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T A L I  G O L F

Ilmoitusten hinnat

Painotuotteiden ilmoitushinnat
(alv 0  %) 

Mainoksen 
koko

Musta-
valkoinen 

Neli-
värinen

1/1 sivu 520 € 850 €

1/2 sivu 300 € 500 €

1/4 sivu 200 € 340 €

Ihan aluksi haluan kiittää entis-
tä puheenjohtajaamme Leif Ek-
strömiä – asia joka jäi perintei-
sesti” tekemättä joulukuun syys-
kokouksessa. Leikillisesti voisi 
sanoa, että tämän kaltainen 
perinne joutaa romukoppaan. 
Leif esikuntineen on tehnyt ai-
van erinomaista työtä, josta on 
hyvä jatkaa. Suuri kiitos siitä.

Uutena puheenjohtajana mi-
nulta on kysytty erittäin mo-
nessa yhteydessä, miten teille 

Puheenjohtajalta  

Parannetaan mainettamme 
yhdessä

Taliin oikein pääsee pelaamaan 
– vai pääseekö ollenkaan. Jos-
tain syystä golfareiden kes-
kuudessa vallitsee käsitys, että 
olemme suljettu klubi, jonne 
ei ulkopuolisilla ole lainkaan 
asiaa. Hämmästys on joka ker-
ta yhtä suuri, kun kerron miten 
Taliin tosiasiallisesti pääsee pe-
laamaan. En varmasti ole ainoa, 
jolta tätä asiaa kysytään. Olen 
kertomastani päässyt kertonut 
yhä uudestaan ja uudestaan, 
että Tali on yksi pääkaupunki-
seudun avoimimmista kentistä. 
Toistettakoon tässä kirjoituk-
sessa nyt vielä kerran vierailu-
sääntömme. Tasoitusrajamme 
ovat miehille 30 ja naisille 36. 
Vierailijat ovat hyvin terve-
tulleita mihin aikaan hyvänsä 
perjantaiaamusta sunnuntai-il-
taan. Siis ilman aikarajoituksia. 
Muina arkipäivinä vieraspelaa-
minen onnistuu kaikkina mui-
na aikoina paitsi maanantaista 
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Tiedotustoimikunta
Lauri Gulin
Jaana Jalonen
Tomi Pesonen
Jenni Kemppainen
Ilkka Ulander

Taitto
Libris Oy 

Paino
Libris 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@helsingingolfklubi.fi

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

torstaihin klo 14 -18. Tosin näi-
nä klubilaisillekin varattuina ai-
koina, on pelaaminen jäsenen 
vieraana mahdollista, vieläpä 
alennetulla greenfeellä.

Meitä on yli 1.000. Pyydän-
kin teitä kaikkia kertomaan tä-
män omassa lähipiirissänne, sil-
lä yksinkertaisen matematiikan 
mukaan varsin lyhyessä ajassa 
tämä viesti on kerrottu usealle 
tuhannelle golfarille. Tämä on 
konkreettinen teko, jolla me 
kaikki voimme parantaa sitä 
mielikuvaa joka meistä valitsee. 
Mitä parempi maineemme on, 
sitä helpommaksi tulee asioiden 
edistäminen, olkoon kysymyk-
sessä sitten neuvottelut yhteis-
työkumppaneiden tai kaupun-
gin virkamiesten kanssa.

Lauri Gulin
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Hei,
olen Jukka Ant-Wuorinen, Ta-
lin jäsen vuodesta 1988 ja syys-
kokouksen valinta klubin kap-
teeniksi vuosille 2011-2012.

Otan tehtävän vastaan ylpeä-
nä, ja samalla nöyränä. Ylpeänä 
siksi, että jäsenistö on valinnut 
minut Suomen ehdottomasti 
perinteikkäimmän klubin kap-
teeniksi. Nöyränä siksi, että 
kapteenin tehtävän pääpaino 
on jäsenistön tarpeitten ja toi-
veitten edistämisessä, mitä tulee 
itse golfin pelaamiseen, mutta 
myös Talin hengen ylläpitämi-
sessä ja kehittämisessä yhdessä 
koko johtokunnan kanssa.

Tali on suurien haasteiden 

Kapteenilta

Taliin lisää yhteisöllisyyttä

edessä. Yksittäisen jäsenen 
kannalta on kuitenkin tärkein-
tä, että kenttä ja oheispalvelut 
ovat kunnossa. Pitkäaikainen 
vuokrasopimuksemme Helsin-
gin kaupungin kanssa takaa sen, 
että tulevaisuus on turvattu, ei-
kä jäsenistön tarvitse olla huo-
lissaan klubiin tai golfin pelaa-
miseen liittyvissä asioissa. 

Kapteenina haluaisin kehit-
tää Talin yhteisöllisyyttä. Täl-
lä tarkoitan sitä, että jokainen 
jäsen kokisi klubin omakseen, 
mutta samalla yhteiseksi. Ei ole 
yhtä oikeaa tapaa pelata golfia, 
kunhan vain etiketti ja säännöt 
ovat hallussa. Jotkut haluavat 
pelata paljon, jotkut ovat puo-
lestaan innokkaita kilpailijoita. 
Joillekin riittää kierros tutussa 
seurassa kerran viikossa. Tali 
on heitä kaikkia varten, tasa-
puolisesti. Olen joskus ollut 
havaitsevani pientä kitkaa jä-
senistön keskuudessa. Erilais-
ten toiveiden ja tarpeiden yh-
teensovittaminen vaatii usein 
kompromisseja. Toivon, että 
tämä ei ole kuitenkaan este yh-
teiselle Talille ja talilaisuudel-
le. Klubilla on paljon tarjontaa 
jäsenilleen, eri muodoissaan. 

Toivonkin, että jäsenet osallis-
tuisivat entistä aktiivisemmin 
tapahtumiin. Samalla opimme 
paremmin tutustumaan toisiim-
me ja kehittämään klubiamme. 
Erityisesti toivon runsaampaa 
osanottoa viikkokilpailuihin ja 
klubiotteluihin. 

Kartano itsessään tarjoaa 
hienot puitteet myös muuhun-
kin toimintaan kuin pelkästään 
golfin pelaamiseen. Omasta ko-
kemuksestani voin todeta, että 
yksityistilaisuuksien järjestämi-
nen klubilla on hieno vaihtoeh-
to esimerkiksi syntymäpäivien, 
sukujuhlien tai vaikka kurssi-
kavereitten tapaamiseen. Ei-
golffareille se on monelle uusi 
kokemus, ja hälventää omalta 
osaltaan Talin imagoa suljettu-
na sisäänpäin lämpiävänä yhtei-
sönä. Suosittelen.

Olen interaktiivisen viestin-
nän vankkumaton kannattaja. 
Tämän vuoksi pidän erityisen 
tärkeänä, että saan mahdolli-
simman paljon palautetta jä-
senistöltä. Palautetta sekä  hy-
västä että pahasta. Vain täten 
kykenen parhaalla tavalla hoi-
tamaan tehtävääni jäsenten 
etujen ja toiveiden täyttäjänä. 

Syyskokouksessa puhuin avoi-
muudesta ja läpinäkyvyydestä. 
Asiat eivät etene toivotulla ta-
valla, mikäli palaute jää vain 
”terassiparlamentille”. Tästä 
syystä caddiemasterin toimis-
toon tulee ensi kaudelle Toi-
veiden Tynnyri, postilaatikko, 
jonne voi jättää viestejä kap-
teenille. Lomakkeita tähän 
tarkoitukseen on saatavana 
caddiemasterilta, samoin kun 
puhelinnumeroni ja sähköpos-
tiosoitteeni.

Henkilökohtainen keskustelu 
olisi hedelmällisin tapa kommu-
nikoida, mutta emme ole vält-
tämättä aina samaan aikaan 
klubilla. Toivon, että tämä osal-
taan helpottaa viestien kulkeu-
tumista minulle, ja tarvittaessa 
myös johtokuntaan.

Maailma muuttuu, ympäristö 
muuttuu. Ollaan mukana tässä 
muutoksessa, yhdessä, kuiten-
kin arvokkaita perinteitämme 
kunnioittaen.

Toivotan kaikille HGK:n 
jäsenille ja henkilökunnalle 
omasta puolestani menestyk-
sellistä golfkautta.

Nähdään klubilla !
Julle
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Sami Ahokas tuli seuramme jä-
seneksi P. G Wodehousen kirjo-
jen innoittamana 60 vuotta sit-
ten eli kesällä 1951. Noina so-
danjälkeisinä vuosina ei Talissa 
ollut montaakaan kymmentä 
aktiivisesti pelaavaa jäsentä ja 
tulokas joutui useimmiten pe-
laamaan aina yksikseen ja jopa 
siinä määrin, että hän lopulta 
mieltyi tähän pelitapaan. ”Kun 
omassa pelissä on jo tarpeeksi 
ongelmia, ei sitä välttämättä 
kaipaa muita siihen rinnalle 
sähläämään.” Sami kehittyi hi-
taasti, mutta varmasti hyväksi 
kansallisen tason pelaajaksi ja 

Sampsa J. Ahokas 1927 - 2011 -  
in memoriam

esimerkiksi vuonna 1975 hän 
hätyytteli kärkipelaajia SM-
kisojen alkukierroksilla. Erin-
omaisena lähipelaajana Sami 
oli vaarallisimmallaan aina 
kuivempina kesinä kun draivit 
rullasivat pitkälle Talin koviksi 
paahtuneilla väylillä. 1980-lu-
vulla kentälle asennettu koko 
kentän kastelu tuhosi lopulli-
sesti kaikkien lyhytlyöntisten 
mahdollisuudet.

Sami Ahokas toimi HGK:n 
hallituksissa vuosina 1971-1975 
ja hänen vastuualueenaan oli 
mm. seuran tasoitustoimikun-
nan vetäminen. Samaa asiaa 
hän hoiti pitkään Suomen Gol-
fliitossa ollen myös johtavassa 
roolissa kun USA:sta rantautu-
nut Slope-järjestelmä otettiin 
täällä käyttöön. Kun Suomen 
Golflehti siirtyi Vaasasta SGL:n 
hoitoon vuonna 1987, kutsut-
tiin Ahokas sen ensimmäiseksi 
päätoimittajaksi, usein ihastut-
taen, mutta myös vihastuttaen 
lukijoitaan värikkäillä mielipi-
teillään Vuosina 1974 ja 1975 
Sami toimi Suomen nuorten 

maajoukkueen kapteenina ja 
hänelle myönnettiin Suomen 
Golfliiton kultainen ansio-
merkki.

Sami Ahokkaan ehkä merkit-
tävin golfteko oli Suomen toi-
sen 18 reiän kentän eli Espoon 
Golfseuran perustaminen. Hän 
toimi seuran puheenjohtajana 
alusta alkaen yli 20 vuoden ajan 
ja valittiin myöhemmin myös 
sen ensimmäiseksi kunniapu-
heenjohtajaksi. 

Elämänsä ehtoovuosina Sami 
siirtyi taas pelaamaan enemmän 
vanhalle kotikentälleen Taliin, 
jossa hän oli säilyttänyt jäsenyy-
tensä koko ajan. Syy siirtoon oli 
selvä, sillä Tali on vanheneville 
golfareille paljon miellyttäväm-
pi ja tasaisena myös vähemmän 
hengästyttävä peliareena.

Golf ei ollut Sami Ahokkaan 
ainoa urheilulaji sillä jo vuosina 
1948-49 hän pelasi Suomen ko-
ripallomestaruuden voittanees-
sa Kiri-Veikkojen joukkueessa. 
Hän oli myös, omien sanojensa 
mukaan, maan paras B-luokan 
tennispelaaja, jonka jokaisen 

A-luokkaan pyrkivän oli aina 
ensin voitettava. Sami harrasti 
myös keilailua ja kuului siihen 
harvalukuiseen ”veljeskuntaan” 
joka on tehnyt golfissa HIO:n ja 
keilailussa täydellisen 300 -sar-
jan Sami johti pitkään Suomen 
Keilailuliittoa ja valittiin myös 
heidän kunniapuheenjohtajak-
seen.

Sami Ahokas oli myös erin-
omainen kitaristi joka rahoitti 
maisterin opintonsa kiertämällä 
maata mm. Jorma Weneskosken 
tanssiorkesterissa. Vanhoilla 
päivillään hän soitti kollego-
jensa kanssa jatsia mm. ravin-
tola Groovyssa.

Helmikuun alussa nopeasti 
edenneeseen tautiin menehty-
nyt Sami Ahokas jätti suuren 
aukon maamme urheiluelä-
mään. Myös Suomen golfkentät 
ovat selvästi tylsempiä paikkoja 
ilman temperamenttista väri-
läiskäänsä Sampsa J. Ahokasta.

Lassi Tilander 

Talin Kartanon Vappulounas on tarjolla su 1.5.2011. 
Kattaukset ovat klo 11.00 – 13.00, 13.30 – 15.30  
ja 16.00 – 18.00

Talin Kartanon Äitienpäivälounas on tarjolla  
su 8.5.2011. 
 
