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Vaikka Roope Kakko ja Tuo-
mas Tuovinen jäivätkin Eu-
roopan Tourin ulkopuolelle, 
oli kulunut kausi seurallemme 
urheilullinen ja liikunnallinen 
menestys. Järjestelmällisen nuo-
risovalmennuksen ensimmäiset 
versot ovat nousseet ja todista-
vat, että työtä ei ole tehty tur-
haan. 

Seuran omia pelaajia ei ol-
lut Finnair Mastersissa elokuun 
lopussa. Kilpailu oli kuitenkin 
järjestävälle seuralle urheilul-
linen menestys. Minea Blom-
qvistin ja Ursula Wikströmin 
viimeiselle reiälle huipentunut 
kaksinkamppailu on kaikkien 
aikojen suomalainen golfpeli. 
Se on merkittävin urheiluta-
pahtuma Helsingin Golfklubin 
76-vuotisessa historiassa. Enem-
pää ei golffari voi lajiltaan koti-
kentällä pyytää.

Caddiemastertalon valmistu-
minen, toimiston siirtyminen sa-
maan taloon ja talon saunat ovat 
jäsenten ja vieraiden kannalta 
suuri parannus entiseen. Sitä on 
myös lähes kokonaan omin voi-
min tehty pitkään odotettu 18. 
viheriön uudistaminen. Samalla 
kartanon terassia laajennettiin, 
mikä parantaa pihan yleisilmettä 
ja viihtyvyyttä.

Myönteisiin asioihin kuuluu 
myös Talissa pelattujen kierros-
ten lukumäärä, yli 27000, vaik-
ka kesä ei ollut parhaimmillaan. 
Viheriöiden uusiminen on teh-
nyt pelaamisen miellyttäväksi, 
vaikka aurinko ei aina paistai-
sikaan. Ne ovat saaneet kiitosta 
rivipelaajilta ja Euroopan hui-
puilta Finnair Mastersissa. 

Myönteistä on myös vuok-
raneuvottelujen päättyminen. 
Sen sijaan tapa, jolla seuraa ja 

sen edustajia kohdeltiin neu-
vottelujen viime vaiheissa, on 
käsittämätön. Asian saama 
julkisuus ei koskenut pääasiaa 
vuokraa, vaan sitä, kuka saa pe-
lata Talissa. Kukaan seuran 1200 
jäsenestä ei ymmärrä, mikä Hel-
singin Golfklubin jäsenyydessä 
on niin kummallista, että Ylen 
uhraa asiaohjelmassa golfseu-
ralle epämääräisesti vihjaillen 
kallista lähetysaikaa. Eikä sitä, 
että jäsenkysymystä pohditaan 
useampaan kertaan Helsingin 
Sanomissa. 

Siemen jutuille kylvettiin, 
kun HGK torjui erään järjestön 
pääsihteerin ehdotuksen jäsen-
tensä ilmaisesta pelaamisesta 
Talissa jäsenkortilla. Kohtelu 
luvattiin kostaa. Hedelmälli-
nen maa löytyi Ylestä, jonka 
toimittajaa ei voitu ottaa suo-
raan jäseneksi. Käsilaukussaan 
vihjailut poliittisesta korrupti-
osta ja väärinkäytöksistä hän 
teki jutun omassa asiassaan.

Hyvässä yhteisymmärryksessä 
käydyt neuvottelut vuokrasopi-
muksen jatkamisesta alkoivat 
julkisuuden paineessa hidastua 
keväällä. Liikuntalautakunnan 
jäsenten poliittiset antennit 
herkistyivät. Tunnettu urhei-
luhenkilö Arto Bryggare teki 
pelioikeudesta vaalitäyn ja kyt-
ki ponnellaan vuokraneuvotte-
luihin vieraspelaajien oikeudet 
pelata Talissa. Nyt ei enää pu-
huttukaan vuokrasta. Asian-
tuntijana hänellä oli seuran jä-
sen, jonka mielestä HGK:n jä-
senmäärää voisi lisätä kahteen 
tuhanteen. Ei olisi enää tyhjää 
Talissa. Vuokraneuvottelut jä-
mähtivät paikoilleen. 

Tämän jälkeen liikuntalauta-
kunnassa alkoi ainutlaatuinen 

vedätys. Vedättäjät pelaavat 
kumpikin golfia tasoituksilla, 
joilla ei pääse pelaamaan Talis-
sa ellei seuran sääntöjä muute-
ta poliittisella painostuksella. 
Kun yhdestä asiasta päästiin 
väännön jälkeen sopuun, meni 
muutama päivä, jonka aikana 
uskottiin, että tässä tämä nyt 
vihdoin on. 

Väärin, aika tarvittiin lau-
takunnan jäsenen etäohjaami-
seen. Seuraavassa kokouksessa 
vaatimukset olivat kasvaneet, 
vaikka esittäjä ei selvästikään 
ymmärtänyt, mitä hänen uusi 
ehdotuksensa asiallisesti mer-
kitsi ja vaikuttaisi seuran toi-
mintaan yleensä ja erikseen päi-
vittäiseen pelaamiseen. Korke-
an tasoituksen pelaajat uskoivat 
kaupunkilegendoja ja katsoivat 
asiaa kapeasta aloittelevan golf-
farin näkökulmasta. Helsin-
gin Golfklubin pakottaminen 
muuttamaan sääntöjään osana 
vuokraneuvotteluja ei koske 
pelkästään talilaisia. Helsingis-
sä on vajaa tuhat urheiluseuraa, 
joiden kanssa kaupunki on teh-
nyt samalla periaatteella sopi-
muksia. Liikuntalain mukaan 
kunta luo olosuhteet ja seurat 
pyörittävät toimintaa. Lauta-
kunta on halunnut ottaa vas-
tuun myös pyörittämisestä. 

Kari Kallio

Menestystä ja vedätystä
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HGK:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 9.12.2008 
klo. 19.00 Metropolian (ent. 
Stadia) tiloissa Vanha vierto-
tie 23. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunnasta erovuorossa ovat 

puheenjohtaja Leif Ekström, 
kapteeni Bernt Heikel, naisten 
kapteeni Päivi Lehmus, rahas-
tonhoitaja Risto Maunula ja 
sihteeri Tomi Pesonen. 

TERVETULOA!

SYYSKOKOUS METROPOLIASSA

Toiminnan-
      johtajalta

Varsin kiireinen vuosi alkaa 
kääntyä lopuilleen. Välillä tun-
tui siltä, ettei kausi ehdi alkaa-
kaan, kun paukut jo meinasivat 
loppua. Tähän vaikutti oma 
valintamme aloittaa caddie-
mastertalon peruskorjaustyöt 
tammikuussa tavoitteena saada 
uudet tilat käyttöön ennen kau-
den alkua. 

Projekti myöhästyi noin kuu-
kauden ja avasimme caddiemas-
terin sekä toimiston uusitussa 
ympäristössä 7.5. muun työmaan 
ollessa vielä kesken. Uudet pu-
kuhuoneet ja saunat avasimme 
27.5. vain todetaksemme, että 
viemärit eivät kestäneet käyt-
töpainetta. Avasimme pihan 
viemärin korjauksia varten ja 
saimme ne hoidettua kuntoon 
18.6.  Nyt voimme olla ylpeitä 
saavutuksestamme. Teetimme 
työn tavoitehintaurakkana, jo-
hon emme päässeet, vaan hinta 
ylittyi. Tästä meidän osuutem-
me on 55.000 euroa. Hinnan 
ylitykseen vaikutti eniten (70 
prosenttia) 2. krs lämmöneris-
täminen, mikä määritetyllä työ-
tavalla oli noin neljä kertaa työ-
valtaisempaa kuin alkujaan oli 
laskettu. Porraskuilun muutos ja 
2. krs tasanteen tekeminen oli-
vat myös hankalampia kuin oli 
ennalta arvioitu. Tästä aiheutui 
noin 25 prosentin ylitys. Huo-
lellisesta suunnittelusta huoli-
matta jouduimme teettämään 
lisätöitä yhteensä 57.000 euron 
edestä. Lisätyöt jakautuivat 59 
prosenttia rakennusteknisille 
töille, 22 prosenttia LVI-töille 
ja 19 prosenttia sähkötöille. 

Kalustehankinnat ja sisustus-
työt pysyivät hyvin talousarvi-
ossa, joten koko hanke maksoi 

HGK:lle 805.000 euroa. Meillä 
on upeat tilat vaikka ne mak-
soivatkin 112.000 euroa enem-
män kuin olimme talousarvioon 
esittäneet. Helsingin kaupunki 
maksoi urakasta omana osuute-
naan 96.000 euroa ja viemärin 
korjauksen kokonaan eli 11.500 
euroa.

Kauden aikana olemme to-
denneet muutoksen paranta-
neen toimivuutta: sekä palvelu-
päällikkö että toiminnanjohtaja 
ovat lähellä asiakkaita, jolloin 
olemme voineet entistä pa-
remmin tukea caddiemasterei-
ta ruuhkatilanteissa. Osittain 
investoinnista johtuen meillä 
ei tänä kesänä ollut head-cad-
diemasteria lainkaan ja caddie-
mastereitakin oli vähemmän. 
Muuton hyöty näkyi erityisesti 
syksyllä, jolloin saatoimme hoi-
taa cm-toimia oman työmme 
ohessa.         

Toki toimista on aiheutunut 
myös lisäkustannuksia. Saunat 
ovat olleet päällä aamusta il-
taan, vettä on kulunut ja pyyh-
keitä on pesetetty aikaisempaa 
enemmän - uskon kuitenkin, 
että nämä kompensoituvat jä-
senten ja muiden asiakkaiden 
tyytyväisyytenä – eli vaikutta-
vuutena. Tämä on näkynyt mm. 
yritystapahtumien aikana wow-
ilmiönä, eivätkä saunakirjan-
kaan kommentit huonoja ole. 

Ongelmia on aiheuttanut 
alkuvaiheessa ovien sähköluk-
kojen käyttö caddiemasterin 
toimiston kiinnipanon jälkeen. 
Emme aina osanneet varoittaa 
pelaajia asiasta, jolloin muuta-
massa tapauksessa ovet olivat jo 
sulkeutuneet pelaajan tullessa 
kierrokselta. Tällaisia tapauk-

Caddiemastertalo – ylpeyden aihe 
Omat juomat saunassa ongelma

sia varten ravintolalla oli oma 
korttinsa, jota pelaajat saattoi-
vat lainata. Toinen, miestäni 
pahempi ongelma oli se, et-
tä parissa tapauksessa tiloihin 
vietiin omia juomia ja jälki oli 
sen näköistä. Tähän puututtiin 
heti, eikä toivottavasti asiaan 

tarvitse enää palata. Saunat ja 
pukuhuoneet ovat ravintolan 
anniskelualuetta, joten sinne 
on omien juomien ja eväiden 
vieminen on kielletty.   

Ilkka Ulander

Helsingin Golfklubin kunnia-
jäsen, juuri 89 vuotta täyttä-
nyt Sigurd ”Sigge” Nyström, 
nukkui pois 21.11.2008. 

