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On behalf of the Ladies 
European Tour, welcome to Helsinki Golf 
Club in Finland for the fifth edition of the 
Finnair Masters. 

The LET’s top women golfers are excited 
to be returning to Tali. A top venue, prize 
money of €200,000 and a high class field 
of competitors will ensure a fantastic 
week for fans and players. 

We are most grateful to Infront Finland 
for their continued commitment to  
women’s professional golf. We would 
also like to thank the title sponsor Finnair, 
the golf club, volunteers, spectators and  
media, who report on the action world-
wide, for contributing to a wonderful 
tournament. 

Last year, Finland’s very own Minea 
Blomqvist treated fans to a sparkling  
display of golf, defeating fellow Finn Ursu-
la Wikstrom by a one stroke margin. With 
huge home support, let’s see if another 
Finn can win this week. Over the past four 
years, we have witnessed champions from 
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as many different nationalities emerge. 
Let’s see if the tradition continues.

The Ladies European Tour has taken huge 
strides in recent years and we are proud 
to present a 2009 schedule which features 
26 tournaments in 21 different countries, 
with total prize money of 12 million  
Euros. Our players, who represent  
33 different countries, are constantly 
improving the standard of their golf and  
appreciate your applause for their hard 
work and achievements.

I sincerely hope that you enjoy your  
experience this week. Thank you for your 
support of our organisation and players 
and we hope that you will continue to 
follow the Ladies European Tour in the 
future. 

Warm regards,

Alexandra Armas
Executive Director
Ladies European Tour

Finnair Masters as the biggest golf tour-
nament held in Finland will bring the  
Ladies European Tour to Helsinki in the 
last weekend of August. The event attracts 
players from more than 25 countries  
every year and it has been played already 
four times prior. Infront and The Helsinki 
Golf Club as proud hosts are honored to  
welcome ladies back to Finland – let’s 
make this year as memorable as last year!

Minni and Ursula getting to the last flag in 
tie position – we really got all we wished 
for. Suspense, professional golf, great 
crowd, even weather co-operated. I want 
to start my words this year’s by thanking 

our precious volunteers, Finnair Masters 
could not happen without you. Every year 
over 250 volunteers from all over Finland 
come and work through out the weekend 
and give their valuable time and knowl-
edge to the event. 90% of them have been 
Finnair Masters´ volunteers before and 
the spirit of the event makes them want to 
come back each year. Thank you for being 
back – together we will make this happen 
again.

Top brands on board

Finnair Masters –event gathers top com-
panies and brands in Finland as partners 

and sponsors for the event. Alongside 
with the title sponsor Finnair is the global 
car brand Volvo that has been on board 
from the first year on and Nordea Bank 
who joined us in 2008. Other partners 
come from different fields of business 
and most of them have been involved for  
several years. The City of Helsinki  
supports our event this year on broader 
level than ever before. We are very pleased 
to have the city as a partner.  

The event is very lucky to have such de-
voted supporters. We stand tall among 
other big events Helsinki hosts yearly and 
we stand together. It is such a pleasure to 

LET event Finnair Masters promotes golf 
in Finland and makes itself global
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On behalf of the members 
of Helsingin Golfklubi, it is a pleasure to 
welcome you players and guests again to 
Finnair Masters in its 5th edition. It is re-
markable that our partner Infront Finland, 
during the declining financial climate, has 
been able to convince the sponsors of the 
excellence of our competition. 

One thing though is difficult to repeat. 
Those of us who witnessed the final mo-
ments of last year’s tournament, will never 
forget the excitement, when Ursula Wik-
ström and Minea Blomqvist were measu-
ring their putts on the 18th hole and Mi-
nea finally sinking the winning put. It was 
sports and golf at its best. It was a great 
occasion for the players concerned and 
also Finnish golf. I am sure this year´s Fin-
nish Masters will have some surprises in 
store, just few weeks before the European 
selections to The Solheim Cup. 

It is a delight to have Finnair Masters here 
again. Tali is truly the cradle of the game 
in Finland and we have many Finnish firsts 
from national and international amateur’s 
tournaments for both women and men, 

Welcome to the cradle of Finnish golf

The Erkko Trophy being the most notable 
among them. At its fifth start The Finnair 
Masters has become an important part 
of the Finnish golf calendar. As part of 
Ladies European Tournament it also is a 
good test for the skills of our new young 
girls.  

The course has weathered well against top 
challenges in decades. And to carry on 
this tradition we have done a great job in 
renovating our greens the last of which, 
the 14th was literally blasted away last fall, 
before new surface was built and laid. The 
thanks of the fine condition of the course 
go to our Course Committee and Course 
Manager, Mr Esa Laaksonen and his staff. 

Thanks are due to many more. To The La-
dies European Tour for inviting us to host 
this event and providing their experience, 
guidance and support, The City of Helsin-
ki for their understanding and support, 
our sponsors and above all to the three 
hundred volunteers and helpers, without 
whose dedicated assistance Finnair Mas-
ters would not be possible. 

We hope you all have a wonderful time 
with us this week and the weather strikes 
a balance between providing a test for the 
players and pleasure for the spectators!

Leif Ekström
Chairman, Helsingin Golfklubi

be working with professionals in order 
to achieve our goal of promoting golf 
in Finland. The values of the event have 
supported our goal every year and Finn-
ish golfers make rooting for them easy 
by showering us with high level perfor-
mances.

Global Challenge

The event has reached its high quality level 
with hard work. Even though we are satis-
fied with what we were able to witness last 
year, the event is pushed to continuously 
renew itself. This year we introduced the 
Finnair Masters Global Challenge as a 
unique promotion feature. Its purpose is 
to attract players from any country around 
the globe to challenge each other. The 
format allows any player on any course 
at any time to participate with a text  
message to weekly competitions held for 

ten weeks during the summer. All par-
ticipants have had a chance to win large 
selection of prizes regardless of their score 
and to top it all the top three winners of 

the whole summer have been flown to 
Helsinki by Finnair to join the Finnair 
Masters pro-am as a team in August. 

