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Syyskokous
ja henkilövalinnat

Jälleen on yksi golfkesä takana,
on aika siirtää katse tulevaan.
Menneen kauden tapahtumia
käydään tässä lehdessä läpi varsin tarkkaan sekä toimikuntien
että toiminnanjohtajan näkövinkkellistä. Omat ajatukseni
ovatkin jo tulevassa syyskokouksessa
Yhdistyksemme korkein päättävä elin – syyskokous – pidetään joulukuun 11. päivä klo
19.00 jo tutuksi käyneessä paikassa Metropolian auditoriossa.
Syyskokous valitsee muun muassa jäsenet klubin johtokuntaan.
Sääntöjemme mukaan vain
puheenjohtaja ja kapteenit,
klubin kapteeni sekä naisten
kapteeni, valitaan hoitamaan
kyseistä tehtävää. Muut valitta-

vat uudet jäsenet tulevat johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
Johtokunta järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan ja jakaa salkut, eli toimikuntien vetovastuut. Mielestäni sääntömme eivät enää vastaa tältä osin
tarpeitamme. Erovuorossa ovat
nimittäin tänä vuonna kaksi
klubille hyvin merkityksellistä
johtokunnan jäsentä, kenttäja rakennustoimikunnan vetäjä. Näiden toimikuntien kautta
kulkevat kausittaiset investointimme ovat suuruudeltaan n.
250.000 € / vuosi. Kumpikin
nykyisistä toiminkuntien puheenjohtajista on ilmoittanut,
ettei enää halua jatkaa tehtävissään. Kenttätoimikunnan
sekä rakennustoimikunnan vetäjinä ovat toimineet viimei-

set 9 vuotta Timo Huuhtanen
ja Kimmo Setkänen. Molemmat ovat tehneet erinomaista
jälkeä ja antaneet valtavasti
omaa aikaansa ja osaamistaan
klubille näiden vuosien aikana.
Johtokunnan ja tietenkin koko
klubin puolesta, haluan kiittää
heitä molempia menneistä vuosista.
Sääntöjen mukaan, kuten jo
aiemmin totesin, erovuoroisten
tilalle valitaan uudet jäsenet ilman, että tehtäviä olisi ennalta
korvamerkitty. Olen puheenjohtajana kuitenkin sitä mieltä,
että syyskokoukselle ehdotettavat uudet johtokunnan jäsenet
olisi mietitty silmällä pitäen
juuri näitä avoinna olevia ”salkkuja”. Olisihan tilanne hieman
erikoinen, mikäli valituksi tulisi
esimerkiksi kaksi rakennustoimikunnan vetäjäksi haluavaa
jäsentä. Toiselle heistä jäisi sitten kuitenkin kenttätoimikunnan johtaminen. On ensiarvoisen tärkeää, että jäsenet tietävät
äänestäessään, mihin tehtävään
ehdokasta ollaan valitsemassa.
Mainittujen toimikuntien
vetäjien lisäksi syyskokouksessa valitaan tänä vuonna myös
kapteenit ja puheenjohtaja.
Tässä yhteydessä on paikallaan
kertoa, että olen halukas jatkamaan seuran puheenjohtajana.
Lauri Gulin
johtokunnan puheenjohtaja

SYYSKOKOUS
HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
tiistaina 11.12.2012 klo 19.00
Ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa (Vanha Viertotie 23).
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 18.15.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat.
Johtokunnan erovuoroisia jäseniä ovat puheenjohtaja, molemmat kapteenit
sekä rakennus- ja kenttätoimikunnan puheenjohtajat Kimmo Setkänen
ja Timo Huuhtanen.

Tervetuloa!
Johtokunta
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TA L I G O L F
Tiedotustoimikunta
Lauri Gulin
Jaana Jalonen
Päivi Lehmus
Jenni Kemppainen
Markku Ignatius
Taitto ja paino
Libris Oy
Julkaisija
Helsingin Golfklubi ry.
HGK:n kotisivu:
www.helsingingolfklubi.fi
Painos
1 250 kappaletta
Lähetään jäsenille perhejakeluna
ja kaikille Suomen Golfseuroille.
Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa
2013. Artikkelit tulee lähettää
28.2.2013 mennessä osoitteella
toimisto@helsingingolfklubi.fi.
HGK:n toimisto
Toiminnanjohtaja
Markku Ignatius
puh. 22523711
Sähköposti:
markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi
Kenttämestari
Esa Laaksonen
puh. 040 5330 070
Sähköposti:
kenttamestari@helsingingolfklubi.fi
Palvelupäällikkö
Jenni Kemppainen 16.11.2012 asti
puh. 22523713
Sähköposti:
toimisto@helsingingolfklubi.fi
Tiina Pulkkinen (os. Heikkinen)
11.12.2012 alk.
Ajanvaraus ja ilmoittautuminen
kilpailuihin
puh. 22523710
ajanvaraus:
kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti: caddiemaster@
helsingingolfklubi.fi
Päävalmentaja
Henrikki Tolonen, puh.050 5255 685
Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh.050 438 5125
Jani Saarinen, puh.040 580 1747
Ravintola
puh. 22523717
Sähköposti:
talinkartano@yritysjuhlat.com

Kapteenilta

Kaksi vuotta takana
Tämän vuoden päättyessä umpeutuu kaksivuotinen kauteni
HGK:n kapteenina. Kauteni on
ollut mielenkiintoinen ja haastava, samalla kuitenkin antoisa.
Kauteeni osui useita klubimme
kannalta merkittäviä tapahtumia. Leif Ekström jätti puheenjohtajan tehtävät ja klubi siirtyi Lauri Gulinin aikaan. Lefalle vielä kerran tässä yhteydessä
kiitokset hänen merkittävästä
työstään klubin tulevaisuuden
edellytysten turvaamisessa. Hänelle myönnetty kunniajäsenyys meni oikeaan osoitteeseen.
Merkittävä askel klubin tulevaisuuden turvaamisessa oli
ehdottomasti Talin kartanorakennusten osto. Omia kiinteistöjä on varmasti mielekkäämpää kunnostaa ja kehittää kuin
vuokratiloja. Tilojen jatkosuunnittelussa tulee lähtökohtana
ensisijaisesti olla jäsenistön tarpeet. Tämä tulee olemaan tulevien vuosien keskeisiä toimia ja
haasteita Talissa.
Merkittävä muutos oli myös
Ilkka Ulanderin jääminen pois
ja Markku Ignatiuksen tulo

ruoriin klubin toiminnanjohtajaksi. Kiitos Ilkalle on tässä yhteydessä paikallaan, ja samalla
toivottaa Markku tervetulleeksi
Taliin luotsaamaan klubia haasteellisessa tulevaisuudessa.

Katsaus taaksepäin
Kun tarkastelen kulunutta kauttani, voin todeta, että siihen
mahtui tapahtumia laidasta laitaan, tässä vain muutamia mainitakseni.
Klubiottelut ja joukkueiden
kokoaminen ovat yksi kapteenin keskeisiä tehtäviä. Tässä
voin todeta, että joskus on vaikea saada joukkuetta kootuksi. Toiset ottelut ovat selvästi
suositumpia kuin jotkut toiset,
mutta aktiivisten klubiottelijoiden joukko on kaiken kaikkiaan todella pieni. Herääkin
kysymys, onko tarjontaa liikaa?
Tosin ongelma ei ole yksin Talin
murhe, sillä myös muiden klubien kapteenit ovat kokeneet samanlaisia ongelmia. Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen vaatii pitkäjänteistä työtä,
ja positiivisia onnistumisia, jois-

ta jää hyviä muistoja.
Kapteenin rooliin kuuluu
oleellisesti vastaanottaa jäsenistöltä palautetta, sekä hyvässä että pahassa. Olen iloinen,
että palautetta olen saanut. Se
osoittaa, että jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita klubistaan, ja
kantavat huolta mahdollisista
epäkohdista. Palautteen saaminen on ensiarvoisen tärkeää
niin johtokunnalle kuin toiminnanjohtajallekin. Toivon
tämän avoimen kommunikoinnin jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Talin kulttuuria ja eettistä
tasoa kuvastaa hyvin se, että
kapteenin roolissa en joutunut
muutamaa harvaa poikkeusta
lukuun ottamatta puuttumaan
asioihin kurinpidollisin toimin.
Nämäkin tapaukset kuitattiin
avoimella ja rakentavalla keskustelulla ilman sanktioita. Uskon vakaasti, että HGK maamme vanhimpana golfklubina
jatkossakin edustaa korkeaa
eettistä tasoa ja on aidon golfkulttuurin vaalijana maamme
johtava toimija.

Kapteenin valinnasta
Entisten kapteenien kokouksessa nimeltään Captain´s Decanter käynnistin keskustelun
kapteenin valintamenettelystä.
Lähtökohdaksi asetin menettelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden. Järjestödemokratia toteutuu parhaiten, mikäli jäsenistöllä on hyvissä ajoin tiedossa
ehdokkaat. Perinne Talissa on,
että istuva kapteeni ehdottaa
seuraajaansa yhdistyksen syyskokoukselle. Kun ehdokas on
tiedossa, jäsenistöllä on mahdollisuus kantansa määrittelyyn. Kokouksen hedelmällisen
keskustelun jälkeen päätökseni
kypsyi, ja ehdokkaani HGK:n
kapteeniksi vuosille 2013-14 on
Kai Wist. Hän oli myös edeltäjäni ehdokas. Kai (jäsennumero
1676, HCP 9,3) on 35-vuotisen
jäsenyytensä aikana sisäistänyt
Talin tavat ja kulttuurin. Hän
on ilmaissut sitoutumisensa,
mikäli tulee valituksi, ja lupautunut käyttämään aikaansa tehokkaasti kapteenin tehtävien
hoitamiseksi.

Kiitos!
Nyt päättäessäni kauteni klubimme kapteenina haluan kiittää kaikkia jäseniä siitä tuesta
ja palautteesta, jota olen saanut
näiden kahden vuoden aikana. On hienoa lopettaa kausi
HGK:n 80-vuotis juhlavuotena.
Meillä on hieno klubi, ollaan
siitä nöyrästi ylpeitä!
Julle Ant-Wuorinen
kapteeni 2011-12

Kapteenin homma ei ole aina ruusuista (La Cala Europe, lokakuu 2012).
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Lady-kapteenilta

