. Tällai
sen mukavan yhteishengen sekä 
työntekijöiden että asiakkaiden 
kesken haluaisin tuoda myös 
mukanani Taliin.

Kävit Talissa katsomassa  
Finnair Mastersin järjestelyjä 
ja toteutusta. Mikä teki sinuun 
vaikutuksen ja mitä opit?

Vaikutuksen minuun teki ehdot
tomasti tietty tekemisen mei
ninki, mikä oli aistittavissa va
paaehtoisten kesken. Hommiin 
tartuttiin reippaasti ja monet 
varsinkin talilaiset tekivät var
sin pitkiä päiviä. Olin itse tu
lospalvelussa. Siellä kyllä kaikki 
toimi mielestäni kuin rasvattu. 
Lähinnä opin sen, miten paljon 
työtä tuollaisen tapahtuman 
järjesteleminen vaatii ja miten 
tärkeää on löytää tekijöitä, joil
la asiat pysyvät hanskassa. 

Millainen mielikuva sinulla 
on Talista, kun töiden aloitta-
miseen on vielä muutama 
viikko?

Tali on historiallinen kenttä ja 
seura, joka on pitänyt Suomessa 
golfin perinteitä ehkä näkyvim
min esillä. Seuralla on erittäin 

vahva yhteishenki, mikä on 
hyvä asia ajatellen seura ja ur
heiluseuratoimintaa. Mielestäni 
on hienoa, että viime vuosina 
on panostettu juniorityöhön ja 
toivon, että tätä panostusta jat
ketaan. Käsittääkseni Talissa on 
nyt tarkoitus panostaa palvelu
jen parantamiseen muutenkin 
mm. tämän uuden toimen myö
tä. Jäsenistön ikääntyminen ja 
tietynlainen passivoituminen 
luo haasteita, tulevaisuuteen ja 
vaatii ehkä uusia ajattelumalle
ja ja tekemisen tapoja.

HGK täytti tänä vuonna  
75 vuotta. Tulet siis seuraan, 
jolla on pitkät perinteet ja 
vakiintuneet tavat. Jäsenetkin 
voivat olla melkoisia jääriä. 
Miten aiot selvitä vanhojen 
stadilaisten kanssa?

Uskon, että huumorintaju sekä 
pohjoispohjalainen avoimuus 
auttavat. Perinteissä ja vakiin
tuneissa tavoissa ei ole mitään 
pahaa, mutta uskon, että HGK 
hakee myös hallittua muutosta 
toimintaansa esimerkiksi juuri 
palvelupäällikön uuden toimen 
kautta. Olen sitä paitsi kuullut, 
että vanhat stadilaiset ovat oi
kein mukavia, joten eiköhän 
sitä selvitä. 
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Tilastoja

25696 pelattua kierrosta
alkaa olla katossa

Kausi alkoi loistavassa säässä jo 
huhtikuussa, jolloin pelattiin 
yhteensä 1165 kierrosta; jäsenet 
944 ja vieraat 221. Toukokuus
sa kierrosmäärät kasvoivat 44 
% edellisvuoden kylmään ja 
koleaan toukokuuhun verrattu
na. Kesäkuusta alkaen kierros
määrät jo sitten vähenivätkin, 
vai pitäisikö sanoa tasaantui
vat. Syyskuu sateineen pudot
ti kierrosmääriä peräti 13 %. 
Koko vuosi jäi kuitenkin 5,6 % 
plussalle kiitos hyvän alun. Jä
senten pelaamisessa oli aavis

tuksen (+0,4 %) nousu. Vie
raiden määrä väheni hieman 
(–0,3). Luvussa on huomioitu 
The Erkko Trophyn ja Finnair 
Mastersin aikainen pelaaminen 
vaihtokentillä, joka hieman las
ki tänä vuonna huonojen säiden 
takia. LETin aikaisia kierroksia 
oli tänä vuonna 518, kun viime 
vuonna niitä oli 535. Kierros
määrissä lähestymme kuitenkin 
ehdotonta ylärajaa vaikkakin 
osa kasvusta varmasti menee 
loistavan alkukauden piikkiin

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä

2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007

Jäsenet 2753/3224/2124/2990 3116/3318/3553/3098 3561/3761/3790/3470 2806/2202/2770/3369 1835/2615/2747/2078 14071/15120/14984/15049

Vieraat 1022/640/433/746 1431/1022/1145/1109 1171/1099/1263/1272 1189/918/1328/1027 795/1247/1452/1225 5009/4926/5621/5600