Hereby I welcome all the players to show 
their best in Finnair Masters. We are 
thankful for having you back. We thank 
Finnair for making world smaller and 
inviting Asian players to spice up our 
European Tour. And most of all I want to 
welcome everyone to enjoy the Finnair 
Masters 2009 event and rejoice in the 
great spirit Tali has to offer. Let’s make 
what we came here to do – let’s make 
good memories!

Tero Kumpulainen
Chairman of the Organizing Committee
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mäiset mestaruuskilpailut ja perustali-
laisen Roope Kakon nousu alkukesästä 
Suomen ykkösgolffariksi Mikko Ilosen 
pitkän valtakauden jälkeen. Samaan ryh-
mään kuuluvat Niilo Olosen toinen kier-
ros kaksi alle oman iän, 73 vuotta, Talin 
naisten menestys seniorikisoissa ja Gloria 
Openin 20-vuotisturnauksessa sekä voit-
to maailman vanhimmassa ja ilmeisesti 
ainoassa jatkuvasti pelattavassa kansain-
välisessä seuraottelussa Stockholm’s Golf-
klubbia eli Kevingeä vastaan.

Tässä mielessä odotamme jännityksellä 
millainen urheilukilpailu tämän vuoden 
Finnair Mastersista on tulossa viime vuo-
den huippujännittävän kaksintaistelun 
jälkeen.

Tullessaan katsomaan peliä, talilaiset 
voisivat ottaa oppia kolmen päivän ajan 
divottinsa ja griiniosumansa korjaavista 
ammattilaisista. Tavallisen viikonlopun 
jälkeen väylillä ja viheriöillä on paljon 
enemmän korjaamattomia pallon jälkiä, 
vaikka osumia on taatusti vähemmän 
kuin Finnair Mastersissa.

Kari Kallio

Golf elää ja 
voi hyvin 

Talissa
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Viime tapaamisen jälkeen Helsingin Golf-
klubi on ollut melkoisessa julkisessa pyö-
rityksessä, jolla on ollut vähän tekemistä 
kentän kunnon, viheriöiden liukkauden 
tai seuran urheilullisen menestyksen 
kanssa. Toisen klubin ongelmat tuskin 
kiinnostavat Finnair Mastersiin tulevaa 
golfkansaa. Yksi asia on kuitenkin toistet-
tava, koska väärinkäsitykset elävät myös 
asioista tavallisesti hyvin perillä olevien 
ihmisten keskuudessa: 

HGK ei ole missään vaiheessa pitänyt 
vuokran korotusta kohtuuttomana, minkä 
vuoksi itse vuokraneuvottelut ovat suju-
neet koko ajan hyvässä hengessä. Julkinen 
pyöritys on johtunut vuokrasopimukseen 
kuulumattomista poliittisin motiivein 
esille nostetuista asioista, kuten tasoitus-
rajoista ja seuran jäsenten ikärakenteesta. 

Ensimmäisten kuukausien kokemuksista 
päätelleen tasoituskeskustelu, jonka takia 
vuokraneuvottelut jumiutuivat, oli paljon 
melua tyhjästä. Nostetut rajat eivät ole ai-
heuttaneet ryntäystä Talin ykköstiille.

Itse golf elää ja voi HGK:ssa vähintään 
kohtuullisesti ellei suorastaan hyvin, jos 
mittapuuna ovat Juniorifarmin ensim-

Perinteikästäkin perinteikkäämpi Talin ja 
Tukholman Golfklubien välinen klubiot-
telu pelattiin tänä vuonna jo 74. kerran. 
Kyseessä lienee maailman pitkäikäisin 
kahden maan golfklubien välillä käytävä 
ottelu. Parittomina vuosina ottelu pelataan 
Helsingissä ja parillisina Tukholmassa.

Vuoden 2009 klubiottelu käynnistyi per-
jantaina 24.7. aurinkoisissa olosuhteissa. 
Melkein kaikki osallistujat selvisivätkin 
kentältä kuivina lukuun ottamatta junnu-
ja, jotka kastuivat alkuillan rankkasateessa 
läpimäriksi. Ainoastaan yksi perjantain 
foursome reikäpeleistä päättyi tasan. Tu-
los ensimmäisen päivän jälkeen oli HGK:n 
johto pistein 10,5 SGK:n 6,5 vastaan.

Toinen kilpailupäivä valkeni lämpimän 
kosteana. Puoleen päivään mennessä tuuli 

HGK voitti niukasti Tukholman Kevingen

hieman yltyi, mutta  olosuhteet pysyivät ke-
säisen kauniina koko päivän. Vaikka HGK 
oli johdossa ensimmäisen päivän jälkeen, 
tiedossa oli, että single-reikäpelit saattai-
sivat kääntää tilanteen miten päin tahan-
sa. Jännitys tiivistyikin klubitalolla äärim-
milleen, kun ruotsalaiset kirivät talilaisten 
neljän pisteen johtoa kiinni. Loppukiri ei 
kuitenkaan ihan riittänyt vaan klubiottelu 
päättyi kotivoittoon pistein 25,5 - 23,5. 

Naisten osalta Kevinge oli parempi luvuin 
10–11 samoin kuin junioreiden osalta 
luvuin 1,5–3,5. Miesten ottelut sen si-
jaan päättyivät Talille 14-9. Kotivoittojen 
sarja klubiottelussa siis jatkui, kuuleman 
mukaan ainoastaan kolme kertaa on vie-
rasjoukkue onnistunut voittamaan. Ensi 
vuonna pelataan jälleen Kevingessä, olisi-
ko silloin aika murtaa kotitaika?