Naiskapteenin terveiset
Tätä kirjoittaessani kenttä
on vielä sekä kaunis että hyväkuntoinen. Sateelle emme
voi tietenkään mitään, mutta
greeneillä on vielä ilo putata
ja kenttä on kietoutunut syksyn kauniisiin väreihin. Vielä
jonkin verran on aikaa nauttia
golfista raikkaassa syysilmassa,
minkä jälkeen katse jo uuteen
kauteen! Viime vuonna loppuunmyydyt talviharjoitukset
alkavat tammikuussa, sinne mukaan svingiä hiomaan ja tutustumaan uusiin pelikavereihin.
Päättyneen kesän kohokohta oli Talin 80-vuotisjuhlat
kesäkuussa. Päivä sisälsi kaikkea mitä toivoa voi pelikierros,
juhlava iltavastaanotto Kalastajatorpalla ja sen jälkeen rennot
jatkot klubilla. Toisen kerran
kartano täytti klubilaisista päättäjäisissä, jossa vuoden menestyneet talilaiset saivat pokaalit
ja lahjakortit kotiin viemisiksi.
Tänä vuonna juhlaan kutsuttiin
myös kaikki viikko- ja seniorimaanantai voittajat.
Kävimme kahteen otteeseen
ulkomailla asti pelaamassa.
Tukholmassa perinteiseen Kevinge otteluun osallistui myös
ensikertalaisia edellisvuosia
enemmän. Jäsenistön toivomuksesta järjestettiin pelimatka
Tallinnaan - osallistujia oli ilahduttavat 27 kappaletta. Matka

järjestetään myös ensi kesänä.
Kilpailuihin ja tapahtumiin
osallistuminen on ollut monta vuotta laskusuunnassa. Perinteisistä klubitapahtumista
poikkeaa siinä suhteessa juhannuskilpailu Midnight Sun, joka
myös tänä vuonna täyttyi. Hienoa että niin moni klubilainen
pitää kiinni tästä perinteestä:
juhannuksen vieton aloittaa
Midnight Sun.
Klubitoiminnan vireyttäminen vaatii paitsi vapaaehtoisten
työtä, myös jäsenistön mielenkiintoa toimintaan. Klubitoimikunnassa ymmärretään ihmisten ajankäytön muuttuneen
pysyvästi. Jatkossa on tarkoitus
suunnitella tapahtumia ja kilpailuja nykyaikaan sopiviksi,
ennemmin kuin henkiin herätellä ”vanhoja hyviä aikoja”.
Esimerkiksi Rapugolf on kärsinyt syyttä suotta totaalisesta osallistujakadosta jo vuosia,
vaikka aikoinaan Rapuralli on
hyvinkin suosittu ja legendaarisia juttuja siitä kuulee yhä. Ensi
kesänä on suunnitteilla tarjota
enemmän scramble tyyppisiä
tapahtumia ja kilpailuja, perinteisten pelimuotojen kustannuksella. Klubitoiminnan paremman hallinnan vuoksi toimikunta ehdottaa, että vuonna
2013 että kaikenlainen klubiin
liittyvä toiminta yhdistetään sa-

maan kokonaisuuteen. Samalla
keskeisten toimijoiden - klubin
kapteeni, naisten kapteeni ja senioritoimikunnan puheenjohtaja toimikuntineen – yhteistyö
tiivistyisi yhteisen tavoitteen
nimissä.
Joka toinen vuosi jäsenet voivat erityisesti vaikuttaa klubin
asioihin, kun on aika valita uudet kapteenit vuosikokouksessa
joulukuussa. Minä esitän naisten uudeksi kapteeniksi Sylvi
Beckin. Sylvi on mukana klubitoimikunnassa, osallistunut
aktiivisesti toimintaan sekä kehittänyt itseään golfarina huimasti parin viime vuoden aikana. Sylvi on yhteistyökyinen
ja aloitteellinen, tiedän hänen
menestyvän ja hoitavan hyvin
tehtävänsä.
Kiitän lämpimästi kaikkia
näistä kahdesta vuodesta. Minulta on kysytty, mikä on ollut
parasta? Mukavinta on ollut
kun on tehnyt parhaansa jonkin
tapahtuman eteen, haalinut vapaaehtoisia mukaan ja vieläpä
saatu tapahtuma onnistuneesti
vietyä läpi. Silloin sitä tuntee
niin aitoa mielihyvää ettei paremmasta väliä.
Syysterveisin,
Jaana Karhila-Räsänen
naisten kapteeni

Ehdotan
Jaana
Karhila-Räsästä
Helsingin Golf
klubin kapteeniksi
Jaana Karhila-Räsäsen monipuolinen urheilutausta ja
halu kantaa vastuuta antavat hänelle erinomaiset lähtökohdat hoitaa kapteenin
tehtäviä Helsingin Golfklubissa. Hän on toiminut
aktiivisesti, mukaansatempaavasti ja menestyksellä
Helsingin Golfklubin eri
luottamustehtävissä vuodesta 1996 lähtien. Klubin
johtokunnassa hän on ollut
yhteensä 12 vuoden ajan.
Junioritoimikunnan puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 1997 vuoteen 2007. Jaana on ollut
Lady kapteeni 2011–2012 ja
samalla vastannut klubitoimikunnan työstä. Jokaisella vastuualueellaan hän on
tuonut uusia kiinnostavia ja
tehokkaita toimintatapoja
seuratoimintaan.
Tämä energisyys ja tulokset ovat tuoneet tehtäviä
Suomen Golfliiton hallituksessa vuosina 2002–2008.
Erityisenä vastuualueena
hallituksessa oli liiton nuorisotoiminta. Hän on ollut
myös Golfliiton Uudenmaan
piirin hallituksessa 8 vuotta.
Näiden golfillisten luottamustehtävien lisäksi häneen
on luotettu alppihiihdon parissa. Jaana Karhila-Räsänen
on ollut alppihiihdon Suomen kattojärjestön hallituksessa vuodesta 2008.
Hyvin kielitaitoisena ja
klubilla läsnä olevana henkilönä Jaana Karhila-Räsänen
olisi erinomainen valinta
klubin kapteeniksi
Osmo Saarinen
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Klubitoimikunta

Vuoden talkoolaiset
Vuoden talkoolaisiksi HGK:n klubitoimikunta valitsi kaksi nuorta, jotka ovat kunnostau
tuneet erityisesti tulospalvelutehtävissä. Tänä kesänä molemmat olivat päärooleissa
Erkko Trophyn aikana ja Finnair Junior Tourin kilpailun syyskuussa he hoitivat käytännössä
kahdestaan, apunaan toki muitakin junnuja.
Klubi palkitsi pojat Kauden päättäjäisissä 50 € lahjakortein.
Ohessa haastattelu molemmista, joka on tehty seuraavin kysymyksin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ikäsi?
hcp?
koska aloitit golfin?
muut harrastukset?
mikä on golffissa kivointa?
mikä talkoissa viehättää, miksi tulit mukaan?
Jennin kysymys molemmille: mikä sinusta tulee isona?

Henri Kuuslan vastaukset

Oliver Kalpion vastaukset:

1. 15

1. 13

2. 9.5

2. 13.3

3. Nyt en kyllä muista

3. kun olin noin viisivuotias

4. Alppihiihto

4. ei ole

5. Se että jokainen lyönti on erilainen ja saa itse päättä minkälaisen lyönnin lyö ja tapaa uusia ihmisiä tietenkin

5. pelaaminen

6. Saa puuhastella mukavien ihmisten kanssa

7. en osaa sanoa vielä

6. niissä on paljon hauskaa tekemistä

7. Supermies
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Kilpailutoiminta

Venäläisten esiinmarssi Erkossa
ja muita sateisen kesän kilpakuulumisia
En malta olla aloittamatta tätä juttua venäläisten golfareiden maihinnousulla tämän
kesän Erkko Trophy -kilpailussa. Vaikka tiesin veljeni (Lassi
Pekka Tilander) viime vuosina
paljonkin reissanneen naapurissamme eri kenttäprojektien
tiimoilta, en osannut aavistaa,
että he ovat näinkin valmiita
valloittamaan Euroopan golfkenttiä. Kilpailua edeltävät
järjestelyt heidän golfliiton
kanssa sujuivat hämmästyttävän hyvin, kielitaito sekä organisointikyky olivat parasta
mitä minä olen tässä pestissäni
nähnyt pitkään aikaan. Tullessaan he toivat mukanaan
myös ison ”huoltajajoukon”,
mutta tässäkin asiassa, tavallisuudesta poiketen, he eivät
rasittaneet kisaorganisaatiota, vaan päinvastoin. Silmänruokaa saimme myös roppakaupalla heidän esitelleessään
golfin viimeisintä vaatemuotia. Mutta ennen kaikkea – he
osasivat myös pelata. Naisten
puolella venäläinen Nina Pegova pelasi kilpailun voitosta aina viimeiselle reiälle asti,
jossa tuplabogey tiputti hänet
lyönnin päähän tanskalaisesta
Julie Finne-Ipsenistä ja voitosta. Miesten puolella voittoa puolustava Albert ”Hippu”
Eckhardt uusi voittonsa kahden lyönnin erolla englantilaiseen David Boothiin. Kaiken
kaikkiaan vuoden 2012 Erkko
oli poikkeuksellinen myös ennätysmäisestä ulkomaalaisten
pelaajien lukumäärästä. Lähes
joka toinen kilpailuun osallistunut oli ulkomaalainen. Ja kun
supersateisen kesän ainoa lähes
helleviikko osui Erkko-viikolle,
niin uskon, että monelle jäi kilpailusta pelkästään positiivisia
muistijälkiä.
Positiivisena näen myös
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viikkokilpailujen starttien lukumäärän kasvun entisestään.
Suuri nousu suorituksissa nähtiin jo ensimmäisenä vuonna
(2011), jolloin kilpailu siirrettiin miesten ja naisten osalta
samalle päivälle. Kasvu jatkui
edelleen ja se on hyvä merkki
jäsentemme aktiivisuudesta,
vaikka kilpailuihin osallistuminen on muuten pysynyt lähes ennallaan tai ollut jopa
laskussa. Ehkä tällaisille matalan kynnyksen kilpailuille olisi
enemmänkin kysyntää, jos niitä
olisi tarjolla. Klubimestaruuskilpailuissa osallistumisinnokkuus oli hieman nousussa, juniorityttöjä lukuun ottamatta.
Naisista, mutta etenkin nuorista naisista näyttää olevan edelleen huutava pula HGK:n kilpailuissa.
Kilpavalmennustoiminta on
jatkunut kuluvalla vuodella
pääosin samoilla linjoilla kuin
aikaisempina vuosinakin. Kilpailutoimikunta kokoontuu
vielä kerran ennen vuoden
vaihdetta, jolloin kirjataan
tavoitteet ja budjetit vuoden
2013 valmennusryhmäläisille.
Kansallisilla kilpakentillä ainoan SM-tason mitalin toivat
kotiin Midit, joukkueella Antti Murtovaara, Tomi Pesonen,
Timo Huuhtanen, Karri Kakko
sekä Petri Lehto.
Vuoden 2013 kilpakesä on
jo suunnittelupöydällä. Ensimmäiset palaverit Erkon tiimoilta on jo käyty sekä liiton
että Reseptin kanssa ja luvassa
tulee olemaan varmuudella jotain mielenkiintoista ja uutta.
Erkko pelataan samalla paikalla kuin tänäkin vuonna, eli
elokuun puolessa välissä. Midit
pelaavat 20-vuotisjuhlakilpailun Talissa kesäkuussa, Kyösti
Rousti maljasta tulee junioreiden FJT-osakilpailu ja se pela-

Albert ”Hippu” Eckhardt onnistui voittamaan Erkko Trophyn toisena vuonna
peräkkäin.

taan heinäkuun alussa kahden
päivän kilpailuna. Kevingen
seuraottelu pelataan heinäkuun
lopussa Helsingissä.
Talvehtikaa hyvin ja pitäkää
itsenne kunnossa!
Jaana Jalonen
Kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja

Osallistu asiakastyytyväisyysmittaukseen!
Nettisivuillamme on avattu linkki mielipidekyselyymme.
Osallistu ja vaikuta! Voit luonnollisesti lähettää ideoita ja
palautetta myös suoraan toiminnanjohtajalle osoitteella
markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi.
Kysely on auki 31.12.2012 asti.

HGK:n edustuspelaajien tuloksia kaudella 2012
Juniorit
Mikael Reijonen oli Tsemppitourin Etelä-Itä Pojat alle 15v. sarjan
Ranking 2.
Martin Plukka oli ranking 6. ja voitti valtakunnallisen Tsemppitour finaalin.
Jesse Korhoselle voitti Aluetourin Etelä-Itä rankingin ja Miko Juntunen oli ranking 2.
HGK:n tytöille kolmoisvoitto Aluetourin Etelä-Itä rankingissa.
1. Claudia Järvelä 2. Eeva-Liisa Wäre 3. Olivia Kumpulainen.
Camilla Reijonen oli ranking 7.
Nuorten seurarankingissa HGK sijoittui sijalle 10. samoin kuin
joukkue SM kilpailuissa.

Miehet
Antti Lassila voitti Skandia Junior Openin Ruotsissa ja oli 15.
Finnish Amateur Rankingissa.
Tuomas Tuovinen oli paras HGK:n pelaaja Finnish Tourilla sijoittuen sijalle 13.

Pelaaminen Talissa /

Miesten joukkue SM kilpailuissa HGK sijoittui 8. sijalle.
Roope Kakko on pelannut loistavan kauden Challenge Tourilla ja
on ennen tourin Finaalia rankingissa sijalla 37. Toivotaan että ensi
vuonna Roope pelaa European Tourilla.