Kilpailut 49/235/227/269 844/1020/923/1275 762/754/919/908 967/1357/1365/1038 363/489/338/657 3161/3758/3691/4147

Yhteensä 3225/4099/2784/4005 5567/5263/5540/5482 5494/5614/5972/5650 4962/4477/5463/5434 2993/4351/4537/3960 22241/23804/24296/25696

MUUTOS  kk/kausi 44 % / 85,7 % –1,1 % / 27,7 % –0,5% / +12,3 % –0,5 % / +10 % –12,7 % / +5,6 + 5,6 %

Kilpailut

Tilastollisesti varsinainen pelaa
jamäärän kasvu tapahtui kilpai
lujen kautta ollen peräti 11,4 % 
suurempi. Tämä ei valittavasti 
koske jäsenten välisiä kilpailu
ja, vaan pieniä omien jäsenten 
ja yritysten sidosryhmien ta
pahtumia, jotka tänä vuonna 
perustettiin kilpailuina.  Ns. po
kaalikilpailujen osaottajamäärä 
väheni 3 %. 

Torstis sitä vastoin veti: klu
bitee: 229 starttia (33 henkeä 
enemmän kuin vuonna 2006) 

ja backtee: 83 starttia eli yh
tä monta henkeä kuin vuon
na 2006. Tiistiksessä oli suurin 
pudotus: startteja 100 eli 23 
henkeä vähemmän kuin vuon
na 2006. Toivottavasti uudet 
tyttöjäsenet vetävät myös äidit 
mukaan. 

Avoimet kilpailut houkut
telivat myös tänäkin vuonna 
runsaasti pelaajia kiitos spon
soreiden lahjoittamien palkin
topöytien.  Muutama tunnettu 
kilpailu kuten Syyslehti sattui 
päällekkäin FGT:n kisojen kans
sa, mikä verotti osallistujia.  

Toimisto talvella
Toimisto on auki 29.10.2007 – 13.4.2008 

arkisin 9.30 – 15.30

Toimisto on suljettu viikoilla 51 ja 52 
(17.12.2007 – 1.1.2008)  

sekä hiihtolomaviikolla 8 (18.2 – 24.2.2008).

Soitathan numeroon 09-2252 3713 tai 040-7189682 
ja varmistat, että olemme paikalla.

Hyvää joulun ajan odotusta ja 
menestystä vuodelle 2008!

Jaana Karhila-Räsänen kiittää
Haluan kiittää kaikkia teitä junioreita, nykyisiä 
ja jo aikuisiksi kasvaneita, vanhempia, junnuvetä-
jiä, Jusaa, Jania ,Henkkaa, toimistoa, kenttätyön-
tekijöitä, cädäreitä ja ravintolaa. Ilman teitä ei 
tätä työtä olisi tehty. 

Kiitos kuuluu myös jäsenistölle, jotka olette aina 
kärsivällisesti kestäneet meidän tekemiset.

Kiitos kuluneista vuosista 1988–2007!

Jaana K.
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Kirje Helsingin Golfklubille

Hei! Asun Pajamäessä, ja olen 
lopen kyllästynyt ylimielisiin 
"golfammattilaisiin". Kuljen 
kahden koirani kanssa päivit
täin kentällä ja kentän laidalla. 
Nämä kaikkitietävät golffaajat 
huomauttelevat päivittäin koi
rista, sekä kentän käytöstä. 

Tietääkseni kenttä on Hgin 
kaupungin maata ja heillä ei ole 
mitään oikeutta käskeä muita 
poistumaan kentältä tai kentän 
läheisyydestä. 

Kaikkein suurin riesa on hei
dän oma käytöksensä, kun ke
vät koittaa, niin johan alkaa 
ilmestyä ihmisen jätöksiä ken
tän joka laidalle, vaikka heille 
on rakennettu wcrakennus tätä 
tarkoitusta varten. Näitä jätök
siä sitten on kohdattava koko 
kevätkesäsyksyn ajan, milloin 
missäkin puskassa. Kyllä siinä 
kliseet rapisee, näitä niin kovin 
sanavalmiita pelaajia kohtaan. 
Jospa kentän käytössäännöt 
voisivat koskea myös näitä pus
kaanpaskojia. 

Koiran omistajat ovat myös 
suojelleet kentän kuntoa ti
hutöissä tavattujen nuorten 
pahanteolta. En tästä eteen
päin enää puutu, vaikka pom
min räjäyttäisivät, koska tä
mä yleinen käytäntö pelaa
jien keskuudessa tuntuu ole
van kentän maan omistus.  
Opettakaa heidät käyttämään 
edes WCtiloja. Koiran omista
jat keräävät jätöksensä, miksei 
sitten golffarit??.

