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Vahvistetut 
31.10.2010 mennessä

Aalto-Setälä, Moritz
Aalto-Setälä, Juuso
Aro, Taina
Enberg, Salla
Etola, Mikael
Huber, Richard

Pääkirjoitus

tiedotustoimikunta
Kari Kallio
Jaana Jalonen
John Woodward
Jenni Kemppainen
Ilkka Ulander

Päätoimittaja 
Kari Kallio
puh. 050 5002501
Sähköposti: kallio.kari@kolumbus.fi

taitto
Marko Vuorio

Paino
Miktor Oy

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@helsingingolf-
klubi.fi

kenttämestari
Esa Laaksonen
puh. 040 5330 070
Sähköposti: kenttamestari@helsingingolf-
klubi.fi

Palvelupäällikkö
Jenni Kemppainen
puh. 22523713
Sähköposti: toimisto@helsingingolfklubi.fi
Tiina Heikkinen (äitiyslomalla)

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

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

ravintola
puh. 22523717
Sähköposti: talinkartano@yritysjuhlat.com

seuraavan numeron 
aineisto viimeistään 28.2.2011

Sähköposti: 
Ilkka.ualander@helsingingolfklubi.fi

Painotuotteiden 
ilmoitushinnat ( alv 0  %) 

koko  Mv.   4-v.
1/1 sivu  520€  850 €
1/2 sivu  300 €  500 €
1/4 sivu  200 €  340 €

Kansi: Ella Lund ja Julianna Öystilä kuuluivat Finnair Mastersin 
live scoring-joukkueeseen. Joukkuetta johti Jaana Karhila-Räsänen.

HSK (1875), HSS (1889), 
HIFK (1897), HJK (1907), 
HLK (1908), HKV (1909), 
HU (1916), HPS (1917), HKT 
(1929) HGK (1932). Kaikki 
ovat Helsingin eller Helsingfor-
sin perusstadilaisia seuroja. Ne 
ovat stadin urheiluperinnettä ja 
erottamaton osa stadilaisuutta ja 
stadilaista arvokulttuuria, jolle 
ominaista on erilaisuuksien ym-
märtäminen ja hyväksyminen. 

Yhteistä niille on alkuvuosi-
kymmenien menestys kansalli-
sissa sarjoissa, myös HGK:lle. 
HJK on edelleen oman lajinsa 
huipulla ja yleisurheiluseurana 
aloittanut monitoimiseura HIFK 
tunnetaan nyt parhaiten jääkie-
kostaan. 

Nuoret eivät perustaneet 
HGK:ta omiin tarpeisiinsa, ku-
ten useissa muissa varhaisissa 
seuroissa. Perustajien joukossa 
oli kuitenkin aktiivisia urhei-
lumiehiä, jotka toimivat pää-
kaupungin, sen liike-elämän ja 
urheilun ympyröissä. Luistelu, 
tennis, uinti, jalka- ja jääpallo ja 
yleisurheilu olivat 1930-luvulle 
tultaessa jo vakiintuneet osaksi 
stadilaisuutta. 

Golfista tuli ylemmän keski-
luokan oma liikunnallinen har-
rastus. Juniorit saivat korvausta 
vastaan kantaa mailoja.    

Mitä tällä on tekemistä tämän 
päivän HGK:n kanssa?  80-vuo-
tishistoriaa kirjataan vasta kah-
den vuoden kuluttua. Sitä ennen 
meidän on kuitenkin päätettävä, 
miten Talissa selvitään tulevai-
suudesta.

olli riikkalan ja Leif Ek-
strömin johdolla on varmistettu 
toiminnan ulkoiset puitteet nel-
jännesvuosisadaksi. On korkea 

aika ryhtyä varmistamaan, että 
ainutlaatuisessa kartanomiljöös-
sä toimiva seuramme elää ja voi 
hyvin myös tulevaisuudessa 
osana stadilaista urheiluperin-
nettä. 

Aihetta huoleen on. Jäsenyys 
Talissa ei houkuttele enää sa-
malla tavalla kuin kymmenen 
vuotta sitten, puhumattakaan 
golfin hulluista vuosista, joiden 
perintönä kasaantuneita jäsen-
hakemuksia on vieläkin laati-
kossa. Joukossa ei taida olla 25-
35 vuotiaita.

Tali ei ole ainoa paikka, jossa 
golfin tulevaisuutta pohditaan. 
Vaurastumisen seurauksena ih-
misten ajankäyttö on muuttu-
nut. Vain intohimoisimmat eh-
tivät enää kiertää säännöllisesti 
kenttiä, kuten vanhoina hyvinä 
aikoina. Kun ihminen olisi golf-
faamisen kannalta fyysisesti ja 
henkisesti kypsässä iässä, näitä 
ominaisuuksia tarvitaan työ- ja 
perhe-elämässä.

Helsingin Golfklubi on suo-
malaisen golfin kehto. Golf on 
levinnyt Suomeen Talin kaut-
ta. Suomen mestarien seura oli 
vuosia HGK, mutta maakuntien 
Suomen innostuttua lajista mes-
taruudet ovat kiertäneet Talia. 

Syy on meissä, ei muissa. Ta-
lissa ei ole vuosiin panostettu 
seurana todelliseen urheilulli-
seen menestykseen. Yksittäiset 
tähdenlennot eivät ole loistaneet 
seuran ansiosta vaan seurasta 
huolimatta. Kysykää vaikka 
roope kakolta.

Nyt on urheilun vuoro. Jun-
nufarmi on todistanut, että kun 
toimeen tartutaan, tuloksiakin 
syntyy. Menestys kasvattaa me-
nestystä, syntyy myönteisten 

asioiden kierre. Menestyvien 
nuorten perässä tulevat vanhem-
mat, farmista tulee akatemia ja 
akatemiasta Suomen mestareita, 
ellei jo parhaista farmilaisista.

Tämä ei kuitenkaan onnistu 
puhumalla, eikä nyökkäilemäl-
lä; hyvä juttu, mutta...

On myös tärkeää korjata har-
haluulo, että seniorit eivät voisi 
olla rakentamassa seuramme tu-
levaisuutta. Kyllä he voivat, jos 
vain haluavat. Jos HGK:ssa ei 
ole omia pysyviä toimintamal-
leja seniorien yhteistoiminnalle 
juniorien kanssa tulevaisuuden 
rakentamiseksi, niitä löytyy yl-
lä luetelluista HGK:ta vanhem-
mista stadilaisista seuroista.

Paljon on uudesta puheenjoh-
tajasta kiinni. Hänen on oltava 
sielultaan urheiluihminen, joka 
snaijaa, että stadissa golf on 
kliffaa. 

Tämä on viimeinen toimittama-
ni Tali Golf-lehti. 

Kiitän lämpimästi kaikkia 
toimikuntien vetäjiä heidän 
katsauksistaan ja muista kir-
joituksistaan lehteen. Ne ovat 
olleet jäsenten tiedonsaannin ja 
toiminnan jatkuvuuden kannalta 
tärkeitä, vaikka samat asiat tois-
tuvatkin.

Erityisen tärkeitä ovat olleet 
viime vuosien katsaukset raken-
nushankkeisiin. Päätoimittajana 
olisi vain toivonut, että ne olisi 
luettu tarkemmin.

Kari Kallio (1941)
Ja vielä...
Johtokunta, toimikuntien vetäjät 
ja jäsenet ansaitsevat talilaisten 
varauksettomat kiitokset.

Stadissa golf on kliffaa

Uudet jäsenet vuodelle 2010
Huber, Patrik
Huber, Christoffer
Hyväkkä, Sami
Järvelä, Kai
Karvinen, Kari
Klaile, Jon
Kolinen, Markus
Kolinen, Petteri
Korhonen, Timo

Kyöstilä, Tomi
Lehto, Tina-Maria
Leinonen, Niklas
Loikala, Marianna
Loikala, Antti
Mannerkoski, Mikko
Mansner, Antti
Niinimäki, Markku
Paananen, Marko

Pentti, Kristian
Piironen, Peitsa
Raatikainen, Timo
Reijonen, Petri
Sillman, Peter
Tallberg, Martin
Tallberg, Hanni
Tuominen, Tarja
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Syyskokouksessa kaksi vuotta 
sitten ilmoitin tultuani valituksi 
uudelleen puheenjohtajaksi, että 
tämä on viimeinen kauteni pu-
heenjohtajana.

Oma ajatteluni perustui sii-
hen, että tämän kaksivuotis-
kauden aikana saamme klubin 
kannalta suuret asiat, eli kentän 
vuokrasopimuksen ja rakennus-
asiat kuntoon. Näin on myös 
käynyt ja voi hyvällä mielin 
luovuttaa puheenjohtajan nuijan 
seuraajalleni. Ajattelin silloin ja 
ajattelen vieläkin, että seuraaja-
ni olisi nuorempaa sukupolvea 
ja lähtisi tarmokkaasti uudista-
maan klubia yhteisöllisempään 
suuntaan. 

Tali pitäisi olla paikka jossa 
jäsenet viihtyvät ja viettävät 
paljon aikaa myös kierrosten ul-
kopuolella. Uskon että tälläkin 
saralla asiat ovat kehittyneet oi-
keaan suuntaan, mutta paljon on 
vielä tehtävissä.

Toivon että puheenjohtajan 
valinnasta käytäisiin vilkasta 
keskustelua, jotta löydettäisiin 
hyvä puheenjohtaja kehittämään 
klubin toimintaa ja toimintata-
poja edelleen.

On mielenkiintoista, että olen 
HGK:n yhdeksäs puheenjohta-
ja, ja klubi täyttää parin vuoden 
kuluttua 80 vuotta. Moni asia on 
aina kesken tällaisen urheilu- ja 
harrasteseuran toiminnassa. Ha-
luan tässä yhteydessä ottaa esil-
le ongelman, joka olisi pitänyt 
saada ratkaistua jo vuosia sitten. 
Tämä on niin sanottu ”jäsenjo-
no”. Muodollisesti halukkaita 
on runsaat 1700 mutta todelli-
suudessa tässä joukossa on vain 
ehkä noin 20 % joka tulisivat 
HGK:n jäseniksi, jos heille tilai-
suus tarjottaisiin. Tämä tilanne 
ei ole Talille kunniaksi. Toivon 
että uudella puheenjohtajalla 
olisi ideoita ja rohkeutta puut-
tua asiaan.

Omalla puheenjohtajakau-
della olen halunnut, että HGK 
osallistuu aktiivisemmin kuin 

aikaisemmin Suomen golfin ke-
hittämiseen. Tämä sen takia, et-
tä Talissa golfin perusasiat ovat 
säilyneet toiminnan perustana 
erinomaisella tavalla.  Sääntöjä 
kunnioitetaan ja muitten huomi-
oiminen sekä käyttäytymisasiat 
ovat hyvällä mallilla. Tali on ur-
heiluseura, jossa on laadukasta 
harrastetoimintaa. Tali voi siten 
olla esimerkki monelle nuorem-
malle seuralle.