Midit
MID tourilla miehet olivat seurarankingissa sijalla 4. ja naiset sijalla 5.
Miehet myös saavuttivat joukkue SM hopeaa. Joukkueessa pelasivat Antti Murtovaara, Tomi Pesonen, Timo Huuhtanen ja Karri
Kakko.
Miesten parhaiten rankattu midipelaaja oli Petri Lehto sijalla 13.
ja naisissa Karoliina Tiivola sijalla 6. Karoliinalle mm. MID amateur Openin 3. sija.

Seniorit
Seniorinaisissa Elina Schuurman oli 2. Finnish Senior Openissa.
Rankingissa Elina oli 9. ja Eila Koutuaniemi parhaana talilaisena
sijalla 5. Eilalle reikäpeli SM kisoissa 4. sija.

Kauden kierrokset 2009 – 2012

Kääntyikö trendi laskevien kierrosten suhteen? Ja jos niin kääntyikö
jo liikaa…?
Tänä vuonna on tullut palautetta, että kenttämme oli ”täydempi
kuin koskaan”. Kuitenkin niinkin läheltä kuin 2009 löytyy vuosi
jolloin sekä jäsenemme että vieraspelaajat pelasivat enemmän kuin
2012. Ehkä kontrasti vuoteen 2011 oli vain liian iso…?
Kuluneen kauden aikana kokeiltiin mm. jäsenen mahdollisuutta
tuoda kolme alennetulla green feellä aamupäivän ja viikonlopun
aikana. Se toi 230 kierrosta lisää. Platina-kortti oli myös uusi asia ja
sillä kierrettiin Tali 562 kertaa, tuoden samalla mukavat n. 16.000 €
kassaan. Vastaavasti HGK:n jäsenet käyttivät korttia muilla kentillä
tilastojen ja arvioiden mukaan n. 300-350 kertaa.
Ensi kaudeksi johtokunta on ehdottamassa vuosikokouksessa
pientä green feen tarkistusta eli 65 € sijaan uudeksi hinnaksi 70
€. Samoin jäsenen vieraana vain yksi saisi alennuksen ja se hinta
nousisi entisen 40 € sijaan tasolle 50 €. Platina-kortille harkitaan
jatkoa, riippuen myös siitä antavatko muut kentät HGK:lle edelleen erikoisluvan pitää etu voimassa vain heinäkuun loppuun asti.
Kierrosmäärien mahdollisesti laskiessa hieman, green fee tuottomme
ei kuitenkaan ennakkokaavailujen mukaan putoaisi, vaan pikemminkin saattaisi jopa nousta, jäsenten peliväljyyden kasvun lisäksi.
Yritystapahtumien määrää ei aiota enää nostaa nykyisestä tasosta,
pikemminkin pitää tiukasti kiinni päätöksestä varata kenttä vain
kerran viikossa kokonaan ns. isolle yhteislähdölle tai vaihtoehtoisesti kahdelle pienemmälle startille, joka sulkee 1-teen noin 2 tunniksi. Muina vähemmän kiireisinä aikoina on lisäksi järjestettävissä
pieniä, maksimissaan tunnin sulkevia pikkukilpailuja. Näitä toivoisi
myös monen jäsenen järjestävän esim. merkkipäiviensä kunniaksi.
Nettivarausprosentti on ilahduttavasti noussut. Ensi kaudelle on
suunnitteilla myös sen suhteen edelleen helpottavia järjestelyjä ja
automatisointia, mutta niistä lisää kevään lehdessä.

Koko kausi

2009

2010

2011

2012

Kaikki kierrokset

27 333

24 593

22 404

25 464

Jäsenvaraukset

15 222

14 491

13 407

14 112

Vierasvaraukset

6 990

5 662

4 775

5 892

Kilpailukierrokset

4 821

4 400

4 834

5 460

56,88 %

58,54 %

64,1 %

66,27 %

Nettivarausprosentti

PS. Sinänsä tuo reilut 25.000 kierrosta ei ole vielä normaalista poikkeava
luku 18 reikäisellä kentällä. Vertailun vuoksi Tampereen kupeessa olevalla
Golf Pirkkalan kentällä oli samanmittaisella kaudella mitattuna n. 6 000
kierrosta enemmän pelattuna.
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Senioritoiminta

Senioreiden kausi 2012 toteutui
suunnitelmien mukaisesti
Toukokuussa 07.05 pidettiin
seniori-ilta, jossa oli läsnä noin
50 senioria. Illan aikana kuultiin uuden toiminnanjohtajan
Markku Ignatiuksen ajatuksia
tulevasta kaudesta. Illan vieras
Petteri Nykky piti alustuksen
aiheesta ”vain yksi lyönti” ja
senioritoimikunnan puheenjohtaja kertoi lopuksi kesän
toimintasuunnitelmasta, minkä
jälkeen keskusteltiin vilkkaasti
seniorien toiminnasta yleisesti.
Syyskuussa päätettiin kausi Talin kauden 2012 päättäjäisjuhlissa.

Seniorimaanantait
Senioreiden maanantaigolf
aloitettiin 7.5. Työssäkäyville
järjestettiin mahdollisuus osallistua tapahtumaan iltapäivällä.
Kesän aikana pelattiin 18 kertaa ja lähtöjä oli hieman enemmän kuin viime vuonna eli 550.
(538 / v.2011, 477 / v2010, 614
/ v.2009, 355 / v. 2008, 465 /
v.2007). Osallistujia oli yhteensä 70 henkilöä (56 miestä ja 14
naista). Eniten pisteitä kauden aikana pelasivat itselleen
Hilkka Sainio ja Ilkka Ulander.
Vuoden seniorigolffariksi Tert-

tu Kankkusen jälkeen valittiin
Heli Ekström.
Marisa Sgaravatti kisan alusviikolla pelattiin maanantaigolf
Espoossa.
Kesän mittaan kerättyjen
formulapisteisen mukaiset palkinnot jaettiin Talin yhteisessä
päättäjäistilaisuudessa 5.10, jossa oli noin 85 osallistujaa.

Klubiottelut ja muut
seniorikilpailut
Klubiotteluiden määrä oli kuusi,
joista kolme oli nk. kolmikantaottelua. Voiton saimme tänä
vuonna PGC:sta, MGC:sta sekä
KyG:sta ja hävisimme VGH:lle,
Kurkille, SGC:lle, NGCC:lle,
StLG:lle, sekä EGS:lle. Kotikentällä pelasimme kolme ja
vieraissa kolme ottelua.
Uudenmaan alueen senioreiden reikäpelikilpailussa Talin
kanssa samaan lohkoon kuului
HieG, PBG ja VGC. Kesäkuussa pelatuista karsintaotteluista
selvisimme voittajana jatkoon
ja kohtasimme välierässä Keimolan. Hävisimme heille, joten
kilpailumme päättyi tällä kertaa
siihen. Joukkueessamme pelasivat Eila Koutuaniemi, Janne

Altonen, Lauri Piha, Niilo Olonen ja Bernt Heikel.
60 vuotta täyttäneille naisille
ja 65 vuotta täyttäneille miehille tarkoitettuun avoimeen
Veteraanipokaali-kilpailuun
20.06 osallistui 41 henkilöä;
naisten sarjan voittaja oli Mirja
Arkkola nettotuloksella 72 ja
miesten sarjassa vei voiton Mika Purhonen nettotuloksella 67
lyöntiä. Kilpailun johtajana oli
Matti Salimäki.
14.07. pelattiin Detur Senior
Open -kisa 77 kilpailijan voimin. Naisten sarjan voitti Ilona
Blomqvist (EGS) tuloksella 37
ja toiseksi tuli Heidi Heinänen
samalla tuloksella 37. Miesten
sarjan voitti Pekka Heinänen
tuloksella 39. Lähimmäksi lippua (57 cm) löi Elina Schuurman. Kilpailun johtajana oli
Lassi Tilander.
Ministeri Erkon 60-vuotispokaaliin 31.07.osallistui 45 pelaajaa. Voittaja oli jälleen Niilo
Olonen tuloksella 68.
Kilpailun johtajana oli Henri
Soravuo.
16.09 pelattiin ”Seniorit – Juniorit kisa” ja sen voittivat niukasti Juniorit.

Tapio Björklund.

Muuta
Senioreille tarkoitettu lähipeliharjoittelu on ollut erittäin
suosittu.
Kauden aikana senioritoimikunta kokoontui 6 kertaa.
Tapio Björklund
Senioripuheenjohtaja

Lisää vauhtia senioritoimintaan
On ollut hienoa saada olla HGK:n senioreiden puheenjohtajana kolme kautta. Puheenjohtajakauteni olen kokenut
erittäin antoisaksi. Olen saanut kehittää senioritoimintaa
haluamaani suuntaa ja klubimme seniorit ovat tukeneet siinä
ajatuksiani..
Apuja ja ohjausta olen todella saanut silloin kuin niitä
olen tarvinnut. Tämä vuosi oli minulle hieman raskaampi
sydänoperaation takia, mutta siitä on nyt selvitty ja uuteen
kauteen lähdetään taas täysillä.
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Haluan kiittää kaikkia ja varsikin senioritoimikunnan jäseniä erittäin hyvin hoidetuista aktiviteettiemme läpivienneistä. Senioritoimikunta jatkaa entisellä kokoonpanolla
vain puheenjohtaja vaihtuu. Uusi puheenjohtaja on Rauli
Askolin.
Kiitos kaikille
Tapio Björklund

Vuoden 2012 seniorigolffari:

Heli Ekström
Senioritoimikunta valitsee vuosittain klubin jäsenten joukosta henkilön joka on vuoden
aikana (ja jo aikaisemminkin)
toiminut ansiokkaasti senioritoiminnan hyväksi. Kriteereinä
ovat mm. osallistuminen senioritoimintaan, kilpailuissa saavutetut tulokset, positiivisuus
muita pelaajia kohtaan sekä
muut mahdolliset ansiot.
Vuonna 2012 senioritoimikunta painotti erityisesti kilpailullisuutta ja ns. muita ansioita. Päätöksenteko oli tällä
kertaa näillä kriteereillä helppoa ja se syntyikin yksimielisesti: Heli Ekström. Helin ansiot
klubimme senioritoiminnassa
ja myös klubin muussa toiminnassa ovat kiistatta suuret. Heli
liittyi klubimme 1987. Vuonna
2001 hänet valittiin klubimme
ladykapteeniksi, johtokunnan
jäseneksi ja klubitoimikunnan
puheenjohtajaksi. Hän oli an-

siokkaasti järjestämässä myös
70-vuotisjuhlia juhlatoimikunnan jäsenenä vuonna 2002.
Tie vei myös useaksi vuodeksi
2000-luvulla kilpailuvaliokunnan jäseneksi.
Myös Suomen Golfliiton eri
luottamustehtävissä on Heli
vaikuttanut useita vuosia. Näitä ovat mm. Ladygolftoimikunnan jäsenyys 10 vuoden ajan
ja Suomen Golfliiton Seniorit
ry:n hallituksessa 9 vuotta vastuualueenaan naisten kilpailut.
Talin Ladie´s Euroopan
Tourin järjestelyissä hän oli
mukana koko 7 vuoden jakson
ajan Chief Marshallina vastaten vapaaehtoisten toiminnasta. Lisäksi hän osallistunut eri
tehtävissä mm. naisten EMkilpailujen järjestelyihin Pickalassa 2002 ja Marisa Sgaravatti
Trophysssä 2012 Talissa.
Kaiken tämän lisäksi hänen
oma peliuransa on ollut menes-

tyksekäs. Hän toiminut pelaavana kapteenina 9 vuoden ajan
naisseniorijoukkueiden EM-kilpailuissa. Pelillisiä saavutuksia
on runsaasti:
– Seniorinaisten reikäpeli kultaa SM-kisoissa vuosina 2005
ja 2010 ja pronssia 2009
– N60-sarjassa lyöntipelissä
SM-kultaa 2007 ja 2009, hopeaa 2011 ja pronssia 2008
– Finnish Senior Openissa
pronssia vuonna 2000
– Seniorinaisten joukkueSM- kulta Talin joukkueessa
2001, 2007 ja 2011. Lisäksi pronssia vuosina 2006 ja
2009
– Pronssia Marisa Sgaravatti
Trophyssa Hollannissa 2008
Edellä mainitun lisäksi Heli
on saavuttanut klubimme mestaruuskilpailuissa eri sarjoissa
yhteensä 7 mitalia. Suomen
Golfliitto on palkinnut hänet

ansioistaan pronssisella ansiomitalilla ja HGK vastaavasti
sekä pronssisella, että hopeisella ansiomitalilla. Mielestäni oli
jo aika nimetä hänet myös Talin
vuoden 2012 ”SENIORIGOLFFARIKSI”. Parhaat onnittelut
Helille!
Rauli Askolin

Heli Ekström.