Kattaukset ovat klo 12.00 – 14.00, 14.30 – 16.30  
ja 17.00 – 19.00

Talin Wappu ja Äitien päivä 

Wappu, aikuinen 38,50 €
Wappu, lapsi 4 -12 v euroa/ vuosi 4 – 12 €
Äitienpäivä, aikuinen 40 €
Äitienpäivä, lapsi 4 – 12 v euroa/ vuosi 4 – 12 €

Pöytävaraukset talinkartano@yritysjuhlat.com tai   
ravintolapäällikkö Crister Nyberg 040 900 3407

Klubin jäsenten etuosto-oikeus vappulounaalle  
päättyy 17.4 ja äitienpäivälounaalle 24.4. Tämän  
jälkeen vappu- ja äitienpäivälounasta mainostetaan 
myös paikallislehdissä.
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Naisten kapteenilta

Kaikki mukaan – erityisesti Talin 
nuoriso

Naisten kapteenin valinta on 
kaksivaiheinen. Ehdokas nime-
tään naisten syyskokouksessa, 
mutta lopullinen valinta tapah-
tuu yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa. Jaana Karhila-Rä-
sänen sai molemmissa taakseen 
jäsenistön yksimielisen tuen. 
Mitä Jaana lupaat jäsenistölle? 
Tuttuun tapaan Jaanan resepti 
on tehokkaan yksinkertainen.

”Tavoitteena on aktivoida 
jäsenistöä tarjoamalla jokai-
selle jotakin. Erityisesti Talin 
nuoriso pitää saada mukaan 
klubitoimintaan. Järjestämme 
kesäkuussa nuorille aikuisille 
peli-illan, joka jatkuu rennoissa 
tunnelmissa Helsingin yöelä-
mässä. Nuorille perheille järjes-
tämme yhteisin pelitapahtuman 
ja perheen pienimmille samaan 
aikaan omaa ohjelmaa. Näin ol-
len lapsenhoito-ongelmia ei ole, 
joten nuoret vanhemmat voivat 
nauttia golfista ja tutustua toi-
siinsa. Viikkokilpailujen osallis-
tuminen on vähentynyt reilusti 
kaikissa sarjoissa. Jatkossa tiistis 
ja torstis pelataan keskiviikkoi-
sin. Tänä kesänä järjestämme 
kerran kuussa viikkokilpailun 
periaatteella ”kaikki mukaan”. 
Yhteisten lähtöaikojen lisäk-
si on luvassa mukava kesäinen 
ilta klubitalolla saunomisen ja 
iltapalan merkeissä”. 

Kuulostaa hyvältä. Vuodesta 
toiseen osallistumisaktiivisuus 
olisi voinut olla parempi - va-
litettavasti osa jäsenistämme 
näyttää ajattelevan, että tapah-
tumat ovat itse asiassa tarkoitet-
tu tietylle ”sisäpiirille”? 

Jaana napauttaa, että asia on 
täysin päinvastoin! Haluamme 
elävän ja viihtyisän klubin ja 
jokainen uusi aktiivi on enem-
män kuin tervetullut mukaan. 
On harmillista, että uusille pe-
laajille ei näytä tulevan edes 
mieleen ilmoittautua esimer-
kiksi Intreclubiin tai muihin 
klubiotteluihin. Järjestäjien 

kannalta tämä tarkoittaa, että 
ilmoittautumisajan umpeudut-
tua alkaa soittokierros vapai-
den paikkojen täyttämiseksi. 
Kuitenkin ensikertalaiset ovat 
olleet iloisesti yllättyneitä ja 
vähän harmitelleetkin, etteivät 
aiemmin ole tulleet mukaan. 
Myös Ruotsi ottelu on pitkään 
pyörinyt samojen pelaajien va-
rassa. Tänä vuonna paranne-
taan tiedottamista - muista tar-
kistaa, että sähköpostiosoitteesi 
on ajan tasalla. Ilmoitustaulun 
ohella tiedottaminen tapahtuu 
sähköisesti eli kotisivuilla ja 
sähköpostitse”.

Toinen este osallistumiselle 
voi olla myös omat pelitaidot. 
Monella meistä on korkea ta-
soitus ja mielessä kauhukuva 
kilpailusta, jossa jumitun bunk-
kerin uumeniin ja kanssapelaa-
jat seuraavat vierestä ulostulo-
yritysteni määrää. Minkä annat 
Jaana neuvoksi?

”Nosta pallo ylös, jatka mat-
kaa ja unohda koko reikä! Val-
taosa kilpailuista on pistebogey-
kisoja. Omaa pelaamista ei kan-
nata missään nimessä hävetä.  
Jokaista kiinnostaa ensisijaisesti 
oma peli, ei siis tarvitse ajatella 
että miten kehtaan tulla mu-
kaan joukon jatkoksi. Tärkein-
tä on pysyä ryhmän mukana ja 
pelata sen tahdissa. Myös sc-
ramblet, esimerkiksi Rapugolf, 
sopivat loistavasti kaiken tasoi-
sille pelaajille”.

Jaana tuntuu olevan ihan oi-
keassa.  Ensimmäisenä vuotena 
Talissa pelini oli niin surke-
aa, että hyvä kun sain väyläl-
tä pallon ilmaan, maata pitkin 
se yleensä meni.  Pakotin itse-
ni mukaan vaikka aika paljon 
jännitti: tutustuin tosi kivoihin 
klubilaisiin, sain kannustusta, 
peli-iloa ja lisää itseluottamus-
ta. Eli näinhän se yleensä me-
nee, mutta toki itse on lähdet-
tävä mukaan, kukaan ei tule 
kotoa hakemaan.

Klubitoiminnan alkukesän 
tärpit - näin pääset heti mu-
kaan !

• Kevättalkoot ja risusavotta 
16.4.

• Naisten kevätkokous 19.5. Il-
moittautuminen Intreclubiin 
ja naisten haastereikäpeliin 
alkaa.

• Nuorisogolf – nuorten aikuis-
ten peli-ilta 10.6.

• ”Kaikki mukaan”  viikkokil-
pailu 15.6.

• Nuoret perheet  18.6.
 Ajat ovat alustavia, muutoksia 

voi tulla.

Klubitoimikuntaan kuuluu 
Jaanan (puheenjohtaja) lisäksi 
Sini Karttunen, Tapio Björk-
lund, Sylvi Beck, Osmo Saari-
nen, Pirkko Rove-Johansson, 
Eeva Meriluoto, Malin Mäki-
nen ja Tiina Selin. Sihteerinä 
toimii Jenni Kemppainen ja 
ravintolasta Crister Nyberg. 
Antakaa ihmeessä palautetta ja 
vinkkejä, miten voisimme teh-
dä asiat paremmin!

Miten Jaana itse onnistuu 
omassa pelissään? Mikä on suo-
sikkimaila ja mikä unohtumat-
tomin pelikierros?

”Suosikkimailani on 21 as-
teinen hybridi. Yksinkertaisesti 
siksi, että se on tosi helppo ja 
yleensä kaikki onnistuu. Iki-
muistoisin pelikierros ilman 
muuta vuonna 2000 Tukhol-
massa Kevingessä, kun tyttö-
junioreiden maajoukkueen 
kapteenina pääsin todistamaan 
joukkueen EM-pronssia. Tämä 
onkin Suomen naisten ainoa 
mitali EM tai MM-tasolla”.

Jaanan kiirehtiessä seuraa-
vaan tapaamiseen käyn vaivih-
kaa tutkailemassa bägini sisäl-
töä. Pitäisikö luopua pisimmistä 
raudoista ja hankkia yksi hybri-
di lisää? Hieno tunne, kun pit-
killä raudoilla onnistuu, mutta 
aika useinhan se menee pieleen, 
eli onko oikeasti sen väärti? Tu-
lisiko lisää peli-iloa ja jopa pa-
rempia tuloksia?   Pitääpä lumen 
sulamista odotellessa pureskella 
Jaanan vinkkiä.
 

Tiina Selin
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Toivotamme uudet seniorit 
tervetulleeksi toimintaamme 

 
Nainen, joka olet täyttänyt tai 
täytät tänä vuonna 50 vuotta ja 
Mies, joka olet täyttänyt tai täy-
tät tänä vuonna 55 vuotta olet 
tervetullut innostavaan toimin-
tamme. Saat nauttia mukavasta 
yhteisolosta ja osallistua kaik-
kiin erikseen senioreille järjes-
tettyihin tapahtumiin ja kil-
paluihin sekä tietysti kaikkiin 
yleisen sarjan kilpailuihin kil-
pailukohtaiset rajoitukset huo-
mioiden. 

Toivomme, että varsinkin 
arvon Daamit eivät karsastaisi 
seniori nimikettä vaan tulisivat 
nuoresta iästään huolimatta in-
nolla mukaan uuteen kauteen.

Lähipelikoulutus (Matti 
Salimäki)
Motto: Kertaus opintojen äiti
Jos tarkkaan ajattelee niin gol-
fin tulos tehdään suurelta osin 
lähipelillä; hyvä tulos hyvällä 
ja huono tulos huonolla lähipe-
lillä. Niin yksinkertaista se on.

Tästä voi tehdä sellaisen joh-
topäätöksen, että lähipeliä kan-
nattaisi harjoitella. Kokeneet 
ja menestyvät golfarit sanovat, 
että pitäisi harjoitella yhtä pal-
jon kun pelaa.  No, jos ei nyt 
tästä pidetä seniorien kohdalla 
kiinni, voisi tavoite olla, että 
harjoittelee puolet siitä ajasta, 
jonka käyttää pelaamiseen. Se 
voisi olla oikein ja kohtuullista. 

Ja erityisesti lähipeliä.
Siis mitä? Puttausta, chippa-

usta, pitchaamista ja bunkkeri-
lyöntejä. Lisäksi voisi ajatella, 
että harjoittelisi vaikeista pai-
koista lyömistä; syvästä raffista, 
puun alta, josta ei voi ottaa kuin 
lyhyen back swingin jne. Sigge 
aikoinaan sanoi, että jos osaa 
lyödä syvästä raffista 30 metriä, 
osaa lyödä kaikki muutkin tar-
vittavat golflyönnit. En aseta 
tätä kyseenalaiseksi.

Miten harjoitella? Yksin, kak-
sin, ryhmässä tai valmentajan 
opastuksella. Itse pidän yksin 
harjoittelusta Talin suojellun 
tammen luona, jossa usein on 
rauhallista ja miellyttävää. Kun 
vielä lyö bunkkerista greenille 
ja harjoituksen kuluessa joutuu 
hakemaan satunnaisia metsään 
singahtaneita palloja, löytää 
miltei aina myös muiden sin-
ne lyömiä hyviä palloja. Tämä 
todistaa, että harjoittelu kan-
nattaa.

Herätän tässä kysymyksen, et-
tä olisiko seniorien lähipelitai-
toja kehitettävissä ohjauksella 
tai koulutuksella? Miten me se-
niorit ohjaukseen suhtaudum-
me? Olemmeko jo saavuttaneet 
täysinoppineen golfarin mie-
lentilan vai olisiko kuitenkin 
parantamisen mahdollisuuksia?  
Miten meidän valmentajamme 
suhtautuvat seniorien ohjaami-
seen? Jutellaan näistä asioista 
enemmän seniori-illassa.

Seniorien talviharjoittelu  
(Rauli Askolin)
Senioreiden talviharjoittelu on 
sujunut perinteiseen tapaan yk-
silökohtaisesti ja oma-aloittei-
sesti. Osa on käynyt hoitamassa 
kuntoaan kuntosaleilla ja osa 
etelän golfkentillä. Varsinainen 
lajiharjoittelu kotimaassa lienee 
kuitenkin ollut aika vähäistä. 
Nykyinen kivimakasiinin har-
joittelutila toki on ollut käytet-
tävissä, mutta mm. ahtauden 
ja mataluuden takia se on var-

sin toimimaton. Tämän toteaa 
myös Reijo ”Ringo” Ukkonen, 
joka ahkerasti harjoittelee siellä 
kesää varten.

Makasiinissa on maaliskuun 
puoliväliin mennessä tehty har-
joittelukertoja n.300 kertaa eli 
n.5 harjoittelijaa päivää kohti. 
Tämä osoittaa kiinnostuksen 
talviharjoitteluun ja paremman 
sisäharjoitustilan puolesta.

Ei mielestäni olisi ollut koh-
tuutonta jos sosiaalitilojen ja 
konehallien ohessa olisi nyt jo 
satsattu myös vähän enemmän 
itse asiaan, golfiin. Onkin toi-
vottavaa, että valtakunnan 
ykkösklubi jatkossa panostaisi 
enemmän omaan sisäharjoitte-
lutilaan. 

Seuraavaa kautta ajatellen 
on syytä myös harkita, että pi-

täisikö senioreiden, oman har-
joittelupaikan lisäksi, hankkia 
yhteinen harjoitteluaika (ehkä 
valmentajan kanssa) jostakin 
lähiseudun hallista. Olisikohan 
klubilla valmiutta hieman avus-
taa tämänsuuntaista toimintaa? 
Jutellaan tästäkin lisää seniori-
illassamme.