Kuten useimmat ehkä tietävät, 
olen Golfliiton Liittovaltuus-
ton varapuheenjohtaja. Siinä 
ominaisuudessa olen vetänyt 
työryhmää, jonka tehtävänä on 
löytää toimintatapoja niin kutsu-
tuille sitoutumattomille pelaajil-
le. On ollut surullista huomata, 
kuinka golfin perusasioita ei 
enää kunnioiteta, vaan henkilö-
kohtaisen edun ajaminen ja jo-
pa moraalittomuus on levinnyt 
laajalle golfin pariin viimeisten 
vuosien aikana. 

Viime vuosien hypen aikana 
uusia jäseniä on tullut golfin pii-
riin paljon, mutta golfia pelataan 
vähemmän kuin aikaisemmin. 
Uskon kuitenkin, että golfin 
viisaria voidaan vielä kääntää 
oikeaan suuntaan, jos toimenpi-
teisiin tartutaan.

För min del är  detta sista 
gången ja skriver i Tali tidnin-
gen som ordförande. De gångna 
åren har varit givande om än 
ganska arbetdryga. Jag hoppas 
att jag lämnar ordförandeskapet 
I klubben till min efterföljare I 
något bättre  skick än klubben 
var då jag tog over ordföran-
desskapet. Det måste vara varje 
ordförandes plikt att utveckla 
och förbättra förutsättningarna 
för medlemmarna att utöva sitt 
golfsepelande. Vi vet alla att för 
medlemmarna I en golfklubb  
finns det ingenting viktigare än  
egen golf.

Jag vill tacka alla medlemmar  
för visat intresse och hoppas att 
allas vår golf bara blir bättre I 
framtiden.

Hyvät jäsenet.
Minun toimintakauteni pu-

heenjohtajani on loppumassa.  
Sitoutuneisuuteni omaan klu-
biini  ei vähene  sen takia. Pari 
vuotta sitten yritin lanseerata 
sloganin. ”Senioreista singeleik-
si”. Omalta osaltani olen päättä-
nyt että tämä asia voisi toteutua 
kaudella 2011. Haastan kaikki 
seniorit mukaan tämän tavoit-
teen toteuttamiseksi.   Lupaan 
tarjota lasillisen jokaiselle, joka 
toteuttaa tämän tavoitteen.

Haluan kiittää kaikkia jäseniä 
saamastani tuesta ja arvostelus-
ta. Tähän toimenkuvaan kuulu 
kaikki asiat eikä minulle ole tul-
lut sieluuni yhtään uusia arpia.

Tervetuloa syyskokoukseen. 
Leif Ekström 

Seniorista singeliksi

HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.12.2010 klo 
19.00 Metropolian tiloissa Vanha viertotie 23.  Ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu 18.15 alkaen.

Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi vastalause, jossa 
allekirjoittajat protestoivat avoimia ja kutsukilpailuja, jotka 
täyttävät kuukauden (yli 30 kilpailupäivää) kesäkaudesta  ja 
senioritoimikunnan yksimielinen esitys senioritoimikunnan 
puheenjohtajan jäsenyydestä HGK :n johtokunnassa.

Johtokunnasta erovuorossa ovat johtokunnan puheenjohtaja 
Leif Ekström, klubin kapteeni Teemu Tanner, naisten kapteeni 
Tiina Selin ja kaksi muuta johtokunnan jäsentä: juonioritoimi-
kunnan puheenjohtaja Henrikki Tolonen ja kilpailutoimikun-
nan puheenjohtaja Jaana Jalonen

Vastalauseen allekirjoittavat ovat: Aarne ja Anne Nordberg, 
Kenneth Wrede, Jussi Vartiainen, Bernt Heikel, Kauko ja An-
neli Korpela, Janne Altonen, Henrik Malmberg, Harry Elf, 
Martti Yli - Renko, Esko Hämäläinen, Asko ja Mirja Arkkola, 
Ritva ja Risto Lehmusvuo, Alf Forström, Tauno Huttunen, 
Kalevi Tellqvist, Leo Stjernvall, Klaus Collin, Matti Salimä-
ki, Risto-Matti Kauhanen, Maija Viro, Maija Nyman, Voitto 
Lahtinen, Seppo Pohjola, Marja ja Ani Aalto -Setälä, Matti ja 
Astrid Merikallio, Matti Suomela, Kari ja Marjatta Björses. 

Tervetuloa!

Syyskokous

PuHEENjoHtAjALtA
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Aloitan tämän viimeisen ko-
lumnin haikein mielin. Toisaalta 
siksi, että kausi alkaa ohi, tuuli 
tuivertaa ja lämpötilat hipovat 
nollalukemia. Toisaalta siksi, 
että kahden vuoden kausi kap-
teenina on päättymässä.

Kautta muistellessa palau-
tuu kuitenkin mieleen paljon 
mukavia asioita. Pelit alkoivat 
varhain ja kenttä oli alusta al-
kaen erinomaisessa kunnossa. 
Saimme nauttia ennätysläm-
pimästä kesästä, mikä on nä-
kynyt pelituloksissa - paitsi 
allekirjoittaneen, jonka tasoitus 
nousi sitkeästä yrittämisestä ja 
nuoruusvuosien kierrosluvuista 
huolimatta yhden pykälän.

Kotimaiset klubiottelut sujui-
vat tällä kaudella tuloksellisesti 
kehnosti, hävisimme kaikki ot-
telut. Mutta ne olivat tiukkoja ja 
kääntyivät tappioksi vasta tiukan 
taistelun jälkeen. Joukkuehenki 
oli kaikissa matseissa korkealla 
ja hauskaa oli. Joukkueiden ko-
koaminen ei aina ollut helppoa, 
varsinkin kotiotteluihin. Voin 
edelleen suositella näitä koitok-
sia, niiden kautta tutustuu sekä 
klubimme että ystävyysseuro-
jemme pelaajiin.

Todennäköisesti maailman 
pitkäikäisin klubiottelu HGK- 
Stockholms Golfklubbpelattiin 
75-vuotis juhlaotteluna Tukhol-
massa heinä-elokuun vaihtees-
sa. Kotitaika ei murtunut tällä-
kään kertaan, vaan ottelu päättyi 
isäntien voittoon. 

Jos johtokunnalla ja kaptee-
nilla on viime vuodet ollut yksi 
keskeinen missio, se on ollut 
pelinopeuden ja sujuvuuden 
parantaminen - “Talin tahtiin” 
palaaminen. Tämä kausi mie-
lestäni osoittaa, että olemme 
onnistuneet. Ansio tästä kuuluu 
teille kaikille. Ja niille toimen-
piteille, joita tällä kaudella on 
sovellettu, etenkin 10 minuutin 
lähtöväleihin siirtyminen heti 
kauden alusta. Tämä on syytä 
ottaa pysyväksi käytännöksi.  

Uskon, että kohentuneeseen 
pelinopeuteen on vaikuttanut 
myös jäsenistömme - ja myös 
vieraspelaajien - tietoinen pyr-
kimys joutuisampaan käyttäy-
tymiseen kentällä. Petrattavaa 
näkisin vielä siinä, että hitaam-
mat ryhmät voisivat päästää 
nopeammat herkemmin ohi, jos 
vaikka kahden ryhmä etenee ri-
vakasti foursomen takana.

Olen ollut erityisen iloinen 
reippaasta Tali-hengestä. Klu-
bitoimikunta ja kollegani Tiina 
ovat tehneet erinomaista työtä. 
Toimikunnan järjestämät tapah-
tumat ovat hyviä, vaikka osal-
listuminen voisi olla aktiivisem-
paakin. 

Talilaiset noudattavat kiitet-
tävästi etikettiä. Lisäksi naapu-
rustosta ei ole kahden vuoden 
aikana tullut minkäänlaista 
kielteistä palautetta kapteenin 
korviin. Golfpelaajien ja kentän 
laitamilla asuvien ja ulkoilua 
harrastavien ihmisten välinen 
symbioosi näyttää toimivan.

Johtokuntatyöskentely on ol-
lut jämäkkää ja tehokasta Le-
fan johdolla. Ei ole tarvinnut 
äänestää. Yhteinen näkemys on 
löytynyt rakentavan keskustelun 
kautta. Johtoajatuksena kaikilla 
on ollut klubin asioiden hoitami-
nen ja uudistaminen Talin perin-
teitä kunnioittaen. 

Ilkka on ollut kapteenin tuki 
ja turva. Hän tiiminsä kanssa an- 
saitsee ison kiitoksen mittavasta  
päivittäisestä panoksesta klubim- 
me hyväksi. Kiitän myös koko 
jäsenistöä saamastani tuesta. 

... on aika valita uusi kaptee-
ni. Ehdotan seuraajakseni kai 
Wistiä, joka on seuramme pit-
käaikainen jäsen. Kai on aktiivi-
nen klubilainen ja erinomainen 
pelaaja, tänä vuonnakin hän 
otti kilpailuistamme kahmalol-
la palkintoja. Lisäksi Kai tuo 
johtokuntaan merkittävää asi-
antuntemusta verkottuneena ja 
taitavana verojuristina.

Teemu Tanner

Tämä kapteeni on tehnyt tehtävänsä...

kAPtEENiLtA
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Mitkä ovat naisten kapteenin 
tehtävät? Pöyhiä televisiohuo-
neen tyynyjä ja varmistaa että 
naisten pukuhuone on aina tip-
top? Toimia onnettarena arpa-
jaisissa? Puuhastella naistoimi-
kunnassa sitä sun tätä?  Koska 
olen törmännyt aika erilaisiin 
käsityksiin ja uskomuksiin, on 
syytä ehkä hieman selventää 
asiaa.

Talissa ei ole ollut naistoimi-
kuntaa pitkään aikaan, toisin 
kuin monessa muussa klubissa. 
Sen tilalla on klubitoimikunta, 
jonka puheenjohtaja naisten 
kapteeni on. Klubitoimikunta 
vastaa klubitapahtumien, sa-
moin kuin toimikunnan omien 
ja naisten kilpailujen järjestä-
misestä. Toiminta palvelee koko 
jäsenistöä, ei pelkästään naisia.  
Esimerkiksi Midnight Sun kuu-
luu klubitoimikunnan vastuulle.  

Työjärjestyksen mukaan nais-
ten kapteeni vastaa naisiin liitty-
vistä kapteenin tehtävistä. Raja 
klubin kapteenin tehtäviin on 
tässä kohtaa häilyväinen, meil-
lähän on klubin kapteeni myös 
näitä hoitamassa. Talissa on nai-
sia suhteellisesti ottaen enem-
män kuin klubeilla yleensä, noin 
350 eli 35 % aktiivijäsenistöstä. 

Ottaen huomioon golfin 
miesvaltainen tausta ja traditi-
ot, olen itse tulkinnut asiaa niin, 
että naisten kapteeni varmistaa 
omalta osaltaan, että molempia 
sukupuolia kohdellaan tasapuo-
lisesti, samoin oikeuksin, eh-
doin ja eduin.  Naisten kapteeni 
on myös johtokunnan jäsen ja 
sitä kautta yksi klubin keskei-
simpiä päättäjiä.  Toiminnan 
ohjaus tapahtuu johtokunnasta 
käsin, vaikka se ei aina ulospäin 
näykään. Lisäksi naisten kaptee-
ni osallistuu ravintolapalvelujen 
kehittämiseen. 