Seniorinaisten lyöntipelimestaruuden mitalikolmikko (vas) Kaija Koivusalo, Erja Sareste ja Eila Koutuaniemi. Vuoden seniorigolffari Heli Ekström voitti puolestaan
Veteraanien mestaruuden (yli 65v. sarjan)
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Talilaiset tekivät Trophyn
Seniorinaisten kansainvälinen joukkuegolfkilpailu Marisa Sgaravatti Trophy
Talissa 17.-20.7.2012
Helsingin Golfklubilla on tunnetusti Suomen paras kokemus
kansainvälisten golfkilpailujen
järjestämisessä Suomessa ja se
näkyi tämänkin tapahtuman
järjestelyissä. HGK:n jäseniä
toimi kaikissa keskeisissä tehtävissä. SGS:n hallituksen jäsenenä Heli Ekströmin vastuualueena on ollut jo viimeiset 9
vuotta seniorinaisten kilpailut
ja hän oli itseoikeutettu tapahtuman vetäjä. Heli ehdotti
HGK:n johtokunnalle kilpailujen järjestämistä ja sai siihen
myöntävän vastauksen. Edellisen kerran seniorinaisten kansainväliset kilpailut järjestettiin
Suomessa 2002 Pickalassa. Kilpailujen suunnittelusta vastasi
tuolloin työryhmä, jonka jäsenistä suurin osa oli edelleen
aktiivisesti mukana ja Heli
muodostikin uuden seitsemän
henkisen järjestelytoimikunnan
vanhan pohjalta. Helin lisäksi
omasta jäsenistöstä mukana oli
Marja-Liisa Niemi, joka vastasi
joukkueiden ilmoittautumisesta. Marja Virta toimi rahastonhoitajana ja käsiesitteen koordinoijana. Muita työryhmän jäseniä alkuvaiheesta asti olivat
Liisa Eerola, Catarina Furuhjelm, Outi Kunttu, Teija Laitto
ja Ritva Wilamo. Ensimmäinen kokous pidettiin vuoden
2010 joulukuussa ja tulevaan
haasteeseen suhtauduttiin kokemuksen mukanaan tuomalla
varmuudella. Kilpailujen lähestyessä toimikuntaa täydennettiin HGK:n toiminnanjohtaja
Markku Ignatiuksella ja palvelupäällikkö Jenni Kemppaisella. Molempien panos, innostus ja nopeus olivat ihan omaa
luokkaansa. Suomen joukkueen
emäntänä toiminut Päivi Lehmus tuli toimikuntaan mukaan
loppukeväästä.
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Avajaisissa oli golfin
merkkihenkilöitä
Klubitalon pihalle suunnitellut
ja hyvin harjoitellut avajaiset
jouduttiin siirtämään sisätiloihin sateen koko ajan yltyessä.
EGA:n ja SGL:n puheenjohtaja
Antti Peltoniemi avasi tilaisuuden. Helsingin Golfklubin hallituksen puheenjohtaja Lauri
Gulin ja SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala toivottivat
menestystä ja hyvää säätä. Marisa Sgaravatti Trophyn koordinaattori portugalilainen Isabel
de Botton toivoi parhaan maan
voittavan. Vain yksi oli joukosta poissa – ministeri Maria
Guzenina-Richardson ei päässyt työkiireittensä takia paikalle. Puheiden jälkeen siirryttiin
nauttimaan erinomaisesta tar-

joilusta ja klubitalon täytti iloinen puheensorina.

Maakohtaiset emännät
Kurkin Catarina Furuhjelm kokosi maakohtaiset emännät ja

Iris toimi Espanjan
emäntänä.
Ministeri Aguirre
toinen oik.

vastasi kuljetusjärjestelyistä.
Kahdestatoista emännästä kolme löytyi omasta takaa. Iris
Nielsen ilmoittautui heti Espanjan emännäksi ja huolehti
edellisen vuoden voittajajoukkueesta antaumuksella koko viikon. Leena Ollila-Weiss toimi
sujuvan saksankielensä ansiosta Saksan joukkueen emäntänä.
Päivi Lehmus toimi Suomen
joukkueen reippaana emäntänä.
Muut emännät olivat Marjatta
Backman, Nanny Granfelt, Eira Haasiosalo, Pirjo Halin, Rita
ja Erkki Nissinen, Arja Nordström, Riitta Nygård, Pirkko
Råman ja Ritva Vilamo, Emännät varmistivat tiedon kulun ja
aikataulussa pysymisen jokaiselle joukkueelle.
Teija Laitto lähetti Suomalainen Espanjassa –lehdessä
olleen pikku uutisen Espanjan joukkueeseen kuuluneesta
Esperanza Aguirresta (kuvassa toinen oikealta): ”Politiikan
rautarouva Esperanza Aguirre
kertoi vetäytyvänsä taka-alalle politiikasta, sillä hän haluaa viettää
enemmän aikaa perheensä kanssa. 60-vuotias Aguirre työskenteli
politiikan parissa lähes 30 vuotta,
vaikka alun perin sen piti olla vain
väliaikainen ratkaisu.” Hän toimi

Lippurivistö 1. Teellä.

Suomen joukkue marssii.

mm Espanjan opetus-, kulttuuri- ja urheiluministerinä 19961999 pääministeri José María
Aznarin hallituksessa seuraajanaan Mariano Rajoy. Aguirre
toimi sen jälkeen senaattorina
ja puoluejohtajana ja viimeksi
President of Madrid. Räväkkä
Countess sai paljon aikaan ja
hankki samalla ystäviä ja sekä
vihollisia! Espanjalaisessa mediassa on viitattu yhtenä lähdön
aiheena myös hänen äskettäin
leikattu rintasyöpänsä. Ehkä
nyt jää enemmän aikaa myös
golfille!

lun. Taulu ja pullo kuohuvaa
ojennettiin iloisena yllätyksenä
holarin tekijälle päättäjäisten
alkajaisiksi. Yhteisen kielen
puuttuminen tuotti joillekin
caddeille tuskaa. Kansainvälisten ystävyyssuhteiden syntyminen oli kuitenkin yleisempää.
Talilaisia caddejä olivat Outin
lisäksi Frans Cederlöf, Taru
Hjelm, Henri Kuusla, Joonas
Räsänen, Joona Soratie ja Felix Uimonen. Henrik Serlachius toimi tarkkana forecaddienä
ykkösväylällä.

Caddiet olivat kiven alla

Talin naisten kapteeni Jaana
Karhila-Räsänen oli järjestänyt tulospalvelun hoitajiksi sekä Pickadillylle että klubitalolle
reippaita junioreita, joiden toiminnan kilpailijat huomioivat
henkilökohtaisesti. Koko viikon tulosten kimpussa ahersivat seuraavat juniorijäsenet:
Maxine ja Nicole Gerbaulet,
Daniela Jokilehto, Lasse Juopperi, Pirkko Rove-Johansson,
Nemo Sipilä, Luukas Uimonen ja Frans Cederlöf. Viikon
puolen välin paikkeilla tuli tarve saada netissä olevat tulokset
myös kilpailijoiden nähtäväksi.
Helin ja Markun yhteistyönä
saatiin parissa tunnissa ajantasainen näyttö tuloksista kilpailijoiden nähtäville.

Tasaiseen kenttään vedoten
caddejä ei alun alkaenkaan luvattu kilpailijoille, mutta niitä silti haluttiin ja yritettiin
myös järjestää. HGK:n palvelupäällikkö Jenni Kemppainen
värväsi sitkeästi koko kevään
vapaaehtoisia ja onnistuikin
samaan parikymmentä caddiä.
Kilpailujen aikana caddien
ja muidenkin vapaaehtoisten
keskushenkilönä toimi Sari
Tatarinov. Sarilla oli oma pieni palvelupiste caddiemasterin
toimistossa, josta vapaaehtoiset
hakivat lounaslippunsa ja saivat
tiedon kaikkeen mahdolliseen.
Outi Linnonmaa toimi italialaisen Prisca Truffan caddinä,
kun tämä onnistui lyömään hole-in-one lyönnin viimeisenä
kilpailupäivänä kolmannella
väylällä. Outi osoitti erinomaista tilannetajua, otti valokuvan
kännykällään ja lähetti sen saman tien toiminnanjohtajalle,
joka työsti siitä valokuvatau-

Tulospalvelu pelasi

Tuomari tuli Talista
Suomen Golfliitto nimesi kilpailun päätuomariksi Asko
Arkkolan. Hän kertoi myöhemmin kuinka kaverit olivat
ivailleet kuulleensa, että ky-

symyksessä on vanhojen kiukkuisten akkojen seurapiiritapahtuma! “Voi kuinka totuus
voikin olla toisenlainen!” Asko
totesi jälkeenpäin. Tuomareiden työ oli pääosin leppoisaa.
Toisen kilpailupäivän ukkosen
aiheuttama pelikatko evakuointeineen meni sujuvasti, onhan
Talilla evakuointisuunnitelmat
ja kokemusta aiheesta.
”Jos Suomi vielä joskus saa kisat järjestettäväkseen ja jos olen
vielä hengissä, tulen mielelläni
uudelleen tuomariksi”, sanoi
Asko tyytyväisenä.

rutiinilla. Kuljettajia oli kahdeksan, joista Tapio Björklund
omasta jäsenistöstä.

Starttereina omia
ja vieraita

Kenttähenkilökunta ahersi
kenttämestari Esa Laaksosen
johdolla väylien ja viheriöiden
kimpussa jo paljon ennen kisoja kuin myös niiden aikana.
Kilpailijat kehuivatkin kilpaa
kenttää ja sen layoutia. Viimeinen väylä tuotti muutamille pelaajille vaikeuksia ja reikäpelit
saivat joskus yllättävän päätöksen.

Starttereiksi pyydettiin kokeneita ja kielitaitoisia golfvaikuttajia kuten Lassi Tilander,
Jukka Ant-Wuorinen, Outi
Kunttu, Christian Toivio ja
Teija Laitto. Startterit kehuivat
kilpailijoiden täsmällisyyttä ja
oma-aloitteisuutta.

Lääkärit valmiudessa
Isoissa kisoissa on lääkärin oltava nopeasti saatavilla. Jäsenistössähän on useita tehtävään
sopivia henkilöitä, joista Eeva
Reissell ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja sai parikseen Pirkko
Salimäen. Lisäksi oli mukana jo
LETissäkin toiminut sarfvikiläinen Maija Vannas. Lääkäreitä
tarvittiin onneksi vain vähäisten särkyjen lääkitykseen.
Kuljetukset pelasivat pääosin
Volvon sponsoroimien autojen
avulla. Vapaaehtoiset kuljettajat olivat paljolti samoja kuin
LETissä ja hallitsivat homman

Bägivarasto Hjelmien ja
Leinsonien hoidossa
Kilpailijoiden bägit oli sijoitettu
pukuhuoneiden alapuolella olevaan varastotilaan. Hjelmien
perheen Samu, Jukka ja Leevi huolehtivat koko alkuviikon
bägivarastosta kuin omastaan ja
loppuviikosta oli Helena ja Davy Leinsonin vuoro.