Senioritoimikunta
Senioritoimikunnan kokoon-
pano tälle vuodelle on Tapio 
Björklund puheenjohtaja,  
Rauli Askolin, Hilkka Sainio, 
Matti Salimäki, Henri Soravuo, 
Maija Viro, Pertti Åkerberg ja 
Jenni Kemppainen sihteeri.

Toivomme, että olette mei-
hin yhteydessä kun on jotain 
kerrottavaa.

Seniorit

Seniorit innolla uuteen kauteen

Ringon svingi kivimakasiinin harjoittelutilassa
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Seniori-ilta Klubilla 
Seniori-illassa keskiviikkona 18.05.2011 klo. 18 alkaen nautitaan yhdessäolosta, juodaan pullakahvit ja 
keskustellaan tulevan kauden tapahtumista.

Seniorimaanantait
Pelit pelataan perinteisin ajoin ja pelimuodoin joka maanantai 09.05 – 05.09 klo. 10.00 alkaen.
Aamupäivän ja iltapäivän (vain työssä käyville) lähtöihin ilmoittautumiset torstaina klo 16.00 mennessä.  
Seniorimaanantai 27.06. pelataan vaihtokentällä.
Osallistumismaksu on 5 euroa. Ilmoittautumislista on senioreiden ilmoitustaululla. 

Klubiottelut
Ns. kolmikantaottelut: 
StLG-NCGC-HGK pelataan Lohjalla ti. 14.06 klo. 10- 
SGC-HGK-Kurk pelataan Sarfvikissa ti. 19.07 klo.9- 
Muut klubiottelut: 
HGK-VGH pelataan Talissa to. 26.05 klo.10- 
MGC-HGK pelataan Masterissa pe. 10.06 klo. 10- 
PGC-HGK pelataan Pikkalassa ti. 09.08 klo. 10- 
HGK-EGS (Ryder Cup) pelataan Talissa ti-ke. 06–07.09 klo.10- 

Espoon Golfseuraa vastaan pelataan kaksipäiväinen Ryder Cup – kilpailu. 
Klubiotteluihin ilmoittaudutaan (8 miestä ja 4 naista) kaksi viikkoa ennen kutakin ottelua.
Ilmoittautumislista on senioreiden ilmoitustaululla. 

Uudenmaan alueen seniorien reikäpelimestaruuskilpailut
UAS:n karsintakilpailut (2 miestä ja 1 nainen) HieG, VGC ja HGK pelataan kesäkuussa. 

Talissa pidettävät yleiset seniorikilpailut
Veteraanipokaali  pelataan 22.06 klo.09- 
Detur Seniori Open  pelataan 21.07 klo.08- 
Ministeri Erkon 60v  pelataan 02.08 klo.10- 

Seniorikaronkka Klubilla 
Vuoden viimeinen tapahtumamme seniorikaronkka pidetään keskiviikkona 21.09.2011 klo. 18 alkaen. 
Karonkassa jaetaan kuluneen kauden palkinnot ja nautitaan maittava illallinen.

Tapio Björklund

SENIORITAPAHTUMAT 2011
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Viime vuonna nykymuodos-
saan aloitettu kilpavalmennus 
sai paljon kiitosta mukana ol-
leilta pelaajilta. Yllättävän 
moni talilainen halusi tulla 
mukaan kilparyhmiin ja pal-
jon kyselyitä on tullut mukaan 
liittymisestä talvenkin aikana. 
Tulevana kesänä valmennus-
ryhmien ohjelma jatkuu sa-
mankaltaisena kuin edellisenä 
kesänä, tosin tulevan kauden 
pelit ja tulokset tulevat vai-
kuttamaan edustuspelaajien 
valintaan vuoden 2012 ryhmiä 
valittaessa. Pidämme edustus-
pelaajillemme tilaisuuden Ta-
lissa 6.4. jossa kerrotaan miten 
vuoden 2012 edustuspelaaja-
ryhmät rakennetaan.  Tämän 
päivämäärän jälkeen tiedot 
löytyvät myös HGK:n koti-
sivuilta.

Mikäli mukaan kesän 2011 
ryhmiin on vielä halukkaita, 
niin ohessa osallistumiselle 
asetetut vähimmäiskriteerit:

• Pelaaja haluaa edustaa 
HGK:a oman sarjan kansalli-
sella tourilla  

• Pelaajalla on tasoituksensa 
puolesta mahdollisuus osallis-
tua oman sarjan tourin osakil-
pailuihin

• Pelaaja haluaa kehittää peli-
ään ja menestyä kansallisissa 
kilpailuissa

• Pelaaja sitoutuu tavoitteelli-
seen harjoitteluun

Yllä olevien kriteereiden lisäk-
si ryhmäläisille on määriteltynä 
tasoitusrajat seuraavasti:

• Midit – naiset 9,4 miehet 4.4
• Seniorit – naiset 9,9 miehet 

7,9
• Veteraanit – naiset 10,9 mie-

het 8,9
• FT sekä haastajakiertueen 

pelaajilla tulee luonnollisesti 
olla pelioikeus ko. kiertueen 
osakilpailuihin.
Valmennettavat maksavat 

200,- euron suuruisen oma-
vastuun. Vastineeksi he saavat 
valmennustunteja (sekä lajival-
mennusta että fysiikkaharjoi-
tuksia), ilmaiset range poletit, 
korvauksia kilpailumaksuista 
sekä Cutter Buckin edustus-
vaatteet.  

Naisten Eurooppa Tour uu-
della paikalla heti juhannuksen 
jälkeen

Jo perinteeksi käynyt nais-
ten ammattilaiskilpailu Finnair 
Masters pelataan nyt ensim-
mäistä kertaa uudella paikalla 
heti juhannuspyhien jälkeen, 
viikolla 26.  Vapaaehtoisten 
värväys on  jo tovin ollut käyn-
nissä.  Vielä mukaan haluavat 
voivat ottaa pikaisesti yhteyt-
tä toimiston Jenniin.  Suurta 

osaa kiinnostaa myös HGK:n 
tarjoamat vaihtokentät.  Kaik-
kia vaihtokenttiä ei ole lyöty 
lukkoon tätä kirjoittaessani, 
mutta lupaan että valikoima 
on vähintäänkin edellisvuosien 
tasolla.  Aikaisemmilta vuosil-
ta tuttua rakennusurakointia 
tullaan näkemään vähemmän 
kuin aikaisemmin, sillä nyt ei 
enää rakenneta isoa ”telttaa” 
yläparkkikselle”, vaan pienem-
piä yksittäisiä näytteilleasetta-
jatiloja. 

Itse Finnair Masters kilpailus-
ta sen verran, että pääsääntöi-
sesti viikko sujuu vanhojen kaa-
vojen mukaisesti.  Maanantai 
on pyhitetty lehdistön palvele-
miseen oheiskilpailuineen ja ti-
laisuuksineen.  Tiistai ja torstai 
ovat pelaajille harjoituspäiviä.  
Aikaisemman kahden päivän 
ja kolmen yhteislähdön kutsu-
vieraskilpailut ovat nyt kaikki 
mahdutettu keskiviikkoon.  It-
se kilpailut pelataan jälleen per-
jantaista sunnuntaihin.  

Erkko Trophy vanhalla kaa-
valla ja paikalla.

Erkko Trophy pelataan van-
halla tutulla paikalla elokuus-
sa, 11.8.-13.8. jälleen niin, että 
pelipäivät ovat torstaista lau-
antaihin.  Kenttä on kunakin 
pelipäivänä auki kilpalähtöjen 
jälkeen omille jäsenillemme.  
Tässä vaiheessa on vielä ai-

kaista ennustaa kuinka paljon 
saamme ulkomaalaisia tähtiä 
kisaan mukaan. Sponsorimme 
ovat pysyneet ennallaan (Blue1, 
Sokos, Sanoma Magazines) sekä 
yhteistyö Golfliiton kanssa toi-
mii, joten uskon että pelaajien 
taso tulee olemaan jälleen erin-
omainen.

Keskiviikko – uusi viikkokil-
pailupäivä

Viimeisenä asiana, mutta ei 
suinkaan vähäisempänä haluan 
muistuttaa kaikki klubilaisia, 
että viikkokilpailun pelipäivä 
on tulevana kesänä keskiviik-
ko. Viikkokilpailu pelataan 
kuten aikaisemminkin. Vuo-
roviikoin lyöntipeli ja vuoroin 
pistebogey.  Myös sarjat pysyvät 
ennallaan.  Naiset pelaavat pu-
naisilta, miehet joko valkoisilta 
tai keltaisilta. Toivottavasti uusi 
pelipäivämme antaa tarvittavan 
piristysruiskeen talilaisten hii-
puvalle kilpailuinnolle.

Aurinkoisia pelipäiviä kesälle 
toivottaen, 

 Jaana Jalonen
 Kilpailu- ja valmennustoi-

mikunnan puheenjohtaja

Kilpailutoimikunta 

Kilpavalmennettavat tähtäävät 
jo kesään 2012
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1. Pelaa edessä pelaavien jäljessä,  älä perässä tulevi-
en edessä

2. Pelaa viivyttelemättä – se joka on valmis lyö ensin
3. Mene suoraan omalle pallollesi ja valmistaudu lyö-

mään
4. Seuraa oman ryhmäsi palloja ja merkitse alastulo-

paikka
5. Pelaa varapallo ajoissa
6. Pelaa lyhintä tietä takasin väylälle – sankarilyön-

nit harvoin onnistuvat
7. Päästä jäljessä tulevat heti ohi, jos jäät jälkeen ken-

tän tahdista
8. Jos ryhmällesi annetaan ohitusmerkki – noudata 

sitä
9. Ohjaa greenillä ryhmäsi bägit seuraavan teen puo-

lelle
10. Lue puttilinjasi toisten putatessa – jatka puttisi 

suoraan reikään – anna myös putteja ”Gimmy”
11. Merkkaa tulos seuraavalla teellä – jos olet avaus-

vuorossa, vasta avauksen jälkeen
12. Talissa risteävillä väylillä pienemmällä reiällä on 

etuoikeus.

Sinun tehtävä talilaisena on huolehtia omasta ja ryh-
mäsi pelinopeudesta annetun aikataulun mukaisesti. 
Jos pelaajat ovat vieraita, niin ryhmän alhaisimman 
tasoituksen omaava vastaa ryhmän aikataulusta. Aika-
taulu on painettu tuloskorttiin – pace of play. Pelino-
peuden tehostamiseksi kortissa osoitetun Pace of Play 
ajan noudattamatta jättäminen, saattaa johtaa kentäl-
tä poistamiseen. Kilpailuissa annetaan ensimmäisen 
huomautuksen jälkeen hidastelevalle yli 40 sekuntia 
lyöntiinsä käyttävälle pelaajalle rangaistuslyöntejä ja 
pahimmassa tapauksessa pelaaja suljetaan kilpailusta.  

Talin tahti – 
Pace of Play 
Miten 4 hengen ryhmä pääsee alle sallitun enimmäisajan 
4:02

Your personal tailor.

w
w
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Kevät etenee kovaa vauhtia ja 
tuleva kausi lähenee...

Kesän 2011 toiminnan run-
ko alkaa olla valmis. Jatkamme 
pitkälti viimevuotisin menetel-
min ja hyviksi havaituin opein. 
Pieniä muutoksia toki on lu-
vassa. Pyrimme mm. suunnit-

telemaan ohjaustunteja mo-
nipuolisemmiksi ja kannusta-
maan junioreita osallistumaan 
kisoihin.

Valmentajien tunnit ovat 
koulujen kesälomilla keskiviik-
koisin ja torstaisin klo. 11.00-
15.30.

Ohjaustunnit ovat tuttuun 
tapaan maanantaisin ja tiis-
taisin. Ensimmäinen tunti on 
klo 17-18 ja toinen klo.18.15-
19.15.Tunteja ohjaavat HGK:n 
junnuohjaajat. Jokaisella tun-
nilla on teema, jonka perusasi-
at käydään läpi ja sitten harjoi-
tellaan.

Peli-illat ovat ohjaustuntien 
jälkeen. Ensimmäinen startti 
on n. klo18.30 ja jälkimmäinen 
klo19.30 alkaen. Peli-iltoihin 

voivat osallistua punaisen tai-
totasokortin suorittaneet juni-
orit.

Lähipelikisat ovat avoimia 
kaikille ja niitä järjestetään 
kerran kuussa.

Sääntöillat järjestetään alku-
kaudesta.

Leirejä on taas useita. Niis-
tä tarkempaa tietoa annetaan 
vanhempainillassa 5.4. tiis-
taina klo.18 alkaen ja sitä saa 
myös kotisi-vun juniorit osios-
ta, jota kannattaa muutenkin 
seurata. Leirit sijoittuvat: Tali 
1 ja 2 kesäkuulle, Tali 3 heinä-
kuulle ja Tampereen leiri elo-
kuulle.

Junnuille järjestetään myös 
oma viikkokilpailu maanantai-
sin kesä- heinäkuussa. Samoin 

Juniorit  

Junnujen lukujärjestys

pyrimme palauttamaan juniorit 
- seniorit ottelun, kunhan löy-
dämme sopivan ajankohdan… 
Näillä näkymin elokuussa.