Omalta osaltani olen vienyt 
palautetta jäsenistöltä eteenpäin 
ravintolaan ja ottanut kantaa ra-
vintolan omiin ideoihin.  Tosin 
kaikkiin asioihin, kuten esimer-

kiksi oluttuopin tai kahvikuppo-
sen kulloisenkin hintaan, nais-
ten kapteeni ei luonnollisesti voi 
vaikuttaa. 

Klubitoimikunta järjesti tänä 
vuonna kaksi scramblea: Kaipa-
us Golf sekahaku kesäkuussa ja 
Rapugolf syyskuussa. Molem-
mat tapahtumat olivat hauskaa 
yhdessä oloa golfin lomassa ja 
järjestelyt huippuluokkaa. Li-
säksi Talissa järjestettiin syys-
kuussa avoin scramble.

Toivottavasti nämä kolme hie-
noa tapahtumaa innostavat myös 
niitä jäseniämme, jotka eivät ole 
kiinnostuneita perinteisistä kil-
pailuista, hakeutumaan vaikka-
pa tämän pelimuodon pariin.

Naisten avoimet kilpailut 
eli Golf Digest Ladies Open 
ja Gloria Open pelattiin Talin 
naisten komennossa - ja kovas-
sa helteessä. Glorian scratch 
sarjan voitti Elina schuurman 
ja tasoituksellisen lyöntipelin 
Pirkko sainio. Golf Digestissä 
tuli komea kolmoisvoitto järjes-
tyksessä Erja saraste, Marja 
koski ja Marja-Liisa Niemi. 
Kauden Grand Champion eli 
tiistisvoiton viime vuodelta uusi 
Monica reponen, naisten haas-
tereikäpelin valtiaaksi nousi Si-
ni Karttunen.

Muutama sana vielä Talin 
tahdista, joka lukeutuu omiin 
suosikkiaiheisiini. Ensimmäisen 
vuoden kokemukset ovat olleet 
myönteistä. Eniten ärsyyntynyt-
tä palautetta olen saanut jäse-
niltämme, kun neljän pelaajien 
ryhmät eivät päästä pienempiä 
ryhmiä ohi, jos itse pelaavat 
Talin tahdissa eli neljän tunnin 
pintaan.

Taannoin illallisella Talissa 
sivuttiin tätä asiaa ja vuosi-
kymmenet Talissa pelanneiden 
jäsenten kommentit olivat mie-
lestäni tavattoman kiintoisia ja 
huomion arvoisia: 

”Eikö pitäisi olla aivan itses-
tään selvää, että jos takana tule-
va ryhmä on nopeampi, heti käsi 

pystyyn ja nopeammat ohi”, ja 
” Muistan kun äitini toi minut 
aivan pikkupoikana pelaamaan 
ja heti opetti, että nopeimmat pi-
tää päästä ohi”. Tutkikaapa mie-
lessänne näitä viisaita sanoja ja 
kurkatkaapa nettisivuille, jossa 
Ilkan kirjoitus kesäkuulta pal-
jastaa, kuinka jopa itse Buddha 
pelaa golfia Talin tahdissa!

Ehdotukseni seuraavaksi 
naisten kapteeniksi on jaana 
karhila-räsänen. Ehdotus on 
hyväksytty naisten syyskoko-
uksessa 28.9. Jaana on monille 
tuttu erityisesti junioritoimin-
nasta, ansioistaan hän on saanut 
Golfliiton hopeisen ansiomer-
kin.  Jaanalla on kaikki edelly-

Naisten kapteeni varmistaa tasa-arvoa

tykset, taito ja tahto viedä eteen-
päin naisten kapteenin vastuulle 
kuuluvia asioita ja kehittää rei-
lua klubihenkeä. Talin nuorison 
tuntijana hän on myös oikea 
henkilö ja aktiivinen toimija 
luotsaamaan asioita eteenpäin 
seuraavalle sukupolvelle. 

Hyvät ystävät, kiitos teille 
näistä kahdesta vuodesta, on ol-
lut hienoa tehdä töitä kanssanne 
ja tutustua niin moniin minulle 
uusiin ihmisiin. Itselläni alkaa 
olla takana ensimmäinen vuosi 
senioreissa, joten tavataan vii-
meistään ensi kesänä vaikkapa 
seniorimaanantaissa.

.
Tiina Selin

LAdykAPtEENiLtA
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Viime talvena kilpailuvaliokun-
ta teki töitä ensin uuden Head 
Pron valinnan kanssa ja valin-
nan tapahduttua uuden kilpaval-
mennusohjelman parissa.  Suuri 
muutos aikaisempiin kilpagolfin 
edustusryhmiin verrattuna oli 
se, että nyt jaoimme rahalliset 
resurssit lähes täysin tasan eri 
kilparyhmien kesken.  Tukea ja 
valmennusta saivat maan ykkös-
kiertueella pelanneiden huippu-
jen lisäksi myös Haastajatour 
-pelaajat, sekä Midit että Seni-
orit. Toinen merkittävä muutos 
ohjelmaan oli se, että mukana-
olo edellytti vastikkeen suorit-
tamista, vähän samaan tapaan 
kuin junnufarmissa on jo tehty 

useamman vuoden ajan.  
Ensimmäisen kauden pe-

rusteella uusi ohjelmamme oli 
menestys.  Ainakin mikäli si-
tä mitataan ryhmiin mukaan 
haluavien pelaajien määrällä.  
Kilpavalmennusryhmäläiset ja-
kautuivat seuraavasti; FT-tourin 
pelaajia meillä on ryhmässä 
mukana 7, joista 4 ammattilai-
sia.   Haastaja - tourin pelaajia 1, 
Midejä mukana 9 ja Senioreita 
10.  Luonnollisesti junioreilla on 
myös omat ryhmänsä.

Ryhmään kuuluminen edel-
lyttää tiettyä pelitasoa, mutta 
myös ennen kaikkea halua kil-
pailla kansallisilla kiertueilla 
sekä panostaa oman pelinsä 

kehittämiseen. Pohjana koko 
kilpavalmennusjärjestelmän 
luomiselle oli HGK:n strategias-
sakin kirjattu päätös; tavoitteena 
menestyä kaikilla tasoilla ja eri 
ryhmissä kansallisissa kilpai-
luissa.  

Ja hyvinhän me myös pärjät-
tiin

Juniorit saivat joukkue SM 
hopeaa sekä voittivat joukku-
ereikäpelisarjan mestaruuden.   
Mideissä karoliina tiivola 
saavutti lyöntipelin SM hopean 
sekä senioreissa Heli Ekström 
reikäpelin SM kultaa ja menes-
tystä täydensi Eila koutuanie-
men pronssi samoissa kisoissa.  
Molemmat seniorinaisemme 

edustivat Suomea myös naisten 
EM joukkueessa.  

FT -kilpailuissa tuomas 
tuovinen voitti Pickalan osa-
kilpailun, joachim Altonen oli 
toinen Meri-Teijossa sekä tho-
mas Hutton oli reikäpelin SM 
kisoissa neljäs.  Näistä on hyvä 
jatkaa ensi vuodelle.

Kokemuksia ja kommentteja 
olemme keränneet kesän var-
rella ja nyt talven aikana on 
tarkoitus hieman tarkentaa ryh-
mään kuulumisen kriteereitä ja 
maksuperusteita.  Pääpiirteittäin 
ohjelma tulee pysymään saman-
kaltaisena ja kannustavan ympä-
rivuotiseen harjoitteluun.  

Erkko Trophy, Finnair Masters ja 
kilpagolfin uusi valmennusohjelma 
kesän kohokotia

Karin Koch ja kuvaajamme 
Thomas Antila tarkkoina  
Finnair Mastersin 18. 
reiällä.
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kilpailuhalukkuus laskussa
Talissa on perinteisesti ollut 
laaja kilpailukalenteri johon 
on mahdutettu paljon niin omia 
kuin avoimiakin -kilpailuja.  Pa-
rin viime vuoden aikana kilpai-
lujen osanottajamäärät ovat kui-
tenkin pudonneet vuosi vuodelta 
ja joitain perinteisiä pokaaleja 
on jouduttu jopa hyllyttämään 
vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 
Näistä esimerkkinä on meidän 
vanhin kilpailu, Kevingen po-
kaali sekä The Kämp’s Cup.  
Vuosi toisensa jälkeen olevia 
kestosuosikkeja ovat Isä ja Poi-
ka, joka tänä syksynä keräsi 
ennätyksellisen 148 kilpailijaa.  
Midnight Sun niin ikään kuuluu 
edelleen monen talilaisen juhan-
nusperinteisiin.   

Hälyttävänä pidän kuitenkin 
sitä, että omiin mestaruuskil-
pailuihin osallistuminen on 
parin viime vuoden piristyksen 
jälkeen taas laskussa, lukuun 
ottamatta junioreita sekä ve-
teraaneja.  Kadehtien seuraan 
muiden klubien mestisten osal-
listujamääriä, jotka ovat selvästi 
toisella sadalla - ainakin pääsar-
joissa.  Toisaalta mestarit karsiu-
tuvat akanoista pienemmässäkin 
joukossa, eikä voittajien saavu-
tusta saata vähätellä. Petri Leh-
to hallitsi miesten kilpailua ja 
loistavan come backin teki nais-
ten puolella Elina schuurman, 
jolle voitto taisi olla jo uran 13.   
Petrilläkin mestaruuksia on jo 
viisi.  Onnea mestareillemme!

Viikkokilpailut 
uudella paikalla
Kilpailujen osallistujakato nä-
kyy valitettavasti myös mei-
dän viikkokilpailuissa. Naisilta 
saimme viime vuonna palautet-
ta siitä, ettei heille tahdo löytyä 
merkkareita koko kierrokselle. 
Muutimmekin viimevuotista 
varausjärjestelmää siten, et-
tä allokoimme naisille omia 
lähtöjä viikkokilpailupäivinä 
ja toivoimme heidän löytävän 

toisensa helpommin.  Kun osal-
listujastatistiikkaa katsoo, niin 
eivät näemmä löytäneet.  

Miesten ja senioreiden sar-
joissa starttien pudotus oli jo-
pa 30 % aikaisempaan vuoteen 
verrattuna.   Pohdittuamme toi-
mikunnassa ratkaisua ja vaih-
toehtoja, päätimme yhdistää 
viikkokilpailupäivän miesten 
ja naisten osalta.  Uusi pelipäi-
vä on kesällä 2011 keskiviikko.  
Nyt toivotaan, että saamme van-
hojen pelaajien lisäksi mukaan 
myös pariskunnat.  Ja takaan, 
että naisille löytyy varmasti pa-
remmin kirjureita.  