Sigge Nyström aloitti Talin osa-
aikaisena valmentajana 40-lu-
vun lopulla. Sitä ennen hän 
toimi caddienä ja caddiemas-
terina. Sigge siirtyi vakituisek-
si valmentajaksi vuonna 1950 
ja jatkoi valmentamista yli 60 
vuotta. Pidetty ja ansioitunut 
valmentaja kutsuttiin HGK:n 
kunniajäseneksi vuonna 1989. 
Siggeä jää kaipaamaan suu-
ri joukko hänen oppilaitaan, 
HGK:n jäseniä ja ystäviä.

Johtokunta 

 

Helsingfors Golfklubs heders-
medlem Sigurd ” Sigge” Ny-
ström somnade bort 21.11.2008. 
Sigge började sitt job som pro 
redan på 40-talet och fortsat-
te sin verksamhet i 60 år. Han 
valdes till hedersmedlem 1989.  
En stor del av våra  medlemmar 
har varit Sigges elever. 

Styrelse

Sigge on poissa
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Kapteenilta

Ennätyspitkällä kaudella myönteistä ja kielteistä
12,15 euroa kierros

Tämän vuoden golfkausi on ol-
lut ennätyksellisen pitkä. Gree-
nit avattiin keväällä 19. huh-
tikuuta ja nyt 27. lokakuuta 
ne ovat edelleen auki! En itse 
muista yhtä pitkää pelikautta 
vuosien varrelta. Tänä vuonna 
ehdin itse pelata 74 päivänä Ta-
lissa, pelattuja reikiä oli 1074, 
mikä vastaa 60 täyttä kierrosta. 
Tämän perusteella voin laskea, 
että oma pelimaksuni oli 12,15 
€ per kierros.  

Aktiivisuuteni on kyllä pal-
jon yli keskiarvon, joka on n.20 
kierrosta / kausi.  Tämä onkin 
mielenkiintoinen asia. Minul-
la on muutama ystävä, jotka 
pelasivat vain pari kierrosta ja 
joiden kierrosmaksut olivat siis 
satoja euroja! Tämä tuntuu tie-
tenkin vähän kummalliselta, 
mutta näin se vain on: mitä ak-
tiivisempi on, sitä halvempaa 
on pelata. Olisikohan jatkossa 

mahdollista porrastaa pelimak-
sut?

 Loppukesällä pelasimme 
vielä perinteiset klubiottelut. 
Kohtasimme Espoon ja Suur-
Helsingin golfseurat Espoon uu-
distetulla kentällä. Kotiseuran 
pelaajat olivat perehtyneet uu-
siin greeneihin hyvin ja veivät 
tämän kolmen seuran klubiot-
telun voiton ylivoimaiseen tyy-
liin.  Sen lisäksi oli klubiottelu 
Talissa Keimola golfia vastaan.  
Tämän ottelun voiton vei tällä 
kertaa Keimola.

Kapteenina ja jäsenenä mi-
nun on pakko muistuttaa asi-
asta, joka koskee meitä kaik-
kia, vaikka emme itse olisikaan 
syyllistyneet jäsenelle sopimat-
tomaan käytökseen. Ravinto-
loitsijallamme on yksinoikeus 
myydä ruokaa ja juomaa klu-
billa. On täysin tuomittavaa ja 
kiellettyä nauttia omia juomia 

ja ruokia klubilla tai pukuhuo-
neissa. Tämä koskee erityisesti 
alkoholijuomia!  Ymmärtäkää 
nyt hyvät jäsenet, että mitä 
enemmän me itse käytämme ja 
tuemme ravintolaa sen parem-
paa palvelua ja laatua tulemme 
saamaan.  

Perinteitä noudattaen aion 
vuosikokouksessa esittää itsel-
leni seuraajaa kapteenin tehtä-
vään. Ehdokkaani seuraavaksi 
kapteeniksi on Teemu Tanner. 
Hän on ollut jäsen Talissa jo 
70-luvulta lähtien ja on hyvä 
singelpelaaja. Teemu on sen 
lisäksi hyvin kielitaitoinen ja 
diplomaattinen henkilö, joka 
on työnsä puolesta kiertänyt 
paljon maailmaa. Uskon että 
hänellä on tämän takia paljon 
annettavaa seurallemme.

Lopuksi haluan tässä kiit-
tää jäsenistöä ja johtokuntaa 
omasta kapteenikaudestani. On 

ollut hieno kokemus toimia täs-
sä tehtävässä. Olen kiitollinen 
siitä, että olen saanut edustaa 
seuraamme monessa hienossa 
tilaisuudessa, sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Toivon että 
seuramme yhteishenki säilyy ja 
paranee myös tulevaisuudessa 
nyt kun ulkoiset paineet aina 
vaan lisääntyvät.

Tack till er alla för dessa 
mycket givande år, som kapten 
för er. Hoppas klubben lever vi-
dare och blir även starkare i fort-
sättningen trots alla yttre tryck. 
Håll er alla i bra form och träna 
lite så ses vi igen nästa sommar 
på vår fina bana. 

Captain  
Bernt Heikel

Aamugolfia elokuussa 2008.

Miksi puhelimet 
eivät vastaa
Kesän suurimpia asiakaspalvelun 
ongelmia aiheutti uusittu puhelin-
järjestelmä, jota emme saaneet toi-
mimaan halutulla tavalla koko ke-
sän aikana. Lisäksi toimittaja lähti 
kesälomalle jättäen meidät ongelmi-
nemme yksin. Tämä näkyy erityisen 
selvästi caddiemastereiden saamasta 
asiakaspalautteesta – jossa puhelin-
palvelu sai arvosanan seitsemän, kun 
aikaisemmin se oli ollut yhdeksän 
luokkaa. Onneksi ajanvarauksista 
tehtiin koko kauden ajan yli 50 % 
netissä, jolloin ongelmien kanssa 
pystyttiin tulemaan toimeen. Erityi-
sesti asiakkaiden pitkämielisyyteen 
edesauttoi Tiinan ja koko cm-tiimin 
valoisa ja asiakasmyönteinen asen-
ne. Kiitos tästä kesästä.  

Duffeja
Divotteja
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Lady-
     kapteenilta

Golfkausi on kääntymässä eh-
toopuolelle, mutta innokkai-
ta pelaajia lyö palloa kostealla 
kentällämme kiitettävän paljon 
vielä lokakuun lopulla. Heti, 
kun aurinko paistaa, on pak-
ko hurauttaa Taliin, sillä kuka 
tietää, onko tänään kauden vii-
meinen päivä. Vaikka kenttä 
on paikoin vetinen, niin grii-
nit ovat vuodenaikaan nähden 
melkein taivaallisen hyvät. Ai-
nut mikä harmittaa on bunkke-
reiden huono kunto. Olisi kiva, 
jos ne edes joku viikko haravoi-
taisiin kunnolla, jottei tarvitsisi 
lyödä eläinten kaivamista kuo-
pista tai huolimattomien pelaa-
jien jättämistä montuista, kun 
ei enää viitsitä korjata jälkiä. 
Ehkä tänäkin vuonna golfataan 
vielä joulukuussa?

Omalta osaltani kausi loppuu 
ehdottomasti kesken. Kauden 
parhaat kierrokset olen pe-
lannut vasta, kun lehdet ovat 
kellastuneet ja melkein pudon-
neet puusta. Syitä on hauska 
miettiä. Vaihdoin alkukaudesta 
kaikki muut mailat paitsi put-
terin. Nytkö uudet titut ovat 
tulleet tarpeeksi tutuiksi? Luin 
myös Seppo Palmisen kirjoit-
taman kirjan Buddha pelaa gol-
fia. Seuraavana päivänä pelasin 
40 bogeypistettä. Sattumaa vai 
ei? Palminen kannustaa ajatte-
lemaan positiivisesti ja unoh-
tamaan huonot lyönnit. ”Tai-
tavan svingin salaisuus ei ole 
ruhjova repiminen, vaan rento 
rauhallisuus. Golf on pakotto-
man yrittämättömyyden tai-
detta.” Myös monella miehellä 
tässä olisi oppimisen paikka. 
Tärkeintä kuitenkin on, että 
pelaamisesta nauttii, sillä golfin 
pitää olla hauskaa!

Toisaalta peli ei kulje, jos 
takana on huonosti nukuttu 
yö tai jotain paikkaa kolottaa. 

Kun siis pää kestää ja kroppa on 
kunnossa, tarvitaan vain oikea 
lyönti oikeaan paikkaan, niin 
peli sujuu kuin tanssi. Eli taitoa-
kin tarvitaan, jota voi hankkia 
luontaisen lahjakkuuden lisäk-
si harjoittelemalla. Kun vielä 
ymmärtäisimme kohdistaa har-
joittelun lähipeliin, tasoitukset 
laskisivat ropisten. Dave Pel-
zin tutkimusten mukaan 65 % 
golfista on alle sadasta metristä 
tapahtuvaa lähipeliä ja 85 % 
par’in yli pelattavista lyönneis-
tä juontuu lähipelistä (Suomen 
Golflehti 7, 08). Nyt minä ai-
nakin tiedän, mitä talvikaudella 
harjoittelen.

Tästä päästään taas siihen, 
että kaikki eivät edes halua las-
kea tasoitusta tai saati sitten 
kilpailla. Mutta onneksi mei-
tä kilpailuvietin omaavia vielä 
löytyy, sillä muutoin klubitoimi-
kunnankin järjestämät kilpailut 
olisivat turhia. Naisten syysko-
kouksessa tutkittiin mennyttä 
kautta ja jaettiin lahjakortit 
ja mitalit vuoden voittajille. 
Tiistaikilpailuissa startteja oli 
tänä vuonna 136 eli ilahdutta-
vasti 36 enemmän kuin viime 
vuonna. Ylivoimaisena ykkö-
senä voiton vei suuresti ihai-
lemani Maija Nyman. Vuoden 
2008 ”Tiistis Grand Champi-
on” kärki: 1. Maija Nyman 72 
p, 2. Terttu Kankkunen 53 p, 3. 
Anja Karttunen 46 p. Naisten 
reikäpelisarjassa kultaisen laa-
tan vei toistamiseen Kristiina 
Lehto, jonka hienoa peliä alle-
kirjoittanut sai todistaa kuittaa-
malla hopeaa. Pronssia pelasivat 
Outi Linnonmaa ja Eeva-Liisa 
Wäre. Onnittelut kaikille osan-
ottajille!

Tänä vuonna olemme panos-
taneet myös muihin tapahtu-
miin kuin puhtaisiin kilpailui-
hin, joihin kuuluvat laadukkaat 

palkintopöydät ja maukkaat 
lounaat. Toukokuussa vietimme 
Taide- ja viini-iltaa tutkien Olli 
Joen töitä ja maistellen espanja-
laisia cavoja. Joukko klubilaisia 
teki heinäkuussa mieleenpainu-
van pelimatkan Vanajalinnaan. 
Pelasimme kahtena päivänä 
Linna Golfin kentällä ja nau-
timme yhteisen illallisen holvi-
en hämyssä. 

Syyskuun pimeydessä joukko 
leikkimielisiä aikuisia kokoon-
tui jo toista kertaa Valoa ja 
Viihdettä tapahtumaan, jolloin 
saimme junnujen tapaan pelata 
valopalloa ja lopuksi kuuntelim-
me loistavaa Offminor -bändiä. 
Yksi pari taisi jopa uskaltautua 
tanssimaan. Lämmin kiitos kai-
kille klubitoimikunnan jäsenil-
le hyvästä työstä! Tästä on hyvä 
jatkaa.