Toivottavasti aurinko sulat-
taa pian lumet ja pääsemme 
aloittamaan kauden ja mah-
dollisimman moni teistä on 
taas innolla mukana. Nähdään.

Aurinkoisin terveisin!

Marko Paananen
Junioritoimikunnan  

puheenjohtaja
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HGK:n juniorien talven 
kuulumisia

HGK:n juniorien talvi on su-
junut aktiivisen harjoittelun 
merkeissä. Lokakuussa järjes-
tettiin valintapäivä, jonka pe-
rusteella uusilla halukkailla oli 
mahdollista hakea mukaan ns. 
kilparyhmiin. Kahdessa Kilpa-
ryhmässä harjoittelee yhteensä 
25 pelaajaa, iältään 10-18v.

Sisäharjoituskausi käynnis-
tyi marraskuun alussa. Kunkin 
ryhmän viikko-ohjelmaan kuu-
luu kaksi ohjattua lajiharjoitus-
ta, sekä yksi ohjattu oheishar-
joitus, jossa harjoitellaan pe-
rusliikuntataitoja ja kehitetään 
kehon perusominaisuuksia. 
Kuuden viikon välein on pidet-
ty testit, joiden perusteella py-
ritään ohjeistamaan juniorien 
henkilökohtaista harjoittelua. 

Lajitesteissä testataan mm. 
mailanpäännopeutta sekä eri 
lyöntien, chippien ja puttien 
tarkkuutta.

Fysiikkatesteissä testataan 
mm. räjähtävää voimaa, liik-
kuvuutta, tasapainoa, koordi-
naatiota ja keskivartalon voi-

maa. Palautteen ja harjoittelun 
ohjelmoinnin lisäksi testit toi-
mivat hyvänä harjoituksena. 
Juniorit saavat myös suoraan 
konkreettista palautetta onko 
oma harjoittelu kehittänyt tes-
tattavia taitoja ja ominaisuuk-
sia.

Helmikuun lopussa järjes-
tettiin talvileiri Espanjan Jere-
zizssä, Montecastillon kentällä. 
Mukana oli kahdeksan junioria 
ja valmentajana / matkanjoh-
tajana toimi Henrikki Tolo-
nen. Leiri oli kaikin puolin 
onnistunut, kun vielä sääkin 
sattui suosimaan. Kenttä oli 
sopivan haasteellinen, harjoi-
tuspaikat erinomaiset ja pelata 
sai paljon. Leirin pelien perus-
teella on hyvä tehdä vielä pie-
net viilaukset kunkin pelaajan 
lopputalven harjoittelun pai-
nopisteisiin, jotta kilpailukausi 
lähtee mahdollisimman hyvin 
käyntiin.

 Tammikuussa käynnistyivät 
myös farmiryhmien harjoituk-
set halukkaille. Harjoitukset 

ovat olleet kerran viikossa per-
jantaisin Golfareenassa. Har-
joittelussa on keskitytty moni-
puolisiin lajitaitoihin ja intoa 
on riittänyt.  Ryhmissä on ollut 
paljon uusia farmilaisia, joten 
Talissa nähdään taas varmasti 
monta innokasta junioria ensi 
kesänä.

Kauden 2011 tavoitteet
Muutaman avainpelaajan jää-
tyä yli-ikäiseksi ei viime vuo-
den joukkue SM hopean kir-
kastaminen kullaksi ole help-
poa, mutta toki mahdollista. 
Minimitavoitteena junioreilla 
on päästä juniorien joukkue 
SM kisoissa vähintään kahdek-
san parhaan joukkoon. Kaikki 
sitä paremmat sijoitukset ovat 
bonusta. Uudenmaan reikäpe-
lisarjassa puolustamme kultaa 
ja se on myös tänä vuonna ta-
voitteena. Kakkosjoukkueen 
tavoitteena on oman divisioo-
nan mestaruus ja nousu ylem-
pään divisioonaan.

Jokainen pelaaja tekee omat 

henkilökohtaiset tavoitteet. 
Toivottavaa on tietenkin, että 
saisimme kaudella 2011 aina-
kin yhden henkilökohtaisen 
SM mitalin. Samoin tavoittee-
na on saada menestystä laajalla 
rintamalla eri valtakunnallisil-
la kiertueilla Tsemppitourista 
alkaen. Tärkeimpänä tavoit-
teena on kuitenkin se, että ju-
niorit kehittyvät, käyvät har-
joittelemassa, pelaamassa, ki-
sailemassa ja erityisesti pitävät 
hauskaa. Hauskuus sytyttää 
intohimon lajiin ja sitä kaut-
ta elinikäisen rakkauden lajia 
kohtaan. Intohimon kautta 
syntyvät myös mahdolliset tu-
levaisuuden huippupelaajat.

Juniorimme toivat kaksi SM 
mitalia jo talvikaudella, kun 
Jesse Korhonen voitti miesten 
halli SM-Kilpailut ja Claudia 
Järvelä oli naisten sarjan toi-
nen!

Henrikki Tolonen
Päävalmentaja
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Vapaaehtoiset tekevät  
tapahtuman 

Olemme saaneet nauttia pätevien ja mo-
tivoituneiden vapaaehtoisten työpanok-
sesta joka kesä. Tulevaankin tapahtumaan 
rekrytoidaan noin 250 vapaaehtoista. 
Merkittävä osa vapaaehtoisista on ollut 
tapahtumassa mukana alusta asti. On 
ollut upeaa nähdä, että vapaaehtoisista 
suurin osa tulee vuosi vuodelta takaisin 
järjestämään Suomen ja Pohjoismaiden 
suurinta naisten golftapahtumaa. Terve-
tuloa Finnair Mastersiin 2011!

Tero Kumpulainen
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Pituuslyöntishow ensimmäistä 
kertaa Talissa

Finnair Mastersin arvoihin kuuluu golfin 
tunnetuksi tekeminen ja lajin  kiinnosta-
vuuden kasvattaminen. Tavoitteena on 
aina ollut saada paikalle myös ihmisiä, jot-
ka eivät itse pelaa golfia. Olemme vuosien 
varrella rakentaneet tapahtumaan erilaisia 
oheistuotteita. Näistä mm. yleisön opas-
tetut kiertueet kisapäivinä ja Jyrki Sukulan 
kanssa toteutetut ”Makujen illat” ovat jää-
neet mieleeni hyvinä toteutuksina.   

Tänä vuonna tuomme Taliin ryhmän 
kavereita, joiden mailanpäissä riittää us-
komattomasti vauhtia ja pallot huutavat 
apua poistuessaan horisonttiin. Kyseessä 
on showkilpailu, jossa Suomen ja Ruotsin 
parhaat pituuslyöjät ottavat mittaa toi-
sistaan. Pärjäätkö näille tykittäjille jos he 
lyövät polviltaan? Asia selviää kun tulet  
Taliin katsomaan ja kokeilemaan. Myös 
yleisöllä on mahdollista päästä kokeile-
maan lyöntinsä kantavuutta. Mukana 
nähdään mahdollisesti muitakin urheili-
joita ja julkisuuden henkilöitä testaamassa 
taitojaan.  Tavoitteena on toteuttaa rento, 
jännittävä ja itse kilpailuun verrattuna 
täysin erilainen iltatapahtuma naisten en-
simmäisen kilpailupäivän päätteeksi. 

Maanantain karsinnat 

Järjestämme kisaviikon maanantaina 27.6. 
ensimmäistä kertaa Finnair Mastersin his-
torian aikana karsintakilpailun suomalai-
sille naispelaajille.  Kisan kaksi parasta saa 
palkintona viimeiset villit kortit Finnair 
Mastersiin. Näin nousevat nuoret  ja mik-
sei vanhemmatkin kyvyt saavat mahdol-
lisuuden päästä mukaan kansainväliseen 
kilpailuun.  Lopullista karsintojen pelaaja-
määrää ei olla vielä lyöty lukkoon, mutta 
on selvää, että sitä joudutaan rajaamaan.

Finnair Masters pelataan heti juhannuksen jälkeen – 
Tapahtuma uudistuu monella tavalla! 

Yhteistyökumppanit  
pitkäjänteisesti mukana

Finnair Masters on solminut jatkosopi-
mukset kolmen pääyhteistyökumppanin-
sa, Finnairin, Nordean ja  Volvon kanssa. 
Finnairille tuleva kesä on seitsemäs ja tänä 
kesänä kutsupelaajaohjelma keskittyy Sin-
gaporeen, jonne Finnair avaa uuden reitin 
toukokuussa. Myös Volvolle tuleva kesä 
on seitsemäs, eli Eurooppa Tourin nais-
pelaajat ovat saaneet nauttia Volvo-kul-
jettajien täsmällisistä kyydityksistä alusta 
alkaen.  Nordealle tuleva tapahtuma on 
viides ja heille toinen mittava golfprojekti 
Ruotsissa pelattavan Skandinavian Mas-
tersin ohella. 

Finnair Mastersin mukana jatkavat pitkä-
aikaisista kumppaneista tässä vaiheessa 
julkistettavat: Puustelli, Hilton, Sony, 
Helsingin kaupunki, Cutter & Buck,  
Sagaform. Mediakumppaneina Suomi-
POP, Nelonen Sport Pro, GolfDigest, 
Golfpiste ja Anna. Julkistamme kaikki 
yhteistyökumppanit myöhempänä ajan-
kohtana.

Naisten Euroopan kiertueeseen 
jo seitsemättä vuotta peräkkäin 
kuuluva Finnair Masters järjes-
tetään tulevana kesänä uutena 
ajankohtana. Elokuun lopun 
epävarmat säät ovat toivotta-
vasti vaihtumassa aurinkoisiin 
kesäpäiviin. Finnair Masters 
järjestetään juhannuksen jäl-
keisellä viikolla, ja näin myös 
kansainväliset vieraamme pää-
sevät kokemaan Suomen kesän 
kauneimmillaan.  

Juuri tämän lehden mennessä painoon 
saimme Ladies European Tourilta vahvis-
tuksen, että uudet pelipäivämme ovat 
torstaista lauantaihin 30.6.-2.7.2011. 

Tiivistämme siis kisaviikon ohjelmaa en-
tisestään ja lyhennämme tapahtumaviik-
koa yhdellä päivällä. Kaikki kolme pro 
am -kisaa, oheistapahtumat ja tarvittavat 
viralliset harjoituskierrosmäärät saadaan 
mahtumaan uuteen ohjelmaan ja näin 
kenttä on palautettu jäsenten käyttöön jo 
sunnuntaina 3.7.

Uusi logo ja ilme

Ajankohdan muuttumisen myötä on hyvä 
hetki tehdä muitakin muutoksia. Finnair 
on uudistanut oman ilmeensä vuoden 
vaihteen jälkeen, joten Finnairin nimeä 
kantava tapahtumakin saa vaikutteita ni-
misponsorinsa uudesta ilmeestä.  ”Finnair 
lentoyhtiönä sekä Finnair Masters kan-
sainvälisenä golf-tapahtumana haluavat 
erottautua laadukkaina ja houkuttelevina 
vaihtoehtoina omissa kilpasarjoissaan. 
Finnairin uudistunut yritysilme on tyy-
likkään yksinkertainen ja moderni. Samaa 
raikasta lähestymistä on tuotu myös uu-
distuneeseen Finnair Mastersin ilmee-
seen”, kertoo Jarkko Konttinen Finnairilta.

Uudessa logossa tapahtuman nimi on 
tuotu selkeänä ja Finnairiin rinnasteise-
na elementtinä. Vieressä oleva kuvio avaa 
puolestaan ajatusmaailman valoisista ja 
aurinkoisista kesäpäivistä, joita kohti uu-
della tapahtuma-ajankohdalla pyrimme. 
Golfpallon sisällä voi joku nähdä myös 
joukon katsojia...

Minea Blomqvist valmistautumassa 
avauslyöntiin Talissa 2010.  

Finnair Mastersin päätoimikunnan 
puheenjohtaja, ministeri Jan Vapaa-
vuori (keskellä) ja Finnairin Jarkko 
Konttinen palkitsemassa viime 
kesän voittajaa Lee-Ann Pacea
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Keskiyön taikaa.
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Tero Kumpulainen
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
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palkintona viimeiset villit kortit Finnair 
Mastersiin. Näin nousevat nuoret  ja mik-
sei vanhemmatkin kyvyt saavat mahdol-
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Kenttätoimikunta ja HGK:n val-
mentajat laativat yhdessä harjoi-
tusalueiden kehityssuunnitelman 
syksyllä 2010. Suunnitelmassa 
paneudutaan yhtäältä olemassa 
olevien harjoitusalueiden kehit-
tämiseen ja toisaalta käytännössä 
kokonaan uusien harjoituspaik-
kojen luomiseen. Suunnitelman 
tavoitteena on laadukkaat, kaikki 
harjoittelun osa-alueet kattavat 
fasiliteetit HGK:n jäsenten, val-
mentajien ja osittain myös vie-
raidemme käyttöön.  Kentällä to-
teutettujen laajamittaisten perus-
korjausten jälkeen, on nyt hyvä 
aika keskittyä harjoitusalueisiin, 
saadaksemme ne vastaamaan ny-
kyaikaisia vaatimuksia. 