Kuten mestaruuskilpailuissa-
kin, ei viikkokilpailujen pelil-
lisiä suorituksia tarvitse vähä-
tellä. Naisten viikkokilpailun 
Grand Champion oli Monica 
reponen.  Miesten puolella klu-
bitiin kausimestariksi pelasi Bä-
bä Heikel ja backtiin mestariksi 
hänen poikansa Hasse Heikel.   

Senioreiden viikkokilpailuis-
sa eniten pisteitä saivat Hilkka 
sainio ja Martti yli-renko.

En nyt malta olla vielä kehai-
sematta, että ensimmäistä kertaa 
taisi Kilpailutoimikunta voittaa 
ottelun Kapteenit ja toimikun-
nat.  Hyvään tulokseen varmasti 
siivitti se, että itse podin flunssa 
kotona ;-)

kansainväliset tähdet talissa
Elokuussa pelatussa Erkko 
Trophyssa saimme mukaan 
kaikkien aikojen pelaajatähdis-
tön.  Yhteistyö ja kilpailusuun-
nittelu Suomen Golfliiton kans-
sa takasi meille Taliin monet 
eurooppalaiset golftaiturit.   Mu-
kaan saatiin lähes 40 ulkomaa-
laista pelaajaa, kahdestatoista 
eri maasta. Ennakkosuosikkina 
oli Italialainen Andrea Pavan, 
+6, joka niukasti jäi edellisellä 
viikolla hopealle henkilökohtai-
sissa Euroopan mestaruuskilpai-
luissa.  

Hauskana sattumana oli kui-
tenkin se, että voitosta myös 

Talissa kuten edellisellä viikol-
la Vanajanlinnassa taistelivat 
tanskalainen ja italialainen, ai-
na play offiin asti. Talissa kuten 
Vanajanlinnassakin voitto mat-
kasi Tanskaan. Hienon kilpai-
luhuipennuksen meille tarjosi 
joachim Hansen ja Niccolo 
Quintarelle. Miehet pelasivat 
tismalleen tasapäin samoja kier-
roksia (67, 72 ja 67) kisapäivinä 
ja paremmuus ratkaistiin vasta 
ensimmäisellä play off reiäl-
lä, jossa Hansen teki loistavan 
bunkkeribirkun. Naisten kilpai-
lun voitti Linda Henriksson 
lyönnin erolla Elina Nummen-
päähän.

sade ja kylmyys 
vaivasivat LEt:ia
Parin viime vuoden kohtalais-
ten sääolosuhteiden jälkeen sa-
de riepotteli jälleen kisaviikkoa 
ja miksen myös vapaaehtoisia.  
Elo- syyskuun vaihde on aina 
aika arpapeliä säiden suhteen.  
Intiaanikesän jälkeen luihin ja 
ytimiin mennyt kolea sää tuntui 
ehkä tavallistakin pahemmalta.  
Kilpailut saatiin kuitenkin vie-
tyä läpi pienistä keskeytyksistä 
ja myöhästelyistä huolimatta.   

Vapaaehtoistoimintamme sai 
jälleen isoa kiitosta järjestäjiltä.  
Luonnollisesti kiitosta sai myös 

kenttä sekä kenttähenkilökunta 
Esan johdolla.  Iso kiitos vapaa-
ehtoisten puolella kuuluu jälleen 
Heli Ekströmille sekä uutena 
tulokkaana meidän ihka ihanal-
le jenni kemppaiselle, joka ei 
suotta saanut kesällä lempini-
mekseen Hymiö.

LET - organisaatio on nyt niin 
vakuuttunut meidän kyvyistä 
järjestää kansainvälinen turnaus, 
että meille ollaan tarjoamassa 
ensi vuoden kilpailukalenterista 
huomattavasti parempaa ajan-
kohtaa.  Edellytyksenä tietysti, 
että kilpailu pelataan Suomessa 
ja Talissa.  Neuvottelut ovat vie-
lä kesken, eikä mitään varmuu-
della ole lyöty lukkoon, mutta 
jos kaikki menee kuten ajateltu, 
pelataan seuraava tourin kilpailu 
Suomessa Juhannuksen jälkei-
sellä viikolla.  Tässä tapaukses-
sa vapaaehtoisten tulee varautua 
pipoon ainoastaan auringonpis-
toksen pelossa.

Lopuksi haluan kiittää vielä 
kaikkia kilpailutoimikunnassa 
sekä kilpailutoimitsija -ryhmäs-
sä mukana olleita henkilöitä.  
Jälleen yksi kilpailukesä purkis-
sa!  Iso kiitos siitä kuuluu teille.

Joululämpöä odotellessa,

Jaana Jalonen
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Senioreiden maanantaigolf aloi-
tettiin 10.5. Työssäkäyville jär-
jestettiin mahdollisuus pelata il-
tapäivällä klo. 17 lähtien. Kesän 
aikana pelattiin 18 osakilpailua 
ja lopputuloksessa otettiin huo-
mioon jokaisen osallistujan 12 
parasta kierrosta. Seniorimaa-
nantaihin osallistui keskimää-
rin 30 pelaajaa (5 naista ja 25 
miestä). 

Osallistujamäärä koko kaudel-
la oli 71 (55 miestä ja 16 naista) 
ja lähtöjä oli 477. (614/v.2009, 
355/v.) 2008, 465/v. 2007). 

Hilkka sainio, Ensio sipro-
nen ja Martti yli-renko pela-
sivat kaikki 18 kierrosta. Eniten 
pisteitä kauden aikana pelasivat 
Hilkka Sainio ja Martti Yli-
Renko.

Vuoden seniorigolffariksi 
Hilkka Sainion jälkeen valittiin 
Ensio Sipronen.

The Erkko Trophy kutsu-
kilpailun aikana 9.8. pelattiin 
maanantaigolf Espoon golfseu-
ran kentällä.

Finnair Mastersin alusviikol-
la 23.8 pelattiin maanantaigolf 
Kullo Golfin kentällä.

Kesän mittaan kerättyjen 
formulapisteisen mukaiset pal-
kinnot jaettiin perinteisesti yh-
teisessä päättäjäistilaisuudessa, 
jossa oli kolmisenkymmentä 
osallistujaa.

klubiottelut ja muut 
seniorikilpailut
Klubiotteluiden määrää oli kuu-
si, joista kaksi oli nk. kolmikan-
taottelua.

Voiton saimme Vuosaaresta, 
Mastersista, Pickalasta ja Nor-
dcenteristä. 

Hävisimme StLG:lle, Kurkil-
le, Sarfvikille ja Espoon golfille. 

Voitot ja tappiot menivät siis 
tasan. Kotikentällä pelasimme 

kolme ja vieraissa kolme otte-
lua. 

Uudenmaan alueen seniorei-
den reikäpelikilpailussa Talin 
kanssa samaan lohkoon kuului 
Sea Golf Rönnäs, Hill Side Golf 
ja Hangon Golf. Kesäkuussa 
pelatuissa karsintaotteluissa 
voitimme Hill Siden 4-2. Pe-
lasimme Hangon kanssa tasan 
3-3, mutta voitettujen reikien 
määrä ratkaisi voiton Hangol-
le. Hävisimme Rönnäsille 5 - 1. 
Karsintaotteluiden perusteella 
Rönnäs selvisi jatkoon.

Joukkueessamme pelasivat 
Eila koutuaniemi, Heli Ek-
ström, Lauri Piha ja kristian 
salonen.

60 vuotta täyttäneille naisille 
ja 65 vuotta täyttäneille miehil-
le tarkoitettuun avoimeen Ve-
teraanipokaali-kilpailuun 23.6 
osallistui 37 henkilöä; naisten 
sarjan voittaja oli Helka Chap-
man nettotuloksella 72 ja mies-
ten sarjassa Pekka Meriluoto 
nettotuloksella 69 lyöntiä.

1.7. pelattiin Detur Senior 
Open -kisa 64 kilpailijan voi-
min; sponsori oli lahjoittanut 
kummankin sarjan parhaille 
pelaajille sekä kilpailun jälkeen 
läsnäolijoiden kesken arvotta-
viksi hienot lahjakorttipalkin-
not. Naisten sarjan voitti ritva 
Hankio (SHG) tuloksella 37 ja 
toiseksi tuli Monica reponen 
tuloksella 36. Miesten sarjan 
voitti jari reponen tuloksella 
41, Reiällä 7 pelasi lähimmäksi 
lippua (1,93m) Hilkka sainio.

Ministeri Erkon 60-vuotispo-
kaaliin 4.8. osallistui peräti 58 
pelaajaa. Voittaja oli kenneth 
Chapman tuloksella 78. 

Senioritoimikunta kokoontui 
6 kertaa. 

Tapio Björklund

Senioreille voitot Vuosaaresta, 
Mastersista, Pickalasta ja Nordcenteristä

Ensio Sipronen seuraa Hilkka Sainiota vuoden seniorigolffarina.

Voittajia ja palkittuja.

Ja hauskaa oli.

sENiorit
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Vuosi sitten lokakuussa ajoin 
elämäni ensimmäistä kertaa 
Talin porteista sisään ja kävin 
tutustumassa pihapiiriin ennen 
jännittävää työhaastattelua. 
Kaikki tapahtui todella nopeasti: 
huomasin ilmoituksen samana 
päivänä kun paikka oli tullut ha-
kuun, laitoin heti hakemuksen ja 
sain soiton seuraavana päivänä. 
Tali tuntui heti kotoisalta ja ajat-
telin, että tämä voisi olla minun 
paikkani. Muutaman päivän ku-
luttua sain positiivisen viestin.

Golfkenttä työympäristönä ei 
ollut minulle vieras, mutta en 
osannut arvata kuinka erilaisia 
kentät ja niiden yhteisöt voivat 
ollakaan. Kun ensimmäisen ker-
ran sain selostuksen jäsenistön 
rakenteesta, aktiiveista ja pas-
siiveista, ajattelin että onneksi 
minulla on talvi aikaa opetella 
näitä asioita. Seuraavaksi sain 
eteeni tapahtuma- ja kilpailuka-
lenterin ja tuolloin jo mietin et-
tä selviänköhän tästä sittenkään. 
Avoimet kilpailut olivat minulle 
täysin uusi tuttavuus, ja myös 
erilaiset viikkokilpailut ja rei-
käpelit alkoivat huimata päätä.

Pikku hiljaa talven aikana toi-
mikuntien kokouksissa istues-
sani tuleva kesä alkoi avautua. 
Silloin vasta ymmärsin, ettei mi-
nun tarvitse tehdä kaikkea yksin 
vaan jäsenistö itse oli vahvasti 
kaikessa mukana. Vielä kun sain 
korvaamattoman osaavan cad-
diemaster- tiimin, aloin uskoa, 
että tämä on mahdollista viedä 
läpi.

Hyvin nopeasti minulle selvi-
si, että Talissa on kova tekemi-
sen meininki. Olin hämmästynyt 
kuinka monet jäsenet tekevät 
töitä toimikunnissa ja toimivat 
vapaaehtoisina suurimmissa kil-
pailuissa. Olin itse mukana sih-
teerinä juniori-, klubi-, seniori-, 
ja tiedotustoimikunnassa. Se oli 
mainio keino tutustua talilaisiin 
jo talven aikana, ja suositte-
lenkin toimikuntaan liittymistä 
lämpimästi erityisesti kaikille 

uusille jäsenille. Näin on helppo 
päästä heti sisälle klubin toimin-
taan ja samalla klubi saa uusia ja 
tuoreita näkökulmia.