Tiedotustoimikunta
Kari Kallio
Jaana Jalonen
John Woodward
Tiina Heikkinen
Ilkka Ulander

Päätoimittaja 
Kari Kallio
puh. 050 5002501
Sähköposti: kari@3angle.fi

Taitto
Infront Finland Oy, Esa Ylä-Anttila 

Paino
DMP 

Julkaisija 
Helsingin Golfklubi ry.
HGK:n kotisivu: www.helsingingolfklubi.fi

Painos
1200 kappaletta
Lähetään jäsenille perhejakeluna ja kaikille 
Suomen Golfseuroille

HGK:N TOIMISTO

Toiminnanjohtaja
Ilkka Ulander
puh. 22523711 ja 040 7189682
Sähköposti: ilkka.ulander@helsingingolfklubi.fi

Kenttämestari
Esa Laaksonen
puh. 040 5330 070
Sähköposti: kenttamestari@helsingingolfklubi.fi

Palvelupäällikkö
Tiina Heikkinen
puh. 22523713
Sähköposti: toimisto@helsingingolfklubi.fi

Ajanvaraus ja ilmoittautuminen kilpailuihin
puh. 22523710
Telefax: 22523737
ajanvaraus: kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti: caddiemaster@helsingingolfklubi.fi

Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh.0504385125
Jani Saarinen, puh. 0405801747 
Henrikki Tolonen, puh. 0505255685
puh. 22523714

Ravintola
puh. 22523717
Sähköposti: talinkartano@gmail.com

Ilmoitusten hinnat
Painotuotteiden ilmoitushinnat (alv 0 %) 
Mainoksen koko  mv   4-v
1/1 sivu     520€   850 €
1/2 sivu     300 €  500 €
1/4 sivu     200 €  340 €
Seuraavan numeron aineisto 
toimituksessa viimeistään  1.10.2009. 
kari@3angle.fi
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Ladies European tour 
2009 Schedule

Date

Jan 5 - 16

Feb 5 - 8

Feb 12 - 15

April 23 - 26

May 14 - 17

May 21 - 24

June 5 - 7

June 12 - 14

June 26 - 28

July 2 - 4

July 16 - 19

July 23 - 26

July 30 - 2 Aug

Aug 6 - 9

Aug 21 - 23

Aug 28 - 30

Sept 10 - 13

Sept 17 - 20

Sept 24 - 27

Oct 1 - 3 

TBC

Oct 30 - Nov 1

Nov 6 - 8

TBC

Dec 10 - 13

Dec 18 - 20

Country

SPAIN

AUSTRALIA

AUSTRALIA

SPAIN

SWITZERLAND

GERMANY

NETHERLANDS

PORTUGAL

IRELAND

NORWAY

SPAIN

FRANCE

ENGLAND

WALES

USA

FINLAND

AUSTRIA

FRANCE

SPAIN

SPAIN

ITALY

CHINA

KOREA

INDIA

DUBAI

SOUTH AFRICA

Tournament

Q School 2009

ANZ Ladies Masters 

Women’s Australian Open 

Comunitat Valenciana European Nations Cup

Deutsche Bank Ladies Swiss Open

HypoVereinsbank Ladies German Open presented by Audi

ABN AMRO Ladies Open

Ladies Open de Portugal

AIB Ladies Irish Open

SAS Ladies Masters

Open de Espana femenino

EVIAN MASTERS 

Ricoh Women’s British Open 

S4C Wales Ladies Championship of Europe

Solheim Cup

Finnair Masters

UNIQA Ladies Golf Open presented by Raiffeisen

Randstad Open de France

Tenerife Ladies Open

Madrid Ladies Masters

Ladies Italian Open

Suzhou Taihu Ladies Open 

Korean Ladies Masters 

Indian Ladies Masters

Dubai Ladies Masters

Women’s World Cup of Golf 

Venue

La Manga Club, Cartagena, Murcia, Spain

RACV Royal Pines Resort, Queensland, Australia

Metropolitan Golf Club, Melbourne, Australia

La Sella Golf Resort, Alicante, Spain

Golf Gerre Losone, Ticino, Switzerland

Golfpark Gut Häusern, Nr. Munich, Germany

Eidhovensche Golf, Valkenswaard, Holland

Golden Eagle Golf Club, Rio Maior, Portugal

Portmarnock, Co. Dublin, Ireland

Fritzøe Gård Golf Course

Panorámica Golf & Country Club

Evian Masters GC, Evian Les Bains, France

Royal Lytham and St.Annes Golf Club, England

Royal St.David Golf Club, Harlech, Wales

Rich Harvest Farms, Sugar Grove, Illinois

Helsinki Golf Club, Tali, Finland

Golfclub Föhrenwald, Wiener Neustadt, Austria

Golf d’Arras, Nord-Pas de Calais, France

Golf Costa Adeje, Adeje, Tenerife, Spain

Casino Club de Golf Retamares

TBC

Suzhou Taihu International Golf Club, Shanghai

TBC

TBC

Emirates Golf Course, (Majlis Course),Dubai, U.A.E.

TBC

Prizefund 

€ 296,966

€ 247,471

€ 325,000

€ 525,000

€ 300,000

€ 250,000

€ 200,000

€ 500,000

€ 200,000

€ 275,000

€ 2,430,258

€1,645,098

€ 390,565

€ 200,000

€ 250,000

€ 350,000

€ 300,000

€ 200,000

€ 200,000

€ 200,000

€ 261,720

€ 200,000

€ 500,000

€ 1,046,880



Minea Blomqvist
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Kukaan ei varmasti unohda sitä jännitys-
näytelmää, jonka Minea Blomqvist tar-
josi yhdessä Ursula Wikströmin kanssa. 
Minea otti historiallisen kotikisan voiton 
Ursulan säestäessä toisella sijalla. 

Kuluva kausi LPGA:lla on ollut haasteelli-
sempi. Minean paras sijoitus Jenkkitouril-
la on tänäkesänä 26 sija. Hän on ehtinyt 
pelata elokuun alkuun mennessä 16 tur-
nausta ja Ladies European Tourilla Minea 
on nähty kaksi kertaa. Ranking-sijoitus 
on tällä hetkellä 81. Kotikisa sytyttää kui-
tenkin tämän tulisieluisen taistelijan ja 
voimme jälleen odottaa Minniltä tarkkoja 
putteja ja hyvää sijoitusta.

Minea “Minni” Blomqvist on aurinkoisen 
pulppuava ja energinen suomalaisen gol-
fin prinsessa. Minea syntyi vuonna 1985 

Espoossa ja tarttui tosi tarkoituksella 
golfmailaan yhdeksän vuoden ikäisenä. 
Tänä päivänä hänet tunnetaan golfkentil-
lä ilmiömäisenä tuloksentekijänä.