Harjoitusalueiden kehittä-
minen nivoutuu HGK:n stra-
tegiaan 2014 usealla eri taval-
la. Tavoitteemme on kehittää 
toimintaamme yhä enemmän 
perinteisen urheiluseuratoi-
minnan suuntaan. Jäsenten ak-
tiivisuuden lisääminen, ympäri-
vuotisen toiminnan kehittämi-
nen sekä menestys kilpagolfissa 
ovat mm. asioita, jotka koem-
me tärkeiksi. Sama koskee myös 
kenttämme ja harjoitusalueiden 
turvallisuuden kehittämistä. 
Kaikki tämä on luonnollisesti 
otettu huomioon suunnitelmaa 
laadittaessa, vaikka tärkeimpä-
nä lähtökohtana onkin ollut 
monipuolisen ja laadukkaan 
harjoittelun asettamat vaati-
mukset ja niiden toteuttaminen 
kustannustehokkaalla tavalla.

 Suunnitelma on tarkoitet-
tu toteutettavaksi vaiheittain 
seuraavan 4-5 vuoden aikana ja 
kuten otsikkokin kertoo, aloi-
tamme ensi syyskuussa. Ensim-
mäisessä vaiheessa rakennam-
me rangelle sieltä puuttuvat 
kohdeviheriöt. Kohdeviheriöi-
tä sijoitetaan harjoituskentälle 
yhteensä 12 kpl, yhteispinta-
alaltaan noin 1100 neliömetriä. 
Koska rangen edellisen perus-
korjauksen yhteydessä päätet-

Kenttätoimikunta 

Harjoitusalueiden perusparannus 
aloitetaan syyskuussa

tiin olla asentamatta kastelujär-
jestelmää, on viheriöt järkevin-
tä rakentaa keinonurmesta. Ny-
kyisillä materiaaleilla päästään 
lopputulokseen, joka vastaa 
hyvin luonnonnurmiviheriötä. 
Lisäksi keinomateriaalin etuna 
on sen minimaalinen hoitotar-
ve. Kohdeviheriöt tulee vain 
aika ajoin puhdistaa roskista 
sekä estää rikkaruohojen kasvu.  
Viheriöt sijoitetaan 25-175m:n 
etäisyydelle lyöntipaikoista ja 
niiden sijoittelulla ohjataan 
lyöntisuunta pois rangen reu-
noilta. Asennustyö on mahdol-
lista suorittaa syyskuussa, kun 
kilpailukalenteriimme on saatu 
tyhjää aikaa Finnair Mastersin 
siirryttyä heinäkuulle. Käy-tän-
nössä tämä merkitsee sitä, että 
rangemme on suljettu noin vii-
kon verran työn vuoksi. Toivon 
jäsenistöltä joustavuutta tämän 
suhteen. Uskon, että lopputulos 
on tämän pienen haitan arvoi-
nen. Kohdeviheriöiden jälkeen 
tuleville vuosille jää driving 
rangen lyöntimattojen uusimi-
nen ja kattaminen sekä uuden 
prokatoksen rakentaminen.

Suunnitelman muiden osien 
toteuttamisaikataulusta ei ole 
vielä tehty päätöksiä. Kenttä-
toimikunta kuitenkin aloittaa 
alkavan kauden aikana myös 
ns. vanhan 17. viheriön perus-
korjauksen suunnittelun osana 
harjoitusalueiden kehittämistä. 
Kyseinen viheriöhän on ainoa, 
jota ei ole vielä peruskorjattu. 
Viheriö ja sen ympäristö vara-
taan jäsenten lähipeli- ja putti-
harjoittelua varten. Jotta vihe-
riöstä saadaan riittävään suuri, 
luovutaan nykyisestä hiekkaes-
teestä ja raivataan myös hieman 
metsää toiselta puolen nykyistä 
viheriötä.  Peruskorjaus kattaa 
luonnollisesti myös viheriön 
ympäristön, aivan kentällä teh-
dyn peruskorjauksen tapaan.    

Wedge lyöntien harjoittelu-
mahdollisuudet Talissa ovat täl-

lä hetkellä varsin puutteelliset. 
Kenttätoimikunta on aiemmin 
suunnitellut tällaisen alueen ra-
kentamista reikien 3,4 ja 5 väli-
selle alueelle. Tästä ajatuksesta 
kuitenkin luovuttiin, koska ha-
luamme keskittää harjoittelun 
rangen alueelle. Nykyinen ran-
gen harjoitusviheriö ympäristöi-
neen ei kuitenkaan tarjoa tällai-
seen harjoitteluun riittävän hy-
viä puitteita. Laaditun suunni-
telman mukaisesti tästä alueesta 
on kuitenkin mahdollista saada 
toimiva. Toimikunta esittää, et-
tä viheriö siirretään  rangen ko-
pin läheisyyteen, jotta saamme 
koko alueen tehokkaasti käyt-
töön. Samalla peruskorjataan 
viheriön ympäristö hiekkaes-
teineen. Viheriön entiseltä pai-
kalta mahdollistuu harjoittelu 
sekä uudelle viheriölle päin että 
päinvastaiseen suuntaan uusille 
kohdeviheriöille (3-4kpl). Koh-
deviheriöt rakennetaan huippu-
laadukkaasta keinonurmesta, 
jonka ominaisuudet mahdol-
listavat alueella myös kolmen 
lyhyen par 3 reiän pelaamisen. 

Vanha viheriön pohja toimii 
erinomaisen lyöntialustana ja 
lisäksi asennettu lyöntimatto-
alue takaa harjoittelumahdol-
lisuudet keinoviheriöille aina, 
kun maa on vapaa lumesta.

Suunnitelmamme käsittää 
lisäksi myös sisäharjoitteluti-
lat. Haluamme tarjota klubin 
jäsenille mahdollisuudet fysiik-
kaharjoitteluun sekä laaduk-
kaaseen lajiharjoitteluun sisä-
tiloissa. Harjoitusalueiden ke-
hityssuunnitelmassa esitetään, 
että Arkkolan talon tyhjillään 
olevaan yläkertaan varustetaan 
kuntosali jäsenten käyttöä var-
ten. Kivimakasiiniin puolestaan 
on suunniteltu kaksikerroksinen 
sisäharjoittelutila lyöntipaikkoi-
neen sekä putti-/chippivihe-
riöineen. Tällä hetkellä tilanne 
kiinteistöjen suhteen kuitenkin 
on niin avoin, että kivimakasii-
nin osalta suunnitelmat toteu-
tettaneen viimeisenä.

Timo Huuhtanen
Kenttätoimikunnan  

puheenjohtaja     
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Johtokunta järjestäytyi
Leif Ekströmin luovuttua 
HGK:n johtokunnan puheen-
johtajan tehtävästä hänen 
seuraajaksi valittiin Lauri Gu-
lin, entinen kapteeni ja moni-
vuotinen kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja. Kiitos Lefalle 
Talin eteen tehdystä pyyteettö-
mästä työstä.

Syyskokous valitsi HGFK :n 
kapteeniksi Jukka Ant-Wuo-
risen ja naisten kapteeniksi 
Jaana Karhila-Räsäsen. Jaa-
nalla on myös monivuotinen 
kokemus sekä HGK :n johto-
kunnasta  että Suomen Golflii-
ton junioritoiminnan vetäjänä. 
Vuosikokouksessa valittiin ero-
vuoroinen Jaana Jalonen uudel-
leen johtokuntaan ja Henrikki 
Tolosen luovuttua paikastaan 
hänen tilalle tuli Marko Paana-
nen.  Johtokunnan järjestäyty-
miskokouksessa valittiin Risto 
Maunula varapuheenjohtajaksi 
ja rahastonhoitajaksi, naisten 
kapteeni Jaana Karhila-Räsä-
nen klubitoimikunnan, Timo 
Huuhtanen kenttätoimikun-
nan, Jaana Jalonen valmen-
nus-, kilpailu- ja tasoitustoi-
mikunnan, Marko Paananen 
junioritoimikunnan, Kimmo 
Setkänen rakennustoimikun-
nan, Lauri Gulin tiedotustoi-
mikunnan puheenjohtajaksi ja 
Tomi Pesonen HGK:n sihtee-
riksi. Johtokunnan ulkopuolisia 
toimikuntia ovat Ilona Lahti-
sen johtama Parempaa golfia – 
toimikunta, Tero Kumpulaisen 
johtama sponsoritoimikunta ja 
Tapio Björklundin johtama 
senioritoimikunta. Tapio saa 
puheenjohtaja osallistua johto-
kunnan kokouksiin.

Talvella tapahtunutta
Kauden päätyttyä purimme suo-
jellun maneesin puuosat yhteis-
työssä kaupungin kanssa. Lupa-
ehdon mukaisesti rakennamme 
tilalle samanmuotoisen joskin 
noin 20 metriä pidemmän ko-

Toiminnajohtajalta 

Parempaa palvelua

nehallin pesupaikkoineen. Ki-
vijalka osoittautui niin huono-
kuntoiseksi ja huonosti perus-
tetuksi, että joudimme purka-
maan myös sen. Nyt kivijalka 
on uusittu ja kestää varmasti 
rakennuksen painon.

Tarkoituksemme on laajen-
taa alaparkkipaikkaa maneesin 
seinään asti, jolloin saamme 40 
autolle lisätilaa. Maneesi piha-
piireineen saataneen valmiiksi 
toukokuun aikana. Maalaustöi-
tä teemme vielä kesäkuussa. 

  Pysyvä lumi tuli ennätys 
aikaisin. Sitä tuli myös paljon. 
Ladut avattiin jo joulukuussa. 
Hiihtäjiä riitti jopa ruuhkaksi 
asti myös tammikuun pakkas-
päivinä. 

Laskiaissunnuntaina Talin 
kartanolla riitti vilskettä. Tänä 
upeana ulkoilupäivän rinteessä 
riitti väkeä ja poniajeluun oli 
jonoa. Päivän aikana syötiin 
ulkosalla 350 makkaraa, 170 
laskiaispullaa. Paikalla oli par-
haimmillaan noin 300 henkeä.

Ei niin hyvää, ettei myös hait-
taa. Jotta saamme golfkenttäm-
me taas pelikuntoon, päätimme 
auttaa aurinkoa ja poistaa lumet 
kaikilta viheriöitä.  Työssä auttoi 
J – Tradingiltä vuokrattu erikois-
linko, joka pystyi ketjujensa avul-
la liikkumaan syvässä lumessa.

Kohti kauden alkua
Alustava kilpailu- ja tapahtu-
makalenteri on toisaalla leh-
dessämme. Merkittävin muutos 
on Finnair Mastersin siirtymi-
nen heinäkuun alkuun. Lisäksi 
Talissa pelataan myös H.K.H. 
Hakonin pokaali toisin kuin 
toimintasuunnitemassa oli esi-
tetty.  Finnair Masters viikon 
vaihtokentät ovat ainakin Hir-
sala, Masterin molemmat ken-
tät, Kytäjän molemmat kentät, 
Kulloo ja Espoo yhteensä 7 ken-
tää.  Finnish Amateur Champi-
onship – The Erkko Trophyn 
vaihtokenttä on perinteinen 
Espoo. Muistutan, että Erkon 
aikana jäsenet vieraineen voi-
vat pelata päivittäin kilpailujen 
jälkeen Talissa.  

Tiedottaminen
Joko olet saanut kuukausittain 
ilmestyvän HGK:n e-lehden tai 
saitko jäsen- ja pelikausimaksun 
sähköpostiisi?  Ellet, niin syynä 
saattaa olla se, että meiltä puut-
tuu osoitteesi. Jos haluat esim. 
tiedotteita, tiedon pelikaverisi 
varaamasta ajasta,  niin voit it-
se lisätä tai tarkistaa sähköposti-
osoitteesi nextime järjestelmäs-
tä tai lähettää sen, osoitteella 
toimisto@helsingingolfklubi.
fi. Samalla voit tarkistaa myös 
nykyiset tietosi esim. osoittee-

si, jotka aivan liian usein jäävät 
meille ilmoittamatta etenkin 
muuton yhteydessä. 

Jäsenkyselyllä parempaa 
palvelua
Tulemme suorittamaan laajan 
jäsenkyselyn kauden aikana, 
jotta saamme selville, mitä jä-
senet haluavat, miten Talia tu-
lisi kehittää sekä yhteisönä että 
golfseurana ympärivuotisuutta 
unohtamatta niin lyhyellä kuin 
pitkällä aikavälillä. Haluamme 
myös kartoittaa mielipiteitänne 
siitä, mihin olette tyytyväisiä ja 
mikä vaatii välitöntä paranta-
mista. Kartoitus tullaan teke-
mään nettipohjaisella työka-
lulla tavoitettavuuden paran-
tamiseksi. Myös vastaaminen 
paperiversiolla on mahdollista. 
Kyselylomakkeita saa aikanaan 
caddiemasterilta. Ilmoittamme 
asiasta ilmoitustauluilla. 