Kenttä oli
huippukunnossa

Musiikkitalolla ilo
oli ylimmillään
Keskiviikkoiltana joukkueet
emäntineen ja pääsponsoreiden sekä median edustajat
kokoontuivat juhlaillallisille
Musiikkitalon ravintolaan. Talilaisista kutsuvieraspöydässä
istuivat mm. Timo Lehmus,
Teemu Tyry, Lassi Tilander,
Heli Ekström ja Markku Ignatius. Gemma Morales huolehti
musiikillaan ja laulullaan vieraiden viihdyttämisestä ja teki sen niin onnistuneesti, että
melkein kaikki nousivat tuoleilTali Golf 11

taan ja liittyivät iloiseen yhteiseen tanssiin.

Parhaille palkinnot ja
kaikille päättäjäiset
Sade ei uskaltanut tulla klubitalolle häiritsemään palkintojen jakoa ja päättäjäisriehaa.
Jossain vaiheessa vettä tuli
solkenaan 17. väylällä parinkymmenen metrin päässä klubitalosta, mutta tuskin kukaan
huomasi sitä. Itävallan joukkue
yllätti Italian ja etenkin itsensä
voittamalla ensimmäistä kertaa
koko kilpailun. Kyllä riemua
riitti viimeisellä viheriöllä. Toiseksi tuli siis Italia, kolmanneksi Belgia, joka yllätti puolestaan
edellisten vuosien voittajan Espanjan. Suomi oli lyöntipelitulosten jälkeen kahdeksas 120
lyönnillä ja pääsi pelaamaan
sijoista 5-8 ja päätyi sijalle kahdeksan. Joukkueiden lyöntipelitulokset vaihtelivat eri ryhmissä
seuraavasti: I -ryhmä:106-108,
II ryhmä 110-120 ja III ryhmä
125-234.
Palkintopöytään tuotiin Italiasta tulleet mitalit ja SGS:n
hankkimat palkinnot. Noin
10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, Heli huomasi, ettei
mitaleissa ollut nauhoja ja viisi
naista ryntäsi Jennin toimistoon
mitalit mukanaan. Sieltä löytyi
onneksi parin sentin levyistä sinistä lahjapakettinauhaa. Yksi
leikkasi, toinen halkaisi, kolmas
pujotti nauhan mitaliin, neljäs
teki solmun ja viides piti lukua
määrästä ja maista. Valmiit mitalit kiidätettiin pikavauhtia
takaisin palkintopöytään ja seremonia saattoi alkaa aikataulun mukaan. SGS:n Christian
Toivio toimi kuuluttajana ja
joukkueet marssivat käänne12 Tali Golf

tyssä paremmuus järjestyksessä
liput liehuen klubitalon nurkalta terassin eteen. SGS:n
puheenjohtaja Pertti Raimiala,
ESWGA:n koordinaattori Isabel de Botton, klubin kapteeni
Jukka Ant-Wuorinen ja kilpailun puheenjohtaja Heli Ekström
jakoivat palkinnot. Itävallan
joukkueen kapteeni Christine
Fischer piti kiitospuheen, Suomen joukkueen kapteeni Liisa
Eerola luovutti ESWGA:n lipun järjestämisvuorossa seuraavaksi olevan Norjan kapteenille
Anne-Marie Giortzille. Osallistujamaiden liput palautettiin
paikoilleen ja päättäjäisjuhlat
saattoivat alkaa. Hyvinkään
Seniorisoittajat viihdyttivät
osallistujia ja maittavan aterian jälkeen rouvat innostuivat
jälleen tanssimaan, tällä kertaa
klubitalon edessä. Hiekkainen
”lattia” ei haitannut menoa,
kuten kuvasta näkyy.
On hienoa, että omasta jäsenistöstä löytyi tämänkin kisan
eri tehtäviin keskellä heinäkuuta innokkaita ja osaavia vapaaehtoisia.

Päättäjäisissä.

Itävallan joukkueen riemua voiton selvittyä.

Teksti Marja Virta,
kuvat HGK:n kuvagalleria
ja Marja Virta
Lyhennykset
EGA European Golf Association
ESWGA European Senior Women
Golf Associations
SGL Suomen Golfliitto
SGS Suomen Golfseniorit ry

Hyvinkään seniorisoittajat siivittivät golffarit tanssiin.

HGK:n jäsenien valmennus
talvikaudella
Viime talvella ja keväällä jäsenille suunnatut talviharjoitusryhmät olivat huippusuosittuja. Palautteessa toivottiin
niille jatkoa ja erityisesti sitä
että valmennus jatkuisi hiukan
pidemmälle pelikaudelle. Olen
ottanut kaiken palautteen mahdollisimman hyvin huomioon
ja tulevan talven kursseissa on
muutamia eri vaihtoehtoja sekä keston että sisällön suhteen.
Yhteistä kaikille kursseille on
se että ne ovat ryhmäharjoituksia, joissa keskitytään jokaisen
yksilön oleellisiin asioihin. Ensimmäiset kurssit alkavat tammikuun lopussa ja ilmoittautumiset sekä tarkemmat tiedot
ryhmistä löydät HGK:n kotisivuilta.
Kuten viime syksynä kirjoitin, niin talvi on Suomessa
valitettavan pitkä jos on golfari. Talvikauden voi käyttää
myös pelin kehittämiseen tekemällä oikeita asioita. Hyviä
ja hyödyllisiä asioita ovat esim.
oman vartalon kunnon parantaminen. Usealla viime talven
harjoitusryhmässä olleella oli
esim. selkävaivoja jotka äityivät pahaksi harjoittelun myötä tai pelikauden edetessä kun
kierroksia tuli alle. Suurimalla
osalla heistä muutaman kehonhallintaliikkeen kautta saatiin
ns. neutraali alkuasento, jossa
alaselkä ei joutunut rasituksen
alle ja vartalo alkoi toimia tehokkaammin. Näin harjoittelusta tuli mukavampaa, pelko
selkäkivuista kesken kierroksen
häipyi ja lyöntiinkin tuli lisää
puhtia.
Tämä on vain yksi esimerkki miten talven voi hyödyntää.
Keho on työkalumme ja sen
hyvä toiminta helpottaa eri taitojen oppimista. Toinen oleellinen työkalu on mielemme.
Sen pitäisi olla koko ajan läsnä
harjoittelussa. Millaisia ajatuksia meillä liikkuu päässä esim.
ennen lyöntiä tai lyönnin aikana? Entä miten ajattelemme
kentällä tai kentän ulkopuolel-

la? Uskommeko että voimme
oppia kuinka hyväksi vain itse
haluamme vai asetammeko itsellemme jo valmiita rajoja ennen ensimmäistäkään lyöntiä?
Samoin tunteiden hyödyntäminen oppimisessa on todella tärkeää. Tunteet sitovat tapahtumia muistiimme. Kuinka moni
tuulettaa onnistunutta lyöntiä
tai puttia? Suurin osa kyllä sadattelee epäonnistunutta lyöntiä. Tunteen sitominen suoritukseen jättää vahvan muistijäljen, joten kannattaa miettiä
millaisia muistoja tallettaa. Nämä tallennetut muistot ovat nimittäin itseluottamuksen lähde.
Henrikki Tolonen.

Lyhyt muistilista
hyvään (talvi)harjoitteluun:
1. Mieti ja kirjaa omat tavoitteet
– mitä haluan pelissäni kehittää
– mitkä ovat mittarini onnistumiselle/ kehitykselle

2. Jokaiselle harjoitukselle selkeä tavoite
– miten tämä harjoitus auttaa minua kohti tavoitettani
– miksi menen harjoittelemaan

3. Jokaiselle lyönnille selvä tavoite
– mitä haluan tältä lyönniltä
– mihin keskityn esim. pallo lentorata vs. tunne swingissä

4. Tunne mukaan onnistumisiin

Käymme näitä yllä mainittuja
aiheita läpi harjoitusryhmissä ja
toivottavasti jokainen sen seurauksena nauttii golfin pelaamisesta ja harjoittelusta aiempaa enemmän. Golfin tulisi olla
hauskaa, se olisi hyvä muistaa!
Kiitoksia pelikaudesta 2012
ja hyvää talvea kaikille HGK:n
jäsenille!
Toivottaa
Head Pro Henrikki Tolonen

– tuuleta onnistunutta lyöntiä
– opi epäonnistuneesta, mitä voin tehdä paremmin ja siirry
		eteenpäin
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Juniorit

Junnujen kesä 2012
Farmilaisten kesäkausi päättyi
syyskuun puolessa välissä. Farmi
täyttyi jo hyvissä ajoin mikä oli
ilahduttavaa. Kiinnostusta Taliin siis riittää. Samoin se, että
uusia tulokkaita oli n. 1/3.
Menoa ja meininkiä riitti läpi kauden. Rasteja ja erilaisia
harjoitteita pyrittiin pitämään
mahdollisimman monia, että
kaikille riittää tekemistä. Ensi
kaudelle suunnitellaan taas uusia ”kujeita”, mutta vanhaakin
tietty säilytetään. Pääasiahan
on, että lapsilla ja nuorilla on
hauskaa ja he viihtyvät treeneissä ja jatkavat siten lajin parissa mahdollisimman pitkään.
Leirejä tullaan ensi kesänäkin pitämään. Ainostaan Tampereen leirillä oli valitettavan
vähän osallistujia, joten ensi
kesäksi suunnittelemme mahdollisesti jotain uutta tai kokonaan uuden kohteen.
Junnucup-kisoissa oli tasaisesti osallistujia mikä oli hienoa.
Toki enemmänkin olisi voinut
olla. Joten te vanhemmat, koettakaa saada lapsianne ensi
kesänä osallistumaan näihin,
puoliksi leikkimielisiin, kisoihin saamaan hieman kokemusta. Tässä yhteydessä haluan samalla kiittää teitä vanhempia,
että ehditte kuljettaa lapsianne
Taliin ja tietysti kaikkia teitä
junnuja jotka osallistuitte ahkerasti vapaaehtoistoimintaan erilaisissa kisoissa ja tapahtumissa.
Ilokseni voin todeta, kiertäessäni Uudenmaanalueen reikäpelikisoja, että ainakin meidän
pelaajillamme olivat käytöstavat hallussa. Se on tärkeä ja
hieno asia. Me kaikki kun tiedämme, että golf on sosiaalinen
laji ja siihen kuuluvat etiketit
ja kanssa pelaajien huomiointi.
Kulunut kausi päättyi valopallokisaan 21.9. Osallistujia
oli ilahduttavan runsaasti aikaisempien vuosien tapaan. Kisan
läpivientiä helpottivat uudet
valopallojen ”Pro V1”:set jotka
hohtivat kokonaan ja yhtään
palloa ei edes hävinnyt! Samoin
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uudet valot lipuissa ja kuppien
sisällä helpottivat lähipeliä,
joten pieni satsaus kannatti.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia ohjaajia, jotka tekivät farmitoiminnan jälleen kerran mahdolliseksi. Joustoa ja tuuraajia
löytyi aina tarvittaessa. Erityiskiitos Tuomakselle, kun ehdit
olla mukana vastuuohjaajana
lähes viikoittain ohjaustunneil-

la. Ja tietysti Henkalle ja Janille
mm. ohjaustuntien suunnittelusta ja kaikesta muusta avustanne.
Lehden ilmestyessä kenttämme lienee jo kiinni. On siis aika
suunnata ajatukset jo talvikauden treeneihin ja teidän farmilaisten osalta tietysti myös koulun käyntiin. Tunnen olevani
etuoikeutettu, kun olen saanut

tutustua taas uusiin farmilaisiin,
osaan heidän vanhemmistaan ja
tietty itse talilaisiin.
Kiitos siis vielä kerran kaikille. Mukavaa talvea ja nähdään
taas ensi kesänä!
Marko Paananen
Junioritoimikunnan
puheenjohtaja

Pelaatko oikealta teeltä?
Saavutatko greenin vaivatta ”in
regulation” määrällä väylälyöntejä? Entä lyötkö lähestymislyönnit yleensä raudoilla?
Jos tilanne ei osaltasi jostain
syystä edes helpoimmilla väylillä ole näin, kannattaa vakavasti
harkita että pelaat kentän lyhyempänä ja siirryt teellä eteenpäin Lyönnit lyhenevät iän
mukana mutta monesta muustakin syystä johtuen, mutta
myös nuoremmalla pelitaito tai
fyysinen kunto saattaa muuttua
tai heilahdella. Ethän turhaan
stressaa itseäsi ja muita, ehkä
koko loppuelämäsi ajan? Vanha
mestari Tom Watson suositteli
äskettäin Golf Digest lehdessä
kentän pituudet seuraavasti:
miehet n.5600 m, seniorit 5000
m; naiset n.4600 m, seniorit
4300 m. Vertaa Tali: valkoiset