Olen huomannut, että mo-
nella talilaisella on erilainen 
näkemys jäsenistöstään kuin 
minulla. Aivan poikkeuksetta 
uuden jäsenen tavatessani minut 
toivotettiin lämpimästi tervetul-
leeksi joukkoon. Usein tuota toi-
votusta kuitenkin seurasi pieni 
varoitus, ”jotkut sitten saattaa 
olla vähän..”. 

Kesän aikanakin minusta pi-
dettiin hyvää huolta ja silloin 
tällöin tiedusteltiin ovatko kaik-
ki olleet ystävällisiä. Minä en 
ole vielä tähän mennessä tör-
männyt tuohon peikkoon, josta 
monet ovat varoitelleet. Se tai-
taakin olla pelkkää kaupunkile-
gendaa?

Koko kesä meni osaltani ope-
tellessa uutta. Onneksi apunani 
olivat kokeneet caddiemaster-
konkarit Eeva ja Jesse, sekä 
tuoreet tulokkaat Otto ja Jenni. 
Kaikkien vahvuudet yhdistä-
mällä onnistuimme mielestäni 
kiitettävästi. Toivottavasti myös 
te jäsenet olitte tyytyväisiä pa-
nokseemme. 

Caddiemasterin tehtävä Talis-
sa ei ole helpoimmasta päästä, 
sillä tekemistä ja muistettavaa 
riittää jokaiselle päivälle ja jo-
kaiselle tunnille. Haasteita asia-
kaspalveluun golfkentällä tuo 
myös säännöistä kiinnipitämi-
nen. Joskus pelisilmää on hyvä 
käyttää ja tehdä poikkeuksia, 
mutta jos poikkeuksia tehdään 
jatkuvasti, siitä tulee sääntö. 

Muun muassa kilpailuihin 
määräajassa ilmoittautuminen 
aiheutti välillä pään vaivaa. 
Myös syksyn pakkasaamuina 
muutama pahoitti mielensä kun 
pääsy kentälle ei onnistunut-
kaan. Onkin hyvä muistaa, että 
ohjeiden mukaan toimiminen on 
osa hyvää palvelua eikä siitä pi-
dä loukkaantua.

Itselläni golfin pelaaminen oli 

tänä kesänä hyvin minimaalista. 
Pääsin kerran kiertämään Talin 
ja tuon kierroksen aikana tutus-
tuin erityisesti bunkkereihin. 
Siitäkin huolimatta pidin ken-
tästä erittäin paljon. Kesän toi-
sen, ja viimeisen, kierroksen pe-
lasin Virossa Niitväljän hienol-
la kentällä, missä taistelimme 
henkilökunnan mestaruudesta. 
Muutoin tyydyin seuraamaan 
lajia työhuoneeni ikkunasta, 
mistä on muuten hyvät näkymät 
ykköstiille. 

Nyt kun muistelen mennyttä 
kesää, tuntuu luontevalta muis-
tella vielä vähän pidemmälle. 
Meillä on nimittäin yhteinen 
ystävä, Katri. Katri työskenteli 
Talissa äitiyslomasijaisena ai-
van kuten minäkin. Katri toimi 
Kytäjällä esimiehenäni ja näin 
ollen voinkin ylpeänä kertoa 
olevani Katrin oppityttö. Olen 

Tali Jennin silmin
törmännyt vuoden aikana mo-
niin Katrin huolella arkistoi-
miin tiedostoihin ja kansioihin. 
Tuntuu aivan siltä, että Katri 
olisi kokoajan seurannut teke-
misiäni ja ehkä jopa ohjannut 
oikeaan suuntaan. Viimeisenä 
päivänä Kytäjällä jätin Katrille 
kiitoskortin kesästä ja loppuun 
kirjoitin: Toivottavasti minusta 
tulee joku päivä yhtä hyvä esi-
mies kuin sinä. Jos olen onnistu-
nut ensikertalaisena tänä kesänä 
siinä tehtävässä edes puoliksi-
kaan yhtä hyvin, niin voin olla 
tyytyväinen.

Kiitokset kaikille kuluneesta 
kaudesta ja kaikista niistä opeis-
ta, mitä olen tämän vuoden ai-
kana saanut. Olen kuviossa mu-
kana myös ensi kesänä, joten 
tapaamisiin Talissa!

Jenni Kemppainen
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Viikko 
EU-golFiN 
hUiPUlla
Kuvat: Thomas Antila
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Kesäkuun yhdeksäntenä päivä-
nä vuonna 1935 alkanutta seu-
raottelua Helsingin Golfklubin 
ja Tukholman Golfklubin vä-
lillä voidaan hyvällä syyllä pi-
tää ainakin Manner-Euroopan 
vanhimpana lajissaan. Brittein 
saarilta, missä laji on satoja 
vuosia vanhaa, löytyy vieläkin 
vanhempia otteluita, joista yksi 
on esimerkiksi ammattilaisten 
vuonna 1927 eli vain kahdek-
san vuotta aikaisemmin alkanut 
Ryder Cup. 

Tämän ottelun yksi aloitteen-
tekijä ja jo ensimmäisessä otte-
lussa itse mukana ollut rafael 
sundblom tuskin osasi aavistaa 
kuinka pitkäikäiseksi ottelu ke-
hittyisi. Kevingen kentän luonut 
ja siksi Mr. Kevingeksi titulee-
rattu Sundblom oli itse asiassa 
maahanmuuttaja eli Ahvenan-
maalta kotoisin.

Juhlaotteluun matkusti yh-
teensä 34 jäsentämme joista 
miehiä 16, naisia 14 ja juniorei-
ta 4. Yleensä ottelumme saadaan 
pelattua kolmessa päivässä, 
mutta nyt tarvittiin neljäs päivä 
jolloin pelattiin ns. hikkorigolfia 
ikivanhoin mailoin ja 1900-lu-
vun alkuvuosien herraskaisissa 
golfasusteissa. 

Ensimmäisenä päivänä olivat 
vuorossa nelinpelit, joissa isän-

nät menivät menojaan ja johtivat 
12.5 - 4.5. Helsinkiläisten aino-
ana lohtuna oli se, että juniorit 
voittivat molemmat ottelunsa. 
Toisena päivänä olivat vuorossa 
hikkoripelit, jossa varusteet oli-
vat vielä vanhempia kuin tämä 
ottelu, sillä hikkorivarret alkoi-
vat vaihtua teräksisiksi vuoden 
1930 alkuvuosina.

Varsinainen seuraottelu jatkui 
kolmantena päivänä singeli-ot-
teluilla, jotka menivät vieraiden 
kannalta aavistuksen paremmin 
eli hävisimme ne ”vain” 12 -22. 

Ottelun neljäntenä päivänä 
pelattiin perinteellinen ja leik-
kimielinen mixed foursome ni-
meltään ”Sisu Pastillen”

Juhlaottelun ylivoimaiseksi 
voittajaksi selviytyi isäntäjouk-
kue Stockholms Golfklubb pis-
tein 40 - 20. 

Paria poikkeuksetta lukuun 
ottamatta on isäntäjoukkue ol-
lut aina voittoisa. Helsinkiläiset 
muistavat vielä hyvin kuinka 
vanha puheenjohtajamme jo-
han schauman evästi, joku 
vuosi sitten, Tukholmaan läh-
tijöitä seuraavasti: ”Muistakaa, 
että on lähes golfetiketin vas-
taista mennä voittamaan vie-
raissa.” 

Ensi vuonna ottelu pelataan 
heinäkuun viimeisenä viikon-

loppuna Talissa jolloin pitäisi 
taas olla meidän vuoromme 
voittaa. 

Tässä yhteydessä on syytä 
kiittää Anne sergeliusta hänen 
monivuotisesta työstään tämän 
ottelun hyväksi.  Hän on ollut 
Suomen joukkueen kaikki kai-
kessa ja on vaivojaan säästämät-
tä ja tuntejaan laskematta haali-
nut kokoon joukkueen, hoitanut 
monimutkaiset matkajärjestelyt 
ja tietenkin lukuisat yhteyden-
pidot Tukholmaan. Kun nyt 
päätit jättää tehtäväsi nuorem-
mille, haluamme kiittää sinua 
Anne suuresta työpanoksesta-
si. Uskon, että joudut olemaan 

kunniavieraana seuraavassa ot-
telussa. 

Annen työtä jatkamaan on jo 
valittu silja johansson, joka 
nuorekkaasta olemuksestaan 
huolimatta on tämän ottelun 
todellinen veteraani pelattuaan 
näitä kamppailuja jo juniori-
vuosinaan. Toivotamme Siljalle 
menestystä vaativassa tehtäväs-
sään. Tämän ottelun säilyminen 
vaatii mielestäni aivan erityistä 
huolenpitoa sillä uudet suku-
polvet pitää saada innostumaan 
tästä aitoa klubikulttuuria vaali-
vasta perinteestä.

Lassi Tilander

Juhlaottelun osanottajat yhteiskuvassa Tukholman Golfklubin vanhan klubirakennuksen edessä. Ennen 
vuotta 1932 rakennus toimi Kevingen tilan navettana.

75-vuotisottelun erikoisuus oli vanhanaikaisin välinein pelattu 
golfkierros. Viime vuosisadan alkuvuosina valmistetut välineet 
olisivat näyttäneet vanhoilta jo seurojen ensimmäisessä ottelus-
sa silloin 75 -vuotta sitten. Asiaan kului, e ttä myös pelaajat itse 
yrittivät pukeutua tuon ajan tyyliin.
 Kuvassa yksi HGK:n parivaljakoista, Tiina Selin ja Ilkka Malka.

Euroopan vanhimman seuraottelun 
75. vuotta juhlittiin kevingessä
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Syksyn aikana olemme asenta-
neet uuden siirtonurmen 14:n 
keltaisen tiin takaosaan ja 15:n 
tiipaikan ylätasolle. Sinällään 
tässä ei ole mitään erikoista, 
mutta kuten pelaajat ovat huo-
manneet, on näille lyöntipaikoil-
le myös asennettu keinonurmea. 
Käynnissä on kahden kilpaile-
van materiaalin testaus, jonka 
perusteella valitsemme parem-
man asennettavaksi myös muu-
tamille muille lyöntipaikoille 
lähitulevaisuudessa.

Kenttätoimikunta on pitkään 
miettinyt keinoa parantaa tiet-
tyjen lyöntipaikkojen laatua. 
Varjoisat tiialueet eivät tahdo 
kestää nykyistä kulutusta, vaan 
joudumme osan kaudesta pelaa-
maan heikkokuntoisilta lyönti-
paikoilta. Myös nykyiset leik-
kuumenetelmät osaltaan lisää-
vät kulutusta. Käytännössä tämä 
koskee väylien 8,11,12,14,15 ja 
18 lyöntipaikkoja. Ongelman 
ratkaisu edellyttää varjostavien 
puiden harvennusta, vaihtoeh-
toisten ruoholajikkeiden (lähin-
nä juurtonurmikka) käyttöä sekä 
osittain myös lyöntipaikkojen 
leikkuutavan muuttamista. 
Keinonurmi puolestaan tarjo-
aa mahdollisuuden pelata aitoa 
vastaavalta alustalta silloin, kun 
hoitotoimet ja lyöntipaikan kun-
to sitä vaativat.