Kahden vuoden pestini Nais-
ten kapteenina lähestyy loppu-
aan. Toisaalta on haikeaa, sillä 
olen nauttinut tästä ajasta, te-
kemisestä ja ihmisten tapaami-
sesta. Toisaalta takki on aika 
tyhjä ja on oikea aika luovuttaa 
valtikka seuraajalle ja keskittyä 
johonkin uuteen. Ohjenuoraksi 
antaisin Fernando Pessoan kir-
joittaman lempirunoni: ”Pane 
kaikki mitä olet pienimpään-
kin mitä teet. Älä mitään itses-
säsi liioittele, äläkä mitään sulje 
pois. Ole kaikki kaikessa. Kuu 
mahtuu lampeen, koska se lois-
taa niin korkealta.” 

Päivi Lehmus

Golfia, taidetta ja leikkiä

Pihaan avaruutta ja 
turvallisuutta
Liikuntalautakunnan hyväksymän 
kartanon pihasuunnitelman toteu-
tus aloitettiin caddiemastertalon re-
montin yhteydessä: pensaita poistet-
tiin valtava määrä ja johtokunnan 
parkkipaikka siirrettiin ykkösteen 
taakse. Näin saimme näkymän kau-
niille golfkentälle. Pensaita madal-
lettiin yläparkkipaikalla ja se tasat-
tiin, jotta varkaat eivät pääsisi puu-
haamaan tekosiaan puskien suojassa. 
Valvontakameroita asennettiin sekä 
pihalle että parkkipaikoille. 

Virve Holm ehti kentänhoitotöi-
den ja floristimestarikoulutuksen lo-
massa uusia pihatyttöjen kanssa kuk-
kaistutusten värimaailman. Syksyllä 
18 viheriön remontin yhteydessä 
laajensimme vielä klubitalon ulko-
terassin. Seuraavassa vaiheessa py-
rimme saamaan pihan päällystettyä 
ja parkkipaikat ruudutettua. Koko 
klubin alueella on aluepysäköinti-
merkki – autoja saa pitää vain mer-
kityillä paikoilla. Ensi kesäksi alu-
een valvonta annetaan yksityiselle 
yhtiölle. 

Duffeja
Divotteja

Aurinkoinen päivä Mätäojalla.
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Seniorit

HGK:n klubimestaruuskilpailuis-
sa pelattiin tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa seniorien hcp-
sarja. Osallistujia siihen oli vain 
14, mikä mahdollisesti johtui 
siitä, että se pidettiin erikseen 
heti kesän alussa The Captain’s 
Cup kilpailun yhteydessä. Sc-
ratch-kilpailuina normaalisti 
pelattavat klubimestaruudet 
järjestettiin elokuun loppupuo-
lella. Miesten senioriklubimes-
tariksi tuli tänä vuonna Niilo 
Olonen (164), jaetulle toiselle 
sijalle tulivat Ilkka Ulander ja 
Pekka Meriluoto (168). Nais-
ten senioriklubimestariksi tuli 
Eila Koutuaniemi (174), toi-
seksi Tuula Ulander (168) ja 
kolmanneksi Anja Karttunen 
(188). Veteraaniklubimestariksi 
selvisi Martti Yli-Renko (168), 
toiseksi tuli Teuvo Mononen 
(172) ja kolmanneksi Esko 
Hämäläinen (181). Handicap-
kilpailun voitti Pekka Meri-
luoto – onneksi olkoon heille 
kaikille. Katsotaan saataisiinko 
handicapmestaruuskilpailu ensi 
vuonna liitettyä muiden mesta-
ruuskisojen yhteyteen.

Maanantaikilpailuja pelattiin 
kesän aikana 14, ne keräsivät 
yhteensä 398 lähtöä (93 nais-
ta ja 305 miestä) ja osallistujia 
niihin oli 76 henkilöä. Suurin 
osallistujamäärä oli 4.8. pela-
tussa kilpailussa (45 henkilöä). 
Finnair Mastersin alusviikol-
la pelasimme jälleen maanan-
taikisan vieraskentällä, jonne 
lähti 39 pelaajaa, joista naisia 
peräti 15. Formulapistetaulukon 
mukaisesti kesän maanantaikil-
pailujen naisvoittajaksi selviytyi 
jälleen ahkerasti kilpailuihin 
osallistunut Maija Nyman, jo-
ta seurasivat Hilkka Sainio ja 
Helka Chapman. Miesvoitta-
ja oli Rauli Askolin ja hänen 

Maija Nyman ja Rauli Askolin formulavoittajat

kannoillaan tulivat Kari Nord-
ström ja Harri Silius.

Ministeri Erkon 60-vuotispo-
kaaliin tuli tänä vuonna ilah-
duttavasti jälleen 58 osallistu-
jaa (ed. v. 35). Monet olivat 
myös ilmoittautuneet kilpailun 
jälkeisille illallisille, joille Kale 
Tellqvist oli kilpailun järjestäjä-
nä saanut sovittua erinomaisen 
ruoka- ja juomatarjoilun. Kilpai-
lun voitti tänä vuona Kenneth 
Chapman kentän nettopartu-
loksella 71. Samaan ylsi myös 
toiseksi tullut Olof Nyman.

Tänä vuonna oli juniorien 
vuoro järjestää Juniorit-Seniorit 
-kilpailu. Lieneekö edellisvuo-
den häviö senioreille johtanut 
siihen, ettei kilpailukalenterin 
mukaiseksi päiväksi ollutkaan 
järjestetty mitään. Asia piti kor-
vata seuraavana viikonloppuna, 
mutta sekään ei onnistunut, 
kun junnut olivat silloin Ruot-
sissa kilpailemassa. Me seniorit 
olemme kyllä halukkaita pelaa-
maan jatkossakin, niihin aikai-
semmin osallistuneiden seniori-
en mielestä erittäin mukavaksi 
koettua yhteispeliä!

Kesäkuun lopussa pelattiin 
avoin Veteraanipokaali-kilpailu. 
Tämän vuoden 43 kilpailijas-
ta voiton vei Nevala Heino, 
KGV, (83) ja toiseksi tuli Teuvo 
Grönfors, LG, (84) sekä nais-
ten sarjassa Maija Nyman (88). 
Kilpailujen sponsorina toimi 
Nordic Jet Line, jonka toivom-
me innostuneen asiasta jatkoa-
kin silmällä pitäen.

Seniori Laatumatkat Open 
kokosi 72 kilpailijaa. Miesten 
sarjassa yllettiin jälleen varsin 
kiitettäviin tuloksiin - 6 ensim-
mäistä sai 36 pistettä tai enem-

män, voittaja Carl Fogelberg 
peräti 40 pistettä. Kilpailun 
jälkeen kilpailijat saivat an-
saitsemansa palkinnot ja lisäksi 
arvottiin jälleen läsnäolijoiden 
kesken yllätyspalkintoja.

Kesän aikana pelattiin myös 
Uudenmaan alueen senioreiden 
reikäpeli. Tänä vuonna HGK 
selvisi alkukarsinnoista, mutta 
sen jälkeen eteneminen tyssäsi 
erinomaisesti vuodesta toiseen 
pelaavan Sarvikin joukkuet-
ta vastaan pelatussa ottelussa. 
Sarfvik oli jälleen koko kil-
pailun vahva voittajasuosikki, 
mutta loppumetreillä Lohjalla 
pelatussa ottelussa Talma voitti 
ja vei ensimmäistä kertaa pal-
kinnon vuodeksi kaappiinsa.

Klubiottelut puhuttavat ja 
kiinnostavat - tai sitten eivät. 
Tänä vuonna uutena pelikump-
panina tuli mukaan Vuosaari, 
jota vastaan keväällä sovittiin 
pelattavaksi kaksi ottelua - yk-
si vieraissa ja yksi kotona. Ai-
kaisempien seitsemän ottelun 
sijaan (NCGC, SCG, StLG, 
MGC, KuG, PGC, EGS) meillä 
oli näin ollen peräti 9 klubiotte-
lua. Voitimme niistä viisi, joten 
tasapaino pysyi meidän puolel-
lamme. Kahdentoista hengen 
joukkueen saaminen näihin 
otteluihin ei käynyt kertaakaan 
suoraan ilmoittautumislistan 
perusteella, koska nimiä niihin 
kertyi muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta 5–8. Yksittäis-
ten otteluiden lukumäärä lienee 
noussut liian suureksi ja keskus-
teluja onkin jo käyty eri osapuo-
lien kanssa mahdollisuudesta 
järjestää jatkossa ainakin pari 
kolmen klubin välistä ottelua 
ja rajoittaa Vuosaari-ottelutkin 
yhteen per kesä.

Syyskuun alussa pidetyssä se-
niorikaronkassa keskusteltiin 
jonkin verran erilaisista uusis-
ta/vaihtelevista toimintamah-
dollisuuksista, jotka saattaisi-
vat kerätä uusia seniorijäseniä 
mukaan yhteisiin tilaisuuksiin. 
Muutamia varteenotettavia 
ideoita siellä saatiinkin pohdit-
tavaksi. Nykyisen ”hektisen” 
elämänmenon aikana on jokai-
sen tietenkin priorisoitava toi-
minnat, joihin voi/haluaa/ehtii 
osallistua, eivätkä lisäehdo-
tukset ainakaan helpota asiaa. 
Yhteen kyseisessä kokoukses-
sa esille tulleeseen asiaan pää-
tettiin kuitenkin välittömästi 
ryhtyä: ensi keväänä klubimme 
senioreille tarkoitetun yhteisen 
golfmatkan järjestäminen Vi-
roon. Toivottavasi vastaanot-
to on suopea ja saamme siihen 
riittävän määrän osallistujia. 
(Katso asiaa koskeva erillinen 
ilmoitus.)

Kaiken todennäköisyyden 
mukaan jatkan ensi kesänäkin 
tässä tehtävässä. Jos yhteistyö ja 
toiminta teidän, senioreidemme 
– ja koko jäsenistömme sekä toi-
misto- ja muun henkilökunnan 
– kanssa on yhtä miellyttävää 
kuin kuluneena kesänä, odotan 
kovasti tulevaa kautta. 

Henri Soravuo
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Junnut

Kilparyhmään kaivataan lisää innostuneita junnuja

Talin junnujen kesä oli tuttuun 
tapaan täynnä vilskettä. Farmi 
täyttyi jo hyvissä ajoin ja innok-
kaita oli jälleen edellisvuotta 
enemmän. Toivottavasti innos-
tus sen kuin kasvaa. Farmitoi-
minta jatkuu jälleen ensi vuo-
den puolella, innokkaimmilla 
on mahdollisuus aloittaa talvit-
reeneillä tammikuussa. Treenit 
järjestetään 4 kertaa viikossa. 

Kilparyhmä (edustus ja haas-
tajat) treenaa ympärivuotisesti 
ja leiritysten määrää lisätään 
kotimaan talvileireillä. Kesän 
näytöt valtakunnallisissa ja 
alueellisissa kilpailuissa olivat 

todella positiiviset ja nuoren 
joukkueen selviäminen juniori-
en joukkue SM kisoihin oli to-
della hyvä saavutus. Joukkueen 
vanhin pelaaja oli 16 vuotias, 
joten tulevaisuus näyttää var-
sin myönteiseltä. Loppukau-
desta nuoremmille junioreille 
mallia näytti Karli Kalpala, jo-
ka sijoittui Finnish Golf Tourin 
karsinnoissa hienosti 3. sijalle ja 
varmisti näin FGT pelipaikkan-
sa ensi kaudelle. 