5829 m, keltaiset 5486 m, siniset 5092 m ja punaiset 4782 m.
Tarvitaanko siis esimerkiksi seniorinaisille uusi etutee?
Tom on kerännyt asiasta paljon tietoa myös kentän suunnittelijana ja tietää mistä puhuu.
Teen vaihto tuo kivaa vaihtelua pelaamiseen alkaen draivaamisen ja lähestymislyöntien strategian osalta. Se tekee
pelaamisesta helpomman (tai
haasteellisemman) ja samalla
iloisen asian, parempien tulosten ja onnistumisten myötä. On
nautinto päästä useammin lähestymään viheriötä tai lippua
raudoilla, lyhyillä puilla, jopa
wedgeillä! Matka teeltä väylän alkuun lyhenee myös usein,
väyläosuma draivatessa helpottuu. Kävelty matka lyhenee ja
peli sujuu, aikaa säästyy sinulta

ja muilta.
Omaa taitotasoa vastaavilta
teeltä palaaminen tuo yllättävän monta myönteistä asiaa
mukanaan. Tämän voin veteraanipelaajana ja muutaman
sinisiltä pelatun kierroksen jälkeen todeta olevan totta, ihan
oikeasti! Talin senioreitten
maanantaikilpailuissa saa nykyisin pelata valinnaisilta teeltä
- tervetullut kokeilu. Slope-hcp
pitää huolen siitä, että tuloksenteko eri teeltä on edelleen
haasteellista. Uutta haastetta,
oppimista ja ajattelemista teen
muuttaminen tuo varsinkin seniorille myös mentaalipuolelle:
tuiki tarpeellista aivojen ja järjen käyttöä entistä enemmän
kentällä. Parempi aivojumppaa
golfkentällä kuin tuolijumppaa
palvelutalossa!

On selvää, että joskus kannattaa siirtyä pelaamaan myös
kauempaa aina tilanteen mukaan. Kilpailut myös ovat asia
erikseen. Kaiken kaikkiaan
”valinnaiset teet” idea on oikeastaan osa kehitystä pyrittäessä
kehittämään golfin kiinnostavuutta suuren yleisön piirissä.
Taitaa olla niin, että golf on
viime aikoina kehittynyt kovin
vähän kun taas muu ympäristön kehitysvauhti vain kiihtyy.
Golfinkin on pakko uudistua
vastaamaan uusia tarpeita. Tätä
odotellessamme valitkaamme,
jos mahdollista, meille sopivat
teet ja tehkäämme pelaamisesta iloista ja entistä palkitsevampaa.
Esko Hämäläinen
seniorigolfari

Lady Kapteeni
(1999-2000)
Paula Koskisen
muistolle
Golfkierroksesi Talissa päättyivät aivan liian varhain, mutta
jätit mieliimme lähtemättömästi aina iloisen ja positiivisen
sekä kaikkia piristävän olemuksesi, joka oli täynnä kivoja ideoita tehdä Talista vieläkin mukavampi ja viihtyisämpi paikka
toimia.
Luotit ja uskoit kanssapelaajiesi toimintaan niin kentällä
kuin toimikunnissakin ja sait aikaan uudistuksia Klubilla sisällä sekä toiminnassa. Millenium kisa oli eräs uusista ideoistasi.
Avasit kotisi ovet toimikuntasi jäsenille yhteisiin palavereihin
ja sait näin puhallettua uutta toimivaa yhteistyötä Klubihenkeen. Klubin ulkopuolella teit Heikin kanssa lukuisia tutkimusmatkoja sekä luontokuvausretkiä ympäri maailmaa Grönlannista Afrikkaan, välillä jopa kuninkaallisessa seurassa.
Siksi muistamme Sinua kiitollisuudella ” Lady Paula”
Juhani Vartiainen
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16.6.2012 – jäsenten juhlaa 80-vuotiaan
HGK:n kunniaksi
Pariscramblena pelattu juhlakisa keräsi 118 osallistujaa.
Aurinkoisessa säässä pelattu
kilpailu sai osallistujilta positiivista palautetta. Uusi remontoitu 11. griini sekä useat siirtonurmetetut lyöntipaikat olivat
myös ensi kertaa käytössä. Kilpailun voittivat Marko ja Mika
Pekkonen nettotuloksellaan 64.
Iltajuhlaa vietettiin rennoissa tunnelmissa Kalastajatorpalla. Tervetulopuheessaan Lauri
Gulin tiedotti torstaina 14.6.
tehdystä kaupasta, jolla seuramme on vihdoin saanut päätökseen rakennuksia koskevan
kaupan Helsingin kaupungin
kanssa. Illan koordinaattorina
toimi kapteenimme Jukka AntWuorinen.
Illallisen jälkeen kunniajäsen Olli Riikkala piti juhlapuheen. Lauri Gulin muisti koko
johtokunnan puolesta uutta
kunniajäsentä, Leif Ekströmiä
pullollisella kuohuvaa, sekä
julkisti johtokunnan päätöksen perustaa Jusa Hämäläisen
nimeä kantava juniorirahasto,
jonka pesämunaksi talletetaan
Suomen Golfliitolta, Suomen
PGA:lta ja muutamalta seuralta juhlavuotemme kunniaksi
saamamme juniorityöhön korvamerkityt lahjoitukset.
Ruokailun päätteeksi yleisöä
viihdytti golf-aiheinen minimusikaali sekä Finnair Pilots’ Big Band.
Svengaava musiikki sai juhlayleisön tanssimaan ja tunnelma oli
hyvä. Illan rekvisiittana toimi videotykillä heijastettu kuvagalleria
aivan alkuvuosista ja jopa Talin
kartanon ajasta ennen golfia.
Illan päätteeksi kohtuullisen
mukava määrä iloista juhlaväkeä saatteli HGK:n uuteen aikakauteen, sillä klubilla jatkettiin karaoken parissa, aina klo 4
asti. Uusi tapa viettää aikaa klubilla sai myös myönteisen kaiun
ja vastaavia tapahtumia tulee
olemaan myös jatkossakin.
Tiina Selin
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Finnair Big Band.

Juhlakisan muotiryhmä.

Kultaiset ansiomerkit

Palkintojen jako.

Hopeiset ansiomerkit
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Pronssiset ansiomerkit

Kolme mielenkiintoista vuotta
Reilut kolme vuotta sitten päädyin monien sattumien jälkeen
takaisin golfalalle. Silloinen
työnantajani lopetti toiminnan
Suomessa ja huomasin, että Taliin haettiin palvelupäällikön
äitiyslomasijaista. Työ kuulosti
mielenkiintoiselta ja monipuoliselta, ja näin jälkeenpäin voin
sanoa, että sitä se todella on ollutkin.
Ensimmäinen vuosi oli selviytymistä. Joka päivä vastaan tuli
uusia juttuja ja yllättäviä kysymyksiä. Työn hektisyys kauden
aikana yllätti minut täysin vaikka olin luullut varautuneeni
siihen. Onneksi sain avukseni
Eevan, jota ilman en varmasti
olisi selvinnyt ensimmäisestä
kesästä! Tiina oli myös kokoajan langan päässä ja aina valmiina auttamaan, ja kävipä hän
ennen kauden alkua ihan paikan päällä kertaamassa oleelliset asiat. Kauden kohokohta oli
ehdottomasti Finnair Masters
viikko. Oli huikeata päästä heti
ensimmäisenä kesänä mukaan
niin suuren ja kansainvälisen
kilpailun organisaatioon. Töitä oli paljon, mutta nautin joka
hetkestä!
Toiseen kauteen oli huomattavasti helpompi lähteä kun tiesin, mitä tuleman pitää. Päätin,
että tulevana kesänä en anna
minkään yllättää ja valmistelin
tulevaa kautta onnistumisen
halua puhkuen. Sain mahtavan
caddiemaster tiimin kasaan ja

koko kausi sujui odotettuakin
paremmin. Aloitin tammikuussa opinnot Vierumäellä ja sain
sieltä vielä lisäpotkua oman
vastuualueeni kehittämiseen.
Täytyy todeta, että toinen vuosi
oli ehdottomasti antoisin. Huomasin, että ehkä minusta sittenkin on tähän hommaan.
Kolmas kausi oli omalla tavallaan uudenlainen kun klubin vetovastuu siirtyi Ilkalta
Markulle. Olin iloinen kuullessani kuka Ilkan seuraajaksi oli
valittu, sillä Ilkan tapaan Markulle golfjohtajuus on selvästi
elämäntapa, ja mielestäni vain
sillä asenteella Talissa pärjää.
Hyvissä ajoin kauden alussa
Tiina ilmoitti palaavansa töihin
tammikuussa 2013. Kiireisen
kevään ja kesän uuvuttamana
aloin pohtimaan olisiko viisasta etsiä ns. normaalin ihmisen
töitä. Aikani asiaa pureskeltuani huomasin kuitenkin surffaavani muiden klubien sivuilla, jospa jostain olisi paikkoja
avautumassa.. Kun sain Markulta vinkin mahdollisesta paikasta
St. Laurence Golfissa, tiesin että haluan jäädä golfin pariin ja
haluan juuri sen paikan.
Suuret kiitokset Ilkalle ja
silloiselle johtokunnalle, jotka
päättivät palkata minut Tiinan
äitiyslomasijaiseksi. Kiitos myös
Tiinalle, joka jaksoi kärsivällisesti ensimmäisen vuoden ajan
neuvoa ja perehdyttää minua
palvelupäällikön tehtäviin.

HGK:n johtokunta myönsi 80-vuotisjuhlan kunniaksi
20 seuran ansiomerkkiä.
Merkit luovutettiin juhlavastaanotolla ti 12.6.2012.
HGK:n ansiomerkillä palkittuja olivat (edellisen sivun kuvissa)
Kultainen ansiomerkki briljantein: Risto Maunula
(”muotiryhmän” kuvassa oikeassa reunassa)
Kultainen ansiomerkki: Lassi Tilander ja Juhani ”Jusa” Hämäläinen
Hopeinen ansiomerkki: Bernt Heikel, Tomi Pesonen,
Jaana Jalonen, Jani Saarinen ja Kimmo Setkänen. Kuvasta
puuttuvat Heli Ekström, Timo Huuhtanen ja Osmo Saarinen
Pronssinen ansiomerkki: Janne Altonen, Tapio Björklund,
Henrietta Heikel, Kari Kallio, Jarmo Kalpala, Outi Linnonmaa,
Katariina Paunu, Pirkko Rove-Johansson ja Henrikki Tolonen
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Kiitos Markulle tästä kesästä
ja erityisesti avusta uuden työn
haussa. Kiitos Talin puuhanaiset Heli, molemmat Jaanat, Päivi ja Tiina Selin, teidän kanssa
oli mukava tehdä töitä. Kiitos
toimiston iloiset ”vakioasiakkaat” Arkkolat, Hentta ja edesmennyt Harry Elf. Kiitos kaikille toimikuntalaisille, vapaaehtoisille ja ylipäätään kaikille
HGK:n jäsenille, joiden kanssa
olen näiden kolmen vuoden
aikana saanut olla tekemissä.
Kiitokset myös Esalle tiimei-

neen, ja tietysti kaikille minun
kanssani Talissa työskennelleille caddiemastereille.
Odotan innolla uusia haasteita St. Laurence Golfissa, mutta
samalla totean, että Talia tulee
kyllä kova ikävä.
Jenni Kemppainen