Toimikunnan puheenjohta-
ja ja toimikunnan jäsen, Jani 
Saarinen, tutustuivat käytän-
nössä ensimmäistä kertaa nyt 
koekäytössä olevan kaltaiseen 
lyöntipaikkamateriaaliin Skot-
lannissa, vanhalla links kentäl-
lä, Edinburghin lähistöllä kolme 
vuotta sitten. Tuolloin syntyi 
ajatus keinonurmen käyttöön 
myös Talissa - siksi positiivisia 
olivat kokemuksemme. Jos kei-
nonurmi kelpaa golfin kehtoon, 
kelpaa se myös meille! Mate-
riaalit ovatkin viime vuosina 
kehittyneet suurin harppauksin. 

Tämän voimme todeta vaikka 
seuraamalla kotimaista huippu-
jalkapalloa - yhä useammin otte-
lut pelataan tekonurmella.

Keikkuvat lavat ja kivikovat 
matot ovat historiaa. Moderni 
lyöntipaikkamatto asennetaan 
lyöntipaikan pinnalle samaan 
tasoon ympäröivän nurmen 
kanssa. Matto on syytä olla ko-
ko tiipaikan levyinen, jotta sen 
käytettävyys ja kulutuskestä-
vyys maksimoidaan. Nykyiset 

Muovinurmikka leviämässä 
Talin lyöntipaikoille

materiaalit täytetään hiekalla 
harjaamalla hiekka kuitujen vä-
liin. Lopputuloksena on jalko-
jen alla pitävä lyöntialusta, jota 
on vaikea erottaa ympäröivästä 
nurmesta. Pelaajat voivat käyt-
tää entistä helpommin pitkiä 
tiitikkuja, koska nimenomaan 
hiekka kuitujen välissä pitää ti-
kun pystyssä ja siten lyöminen 
driverilla on mahdollista. Tiitä ei 
ole tarkoitus hakata maton läpi. 
Muiden mailojen käyttöä varten 

on syytä pitää mukana myös ly-
hempiä tiitä, sillä matto on vain 
noin 35 mm paksu. Myös lyö-
minen ilman tiitä on täysin mah-
dollista. Pallon käyttäytyminen 
paksun osuman seurauksena 
on hyvin samankaltainen kuin 
lyötäessä nurmelta. Samoin on 
myös tunne pelaajan käsissä eli 
paksuja osumia ei tarvitse enää 
pelätä!

Timo Huuhtanen

Taliin on nyt istutettu muovinurmikkaa.

hgk:n ympäristöasiat kunnossa
Helsingin Golfklubin, proshopin ja ravintolan 
työntekijät ovat sitoutuneet ympäristötyöhön 
Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmän 
kautta. Tämä kävi selväksi kun ympäristö-
työryhmä piti kokoustaan 26.10. Talissa. Gol-
fliiton ympäristöasioita vastaava kristiina 
Laukkanen totesi mielihyvällä ympäristöasi-
oiden eteen tehdyn työn ja asetut uudet tavoit-

teet ja kehotti klubia hakemaan kansainvälistä 
GEO sertifiointia. 
Ympäristötyöryhmään kuuluvat asentaja Ge-
org Cavonius, kenttämestari Esa Laaksonen, 
ravintoloitsija Petri sahlsten, palvelupäällik-
kö jenni kemppainen ja proshopin pitäjä 
jani saarinen sekä työryhmän vetäjä ilkka 
ulander.

kilpailutulokset kotisivulla
kesän kilpailujen tulokset löytyvät tällä kertaa kotisivuilta, kilpailut- valikosta.
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Monivivahteinen vuosi alkaa 
kääntyä lopuilleen. Alkukautta 
sävytti Arkkolan talon oletettua 
vaikeampi peruskorjaus, kos-
ka emme saaneet purkulupaa 
vaan peruskorjasimme aikojen 
saatossa pilalle päästetyn talon. 
Kevään ja alkukesän aikana 
saimme yhteistyössä kaupungin 
kanssa maalattua klubitalon, 
caddiemastertalon ja lopulta 
myös Arkkolan talon. Lopulta 
saimme myös päätökseen ta-
lojen ostoprosessin ja siihen 
liittyvät vuokrasopimukset ja 
kauppakirjat. 

Toinen neuvottelun ja valmis-
telun kohde oli maneesin purku-
lupa, jossa onnistuimme ja sitä 
myötä alkoi uuden suunnittelu ja 
tarjousten hankinta. Työt on nyt 
aloitettu ja uusi maneesi valmis-
tuu kevään 2011 kuluessa. 

kartano kannattavaksi
Talouslaman ja kovien pakkas-
ten takia emme saaneet talvella 
myytyä ravintolaa haluamal-

lamme tavalla. Sitä vastoin ke-
säkausi meni hyvin ja etenkin 
viikonlopun Kartanon lounas 
oli suosittu. Ravintoloitsijam-
me siirsi ravintolaruoan arvon-
lisäveron alennuksen täysimää-
räisesti hintoihin, minkä takia 
saimme nauttia varmasti pää-
kaupunkiseudun parasta mutta 
halvinta buffet ruokaa koko kau-
den ajan. Investoinnit linjastoon 
siis onnistui

Lounasvieraita on riittänyt 
pitkälle syksyyn asti.  Onpa 
käynyt niinkin, että kierroksen 
päätyttyä klubitalolle vain ”kah-
ville” aikoneet isännät ja vieraat 
ovatkin päättäneet syödä lou-
naan, koska terassilla ja salissa 
on ollut niin paljon ruokailevaa 
väkeä. Palaute oli poikkeukset-
ta hyvää paria aukiolokömmäh-
dystä lukuun ottamatta. Paras 
laadun mittari lienee se, että lii-
kevaihto kasvoi yli 10 % vaikka 
kuuman kesän takia pelaajamää-
rät jonkin verran jopa väheni. 
Ilonaihetta antoi myös se, että 

jäsenet joskin vielä vähin erin 
ovat löytäneet kauniin klubita-
lomme myös juhliensa paikaksi.

Ongelmia aiheutti edelleenkin 
iltamyynti - miten saada asiak-
kaita Kartanoon siten, että myös 
satunnaiset iltagolffarit siitä 
hyötyvät.  Kokin pitäminen pai-
kalla turhanpattina myöhäiseen 
iltaan asti ei ole motivoivaa ke-
nenkään kannalta. 

Toivon, että myös jäsenet laa-
jemminkin löytyvät sidosryhmi-
neen tilaus- ja kokousravintona 
toimivan Kartanomme. Kiitos 
Petrille ja Krisulle tiimeineen 
tästä työntäyteisestä kaudesta - 
vain me kaikki yhdessä voimme 
tehdä Talin kartanosta keitaan.

kentällä tapahtui
Kausi oli kenttämestarim-
me Esa Laaksosen kolmas. 
Keväällä istumme turvalli-
suussuunnitelman mukaisesti 
20.000 euron arvosta puita 6 ja 
14 väylän varteen yhteistyössä 
kaupungin kanssa sekä viimeis-

telimme lyöntipaikat 7 ja 18. 
Lisäksi teimme Arkkolan talon 
salaojitukset ja muut maansiir-
totyöt, rakensimme 1. teen aidan 
ja terassin.  Kovan talven jäljiltä 
saimme kentän upeaan kuntoon. 

Kentällä pelattiin kolmet Suo-
menmestaruuskilpailut: juniori-
en reikäpelit, Hickory Golfin 
avoin sm sekä tietenkin The 
Erkko Trophy. Näiden lisäksi 
vielä elokuun lopulla Finnair 
Masters - ainutkertaista nyky-
päivän Suomessa. Osaamisem-
me noteerattiin taas myös LET:n 
taholta, sillä he kuten muutkin 
kilpailijat kiittivät peliolosuh-
teita ja erinomaisia viheriöitä 
huolimatta 70 vuoteen kuumim-
masta kesästä. Esa onnistui pi-
tämään kuivuutta ja kuumuutta 
huonosti kestävän POA annuan 
elossa ja jopa parantamaan pe-
liolosuhteita. Pihapiirin kukka-
loistoa ja istuksia hoidettiin taas 
asiantuntemuksella ja kiitosta 
saaneella tavalla. 

Syksyllä uusimme 14 ja 15 

Säpinää jo alkumetreillä

Huurussa
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pinnat sekä otimme vastuullem-
me maneesin maansiirtotyöt, 
onhan miellä osaavaa henkilös-
töä ja sopivaa konekantaa. 

Kokon kausi oli kiitosta ja ke-
huja ansaitseva suoritus Esalta 
ja koko hänen tiimiltä. 

talin tahti - toimi 
Keväällä käyttöön otettu Talin 
tahti toimi poikkeuksellisen hy-
vin - tärkein syy oli 10 min läh-
töaikavälit ja pelaajien asenne. 
Jopa yritystapahtumat pystyttiin 
pelaamaan neljässä tunnissa. 
Ongelman on enää kilpailijat 
erityisesti silloin, kun pelataan 
valkoisetta lyöntipaikoilta lyön-
tipeliä.  Näytti siltä, että monilta 
kilpailijoilta oli jäänyt harjoitus-
kierros tekemättä, minkä takia 
paikallistuntemus oli heikkoa ja 
mailavalinnat sen takia vääriä. 

Hanhet karkotettiin 
ja uusia vuokralaisia 
Hanhivahtimme Peppi toimi 
erinomaisesti ollakseen vain 
vuoden vanha pentu. Peppi sai 
jopa kansainvälistä mainetta La-
dies European tourin kotisivul-
la. Pepin palvelussuhde jatkuu 
ja se asuu nyt meitä lähempänä, 
sillä se muutti ohjaansa Juu-
so Rajasvuon kanssa pehtorin 
taloon. Kaiken muun ohessa 
Juuso ja hänen kollegansa Se-
bastian Grönholm suorittavat 
kentänhoitajan ammattitutkin-
non Vierumäellä. Hienoa työtä 
molemmilta.

ympäristöjärjestelmä 
Syksyn aikana Helsingin Golf-
klubi ympäristöjärjestelmä on 
päivitetty vastaamaan tämän 
hetken vaatimuksia ja vuoden 
loppuun mennessä järjestelmä 
auditoidaan myöhemmin ehkä-
pä myös kansainvälisellä tasol-
la.

 
jani saarinen 
henkilökunnan mestari
Lokakuun 1. päivänä pelasimme 

henkilökunnan mestaruuskil-
pailun tasoituksellisena lyönti-
kilpailuna tällä kertaa Niitväl-
jässä. Mestaruuden voitti Jani 
Saarinen hcp ja scr tuloksella 
74. Upea suoritus kentällä, jos-
sa hän ei ole sen uudistusten 
jälkeen pelannut. Mikä olisi tu-
los ollut, jos pohjalla olisi ollut 
harkkarundi... Toiseksi tuli Otto 
ja kolmannen sijan sai Ilkka juu-
ri ennen Eevaa. Pb sarjan voitti 
Sebastian 39 pisteellä - valitetta-
vasti yhdelle väylälle tuli viiva.   

sokerina pohjalla jenni ja 
osaavat caddiemasterit
Palvelupäällikön sijaisena toi-
minut Jenni onnistui työssään 
ensimmäisenä kesänään erin-
omaisesti vaikka Tali työpaik-
kana on yksi monipuolisempia 
ja haastavampia koko Suomes-
sa: erilaiset jäsenluokat, suuret,  
tapahtumat, monipuolinen ta-
pahtuma- ja kilpailukalenteri, 
erittäin laaja junioritoiminta se-
kä huippuvireä senioritoiminta.  
Vähäistä ei ole myöskään 250 
vapaaehtoisen hallinnointi ja 
vaatettaminen ensikertalaisena. 
Jennin kokemus toi myös pa-
rannuksia kassajärjestelmään, 
kalenterin sekä tehtävien hal-
lintaan. 

