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Toimelias kesä
Pari viime vuotta, eli 75-vuotisjuhlien jälkeen HGK on ollut
kovassa julkisessa ryöpytyksessä.
Se on väistämättä vaikuttanut
johtokunnan työjärjestykseen,
muuttanut aikatauluja ja herättänyt mielipahaa jäsenistön
suuressa enemmistössä.
Yhtenä syynä vyörytykseen
on ollut vuokrasopimus. Se
politisoitui, mutkistui ja paisui yhden golfseuran kannalta
kohtuuttoman suureksi, valitettavasti myös seuran sisältä
tulleiden julkisten kannanottojen takia.
Koko myllytyksen ajan Talissa pelattiin kuitenkin golfia,
koettiin ainutlaatuisia hetkiä
Finnair Mastersissa ja kehitettiin juniorien pelitaitoja. Melko
pitkän paikallaan polkemisen
jälkeen olemme voineet todeta
junnujemme lähestyneen selvästi suomalaista kärkeä. Töitä
on kuitenkin vielä tehtävä, ennen kuin HGK:n nuoret pelaavat johtopallossa Suomen mestaruuksista.
Talia suuremmista asioista
kertominen on siirtänyt HGK:n
varsinaisen seuratoiminnan takasivuille. Tässä numerossa virhe korjataan. Vaikka seuramme

tulevaisuudessa on tätä kirjoitettaessa vielä suuria avoimia
kysymyksiä, kerromme tässä
numerossa ylpeinä Talin menneestä kesästä, mitä on tapahtunut ja mitä seuratoiminnassa
on saatu aikaan.
Ainoa asia mistä emme voi
ylpeillä on peliaikojen pidentyminen, joka ovat hermostuttanut monia. Myös johtokuntaa
ja kapteenia, joka kertoo, mitä
on tarkoitus tehdä ensi kesänä
tilanteen parantamiseksi.
Kari Kallio

Ja vielä
Tali ei ole ainoa kenttä, joka
on joutunut pohtimaan tulevaisuuttaan. Golfin suurimmalla pelikentällä Yhdysvalloissa
on pudotettu hintoja, suljetut
klubit ovat avanneet ykköstiinsä alehintoihin vieraille. Siitä
huolimatta parisataa kenttää on
lopettanut toimintansa.
Kaikki ei ole johtunut pelihalujen puutteesta. Kiinteistöhintojen romahdus ulottui myös
niille kentille, joiden talous oli
laskettu kentän ympärille rakennettujen vapaa-ajan ja eläkeläisasuntojen varaan.

Syyskokous
HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 8.12.2009
klo 19.00 Metropolian tiloissa Vanha viertotie 23. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 18.15 alkaen.
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenten Kai Hagelbergin ja Asko Arkkolan esitys aloittaa yritystapahtumien
yhteislähdöt klo 10.00 alkaen eikä klo 08.30.  
Johtokunnasta erovuorossa ovat rakennustoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Setkänen ja kenttätoimikunnan puheenjohtaja Timo Huuhtanen.

TERVETULOA!
Kansi: Beatrice Recari alkaa huomata, että hänen pallonsa
onkin reiässä. Pienessä kuvassa eagle lähtee lentoon.
Kannen ja Finnair Masters -kuvat Thomas Antila.
2 Tali Golf

Uudet jäsenet
Aalto, Maiju
Ainamo, Maria
Ainamo, Laura
J
Aropaltio, Markku
J
Enarvi, Petri
Heimonen, Kare
Iso-Aho, Esko
Joutsenlahti, Jaakko
Järveläinen, Pia
Kallinen, Petteri
Kampman, Henry
Keistinen, Suvi
Keistinen, Minna
Keistinen, Mari
Kokkila, Timo
Koljonen, Ronda Kristiina
Koski, Kalle
Koskimies, Juho
Koukkula, Nina
Kylmänen, Jari
Lahdenperä, Ilkka
Lahtinen, Timo
Lahtinen, Martti
Lairila, Maria
Laukkanen, Rauni
Leikola, Anssi
Lindegren, Petri
Lipsanen, Juho
Lähteenmäki, Jarmo
Lähteenmäki, Ari
Martela, Olli
Murtovaara, Antti
Naukkarinen, Reino
Nevantaus, Leena
Nordlund, Lauri
Parhiala, Pekka
Raitio, Ville
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J
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Koejuniorit
Järvelä, Claudia
Kuusla, Henri
Reijonen, Mikael
Reijonen, Camilla
Reijonen, Niklas

TA L I G O L F
Tiedotustoimikunta
Kari Kallio
Jaana Jalonen
John Woodward
Jenni Kemppainen
Tiina Heikkinen
Ilkka Ulander
Päätoimittaja
Kari Kallio
puh. 050 5002501
Sähköposti: kallio.kari@kolumbus.fi
Taitto
Libris Oy
Paino
Libris Oy
Julkaisija
Helsingin Golfklubi ry.
HGK: n kotisivu:
www.helsingingolfklubi.fi
Painos
1 200 kappaletta
Lähetään jäsenille perhejakeluna
ja kaikille Suomen Golfseuroille
HGK:n toimisto
Toiminnanjohtaja
Ilkka Ulander
puh. 09-22523711 ja 040 7189682
Sähköposti:
ilkka.ulander@helsingingolfklubi.fi
Kenttämestari
Esa Laaksonen
puh. 040 5330 070
Sähköposti:
kenttamestari@helsingingolfklubi.fi
Palvelupäällikkö
Jenni Kemppainen
Tiina Heikkinen (äitiyslomalla)
puh. 09-22523713
Sähköposti:
toimisto@helsingingolfklubi.fi
Ajanvaraus ja
ilmoittautuminen kilpailuihin
puh. 09-22523710
Telefax: 09-22523737
ajanvaraus:
kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti:
caddiemaster@helsingingolfklubi.fi
Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh.0504385125
Jani Saarinen, puh. 0405801747
Henrikki Tolonen, puh. 0505255685

Ilmoitusten hinnat
Painotuotteiden ilmoitushinnat
(alv 0 %)
Mainoksen Mustakoko
valkoinen

Nelivärinen

1/1 sivu

520 €

850 €

1/2 sivu

300 €

500 €

1/4 sivu

200 €

340 €

Ravintola
Petri Sahlsten puh. 0409003401
ja 09-22523717
Sähköposti:
talinkartano@yritysjuhlat.com tai
petri.sahlsten@yritysjuhlat.com
Seuraavan numeron aineisto
viimeistään 28.2.2010.
Sähköposti: kallio.kari@kolumbus.fi

Arvoisat jäsenet

Ainaisjäsenyys hyvä investointi
Kulunut kausi on paketissa.
Yleisesti voidaan todeta, että
kausi meni hyvin, kenttä oli hyvässä kunnossa ja palvelu pelasi
entistä paremmin.
Loppukesästä kenttä kuitenkin tukkiutui välillä pahoin, ja
sen seurauksena peliaika oli jopa viisi tuntia.
Johtokunta on käsitellyt asiaa
ja päätökset on esitelty kapteenin palstalla.
Ylimääräisessä jäsenkokouksessa keskusteltiin laajasti kiinteistöjen ostamisesta tai vuokraamisesta. Hyvä, että niin
monta jäsentä oli paikalla keskustelemassa.
Yksinkertaistettuna lopputulos on sellainen, että kassasta
virtaa ulos rahaa molemmissa
vaihtoehdoissa suurin piirtein
yhtä paljon, mutta ostovaihtoehdossa kiinteistöt ovat vuokraajan lopulla klubin omaisuutta,
ja oston takia otetut velat on
maksettu.
Rahoitus hoidetaan kaupungin pitkäaikaisella lainalla, joka
menee kaupunginvaltuustoon

hyväksyttäväksi vuoden 2011
budjetin yhteydessä.
Tämän takia teemme lopullisen päätöksen ostamisesta tai
vuokraamisesta kevätkokouksessa. Vanhaa vuokrasopimusta uusilla hinnoilla olemme jatkaneet vuodelle 2010. Vuoden
2010 vuokrakulut ovat noin
120 000 euroa. On selvää, että
tämä vuokrataso vaikuttaa sekä
jäsen- että pelimaksuihin vuodelle 2010. Johtokunta ehdottaa budjettiesityksessä maksujen
nostamisesta 70 euroa jäsentä
kohden.
Tässä yhteydessä, puhuttaessa kiinteistöjen rahoituksesta, haluan nostaa esiin yhden
rahoitustavan, joka voisi sopia
esimerkiksi nuoremmille senioreille ja ratkaista osan rahoituksesta. Tämä tapa on ainaisjäsenyyden hankkiminen!
Ainaisjäsenyyden hinta on
tänä vuonna 5 500 euroa. Jäsen, jolla on yli 15 pelivuotta
jäljellä, ja taloudellisia mahdollisuuksia, voisi tehdä itselleen
ja klubille hyvän investoinnin

hankkimalla ainaisjäsenyyden.
Mitä enemmän tällaisia jäseniä
olisi, sitä vähemmän lainaa tarvitsemme kiinteistöjen ostoa
varten.
Muiden töiden lisäksi johtokunta on päivittämässä HGK:n
strategista suunnitelmaa tänä
syksynä. Syyskokouksessa asia
esitellään jäsenistölle ja suunnitelma hyväksytään kevätkokouksessa. Haluamme ennen
päätöstä kuulla jäsenistön mielipiteen suunnitelmasta.
Syyskokouksessa valitaan
kaksi johtokunnan jäsentä.
Katkolla ovat Kimmo Setkäsen,
rakennustoimikunta ja Timo
Huuhtasen, kenttätoimikunta,
mandaatit. Molemmat ovat ilmoittaneet että ovat halukkaat
jatkamaan johtokunnan jäsenenä, jos heidät valitaan uudelle
kolmevuotiskaudelle
Työntäyteinen vuosi on kohta lopullaan.
Kiitos menneestä kaudesta ja
hyvää joulun odotusta.
Tervetuloa syyskokoukseen.