Kilparyhmä on tarkoitettu 
kilpailemisesta kiinnostuneille 
ja toivon, että ryhmä kasvaisi 
entisestään. Ensimmäinen as-

kel tähän on tietenkin pelaa-
misesta innostuminen. Toivom-
mekin, että näkisimme entistä 
enemmän junnuja pelaamassa. 
Vanhemmat, rohkaiskaa lapsia 
kentälle, pelaamaan oppii vain 
pelaamalla! Jos kilparyhmän 
toiminta kiinnostaa, niin olkaa 
rohkeasti yhteydessä allekirjoit-
taneeseen.

Loppuun haluan välittää kii-
tokset kaikille junioreille ja junio-
rien vanhemmille, jotka olitte 
mukana kesän vapaaehtoishom-
missa. Olette olleet mahtavia ja 
panoksenne on korvaamaton. 
Toivottavasti pääsette mukaan 

myös ensi kesänä! Kiitokset 
myös kaikille ohjaajillemme, 
ilman teitä junioritoimintam-
me ei olisi näin laajamittaista. 
Kiitos Jusalle ja Janille hyvästä 
valmennuksesta, sekä Iso Kiitos 
palvelupäälliköllemme Tiinalle, 
jonka ansiosta käytännön asiat 
pyörivät loistavasti!

Hyvää loppusyksyä 
Junioritoimikunnan 

puolesta!

Henrikki Tolonen

Kilparyhmän sisäkauden avausleiri pidettiin marraskuun alussa Aktiivihallissa, Kirkkonummella. Kilparyhmän uutta kautta käynnistä-
mässä olivat ylärivissä: Wiljami Siitonen, Tuomas Tyry, Arto Rinne, Felix Uimonen, toisessa rivissä Jesse Korhonen, Joonas Jauhiainen, Eeva-Liisa Wäre, 
Micaela Hagman, Claudia Vanni, kolmannessa rivissä Antti Lassila, Anna Miettinen, Olivia Kumpulainen ja takarivissä Lauri Tyry, Sami Vanni ja Rami 
Rinne. Kuvasta puuttuvat: Tuuli Sopanen ja Linnea Lehtonen.



8 Tali Golf Tali Golf 9

Puheen-
   johtajalta

Vuokraneuvottelut ja kaupunkilegendat

Seuramme 76. toimintavuosi 
on ollut urheilullinen menes-
tys ja toiminnallinen menestys. 
Olemme saaneet paljon aikaan. 
Talissa pelattiin kauden aikana 
runsaat 27 000 kierrosta. Kil-
pailutoiminta on sujunut hy-
vin. Puheenjohtajan mieluisin 
tehtävä oli olla mukana ojenta-
massa palkinnot Finnair Master-
sin suomalaiselle kärkikaksikol-
le, Minea Blomqvist – Ursula 
Wikström.

Seuran toiminnan ja tulevai-
suuden kannalta tärkeimmät 
asiat ovat tallin uudistamisen 
suuret investoinnit ja vuokraso-
pimuksen uudistaminen. Talli-
investointi, josta yksityiskoh-
taisemmin toiminnanjohtajan 
kirjoituksessa, sujui hyvin ja 
lopputulos on mielestäni hy-
vä. Myös toimintatavoitteisiin 
päästiin. Klubin tehokkuus pa-
rani huomattavasti, kun toimin-
not ovat nyt saman katon alla, 
ja nämä toiminnot vastaavat nyt 
nykyajan vaatimuksia.

Olin väärässä

Vuokrasopimus on sitten toinen 
asia. Uskoin keväällä, että pro-
sessi on hallinnassa ja kaupun-
gin edustajien kanssa käymäm-
me hyvähenkiset neuvottelut 
johtavat osapuolten kannalta 
hyvään tulokseen. Olin valitet-
tavasti väärässä.

Liikuntalautakunta käsitteli 
asiaa ainakin viidessä eri koko-
uksessa. On ollut turhauttavaa 
todeta lautakunnan suhtautu-
van esittelijän perusteluihin 
ja neuvotteluissa virkamiesten 
kanssa sovittuihin ratkaisuihin, 
ikään kuin niitä ei olisi olemassa. 
Meihin ei suhtauduttu vakavas-
ti. Luulimme neuvottelevamme 
vuokrasta ja vuokrasopimukses-
ta, mutta olimmekin väärien tie-
tojen, huhujen ja ilkeämielisten 
juorujen hetteikössä.

Herää tietenkin kysymys, 

miksi? Näyttää siltä, että Ta-
lista on liikkeellä niin monta 
sisällöltään väärää kaupunkile-
gendaa, että mitkään tosiasiat 
ja asioiden hoito säännösten 
ja määräysten mukaisesti eivät 
paina lautakunnan poliittisten 
jäsenten vaakalaudassa mitään.

Jäseniä levittäjinä

Seuran ja seurahengen kannal-
ta pahinta on, että talilaiset itse 
ovat näitä legendoja levittäneet 
aikojen kuluessa. Ne ovat alka-
neet elää omaa elämää. On hel-
pompi uskoa niitä, kuin ikäviä 
faktoja ja tilastoja.

Ainakin seuraavat tarinat 
ovat vaikuttaneet lautakunnan 
jäsenten päätöksentekoon:

• Tali on herraseura, johon 
tavallisilla golffareilla ei ole 
mitään asiaa
• Jäseneksi pääsee vain, jos 
on riittävästi hyviä kavereita 
ja rahaa
• Nk.jonossa tavallisen ih-
misen hakemus ei tästä syystä 
etene
• Junioritoiminta on lasten-
kengissä
• Herrat käyttävät hyväkseen 
kaupungin keskustassa olevaa 
erittäin arvokasta aluetta gol-
fleikkeihin pilkkahinnalla

Tilastojen ja faktojen kautta yri-
tettiin todistaa, että 30 prosent-
tia kaikista pelattavista kierrok-
sista on muitten kuin jäsenten, 
eli golfkielellä vieraspelaajien 
kierroksia. Tästä siis piti olla 
kysymys: Talissa pelaavat vain 
harvat ja valitut. Kun väite 
osoitettiin vääräksi, keksittiin 
lautakunnassa uusi.

Jäsenten edut ja vieraiden

Yritimme vakuuttaa, että jäsen-
määrän lisääminen ei ole järke-
vä keino ”avata” Tali ulkopuo-
lisille, varsinkaan kun he eivät 

jäseninä enää olisi ulkopuolisia. 
Vieraat ovat jo nyt tervetulleita 
Taliin, mutta ei jäseniä parem-
milla ehdoilla. Jäsenet maksavat 
vuosittain jäsen- ja pelimaksun 
ja liittyessään liittymismaksun. 
Olisi kohtuutonta ja epäoikeu-
denmukaista, jos ulkopuoliset 
voisivat tulla paremmilla eduil-
la jäsenten vuosikymmenien 
aikana rakentamalle, vaalimal-
le ja ylläpitämälle kentälle. Ei 
Helsingin Golfklubi voi olla 
urheiluseura, jonka toiminnan 
hedelmistä muut voivat vaatia 
osansa vain sen takia, että ovat 
helsinkiläisiä. 

Jäsenkysymyksestä keskustel-
taessa on syntynyt outo käsitys, 
että seura ei olisi asiasta kiin-
nostunut tai huolissaan. Vuon-
na 1989 Helsingin Golfklubin 
jäseneksi halusi liittyä yli 2000 
henkilöä. Monet olivat muiden 
golfklubien jäseniä. Klubin stra-
tegiasta, jos päättäjät siihen us-
koisivat, voi lukea, että pinon 
kanssa painitaan. Listaa on pe-
rattu, mutta on väärin sanoa, 
että meillä on 20, 10 tai viiden 
vuoden jono.

HGK on vuosien varrella kas-
vattanut junioreista mestareita, 
mutta on ollut vuosia, jolloin 
lahjakkaita ja innokkaita lapsia 
ja nuoria on ollut vähemmän. 
HGK on ansainnut ahkeralla 
kasvatustyöllään Sinettiseuran 
tunnuksen neljäntenä golfseu-
rana. Junioritoiminta on Talis-
sa nyt hyvällä mallilla ja tuottaa 
varmasti hyviä kilpagolffareita 
lähivuosina.

Näistä sovittiin

Kaiken ylläkuvatun tuskan ja 
vaivan jälkeen yhteisymmär-
rys liikuntalautakunnan kanssa 
syntyi viime hetkellä esiteltä-
väksi syyskokoukselle:

Uusi sopimus on pituudel-
taan 25 vuotta ja päättyy vuon-
na 2034.

Maksamme maavuokraa ken-
tästä vähän yli 60 000 euroa in-
deksiin sidottuna.

Tasoitusvaatimuksiksi tuli: 
miehet 30 ja naiset 36.

Kaupunki osallistuu turval-
lisuusinvestointeihin puolella 
investointien määrästä.

Vierailla on oikeus varata pe-
liaikoja kaksi päivää aikaisem-
min kaikkina muina päivinä 
paitsi ma-to 14–18 . Nämä ajat 
ovat vain jäsenille.

Pyritään green fee hinnoit-
telulla täyttämään tyhjiä aiko-
ja ja samalla menetelmällä es-
tämään ruuhkien syntymistä. 
Tämä tarkoittanee, että green 
fee hinnoitteluun tulee samalle 
päivälle monta hintaa

Liikuntalautakunnasta asia 
menee vielä kaupunginhallituk-
seen hyväksyttäväksi. Tämän 
jälkeen tehdään varsinainen 
vuokrasopimus.

Talin rakennukset

Ensi vuonna aloitetaan neuvot-
telut Talin rakennuksista. Poh-
jaksi kaupunki on tilannut kon-
sulttiselvityksen rakennusten 
arvosta. Selvityksen mukaan 
rakennusten arvo on n. 900 000 
euroa.  Kaupunki on vuokran-
nut rakennukset liikuntaviras-
tolle siten, että vuokra on viisi 
prosenttia käyvästä arvosta eli 
45 000 euroa vuodessa vuoden 
2010 alusta. Kun ja jos kaupun-
ki investoi rakennuksiin, nou-
see vuokra viidellä prosentilla 
investointien määrästä.

Pääkysymys neuvotteluissa 
on, haluammeko vuokrata ra-
kennukset vai ostammeko ne 
HGK:n omaisuudeksi käyttäen 
pitkäaikaista lainaa kaupungil-
ta.

Syyskokouksessa esitän ver-
tailulaskelmia molemmista 
vaihtoehdoista neuvottelujen 
pohjaksi.
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Förhandlingarna beträffan-
de ett nytt avtal med Helsing-
fors stad har varit utdragna och 
mångskiftande.

Även om vi har bra webbsi-
dor var man kan finna allt om 
klubben och dess verksamhet 
så verkar det som om så kallade 
stadslegenderna är ännu star-
kare i politikernas och medias 
sinne.

Trots allt har vi nu uppnått en 
förhandlingslösning som vi kan 
leva med utan att medlemmar-

nas rättigheter försvinner allt 
för mycket.

Det nya avtalet träder i kraft 
i början av år 2010 och täcker 
enbart golfplanen, inte byggna-
derna och marken under dem.

