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T A L I  G O L F

Tiedotustoimikunta
Lauri Gulin
Jaana Jalonen
Päivi Lehmus
Tiina Pulkkinen
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 syksyllä 2013. 
Artikkelit tulee lähettää 30.9.2013 
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
Tiina Pulkkinen
puh. 22523713
Sähköposti:  
toimisto@helsingingolfklubi.fi

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

Puheenjohtajan tervehdys

Kenttämme talvehtiessa olem-
me monen muun asian ohella 
työstäneet kartanon tilankäyt-
töä. Suunnitelma on nyt siinä 
vaiheessa, että se tullaan esit-
telemään jäsenistölle kauden 
aikana sekä klubitalon seinällä 
olevalla infotaululla että koti-
sivuillamme.   Tarkoituksena on 
herättää suunnitelmasta keskus-
telua ja mielipiteiden vaihtoa 
ennen suunnitelman lopullista 
täytäntöönpanoa.

Talven aikana on jo tehty joi-
tain perusparannuksia sekä pie-
niä korjauksia. Alakerran suu-
ren ruokasalin parkettilattia on 
hiottu ja lakattu, pienemmän 
ruokasalin lattia on uusittu ja 
samalla on parannettu lattian 
alla ollutta lämpöeristystä. Ylä-
kerran lattiat on myös hiottu se-
kä lakattu. Yläkertaan johtavis-
ta portaista on kumimatto yms. 
poistettu ja tilalle asennettu 
parketti. Kaikki yllä olevat ovat 

tosin normaalia kartanon yllä-
pitokorjauksia, eivätkä sinänsä 
liity tilankäytön ratkaisuihin. 

Menemättä tarkkoihin yk-
sisyiskohtiin, kantava ajatus 
tilankäytölle on seuraava. Ala-
kerta kokonaisuudessaan suun-
nitellaan ja kalustetaan jäsenis-
tön ja pelaajien tarpeita palve-
levaksi. Suurimman muutoksen 
kokee vanha miesten pukuhuo-
ne tai nykyinen kokoushuone, 
josta tehdään suuri jäsenhuo-
ne. Voisi kenties kiteyttää siitä 
tulevan suuren radiohuoneen 
(nykyinen television katseluti-
la), johon sijoitetaan mm. iso 
televisio, istumaryhmiä, lehtiä 
ja golfkirjallisuutta, edesaut-
tamaan jäsenten viihtyvyyttä 
klubilla. Entisiin suihkutiloihin 
remontoidaan ja rakennetaan 
uudet ja asianmukaiset naisten- 
ja miestenhuoneet. Samalla 
käytöstä poistuvat kokonaan ne 
nykyiset käymälätilat, joiden si-

säänkäynti on entisessä naisten 
pukuhuoneessa. Näin vanhasta 
naisten pukuhuoneesta tulee 
iso tilakokonaisuus, jonne jat-
kossa sijoitetaan buffet-pöytä. 
Huone on riittävän iso siihen, 
että buffet-pöydästä voi ottaa 
molemmin puolin, jolloin se 
palvelee ravintolaa ja erityises-
ti meitä asiakkaita jatkossa huo-
mattavasti paremmin. Entinen 
buffet-huone tulee osaksi nor-
maalia ravintolatilaa. Yläkerta 
suunnitellaan palvelemaan jä-
senistöä normaaliolosuhteissa 
ja ravintolan tarpeita yksityis-
tilaisuuksissa. Normaalioloissa 
tiloissa sijaitsee uusittu perus-
kalustus, jota tarvittaessa laa-
jennetaan tuomalla tiloihin 
lisäkalusteita läheisestä varas-
tosta. Kalustus on suunniteltu 
siten, että tarvittaessa tila on 
helposti laajennettavissa n. 70 
ruokailijaa varten. Yläkerran 
kaksi sivuhuonetta tulevat tar-
vittaessa erikseen vuokrattavik-
si neuvotteluhuoneiksi. Kuten 
jo sanottu, johtokunta laittaa 
pohjapiirokset esille tulevasta 
tilankäytöstä sekä kotisivuil-
le että infotaululle tarkempaa 
katselua varten.