Ärade medlemmar.
Året är snart slut och det har
varit ett bra år för HGK. Vi
har förnyat vårt hyreskontrakt
för golfområdet och förhandlat
om köp/ hyreskontrakt om byggnaderna. Det slutliga beslutet
tas på vårmötet beträffande byggnaderna.
Det är bara att konstatera att
kostnaderna kommer att gå upp
från knappa 10 000 till 120 000
Euro. Detta innebär att vi är
tvungna att höja avgifterna ,
både medlems- och spelavgiften
med 70 Euro för nästa år.
Tack för det gångna året och
God Jul
Välkomna till höstmötet
Leif Ekström

Henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Toimisto on suljettu viikoilla 52, 53 ja 1 (21.12.2009 - 6.1.2010) sekä hiihtolomaviikolla 8
(22. - 28.2.2010).
Toimisto on auki 30.11.2009 – 18.4.2010 arkisin 9.30 - 15.30
Jos sinulla on käyntiä Taliin, soitathan numeroon 09-2252 3713 tai 09-2252 3711
ja varmistat, että olemme paikalla.

Hyvää joulun ajan odotusta ja menestystä vuodelle 2010.

Tali Golf 3

Voittoja ja hidasta peliä
Pelit alkoivat tänä vuonna tavallista myöhemmin, mutta kun
vauhtiin päästiin, ei kauniista
syyssäistä meinannut tulla loppua. Onneksi!
Kuntouduttuaan kenttä oli
mainiossa kuosissa koko kauden
ja sai ansaittua kiitosta naisammattilaisilta Finnair Mastersissa
-kisassa, joka päättyi dramaattisesti espanjatar Beatriz Recarin
upeaan eagleen. Haasteenamme
on luoda olosuhteet aina vaan
huikeampiin päätöksiin lippulaivakisassamme.
Klubiotteluissa saldomme oli
selvästi plussan puolella. Auraa
ja Keimolaa vastaan otimme
selvät voitot, kolmiottelussa
SHG:a ja EGS:aa vastaan tulimme toiseksi. Samalle sijalle
ylsimme Konung Fredrikin -pokaalissa, jossa Bernt Heikelin
luotsaama tiimi teki hartiavoimin töitä saadakseen pokaalin
Helsinkiin. Ei aivan onnistunut
tällä kertaa.
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Tukholman ja Helsingin
golfklubien välisen ottelun voitimme niukasti yhdellä pisteellä: kevingeläisille jäi sopivasti hampaankoloon ensi kesän
Finkampenin 75-vuotisjuhla
otteluun. Jos vaikka kruununprinsessa Victoria saapuisi kotijoukkuetta vahvistamaan?
Tärkeätä oli, että uudet jäsenemme osallistuivat tänä vuonna klubiotteluihin kokeneitten
kisaajien rinnalla.
Vaikka kausi oli kaikin puolin hieno, yksi selkeä epäkohta kapteenia kuitenkin pitkin
kautta vaivasi. Uskoisin, että
muitakin. Kierrokset olivat lähes järjestään liian hitaita. Peli tuppasi ruuhkautumaan heti
alkuunsa. Kolmannella reiällä
saattoi odottaa neljäkin ryhmää. Viiden ja puolen tunnin
kierrokset ovat olleet ennen
kuulumattomia Talissa. Eivät
valitettavasti enää.
Mitä voimme asialle tehdä

palauttaaksemme ”Talin tahdin”? Tätä on johtokunnassakin
pohdittu ja jäsenistöltä on tullut
hyviä ideoita. Tässä muutamia:
– lähtöaikojen harventaminen kymmeneen minuuttiin
ruuhkaisimpina kuukausina,
käytännössä heinäkuun puolivälistä alkaen.
– peliryhmälle yhteenlaskettu
tasoituskatto, esim. 100.
– tehokkaampi valvonta. Vapaaehtoisemme ovat tehneet
hyvää työtä, mutta jatkossa
palkattuun osa-aikavalvontaan on varmaan täydennyksenä syytä siirtyä.
– tavoiteaika kierrokselle. Josta caddiemaster tai startteri
muistuttaa lähtijöitä.
– vieraspelaajien määrän säätely. Se voidaan tehdä esimerkiksi kierrosmaksujen
tai peliaikojen avulla. Oikea
tasapaino on löydettävä, koska greenfeet muodostavat

kuitenkin huomattavan tuloerän.
– yhteisvastuu ja valistus. Älkäämme aina hakeko syitä
muista, meillä kaikilla on vastuu pelin sujumisesta. Nopean pelaamisen periaatteet on
syytä muistuttaa mieleen, jopa
uudelleen kouluttamisen kautta. Vanhoista maneereista kannattaa pyrkiä eroon, jos sellaisia on kertynyt. Ripeämmin
voi tehdä monia asioita jos on
tahtoa: on kyse sitten puttija lyöntilinjojen arvioinnista,
turhasta pallon merkitsemisestä tai lukuisista harjoitussvingeistä.
Muista mahdollisista murheenkryyneistä ei olekaan raportoitavaa, mikä on hyvä asia.
Voimme talven tullessa muistella
kesän mukavia hetkiä ja valmistautua tulevaan kauteen. Aloittakaamme talviharjoittelu.
Teemu Tanner
Kapteeni

Kristiina Lehto
kauden tähtipelaaja
Kristiina Lehto voitti lähes kaiken mahdollisen: Golf Digest Ladies Open, Gloria Open
scratch, Naisten haastereikäpeli sekä Naisten
Klubimestaruus. Kristiina on taitava golffari,
mutta myös ripeä pelaaja, joka suhtautuu ystävällisesti ja aurinkoisesti kanssapelaajiinsa
– viis siitä, vaikka toisen peli kulkee vähän
niin ja näin. Niin sitä pitää!
Kauden tiistikset
– tuttu voittokolmikko,
mutta hiipuuko kiinnostus?
Startteja oli yhteensä 129, suunnilleen samaa tasoa kuin viime
vuonna. Tiistis Grand Champion kolme parasta: Monica Reponen, Sini Karttunen, Raili
Linnonmaa, kaikki kokeneita
pelaajia tässä kesän maratonkisassa. Lämpimät onnittelut!
Kaudesta 2003 tiistislähtöjen
määrä on kuitenkin harmillisesti vähentynyt puolella. Toivon
mukaan ensi vuonna tapahtuu
käänne parempaan ja otamme
tavaksi pelata naisporukalla
kerran viikossa – klubitoimikunta on ottanut asian omalta
osaltaan työn alle.

Gloria täytti 20 vuotta
Gloria Open järjestettiin tänä
vuonna 20. kerran. Tämä naisten jo klassikoksi muodostunut
kilpailu tuli taas kerran täyteen:
102 kilpailijaa ja järjestelyt tuttuun tapaan huippuluokkaa.
Voiton scratch sarjassa vei Kristiina Lehto, kannoillaan Heli
Ekström. HCP sarjassa voitto
meni Ringsiden Hanna Knuutilalle, mutta seuraavina jo
omat luottopelaajamme Maija
Nyman, Erja Saraste sekä Sini
Karttunen.
Uutena kilpailuna järjestettiin tänä vuonna Rapugolf. Scramble-kisan jälkeen klubilla
nautittiin rapuillallinen. Tunnelma oli kuulemma katossaan
– vieläkin harmittaa, kun en
päässyt kiireiltäni mukaan.

Naisten kausi huipentui
syyskokoukseen
Syyskokoukseen saapui ennätysmäärä naisia – yli 80 – osa
taatusti, koska Päivi Lehmus
oli organisoinut upean iltapukujen muotinäytöksen oheisohjelmineen. Kaunis ruokailusalimme täyttyi tyylikkäistä ladyistä
ja iloisesta puheensorinasta.
Toivoisin näin tapahtuvan useammin kauden mittaan - tapaisimme toisiamme kiireettömästi
klubilla sen sijaan, että kierroksen jälkeen kiiruhdamme autolle.