 
Kapteenin vastaus: 
Hyvä Pajamäkeläinen. 

Itse Pajamäessä syntyneenä ja 
siellä pitkään asuneena pahoit
telen seuramme puolesta, jos 
jotkut golfpelaajat ovat käyttäy
tyneet epäasiallisesti tietä koh
taan. Meidän kenttä on ollut 
alueella jo 75 vuotta ja yhteis
elo naapureiden kanssa on ollut 
pääsääntöisesti hyvä. Olemme 
yhteistyössä paikallisten asu
kasyhdistysten ja siirtolapuu
tarhayhdistyksen kanssa kes

kustelleet alueen säännöistä ja  
turvallisuudesta. Olemme esi
merkiksi rakentaneet tarvitta
vat turvaaidat ja pystyttäneet 
varoituskyltit. Haluan nyt kui
tenkin tuoda esiin seuraavaa, 
jotta väärinkäsityksiltä välty
tään nyt ja tulevaisuudessa. 

Helsingin Golfklubin hal
linnoima golfkenttä on mei
dän kaupungilta vuokraamalla  
maaalueella. Golfkentän peli
alue on tarkoitettu ainoastaan 
golfinpelaajille pelikauden ai
kana. Seuramme vastaa itse 
golfkentän hoidosta ja hoidon 
kustannuksista. 

Varsinaisen pelialueen ul
kopuolella olevat tiet, polut ja 
metsät ovat vapaasti muiden 
käytössä, myös kytkettyjen koi
rien ulkoiluttaminen on sallit
tua. 

Pelialueelle ei kuitenkaan 
saa mennä. Näin ensinnäkin 
turvallisuussyistä ja toiseksi 
kentänhoidollisista syistä. Seu
ramme hoitaa kentän nurmikon 
leikkuuta ja hiekkakuoppien 
haravointia päivittäin. On siis 
erittäin tärkeätä pelin turvalli
suuden ja hoidon kannalta, että 
pelialueella ei liiku ulkopuolisia. 
Tämä koskee siis koko pelikautta 
ja kaikkia vuorokauden aikoja.  
Poikkeuksen tähän tekee ai
noastaan hiihtokausi. Olemme 
sopineet, että kaupunki vetää 
alueelle hiihtoladut. 

Seurallamme on wctilat se
kä kerhorakennuksessa ja ken
tällä. Pelin aikana wc tila on 
siis aina suhteellisen lähellä 
enkä näe mitään syytä siihen, 
että pelaajat kävisivät puskissa 
tarpeillaan. En itse ole havain
nut tämänlaatuista ongelmaa 
vuosien varrella. Aina voi tie
tenkin meidänkin joukossa olla 
ns. "tyhmiä" ihmisiä, joilla on 
kotikasvatus mennyt pieleen. 
Tulen tiedottamaan pelaajille 
tästä asiasta. 

Olen erittäin kiitollinen jos  
te vapaaehtoisesti huomautat
te nuoria pahanteosta. Toi
vottavasti voimme kaikki jat 
 kossakin nauttia Talin alueen  

käytöstä näiden yhteisten sään
töjen mukaan.

Parhain terveisin.  
Bernt Heikel  
Seuran kapteeni ja johtokunnan 
jäsen

Vastaus kapteenille:
Hei! Kiitos, että vaivauduitte 
vastaamaan. En suinkaan halua 
mustamaalata kaikkia pelaajia, 
mutta näitä epäasiallisia hen
kilöitä tuntuu riittävän. Sain 
viimeksi toissapäivänä hirveät 
haukut vanhemmalta mieheltä, 
kun kävelin skreenin poikki, ja 
vain siksi, että hätäännyin, kun  
vastaan tuli pelaajia Pajamäen 
palloiluhallin päässä, ja halusin 
äkkiä pois alta. 

Lisäksi metsäpolut, jotka kier
televät kenttää nimenomaan 
Pajamäen päässä, on se ongel
maalue, jonka pelaajat tun
tuvat myös omistavan. Koska 

koirat jostain syystä ovat miel
tyneet jo aikojen alusta ihmisen 
jätöksiin, tiedän ja myös muut 
täällä asuvat koiranomistajat, 
että p...aläjiä toden totta löytyy 
keväästä syksyyn milloin mistä
kin kentän laidan metsiköstä.