Hän saavutti jo 16-vuotiaana kaikkien ai-
kojen nuorimpana pelaajana amatöörien 
reikäpelin Suomen mestaruuden vuonna 
2001. Kahdella seuraavalla kaudella (2002 
ja 2003) Minea voitti Finnish Amateur 
Tourin. Hän pelasi vuosina 2002 ja 2003 
kahdesti peräkkäin Euroopan joukkuees-
sa arvostetussa Solheim Junior Cupissa.

Minea Blomqvist siirtyi ammattilaiseksi 
lokakuussa 2003 ja oli vuoden 2004 nuo-
rin Euroopan Tourin pelaaja. Minean en-
simmäinen ammattilaiskausi oli ikimuis-
toinen. Hänet valittiin Euroopan Tourin 
Vuoden Tulokkaaksi 2004 ja hänen sijoi-

Minea Blomqvist

Syntymäaika: 13.3.1985
Ammattilaiseksi: 25.10.2003
Kotipaikka: Espoo
Seura: Kullo Golf
Pelatut turnaukset ET:lla: 47
Ansiot ET:lla: € 304.753,49
Paras kierrostulos: 62
Parhaat saavutukset ET:lla:
2 voittoa, 14 top 10 -sijoitusta

Parhaat saavutukset LPGA:lla:
3. sija
3 top 10 -sijoitusta
Ansiot LPGA:lla: $ 662.408,00

tuksensa Euroopan Tourin arvolistallakin 
oli komeasti seitsemäs.
Minea aloitti ammattilaisuransa vakuut-
tavasti voittamalla Etelä-Afrikan Tourin 
talvella 2004. Ensimmäisen Euroopan 
Tourin osakilpailuvoittonsa hän saavutti 
heinäkuun puolivälissä Unkarissa. Ko-
ko kauden huippuhetki lienee kuiten-
kin Weetabix Women’s British Openin 
historiallinen kolmas kierros heinäkuun 
31. päivänä Sunnigdalessa Englannissa. 
Minea pelasi uuden kenttäennätyksen 62 
lyöntiä, mikä alitti kentän par-tuloksen 
kymmenellä lyönnillä. Samalla se oli se-
kä miesten että naisten major-turnausten 
kautta aikojen alhaisin kierrostulos. Mi-
nean onnistuneeseen kauteen mahtui 
kolme muutakin kenttäennätystä, joista 
kaksi kierrosta yhdeksän alle par-tulok-
sen.
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Ursula Wikström

Muita suomalaisia

Minea Blomqvistin ja Ursula Wikströmin 
lisäksi muita suomalaisia pelaajattaria Fin-
nair Mastersissa tänä kesänä ovat Riikka 
Hakkarainen, Jenni Kuosa ja Anna Ka-
rin Salmen. He pääsevät mukaan kisaan 
Ladies European Tourin sijoituksensa pe-
rusteella. Lisäksi järjestäjällä on käytettä-
vissä yhteensä yksitoista villiä korttia. 

Suomalaisten LET-menestyksen lisäksi 
olemme seuranneet suomalaisten sijoi-
tuksia muilla Toureilla. Ammattilaisten 
osalta sijoitukset elokuun kymmenentenä 
päivänä ovat pohjana lopullisille valin-
noille. Loput  suomalaisille ammattilai-
sille annattavat kortit ovat saaneet Han-
na-Leena Salonen, Jutta Degerman ja 
Sohvi Härkönen. Kotimaisia amatöörejä 
kilpailuun otetaan mukaan kaksi. Yksi 
amatöörien kortti on annettu Anne Ha-
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Ursula Wikström sijoittui viime kesän 
Finnair Mastersissa Minean jälkeen toi-
seksi. Kisa oli historiallinen. Tänä vuonna 
paras sijoitus Ladies European Tourilta 
on 7. sija toukokuulta Saksasta. Ursula 
odottaa Suomen kisaa innolla. Talissa on 
hänen mielestä kiva pelata ja kisa on ihan 
erilainen kun saa asua kotona. 

Ursula on luonteeltaan reipas ja räiskyvä. 
Hän on syntynyt vuonna 1980 Espoossa 
ja aloitti golfin 11-vuotiaana. Vapaa-aika-
naan Ursula viihtyy urheillen tai hyviä 
elokuvia katsellen.

Ursula on voittanut vuosina 1997-2003 
peräti 16 Suomen mestaruutta, joista yksi 
on Finnish Amateur Openin voitto vuon-
na 2001. Tämän lisäksi hänellä on upeat 
kolme PM-kultaa ja esim. Sherry Cupin 
joukkuevoitto vuonna 2001. 

Ursula Wikström aloitti ammattilaisuran-
sa syksyllä 2003. Hän sijoittui neljässä ki-
sassa kahdesti viiden joukkoon.

Kaisa Ruuttila

Pelatut turnaukset ET:lla: 91
Ansiot ET:lla: € 222.972,954
Paras kierrostulos: 66
Parhaat saavutukset ET:lla:
7 top 10 -sijoitusta

kulalle.  Toinen kortti annetaan  Talissa 
pelattavassa Finnish Amateur Openinssa 
parhaiten menestyvälle Suomalaispelaa-
jalle, joka ei vielä tätä lehteä painettaessa 
ole selvillä.