Kesä CM-tiskin takana
Golfkausi 2012 on ohi ja Caddiemaster-toimisto on sulkenut ovensa jääden odottamaan
kauden 2013 alkua. Olin ensimmäistä kesää Talissa caddie masterina ja näin alkuun
voisin summata, että muistot
tästä kesästä olivat ainoastaan
positiivisia. Suurin kiitos tästä
kuuluu hyvälle työympäristölle,
työporukalle ja tietenkin klubin
jäsenille.
Kauden kohokohtia oli-

vat isot kilpailut, kuten Erkko
Trophy, FJT6, Marissa Sgaravatti ja klubin mestaruuskisat.
Myönnettäköön, että kilpailujen ajan caddiemasterin tehtävät sujuivat helposti ahkerien
vapaaehtoistyöntekijöiden ansiosta. Iso kiitos heille! Todella
hauskaa ja mukavaa vaihtelua
töihin toi FJT-blogi, jota pidimme Jonin kanssa kisan ajan.
Työmotivaatio on helppo säilyttää kun jokainen päivä on vä-

hän erilainen.
Kesä oli jälleen suhteellisen sateinen, mutta jokaisena
kauden päivänä oli vähintään
muutama urhea pelaaja; tästä
kiitos aamun vakioporukalle,
joka ei pientä sadetta pelkää.
Syksy jatkui sateisena (odotetusti, asummehan Suomessa)
aina lokakuun loppupuolelle
asti. Pelaajia kävi silti kiitettävästi aivan viimeiseen päivään
asti. Ei tarvinnut siis turhaan

istuskella tiskin takana. Sunnuntaina 21.10. juotiin vielä
pullakahvit, laitettiin toimisto
talvilomalle ja siirryttiin odottelemaan kauden 2013 ensimmäisiä kierroksia Talin hienolla
kentällä.
Kiitos kuluneesta kesästä.
Aleksi Hornborg eli ”Allu”

KUKA ON KANSIKUVASSA?
Lähetä vastauksesi toiminnanjohtajalle markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi tai
tekstiviestinä numeroon 050-593 5330 sunnuntaihin 9.12 mennessä. Oikein vastanneiden kesken
arvotaan tusina Titleist palloja ja voittaja julkistetaan vuosikokouksessa tiistaina 11.12.2012.

Toimiston aukioloajat
talvikaudella
Toimisto on kokonaan suljettu viikoilla 51, 52 ja 1 (17.12.2012 – 6.1.2013)
sekä hiihtolomaviikolla 8 (18. – 22.2.2013).
Edellä mainittuja aikoja lukuun ottamatta toimisto on auki 15.4.2013 asti
arkisin 9.30 – 15.00, mutta kannattaa aina soittaa toimiston numeroihin 09-2252 3713
tai 09-22523711 ennen käyntiä, niin varmistat, että joku on paikalla.
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse toimisto@helsingingolfklubi.fi (palvelupäällikkö)
tai markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi (toiminnanjohtaja).
Muistutettakoon, että Suomen Golfliiton Jäsen- ja tasoituskortti on voimassa
31.3.2013 asti.

Henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikille
hyvää joulun ajan odotusta ja menestystä vuodelle 2013!
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Ensimmäinen kesä
Vuosi sitten syksyllä tekemäni
päätös hakea Helsingin Golfklubin uudeksi toiminnanjohtajaksi tuntuu näin ensimmäisen
kesän jälkeen aivan oikealta
päätökseltä. Vaikka silloinen
tilanne entisessä työpaikassa
olikin haastava ja henkisesti
vaikea, usko siihen, että Talissa olisi tarvetta kokemukselleni
ja uusiin haasteisiin tarttumalla
syntyvälle energialle osui ainakin omasta näkövinkkelistä katsoen oikeaksi. Kesää voisi ihan
syystäkin luonnehtia yhdeksi
parhaista toiminnanjohtajan
vuosistani, ellei peräti parhaaksi.
Uuden reviirin haltuunotto
alkoi jo hyvissä ajoin ennen
varsinaisen työsuhteen alkua.
Vietimme aikaa keväällä Ilkan
ja Jennin kanssa yhdessä ja sain
kiinni monesta asiasta jo ennen ensimmäistä työpäivääni,
toki moni asia jäi kokemusten
ja sen kuuluisan ”kantapään”
kautta opittavaksi. Hyvä niin.
Kiitos Ilkalle myös siitä, että on
jaksanut aina syksyyn asti laittaa minulle muistilistoja tehtävistä, joita hoiti rutiinilla monet vuodet ja joista muuten olisi olemassa vain se ns. hiljainen
tieto. Omasta mielestäni Ilkka
on osannut nauttia ensimmäisestä eläkekesästään täysin rinnoin ja sulautunut terassiparlamenttiin ihan sopivasti minua,
Esaa ja Jenniä aika ajoin asioista
muistutellen.
Toimistossa työtäni on helpottanut aivan oleellisesti Jennin kyky pitää caddie masterit
näpeissään, asiat järjestyksessä
ja lähes kaikki tiedotus- ja jäsenasiat 100% hallussaan. On
ollut ilo seurata Jennin järjestelmällisyyttä ja tinkimätöntä aikatauluissa pysymistä. Jotenkin
Jenni ”kasvoi” osaksi Talia ja
jäsenetkään eivät tunnu muistavan, että kyse oli kuitenkin
Tiinan äitiyslomasijaisuudesta,
joten muutos siihen oli joka tapauksessa edessä. Olen kuitenkin iloinen Jennin ja koko golfyhteisön puolesta, että Jenni
löysi töitä alalta ja sai paikan

Lohjalta St. Laurence Golfista.
Se on mukava ja hieno golf-yhteisö, sen voin vakuuttaa omasta kokemuksestani. Kiitos Jenni
ja tsemppiä sinne entiseen ”kotiini”.
Kun laadin teesejäni ekalle
kesälle, oli niistä tärkein kenttä. Esan kanssa teimmekin aika
moisen määrän yhteisiä tunteja
kentän eteen. Entisessä elämässäni Lohjalla hädin tuskin tiesin
mitä meillä siellä oli ruoholaatuna, mutta nyt halusin ja olin
osittain pakotettukin perehtymään hieman ruohonjuuritasolle myös kentänhoidon asioissa.
Täytyy sanoa, että kentän
kunto sekä Esan ja koko kenttäporukan tekemisen meininki
tänä kuluneena kesänä on ollut
se, mistä on tullut eniten positiivista palautetta. Meillä kävi
joka tapauksessa myös hieman
onnea kentän talvehtimisen
kanssa, mutta kyllä iso kiitos
tulee myös siitä, että haastavan
edellisen kesän jäljiltä oli monessa asiassa otettu myös opiksi
ja tätä kesää pohjustettu jo edellisenä syksynä oikeilla toimilla
ja suunnitelmilla. Kiitos kuuluu
myös Timo Huuhtaselle, joka
mahdollisesti kenttätoimikunnan viimeisenä vetovastuuvuotenaan sai kuitenkin nähdä
omin silmin, että kurssi kentän
kunnossa muuttui parempaan.
Kiitos kuuluu tietty myös Esalle ja koko kentän väelle, joka
ei ole eikä pääse helpolla edelleenkään meidän haastavissa
olosuhteissa.
Mutta tehtävää kentän suh-

teen riittää vielä. Tämänhetkinen tilanne, ennätysmärän ja
toistaiseksi ainakin lämpimänä
pysyneen syksyn jäljiltä ennakoi
uhkaa jopa ensi kesäksi. Säistä
on nyt todella paljon kiinni se,
missä olosuhteissa pääsemme
ensi keväänä aloittamaan kauden rakentamisen niin viheriöiden kuin väylienkin osalta.
Toivotaan parasta, sillä olisihan
se oikeasti hienoa, että kentän
kunto edelleen kohenisi, eikä
takapakkia tulisi heti kohtuullisen mukavan kesän perään.
Kädet siis ristiin.
Kovasti minua peloteltiin ennakkoon, että ”kuinkahan sinä
Markku sen Talin vaikean jäsenkunnan kanssa pärjäät”? Kitin kontit! Jos oli Lohjallakin
mukavia lepposia eläkeläisiä joka päivä piristämässä työpäivää,

niin on Talissakin. Ei meillä ole
yhtään sen vaikeampia jäseniä
kuin muuallakaan. Muutaman
kanssa on toki jostain asiasta väännetty, mutta asiallisesti
keskustelemalla on saatu asiat
halki ja nenät samaan suuntaan.
Rapatessa on roiskunut ja varmasti minunkin tavasta toimia
on tullut myös kritiikkiä, mutta
yritän kulkea ”omaa tietäni” sen
mukaan minkä uskon olevani
hyväksi Helsingin Golfklubille,
myös jatkossa.
Jäsenten aktiivisuudesta nostan esiin kaksi henkilöä, joiden
kanssa on ”väännetty” eniten.
Kaikkien tuntema Asko Arkkola ja lähes joka aamun kentän tarkastava Risto Hintikka.
Heille iso kiitos niistä jatkuvista havainnoista, joita olen saanut kentältä, kun en siellä joka
aamu kuitenkaan ole ehtinyt
kierrellä. Omat pelikierrokset
jäivät odotettua ja aiottua huomattavasti vähemmälle ja siksi
suora palaute näiltä kahdelta
tiedustelupelaajalta onkin ollut
sangen arvokasta. Samalla tavalla Vode Lahtisen johtaman
”hirviporukan” kanssa, kiitos
myös heille.
Jos oli kenttä kohtuullisen
hyvässä kunnossa, niin oli se
myös aika ajoin aivan täynnä
pelaajia. Hyvä ja huono, aivan
mistä näkökulmasta sitä katsoo.

Teemu Tyryn ja Markku ”Näppis” Leinosen ennätys tehtiin juhannusaattona: 200 reikää golfia!

20 Tali Golf

Mukavaa sitä oli seurata kassanauhoista ja tulosraporteista, vähemmän mukavaa kuulopuheissa, että jäsenet eivät ole päässeet
aina pelaamaan haluamillaan
lähtöajoilla. Kierrosmäärämme
nousee tänä kuluneena kesänä
yli 2000 verrattuna edelliseen ja
siitä noin puolet vieraspelaajien
kasvuna. Talin vetovoima siis on
olemassa.
Ensi kauden linjauksista toisaalla, joten kommentoin vain
kuluneen kesän valintoja. Johtokuntahan muutti hieman varausoikeuksia tälle kesälle eli vapautti mm. heinäkuusta ns. jäsenajat
arki-illoista sekä salli muutenkin
koko ryhmän tuonnin alennus
green feellä tiettyinä aikoina. Itse olin edellisen syyskokouksen
hyväksymän budjetin valossa pakotettu ottamaan erityisesti loppukesästä useampia pieniä yritystapahtumia kuin suunnitelmissa
oli, jotta luvut eivät repsahtaisi
siltä osin täysin pakkaselle. Kunnianhimoinen green fee budjetti
näyttää täyttyneen ja poikkeuksellisen iso uusien jäsenten otto paikkaa muuten tulopuolen.
Kustannuksissa saatiin hieman
säästöjä, joten taloudellisesti
ruuhkainen vuosi kentällä tulee
olemaan ihan hyvä.
Jäsenten asiakastyytyväisyys
mitataan parhaillaan käynnissä
olevalla mielipidekyselyllä. Toi-

von sen osalta runsaasti palautetta menneestä kesästä. Vaikka se oli ensimmäinen ja jotain
pientä saatiin aikaan, paljon on
mielessäni sellaista tehtävää,
jolla saatamme Talin vanhaan
loistoonsa. Siihen menee tovi, sekä kentän että arvokkaan
kartanomiljöömme kanssa. Toivotaan samaan hengen vetoon,
että Pehtorin talo löytää uuden
omistajan ja meidän kannalta
hyvän naapurin, sillä niin keskeisellä paikalla kyseinen talovanhus sijaitsee.
Johtokunnalle ja eritoten Laurille haluan myös julkisesti antaa
ison kiitoksen luottamuksesta ja
työrauhasta toiminnanjohtajan
työssäni. On ollut mukava tehdä töitä, kun on koko ajan ollut
se tunne, että minuun ja henkilökuntaan on luotettu ja olemme saaneet pakertaa annettujen
raamien puitteissa. Se vapauttaa
energiaa ja antaa tilaa luovuudelle. Uskon, että nyt jonkin
verran uudistuva johtokunta
haluaa pitää saman linjan myös
jatkossa.
Kiitos kaikille tästä kesästä!
Kohta on aika vetää henkeä ja
aloittaa ensi kauden valmistelut
äitiys- ja vanhempainlomalta
palaavan Tiina Pulkkisen kanssa.