Ravintola iloinen yllätys
Klubitalon ja ravintolan käyttö
on noussut viime vuodesta, mikä
on askel hyvään suuntaan. Uusi
ravintoloitsijamme on täyttänyt
jäsenistömme enemmistön toiveet: hyvää ja konstailematonta lounasruokaa kohtuuhintaan.
Uutuutena lounaan tarjoaminen
buffet-muodossa – nälkäisenä ei
siis tarvitse lähteä. Uskon, että
ensi kesästä on tulossa vielä parempi - Talin tavat ovat tulleet
ravintolalle tutuiksi ja myös palautejärjestelmä on toiminut hyvin. Kiitos teille kaikille, jotka
olette ottaneet tavaksi pistäytyä
klubitalolla pelin jälkeen.

tuntia meni”. Mahdollisuus pelata kierros kohtuullisessa ajassa
on osa laadukasta palvelua, yhtä
tavalla kuin kentän hyvä kunto, toimivat oheispalvelut sekä
ystävällinen henkilökunta. Ensi
kesänä on toimenpiteiden aika,
Ilkan jo ideoimalla työnimellä
”Talin tahti”.
Mutta pitäisikö meistä jokaisen ensin vähän harjoittaa
itsetutkistelua. Meneekö kierros enemmän rupatellessa kuin
pelin seuraamisen merkeissä?
Noudatanko kilpailujen ulkopuolella orjallisesti lyöntijärjestystä vai voittaako maalaisjärki?
Keskitynkö enemmän puttilinjojen lukemiseen kuin edessä
olevan ryhmän perässä pysymiseen? Päästänkö nopeamman
ryhmän joustavasti ohi vai pidänkö katseen tiukasti eteenpäin?

Mitä toivot klubi-
toiminnalta, kiinnostaako
klubimestarin tehtävä?
Klubitoimikunta pyrkii elävöittämään klubitalon käyttöä ja
klubilaisten yhdessäoloa kaudella 2010. Tarkoitus on järjes-

tää esim. yhteisiä tapahtumia
klubitalolla ainakin kerran kuukaudessa. Koska suunnittelemme toimintaa jo talven pimeinä
alkukuukausina, mielipiteesi on
tärkeä jo nyt. Millaista toimintaa toivot klubitalolle? Onko
jotain, johon aiemmin osallistuit mielelläsi, mutta joka on jo
vuosien saatossa loppunut?
Klubitoiminnan suunnittelua
ja organisoimista varten haemme klubimestaria, jonka tehtävänä on klubitoimikunnan jäsenenä paitsi suunnitella myös
isännöidä / emännöidä tapahtumia.
Jos tehtävä kiinnostaa tai haluat lisätietoja, ota ihmeessä
minuun yhteyttä, samoin jos
sinulla on ideoita klubitoimintaan liittyen.
Kiitos kuluneesta kaudesta, tapaamisiin vaikkapa Talin talvihangilla.

Tiina Selin
naisten kapteeni
tiina.selin@gmail.com
gsm 044-2838211

Missä eniten
parannettavaa?
Pettymys, että pelinopeus laski
entisestään. Usein 13 teellä oli
jo monta ryhmää jonossa ja pelaajat luovuttivat suosiolla 14
reiän jälkeen todeten että ”4,5
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Jenni Kemppainen
Hyvinkäältä sijaistaa Tiinaa
Helmikuussa tapahtuvan iloisen perhetapahtuman johdosta
palvelupäällikkö Tiina Heikkinen jää äitiyslomalle. Hänen äitiyslomasijaisekseen on
palkattu hyvinkääläinen Jenni
Kemppainen.
Seuraavassa Jenni kertoo hieman itsestään sekä odotuksistaan ensi kesää kohtaan.

Kuka olet?
Olen Jenni Kemppainen, 27vuotias hyvinkääläinen. Olen
asunut lähes koko elämäni
Hyvinkäällä lukuunottamatta
kahta puolen vuoden pituista
jaksoa, jotka vietin Espanjan
auringon alla. Ensimmäinen
pyrähdykseni tapahtui tammikuussa 2002, jolloin lähdin
ylioppilaskirjoitusten jälkeen
au pairiksi espanjalaiseen perheeseen Málagaan. Ihastuin
paikalliseen elämään ja ihmisiin niin kovasti, että palasin
Espanjan lämpöön kaksi vuotta
myöhemmin vaihto-oppilaaksi
Valenciaan.
Valmistuin Laurea ammattikorkeakoulusta Leppävaarasta
kesällä 2006 palvelujen tuot-

tamisen ja johtamisen Restonomiksi. Olen työskennellyt
viimeiset kolme vuotta automerkki BMW:n parissa, ensin
jälleenmyyjällä ja sitten rahoitusyhtiön puolella asiakaspalvelutehtävissä.
Golfiin tutustuin ensimmäisen kerran kymmenisen vuotta
sitten, kun aloitin kesätyöt Hyvinkään golfkentän ravintolassa. Aiemmin golf oli tuttu laji
vain isän harrastuksena. Olin
ihmeissäni huomatessani kuinka
paljon opin golfista ainoastaan
juttelemalla asiakkaiden kanssa.
Vähitellen innostuin myös itse

lajista ja ilmoittauduin kurssille. Golfharrastukseni on saanut
todellista potkua vasta viime
aikoina, kun muutama ystäväni
on hankkinut green cardin.

Mikä sinua kiehtoo
golfissa lajina?
Golf on laji, jossa voi kilpailla
itseään vastaan. Golfin pelaaminen on myös sosiaalinen tapahtuma, missä voi tutustua uusiin ihmisiin ja kenttiin. Olen
huomannut, että jokaisella kentällä on oma kulttuurinsa mikä
tekee lajista ja sen harrastajista
entistä mielenkiintoisempaa.

Entä mikä sinua kiehtoo
golfissa työnä?
Golffarit ovat hyvässä mielessä
vaativia asiakkaita, tulevathan
he kentälle viettämään vapaaaikaansa. Pidän siitä, että jokainen päivä on erilainen ja sitähän se usein golfkentällä on.

Miten olet pätevöitynyt
HGK:n palvelupäälliköksi?

Jenni Kemppainen

Työskentelin opiskeluni ohessa Kytäjä Golfissa kaksi kesää
caddiemasterina ja sain valta-

vasti hyödyllistä työkokemusta
alalta. Tein myös opinnäytetyöni Kytäjälle, aiheena yrityksille
tarjottavan palvelupaketin laadun toteutuminen. Olen aina
työskennellyt asiakaspalveluun
liittyvissä tehtävissä ja tunnen
alan omakseni. On hienoa, että
pääsen nyt yhdistämään palvelualan ja golfin!

Millainen mielikuva Talista
ja millaisia odotuksia
sinulla on ensi kautta
silmälläpitäen?
Tali on arvostettu golfkenttä
keskeisellä paikalla. Odotan,
että pääsen tutustumaan kenttään, mutta ennen kaikkea odotan, että saan tutustua itse talilaisiin. Odotan myös mielenkiinnolla pääseväni seuraamaan
toimikuntien toimintaa ja osallistumaan Talin monipuoliseen
toimintaan.

Miten aiot pärjätä
talilaisten kanssa?
Uskon, että iloisella ja positiivisella asenteella pärjään oikein
hyvin!

Pro Shopin terveiset
Pro Shopissa on Pikkujoulumyynti lauantaina 19.12.
klo 10–14. Tule hakemaan mukavat joululahjat tai vain
nauttimaan glögiä ja pipareita sekä vaihtamaan kuulumisia.

Jos tarvitsette opetusta talvella, niin se onnistuu Talin
makasiinissa, Tenniskeskuksessa tai Espoonlahden Golf
areenassa. Ottakaa yhteyttä, niin sovitaan aika ja paikka.

Kevään suunnitelmissamme on opetus- ja pelimatka Espanjan La Mangaan 26.3.–2.4.2010.

Mukavaa loppuvuotta!

Lisätiedot kohteesta: www.lamangaclub.com
Ohjelmassa on myös pelimatka Skotlannin links kentille
huhtikuussa.
Tarkemmat tiedot matkoista ja muusta löydät nettisivuiltamme www.taligolfshop.com
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Henkka Tolonen ja Jani Saarinen

Kullervo Kankkunen
jää ”eläkkeelle”
Syksy toi tullessaan uutisen,
jota olin ehtinyt pelätä jo useamman vuoden ajan. Kullervo
Kankkunen, alias Kultsi ilmoitti minulle, että hän aikoo jäädä
”eläkkeelle” vapaaehtoistyöstä
ja kilpailutoimikunnan pestistä
ensi vuoden alusta alkaen. Täysin ymmärtäen hänen päätöstään jäin kuitenkin miettimään,
mistä löytäisimme täyttäjän hänen suurille saappailleen.
Kultsi tuli Talin jäseneksi
seitsemän vuoden odotuksen
jälkeen. Anomukset kirjattiin
vuonna 82 ex-vaimon aloitteesta ja vuonna 1989 Kultsista
tuli talilainen. Hyvin pian hän
huomasi, että tekijöille riittää
työsarkaa niin paljon kun jaksaa ja haluaa vain tehdä. Kun
kysyin häneltä miten innostuit
vapaaehtoistyöhön, hän vastasi: ”Olen aina ollut halukas
auttamaan. Kun huomasin, että klubimme ei saanut tarpeeksi
vapaaehtoisia toimintaan mukaan, niin ryhdyin siihen itse.”
Eikä Kultsi pelkästään ryhtynyt
toimeen, vaan hän värväsi aktiivisesti miehiä ja naisia myös
omasta tuttava- ja sukulaispiiristään. Merkillepantavaa ja tunnusomaista hänen vapaaehtoistyössään on ollut ennen kaikkea
se, että hän on ollut aina valmis
ottamaan ne kaikki ikävimmät,
näkymättömimmät (vaikkakin
tärkeät) ja raskaimmat työt.
Tuttu näky arvokilpailuissa on
ollut Kultsi koivukujan päässä
pysäyttämässä autoja ja tarkastamassa ajolupia. Kyllä siinä
hommassa on itse kisasta nauttiminen ollut kaukana, eikä
kiitoksia ole sadellut. Kultsi on
ollut myös vakiostartterimme
suurissa kilpailuissa. Sen verran
siitäkin tiedän kokemuksesta,
että se taitaa olla koko työkirjomme kylmin homma. Kilpailunjohtajana ja tuomarinakin
on Kultsi viihtynyt.
Kysyin Kultsilta apua miten
saisimme innostettua talilaisia
vapaaehtoistyöhön mukaan.