Olisi mukavaa, jos nämä 
pelaajat ymmärtäisivät, että 
mahdutaan varmaan kaikki ul 
koilemaan ja nauttimaan kau
niista luonnosta, joka kenttää 
ympäröi. Olen myös saanut kuul
la, ”mitä v....a sä täällä kävelet”, 
kauan täällä asuneena, tiedän 
tarkalleen kuinka kentän reitti 
kulkee pelaajan kannalta, enkä 
todellakaan ole heidän väyläl
leen osunut, tai siellä heidän 
tiellään kävellyt.

Tarkennukseksi vielä, nämä  
epäasialliset huomautukset ovat 
tulleet kaikki vanhemmilta miehil-
tä, eikä suinkaan nuorilta, jotka 
käyvät pelaamassa. Hyvää syk
synjatkoa. 

T: Kaisu Pietilä

Duffeja
Divotteja

Helsingin kaupungin 
liikuntalautakunta on 
hyväksynyt Talin karta
non alueen kehittämis
suunnitelman. Siinä 
määritellään mm. alu
een rakennusten perus
korjaus ja kasviston pa
rantamistarpeet. Ohjel
man pohjalta sovitaan 
jatkotoimenpiteistä ja 
siitä mitä HGK tekee 
ja mitkä ovat kaupun
gin vastuut. Esimerkiksi 
Talin korjausrakentami
nen kuuluu ohjelman 
piiriin.
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Uudet pukutilat ja 
toimisto rakenteille

Osana HGK:n strategian toteut
tamisohjelmaa, viime vuosikoko
uksessa hyväksyttiin tilankäyttö
suunnitelmamme ensimmäisen 
konkreettisen toimenpiteen 
aloittaminen, pesu ja pukuti
lojen keskittäminen Talliraken
nukseen sekä toimiston ja caddie
masterin tilojen yhdistäminen.  
Hanke käynnistyi alkuvuodesta 
suunnittelutavoitteiden määrit
telyllä. Nyt ollaan niin pitkällä, 
että urakkatarjoukset on saatu ja 
rakentajan valinta on lopullista 
päätöstä vaille valmis.  

Keväällä pidetyn tarjouskil
pailun perusteella pääsuunnit
telijaksi valittiin Arkkitehtitoi-
misto Jari Reponen sekä muut 
tekniset suunnittelijat. Alusta
vien luonnosten valmistumisen 
myötä saatiin myös valmius etsiä 
lopputuloksen ilmeen ja tunnel
man kannalta keskeinen suun
nittelija, sisustusarkkitehti. Va
linta päätyi lopulta Desarc Oy:
hyn. Sen vetäjät, sisustusarkki
tehti Leena Kolinen ja arkkiteh
ti Marianna Loikala ovat kun
nostautuneet monen golfklubin 
suunnittelijoina.

Tilojen laatutaso tärkeä

Evästyksenä suunnittelulle joh
tokunta toivoi tiloja, jotka vas
taavat klubimme henkeä ja ma
teriaaleja, jotka kestävät aikaa. 
Suunnitteluryhmän työtä ovat 
ohjanneet HGK:sta Jarmo Kal-
pala sekä Ilkka Ulander.  Kes
keiset valinnat ja ratkaisuehdo
tukset on käsitelty rakennustoi
mikunnassa. 

Työn kuluessa on muutamia 
laadullisia ja määrällisiä muu
toksia päätetty tehdä. Muun 
muassa vesikate uusitaan, nykyi
nen teräskierreporras korvataan 
uudella, väljemmällä kulkuyh
teydellä, toimistot varustetaan 
jäähdytyksellä, ikkunoita lisä
tään sekä pohjoissivulle että ka
tolappeeseen. Nämä muutokset 
sekä viimeaikoina kohonneet 
rakennuskustannukset yhdessä 
ovat aiheuttaneet sen, että kau
pungin kanssa on neuvoteltava 
lainajärjestelyjen yksityiskohdat 
uudelleen.

Kimmo Setkänen

Havainnekuva tallirakennuksen yläkerrasta miesten pukuhuoneesta. Tilojen sisustusta suunnitteleva Marianne 
Loikala on pyynnöstämme tavoittelemassa tiloille ilmettä, joka on ”muista golfklubeista erottuva, ryhdikäs ja 
tallirakennuksen henkeen sopiva”. Naisten pienemmissä pukutiloissa kaappien väritys tulee olemaan vaalea.

Rakennus-
      toimikunta



Valmentajilta

Talviharjoittelu
Talin tallissa vain jäsenille

Helsingin Golfklubin jäsenillä on edelleen ainakin tammikuun 
alkuun asti käytössään oma talviharjoittelutila. Tila sijaitsee cad
diemaster rakennuksen, Talin tallin, päässä. Käynti sivuovesta. 
Sähkölukon koodin saa toimistosta 22523713.