Nähdään kentällä

Ilkka Ulander
toiminnanjohtaja

Maneesin puurunko ja kivijalka

Ruuhkaa Talin laduilla

Ponilla pääsee

Lumi lentää
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Toimiston kausi alkoi heti ”ke-
sälomien” jälkeen tammikuun 
puolessa välissä. Jäsen- ja peli-
maksujen laskutukset sekä kil-
pailu- ja tapahtumakalenterin 
laatiminen pitivät meidät työn 
touhussa. Oli myös aika alkaa 
miettimään tulevan kauden 
miehitystä ja caddiemasterien 
etsintä aloitettiin helmikuussa.
Tänä vuonna caddiemasterin 
tiskin takana teitä palvelevat 
toissa vuodelta tuttu Outi Mä-
kinen sekä uusina tulokkaina 
Joni Degerman, Ville Vuoren-
lehto ja Tiiu Varelius. 

Caddiemasterien tämän vuo-
den lupaukset ovat:

• reipas ja oma-aloitteinen työote
• positiivinen palveluasenne
• otetaan selvää- motto

Caddiemasterit esittäytyvät 
seuraavassa vastaamalla muu-
tamaan tärkeään kysymykseen.

VILLE VUORENLEHTO

Kerro itsestäsi muutamalla 
sanalla?

Olen kaikenlaisia pallopelejä 
rakastava, mitättömän pienis-
täkin asioista nauttiva joka pai-
kan höylä.

Mikä caddiemasterin työssä 
viehättää?
Työssä viehättää päivittäin luodut 
ihmiskontaktit, vehreä golfkent-
tä työympäristönä sekä jatkuvasti 
tilanteen tasalla oleminen.

Toimiston ja caddiemastereiden 
terveiset

Millainen golfari on ihan-
neasiakkaasi?
Ihanneasiakas on kenttää, kans-
sapelaajiaan sekä ympäristöään 
kunnioittava ihminen.

Millaiset ovat odotuksesi 
tulevasta kesästä?
Odotuksena on oppia viisaam-
miltani ja nauttia työstäni (se-
kä saada oma puttipeli kulke-
maan...).

JONI DEGERMAN

Kerro itsestäsi muutamalla 
sanalla?
Olen 22-vuotias nuori miehen 
alku Munkkiniemestä, minne 
muutin Vihdistä viime syksynä. 
Tällä hetkellä opiskelen Helsin-
gin Yliopistossa, Farmasian tie-
dekunnassa. Harrastan golfin 
lisäksi jalkapalloa ja lenkkeilyä, 
eli viihdyn varsinkin kesäisin 
ulkona.

Mikä caddiemasterin työs-
sä viehättää?
Työssä minua viehättää asia-
kaspalvelu sekä asiakaskontak-
ti, koska en ole ennen työsken-
nellyt suoraan asiakaspalvelu 
tehtävissä ja koen, että nyt 
minulla on paras paikka pääs-
tä kokemaan asiakaspalvelijan 
työtä.  

Lisäksi olen työskennellyt 
jo aikaisemmin golfkentillä, 
mutta kentänhoito puolella, ja 
halusin nyt päästä kokemaan 
toisen puolen golfalasta.

Millainen golfari on ihan-
neasiakkaasi?
Ihanne golfari olisi tietenkin jo-
ku, joka sanoisi tarvittaessa, eli 
jos jonkin oikeasti mättää toisi 
sen tietooni. Ihanneasiakas on 
myös yleisiä sääntöjä ja käytän-
töjä noudattava pelaaja kentällä 
ja sen ulkopuolella.

Millaiset ovat odotuksesi 
tulevasta kesästä?
Tulevan kesän odotuksia ovat 
hieno sää, uudet ystävät ja ih-
miset, sekä golf totta kai!

TIIU VARELIUS

Kerro itsestäsi muutamalla 
sanalla?
Olen Tiiu, 22-vuotias fysiikan 
opiskelija Helsingistä. Olen pe-
lannut golfia noin 10 vuotta ja 
tasoitukseni on 8.

Mikä caddiemasterin työs-
sä viehättää?
On ihana että saa tavata niin 
paljon uusia ihmisiä ja saa tehdä 
töitä oman harrastuksen parissa.

Millainen golfari on ihan-
neasiakkaasi?
Ihanneasiakas on samanlainen 
kuin ihanne pelikaveri. Iloinen 
ja kohtelias, kunnioittaa muita 
pelaajia ja kenttähenkilökuntaa.

Millaiset ovat odotuksesi 
tulevasta kesästä?
Tulevalta kesältä odotan uusia 
tuttavuuksia, mukavaa golfke-

sää niin tiskin takana kuin vi-
heriöilläkin.

OUTI MÄKINEN

Kerro itsestäsi muutamalla 
sanalla?
Olen Outi Mäkinen, nyt ke-
väällä viimeistelen kauppatie-
teiden kandiani Mikkelissä ja 
kesäksi teen paluun Taliin cad-
diemasterin työhön.

Mikä caddiemasterin työs-
sä viehättää?
Eniten työssä viehättää Talin il-
mapiiri ja meininki, ja tietenkin 
asiakaspalvelu itsessään.

Millainen golfari on ihan-
neasiakkaasi?
Ihanneasiakas olisi hyväntuuli-
nen golfari joka on tullut ken-
tälle nauttimaan ja viettämään 
aikaa.

Millaiset ovat odotuksesi 
tulevasta kesästä?
Kesältä odotan eniten aurinkoa, 
lämpöä, hyviä golfkierroksia ja 
hauskoja päiviä Talissa.

Haluan toivottaa kaikki caddie-
masterit lämpimästi tervetul-
leiksi töihin. Oikein mukavaa 
kevään ja golfkauden odotusta 
kaikille! Talissa tavataan.

Jenni Kemppainen
palvelupäällikkö
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HGK:n valmennustarjonta kaudelle 
2011

Talvi alkaa pikkuhiljaa väistyä 
ja toivottavasti ulkokausi saa-
daan nopeasti käyntiin. Moni 
on käynyt talvellakin hiomassa 
taitojaan joko Talin makasiinis-
sa tai muissa sisähalleissa. Suu-
rin osa kuitenkin kaivaa mailat 
esiin kun range aukeaa ja into 
päästä pelaamaan on kova. 

Alkukausi on myös hyvä aika 
tehdä ”keväthuolto” peliin ja 
tarkistaa että eri osa-alueiden 
perusasiat ovat kunnossa. On 
turha tuskailla omin päin ja ih-
metellä miksi pallo ei mene sin-
ne minne sen toivoisi menevän. 
Yksikin tunti valmentajalta voi 
auttaa, jos tällaisia ongelmia il-
menee. Tavoitteenamme on pi-
tää asiat yksinkertaisena, jotta 
ne ovat mahdollisimman help-
po ottaa heti peliin mukaan. 
Toki pienikin muutos esim. ot-
teessa voi tuntua aluksi oudol-

ta, mutta jo lyhyen harjoitte-
lun jälkeen sen saa tuntumaan 
omalta. 

Useamman kerran yksityis-
tuntipaketti tai ryhmäkurssit 
tarjoavat mahdollisuuden laa-
jemman kokonaisuuden läpi-
käymiseen. Golfissa ei ole kui-
tenkaan kyse pelkästä lyönti-
tekniikasta, vaan peliin liittyy 
monia muitakin asioita. Monel-
la syy miksi oma peli ei kehity 
voi olla esim. pelitaktiikassa, 
harjoittelutottumuksissa, omis-
sa ajattelumalleissa tai tuntei-
denhallinnassa. Loppukierrok-
sen epäonnistumiset saattavat 
johtua yksinkertaisesti väsähtä-
misestä esim. huonon ravinnon 
tai juomisen takia. Olemme ra-
kentaneet kesän tarjontamme 
kattamaan aiempaa monipuo-
lisemmin myös yllämainittuja 
osa-alueita. 

Ensimmäiset ryhmäkurssit 
alkavat toukokuun alussa ja 
kurssitarjonta jatkuu läpi pe-
likauden. Vaihtoehtoja tulee 
olemaan kolmen tunnin yk-
sittäisklinikoista aina läpi pe-
likauden kestäviin kursseihin. 
Samoin tulemme järjestä-
mään kauden aikana luentoja 
vaihtuvilla teemoilla. Otam-
me mielellämme toiveita vas-
taan eri aiheista.

Monilla oli viime kaudella 
vaikeuksia löytää informaatio-
ta tarjolla olevista kursseista ja 
osa jäi sen takia toteutumatta. 
Tänä vuonna kurssit tulevat 
näkymään netissä Talin koti-
sivuilla valmentajat valikossa. 
Tämän lisäksi Pro Shoppiin 
tulee ilmoitustaulu, jossa nä-
kyvät tulevat kurssit sekä il-
moittautumislistat. Kurssien 
lisäksi tarjolla on perinteiseen 

tapaan yksityisopetusta ja ope-
tuspaketteja.  

Uutena vahvistuksena 
HGK:n valmentajatiimiin liit-
tyy Thomas Hutton. Thomas 
on Talin oma ”poika”, joka on 
viimeiset vuodet keskittynyt 
peliuraan ja sen ohella sekä ju-
niorien että aikuisten opastami-
seen. Tänä vuonna Thomas on 
entistä enemmän mukana myös 
opetustoiminnassa, joten näin 
pystymme myös lisäämään kurs-
sitarjontaa eri kohderyhmille. 
Muina valmentajina jatkavat 
Jusa Hämäläinen, Jani Saarinen 
sekä allekirjoittanut. Valmenta-
jien yhteystiedot ja hinnaston 
löydät Talin kotisivuilta.

Hyvää golfkautta toivottaen,
Henrikki Tolonen & muut 

HGK:n valmentajat

Pro Shopin terveiset
Talin Pro Shop aloittaa kevätkauden tarjoamalla pelaajille 
huippukampanjoita eri tuotteista. Tämän lisäksi valikoi-
mamme ovat uudistuneet, joten tervetuloa tutustumaan!

Tulemme myös tarjoamaan entistä enemmän mailojen mi-
toituspalvelua. Mitoittamalla varmistat mailojesi sopivuu-
den. Käy-tämme mitoitukseen Vector Pro analysaattoria. 
Mitoituspäiviä järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa läpi pe-
likauden. Tarkemmat päivämäärät löydät nettisivuiltamme  
www.taligolfshop.com tai shopin ilmoitustaululta.

Jos et ole vaihtamamassa mailoja, niin gripit kannattaa 
vaihtaa joka vuosi. Toukokuun alussa tarjoamme kaikille 
gripinvaihdoille kampanjahinnan, joka kannattaa käyt-
tää hyväksi.

Hauska lahjaidea? Tilaa Titleist palloja omalla tekstillä. 
Nyt minimitilausmäärä on vain kolme tusinaa.

Alkukauden erikoiskampanjat:

Titleist kampanja 1.5.–15.5.2011
Kampanjan aikana Titleist 910 sarjan puut -15 %. 

Gripinvaihto kampanja 1.5.–15.5.2011
Aloita kausi hyvällä otteella. Kampanjan aikana gripin-
vaihdot -10 %.

Pro Quip kampanja 7.5.–21.5.2011
Pro Quipin wind stopper neuleet -10%.

Duffeja ja Divotteja
Aamupelejä Talissa
Early Bird: Keskiviikkoaamuisin 18.5.-22.6. pelataan  Early Bird 
kutsukilpailua. 1. tee on kiinni 05.30 – 06.00. Jos tulet pelaa-
maan ao. aamuna tuohon aikaan, niin voit startata 6. teeltä.

Audi aamu: 2.8, 5.8. ja 16.8. aamuina pelataan klo 07.30 alka-
en yhteislähtönä Audi aamu kutsukilpailu.9 reiän reikäpelinä.  
Kilpailu pelataan ”takaysillä”, joten aamupelaajien toivotaan 
ottavan tämä huomioon. 
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Masuunipassin voit ostaa Helsingin Golfklubilta hintaan 45 €.  Myyntihinnasta ohjataan 15 € Helsingin Golfklubin juni-
orityölle ja 30 € Golfmasuunisäätiölle suomalaisen kilpagolfin kehittämiseen. Ostajan etu on 10 € alennus normaalihin-
taisesta greenfeestä toiminnassa mukana olevilta yhteistyökentiltä, jotka on listattu osoitteessa www.golfmasuuni.fi. Passin 
oikeuttaman 10 € alennuksen voi käyttää yhteensä 10 kertaa ja vain yhden kerran yhdellä golfkentällä, ellei kentällä toisin 
mainita. Passi on henkilökohtainen ja se on voimassa yhden vuoden sen ostopäivästä lukien.