Vi betalar ca 60 000 euro i hy-
ra för planen. Om vi hyr också 
byggnaderna ökar hyreskostna-
den med 45 000 och om vi yt-
terligare låter staden renovera 
fastigheterna enligt vår ursp-
rungliga plan, dvs. en investe-
ring på två miljoner så tillkom-

mer ytterligare hyreskostnader 
för 100 000 Euro/år.

Allt i allo är vi då uppe i en 
hyresnivå på 200 000 Euro/ år 
dvs. ca 200 euro/år och med-
lem.

Därför är det viktigt att vi dis-
kuterar principfrågan om att hy-
ra eller köpa på höstmötet

Olemme olleet suurten ja tär-
keitten asioitten äärellä vuonna 
2008. Myös vuosi 2009 on erit-
täin tärkeä vuosi meille. Silloin 
luodaan pohja seuraavan 25 

vuoden kustannuskehikosta.
Toivon, että jäsenet osallistu-

vat runsaslukuisina syyskokouk-
seen, jotta saamme keskustelun 
kautta hyvän pohjan vuoden 
2009 neuvotteluille.

Kiitoksia tästä kaudesta ja 
Rauhallista vuodenvaihteen 
odotusta

Leif Ekström
Puheenjohtaja

Uusittu 18.viheriö odottaa pelaajia kaudella 2009
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”Käytössämme on odotettua ja toivottua uusit-

tua puttausalustaa 500 neliömetriä. Tämä viheriö-

projekti on kuitenkin osoittanut, että HGK:lla on 

palveluksessaan ammattitaitoinen kenttähenkilö-

kunta, joka kykenee itse toteuttamaan vaativiakin 

kentän peruskorjauksia.”
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Kenttä-
      toimikunta

Kenttämme 18. reiän viheriön 
peruskorjaus on vihdoin saatu 
valmiiksi. Alun perin korjaus 
piti tehdä vuoden 2007 syksyllä, 
kaksi vuotta viheriöiden perus-
korjauksen kolmannen vaiheen 
jälkeen, mutta sää ja taloudel-
liset seikat olivat tuolloin re-
monttia vastaan. Jo tuolloin kä-
vi selväksi, ettei peruskorjausta 
ole mahdollista toteuttaa järke-
vin kustannuksin urakoitsijaa 
käyttäen. Peruskorjaus jäisi siis 
oman henkilökunnan vastuulle. 
Jälkeenpäin ajatellen työn vii-
västyminen vuodella olikin hy-
vä asia, sillä saimme näin lisää 
aikaa valmistautua tulevaan.

Vanha viheriö oli tullut tien-
sä päähän. Kaikki talilaiset tie-
tävät hyvin rankkasateiden ai-
heuttamat ongelmat.  Lisäksi 
viheriön hoitaminen nykyisten 
pelaajamäärien edellyttämäl-
lä tavalla oli mahdotonta. Esi-
merkiksi syväilmastusta ei pys-
tytty tekemään koko viheriön 
alueella, koska tammen oksien 
alla ilmastuskoneen piikit eivät 
uponneet riittävän syvälle, vaan 
osuivat johonkin kovaan. Vuo-
sien saatossa viheriö pieneni 
pienenemistään. Peruskorjauk-
sen tarve on siis ollut olemassa 
jo pitkään, onhan viheriölle pe-
lattu yhtäjaksoisesti jo 1930-lu-
vun loppupuolelta asti.

Lähtökohtana peruskorjauk-
sessa olivat seuraavat seikat:

• Rakennetaan nykyaikainen 
viheriö, jota voidaan hoitaa 
kuten muitakin kenttämme 
viheriöitä. 
• Pyritään ratkaisemaan viheri-
ön kuivatusongelmat salaojituk-
sella, viheriön kerrosrakenteel-
la, pinnanmuotoilulla sekä vi-
heriön ympäristön muotoilulla. 
• Kasvatetaan viheriön pinta-
ala noin kaksinkertaiseksi laa-
jentamalla viheriötä taaksepäin 
ja sivuille. 

• Pyritään maltilliseen viheri-
ön muotoiluun pelattavuuden 
varmistamiseksi sekä pyritään 
säilyttämään väylän luonne en-
tisellään. Viheriötä nostetaan 
mahdollisimman vähän.

Alusta pitäen oli selvää, ett-
emme voineet totuttuun tapaan 
kaivaa kaukaloa viheriön alle. 
Tammen juuret tulisivat estä-
mään tämän. Lisäksi tiesimme, 
että viheriön yläpuolella olisi 
kalliota pahimmillaan vain vii-
si senttiä maan pinnan alapuo-
lella. Sen sijaan emme tienneet, 
mitä itse vanhan viheriön alla 
olisi. Tämän vuoksi päätimme, 
ettemme lähtisi tekemään tark-
koja suunnitelmia. Se, mitä 
viheriön alta löytyisi, määräisi 
pitkälti työn toteutuksen. Teim-
me kuitenkin kustannusarvion, 
koska tiesimme riittävällä tark-
kuudella tarvittavien materiaa-
lien määrän, työtunnit jne. Va-
rauduimme jo tässä vaiheessa 
myös louhintatyöhön.

Remontti aloitettiin kaa-
tamalla viheriön tiellä olevat 
puut. Seuraavaksi kuorimme 
vanhan viheriön pois. Tässä 
vaiheessa tammen juuret yllät-
tivät myönteisesti. Ainoastaan 
yksi pääjuurista oli lähellä vi-
heriön pintaa vain muutaman 
kymmenen sentin matkalta. 
Tämän juuren kohdalta lope-
timme kuorimisen heti. Muu-
alla pääsimme tarpeeksi syvälle 
koskematta juuriin. Ilmastus-
koneen piikit olivatkin osuneet 
kiviin, joita viheriön alla oli 
runsaasti. Kallion osalta tilanne 
olikin sitten huonompi. Viheri-
ötä suurentaminen takareunasta 
edellytti, että noin 100 kuutiota 
kalliota olisi poistettava räjäh-
dysaineiden avustuksella. Näin 
teimmekin, mutta pois kuljetet-
tavan kiviaineksen suuri määrä 
aiheutti sen, että alkuperäinen 
työvaiheiden aikataulu ei enää 
pitänyt paikkaansa.

Viheriön yläpuolelle oli jo 
tässä vaiheessa muotoiltu valli, 
jonka tarkoituksena on ohja-
ta rinnevedet viheriön ohitse. 
Lisäksi vanha tukkeutunut se-
pelipäällysteinen salaoja val-
lin yläpuolella oli puhdistettu. 
Kun kiviaines oli ajettu pois, 
oli viheriön salaojituksen aika. 
Viheriön ympäri kulkee sala-
oja ja itse viheriö salaojitettiin 
diagonaalisesti. Salaojat on 
peitetty soralla. Seuraavaksi vi-
heriölle ajettiin kaikkiaan noin 
100 tonnia sepeliä, jonka avul-
la pinta muokattiin sellaiseen 
muotoon, että päälle voitiin 
ajaa kolmisenkymmentä sent-
tiä kasvukerrosta. Eli viheriön 
lopulliset muodot otettiin jo 
tässä vaiheessa huomioon ja ha-
lutut kaadot mitattiin vaaitus-
koneella. Mursketta käytettiin 
eniten viheriön takareunassa ja 
vähiten pelisuunnassa oikeassa 
laidassa.

Seuraavaksi paikalle ajettiin 
yhteensä noin 250 tonnia kas-
vukerrosta. Kasvukerros koostuu 
hiekasta ja turpeesta. Sekoitus-
suhde on sama kuin muillakin 
peruskorjatuilla viheriöillä eli 
turvetta on noin 15 prosenttia. 
Kasvukerros levitettiin vihe-
riölle tasapaksuksi kerrokseksi 
samalla tiivistäen ja jatkuvas-
ti tarkkaillen pinnan tasoa ja 
muotoja. Ennen kasvukerroksen 
levitystä oli jo asennettu uusit-
tu kasteluputkisto sadettajia lu-

kuun ottamatta. Lopullinen pin-
ta valmistui yllättävän nopeasti 
ja olimme saaneet laatimamme 
aikataulun kiinni. Samalla työ-
maa alkoi jo näyttää viheriöltä. 
Viheriö ja lähialueet siirtonur-
mitettiin siten, että itse viheriö 
on omaa siirtonurmeamme ja 
lähialueet ostettua nurmea. Sa-
malla asennettiin myös sadetti-
met. Viheriön peruskorjauksen 
yhteydessä terassi laajennettiin 
pihasuunnitelman mukaisesti. 
Se toteutettiin käyttämällä vi-
heriön peruskorjauksesta saatu-
ja kivi- ja maa-aineksia.

Kenttätoimikunta ja viheri-
ön rakentajat ovat erittäin tyy-
tyväisiä lopputulokseen, vaikka 
työn aikana oli hetkiä, jolloin 
usko hyvästä lopputuloksesta 
oli koetuksella. Lopullisten ar-
vioiden aika on kuitenkin vasta 
ensi pelikaudella ja ne saamme 
jäsenistöltä. Käytössämme on 
odotettua ja toivottua uusittua 
puttausalustaa 500 neliömetriä. 
Tämä viheriöprojekti on kui-
tenkin osoittanut, että HGK:lla 
on palveluksessaan ammattitai-
toinen kenttähenkilökunta, jo-
ka kykenee itse toteuttamaan 
vaativiakin kentän peruskorja-
uksia.

Timo Huuhtanen
Kenttätoimikunnan 

puheenjohtaja toimi korjaus-
projektin työnjohtajana

Näin teimme 18 greenin 
peruskorjauksen ilman urakoitsijaa
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Finnair
    Masters

”Tämähän on myös show’ta”, 
hymyili suloinen Minni kirjoit-
taessaan nimeään yhä uudelleen 
ja uudelleen lehdistökeskuksen 
vastaanoton pöydällä oleviin 
sponsorin teettämiin häntä it-
seään esittäviin valokuviin. 
Show’ta oli myös kärkipallossa 
pelaaminen minihameessa jää-
tävän kylmässä elokuun sääs-
sä. Hän oli selvästi Amerikassa 
oppinut miten yleisöä viihdyte-
tään. ”Ajattelin, että miehillä 
olisi myös jotain katseltavaa” 
hän perusteli medialle pressi-
keskuksessa minihamettaan, 
joka myöhemmin vaihtui läm-
pimämpiin vaatteisiin, kun lä-
hestyttiin kisan loppuhuipen-
nusta.

Minean voitto ja Ursulan 
kakkostila eivät olisi voineet 
paremmin auttaa työmme vä-
lillisiä tuloksia lehdistökeskuk-
sessa. Mediat pursuivat juttuja 
ja kuvia. Jopa urheilusta vä-
hemmän kiinnostuneet ihmiset 
tiesivät tämän jälkeen ainakin 
jotakin Talin Finnair Masters 
-golfkilpailusta.

Urheilukilpailussa ei riitä, ku-
ten politiikassa tai yritysmaail-
massa, että medialle lähetetään 
kutsu ja tiedote, järjestetään tie-
dotustilaisuus, jossa yksi tai pari 
asiantuntijaa kertoo asiasta, jae-
taan asiaan kuuluvaa materiaa-
lia ja annetaan haastatteluja. Ja 
se on siinä. Tilanteet muuttuvat 
ja suunnitelmat voivat olla vain 

viitteellisiä. Kukapa olisi osan-
nut suunnitella etukäteen sun-
nuntain loppuhuipennusta. 