”Vapaaehtoistyö on erinomainen tapa oppia tuntemaan omia
klubilaisia paremmin ja miksei
myös vieraspelaajia.” Ehkä hyvä tapa olisikin pyytää uudet jäsenet ensimmäisiksi pariksi vuodeksi hommiin. Näin varmaan
heidän tutustuminen Taliin ja
talilaisiin nopeutuisi huomattavasti. Talin tulevaisuudesta
Kultsilla on positiivinen kuva.
”Kenttään ja kiinteistöihin on
tehty paljon parannuksia viime
vuosina.” Kiitosta saa erityisesti
uudet pukuhuoneet, saunat sekä
toimistotilat. ”Erityisen positiivisena näen Talin laajan senioritoiminnan, mallikkaasti järjestetyt kilpailut sekä hyvät Kädit.
Myös kenttähenkilökunta on
asiansa osaavaa porukkaa.” Nykyisen ravintoloitsijan ruokakin
saa kehuja. ”Ruoka on edullista
ja maittavaa.”
Aivan puhtaita papereita ei
talilaiset kuitenkaan Kultsilta
saa. Hän toivoisi että joskus kiivaaksikin äitynyt terassikeskustelu muuttuisi asiallisemmaksi
ja haluaisi nähdä enemmän
mielipiteiden vaihtoa omilla
nettisivuillamme. ”Ja että me
kaikki osattaisiin ja viitsittäisiin
puhaltaa yhteen hiileen.”
Vielä kerran haluan kiittää
pitkän päivätyön talilaisten
hyväksi tehnyttä Kultsia ja toivottaa hänelle aurinkoisia pelikierroksia hyvässä seurassa tuleville kesille. Ja eikös se ollutkin
niin Kultsi, että never say never.
Tyylilleen uskollisena Kultsi nimittäin kertoi, että ”jos joskus
olet pulassa, niin toki olen aina
valmis auttamaan.”

Hei, uusi vapaaehtoinen!
Sari Tatarinov sai ensimmäisen
kosketuksen Talin golfkenttään
ja itse golfiin 80-luvun puolessa
välissä, kun hänen silloinen esimiehensä Pentti Halonen pyysi
hänet caddikseen. Kierroksen
jälkeen Pentti kysyi;
”No, innostuitko ja laitetaanko jäsenpaperit sisälle saman

tien”. Golfkärpänen puri sen
verran että Sari innostui ottamaan itsekin joitakin golftunteja Jusalta ja suoritti siinä sivussa Green Cardin. Satunnaisia
golfkierroksia hän pelaili lähes
20 vuotta, ennen osakkeen ostamista Kytäjältä. Aktiivisempaa pelaamista hänellä on nyt
takana viitisen vuotta. Kolme
vuotta sitten hän sai Helsingin
Golfklubilta kauan odottamansa kirjeen. Hänet oli hyväksytty jäseneksi. Oltiin vuodessa
2007.
Isoja olivat ennakkoluulot
Talista ja talilaisista tuoreella
jäsenellä. Iso kynnys oli pelkästään kartanoon meno kahville
tai vaikkapa rangelle harjoittelemaan. ”Mahtaako sitä uskaltaa”, tuumaili Sari. Sittemmin
kaikki pelot osoittautuivat turhiksi ja Sari kertoo viihtyvänsä
Talissa erittäin hyvin. Hän saapuu tiiboxiin usein yksin, mutta
koskaan ei ole kuulemma tullut
sellaista ryhmää vastaan joka
häntä ei olisi mielellään mukaan ottanut. Muutenkin hänen mielestään talilaiset ovat
kivoja ja kohteliaita. ”Täällä
kaikki tervehtivät reilusti, eivätkä käännä päätä pois vastaan
tultaessa.”
Finnair Mastersin vapaaehtoiseksi Sari ilmoittautui jo
kilpailun ensimmäisenä vuotena ja on sen jälkeen ollut siinä vakioavustajana. Jäseneksi
tultuaan on hänen kiinnostus
myös muuta vapaaehtoistyötä
kohtaan kasvanut ja menneenä kesänä hän liittyi HGK:n
”kilpailujohtajapooliin”, ollen
mukana toteuttamassa useita
avoimia kilpailuja. Kytäjällä hän oli johtokunnan jäsen
vuosina 2007–2008, mutta kun
vuoden 2009 alusta hän vaihtoi
kotikentäkseen Talin, jätti hän
myös Kytäjän luottamustehtävät taakseen.
Vapaaehtoistyöstä Sarilla
on paljon kokemusta jo ennen
golfia. Historiasta löytyy niin-

kin eksoottiset lajit golffarille,
kuten autourheilu ja jenkkifutis. ”Jotenkin on vaan puuha
jäänyt päälle”, sanoi Sari nauraen. Ilokseni Sari on myös hyväksynyt kutsun tulla jäseneksi
Kilpailutoimikuntaan vuoden
alusta. Uskon, että hänellä on
paljon annettavaa ryhmällemme.
Ensi kesää odotellessa Sari
meinaa tehdä pari golfmatkaa
lämpimään. Marraskuussa perheellä on tapana käydä Thaimaassa ja helmi-maaliskuussa
Espanja/Portugal – akselilla.
Myös Amerikan kenttiä hän
on paljon pelaillut, perheellä
kun aikoinaan oli siellä lomaasunto.
Kun kysyin häneltä mieleenpainuvinta golfkenttää maailmalta, ei hän osannut äkkiseltään mainita yhtä ylitse muiden. Tosin mieleenpainuvimman golfmuiston
maailmalta hän halusi jakaa
kanssani. 80-luvun loppupuolella hän oli matkalla Dominikaanisessa tasavallassa ja lähti
pelaamaan läheiselle Puerto
Platan kentälle. Seuranaan hänellä oli toinen naisgolffari joka
ei ilmeisestikään ollut tottunut
pelaamaan kovassa lämmössä.
Pienet caddypojatkin olivat
kuulemma aika ihmeissään kun
vaatteet alkoivat vähentyä reikä reiältä. Lopulta pelikaverilla
oli päällään ainoastaan uimapuku. Sarilla oli kuulemma pieni
pelko, josko heidät tullaan poistamaan kentältä kesken kierroksen, mutta saivat kuulemma pelata loppuun asti. Tarina
ei kerro oliko samassa lähdössä
yhtään miespelaajaa ja jos oli,
pysyikö heidän katse pallossa.
Jaana Jalonen
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CSA ja EGA – mitä ihmettä?
Jos kilpailet, lue tämä
Moni golffari on tänä vuonna
Talissakin miettinyt missä tuli
pisteet laskettua väärin. Omasta mielestään hänen kilpailussa
pelaamansa pistemäärä on ollut
35, mutta tuloslistassa pisteitä
onkin 38 samalla kun tasoitus
on tullut alas ropisten. Tämän
on aiheuttanut CSA-järjestelmä, joka on tänä vuonna otettu
Suomessa käyttöön Euroopan
Golfliiton eli EGA:n suosituksen mukaisesti.
Mikä CSA eli Competition
Stableford Adjustment sitten
oikein on ja mitä tarkoittaa
käytännössä? Golfliiton tasoitusmääräysten liitteestä D löytyy CSA:n tarkka määritelmä
samoin kuin laskukaavat, joiden
mukaisesti kulloisenkin kilpailun CSA-arvo lasketaan.
Yksinkertaistettuna järjestelmän ideana on korjata tuloksia
oikeaan suuntaan silloin kun
valtaosa pelaajista on pelannut
alle tai yli taitojensa. Järjestelmä lähtee oletuksesta, että
normaaleissa olosuhteissa suurin osa pelaajista pelaa lähelle
omaa tasoitustaan. Mikäli näin
ei tapahdu, niin järjestelmä korjaa tuloksia maksimissaan 3 pistettä ylöspäin tai yhden pisteen
alaspäin.