Yhteistyökentät per 15.3.: Aulanko Golf , Espoon Golfseura, Espoon Ringside Golf, Gumböle Golf , Hattula Golf, Helsin-
gin Golfklubi, Hyvinkään Golf , Ikaalisten Golf , Kalajoki Golf, Kanavagolf Vääksy, Keimola Golf, Kokkolan Golf , Kullo 
Golf, Kurk Golf , Kymen Golf , Kytäjä Golf, Lahden Golf , Linna Golf , Loimijoki Golf, Nokia River Golf, Nurmijärvi 
Golf, Paltamo Golf, Pielis-Golf, Pietarsaaren Golf, Porin Golfkerho, Rantasalmi Golf, Ruuhikoski Golf, St. Laurence Golf, 
Suur-Helsingin Golf, Tarinagolf ry , Tawast Golf , Tiirin Golf, Vuosaari Golf

Lisätietoja Golfmasuunisäätiöstä linkistä www.golfmasuuni.fi.

Hanki Masuunipassi!  

Kaupunkilaiset voivat kokeilla  
golfia Helsinki-päivänä Talissa

Sunnuntaina 12.6. vietettävä Helsinki-päivä näkyy myös Talissa. Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa Helsingin Golfklubi 
antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden tulla kokeilemaan golfia tai saamaan hyviä neuvoja ammattivalmentajilta. Range 
ja lähipelialue ovat klo 12–16 maksutta kaikkien kaupunkilaisten käytössä tunnin vuoroissa. Paikalla ovat HGK:n omat 
ammattivalmentajat sekä tarvittaessa myös muita valmentajia. Yhteen tunnin vuoroon mahtuu 40 henkeä. Halukkaiden on 
ilmoittauduttava etukäteen.  Ilmoittautumisohjeet julkaistaan kaupungin Helsinki-päivän oppaassa sekä Talin nettisivuilla 
toukokuun aikana. Paikalle ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin kokeneet golffaritkin.

Lounaslipputarjous huhti- 
toukokuussa

Helsingin Golfklubin jäsenet voivat ostaa lounaslippupaketteja kuten ennenkin huhti-toukokuun aikana hintaan 87,00e/10 
kpl (norm. 9,00e/kpl). Paketti sisältää kymmenen 9,0 euron arvoista lounaslippua, yhden 40 euron arvoisen jäsenen vieraan 
green feen (jäsen oltava kierroksella mukana) sekä 15 euron arvoisen 10 korin rangekortin. Paketin kokonaisarvo on siis 
145 euroa, mutta hinta ainoastaan 87 euroa. Pelkkiä 10 lipun lounaslippupaketteja myydään kesäkuusta alkaen hintaan 87 
e/ 10 kpl.  Ostetut lounasliput ovat voimassa 15.10.2011 saakka.

Juhlia Talin kartanossa

Talin Kartanossa voi järjestää erilaisia tilaisuuksia (häät, ristiäiset, kokoukset, syntymäpäiväjuhlat, yritystilaisuudet jne.) 
ympäri vuoden. Kartano on parhaimmillaan alle 70 henkilön tilaisuuksissa. Varauksiin ja tarjouspyyntöihin liittyvissä asi-
oissa voi olla suoraan yhteyksissä Delicatessen Ravintoloiden myyntipalveluun, 040 900 3402 / Heidi Saari, heidi.saari@
yritysjuhlat.com.

Jäsenien erikoisedut 2011: tilaisuudet Talin Kartanossa golfkauden aikana ilman erillistä tilavuokraa. Golfkauden ulkopuolisten 
yksityistilaisuuksien tilavuokrat -20%. Lisäksi tarjoamme jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin talon alkumaljat veloituksetta.

Talin Kartanon kotisivut löytyvät osoitteesta www.talinkartano.fi. Kauden 2011 a la carte -listat päivittyvät kotisivuillemme 
heti, kun ne ovat valmistuneet. Kotisivuilla on myös tarkempaa tietoa Kartanon toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
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Risusavotta 16.4. klo 9.30. avauslyönti puoliltapäivin 
Avaamme kauden 2011 viikkoa ennen pääsiäistä. Aamupäivällä siivoamme jälleen kartanon pihapiirin sekä väylät edustus-
kuntoon. 

• Puolenpäivän aikaan ravintoloitsija tarjoaa talkoolaisille hernekeittoa ja pannukakkua sekä talkookahvit.
• Ruokailun jälkeen HGK:n lippu nostetaan salkoon.
• Kapteenimme Jukka Ant -Wuorinen lyö kauden 2011 avauslyönnin.

Klubitoimikunta toivottaa kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi tähän kauden aloitustapahtumaan!

Ps. Mikäli et pääse lauantaina paikalle, voit suorittaa oman osuutesi savotasta maanantai tai tiistai-iltana (18. tai 19.4.)

Risusavotta 16.4. klo 9.30.  
avauslyönti puoliltapäivin 

HGK:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.5.2011 klo 18.00 Metropolian tiloissa Vanha viertotie 23.  Ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu 17.15 alkaen.

Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi rakennusten lunastaminen

Kokousmateriaali on nähtävillä 10.5. alkaen kotisivun materiaalisalkussa.
 
TERVETULOA!

Kevätkokous  
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Jäsenet
Ajanvaraus aikaisintaan kolme päivää ennen

• Jäsen voi tuoda mukanaan kolme vierasta, joista vain yksi saa 
pelata jäsenen vieraan green feen hintaan (40 euroa, juniorit 20 
euroa)

• Maanantaina – torstaina kello 14 – 18 jäsenen mukana voi pelata 
vain yksi hänen vieraansa

• Perjantaina ja viikonloppuisin jäsenten vieraalla ei ole aikara-
joituksia

Vieraspelaajat
• Ajanvaraus aikaisintaan kahta päivää ennen
• Kierrosmaksu on 65 euroa (juniorit 32 euroa, vuoden 1993 jäl-

keen syntyneet) 
• Masuunipassilla 10 euron alennus yhdestä normaalihintaisesta 

kierrosmaksusta 
• Lähtöjen on tapahduttava arkisin ma – to ennen klo 14.00 tai 

klo 18.00 jälkeen
• Perjantaina ja viikonloppuisin ei ole aikarajoituksia
• Ajanvarauksen voi tehdä ja maksaa osoitteessa www.ajanvaraus.

fi/teetime

Farmijuniori (passiivijuniori, joka kuuluu farmiin)
• Saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata keskiviikkona, per-

jantaina, lauantaina ja sunnuntaina klo 16.00 jälkeen
• Peliajan saa varata puhelimitse saman päivän aikana
 Passiivijuniori (passiivijuniori, joka ei kuulu farmiin, mutta hä-

nen vanhempansa tai isovanhempansa ovat HGK:n jäseniä)
• Saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata vanhempiensa tai 

isovanhempiensa kanssa
• Ei aikarajoituksia

Passiivi- ja määräaikaispassiivijäsenet
• Voivat pelata Talissa ainoastaan vieraspelaajina, mikäli heillä on 

esittää toisen seuran voimassa oleva jäsen- ja tasoituskortti

Muuta huomioitavaa
• Tasoitusrajat ovat kaikissa tapauksissa miehillä 30 ja naisilla 36
• Lähdön tasoitusten summa voi olla enintään 110
• 4 hengen ryhmän enimmäisaika 18 reiän pelaamiseen on 4h 2 

min, jonka noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kentältä 
poistamiseen.

• HGK voi laskuttaa suoraa työnantajaa ennalta tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti 

• Maksuksi käyvät yleisimmät liikuntasetelit (smartum & luotto-
kunta)

• Pelaajan on ilmoittauduttava aina caddiemasterille ennen peli-
kierrokselle lähtöään

Jäsennumero Sukunimi Etunimi Tasoitus

3510      Ulander        Ilkka   9,9* 

Pelaaminen Talissa vuonna 2011

Siinä tapauksessa, että pelaaja ei pysty käyttämään varaamaansa 
peliaikaa, on se peruttava viimeistään kahta tuntia aikaisemmin 
joko soittamalla numeroon 22523710, tai paikanpäällä, internet 
ajanvarausjärjestelmästä tai sähköpostilla cad-diemaster@helsin-
gingolfklubi.fi. Jos näin ei ole tapahtunut, huomautetaan asiasta 
1. kerralla ja 2. kerralla peritään aikuisilta 65 euroa ja juniorilta 
32 euroa.
Jos vieraspelaaja ei käytä peliaikaansa ja jättää sen peruuttamatta 
kahta tuntia aikaisemmin, vieraspelaajalta peritään green-fee. Jos 
maksu jätetään maksamatta, asetetaan pelaaja pelikieltoon
HGK:ssa noudatettava vapaakorttipolitiikka on kuvattu kotisivun 
jäsenasioiden materiaalisalkussa kohdassa Vapaakorttiohje 2009. 
Kortin käytöstä on sovittava aina etukäteen.

Tasoitukset ja EGA säännöt  
HGK:n jäsenet, joiden tasoitus kauden 2010 lopussa perustui kol-
meen tai vähempään tasoitustulokseen, menettävät ns. EGA:n ak-
tiivisen tasoituksen. Kyseinen tasoitus muuttuu siis ei-aktiiviseksi. 
Tasoituksen tilan voi tarkistaa kotisivun kohdan Kilpailut jäsen- ja  
tasoitushakurekisteristä, johon jokainen pääsee omilla tunnuksilla. 
Tasoituksen kohdalla oleva * - merkki merkitsee aktiivista tasoi-
tusta alla olevan esimerkin mukaisesti.

Tasoitushaun tulokset (1) (sivu 1/1) 

Jos * - merkki puuttuu, se ei tarkoita tasoituksen poistumista, vaan 
tasoitusta pidetään normaalin tapaan yllä pelaajan ja HGK toimes-
ta. Kyseisellä ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin, 
mutta HCP-sarjassa pelaaja ei voi saada palkintoa. Tämä näkyy 
myös tuloslistassa. 

Ei-aktiivisen tasoitus muuttuu aktiiviseksi, kun pelaaja on palautta-
nut kolme tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta 
tänä vuonna.

HGK:n tasoitustoimikunta
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Numerossa 2/2010 oli pitkä ja kattava artikkeli ”Arkkolan” talosta. Muutama kommentti asiasta, koska nämä asiathan 
pitää saada oikeina arkistoon tulevaisuutta varten. Olenhan koko elämäni asunut talon vieressä ja jopa aika monta vuotta 
talossakin.

Taloon ei suinkaan rakennettu asuntoja 1920-30 luvulla. Talohan valmistui vasta 1920-luvulla maneesin kanssa samoihin 
aikoihin kun Ramsay-suvun viimeisinä vuosina aloitettiin Talissa ratsastustoiminta.

Asunnot rakennettiin entiseen ratsuhevosten talliin vasta vuosina 1946-47, kun Talin kartano sai hoidettavakseen Hel-
singin kaupungin maatalousalueita kaukana Talista, mm. Tuomarinkylä, Malminkartano jne., ja silloin tarvittiin lisää työ-
väkeä. Mainittakoon, että jatkosodan aikana tässä tallissa oli majoitettuna neljä venäläistä sotavankia nk. luottovankeina, 
jotka tekivät maataloustöitä kartanossa miesten ollessa rintamalla. Tähän majoitukseen talli sopikin hyvin, olihan siinä 
kalteri-ikkunat ja vahvat ratsuhevospilttuut myös kaltereineen.

Artikkelissa puhutaan myös uuneista. Taloon rakennettiin muutostöiden yhteydessä kaksi erillistä hormia. Asuntoja tuli 
yhteensä viisi. Näissä oli neljä hellaa, yksi hellakamiina, sekä neljä uunia, jotka kaikki yhdistettiin mainittuihin kahteen 
hormiin. Uunit olivat matalia, n. 170 senttisiä omilla jaloillaan seisovia peltikuorisia ruosteenruskeita hökötyksiä, joita 
löytyi lähes jokaisesta sodan jälkeen rakennetuista rintamiestaloista. Kun talo sitten siirtyi HGK:n hoitoon, purettiin osa 
uuneista sekä helloista ja asuntoja yhdistettiin. Esimerkiksi HGK:n uuteen konttoriin laitettiin hellan tilalle öljylämmitin, 
mikä kytkettiin hormiin. Vanhemmat jäsenet muistavat vielä kuinka Kyösti Rousti kantoi öljyä tähän lämmittimeen, tilojen 
jo muututtua talviharjoittelutiloiksi ja pukuhuoneiksi. Samanlainen öljylämmitin oli myöskin klubintalon ravintolasalissa, 
ei niin kauan sitten. Kaakeliuunissa on vielä nähtävissä entinen lämmittimen savuaukon jälki. Loput Arkkolan talon hellat 
ja uunit poistettiin kun talo muutettiin pukuhuoneiksi (ja talviharjoittelutilaksi) noin 1966.

Artikkelissa mainitaan myös, että yläkerran rakentaminen olisi tullut lisänä. Kuitenkin yhdistyksen syyskokouksessa 2009 
esitetyssä peruskorjaussuunnitelmassa esitettiin yläkertaan juniori- ja kerhotiloja sekä mm. biljardihuone?!

Ystävällisin terveisin!