Talissa tilanne oli toisenlai-
nen. Aluksi oli vain tyhjä sii-
voamaton kylmä tila. Ilkka ja 
Tiina olivat hylänneet kauniin 
piharakennuksen ja jättäneet 
jälkeensä vain liian painavan 
kassakaapin ja muutamia kirja-
hyllyjä.

Piti siis järjestää tyhjään ti-
laan vastaanottopiste, työpis-
teet medialle, haastattelutila, 
läppärit, langattomat yhteydet, 
faksi ja tulostin sekä TV, josta 
nähtäisiin kilpailun kulku ja 
tulokset.

Onneksi lehdistöpäällikkö on 
ammattilainen. Kaikki oli val-

mista H-hetkellä keskiviikkona 
pressikeskuksen aukioloajoista 
viiteen läppäriin ja Sonyn tu-
lostelevisioon saakka. Meitä 
muita oli paikalla vaihtelevas-
ti päällikön lisäksi neljä: Miia, 
Marja, Vivi ja Kirsti eli ”pomon 
enkelit” kuvaajien mukaan.

Miia sopeutui loistavasti 
joukkoon, vaikka hän ei ollut 
eläessään kuullutkaan sanaa 
akreditointi. Hän oppi myös 
nopeasti kuljettamaan golfau-
tolla median edustajia, kuten 
hulvattomia kuvaajia Kilappaa 
ja Harria kentän eri puolille. 
Me muut olemmekin tottuneet 
palvelemaan mediaa, tosin ei 
urheilutoimittajia. Kielitaitoa 
pressissä riitti, Vivi osaa myös 

meillä tavanomais-
ten kielten lisäksi 
espanjaa. Yhdessä 
vaiheessa sitä mel-
kein tarvittiinkin, 
kun espanjatar gol-
fasi kärjessä.

Pressikeskus oli 
kisaviikon alussa 
auki aamu kahdek-
sasta ilta kahdek-
saan ja kisapäivinä 
aamu seitsemästä 
ilta kymmeneen. 
Ennen varsinai-
sen kisan alkua oli 
tehty jo valmis-
teluja, kuten pe-
laajaesittelyt, läh-
töluettelo, tiukat 
ohjeet kuvaajille, 
medialuettelo ja 
tietysti ennakko-
tiedote.

Kaiken kaikkiaan 
tiedotteita jaettiin 
kuusi kappaletta 
ja joka päivä info-
pöydältä löytyivät 
lähtöluettelo, päi-
vittäin muuttuva 

Vapaaehtoisena pressikeskuksessa ja puhelin soi

Äiti lyö
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Finnish Mastersissa valittiin 
viisi vapaaehtoista loggeriksi, 
(logger, kirjuri) joiden tehtävä-
nä oli kulkea kuvaajien muka-
na ja kirjata heidän kuvauksen-
sa yksityiskohtaisesti sekunnin 
tarkkuudella. Loggereilta edel-
lytettiin hyvän englanninkie-
len taidon lisäksi Talin kentän 
tuntemusta. 

Loggereiden ensimmäinen 
päivä alkoi ensimmäisenä kil-
pailupäivänä yhteisellä ko-
koontumisella. Englantilaisen 
kuvausryhmän vetäjä kertoi 
meille, mitä tehtäviimme kuu-
luu. Meille osoitettiin kullekin 
oma tv-kuvaaja ja golfauto, jolla 
liikuimme kentällä. Saimme se-
kuntikellon, nipun lomakkeita 
ja kynän. Ennen kuin lähdim-
me kuvaajan kanssa kuvauspai-
koillemme, tarkistimme sekun-
tikellon ja kameran ajan. 

Kuvausryhmillä oli käytös-
sään viisi golfautoa, joilla ku-
vaajat ja heidän loggerinsa liik-
kuivat kentällä kuvaustiimin 
komentokeskuksesta saatujen 
ohjeiden mukaan. Minun ku-
vaajani Mark Daisy (todelli-
nen englantilainen herrasmies) 
kuvasi enimmäkseen lähesty-
mislyöntejä viheriöille. Minun 
tehtävänäni oli kirjata lomak-
keisiin sekunnilleen se, minkä 
kuvaaja kuvasi, eli kuka löi, 
millä väylällä, monesko lyön-
ti ja miten kaukana pallo oli 
viheriöllä lipusta sekä oma ar-

vioni siitä, minkälainen lyönti 
oli. Kuvaajan ohjeiden mukaan 
kirjasin myös kilpailijoiden 
lyöntien lisäksi luontoa, tulos-
tauluja ja yleisöä. Kuvakasetit 
ja täytetyt lomakkeet kerättiin 
tiiviiseen tahtiin editoitavaksi 
Talin entiseen viljavarastoon 
perustettuun hermokeskukseen, 
josta kuvat selostuksineen toi-
mitettiin edelleen kansainväli-
siin satelliittilähetyksiin.

Omat kokemukseni loggeri-
na olivat erittäin myönteiset ja 
mielenkiintoiset. Kolmen kil-
pailupäivän aikana siirryttiin 
golfautolla nopeasti eri kuvaus-
kohteisiin ja kuvattiin ja doku-
mentoitiin sekä nähtiin huip-
pugolfia. Kiirettä piti niin, että 
siinä ei huomannut ajan kulua, 
vaikka päivät venyivät lähes 12 
tunnin mittaisiksi.

Sää suosi onneksi kilpailu-
päiviä sen suhteen, että ei tul-
lut sateita. Sen sijaan ilma oli 
ajankohtaan nähden tuulista ja 
koleaa. Minua säälittivät eng-
lantilaiset kuvaajat, jotka oli-
vat varautuneet kesään eivätkä 
säähän, joka vastasi heidän tal-
veaan kotona Englannissa. 

Yhtä mielenkiintoista
 kokemusta rikkaampi

Vaasasta
Pirkko Holmela

Loggeri mallia 2008

Loggerilla 12-tuntiset 
työpäivätFinnair

    Masters

akreditointiluettelo (kisaan il-
moittautuneiden nimet ja me-
dia), tulokset, kuvaajien oh-
jeet, kärkipelaajien suurimmat 
saavutukset ja Lontoosta rah-
datut kuvaajien liivit. Netistä 
kaivettiin välillä lähtöluette-
loita ja reikäkohtaisia tuloksia, 
joita tulostettiin lähinnä Yleä ja 
LET:iä varten. Onneksi Ilkka oli 
hankkinut hyvän ja tehokkaan 
tulostimen. Liuskoja kävi välillä 
hakemassa myös Finnairin Cia 
ja hänen Suomeen tuomansa 
ulkomaiset toimittajat.

BBC Scotlandilla oli kahtena 
päivänä suora lähetys Talista. 
Lähetyksen juonsi yksi LETin 
kilpailijoista. Meillä oli täysi 
työ yrittää saada mukavat me-
dian edustajat puhumaan kuis-
katen. Kun se ei onnistunut, 
jutun tekijä joutui siirtymään 
seinän takana olevaan kent-
tätyöntekijöiden taukotilaan. 
No, siellähän puolestaan pari 
täysissä pukeissa olevaa miestä 
”veteli sikeitä”. Onneksi nämä 
raskaan työn raatajat olivat niin 
väsyneitä hoidettuaan koko yön 
kenttäämme unelmakuntoon, 
että jonkun skottitoimittajan 
englanninkielinen selostus ei 
unta häirinnyt.  

Materialistisesta puolesta tär-
keimpiä olivat kahvi, tee ja voi-
leivät. Niitä käytiin hakemassa 
vähän väliä lisää Sukulan keit-
tiöstä. Englantilaiset ystäväm-
me hiippailivat shortseissaan, 
hrrr, noutamassa heitä varten 
erikseen haudutettua teetä lit-
rakaupalla. Edes alkeelliset wc-
tilat eivät pilanneet pressikes-
kuksen letkeää, mutta tehokas-
ta tunnelmaa.

Tulostimme myös median 
edustajia varten kissan kokoi-
sin kirjaimin tekstin: Kännyk-
kä on pidettävä suljettuna kisa-
alueella. Nyt on tunnustettava 
oma moka. Pääsin viimeisenä 
päivänä kilpailun loppuhetkillä 
vihdoin ulos seuraamaan kisaa. 
Minni ja Unski olivat 16. rei-
ällä, viimeisellä par kolmosella. 
Ja mitä tapahtui! Kännykkäni 
pärähti soimaan! Apua! Ilkka 
pääsi tietty meikäläistä piikit-
telemään…ja syystä.

Ainoa puolustukseni on, että 
töitä oli pressikeskuksessa tehty 
niin intensiivisesti, että omat 
ohjeetkin unohtuivat.

Kirsti Kallio

Äiti ja poika
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Talin jäseniltä ja vierailijoilta 
kysyttiin edellisten vuosien 
malliin mielipiteitä kokemuk-
sista kaudella 2008. Vastauk-
sia ei muutaman viikon aika-
na saatu kovin paljoa, mistä 
voinee päätellä, että pääosin 
toimintaan ollaan suhteellisen 
tyytyväisiä. Kiitos kaikille ky-
selyyn vastanneille, teidän pa-
lautteenne on arvokasta, jotta 
voimme parantaa toimintaa jäl-
leen ensi vuonna.

Tiedottaminen

Tiedottamiseen oltiin pääosin 
tyytyväisiä, mutta esimerkiksi 
kilpailutulosten puuttuminen 
aika ajoin netistä ja ilmoitus-
taululta kirvoitti kommentteja. 
Tähän pyrimmekin paneutu-
maan ensi vuonna entistä tar-
kemmin.

Ravintola

Ravintolatoiminta sai jonkin 
verran kritiikkiä siitä, että ruuan 
taso vaihteli liikaa kesän aikana. 
Yksi syy tähän on, että ravinto-
lassa työskentelee kesän aikana 
myös erittäin nuoria kokkeja. 
Ruokalistan valikoiman laa-
juutta arvosteltiin myös jonkin 
verran. Golfravintolan haas-
teena on se, että asiakkaiden 
määrä ei pysy vakiona päivästä 
toiseen, vaan vaihtelee esimer-
kiksi ilmojen mukaan. Tällöin 
äärettömän laajaa ruokalistaa 
ei voida pitää, etenkään Talis-
sa, jossa keittiötilat ovat varsin 
puutteelliset pienine säilytys-
tiloineen. Hyvät kouluarvosa-
nat ravintolan väki sai vesi- ja 
olutvalikoiman laajuudesta sekä 
tyydyttävän arvosanan palvelun 
ystävällisyydestä

Pro Shop

Uuteen proshopiin oltiin pää-
osin tyytyväisiä. Myös kyselyn 

ulkopuoliset spontaanit kom-
mentit kesän aikana kehuivat 
etenkin shopin yleisilmettä. 
Myös uutta valikoimaa kiiteltiin 
laajuudesta. Golfopettajiimme 
Jusa Hämäläiseen, Jani Saari-
seen ja Henrikki Toloseen ky-
selyyn vastanneet olivat erittäin 
tyytyväisiä oikeastaan kaikilla 
osa-alueilla.