Finnair Masters kutsuu viime vuotiseen 
tapaan neljä aasialaista pelaajaa Suomeen. 
He ovat oman maansa lupaavia golfareita 
ja edustavat maataan Suomessa. Pelaa-
jat tulevat Intiasta, Koreasta, Kiinasta ja 
Japanista. Lisäksi kaksi viimeistä villiä 
korttia on annettu viime vuonnakin Ta-
lissa ihastuttaneille ja jo jenkkitourillakin 
esiintyneille nuorille Thaimaalaisille Juta-
nukarnin sisaruksille. Hanna-Leena Salonen



Puhelimet - puhelimet on pidettävä 
suljettuna tapahtuma-alueella 

Liikkuminen - katso kartasta väylien 
ylityspaikat. Seuratessasi kilpailijoita, 
odota että kaikki ryhmän pelaajat ovat 
lyöneet lyöntinsä ennen kuin lähdet  
itse liikkeelle

Katsomot - yleisölle on varattuna  
katsomopaikkoja 9. ja 18. reiän viheriön 
läheisyydestä ja Piccadillyn alueella

Tulospalvelu - päätulostaulu sijaitsee 
klubitalon välittömässä läheisyydes-
sä. Pieni tulostaulu löytyy Piccadillyn 
alueelta

Ensiapu - ensiapuasema sijaitsee 
keskusalueella Caddiemasterin raken-
nuksen läheisyydessä (kts. kartta) 

Ravintolat - yleisöravintolat palvelevat 
Talin kartanon edustalla ja expo-/
ravintolateltassa keskusalueella 

Säävaroitus - jos kuulet sumutorven 
äänen, peli on keskeytetty huonon sään 
vuoksi. Hakeudu suojaan. Sisäänpääsy-
portilta ja klubitalon tulostaululta saa 
viimeisimmät ohjeet.

Valokuvaus – valokuvia voi ottaa vain 
harjoituspäivinä

HILJAISUUS-kyltin ollessa ylhäällä 
pysy hiljaa paikallasi!

OHJEITA YLEISÖLLE
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Junnutoimikunnan 
kahvio



Junnutoimikunnan 
kahvio



Euroopassa ei näitä tämän triplan saavut-
taneita ole montaa, josko muita Nipan 
lisäksi lainkaan - en usko.”

Tali Golf onnittelee Nipaa tästä historial-
lisesta saavutuksesta. Katsotaan mihinkä 
nuori mies ehtii vielä vanhetessaan.

Niilo Olonen pelasi 
toisen kerran alle ikänsä
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Niilo ”Nipa” Olonen pe-
lasi kesäkuun lopussa kotikentällään Ta-
lissa toisen kerran alle ikänsä, joka tänä 
vuonna on 73 vuotta. Ensimmäinen ker-
ran hän alitti ikänsä 70-vuotiaana kesällä 
2006 tuloksella 68. Tällä kertaa hän pelasi 
ulos 32 lyönnillä ja sisään 39 lyönnillä.

Nipan kanssa pelasivat Pickalan Aila Gei-
jer ja Satu Maunula. Vakiopeliseurana ja 
merkitsijänä oli Markku Larros. 

Ainutlaatuinen tripla
Niilo Olonen on entinen huippukeilaaja, 
kertoo Keilaaja-lehden toimitussihteeri 
Seija Lankinen: ”Tein silloin hänestä ju-
tun Keilaaja-lehteen koska meillä keilaaja-
golfaajilla on yhtenä tavoitteena saavuttaa 
sekä 300 sarja keilailussa että hole in one 
golfissa. Näitä kavereita on jo jonkin ver-
ran. Kun se sitten kasvatetaan “kolmioksi” 
eli lisätään alle iän pelaaminen, joukko 
supistui yhteen. Veikkaan, että edes  

NI
PA



HGK ja Golfliitto sopivat
Erkko Trophyn järjestämisestä
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Erkko Trophy, Finnish Amateur pelataan 
jälleen perinteisesti Talissa elokuussa 
torstaista 13.8-lauantaihin 15.8, sopivasti 
ennen Finnair Mastersia. ”Erkkoa on pe-
lattu jo kuusikymmenluvulta lähtien, en-
sin nimellä Broman Cup ja myöhemmin 
Erkko Trophyn – nimellä”, kertoo kilpailu-
toimikunnan vetäjä Jaana Jalonen.  

1980-luvulla Erkko Trophyyn liitettiin 
Finnish Amateur titteli. ”Suomen Golflii-
ton kanssa HGK:lla on ollut yhteisym-
märrys kilpailun järjestämisestä, mutta 
kirjallista sopimusta asiasta ei ole ollut 
ennen tätä vuotta. Talven aikana HGK ja 
Suomen Golfliitto allekirjoittivat 5-vuoti-
sen sopimuksen kilpailun järjestämisestä,” 
hän selvittää. Samanaikaisesti HGK teki 
myös, niin ikään 5-vuoden sopimuksen 
Resepti Oy:n kanssa kilpailun käytännön 
järjestelyistä.  

Sopimusten seurauksena Suomen Golf- 
liiton rooli kilpailun järjestämisessä ko-
rostuu. Liitto vastaa tulevaisuudessa mm. 
ulkomaalaisten pelaajien kutsumisesta 
Taliin.

Englannista lähetti ns. Elite Squad – jouk-
kueen.  Maajoukkueilla lähettivät Espan-
ja, Italia, Islanti sekä Tanska.  Yksittäisiä 
ulkomaalaisia pelaajia osallistui Sveitsistä, 
Saksasta sekä Etelä-Afrikasta.  



voitti Ruuhikoskella vuonna 2002 ja sa-
malla kentällä naisten mestaruuden vei 
Minea Blomqvist.
Kotkassa syntynyt Roope Kakko on pitä-
nyt Talin kotikenttänään, eikä ole vaih-
tanut jonkun uuden kentän pelaavaksi 
proksi. Se sopii hyvin pienestä polvenkor-
kuisesta nassikasta lähtien golfia Talissa 
hengittäneelle Roopelle. Talin väylillä on 
tuskin yhtään puuta, kumparetta tai raf-
fia, jota hän ei tuntisi. Viheriöt Roope on 
joutunut opettelemaan remontin jälkeen 
uudelleen meidän muiden kanssa.

Roope siirtyi ammattilaiseksi voitettuaan 
amatöörinä haastajakiertueen kisan Es-
poossa vuonna 2004. Sen jälkeen hän on 

Vanhemman polven talilaiset ovat tottu-
neet paistattelemaan Suomen mestaruuk-
sien loisteessa. Pariin vuosikymmeneen ei 
ole ollut paljon syytä juhliin, kunnes tänä 
kesänä Roope Kakosta tuli Suomen mies-
ten ykköspelaaja Mikko Ilosen jälkeen.