Asko Arkkola

Postia 

Kommentti Talin Uutiset 2/2011

Talvinen Arkkolan talo
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TAPAHTUMAKALENTERI 2011

   

Järjestäjä
ti 5.4. Juniori-ilta klo 18 Junioritoimikunta
ke 6.4. Valmennettavien ilta klo 17 Kilpailutoimikunta
la 16.4. Kevättalkoot ”Risusavotta”, Klubitoimikunta
la 16.4. Lipunnosto ja avauslyönti Kapteeni
su 1.5. Vappulounas Ravintola
ti 3.5. Tulokasilta klo 19 Kapteenit
to 5.5. Kilpailunjohtajien kokous Kilpailutoimikunta
su 8.5. Äitienpäivälounas Ravintola
ke 18.5. Seniori-ilta klo 18 Senioritoimikunta
to 19.5. Naisten kevätkokous klo 18 Klubitoimikunta
ti 24.5. Kevätkokous, Metropolia klo 19 Johtokunta
ma-ke 6.-8.6. Talin leiri I Junioritoimikunta
su 12.6. Helsinki päivän avoin range klo 12-16 Valmentajat, cm
ma-ke 13. – 15.6. Talin leiri II Junioritoimikunta
ma-ke 4. – 6.7. Talin leiri III pelileiri Junioritoimikunta
ti-pe 26.– 29.7. Kevingen leiri, Helsinki Junioritoimikunta
ma-ti 8.-9.8. Tampereen leiri Junioritoimikunta
pe 23.9. Junnupäättäjäiset Junioritoimikunta
su 25.9. Palkintojen jako klo 17.30 Kapteenit
ti 27.9. Naisten syyskokous Naisten kapteeni
su 13.11. Isänpäivälounas Ravintola
ti 6.12. Itsenäisyyspäivä Klubitoimikunta/ 

Ravintola
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KILPAILUKALENTERI 2011
S = sisäinen kilpailu A = avoinkilpailu K = kutsukilpailu
Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja
18.5.-7.7 Henry McGrady Bell´s 

Challenge Cup
S M/18/hcp/rp Caddiemaster

17.5.
Pohjola, YL 08.30-14.30

K 1.tee kiinni klo 
14.30 asti

Caddiemaster

21.5. Lippukilpailu S 18/hcp/lp  
24.5. Martela, PYL 08.30-11.00 K 1.tee kiinni klo 

11.00 asti
Caddiemaster

26.5.–
22.6.

 The Jayo Cup S 18/ hcp/
sekanelinpeli/rp

Caddiemaster

27.5.–
7.9.

Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Sini Karttunen

27.5.–
16.8. The Jubilee Cup

S M/18/hcp/nelinpeli/ 
rp

Caddiemaster

31.5. NCC, YL 08.30 – 13.30 K 1. tee kiinni klo 
13.30 asti

Caddiemaster

7.6.–5.8. Instru Cup, M, yli 50 v S M/18/scr/rp Caddiemaster
7.6. Volvo, YL 08.30–13.30 K 1.tee kiinni 13.30 

asti
Caddiemaster

10.6. Junior Cup I S J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta
11.6. The Captain´s Cup S 18/hcp/lp/+ 

passiivijuniorit
Jukka Ant-
Wuorinen

17.6. Junior Cup II S J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta
21.6-
17.8.

HGK reikäpelimestaruus S 18/scr/rp Caddiemaster

12.6. HGK hyväntekeväisyys Golf  
YL 8.30-13.30

AK 1.tee kiinni klo 
13.30 asti

Päivi Lehmus

16.6. ISS, YL 8.30-13.30 K 1.tee kiinni klo 
13.30 asti

Caddiemaster

21.6. UM by Volvo, PYL 08.30-
11.00

K 1.tee kiinni klo 
11.00 asti

Caddimaster

22.6.
Veteraanipokaali

A 18/hcp/lp /N/M 
60/65 v Matti Salimäki

23.6. HGK Junior-AM, PYL 8.30-
11.00

K 1.tee kiinni klo 
11.00 asti Caddiemaster

23.6. Jusan ja Timpan 
hopealautanen, Juhanin Malja

S pisin drive, 6 väylä 
klo 17.00

Valmentajat

23.6. The Midnight Sun Golf 
Tournament YL klo 18.00, 1. 
tee kiinni klo 14.00 alkaen

A 18/pb/hcp/+ 
passiivijuniorit,
avoin ulkomaisille 
pelaajille

27.–
30.6.

Finnair Masters harjoittelut A Jäsenille 
vaihtokentät

Caddiemaster

1.-3.7. Finnair Masters A N/54/scr/lp/pro
Jäsenille vapaa 
pääsy, vaihtokentät

LET organisaatio
Heli Ekström

4.7.–
18.8.

Perhemalja S 18/hcp/nelinpeli/rp Caddiemaster

7.7. Kyösti Rousti Malja A Tsemppitour Marko Paananen
8.7. Junior Cup III S J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta
9.-10.7.

Tali Cup sponsored by Olvi
A 36/hcp <18.0/ M 

scr <10.0 /lp Kilpailutoimikunta
14.7. Open Ladies Day A N/18/ pb/hcp  < 36 Kilpailutoimikunta
16.–
17.7.

HKH Kronprins Haakons 
Pokal

S Pelataan 
Helsingissä

Jukka Ant-
Wuorinen

21.7. Seniori Open by Detur A 18/pb/hcp/ N50/M 
55 v

Lassi Tilander

23.7. Pappa Jensen S 36/hcp/lp/ 
passiivijun.  ml.

Caddiemaster

29.–31.7. HGK-SGK S Klubiottelu Jukka Ant-Wuorinen
2.8. Ministeri Erkon 

60-vuotispokaali
S M/18/hcp/lp/60 v 

= src
Matti Salimäki

5.8. Junior Cup Finaali/ Farmin 
mestikset

S J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta

7.8. Gloria Open A N/18/lp/hcp  < 
18.0/ scr < 10, 1. 
tee kiinni klo 14.00 
asti  

Kilpailutoimikunta

8.8. The Erkko Trophy, Travel 
Managers

K 1.tee suljettu klo 
8-10

Caddiemaster

9.8. The Erkko Trophy, lehdistö ja 
harjoittelu

K Jäsenille 
vaihtokenttä EGS

Caddiemaster

10.8. The Erkko Trophy 
kutsukilpailu

K 1. tee kiinni klo 
14.30 asti. Jäsenille 
vaihtokenttä EGS 

Caddiemaster

11.–
13.8.

The Erkko Trophy A 54/scr/lp/ M/N/ hcp 
< 3 ja 1, kenttää 
avataan päivittäin 
+ 2 h. Jäsenille 
vaihtokenttä EGS

Jaana Jalonen
Heli Ekström

19.–
21.8.

HGK:n mestaruuskilpailut S 54/36/scr/lp/ JT/
JP/N/M/SN/SM/
VN/VM
Kaikkien sarjojen 
+ Rp mest. 
palkintojen jako

Valmentajat
Jaana Jalonen

23.8. RML Hyväntekeväisyys Golf K 1.tee kiinni 08.30–
14.30

Caddiemaster

24.8. Pohjolan malja K 1. tee kiinni 08.30 
– 12.00

Caddiemaster

2.9. Neste Oil, YL 08.30–13.30 K 1.tee kiinni 08.30–
13.30

Caddiemaster

2.9 Rapugolf, lähdöt klo 14-16 S 18/hcp/lp/
greensome

3.9. Isä ja poika A M/18/nelinpeli/lp/ 
hcp < 24

10.–
11.9.

Syyslehti Open A M/hcp<10/back tee Kilpailutoimikunta

23.9. Junioreiden Valopallokisa 
YL klo 19

S J/9/lp/hcp Junioritoimikunta

24.9. Pokogolf K 1. tee kiinni 10 - 13 Caddiemaster
25.9. Everybody´s ja palkintojen 

jako klo 17.30
S 18/lp/pb Jukka Ant-

Wuorinen
1.10. Kapteenit ja toimikunnat S/K 18/lp/hcp/

joukkuekilpailu/
yhteislähtö 13.00, 
kenttä kiinni klo 
11.30

Juhani Vartiainen
Maija Laukkanen

8.10. Syysscramble I, YL klo 10.00 A 18/hcp/N/M Caddiemaster
22.10. Syysscramble II, YL klo 10.00 A 18/hcp/N/M Caddiemaster

  

VIIKKOKILPAILUT Järjestäjä

ma 9.5.–5.9. Seniorit
Seniorimaanantai viikolla 
26 pelataan vaihtokentällä

Senioritoimikunta

ma 6.6.–25.7. Farmijuniorit
Viikolla 26 kilpailua ei 
pelata

Junioritoimikunta

ke 11.5.–7.9. Naiset ja Miehet
Viikon 26 ja 32 kilpailua 
ei pelata

Caddiemaster

    

KLUBIOTTELUT Järjestäjä
Kotiottelut
to 26.5. HGK-VGH Senioritoimikunta
su 19.6. HGK-AG Jukka Ant-Wuorinen
ma 1.8. Interclub: HGK-EGS-

SGC-MGC
Jaana Karhila-Räsänen

su 14.8. HGK-KGV Jukka Ant-Wuorinen
ti-ke 6.-7.9. HGK-EGS (Ryder Cup) Senioritoimikunta
Vierasottelut Järjestäjä
pe 10.6. MGC-HGK Senioritoimikunta
ma 13.6. Interclub:SGC-EGS-

MGC-HGK
Jaana Karhila-Räsänen

ti 14.6. StLG-NGCC-HGK Senioritoimikunta
ti 5.7. Interclub: EGS-SGC-

MGC-HGK
Jaana Karhila-Räsänen

ti 19.7. SGC-HGK-Kurk Senioritoimikunta
ti 9.8. PGC-HGK Senioritoimikunta
ti 23.8. Interclub: MGC-EGS-

SGC-HGK
Jaana Karhila-Räsänen

Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Seuraa kotisivun kilpailu- ja tapah-
tumakalenteria.

Kilpailukuvaukset
Kilpailujen yksityiskohtainen kuvaus on www.helsingingolfklubi.fi kotisivun materiaalisalkussa.

Ilmoittautuminen
1. Jäsen
Lauantaina ja sunnuntaina alkaviin kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 
kello 17.30 sekä muihin kilpailuihin kolme (3) päivää aikaisemmin. Senioreiden  ja junioreiden 
viikkokilpailuun ilmoittautumisen on tapahduttava viimeistään to kello 16.00. ellei ilmoittautu-
mislistaan ole toisin merkitty. Jäsenet voivat ilmoittautua suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta 
tai caddiemasterille. FT:n ja SM kilpailuihin ilmoittaudutaan SGL:n kilpailuohjeen mukaisesti 
suoraan Golfliiton www.golf.fi sivuilla. 
Muiden seurojen kilpailuihin voi ilmoittautua joko suoraan kyseiseen seuraan tai caddiemasterin 
kautta. Pelaaja on kuitenkin itse vastuussa ilmoittautumisestaan.
2. Vierailija
Avoimiin kilpailuihin on ulkopuolisten osallistujien ilmoittautumiset voidaan tehdä sähköpos-
titse siten, että ilmoitus on viikonlopun kilpailuihin perillä keskiviikkona klo 17.30 mennessä 
ja muussa tapauksessa kolme päivää ennen kilpailua kello 17.30 mennessä Talissa. Kilpailijan on 
kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä ja tasoituksensa kilpailumaksun maksamisen yhteydes-
sä ennen kilpailun alkua. Kilpailuilmoittautuminen alkaa kolme (3) viikkoa ennen kilpailuja. 
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan seura, tasoitus ja puhelinnumero. 

E-mail caddiemaster(a)helsingingolfklubi.fi, Fax +358 9 22523737 
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MIKSI VOLVO ON SUOMEN OSTETUIN ISO MAASTURI.

OSTETUIN PREMIUM-LUOKAN  
MAASTURI 2010:
1. Volvo XC60 1.271 kpl
2. Audi Q5 378 kpl
3. Mercedes-Benz GLK  256 kpl
4. BMW X3  26 kpl
Lähde: Trafi 1–12/2010

Volvo XC60, mallisto alkaen: 35.550 e + tk. 600 e, autovero 10.357,17 e, 
kokonaishinta 46.507,17 e. Autoetu alkaen: vapaa 860 e/kk, käyttöetu 680 e/kk. 
EU-yhd. 5,9–10,7 l/100km, CO2 154–249 g/km.
Volvo Sopimus alkaen 48 e/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi).

939 €/KK
Volvo Autorahoitus
huoltoleasing, alkaen
(36 kk/60 000 km)

680 €/KK
Autoedun käyttöetu,  
alkaen

VOLVO XC60

Varaa koeajo: www.volvocars.fi
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Viisisylinteriset D3 (163 hv) ja  
D5 (205 hv) -dieselmoottorit

Moderni skandinaavinen design

Edistyksellinen AWD-neliveto

Perävaunun vakautus-
järjestelmä (TSA)

Allergiatestatut materiaalit 
ja puhdas sisäilma

Väljät tilat 5 hengelle  
ja matkatavaroille

Korkea 230 mm:n 
maavara

Hallitun urheilullinen alusta

Alamäkihidastin

Vakiona City Safety  
-turvallisuusjärjestelmä