Ohjelmisto laskee ja korjaa
HGK:n käyttämä kilpailuohjelmisto laskee tämän korjausarvon
automaattisesti ja korjaa tulokset sen mukaisiksi. Nämä korjatut tulokset myös vaikuttavat
tasoitukseen, elleivät olosuhteet ole olleet poikkeukselliset,
jolloin tulokset voidaan julistaa vain laskukelpoisiksi. Jotta
CSA järjestelmää voidaan käyttää, on kilpailun sarjassa oltava
vähintään 15 osallistujaa. Tämä
johtuu siitä, että tuota pienempi
otos ei ole tilastollisesti pätevä.
Kesän aikana on käyty keskustelua siitä onko 15 pelaajaa koko kilpailun pelaajamäärä vai
8 Tali Golf

pitääkö kaikissa sarjoissa olla
vähintään 15 pelaajaa.
HGK:n käyttämä golfohjelmisto laskee tällä hetkellä
CSA-arvon sarjoittain Golfliitolta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
Nyt kun olemme selvinneet
CSA:sta, voimme tarkastella
toista tänä vuonna toden teolla
käyttöönotettua toista kirjainyhdistelmää: virallista EGAtasoitusta. Euroopan kattojärjestö on suositellut tämänkin
järjestelmän käyttöönottoa jo
kolmen vuoden ajan ja tänä
vuonna se otettiin täysimääräisenä käyttöön myös Talissa.
Mikä on sitten virallinen EGAtasoitus, kuinka sen saa ja miten
sitä ylläpidetään? Mitä toisaalta
tapahtuu, jos virallista tasoitusta ei ole?

Vain EGA-tasoituksella
palkinnoille
Virallisen EGA-tasoituksen saa
vuoden alussa, jos on edellisenä
kesänä jättänyt vähintään neljä tasoituskorttia. Tämä ehto
täyttyy joko pelaamalla neljässä kilpailussa joko koti tai vieraskentällä ja toimittamalla vieraskenttien kilpailukortit caddiemasterille, pelaamalla neljä
tasoituskierrosta harjoituskierroksilla ja palauttamalla näiden
kortit tai edellisten mallien yhdistelmällä. Mikäli vuoden alussa tasoitus ei ole virallinen, sen
saa viralliseksi jättämällä kolme
korttia. Mutta seuraavaa vuotta
varten pitää sitten se neljäskin
jättää jossakin vaiheessa vuotta.
Miksi tasoituksen pitää sitten
olla virallinen? HGK:n kilpailutoimikunnan päätöksen mukaisesti avoimiin tasoituksellisiin
kilpailuihin osallistuminen ei
vaadi virallista EGA-tasoitusta,
mutta mikäli tasoituksellisessa
kilpailussa pääsee palkinnoille,
ei palkintoa voi ottaa vastaan.

Isä ja Poika
Tätä sääntökohtaa jouduttiin
kesällä 2009 soveltamaan ainoastaan Isä ja Poika kilpailussa.
Terassilla säännön noudattaminen aiheutti varsin paljon
purnausta, mutta saimme myös
toisenlaista palautetta:
”Hei, luin tänään sivuiltanne uutisen Isä ja Poika -kilpailun palkintojärjestyksestä. En
voi muuta kuin kiittää HGK:a
selkärangallisesta toiminnasta
ja mainittakoon, että lähtöluetteloa etukäteen katsoessani ihmettelin ”huutomerkkejä”
luvattoman monen osallistujan
nimen yhteydessä. Oma kisa
meni miten meni, mutta silti oli
miellyttävää taas kerran vierailla Talissa, niin kuin aina vuosien varrella. Kenttähän on aivan
upea puhumattakaan kokonaismiljööstä ja talilaisesta hengestä. Hienoa, että Suomessa edes
joku kenttä jaksaa vaalia golfin
perinteitä ja sääntöjä. Viimeistään ensi kaudella tavataan
taas. Oikein hyvää syksyä koko
HGK:n väelle.”

Koskee vain
kilpapelaamista
Tämän pelottelun jälkeen tasoituksen puuttumisesta täytyy
todeta, että virallisella EGAtasoituksella ja tasoituskortin
tähdellä ei ole oikeastaan mitään väliä, jos ei koskaan käy
kilpailuissa. Tasoitustasi siis pidetään edelleen yllä, eikä se häviä tai muutu radikaalisti vaikkei kaikkia vaadittavia kortteja
olisikaan kesän aikana jätetty.
Mutta jos on vaarana, että
kilpailukärpänen jossakin vaiheessa puraisee, niin aktiivinen
tasoitus kannattaa säilyttää.
Mikäli olet epävarma siitä, onko tasoituksesi aktiivinen vai ei,
niin voit tarkistaa oman tasoitushistoriasi Nexgolfin jäsentiedoista kirjautumalla sisään ajanvarausohjelmaan ja valitsemalla
päävalikosta kohdan ”Muokkaa
jäsentietoja”. Sen alta löytyy
koko tasoitushistoriasi. Mikäli
edelliseltä vuodelta löytyy neljä merkintää, on tasoituksesi
virallinen. Kilpailujen lähtöja tuloslistoissa aktiivittomat
EGA-tasoitukset on merkitty
huutomerkillä, joten sieltäkin
näkee oman statuksensa.
Tiina Heikkinen

Jaana Karhila-Räsäselle
Suomen Golfliiton hopeinen ansiomerkki

Thomas Antilalle pronssinen
Jaanan vauhti ei hyydy
Sain kaimani Jaana Karhila-Räsäsen kiinni puhelimitse Leviltä, jonne hän oli juuri laskeutunut. Takana pitkä työlento
Hongkongista, mutta tyylilleen
uskollisena hän oli täynnä innostusta tulevasta pujottelun
maailmancupin avauksesta. Ja
ei ihme että innostuttaa. Mukana laski myös ensi kertaa tällä
tasolla hänen poikansa Joonas
Räsänen. Jaana toimi kisassa
lähtötuomarina ja varmasti on
mukana ylimääräistä tutinaa
polvissa kun hän päästää poikansa radalle.
Jaana Karhilalle on myönnetty Suomen Golfliiton hopeinen
ansiomerkki hänen työstään
golfin parissa. Tuskin Jaana
sen kummempia esittelyjä kaipaa, sillä eihän siitä ole vasta
kuin pari vuotta kun hän jätti
taakseen 10-vuotisen rupeaman Talin junioritoimikunnan
vetäjänä. Jaanahan tunnetaan
nimenomaan meidän junnufarmin luojana ja alullepanijana.
Nyt kun olet parin vuoden
ajan seurannut Talin toimintaa
aitiopaikan ulkopuolelta, mitä
näet?
”Olen iloinen siitä, että junnufarmia on edelleen kehitetty
ja konseptia viety eteenpäin.
Nyt Henkka sekä Jani ovat selvästi panostaneet valmennusta
seuraavalle tasolle, unohtamatta kuitenkaan laajaa pohjaa.
Uskon, että ainoastaan suuresta massasta on mahdollista saada esille myös huippuja. Nyt
onkin selvästi nähtävissä, että
Talin juniorit alkavat olla pikkuhiljaa valmiita isompiin koitoksiin. Menestystäkin voidaan
alkaa odottaa seuraavien vuosien aikana.”
Kun kysyn Jaanalta onko
meillä jotain opittavaa muilta golfseuroilta, hän naurahtaa

ja vastaa, että hän edelleenkin
saa puhelinsoittoja muilta golfseuroilta jotka haluavat tietää
enemmän meidän farmista ja
sen toiminnasta. Farmimme
toiminnassahan on mukana
myös muiden klubien jäseniä,
esimerkiksi espoolaisia ja sarfvikilaisia.
Vaikka Jaana ei enää toimi
aktiivisesti johtokunnassa, on
hänenkin ”puuhansa jäänyt
päälle”. Jaana on vetänyt talissa naisten golfiltoja kerran kuukaudessa ja tunkua iltoihin on
ollut sen verran, että miehetkin
on pitänyt ottaa mukaan. Jaana uskookin, että halukkuutta
ja innostusta yhteistoimintaan
löytyy myös ”passivoituneista”
talilaisista, kun joku osaa vetää
oikeista naruista. ”Meidän uudet loistavat pukuhuonetilat ja
laatu-hintasuhteen erinomainen ravintola mahdollistavat
monenlaisten tapahtumien tekemisen.”
Jaanan tekemistä arvostetaan
paljon myös golfin ulkopuolella. Hänelle on juuri myönnetty
kahdentuhannen euron tunnustus Alfred Cordelinin säätiöstä lasten ja nuorten liikunnan
eteen tehdystä työstä. HYVÄ
JAANA!

Jaana Karhila-Räsänen

Thomakselle pronssi
yllätyksenä
Thomas kertoi yllättyneensä
hänelle myönnetystä kunniamerkistä, mutta arvasi oikein
kuitenkin merkin taustat jotka
juonsivat hänen pitkäaikaiseen
työhönsä Suomen Mid- Amateur Tourin hyväksi.
Thomas aloitti vapaaehtoistyön Midien toimikunnassa jo
vuonna 1995. Suomen Midien
puheenjohtajaksi hänet valittiin 2000 alussa. Paljon Midien touria on kehitetty vuosien
varrella. Itseään nostamatta hän
kuitenkin kertoi, ettei ole ollut
se ainoa priimusmoottori asioiden eteenpäin viemisessä, vaan
kunnia kuuluu koko toimikunnalle. Mukaan Midien tourille
on tullut mm. muissa luokissa
jo aikaisemmin käytetyt kategoriat. Hänen aikanaan touria
on laajennettu myös niin, että
kisaamaan pääsee nykyään sekä
suomalaiset että ulkomaalaiset ammattilaiset. Thomaksen
tavoitteena on ollut kehittää
Midien toimintaa myös urheilullisempaan suuntaan, unohtamatta kuitenkaan perinteistä
hauskanpitoa.
Itse hän on ollut aktiivinen
pelaajana sekä Midien kotimai-