Kekkosen aikana pidetyissä presidentin 
vaaleissa valituksi tuli Kekkonen. Samoi-
na vuosina pelattiin myös Suomen mes-
taruuksista golfissa. Voittajaksi tuli tali-
lainen. 1980-luvun alussa kun Kekkosen 
ote vallasta alkoi herpaantua, lipsui myös 
HGK:n ote mestaruuksista. Markku 
Louhio voitti mestaruuden vuonna 1985. 
Seuraavaa Suomen mestaruutta Taliin 
saatiin odottaa 17 vuotta. Roope Kakko 

Pitkä odotus päättyi
Talilainen taas Suomen ykkönen
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O taistellut jalkaa vaivaavan tulehdustaudin 

kanssa ja yrittänyt kehittyä pelaajana. Hä-
nen lahjakkuuttaan ei ole epäilty ainakaan 
Talissa enää vuosiin.

- Kärsin reumasairaudesta, jonka seu-
rauksena oikea akillesjänteeni ja kanta-
pääni välissä oleva nivelpussi oli koko ajan 
tulehtunut ja hyvin kivulias. Harjoituksis-
ta piti luopua kokonaan ja keskityin vain 
kilpailemaan, hän kertoo HGK:n koti-
sivuilla.

Uusi biologinen lääkitys on tepsinyt vai-
voihin. Kakko harkitsi viime vuoden 
lopun synkkinä hetkinä uransa lopetta-
mista, mutta nyt elämä näyttää taas huo-
mattavasti valoisammalta. Potkua golfiin 
antaa myös avopuoliso Minea Blomqvist, 
joka on ollut jo pitkään Suomen naisten 
ykköspelaaja.

- Roope on aina ollut hyvä peluri. Ajat-
telumaailma on myös muuttunut positii-
visemmaksi menestyksen myötä. Roope 
ymmärtää nyt, että hänen paikkansa on 
Eurooppa Tourilla, Kakon, Ilosen ja Mi-
nean valmentaja Timo Rauhala sanoo.

Viime kaudella Roopen caddieksi tuli 
Lauri ”Late” Hämäläinen, lapsuudenys-
tävä ja pelikaveri Talista. ”Kierros kestää 
viisi tuntia. Kyllä sillä on merkitystä, että 
caddie on tuttu. Late on enemmän tunnel-
man ylläpitäjä ja kannustaja, mutta auttaa 
tarvittaessa puttilinjojen lukemisessa. Jar-
ruttelee jos, menee liian lujaa, mutta tie-
tää myös milloin on parempi olla hiljaa.”

Kuluvan kauden menestyksen takana 
ei ole mitään ihmetemppuja: ”Sain pari 
vuotta keskittyä vain harjoittelemaan ja 
pelaamaan. Sen tulokset alkavat nyt nä-
kyä. Euroopan Tourille ei ole mitään oiko-
tietä. Vain viis prosenttia ensikertalaisista 
mene sinne suoraan. Nyt pitää olla kärsi-
vällinen ja ottaa askel kerrallaan.” Roope 
tiivistää ajatuksensa loppukaudesta.



Vilkas kausi käynnistyi
risusavotasta
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Seuran kevät alkoi vilkkaalla osanotol-
la perinteiseen risusavottaan. Talissa oli 
ahkeroimassa ennätysmäärä talkoolaisia, 
hieman yli 200.  Talkoot sujuivat tehok-
kaasti Harry Elfin kokeneessa johdossa. 
Uuden ravintoloitsijamme keittiöstä nau-
tittiin urakan päätteeksi hernekeittoa ja 
makkaraa 

Lipunoston jälkeen kapteeni Teemu Tan-
ner löi avauslyönnin, joka kaartoi pitkälle 
ja komeasti keskelle ykkösväylää.. Sekaha-
ku pelattiin 7.6 ja voiton nappasi joukkue 
Timo Aalto, Kalle Korhonen ja Päivi 
Lehmus. Näin Päivi uusi viime vuoden 
ykkössijansa tässä kilpailussa.

The Midnight Sun Golf Tournament saa-
tiin pelata kauniissa säässä, sadepisarat 
antoivat odottaa itseään palkintojen ja-
koon saakka.  Voiton vei syntymäpäivään-
sä viettänyt Bernt Heikel hienolla tulok-
sella 40 pistettä.  Junioreiden sarjan voitti 
Niklas Reijonen.  

Naisten pisin draivi
Ennen juhannuskisaa pelattiin uutuutena 
myös naisten pisin draivi – kisa Juhanin 
maljasta. Sen voitti Henriette Heikel 185
metrin lyönnillään. Kiertopalkinnon on 
lahjoittanut Munkkiniemen Kello, jonka 
omistaja on Juhani Kauppinen. Palkin-
nosta kisataan vain juhannuksena, lahjoit-
tajan nimipäivänä. Miesten pisin draivi 
kisan voitti Ilkka Salminen tuloksella 230 
metriä. Kisa oli jännittävä, sillä hän ohitti 
toiseksi tuleen Sami Vannin viimeisellä 
lyönnillään kahdella metrillä. Sekä naisten 
että miesten kisaan osallistui 7 kilpailijaa. 

Tiistis -kisa on edennyt yli puolen välin. 
Pisteille on päässyt jo tässä vaiheessa 21 
kilpailijaa, mikä on hyvä saavutus.
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Sarfvikin Anneli Alanen voitti Turussa Aura Golfin kentällä 
seniorinaisten Suomen mestaruuden tuloksella 168. Hän oli joh-
dossa alusta saakka. Olosuhteet vaihtelivat melkoisesti ja naisten 
kisa jouduttiinkin lyhentämään kahteen kierrokseen sateen kes-
keytettyä pelit perjantaina.

Senioreilla kuusi klubiottelua
Seniori-ilta avasi kauden toukokuussa. 
Edellisiä vuosia suuremmalla joukolla saa-
tiin aikaan runsasta ja hedelmällistä mie-
lipiteiden vaihtoa ja senioreiden maanan-
taigolf aloitettiin jo 11.5. Työssäkäyville on 
järjestetty mahdollisuus osallistua tapah-
tumaan iltapäivällä klo 17 lähtien. Kesän 
kokonaistuloksessa otetaan huomioon 
jokaisen osallistujan 12 parasta kierrosta; 
ensimmäiseen kymmeneen seniorimaa-
nantaihin on osallistunut keskimäärin 
ilahduttavat 36 pelaajaa.