Yhdessä Eevan kanssa suo-
ritettu caddiemastertoiminnan 
organisointi ja erityisesti asiak-
kaiden huomiointi saivat kiitos-
ta.  Jenni voi huoletta aloittaa 
tammikuussa golfjohtajakurssin 
Vierumäellä ja Tiinan jälkiä seu-
raten ehkäpä myös kurssin prii-
mukseksi. Kiitos koko tiimille. 

Rakennuspölyisestä alku-
kaudesta ja erityisen kiireisestä 
kesästä huolimatta kausi oli an-
toisa - hiljaista hetkeä ei todel-
lakaan ollut.

Kiitos kaudesta - nähdään 
lenkkipoluilla, toivottavasti 

myös laduilla ja totta kai vuosi-
kokouksessa.

Ilkka Ulander

Toimiston aukioloajat 
Toimisto on suljettu viikoilla 

51, 52 ja 1 (20.12.2011 - 10.1.2011) 
sekä hiihtolomaviikolla 

8 (21. - 27.2.2011).

Toimisto on auki 
30.11.2010 - 15.4.2010 auki arkisin 9.30 - 15.00

Muistutettakoon, että Suomen Golfliiton Jäsen- ja 
tasoituskortti on voimassa 31.3.2010 asti.

Jos sinulla on käyntiä Taliin, niin soitathan numeroon 
09-2252 3713 tai 09-22523711 

ja varmistat, että olemme paikalla.

Henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta
Hyvää joulun ajan odotusta ja menestystä vuodelle 2010.
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Talin rakennusten kunnossapito 
on tähän saakka kuulunut si-
sustusta lukuun ottamatta kau-
pungin vastuulle. Vuonna 2004, 
kun olimme juuri läpikäyneet 
laajan kentänparannusohjelman, 
johtokunta päätti siirtää paino-
pistettä rakennustemme käytön 
ja kunnostuksen suunnitteluun. 
Toiminta-ajatukseemme oli jo 
aiemmin kirjattu tiloistamme, 
että niiden ”tulee vastata muiden 
Uudenmaan läänin vastaavien 
kartanoiden tasoa ja palveluja”. 
Teimme pitkän aikavälin tilan-
käyttösuunnitelman ja haimme 
sille jäsenistön hyväksynnän 
strategiatyön osana vuosikoko-
uksessa. Sen jälkeen esittelim-
me sen vuokraisännällemme 
tavoitteena saada vuosittaiset 
kunnostusmäärärahat Liikunta-
viraston budjetista.

Hyvin pian kävi ilmeiseksi, 
että kaupungilta ei edelleen-
kään liikenisi budjettivaroja 
rakennustemme peruskorjauk-

seen. Ainoa mahdollisuutemme 
oli ryhtyä kunnostamaan raken-
nuksia oma-aloitteisesti ja hakea 
kaupungilta rahoitusta jälkikä-
teen. Ohjelmaa on nyt toteutettu 
runsas kaksi vuotta Caddiemas-
ter- ja Arkkolan taloa uudistet-
taessa. Tätä artikkelia luettaes-
sa myös Maneesin pitäisi olla 
purettu ja uuden rakennustyöt 
käynnistymässä.

Muutostöitä toteutettaessa on 
ollut selvää, että rakennusten 
mahdolliseen uuteen vuokra-
sopimukseen tulee ehto, jonka 
mukaan Kiinteistövirasto tulee 
jatkossa lisäämään kaikki ra-
kennuksiin kohdistuvat inves-
toinnit sellaisenaan rakennusten 
vuokriin, tietyn kuoletusoh-
jelman mukaisesti. Näin ollen 
olemme voineet jatkaa kunnos-
tusohjelmaamme, vaikka päätös 
vuokraamisesta tai ostamisesta 
on ollut auki. Neuvottelujen 
venymisestä johtuen saimme 
myös sovittua edullisen tilapäi-

sen vuokrasopimuksen, jossa 
kaupunki on kuitenkin vanhan 
mallin mukaisesti osallistunut 
täysimääräisesti rakennusten 
rungon ja ulkopuolen korjaus-
kustannuksiin.

Pahoja rakennevaurioita 
Arkkolan talossa
Edellä mainittu kustannusjako 
osoittautui kannaltamme varsin 
hyödylliseksi, kun Arkkolan ta-
lon rakenteita ryhdyttiin viime 
syksynä toden teolla avaamaan. 
Talo on asemakaavan mukaan 
ulkoasultaan suojeltu rakennus. 
Sen purkaminen olisi edellyttä-
nyt, että runko- ja julkisivura-
kenteet ovat tuhoutuneet korja-
uskelvottomiksi. 

Rakenteita avattaessa ilmeni, 
että runko ei ollut korjauskelvo-
ton, mutta monelta osin paljon 
huonommassa kunnossa kuin 
mitä oli osattu olettaa. Perussyi-
nä huonoon kuntoon oli se, että 
kun talli oli muutettu asunnoiksi 

1920 - 30 luvulla, taloon oli teh-
ty paljon kyseenalaisia muutos-
töitä. Rakennuksen kantavat ra-
kenteet oli pilattu, ei pelkästään 
virheellisten työmenetelmien, 
vaan myös virheellisten raken-
nusteknisten ratkaisujen takia. 
Vanhat hirsiseinät oli laudoitettu 
ja maavarainen betonilattia oli 
peitetty ilman asiaankuuluvia 
tuuletuksia. Näin kosteus, home 
ja pieneliöt olivat päässeet tuho-
maan rakenteita.  Ulkolaudoi-
tuksesta saatiin pelastettua vain 
10 m2. Kaksi alinta hirsikehikon 
kerrosta oli siinä määrin mätiä, 
että ne korvattiin betonisella an-
turalla.  Korjauksen ajaksi talo 
jouduttiin nostamaan ilmaan. 

Tallin aikainen maavarainen 
betonilattia oli halkeillut ja sen 
alla oleva maa oli pieneliöiden 
saastuttamaa. Lattia purettiin ja 
saastunut maa poistettiin.  Lattia 
korvattiin pilareiden varaan ra-
kennetulla rossipohjalla.  Pula-
aikana asuntoihin oli rakennettu 
kaksi maavaraista uunia siten, 
että ne katkaisivat kantavat hir-
sirakenteet.  Hirsirakenteet jou-
duttiin uusimaan ja talo jäykistä-
mään.  Kaikkiaan hirttä uusittiin 
arvioidun 60 metrin sijasta 560 
metriä erittäin työvaltaisesti.  
Uunien perustus oli sortunut ja 
ne purettiin myös asbestivaaran 
takia.

Hankkeen alkuperäinen 
kustannusarvio ja peruskor-
jaussuunnitelmat oli aikanaan 
laadittu seinä- ja lattiarakentei-
den osittaisen avaamisen sekä 
Rakennusviraston teettämän 
kuntokartoituksen ja sisäilma-
tutkimuksen tietojen perusteel-
la. Siihen nähden kokonaiskus-
tannukset ylittyivät peräti 123 
%. Puolet lisäkustannuksista 
(€210.000) kohdistui kaupun-
gin vastuulla oleviin julkisi-

Maneesin valmistuttua suunnitellaan
kartanon ja Viljamakasiinin käyttöä 

Tyylikäs ja toimiva Arkkolan talo.



Tali Golf  17

vu-, katto- ja runkorakenteiden 
muutoksiin, mikä oli merkittävä 
lisäys jo aiemmin sopimaamme 
125.000 euron osuuteen. Esi-
merkiksi lattiarakenteen uusinta 
maksoi 5 kertaa arvioitua enem-
män.

Omaan piikkiimme jäi työstä 
231.500 euron ylitys eli kus-
tannuksemme lähes kaksinker-
taistuivat. Rakenteellisten seik-
kojen lisäksi osan ylityksestä 
selittää lähes sadan neliön ko-
koisen jäsenistön oleskelutilan 
rakentaminen yläkertaan, jota 
ei ollut alkuperäisessä kustan-
nusarviossa.

uusi Maneesi 
valmis kevääksi
Kunnostusohjelmassamme on 
nyt vuorossa korjauskelvotto-
maan kuntoon päässeen Ma-
neesin uudelleen rakentaminen. 
Sen arvo on kiinteistökaupassa 
ollut 0 euroa tai oikeastaan ne-
gatiivinen, sillä Liikuntavirasto 
on luvannut maksaa purkukus-
tannukset. Maneesin rakennus-
työt toteutetaan ns. KVR- eli 
kokonaisvastuu-urakalla. Se 
tarkoittaa, että urakoitsija vas-
taa sovitulla urakkahinnalla 
rakennuksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta määrittelemiem-
me ehtojen rajoissa. Tämä sopi-

musmalli varmistaa myös, että 
vuosikokouksessamme esitetty 
kustannusarvio (€330.000) tulee 
pitämään.

Uusi rakennus tulee olemaan 
samannäköinen ja - muotoinen 
kuin vanha, mutta hieman pi-
dempi. Tämä johtuu siitä, että 
meidän tulee sijoittaa raken-
nukseen myös nyt mailavajan 
takaseinustan purku-uhan alla 
olevan katoksen suojassa olevat 
koneet. Lisäksi varaudumme 
golfautojen määrän kasvatta-
miseen jäsenistömme ikäänty-
misestä johtuen. Samalla kun 
uusi maneesi rakennetaan, laa-
jennamme alaparkkipaikkaa sen 

tämättömiä kunnostustöitä.
Alkavalla kaudella on tarkoi-

tus ryhtyä suunnittelemaan Kar-
tanon ja Viljamakasiinin tulevaa 
käyttöä. Kartanon suunnittelus-
sa on periaatteena saada peli-
kaudeksi jäsenistölle viihtyisät 
oleskelu- ja ruokailutilat, jotka 
palvelevat ympärivuotisesti 
myös muita kokous- ruokailu- ja 
juhlavieraita. Näin mahdollistai-
simme rakennuksen kohtuuhin-
taisen ylläpidon ja arvon säily-
misen ilman, että jäsenistölle 
koituu siitä kustannuksia.