sella tourilla, että Midien EMkilpailuissa. Hän on kahdesti
ollut EM-kilpailuissa 10 joukossa
ja näin saanut myös henkilökohtaisen kortin kiertää eurooppalaisia Midi-kisoja.
Kun kysyin häneltä, miten
hän haluaisi kehittää talilaisten Midien pelaamista, halusi
hän hetken miettiä vastaustaan.
Thomaksen mielestä Talissa on
tällä hetkellä sellainen tilanne,
ettei Midejä tahdo saada innostumaan kilpailuista. Midien
toiminta Thomaksen mielestä
lähtee aina yksilöistä ja heidän
mahdollisuuksista panostaa kilpailemiseen. Vaikka Thomas
onkin pitkän linjan talilainen,
on hän jo useamman vuoden
edustanut kilpailuissa Vanajanlinnaa.
En malttanut olla kysymättä
häneltä vielä mielipidettä tällä hetkellä kuumana vellovasta
valmentajakeskustelusta. Kun
kysyin millaisen Head Pron Tali
tarvitsee, sanoi hän että nykyiset
prot ovat hänen mielestään erittäin ammattitaitoisia ja loistavia
valmentajia. Kritiikkiä tuli kuitenkin vähän valmennustoiminnasta sinänsä. Hän haluaisi pidemmälle vietyä seurantaa valmennettavan kehityksestä. Nyt
hän kokee, että tarvitaan/vaaditaan harjoituspäiväkirjojen täyttöä, mutta kukaan ei oikeasti välitä mitä sinne kirjoittaa. Myös
keskustelua hän toivoo lisää
valmennuksesta, harjoittelusta,
tavoitteista ja tuloksista.
Haastattelun jälkeen puhelimeeni piippasi häneltä vielä
tekstiviesti. ”Moi Jaana, unohdin
sanoa, että meillä on Euroopan
paras Mid-kiertue jota Euroopassakin ihmetellään. Ja golfliitossa
on tällä hetkellä hyviä tyyppejä,
jotka tukevat sopivasti.”
Jaana Jalonen
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Vuokrasopimus, kylmä kevät,
kireä talous ja hitaita kierroksia
lot ja osallistuu Arkkolan talon
peruskorjaukseen, koska työt oli
määrä tehdä jo vuonna 2009.
Viime vuonna käyttöön otettu uusittu caddiemastertalo
osoittautui toimivaksi. Pukukaappeja riitti suurissakin tapahtumissa, joten kaappeja on
voitu vuokrata myös jäsenille ilman erityistä syytä, kuten Arkkolan talon peruskorjaukseen
liittyvässä ylimääräisessä kokouksessa päätettiin.

Ravintolasta
ympärivuotinen

Monivivahteinen vuosi alkaa
kääntyä lopuilleen. Alkukautta
sävytti rakennusten ja golfkentän maanvuokraneuvottelut ehtoineen. Maanvuokran osalta
neuvottelut saatiin päätökseen
toukokuun aikana ja sopimus
allekirjoitettiin. Uusi vuokrasopimus kattaa vuodet 2010 –
2034 eli 25 vuotta.
Talojen vuokraamiseen tai
lunastamiseen liittyvät neuvottelut osoittautuivat hankalimmiksi, koska emme aluksi päässeet yksimielisyteen suojeluvelvoitteen aiheuttamasta arvosta
tai rasituksesta: myyjä koki suojelun talojen arvoa nostavaksi
perusteena useat suojelukohteiden tehdyt kaupat. Meillä taas
suojelu koettiin rasitukseksi,
koska suojellun kohteen ylläpitäminen ja kunnostus on kalliimpaa, eikä HGK: n tarkoitus
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ole tehdä kiinteistöjalostusta ja
-liiketoimintaa.
Pääsimme lopulta yksimielisyyteen lunastushinnasta,
mutta vasta niin myöhään, että
Helsingin kaupungin vuoden
2010 talousarvio oli ehditty
lyödä lukkoon, joten hankkeen
lopullinen päättäminen siirtyy
HGK:n osalta vuodelle 2010
ja lopullinen päätös tehdään
kaupungin valtuustossa vuoden
2011 budjettikäsittelyn yhteydessä. Tehtyjen selvitysten ja
alustavasti ylimääräisessä jäsenkokouksessa esitetyn perusteella
ostaminen näyttäsi olevan seuran kannalta järkevin vaihtoehto. Kun ostopäätöstä ei voitu
tehdä, rakennukset vuokrataan
vuodeksi 2010 vanhan sopimuksen ehdoin, mutta uusin
hinnoin. Tämä merkitsee myös
sitä, että kaupunki maalaa ta-

Uusi ravintoloitsijamme Oy
Shaba Ab / Delicatessen Petri Sahlstenin johdolla vastasi
ensimmäistä kauttaan ravintotoiminnasta. Palaute oli poikkeuksetta hyvää, vaikka hyvin
tiedämme, että golfravintolan
pitäminen ei ole helppoa ainakaan sen ensimmäisenä vuonna. Valittu konsepti – kohtuuhintainen kotiruoka – oli onnistunut valinta, mistä osoituksena
ns. lounaspakettien ennätyksellinen myynti – kasvua 17 %.
Ongelmia aiheuttaa edelleenkin etenkin viikonloppuiltojen
negatiivinen kierre; kun ei ole
asiakkaita ei ole palvelua ja kun
ei ole palvelua ei myöskään ole
asiakkaita. Kun vielä samaan
aikaan yritysmaailmassa karsitaan myynti- ja markkinointikustannuksia, ei ensimmäinen
toimintavuosi ollut helppo –
saneerattuihin kokoustiloihin
ei löytynyt vielä toivottua määrää käyttäjiä.
Emme myöskään onnistuneet
syksyn markkinoinnissa – isänpäivän lounas ja itsenäisyyspäivän aaton juhlat peruutettiin
vähäisen kiinnostuksen takia.
Olemme kuitenkin saaneet
myytyä joitakin tilaustapahtumia sekä joulukuulle että tammikuulle, mikä sinällään lupaa
hyvää. Onpa tiedossa muutamat
häätkin. Toivonkin, että myös
jäsenet perhejuhlineen ja sidosryhmineen löytävät nyt tilaus-

ja kokousravintona toimivan
Talin kartanon. Ensi vuonna
kartanoon on tarkoitus nimetä
isäntä/ emäntä, jonka kanssa
voi suunnitella tapahtumia ja
juhlia. Kiitos Petrille, Mikko ja
Krisulle tiimeineen tästä työntäyteisestä kaudesta - vain me
kaikki yhdessä voimme tehdä
Talin kartanosta keitaan.

Kentällä tapahtuu
Kausi oli kenttämestarimme
Esa Laaksosen toinen vuosi.
Saimme edelleenkin kehitettyä
toimintojamme. Osaaminen
huomattiin myös LET:n taholta, sillä he kiittivät raportissaan edelleenkin parantuneita
peliolosuhteita ja erinomaisia viheriöitä. Kauden aikana
tuottivat tulosta myös aikaisemmat panostuksemme osaavaan henkilöstöön – teimme
kaksi laaja uudistustyötä täysin
omin toimenpitein. Keväällä
kuivatimme 4 reiän edustan ja
syksyllä peruskorjasimme 7 teen
ja laajensimme 18 ”klubiteetä”
tarkoituksena pelinopeuden parantaminen poistamalla väylien
7/ 18 risteäminen arkipeleissä.
Tähän asti sininen tee on ollut
niin pieni, että keltaisten teemerkkien pitäminen siellä on
kuluttanut sen pintaa kohtuuttomasti. Syksyn viimeisimpinä
töinä tyhjensimme vuosikausia
veden valassa olleen kivimakasiinin kellarin vedestä ja mitä
sieltä löytyikään – upea tiiliholvisto, johon voi suunnitella
vaikka mitä - sikarihuone singelmat wiskeineen ja nimikko
viineineen…!
Jatkoimme keväällä terassin
parantamista uusimalla sen ilmeen istutuksin, päivävarjoin
ja pöydin. Terassi olikin varsin
suosittu paikka seurusteluun ja
18 viheriön tapahtumien seurantaan. Kiitos koko Esan tiimille, Juusolle ja Virvelle onnistuneista uudistuksista.
Ainoa asia mikä jäi minua
kaihertamaan oli Nurmiporan

jääminen edelleenkin liikuntaviraston haltuun huonon golftuloksen takia – jalkapallon
hallitsemme.

Talous tiukilla – mutta…
Kun teimme vuoden 2009 talousarviota, tiesimme talouden
taantuman ja laman tulosta.
Lisäksi kassatilanteemme oli
vuoden vaihteessa kireä, olimmehan investoineet caddiemastertaloon 800.000 euroa ja
jättäneet nostamatta 100.000
euroa siihen myönnettyä lainavaltuutta. Nämä näköpiirissämme päätimme keväällä alkaa
noudattaa tiukkaa kulukuria ja
siirsimme tulorahoitukseen perustuvia hankintoja tai investointeja tulevaisuuteen.
Yhtenä hätäjarrun vetämisen
syynä oli myös se, että ankaran
talven takia saimme kentän
auki kesäviheriöille noin 3 – 4
viikkoa myöhemmin kuin kahtena edellisenä vuonna, minkä
vuoksi myös tulot olivat laskusuunnassa. Lisäksi emme onnistuneet myymään yritystapahtumia siinä määrin kuin aikaisempina vuosina.
50 vuoteen lämpimin syyskuu
tuotti iloisen yllätyksen - saimme kurottua talousarvion kiinni. Tämä oli harkittu päätös,
sillä tänä vuonna sallimme Finnair Mastersin jälkeisellä viikolla myös pienimuotoiset 1 -2
tunnin yritystapahtumat. Parhaimmillaan kentällä oli peräk-

käin kolme – neljä tapahtumaa,
joiden pyörittämisessä kuten
muussakin palvelutoiminnassa
Tiinan johtamat caddiemasterit
onnistuvat erinomaisesti. Nyt
voimme toteuttaa tai aloittaa
suunnitellut investoinnit kuten
Arkkolan talon peruskorjauksen, etenkin nyt kun siitä on
tehty päätös.