Klubiottelut vähennettiin täksi kaudeksi 
yhdeksästä kuuteen. 
 2.6. pelatun reikäpelikilpailu vieraissa 
Master Golfia vastaan HGK hävisi luvuin 
3 - 7.
 10.6. Talissa pelatussa kolmikantaot-
telussa HGK - StLG – NGCC, voitimme 
kummatkin ottelut 274 pisteellä, Nord-
centerin 267 pistettä ja Lohjan 260 pistettä 
vastaan
 7.7. pelattiin Kurkissa kolmikantaottelu 
KurK - SGC – HGK. Hävisimme kum-
matkin ottelut 234 pisteellä Kurkin 260 
pistettä ja Sarfvikin 251 pistettä vastaan
 Elokuussa pelataan vielä vieraissa Picka-
laa vastaan sekä syyskuussa Ryder Cup Es-
poota vastaan ja ottelu Vuosaarta vastaan 
Talissa.

Uudenmaan alueen senioreiden reikäpe-
likilpailussa Talin kanssa samaan lohkoon 
oli arvottu tänä vuonna alkavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi Sea Golf Rönnäs, Hill Side 
Golf ja Hangon Golf. Kesäkuussa pelatuis-
sa karsintaotteluissa voitimme Hill Siden 
ja Hangon kummatkin 4 - 2 ja hävisimme 
Rönnäsille 2 – 4. Karsintaotteluiden pe-
rusteella Rönnäs selvisi jatkoon 15 pisteel-
lä ja HGK tuli toiseksi 10 pisteellä.

60 vuotta täyttäneille naisille ja 65 vuotta 
täyttäneille miehille tarkoitettuun avoi-
meen Veteraanipokaali-kilpailuun osallis-
tui 24.6. tänä vuonna 55 henkilöä, Naisten 
sarjan voitti Helka Chapman nettotulok-
sella 69 ja miesten sarjan Pekka Meri-
luoto nettotuloksella 67 lyöntiä

1.7. pelattiin Detur Senior Open -kisa 64 
kilpailijan voimin. Naisten sarjassa voitti  
Marja-Liisa Niemi ja 2. Hilkka Sainio, 
kummatkin nettotuloksella 70, kolman-
neksi tuli Helga Nyholm Helsinki City 
Golfista tuloksella 74. Miesten sarjan voitti 
Jussi Vuotila Kulloo Golfista nettotulok-
sella 70, toiseksi tuli Bengt Nordström 
Master Golfista tuloksella 71 ja kolman-
neksi Niilo Olonen tuloksella 72.

Juniorifarmin ensimmäiset
mestaruuskilpailut
18 reikää HCP
1. Camilla Reijonen 45     
2. Robin Sourander    37        
3. Ossi Tanner  36       
4. Martin Plukka 35            
5. Miko Juntunen       34      
6. Claudia Laaksonen  33  

9. reikää HCP    
1. Santeri Hartikainen  19
2. Nemo Sipilä 19
3. Nea Kock  18

5 reikää HCP
1. Sophie Sjöstrom 12
2. Kalle Lund 7
3. Aaron Karttunen 6

Talin Eila Koutuaniemi pronssille seniorien SM:ssä
Kakkossija tuloksella 169 meni kotikentällään pelanneelle Päivi 
Hongalle. HGK:n Eila Koutuaniemi pelasi saman kokonaistulok-
sen, mutta Päivin parempi toinen kierros ratkaisi hopean hänen 
edukseen. Eilalle siis hienosti pronssisija!



Master Golf Club (MGC)
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Finnair Masters 
-vaihtokentät 24.–30.8.

HGK:n aktiivijäsenet (jäsen- ja pelimaksu 
maksettu) voivat pelata Finnair Mastersin 
aikana ma-su 24.–30.8. Espoon Golfseu-
ran (EGS), Kullo Golfin (KGC), Kytäjä 
Golfin (KyG) sekä Master Golfin (MGC) 
kentillä. Kaikilla kentillä pelaaminen on 
kilpailuviikon aikana maksutonta.

Ajanvaraus ja pelaaminen tapahtuvat vaih-
tokentän ajanvarausjärjestelmien mukai-
sesti (kts. taulukko). Ajanvaraus on teh-
tävä itse kunkin vaihtokentän caddie-mas-
terilta. Mennessään pelaamaan HGK:n 
aktiivijäsenen täytyy esittää jäsen- ja 
tasoituskortti vaihtokentän caddiemaste-
rille, joka kirjaa erikseen pelaajan peli-
kierroksen. Vaihtokenttäjärjestelyt koske-
vat ainoastaan HGK:n jäseniä, ei heidän 
vieraitaan.

Seura Caddiemaster Aikarajoitukset HCP - rajoitukset
EGS (09) 8190 3444 2 päivää aikaisemmin/osa starteista paikan päältä 3 h aikaisemmin M 36 N 30
KGC (019) 522 0400 3 päivää aikaisemmin M/N 54, ryhmä max 100
KyG (019) 4565 700 10 päivää aikaisemmin, ei lähtöaikarajoituksia M 36 N 45
MGC (09) 8492 300 4 päivää aikaisemmin, ei lähtöaikarajoituksia M 30 N 36, ryhmä max 100
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Espoon Golfseura (EGS)

Kullo Golf Club (KGC)

Kytäjä Golf (KyG)

HGK:n johtokunta on päättänyt tehostaa seuran valmennustoi-
mintaa.  Juhani “Jusa” Hämäläisen lähestyessä 65 vuoden ikää 
hän haluaa keventää valmentajatehtäviään. Jusa jatkaa valmenta-
jana, mutta jättäytyy sivuun seuravalmennuksen suunnittelusta 
ja kehittämisestä. Jusan oppilaat voivat siten harjoitella edelleen 
Talissa tutun opettajan johdolla.