Kohta päästään kylmästä ke-
väästä huolimatta rakkaan la-
jimme pariin. Aloitetaan kausi 
talkoilla ja perinteisellä her-
nerokalla. Samalla pääsemme 
näkemään kuinka uuden kap-
teenimme talviharjoittelu on 
sujunut, sillä luvassa on myös 
kauden avauslyönti. Tämä kaik-
ki siis 4.5. klo 9.00 alkaen.

Toivotan kaikille hyvää golf-
kautta 2013!

Lauri Gulin

HGK:n sääntömääräinen 
kevätkokous
Tiistaina 7.5. klo 18 Klubitalolla

Ilmoittautuminen alkaa klo 17.15.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 § määräämät asiat 

sekä tilintarkastajien valinta.
Tervetuloa!
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Terveisiä Talista!
Eletään maaliskuun loppua, 
mutta talvi ja hiihtokelit vain 
jatkuvat. Toki Talissa on muka-
vaa hiihtääkin, mutta sauvojen 
sivakoinnin vaihtaisi jo pikku 
hiljaa svingailuun golfmailoil-
la. Lupauksen keväästä antavat 
kuitenkin jo ihanasti lämmit-
tävä kevätaurinko ja pitenevät 
päivät.

Uusi golfkausi tekee vääjää-
mättä tuloaan. Sitä odotamme 
innolla me kaikki vanhat jä-
senet ja varmaankin erityisesti 
reilut 40 klubiimme hyväksyt-
tyä uutta jäsentä. Hienoa saa-
da joukkoomme uusia innok-
kaita pelaajia ja toimijoita aina 
junnuista senioreihin. Tällä 
hetkellä hakemuksen jättäneitä 
jäsenehdokkaita on kuitenkin 
vielä yli 1300. Hyvä, että Taliin 
on vielä tunkua, sillä monella 
golfklubilla on jo vaikeuksia 
saada uusia jäseniä.

Helsingin Golfklubi on mies-
ten perustama golfseura, ja siksi 
sitä ehkä pidetäänkin herrojen 
klubina. Tänä päivänä golfia 
Talissa pelaavat kuitenkin hy-
vin erilaisen taustan omaavat 
miehet ja merkittävänä osana 
myös naiset. 1061 aktiivijäse-
nestä naisia on 385 eli 37 %. 
Harvassa klubissa naisten osuus 
on näin suuri.

Jatkossa tulemme informoi-
maan jo vuosi pari etukäteen 
mahdollisesta jäsenyydestä, 
jotta uudet hyväksytyt jäsenet 
osaisivat varautua tilanteeseen 
ajoissa. Muutenkin haluamme 
painottaa, että johtokunnassa ja 
toimikunnissa sekä toimistossa 
teemme työtä ennen kaikkea 
omien jäsentemme eteen. Meil-
le on tärkeää ottaa huomioon 
jäsentemme yksilöllisyys sekä 
korostaa inhimillisyyttä erilai-
sissa elämäntilanteissa, mutta 
silti yrittää kohdella kaikkia 
tasapuolisesti. Ei aina helppo 
yhtälö.

Olemme kuitenkin myös gol-
fyhteisö, jota yhdistää yhteinen 
harrastus tai joidenkin kohdal-
la jopa intohimo. Meistä jokai-

nen voi vaikuttaa kaivattuun 
klubihenkeen. Jotta minut saa 
onnelliseksi, tarvitaan vain 
hieman joustavuutta, pieni ys-
tävällinen ele tai kaunis hymy. 
Ja päivä on pelastettu! Kaikilla 
on mukavampaa, kun otamme 
toiset ihmiset huomioon, niin 
omat jäsenet kuin vieraspelaa-
jatkin. Emme siis jätä ketään 
rannalle ruikuttamaaan.