Talviharjoitteluhuoneen ovi on avoinna seuraavasti:

 – sunnuntai  torstai klo 07.00 – 20.00
 – perjantaina ja lauantaina klo 07.00 – 18.00

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

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

Ajanvaraus
 – Toisen lyöntipaikan ajanvaraus voidaan tehdä kaikkina vii 
  konpäivinä. 
 – Ajanvarauskirjaa säilytetään harjoitustiloissa
 – Varauksen voi tehdä puoleksi tunniksi. Kullakin harjoittelijal 
  la voi olla vain yksi varaus kerrallaan kyseisestä päivästä eteen 
  päin lukien. Uuden varauksen voi merkitä vasta edellisen käy 
  tön tai peruutuksen jälkeen. Varauksen voi merkitä kyseisestä 
  päivästä vain seitsemän päivää eteenpäin.
 – HGK:n valmentajien johtamia ja ohjaamia HGK:n jäsenille 
  tarkoitettuja harjoituksia varten voidaan koko tila varata 
  enintään kahden tunnin ajaksi. Varaus on merkittävä varaus 
  kirjaan.

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

Sikäli kun aloitamme caddiemastertalon remontin tammikuussa, 
vuokraamme Talin tenniskeskuksesta harjoittelupaikan. Ilmoitam
me asiasta ja sen käytöstä erikseen kotisivullamme. Asiaa voi myös 
tiedustella toimistosta 22523713.

Hyviä talviharjoituksia!

Tätä kirjoitettaessa on Talissa siirrytty kauden lopun tunnelmiin. 
Greenit ovat vielä käytössä, mutta avaukset lyödään lavoilta ja har
joittelu siirtyy pikkuhiljaa sisätiloihin. Monella se tosin tarkoittaa, 
että mailat jäävät mailakaappiin ja seuraavan kerran ne näkevät 
golfpallon toukokuussa. 

Ja tottahan se on, golf on mukavampaa ulkona kentällä, kuin 
hallissa. Mutta jos mietitään, että ulkokausi Suomessa kestää n. 
puoli vuotta ja sisäkausi toiset puoli, niin monella tulee todella pit
kä tauko kausien väliin. Voisiko talviharjoittelusta löytyä vastaus 
oman pelin kehittämiseen?

Mitä sitten talvella kannattaisi tehdä?  
Ensinnäkin kannattaa miettiä: 

mitä omalta peliltään haluaa ja kuinka paljon on valmis käyt 
 tämään harjoitteluun aikaa?

mitkä ovat oman pelin vahvuudet ja millä osaalueilla olisi 
 eniten parannettavaa? 

onko oman kehon kunnossa, esim. liikkuvuudessa parannetta 
 vaa, johon satsaamalla saavutettaisiin peliin uusi ulottuvuus? 

Myös svingitekniikan muutokset on parasta tehdä talvella, jol
loin ei tarvitse käydä kentällä vaan saa rauhassa antaa muutoksen  
tapahtua. Voi olla myös niin, että mitään ei tarvitse muuttaa,  
vaan läpi talven tehtävä säännöllinen tuntuman ylläpito helpot 
taa kauden aloitusta ja pelistä pääsisi näin nauttimaan nopeam
min? 
Tärkeintä on kuitenkin se, että jos tekee jotain, niin tekee sen 
hyvin. Miettii ennen jokaista harjoitusta, mitä aikoo harjoitella 
ja keskittyy siihen.

Jos tarvitset apua harjoitteluun, niin me HGK:n valmentajat 
autamme mielellämme. Oli sitten kyse mistä pelin osaalueesta 
tahansa. Nettisivun valmentajat valikosta saat lisätietoa hinnas
tosta, lahjakorteista jne.

Hauskaa loppuvuotta ja toivottavasti näemme talvella harjoit
telun merkeissä!

Jusa, Jani ja Henkka

•

•

•

Talviharjoittelussa tärkeintä:
Jos teet jotain, tee se hyvin

Pro terveiset syksyllä 2007
Jusa Hämäläisen sisäkauden golfopetus tapahtuu talvikuukausina 1.11.2007 – 30.4.2008 Talin Tenniskeskuksessa.  
Jusan tavoitat numerosta 050 4385125.

– Proshopin tuotteita mm. Glenmuirneuleet, HGK:n logolla, saatavilla tuntuvin alennuksin vaikkapa joululahjoiksi. 

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

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

Talvikurssien ajankohdista tiedotetaan kotisivuilla www.helsingingolfklubi.fi.