Kehittämistoimien vuoksi HGK hakee uutta päätoimista pääval-
mentajaa avoimella haulla siten, että uusi päävalmentaja aloittaa 
viimeistään vuoden 2010 alussa.

Jusa Hämäläinen on toiminut HGK:n valmennustehtävissä 
vuodesta 1974. Tässä vaiheessa työn jatkuessa, mutta tehtä-
vien muuttuessa HGK haluaa kiittää häntä arvostetusta jäsenten 
eteen vuosien varrella tehdystä työstä.

 

HGK:n naiset menestyivät erinomaisesti lauantaina 1.8. koti-
kentällään pelatussa Gloria Openin 20-vuotisjuhlaturnauksessa.  
Tasoituksellisen kisan voitto lipsahti Espoon Ringside Golfin 
Hanna Knuuttilalle nettotuloksella 70. Talin Maija Nyman oli 
toinen nettotuloksella 71 ja kolmas samalla tuloksella Talin Erja 
Saraste.

Tasoituksettoman kilpailun alle 9,5 tasoituksella pelaaville voitti 
Talin Kristiina Lehto tuloksella 79. Heli Ekström varmisti 
myös toisen sijan HGK:lle 81 lyönnillä. Kolmas oli HGCC:n  
Petra Salko tuloksella 83.

Kilpailuun osallistui pelaajia lähes täysi kentällinen. 103 inno-
kasta naista oli mukana nauttimasta aurinkoisesta päivästä. 

Kilpailu pelattiin kahdessa eri sarjassa. Alle 9,5 tasoituksella pe-
laavat pelasivat lyöntipelin ilman tasoitusta ja yli 9,5 tasoituksella 
pelaavien pelimuotona oli tasoituksellinen lyöntipeli. 

Valmennustoimintaa
organisoidaan

HGK menestyi
20. Gloria Openissa
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Hoganin, Sneadin ja Sarazenin
nimikirjoitukset lahjamailassa
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Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti 
pidetään syksyllä ylimääräinen jäsen-
kokous, jossa päätetään Arkkolan talon 
remontoinnista sekä keskustellaan Talin 
rakennusten vuokraamisesta / ostamis-
esta. Kokous pidetään 30.9. klo 19 alkaen, 
mutta paikka on vielä auki. Kokoukseen 
lähetetään erillinen kutsu.

Ylimääräinen 
jäsenkokous syksylläHarva golffari voi ylpeillä 

mailalla, jossa on Ben Hoganin, Sam 
Sneadin ja Gene Sarazenin nimikir-
joitukset. Tällainen maila kuuluu Wood-
wardin perheen kalleuksiin ja siirtyi 
alkukesästä singelissä pelaavan HGK:n ja 
tiedotustoimikuntamme jäsenen Johnin 
haltuun. Hän sai mailan hallintaoikeuden 
50-vuotislahjaksi vanhemmalta veljeltään 
Charlesilta. ”Olet nyt suvun paras pelaaja,” 
kuului luovutusperustelu.

Johnin isä Dennis Woodward sai mailan 
lahjaksi liikemiesystäviltään New Yorkis-
sa 50-luvulla. ”Ehkäpä häälahjaksi,”arvelee 
John esitellessään Arthur Spaldingin val-
mistamaa, 1920-luvulta peräisin olevaa 
puukolmosta.

Arvelujen varassa on myös, mistä mailan 
varteen teipattujen amerikkalaisen gol-
fin puolijumalien nimet ovat alun perin 
kotoisin. Dennis Woodward kuoli neljä 
vuotta myöhemmin, eikä hän ollut mai-
ninnut asiasta suomalaiselle puolisolleen 
Eilalle.

Johtokunnan 
kyselytunti

Taloustilanne kohtuul-
linen huolimatta
yritystapahtumien 
vähentymisestä 

Maailmanlaajuisen taantuma on kosket-
tanut jonkin verran myös golfkenttiä.
Tämä näkyy erityisesti yritystapahtumien 
myynnissä. Tapahtumia on ollut tänä
vuonna vähemmän ja ne ovat olleet pie-
nimuotoisempia kuin aikaisempina vuo-
sina. Kylmä kevät vähensi kierroksia 
alkukesästä. Huhtikuussa ei pelattu lain-
kaan ja toukokuukin aloitettiin vasta toi-
sella viikolla. Heinäkuun loppuun men-
nessä kierroksia on kuitenkin pelattu jo 
hieman enemmän kuin viime vuonna. 
Kokonaiskasvua on ollut noin 1 % verran. 
Vieraspelaajiakin on käynyt kiitettävästi. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että saamme 
budjetin kasaan green fee tulojen osalta. 

Kesäkuussa Arkkolan talosta pidetyn 
infotilaisuuden innoittamana järjeste-
tään syksyllä johtokunnan kyselytunti 
erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Tilaisuudessa johtokunta sekä toimisto 
vastaavat heille etukäteen tehtyihin kysy-
myksiin. Tilaisuuden tarkka aika ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Perheessä on kuitenkin päätelty, että ni-
met on leikattu tuloskorteista, joita lah-
joittajat ovat saaneet aikansa supertähdil-
tä. Ajatuskin siitä, että liiketuttavat olisivat 
antaneet jo 25-vuotiaana Dartmouth Golf 
Clubin kapteeniksi valitulle ystävälleen 
mailan, johon olisi teipattu jostain kopioi-
dut nimet, on mahdoton. Amerikkalaiset 
suhtautuvat golfiinsa liian vakavasti an-
taakseen toiselle golffarille mailan, johon 
on teipattu kopioidut nimet. 

Miehensä kuoltua Eila Woodward muut-
ti lapsineen Suomeen. Hän toimi HGK:n 
naisten kapteenina vuosina 1974–75. Eila 
Woodward on tänään 88-vuotias.

John Woodward vietti 50-vuotispäi-
väänsä West Bromwichissa Englannissa 
pelaamalla isänsä kotikentällä. Johnin 
matkakertomus julkaistaan Tali Golfin 
syysnumerossa.

John Woodwardilla on syytä hymyyn arvokkaan mailan haltijana.
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