Jaana Jalonen ja Lauri Gulin allekirjoittivat pitkän odotuksen jälkeen rakennustemme kauppakirjan 14. kesäkuuta. Kaupungin puolesta kaupan siunasi Pentti
Kekäräinen.

Herra Tuppurainen tuli tutuksi Erkko Trophyn aikaan.

Syksyisin terveisin,
Markku

Sotiemme Veteraanit kisainfoa kuuntelemassa.

Sotiemme Veteraanit pelasivat Talissa 7. elokuuta. Hieno päivä alkoi lipunnostolla,
Einö Grönin Finlandialla, kahdella kierroksella väylillä 1-5 sekä palkintojen jaolla.
Lassi Tilander jakoi kaikille HGK:n 75v. historiikin nimikirjoituksin. Kisan suojelijana toimi amiraali Jan Klenberg. Kiitos osallistujille, kisaa tukeneelle Opetusministeriölle sekä J-Tarding Oy:lle ja Kytäjä Golfille, jotka mahdollistivat golfautot
kaikille pelaajille.

11. griinin siirtonurmi tuli Itävallasta
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Kilpailujen   
HGK:N SISÄISET KILPAILUT
Lippukilpailu 18 osallistujaa
1. Jeppe Arokanto
18th, 40cm reiästä
2. Petri Reijonen
18th
3. Heikki Koski
17th, 14cm reiästä
				
The Jubilee Cup 12 osallistujaparia
1. Martti Ranttila ja Pekka Meriluoto
2. Petri Penttinen ja Tomi Pesonen
3. Pasi Poikkeus ja Tuomas Tähtinen
Otto Meri ja Ilkka Salminen
Perhemalja 13 osallistujaparia
1. Janne Altonen ja Marja-Leena Altonen
2. Reijo Ukkonen ja Eero Ukkonen
3. Harri Hämäläinen & Lauri Hämäläinen
Tuula Ulander & Ilkka Ulander

Instru Cup – 50v miesten reikäpelimestaruus
10 osallistujaa
1. Janne Altonen 		
2. Kristian Salonen
3. Martti Ranttila, Kari Nordström
The Midnight Sun Golf Tournament
Aikuiset 92 osallistujaa
1. Pekka Altonen
38 p.
2. Henrik Soras
37 p.
3. Jussi Uusikylä
33 p.
Juniorit 12 osallistujaa
1. Claudia Vanni
37 p.
2. Niklas Reijonen
36 p.
3. Camilla Reijonen
36 p.

Kapteenit ja toimikunnat 29 osallistujaa
Johtokunnan joukkue Jukka Ant-Wuorinen,
Päivi Lehmus ja Timo Huuhtanen
Viikkokilpailu
Miehet – Klubitee
1. Harri Linnonmaa
2. Kalle Korhonen
3. Martti Ranttila
Miehet – Backtee
1. Hans Heikel
2. Otto Meri
3. Ilkka Salminen
Naiset
1. Marja Koski
2. Karoliina Tiivola
3. Sylvi Beck

Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
22 osallistujaa
1. Janne Altonen
2. Juuso Leivonen
3. Jussi Uusikylä, Tomi Pesonen
Pappa Jensen 12 osallistujaa
1. Mika Pekkonen
72+71=143
2. Jukka Koski
73+70=143
3. Harri Linnonmaa
74+73=147

Tuomas Tuovinen ja Teemu Tyry
olivat historian ensimmäiset
ammattilaiset seuramme
mestaruuskisoissa. Tuovinen
kruunasi sen mestaruudella.

Jusan ja Timpan Hopealautanen
– Pisin Drive -kilpailu 16 osallistujaa
1. Ilkka Salminen 267 metriä
Juhanin Malja – naisten Pisin Drive -kilpailu
10 osallistujaa
1. Taru Hjelm 199 metriä
Ministeri Erkon 60-v. pokaali 45 osallistujaa
1. Olonen Niilo
40+44=84-16=68
2. Kenneth Chapman
49+43=92-23=69
3. Holger Sergelius
46+48=94-25=69
The Captain’s Cup		
HCP -18,0 25 osallistujaa
1. Jeppe Arokanto
37+33=70
2. Oskari Huisman
38+33=71
3. Martti Ranttila
36+36=72
HCP 18,1–36/45 1 osanottaja
1. Jukka Ant-Wuorinen 40+36=76
Marathon
Yleinen 72r lyöntipeli
Hcp
1. Mika Pekkonen
2. Joonas Räsänen
3. Oskari Huisman

72+69+77+66=284
70+75+69+72=286
75+86+67+71=299

Scr
1. Joonas Räsänen

74+79+73+76=302

Seniorit 54 r lyöntipeli hcp
1. Harri Linnonmaa
77+71+75=223
2. Antero Väisänen
79+81+79=239
3. Jukka Ant-Wuorinen 83+75+81=239
Naisten hcp reikäpeli 16 osallistujaa
1. Sylvi Beck
2. Marianne Penttinen
3. Sini Karttunen / Anja Karttunen
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Oliver Lindell pelasi Erkko Trophyssä Golfliiton villillä
kortilla. Ikää vasta 14 vuotta. Hänestä kuullaan vielä.

Sami Vanni osui Erkko Trophyssä väylällä 3 lähimmäksi lippua:
hole-in-one!

   tulokset 2012
KLUBIMESTARUUDET
Miehet 33 osallistujaa
1. Tuomas Tuovinen
2. Petri Lehto
3. Antti Lassila
Naiset 12 osallistujaa
1. Olivia Kumpulainen
2. Katja Laaksonen
3. Claudia Järvelä

69+68+70=207
72+68+72=212
74+67+74=215

75+78=153
82+78=160
87+82=169

Seniorit, miehet 11 osallistujaa
1. Janne Altonen
80+77=157
2. Martti Ranttila
81+84=165
3. Lauri Piha
84+83=167
Seniorit, naiset 4 osallistujaa
1. Erja Saraste
88+83=171
2. Eila Koutuaniemi
86+88=174
3. Katja Koivusalo
90+85=175

Veteraanit, miehet 15 osallistujaa
1. Pekka Lehtonen
82+86=168
2. Niilo Olonen
81+87=168
3. Harri Linnonmaa
82+87=169

Balmuir Ladies Open Day
1. Riitta Koskinen, KotoG
2. Merja Pohjanpalo
3. Pirjo Muona, KGV

Veteraani, naiset 4 osallistujaa
1. Heli Ekström
89+86=175
2. Tuula Ulander
91+90=181
3. Marja-Liisa Niemi
92+91=183

Veteraanipokaali

Juniorit, pojat 9 osallistujaa
1. Martin Plukka
77+75=152
2. Mikael Reijonen
81+72=153
3. Niklas Reijonen
86+88=174
Juniorit, tytöt 2 osallistujaa
1. Claudia Vanni
84+89=173
2. Krista Vartiainen
97+97=194
Reikäpeli, naiset 6 osallistujaa
1. Elina Schuurman
2. Katja Laaksonen
3. Eeva Meriluoto, Karoliina Tiivola
Reikäpeli, miehet 20 osallistujaa
1. Mikael Reijonen
2. Otto Meri
3. Tuomas Tyry, Lauri Gulin

AVOIMET KILPAILUT
Kyösti Rousti Malja
Pojat 15v 17 osallistujaa
1. Martin Plukka
81
2. Mikael Reijonen
83
3. Alex Hietala, NG
84
				
Pojat 18v. 7 osallistujaa
1. Jesse Korhonen
79
2. Saku Välkki, LoG
82
3. Jussi Ketola, LoG
88
Tytöt 15v. 39 osallistujaa
1. Anna Backman, AGS 82
2. Taru Hjelm
87
3. Krista Vartiainen
101		
Tytöt 18v. 15 osallistujaa
1. Ida Kaukinen, SGC
74
2. Olivia Kumpulainen
77
3. Camilla Reijonen
95
Martti Ranttila pokkasi The Tali Cupin omiin nimiinsä.
Kisan uudeksi tukijaksi tuli Nelonen Pro.

30 osallistujaa
37 p.
36 p.
35 p.

Miehet 32 osallistujaa
1. Mika Purhonen
2. Ensio Sipronen
3. Teuvo Mononen

33+34=67
37+32=69
35+36=71

Naiset 9 osallistujaa
1. Pirkko Andersson, SHG
2. Tuula Ulander
3. Hilkka Sainio

36+36=72
37+36=73
36+39=75

Finnish Amateur – The Erkko Trophy
Naiset 39 osallistujaa
1. Julie Finne-Ipsen, Tanska 71+73+71=215
2. Nina Pegova, Venäjä
73+70+73=216
3. Noora Tamminen, TG
74+71+72=217
Miehet 93 osallistujaa
1. Albert Eckhardt, StLG
2. Daviv Booth, Englanti
3. Keijo Jaakola, SHG

67+68+68=203
69+68+68=205
70+68+69=207

Detur Seniori Open
Miehet 47 osallistujaa
1. Pekka Heinänen		 39 p.
2. Heikki Koski		 39 p.
3. Martti Ranttila		 38 p.
Naiset 30 osallistujaa
1. Ilona Blomqvist, EGS		 37 p.
2. Heidi Heinänen		 37 p.
3. Ritva Tyni, VGH		 37 p.
Isä ja poika sponsored by Volvo
46 osallistujaparia
1. Ilari Puumalainen & Kari Puumalainen, KGV
17+21=38 p.
2. Kari Lucenius & Toni Lucenius, KGV
20+18=38 p.
3. Mikko Altonen & Pekka Altonen
15+21=36 p.
Two Generation sponsored by Anglo Nordic
29 osallistujaparia
1. Sakari Pulkkinen & Timo Pulkkinen, GT
39 p.
2. Henri Sirenius & Marko Sirenius HSGC
39 p.
3. Henrik Serlachius HGK & Nina Serlachius ERG
38 p.
The Tali Cup sponsored by Nelonen Pro
Hcp 38 osallistujaa
1. Martti Ranttila		 76+72=148
2. Tommi Sjögren, KGV		 75+73=148
3. Marko Vesa, KGV		 74+75=149
Scr 24 osallistujaa
1. Tuomas Tyry		 69+79=148
2. Miika Reunama, LPG		 81+71=152
3. Juuso Leivonen		 76+77=153
Naiset 6 osallistujaa
1. Camilla Reijonen		 75+75=150
2. Pauliina Virtanen, MGS		 76+74=150
3. Elina Schuurman		 80+73=153

Jusan Hopealautasesta taistelleet naiset ryhmäkuvassa.
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Talin Kartanon joululounas
on katettuna to 13. ja pe 14.12
sekä ma 17. ja ti 18.12.2012
Muistattehan catering-palvelumme!
Kaikki herkut, henkilökunta ja
astiat vuokraamiinne tiloihin tai kotiinne
helposti ja vaivattomasti.
Kaikissa juhlajärjestelyissä auttaa
juhlapalvelumme.

Tilaa oma personoitu
BAG-TAG
Klubin kautta voit tilata oman metallisen
erikoispainoksen bägiin kiinnitettävästä kilvestä.
Se toimitetaan personoituna eli taustalle
kaiverretaan jäsenen nimi.
Tilaukset suoraan Nexgolfiin
(kuten kisailmoittautuminen) tai sähköpostilla
toimisto@helsingingolfklubi.fi.
Tilaukset 28.2.2013 mennessä.
Tilaus tehdään, jos jäsenten tilauksia saadaan
riittävästi. Kilven hinta on 20 € (sis. alv).

www.turotailor.fi

Kysy lisää, talinkartano@yritysjuhlat.com
tai p. 040 9003402 Heidi Saari
www.talinkartano.fi
www.yritysjuhlat.com

TURO TAILOR
Your personal tailor.