Käynnissä on toinen koevuosi 
Kartanon käytön kehittämiseksi 
kohti ympärivuotisempaa käyt-

verran, että sinne jatkossa mah-
tuu pysäköimään 4 riviä autoja 
nykyisen 3 rivin sijaan.

Mitä seuraavaksi?
Kaupungin suorittamien maa-
laustöiden myötä sekä uuden 
Maneesin valmistuttua raken-
nuskantamme kokonaisilme 
näyttää jo varsin hyväkuntoi-
selta. Silmiinpistävä poikkeus 
on enää Tilanhoitajan rakennus. 
Se on nyt tilapäisesti vuokrattu-
na, kunnes uusi käyttötarkoitus 
ja pitkäaikainen vuokralainen 
varmistuvat. Sitä ennen emme 
investoi rakennukseen kuin vält-

töä yhdessä ravintoloitsijamme 
kanssa. Yhtiö on nyt tuonut 
yläkertaan tilapäisiä käytettyjä 
kokouskalusteita, joiden avulla 
on mahdollisuus koemarkkinoi-
ta tilaa aikaisempaa monipuoli-
semmin.

Viljamakasiini on muuttu-
massa jäsenistön pelikauden ul-
kopuoliseksi harjoittelutilaksi. 
Kuulemme asiasta jatkossa lisää 
kunhan toimikuntien suunnitel-
mat edistyvät.

Kimmo Setkänen
Ilkka Ulander

Puu taipuu, mutta ei katkea

Rakennustaidetta
Tällaisia ei enää rakenneta.
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Koko kausi  2008  2009  2010

Kaikki kierrokset  27437  27333  24593

Jäsenvaraukset  16388  15522  14491

Vierasvaraukset  6374  6990  5662

Kilpailukierrokset  4675  4821  4400

Nettivarausprosentti  52,87 %  56,88%  58,54 %

kierrokset Talissa

Miten värvätään Helsingin 
Golfklubille uusi nuorisotoimi-
kunnan vetäjä. Soitetaan jaana 
karhila-räsäselle. No, ei se 
ihan niin mennyt, mutta olisi 
hyvin voinut mennä.

Jaana ja Marko Paananen 
tosin ovat työtovereita ja yhdes-
sä he ovat valmentaneet myös 
Talin junnuja. Pitkällä lennolla 
Kaukoitään Jaana otti puheek-
si Talin tilanteen. Junnufarmin 
kehittäjä ja monivuotinen vetä-
jä tunsi huolta tulevaisuudesta 
Henrikki tolosen tultua vali-
tuksi Talin head proksi.

HGK:n vuoden junnuval-
mentajaksi valittua Markoa ei 
tarvinnut pahemmin taivutella, 
pikemminkin vain perustella. 
Marko suostui ilomielin jun-
nutoimikunnan ehdokkaaksi 
toimikunnan uudeksi vetäjäksi. 
Muodollisesti valinnan tekee 
syyskokous joulukuussa, eikä 
toimikunnan ehdotuksiin ole 
yleensä puututtu.

suunnitelma valmis
Henkka on tehnyt junnuval-
mennuksen suunnitelman ensi 
kaudelle. Suuria muutoksia ei 
tehty hyväksi havaittuun toimin-
tamalliin. Henkan ja Markon 
yhteistyö on ollut saumatonta 
tähänkin asti, joten yhteistyös-
tä on perustellusti syytä odottaa 
tulosten parantuvan. Henkka 
tekee head prona valmennuksen 
kokonaisuunnitelman ja toimi-
kunta toteuttaa sitä Markon joh-
dolla junnujen osalta.

Jusan, Janin ja Henkan työn 
jäljet ovat alkaneet näkyä myös 
tulosluetteloissa. Ainakin vuo-
desta 2005 lähtien on junnujen 
selkäytimeen yritetty istuttaa 
urheilullista asennetta eli mitä 
pitää tehdä menestyäkseen golf-
faajana.

”Valmentajina olemme jou-
tuneet miettimään, miten saam-
me enemmän kilpapelaajia ja 
miten parantaa valmennusta,” 
Henkka kertoo. ”Menestymi-

nen edellyttää, että harjoittelu 
on ympärivuotista, treenit myös 
kasvattavia ja oheisharjoittelu 
monipuolista.”

”Asetimme vuodelle 2010 ta-
voitteeksi joukkue SM-mitalin. 
Nyt meillä on sellainen. Vuonna 
2008 olimme 15. Vuonna 2009 
kuudes ja tänä vuonna voitim-
me hopeaa,” hän luettelee työn 
tuloksia.

Markon tehtävänä on viedä 
junnujen harjoittelu seuraavalle 
tasolle. Kokemus on osoittanut, 
että monet junnuista lopettavat 

käytyään kokeilemassa golfia. 
HGK:n tavoitteena on kuiten-
kin kasvattaa lisää kilpapelaajia. 
Matka farmista ja junnujoukku-
een edustuspelaajaksi kestää 
vähintään neljä vuotta. Se on 
junnulle pitkä aika.

Antti Lassila esimerkki
Antti Lassila on esimerkki far-
milaisesta, joka on tällä kaudella 
lunastanut kovalla työllä lahjak-
kuuden väläyttämiä lupauksia. 
Nimi kannattaa panna muistiin.

”Golf ei poikkea muista la-

jeista urheiluna muuten kuin 
tekniikaltaan. Ilman harjoitte-
lua ei kehity. Nyt kilparyhmässä 
harjoitellaan vähintään 14 tuntia 
viikossa. Talvikaudella puolet 
ajasta käytetään golfiin ja puolet 
oheisharjoitteluun. Me yritäm-
me innostaa ryhmään kuuluvia 
omatoimiseen harjoitteluun ja 
korostaa sen merkitystä, jos ha-
luaa menestyä ja päästä joskus 
huipulle.”

”Ja Antti on tässä hyvä esi-
merkki. Hän harjoittelee viikos-
sa 6-11 tuntia omatoimisesti,” 
Henkka kertoo.

Markon tärkein kehitystehtä-
vä seuraavalla kaudella on ke-
hittää hyvässä kehityskaaressa 
olevaa harjoittelukulttuuria. Jos 
haluaa kehittyä pelaajana, on 
kehityttävä harjoittelijana. On 
opittava liikunnan perustaidot, 
joiden päälle kehitetään lajitai-
dot.

yksilön valmentaminen
Toinen tärkeä osa-alue, josta 
molemmat puhuvat on joukku-
een valmentaminen yksilöinä. 
”Nuoria ei voi opastaa ja ke-
hittää saman kaavan mukaan. 
Meidän on opittava kohtaamaan 
heidät herkkinä kehittyvinä nuo-
rina yksilöinä, joilla on omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa.”

Pääkaupunkiseudun har-
joitusolot eivät suosi tällaista 
lähestymistä. Vain Malmilla, 
Suomenojalla ja Espoossa on 
mahdollisuus kohtuulliseen 
lajiharjoitteluun sisällä. Tämä 
vaatii vahvaa asennetta valmen-
tajilta ja junnuilta.

hgk:N VUodEN JUNNUValMENTaJa
Marko PaaNaNEN Ehdolla VETäJäkSi

Yhteen mailaan. Henrikki Tolonen ja Marko Paananen
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Helsingin Golfklubin jäsenille on rakennettu kolmipaikkainen tal-
viharjoittelutila 16. viheriön vieressä olevaan vanhaan viljamaka-
siiniin. Tilassa voi harjoitella myös puttausta. 

Talviharjoittelutilan oveen käy bägikaapin avain. Ne, joilla ei ole 
bägikaappia, voivat käyttää vara-avainta, jonka säilytyspaikan voi 
kysyä toimistosta.

talviharjoitteluhuonetta voi käyttää seuraavasti:
• sunnuntai - torstai klo 07.00 - 20.00
• perjantaina ja lauantaina klo 07.00 - 18.00

On syytä korostaa, että harjoittelutila on tarkoitettu VAiN HGk:n 
jäsenille!  

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

Ajanvaraus
• Ajanvarauskirjaa säilytetään harjoitustiloissa
• Kahden lyöntipaikan ajanvaraus voidaan tehdä kaikkina vii-
konpäivinä
• 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 tar-
koitettuja harjoituksia varten voidaan koko tila varata enintään 
kolmen tunnin ajaksi. Nämä varaukset merkitään varauskirjaan

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

Hyviä talviharjoituksia!

Talviharjoittelua 
jäsenille 

kivimakasiinissa

Tapio Miettinen löi hole-in-onen Bunkkerilla
 tapio Miettinen löi keskiviikkona 6.10 pallon-
sa yhdellä lyönnillä reikään Bunkkeri-väylällä. 

”Tämä golffarin unelma tuli minulle ensi 
kerran todeksi lähes 25 vuoden yrittämisen jäl-
keen. Mailana oli puuvitonen ja mittaa lipulle 
noin 150 metriä,” hän kertoo sähköpostissaan.

”Sää oli aurinkoinen ja syksyisen raikas ja 
kenttä hienossa kunnossa, kuten aina. Mukana 
onnekkaalla kierroksellani olivat Petri Loikka-
nen Revontuli Golfista, olavi Pohjola Kytäjä 
Golfista sekä ilkka Miettinen Hill Side Gol-
fista.

Viime toukokuussa Talin karta-
nossa kävi harvinainen ja kau-
kainen vieras, paroni sheldon 
C. ramsay. Ei pelaamaan gol-
fia, vaan tutustumaan entiseen 
sukukartanoon.

Kiitoskirjeessään hän kertoo 
isänsä tino ramsayn muut-
taneen Yhdysvaltoihin vuonna 
1945.

Paroni Ramsay kertoo tul-
leensa 50 vuoden jälkeen Suo-
meen tapamaan sukulaisiaan. 
Hänen serkkunsa sara ramsay 
toi Sheldonin katsomaan suvun 
omistuksessa ollutta kartanoa 

Taliin. kari salonen oli vieraita 
vastassa ja esitteli heille asian-
tuntevasti HGK:n historiaa.

Sheldon Ramsay kertoi, että 
hänellä on kotonaan golfpal-
kintoja, joita Tino Ramsay oli 
voittanut nuoruudessaan. Suuri 
olikin vieraan hämmästys, kun 
klubirakennuksesta löytyi isän 
voittamia palkintoja ja kuvia 
hänestä. 

Klubin historiasta Sheldon 
Ramsay löysi sivun isästään, 
mikä teki vieraaseen suuren 
vaikutuksen.

Paroni Ramsay kävi 
sukukartanossa
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Tarjolla Kartanossa

Jäsenetuna Talin Kartanossa jäsenen tai 
hänen perheenjäsenen juhliin 

ruuista -15 % alennus ja juomat erikoishinnoin.
Kysy lisää, 

talinkartano@yritysjuhlat.com tai 
040 9003402 Heidi Saari