Caddiemaster ja toimisto

Caddiemasterit ja toimisto sai-
vat pääosin hyvää palautetta, 
arvosanoilla laskettuna cad-
diemasterin keskiarvo oli 8,6 
ja toimiston 8,4. Puhelinpalve-
lusta tuli muutama keskiarvosta 
hyvinkin poikkeava arvio, ja se 
on ollut kompastuskivi tämän 
kesän aikana. Uusi puhelinjär-
jestelmä ei toiminut toivotulla 
tavalla koko kesän aikana. Asia 
hoidetaan talven aikana kun-
toon, jotta ensi kesänä homma 
toimii niin kuin sen pitää. 

Range

Rangen ja harjoitusalueiden ar-
viot liikkuivat keskiarvoltaan 
seitsemän pinnassa. Talin range 
on tunnetusti liian lyhyt, eikä 
sitä ole mahdollista pidentää. 
Myös märkyys on ongelma. Pal-
lot ilmeisesti riittivät pääosin 
hyvin tänä kesänä, ainoastaan 
parissa palautteessa oli ollut nii-
den kanssa ongelmia.

Kenttä

Kentän selvästi parhaaksi osa-
alueeksi vastaajat arvioivat 
griinit. Myös väylien arvosana 
nousi hyvän puolelle. Väylät 
olivatkin tänä vuonna monien 
suullisten arvioiden mukaan 
parhaassa kunnossaan kuin kos-
kaan. Tiipaikkojen kunto näh-
tiin kahta edellistä osa-aluetta 
huonompana, ja totta on, että 
muutamia ongelmallisia tiipaik-

koja kentällä on (esimerkiksi 5. 
ja 14.). Myös kenttähenkilöstö 
sai kehuja ystävällisestä ja huo-
mioivasta käytöksestä. Kiitos 
siis Esalle ja hänen tiimilleen.

Peliaikojen saatavuus

Pääseekö Talissa sitten vastaa-
jien mielestä pelaamaan silloin 
kun haluaa ja häiritsevätkö yri-
tystapahtumat omaa pelaamista. 
Vastaukset ovat kyllä ja ei. Myös 
pelinopeuteen oltiin vastauksis-

Asiakastyytyväisyyskysely:
Viheriöt parasta kentällä ja väylät parempia kuin koskaan

Tiit edelleen huolen aihe

sa tyytyväisiä keskiarvon ollessa 
8. Asiakaspalautteen viimeinen 
kysymys koski toiminnan laadun 
parantumista viime vuoteen ver-
rattuna ja niukan enemmistön 
mielestä laatu oli parantunut. 
Tällä tiellä on siis hyvä jatkaa 
tulevinakin vuosina.

Tiina Heikkinen
Palvelupäällikkö

Palvelu-
   päälliköltä

Duffeja
Divotteja

Talin klubiravintola 
aateloitiin Eurokilvin 

Euro-Toques Finlande on vuodesta 
1995 toiminut rekisteröity yhdis-
tys. Tarkoitusperänä on kansallisen 
ruokakulttuurin vaaliminen ja perinteisen ruuanval-
mistuskulttuurin säilyttäminen osana kansallista iden-
titeettiämme. 

Euro-Toques Finlande – Suomen Eurokokit ry on luo-
vuttanut 01.08 2008 Euro-Toques kilvet Talin Karta-
non keittiömestari Jussi Niemiselle. Euro-toques kilvet 
velvoittavat mm. kunnioittamaan hyvän ruoanlaiton 
perinteitä ja käyttämään parhaita raaka-aineita ruoan 
valmistuksessa. 

Euro-Toques kilpiravintoloita on Suomessa noin 40 
ja Euroopassa useita tuhansia. 
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Palvelu-
   päälliköltä

Kun viime marraskuussa astelin 
sisään Talin vanhaan toimis-
toon, oli vatsanpohjassa mel-
koisesti perhosia. Tali on paik-
ka, josta jokaisella golffarilla tai 
golfalalla työskentelevällä on 
jonkinlainen ennakkokäsitys. 
Talin pitkät perinteet ovat eit-
tämättä voimavara, mutta ju-
miutuminen siihen, että aina on 
tehty näin, voi olla myös uusien 
ideoiden este.

Talvi kului tutustuessa Talin 
toimintaan ja käytäntöihin. 
Vajaan kuukauden talossa olon 
jälkeen pääsin varsinaisesti ta-
paamaan jäseniä ensimmäisen 
kerran vuosikokouksen yhtey-
dessä. Ensikosketus talilaisiin 
jäi mieleen todella positiivise-
na kokemuksena. Minut otet-
tiin ystävällisesti ja avoimesti 
vastaan, ja kaikki toivottivat 
hyvin tervetulleeksi.

Kevään tärkeimpinä tehtä-
vinä olivat kesätyöntekijöiden 
valinta caddiemasterin toi-
mistoon sekä heidän koulutta-
misensa tehtäviinsä. Saimme 
kentän auki todella aikaisin 
huhtikuun puolivälissä ja mikä 
tärkeintä, aivan loistokuntoise-
na. Kevään korvalla alkoi pieni 
jännitys jälleen hiipiä mieleen, 
kun tutkailin Talin kilpailu- ja 
tapahtumakalenteria. Onneksi 
caddiemastereista kaksi oli tääl-
lä ennenkin työskennelleitä. 

He tiesivät jo seuran tavat sekä 
eri tapahtumien kulun. Myös 
isot kisat Finnair Masters sekä 
Erkko Trophy mietityttivät, sil-
lä minä taisin olla molemmissa 
järjestelyorganisaatioissa ensi-
kertalainen. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Talin katkolla oleva vuokraso-
pimus herätti vuoden aikana 
aika ajoin kiivastakin yleisön-
osastokeskustelua erilaisissa 
medioissa, joten päätimme luo-
da nettisivuille FAQ-palstan, 
jonka tarkoituksena oli murtaa 
Taliin ja Helsingin Golfklubiin 
liitettäviä myyttejä. Palstalle 
saa kuka tahansa lähettää ky-
symyksen, johon me sitten vas-
taamme. Kirjoitimme valmiik-
si jo liudan niitä kysymyksiä, 
joita täällä yleisimmin kuulee, 
sekä vastaukset niihin. Jos ette 
ole vielä palstalla käyneet, niin 
klikatkaapa linkkiä nettisivujen 
oikeassa laidassa.

Ensimmäinen kesä meni to-
della vauhdikkaasti, kun mel-
kein joka päivä oppi jotakin 
uutta. Saimme hienon cädäri-
porukan koottua ja toivomme, 
että olemme myös teidän jä-
senten kuin myös muiden asi-
akkaiden mielestä onnistuneet 
palvelutehtävässämme hyvin. 
Ainakin meillä kaikille oli ki-
vaa töissä. Kesän kruunasivat 
henkilökunnan mestaruuskil-
pailut Vierumäellä sekä yhtei-
nen illanvietto tiukan kilpailun 
sekä kuntotestin jälkeen. Vielä 
kun peli kulki parhaiten koko 
kesänä, niin siitä päivästä jäi 
todella hieno muisto.

Ehdin kesän aikana myös vie-
railla muutamilla Etelä-Suomen 
arvostetuimmista kentistä. Ben-
chmarkattua tuli Master Golf, 
Kytäjä, Vuosaari, Hirsala sekä 
Vierumäki. Vierailut muille 

kentillä laajentavat näkemystä 
sekä antavat uusia ideoita toi-
minnan kehittämiseen. Samalla 
voi myös huomata niitä asioita, 
joita on tehty oikein. Avartavaa 
kaiken kaikkiaan.

Ravintolasta ympärivuotinen

Avartavaa on myös ollut opis-
kelu Vierumäellä. Suoritan 
Suomen ensimmäistä golfjohta-
jakurssia, joka alkoi viime tam-
mikuussa ja jatkuu ensi syksyyn. 
Kurssi on tarkoitettu nykyisille 
ja tuleville golfkenttien toimi-
tus- ja toiminnanjohtajille, ja 
sen aikana suoritamme myös 
kaksi yleistä ammattitutkintoa. 
Ensimmäinen opintovuosi on 
nyt takana. Olemme opiskelleet 
niin kentänhoitoa, taloushallin-
toa, henkilöstöjohtamista kuin 
huoltohallin rakentamistakin. 
Jokaisen kurssilaisen on pitänyt 
tehdä liiketoimintasuunnitelma 
liittyen oman klubinsa toimin-
taan. 

Minun suunnitelmani käsit-
telee Ravintola Talinkartanon 
toiminnan muuttamista ympä-
rivuotiseksi. Esittelin suunni-
telman lokakuun puolivälissä 
järjestetyssä näyttötutkintoti-
laisuudessa, jossa Haaga-Helian 
sekä työelämän edustajat kom-
mentoivat sitä. Esitys ja suunni-
telma läpäisivät tiukan seulan. 
Nyt edessä on toinen kurssivuo-
si, jossa pääpaino on johtamis-
opinnoilla.

Kehuja Euroopasta

Talin suurkilpailu The Erk-
ko Trophy ja Finnair Masters 
haukkasivat oikeastaan koko 
elokuun. Kauheasti muistiku-
via ei tuolta kuukaudelta ole, 
muuta kuin, että tekemistä oli 
ja molemmat tapahtumat saa-
tiin vietyä läpi hienosti. Var-
sinkin LETin organisaatiolta 

sai Tali sellaiset kehut, että 
korvia välillä punoitti niitä 
kuunnellessa. Oli aivan mahta-
vaa olla mukana järjestämässä 
molempia tapahtumia. Vaikka 
töitä oli paljon, niin se ilma-
piiri, mikä Talissa vallitsi kiso-
jen aikana, korvasi kyllä kaikki 
unettomat yöt ja aikaiset aamu-
herätykset, joita kilpailut väis-
tämättä toivat mukanaan. Olen 
ylpeä, että Tali haluaa olla mu-
kana edistämässä suomalaista 
kilpagolfia järjestämällä sekä 
Suomen kansainvälisimmän 
amatöörigolfturnauksen, että 
naisten Euroopan Tourin, jos ei 
kansainvälisimmän, niin aina-
kin yhden kansainvälisimmistä 
osakilpailuista.

Näitä parannetaan

Puhelinpalvelun parantamisen 
ohella minun ja caddiemasterei-
den on tarkoitus ensi kaudella 
keskittyä erityisesti kilpailuin-
formaation parantamiseen. 
Muita isoja asioita ensi kesälle 
tulee omassa työssäni olemaan 
junioritoiminta, kuten tänäkin 
vuonna.

Mittavan farmijärjestelmän 
käytännön asioiden pyörittämi-
nen sekä tiedottamisen paranta-
minen ovat asioita, joihin tulen 
keskittymään. Luonnollisesti 
isot tapahtumat, Erkko Trophy 
ja Finnair Masters (mikäli se Ta-
lissa pelataan) ovat erittäin iso 
osa myös ensi kesää. Odotan 
uutta kesää innolla nyt, kun 
toimintaan on päässyt sisälle 
ja tietää suurin piirtein, kuinka 
asiat sujuvat. Onneksi sitä en-
nen on kuitenkin aikaa myös 
hieman lomailla, sekä toteuttaa 
Vierumäen kuntotestaajilta saa-
tua uutta kunto-ohjelmaa.