Säpinää kentällä
– Talin tahti
Erityisesti syyskuu, mutta osin
myös heinäkuu oli 7/8 minuutin
lähtöajoilla toteutettuna liian
ruuhkainen ja peliajat venyivät.
Monesti neljä tuntia tuli täyteen 14 tai 16 greenin kohdalla, minkä vuoksi jäsenet lopettivat kierroksen kesken. Tähän
aiomme ensi vuonna puuttua
muutamalla lähtöaikojen välit
10 minuutiksi ja palkkaamalla
”ammattivalvojia”, jotka jo alkukaudesta totuttavat pelaajat niin omat kuin vieraatkin - Talin tahtiin. Sinällään tasoitusrajojen nosto 30/ 36 ei tuonut
uusia pelaajia, vaikka vieraiden
määrä nousi 9,6 prosenttia. Yhtenä syynä kasvuun oli pelaajien kasvanut tietoisuus siitä, että Tali ei ole suljettu ”herrojen
klubi”, vaan kaikki tasoitusvaatimukset täyttävä pelaajat ovat
tervetulleita.

Kaksi huolta
Ensi kautta ajatellen minulla on
kaksi huolta. Alkujaan vasta-

vuoroiseksi tarkoitettu jäsenen
vieraan greenfee onkin muodostunut yksisuuntaiseksi – sama vieras pelaa saman jäsenen
vieraana useita kierroksia isännän vierailematta kertaakaan
vieraansa kotikentällä. Ehkä
Talin kuntoon ja palvelujen
tasoon nähden halpa greenfee
houkuttelee tähän yksisuuntaiseen, joskaan ei kiellettyyn vierailutapaan.
Toinen huolestuttava piirre oli se, että jäsenet jättävät
noudattamatta jopa vuokrasopimuksen liitteessä mainittua
ehtoa: arkipäivinä ma – to klo
14.00 – 18.00 voi jäsenen mukana pelata vain yksi vieras.
Tavan kasvaessa puutuimme
ongelmaan poistamalla järjestelmästä jäsenen oikeuden varata enemmän kuin yksi kumppani peliseurueeseensa kaikkina
aikoina. Muut seurueen jäsenet
piti varata puhelimella, mikä
taas aiheutti turhaa puhelinjonottamista, koska meillä oli
pääosin yksi caddiemaster kerrallaan töissä. Ensi kaudella tähän tullaan puuttumaan tiukasti, jopa estämällä ylimääräisten
vieraiden kentälle pääsy – minusta jäsenten oikeuksista on
pidettävä kiinni, koska hehän
viimekädessä viulut maksavat.

Tiedottaminen
Julkaisimme pelikauden aikana
kuukausitiedotteen, joka paransi tiedon kulkua etenkin niille,

jotka olivat antaneet meille
sähköpostiosoitteensa. Ellet
ole tiedotteita saanut, meillä
ei ole sinun osoitetta! Tarkoituksemme on jatkossakin kehittää tiedottamista ja julkaista
yhä enenevissä määrin sähköisiä tiedotteita niin kotisivulla,
sähköposteissa että klubitalolle
tulevissa infokanavissa.
Tiina voi hyvillä mielin siirtyä äitiyslomalle raskaan vuoden jälkeen. Onnittelut hänelle myös kaksivuotisen golfjohtajatutkinnon menestyksekkäästä
suorittamisesta työn lomassa.
Keväällä on aikaa kehittää johtamista omassa johtamisopistossa syntyvän pienokaisen kanssa.
Tervetuloa Jenni Tiinan sijaiseksi. Sinun taustalla ja koulutuksella pystymme edelleen
parantamaan palvelukonseptiamme.
Viime vuoden vastaavassa
numerossa kerroin henkilökunnan kuntoilupäätöksistä, jotka
myös pitivät – itsekin olen juossut yleiskunnon paremmaksi 10
kilon edestä. Paino putosi, händäri nousi – molempi parempi?
Kaikesta huolimatta kausi oli
antoisa ja marraskuu tuli yllättäen vastaan – hiljaista hetkeä
ei ollut.
Kiitos kaudesta – nähdään
lenkkipoluilla, laduilla ja totta
kai vuosikokouksessa.
Ilkka Ulander
Toiminnanjohtaja

Keskiyön taikaa.

Finnair
Masters
Tali
2009
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Talviharjoittelua jäsenille Kivimakasiinissa
Helsingin Golfklubin jäsenille on rakennettu kolmipaikkainen
talviharjoittelutila 16. viheriön vieressä olevaan vanhaan viljamakasiiniin. Tilassa voi harjoitella myös puttausta. Talviharjoittelutilan WC:nä toimii vanhan saunan WC, johon käynti on
pesuhuoneen kautta.
Talviharjoittelutilan oveen käy bägikaapin avain. Ne, joilla ei ole
bägikaappia, voivat käyttää vara-avainta, jonka säilytyspaikan
voi kysyä toimistosta.
WC:n ovi avautuu samalla avaimella ja sitä voi käyttää talvi
harjoittelutilan käyttöaikoina.
Talviharjoitteluhuonetta voi käyttää seuraavasti:
– sunnuntai - torstai klo 07.00 - 20.00
– perjantaina ja lauantaina klo 07.00 - 18.00

Ajanvaraus
– Ajanvarauskirjaa säilytetään harjoitustiloissa
– Kahden lyöntipaikan ajanvaraus voidaan tehdä kaikkina viikonpäivinä
– Varauksen voi tehdä puoleksi tunniksi. Kullakin harjoittelijalla
voi olla vain yksi varaus kerrallaan kyseisestä päivästä eteenpäin lukien. Uuden varauksen voi merkitä vasta edellisen käytön tai peruutuksen jälkeen. Varauksen voi merkitä kyseisestä
päivästä vain seitsemän päivää eteenpäin
– HGK:n valmentajien johtamia ja ohjaamia HGK:n jäsenille
tarkoitettuja harjoituksia varten voidaan koko tila varata enintään kolmen tunnin ajaksi. Nämä varaukset merkitään varauskirjaan
Kirjoittakaa varauskirjaan sekä etu- että sukunimenne selvällä
käsialalla ja käyttäkää lyijykynää.

On syytä korostaa, että harjoittelutila on tarkoitettu
VAIN HGK:n jäsenille!

Hyviä talviharjoituksia!

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

Vuonna 2009 kirjaan
kirjatut Hole in Onet

Talin
kenttäennätykset

6.7. Heikki Koskinen #9
17.8. Jani Saarinen #13, maila r4
20.9. Pekka Meriluoto #3, maila r6

Savolampi 63
Miesten kenttäennätys on 63 valkoiselta tiiltä pelattuna.
Kenttäennätystä pitää hallussaan Oulun Golfkerhon JukkaPekka Savolampi. Hän pelasi tuloksensa 5.8.2006 The Erkko
Trophyn eli The Finnish Amateur Open kilpailun viimeisenä
päivänä voittaen koko kilpailun.

Helmersson 65
Naisten ennätys tehtiin samana päivänä samassa kilpailussa.
Naisten kenttäennätys on 65 lyöntiä siniseltä teeltä pelattuna.
Ennätyksen teki ruotsalainen Filippa Helmersson Falsterbosta.

Recari 64
Vuodesta 2005 pelatun Finnish Mastersin yhteydessä naisten
kenttäennätystä parannettiin lyönnillä tulokseen 64 29.8.2009.
Uuden ennätyksen teki kilpailun lopulta voittanut Espanjan
Beatriz Recari. Finnish Mastersissa pelattava kenttä on erilainen
kuin Talissa normaalisti pelattava. Pituudeltaan se vastaa keskimäärin keltaista tiitä ja reiät pelataan normaalista poikkeavassa
järjestyksessä. Peli aloitetaan väylältä 6 ja lopetetaan normaalille
väylälle 5.

Kierrokset Talissa
Koko kausi
Kaikki kierrokset
Jäsenvaraukset
Vierasvaraukset
Kilpailukierrokset
Nettivarausprosentti
14 Tali Golf
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2007
26 899
16 650
6 140
4 109
42,74 %

2008
27 437
16 388
6 374
4 675
52,87 %

2009
27 333
15 522
6 990
4 821
56,88%

HGK:lla vilkas kilpailukesä
Loppukilpailutuloksia 2009
Lippukilpailu				
27 osanottajaa – deltagare
1. Rinne Rami, 18th, reiässä
2. Tyry Tuomas, 18th, reiässä
3. Koski Heikki, 18th, reiässä
The Jubilee Cup
9 osanottajaparia – deltagare
1. Tuulio Mikael & Penttinen Petri
2. Koski Heikki & Reinikainen Mika
3. Wist Kai & Wist Kim
Tyry Lauri & Vanni Sami
Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
19 osanottajaa – deltagare
1. Koski Heikki
2. Salomaa Klaus
3. Karlstedt Teemu
Ranttila Martti
Jusan ja Timpan Hopealautanen
– Pisin Drive -kilpailu
13 osanottajaa – deltagare
1. Salminen Ilkka, 230 metriä
2. Vanni Sami, 228 metriä
3. Heikel Hans, 227 metriä
Juhanin Malja – naisten Pisin Drive -kilpailu
10 osanottajaa – deltagare
1. Heikel Henriette, 185 metriä
2. Lehmus Päivi, 179 metriä
3. Gerbaulet Maxine, 169 metriä
Veteraanipokaali
55 osanottajaa – deltagare
1. Meriluoto Pekka, 35+32=67
2. Olonen Niilo, 33+36=69
3. Seth-Järvinen Veli, LG, 33+37=70

Ensimmäisen naisten pisin drive kisan osanottajat.

The Midnight Sun Golf Tournament
Aikuiset, 91 osanottajaa – deltagare
1. Heikel Bernt, 40 p.
2. Sjöström Kim, 38 p.
3. Pekkonen Marko, 38 p.
Juniorit 14 osanottajaa – deltagare
1. Reijonen Niklas, 40 p.
2. Reijonen Mikael, 39 p.
3. Tanner Ossi, 38 p.
The Tali Cup
hcp 75 osanottajaa – deltagare
1. Nurvala Pertti, SHG, 71+71=142
2. Wartiala Harri, SGR, 70+73=143
3. Talvio Pekka, SHG, 66+78=144
scr 24 osanottajaa – deltagare
1. Gulin Lauri, 74+80=154
2. Elphinston Gregory, PGC, 78+78=156
3. Vanni Sami, 80+77=157
naiset 5 osanottajaa – deltagare
1. Nurvala Raili, SHG, 76+68=144
2. Sopanen Tuuli, 76+72=148
3. Karttunen Anja, 77+74=151

Gloria Openin scratch-sarjan parhaat.
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Perhemalja
8 osanottajaparia – deltagare
1. Heikel Henriette & Heikel Hans
2. Koski Marja & Koski Heikki
3. Reponen Monica & Reponen Jari
Nordberg Ann-Marie & Nordberg Aarne
Kyösti Rousti Malja
Pojat 105 osanottajaa – deltagare
1. Saario Sami, TGK, 72
2. Salmi Robin, SHG, 72
3. Peussa Antti, GT, 73
Tytöt 21 osanottajaa – deltagare
1. Laurikkala Sini, NG, 78
2. Salomaa Charlotte, SGR, 78
3. Nieminen Kati, ERG, 78
Golf Digest Ladies’ Open
50 osanottajaa – deltagare
1. Lehto Kristiina, 39p.
2. Selin Tiina, 39p.
3. Isosaari Maria, NGK, 39p.

HKH Kronprins Fredriks Pokalen Oslossa.

Finnish Amateur – The Erkko Trophy
Naiset 36 osanottajaa – deltagare
1. Prat Mireia, ESP
2. Nuutinen Sanna, KGV
3. Tamminen Noora, TG
Miehet 94 osanottajaa – deltagare
1. Samooja Kalle, AG
2. Pulkkanen Tapio, KG
3. Hemstock William, ENG
Detur Senior Open
Miehet 45 osanottajaa – deltagare
1. Salava Jaakko, EGS, 37p.
2. Vuotila Jussi, KGC, 37p.
3. Nyman Olof, 36p.
Naiset 19 osanottajaa – deltagare
1. Niemi Marja-Liisa, 37p.
2. Sainio Hilkka, 37p.
3. Reponen Monica, 35p.
Gloria Open
scr-sarja 18 osanottajaa – deltagare
1. Lehto Kristiina, 39+40=79
2. Ekström Heli, 38+43=81
3. Salko Petra, HGCC, 42+41=83

Isä-poika kisan voittajat Pentti ja Timo Jokinen.

hcp-sarja 83 osanottajaa - deltagare
1. Knuuttila Hanna, ERG, 34+36=70
2. Nyman Maija, 33+38=71
3. Saraste Erja, 36+35=71
The Jayo Cup
9 osanottajaparia – deltagare
1. Karttunen Sini & Koski Jukka
2. Pesonen Katri & Penttinen Petri
3. Lehto Kristiina & Tähtinen Tuomas
Vaara Säde & Poikkeus Pasi
Ministeri Erkon 60-v. pokaali
57 osanottajaa – deltagare
1. Chapman Kenneth, 40+44=84-22=62
2. Olonen Niilo, 37+43=81-13=68
3. Tilander Lassi 42+43=85-15=70

16 Tali Golf

Junnujen edustusjoukkue

The Captain’s Cup
HCP 18, 33 osanottajaa – deltagare
1. Tyry Tuomas, 36+34=70
2. Pekkonen Mika, 36+36=72
3. Tanner Teemu, 36+37=73
HCP 18,1–36/45, 12 osanottajaa – deltagare
1. Jauhiainen Joonas, 31+33=64
2. Reijonen Niklas, 33+35=68
3. Reijonen Mikael, 36+35=71
Abase Syyslehti
49 osanottajaa – deltagare
1. Hutton Thomas, 73+67=140
2. Saarinen Jani, 70+71=141
3. Jaakola Keijo, SHG, 69+73=142

Pekka Meriluoto voitti Veteraanipokaalin.

Isä ja poika
72 osanottajaparia – deltagare
1. Jokinen Pentti & Jokinen Timo, 19+24=43p.
2. Tanner Lauri & Tanner Teemu, 21+19=40p.
3. Lehtonen Joonas &
Lehtonen Pekka, 20+18=38p.
Naisten hcp reikäpeli
16 osanottajaa – deltagare
1. Lehto Kristiina
2. Johansson Silja
3. Linnonmaa Outi
Lehmus Päivi

Klubimestaruudet 2009
Miehet 37 osanottajaa – deltagare
1. Thomas Hutton 70+78+70=218
2. Petri Lehto 73+72+76=221
3. Antti Lassila 74+76+75=225
Naiset 8 osanottajaa – deltagare
1. Kristiina Lehto 81+77=158
2. Katja Laaksonen 84+83=167
3. Elina Schuurman 86+85=171
Seniorit, miehet 15 osanottajaa – deltagare
1. Raif Ayuhan 84+82=166
2. Kari Nordström 83+83=166
3. Lauri Piha 87+84=171

Talin ja Kevingen junnujoukkueet.

Seniorit, naiset 6 osanottajaa – deltagare
1. Eila Koutuaniemi 90+88=178
2. Marja-Liisa Niemi 92+90=182
3. Heli Ekström 85+87=182
Veteraanit, miehet 9 osanottajaa – deltagare
1. Teuvo Mononen 84+85=169
2. Jari Reponen 88+88=176
3. Esko Hämäläinen 89+89=178
Juniorit, tytöt
1. Hagman Micaela 96+91=187
2. Kumpulainen Olivia 98+93=191
3. Vanni Claudia 116+106=222
Reikäpeli, miehet, 22 osanottajaa – deltagare
1. Hans Heikel
2. Jari-Pekka Heino
3. Sami Vanni
3. Tomi Pesonen
Reikäpeli, miehet, yli 50 v.
10 osanottajaa – deltagare
1. Lauri Piha
2. Bernt Heikel
3. Pasi Karlsson
3. Niilo Olonen
Tali Golf 17

Miesten pisimmät draivaajat.

Väylä 2. Arkkola,
Golf Digestin
Suomen 18 parhaan
reiän kentälle

18 Tali Golf

KUINK A VAUR ASTUA , OSA 21:

Parhailla varallisuudenhoitajilla
on yksi erityistaito – varmistaa
käyttöösi parhaat asiantuntijat
Varallisuudenhoito on paljon muutakin kuin parhaiden
osakkeiden ja arvopapereiden valintaa. Se on kokonaisvaltaista suunnittelua henkilö-kohtaisen tilanteesi ja tavoitteittesi pohjalta. Meiltä saat asiantuntevat neuvot kaikkiin
varallisuuteesi liittyviin asioihin. Sijoitusneuvonnan lisäksi
tarjoamme ratkaisuja verotus- ja perintösuunnitteluun.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Sabina Peltonen, sijoitusjohtaja,
Private Banking Nordea

Private Banking -asiakkaana käytössäsi on varallisuudenhoitajan vankka kokemus ja ammattitaito. Hänen suosituksensa pohjautuvat perusteellisiin analyyseihin, jotka vastaavat
juuri sinun yksilöllisiä tarpeitasi. Käytössäsi on myös laaja
asiantuntijaverkostomme. Soita (09) 165 48056 ja varaa
aika tapaamiselle. Yksi sijoitusjohtaja, monta asiantuntijaa
– teemme sen mahdolliseksi.
Tali Golf 19
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www.cutterbuck.eu

PGA Finland, Finnair Masters, sekä SK-golf Challenge ovat
Cutter & Buckin virallisia yhteistyökumppaneita vuonna 2009