Tiina 

Palvelupäällikön 
ensimmäinen vuosi Talissa

Hienoja tapahtumia, ihania ihmisiä

Palvelupäällikkö Tiina Heikkisellä 
on kädessään suunnitelma, jonka 
avulla Kartanoon pitäisi saada 
ympärivuotista toimintaa. En-
simmäinen toimenpide on valita 
ravintolaa ylläpitämään yritys, jolla 
on kokemusta ympärivuotisesta 
toiminnasta.
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Varauksissa näkyvät lämmin ke-
vät, kylmä ja sateinen alkukesä 
sekä normaalia viileämpi hei-
näkuun alku. Jäsenet ovat op-
pineet selvästi käyttämään net-
tiä ajanvarauksessa, kun viime 
vuonna reilusti alle puolet va-
ratuista ajoista oli nettiaikoja. 
Tänä vuonna prosentti on ollut 
lokakuuta lukuun ottamatta jo-
ka kuussa yli 50.

Sateinen kesä näkyi pelaajati-
lastoissa edelliseen huippuvuo-
teen verrattuna. Pelaajamäärät 
pienenivät aina elokuun lop-
puun. Hieno syyskuu tasoitti 
koko kauden, jolloin pelasim-
me 14 % enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Kokonaiskierros-
määrä kasvoi kaksi prosenttia 
ollen 27 437. Tämän lisäksi 
lokakuussa pelattiin 250 kier-
rosta enemmän kuin edellisenä 

Kylmät ja sateiset säät heiluttelivat pelimääriä 
Kierrokset lisääntyivät syys- ja lokakuussa

vuonna, pelaajamäärän lähen-
nellessä 2000. Ajanvarauksista 
tehtiin yli 50 prosenttia netin 
kautta, missä oli selvä yli 10 
prosentin kasvu. Jäsenten pe-
laaminen väheni hieman, mut-
ta vieraspelaajien ja erityisesti 
kilpailijoiden määrä kasvoi, 
mikä näkyy positiivisella taval-
la greenfee- ja kilpailutuloissa. 
Joka neljäs pelaaja Talissa on 
vieraspelaaja – enemmän kuin 
millään muulla seurapohjaisel-
la kentällä Suomessa. Toisaalta 
jäsenten kannalta uhkana on 
hyvien peliaikojen vähenemi-
nen. Käyttöasteemme on jo nyt 
43 prosenttia ja parhaimmillaan 
elokuussa 68 prosenttia, jolloin 
ei vajaita lähtöjä enää ollut kuin 
aamulla ani varhain ja myöhään 
iltaisin. 

Koko kausi 2007 2008
Kaikki kierrokset 26899 27437
Jäsenvaraukset 16650 16388
Vierasvaraukset 6140 6374
Kilpailukierrokset 4109 4675
Nettivarausprosentti 42,74 % 52,87 %

Huhtikuu 2007 2008 
Kaikki kierrokset 1125 887
Jäsenvaraukset 904 707
Vierasvaraukset 221 180
Kilpailukierrokset 0 0
Nettivarausprosentti 32,2 % 56,15 %

Toukokuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 4010 4084
Jäsenvaraukset 2990 3010
Vierasvaraukset 746 815
Kilpailukierrokset 274 259
Nettivarausprosentti 42,27 % 51,46 %

Kesäkuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 5482 5094
Jäsenvaraukset 3098 2922
Vierasvaraukset 1109 1051
Kilpailukierrokset 1275 1121
Nettivarausprosentti 43,32 % 50,96 %

Heinäkuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 5659 6004
Jäsenvaraukset 3470 3906
Vierasvaraukset 1272 1414
Kilpailukierrokset 917 684
Nettivarausprosentti 40,03 % 51,34 %

Elokuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 5434 5400
Jäsenvaraukset 3369 2630
Vierasvaraukset 1027 1033
Kilpailukierrokset 1038 1737
Nettivarausprosentti 46,94 % 55,73 %

Syyskuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 3626 4147
Jäsenvaraukset 1934 2130
Vierasvaraukset 1134 1223
Kilpailukierrokset 558 794
Nettivarausprosentti 46,54 % 59,06 %

Lokakuu 2007 2008
Kaikki kierrokset 1563 1821
Jäsenvaraukset 885 1083
Vierasvaraukset 631 658
Kilpailukierrokset 47 80
Nettivarausprosentti 42,15 % 48,48 %

Ykköstiillä klo. 06.15.
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Caddiemastertalon yläkertaan  
rakennettu sauna sai myönteisen  
vastaanoton omilta ja vierailta.

Terveisiä saunasta

Seuran mestarit 2008

Miehet
1 Hutton Thomas 217     
2 Lehto Petri 220      
3 Kalpala Karli 227        
4 Gulin Lauri 227       
5 Leivonen Juuso 231     
6 Siitonen Wiljami 232   

Naiset
1 Schuurman Elina 163     
2 Lehto Kristiina 167      
3 Laaksonen Katja 171      
4 Heikkinen Tiina 173       
5 Heikel Henriette 179      
6 Karttunen Sini 184      
 

Junioripojat
1 Tyry Tuomas 172      
2 Rinne Arto 178   
3 Niilola Ian 181    
4 Henttinen Elias 232

Junioritytöt
1 Sopanen Tuuli 175     
2 Wäre Eeva-Liisa 182       
3 Vanni Claudia 232    

Seniorimiehet
1 Olonen Niilo 164       
2 Ulander Ilkka 168     
3 Meriluoto Pekka 168     
4 Lehtonen Pekka 171     
5 Salonen Kristian 172     
6 Purhonen Mika 172

Seniorinaiset
1 Koutuaniemi Eila 174  
2 Ulander Tuula 174   
3 Karttunen Anja 188

Veteraanimiehet
1 Yli-Renko Martti 168 
2 Mononen Teuvo 172 
3 Hämäläinen Esko 181 
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McDonald´s oli toista kesää HGK:n juniorigolfin tiistai lähipelien 
yhteistyökumppani ja Marja Salokangas on ollut kolmena kesänä vapaa-
ehtoisena Finnair Mastersin pressikeskuksessa osana Ronald McDonald 
lastentalosäätiön vapaaehtoistoimintaa. Säätiö perustettiin Suomeen 
vuonna 1996. Se ylläpitää Ronald McDonald taloa, joka on tarkoitettu 
pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoi-
tusvaihtoehdoksi pitkien sairaala sairaalahoitojen ajaksi. McDonald`s Oy 
vastaa säätiön hallinnollisista kuluista ja toimintakulut kerätään erilaisissa 
tilaisuuksissa. Kuvassa jäsenhakemuksensa Taliin jättänyt Melvin Rignell 
näyttää taitojaan säätiön syystapahtumassa Huopalahdessa Aki Kuivanie-
men BirdieBallilla.

P
   

erheuutisia

Jaloset hakivat Nikin ja Danin Pietarista. Kilpailutoimikunnan vetä-
jä Jaana on neljän vuoden odotuksen jälkeen saanut kotiin adoptiolapset 
Niki Nonnen, 5v. ja Dani Kallen, 3v. Toiset nimet pojat saivat isoisiltään. 
Jaana kertoo, että jäsenhakemukset on jätetty ja mailat hankittu. Tali Golf 
onnittelee.

Kenttämestari Esa ja hänen vaimonsa Terja esittelivät ylpeänä esikois-
taan toimiston väelle.

U
       

utisia

Terveisiä Jusalta, Janilta ja 
Henkalta
Jusa Hämäläisen sisäkauden golfopetus tapahtuu talvikuu-
kausina Talin Tenniskeskuksessa. Jusan tavoitat numerosta 
050 4385125.

Jani Saarinen opettaa sisäkaudella Vermon kuplan puh-
jettua viljamakasiinissa ja Talin Tenniskeskuksessa. Ja-
nin tavoitat numerosta 040 5801747 tai sähköpostilla  
jani@taligolfshop.com 

Henrikki Tolonen opettaa sisäkaudella Vermon kuplan 
puhjettua viljamakasiinissa ja Talin Tenniskeskuksessa. 
Henkan tavoitat numerosta 050 5255685 tai sähköpostilla  
hank@taligolfshop.com Lisätietoja Henkan valmennuksesta: 
www.htolonengolf.com

Osta joululahjaksi valmentajien lahjakortti. Sovi suoraan 
haluamasi valmentajan kanssa. 
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Duffeja
Divotteja

Kahdeksan metrin 
kaivo
Kausi oli kenttämestarimme Esa 
Laaksosen ensimmäinen täysi vuosi. 
Saimme vähemmällä väellä enem-
män aikaan. Osaaminen huomat-
tiin myös LET:issä. Naisten tourin 
järjestäjät kiittivät sekä yhteistyö-
kykyä että parantuneita peliolosuh-
teita. Kauden aikana panostuksem-
me osaavaan henkilöstöön tuotti 
tulosta myös – teimme kaksi laaja 
uudistustyötä täysin omin voimin. 
Keväällä kenttähenkilöstön aloit-
teesta kaivoimme kuutosväylälle 
kahdeksan metriä syvän kaivon, 
vedimme 200 metriä siirtoputkea 

ja asensimme automaattipumpun. 
Näiden ”temppujen” jälkeen väylä 
on ollut pelattavissa parin tunnin 
kuluttua rankimmankin sateen jäl-
keen. Parin tunnetusti märän ken-
tän henkilöstö on käynyt hakemassa 
oppia Talista. 

Yhtenä kenttämestarin pääsuun-
nittelijana hankkeissa on ollut asen-
tajamme Georg Cavonius kiitosta 
unohtamatta koko Esan tiimiltä. 
Ehkäpä parasta jatkon kannalta on 
myös, että kuntotestin innoittamina 
yksi ja toinen kentänhoitaja on Esan 
johdolla lopettanut tupakoinnin. 

  

T
   

aligolfshop

Lahjat ja ensi kauden asut omasta golfshopistamme
Mallit esillä vuosikokouksessa

Jäsenillä on nyt mahdollisuus tilata HGK:n logol-
la Glenmuir sadeasu tai windstopperi. Tule katso-
maan mallit ja tilaamaan tyylikäs asu ensi kaudelle 
ennakkohintaan. Mallit ovat esillä Metropolian au-
lassa vuosikokouksen yhteydessä 9.12. klo 17.45–
19.00. 
Pyrimme palvelemaan HGK:n jäseniä parhaamme 
mukaan myös talvella. Jos tarvitsette golfvarusteita 
talven pelimatkaa varten tai vaikka grippien vaih-
don, niin ottakaa yhteyttä ja sovitaan aika.

Tarkistakaa ajankontaiset tarjoukset kotisivuil-
tamme.

Terveisin, 
Jani ja Henkka

Pro Shopin kotisivut:
www.taligolfshop.com

Toimisto on auki 
3.11.2008 – 20.4.2009 
arkisin 9.30 – 15.30

Toimisto on suljettu  
viikoilla 51, 52 ja 1 
(15.12.2008 – 6.1.2008)  
sekä hiihtolomaviikolla 8
(16.2 – 22.2.2008).

Kun olet tulossa, soita  
numeroon 09-2252 3713 tai 
09-22523711 ja  
varmista, että olemme pai-
kalla.

Hyvää joulun ajan odotus-
ta ja menestystä vuodelle 
2009!

Toimiston aukioloajat



Rauhallista juhlakautta

Hyviä pelejä
   vuonna 2009

Tali Golf toimitus
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