Golf ei saisi olla elämän tai 
kuoleman kysymys vaan sen pi-
täisi olla nautinnollista ja kivaa. 
Jokun vatsanpohjan saa kihel-
möimään kilpailun tuoman jän-
nitys, mutta joku toinen haluaa 
rentoutua auringonpaisteessa 
hyvässä peliseurassa. Pääasia, 
että nauttii! Rohkeasti mukaan 
toimintaan, sillä vain yhdessä 
me voimme rakentaa avointa, 
ystävällistä ja viihtyisää klubia.

Sihteerin palsta  

Uusien jäsenten tulokasilta 
pidetään vuosikokouksen jäl-
keen tiistaina 7.5.2013 Klubilla. 
Tervetuloa kaikki uudet jäsenet 
ja heidän suosittelijansa! 

Päivi Lehmus
HGK:n sihteeri

PS. Muistathan ilmoittaa toi-
mistoon, jos yhteystietosi muut-
tuvat. Voit myös tarkistaa olet-
ko laittanut lapsesi tai siirtänyt 
puolisosi ”perheenjäsenhakijak-
si”.

Uusi kunniajäsenemme Asko Arkkola kukitettiin jälkikäteen Klubilla.

Kun en itse voinut olla pai-
kalla viime syyskokouksessa 
ulkomaanmatkan vuoksi, 
haluan tällä tavalla kiittää 
johtokuntaa ja ennen kaik-
kea vuosikokousta kunnia-
jäseneksi valinnasta.

Asia tuli minulle täysin 
”puskista” ja jos olisi ollut 
vähänkin aavistusta, olisin 
ehkä voinut siirtää matkaa-
ni.

Olen aina ollut ja olen 
tietysti yhä edelleen ylpeä 
HGK:n jäsenyydestä. Mei-
tä on joitakin suomalaisia 
ulkomailla toimineita tuo-
mareita ja siellä aina tulee 
kysymys kotiseurasta. Aina 
on kiva sanoa olevansa Suo-
men vanhimmasta ja perin-
teikkäimmästä seurasta.

Minulle on aina Talissa 
ollut kaksi asiaa etusijalla ja 
ne ovat jäsenten etu ja ken-
tän kunto. Molemmista on 
ollut syytäkin olla huolis-
saan ja jopa barrikaadeilla-
kin. (Vrt klubitalon käyttö 
ja pukuhuoneremontit sekä 
kentän kunto). Onneksi 
suunta on hyvä ja molem-
mat huolenaiheeni ovat 
paranemaan päin eikä ehkä 
tarvitse olla jatkossa niin 
huolissaan.

Kiitokset vielä kerran ja 
kaikille oikein hyvää tulos-
sa olevaa golfkautta!

Asko Arkkola
(HGK:n jäsen vuodesta 1958)

KIITOS!
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Mielenkiintoinen kausi edessä

Kapteenin palsta 

HGK:n syyskokous valitsi mi-
nut klubin kapteeniksi seuraa-
vaksi kaksivuotiskaudeksi. Olen 
Kai Wist ja ollut jäsen vuodes-
ta 1976. Vanhempani pelasivat 
Talissa, myös veljeni pelaa ja 
lapseni ovat jäseniä. Tali on ko-
kenut paljon muutoksia pelaa-
mani viimeisen yli 35 vuoden 
aikana. Reiät 4 ja 5 on uudel-
leen asemoitu ja samalla range 
koki muutoksia. Niin kutsutut 
emppulandiat rakennettiin alun 
perin 8 ja 17 reiälle, Piccadillyä 
on ehostettu ja suurin osa tiipai-

koista ja greeneistä on kokenut 
muodonmuutoksia. Töitä ken-
tän parantamiseksi tehdään tu-
levallakin kaudella tavoitellen 
kentän parempaa pelattavuutta 
ja jäsenten viihtyvyyttä.

Meillä on mielenkiintoinen 
kausi edessä. Kilpailukalenteri 
on melko täysi ja tapahtumia 
on paljon kattaen kaikki pelaa-
jaryhmät aina junioreista seni-
oreihin. Klubiotteluita on jäl-
leen useita, kohtaamme kotona 
Tukholman Golfklubin ja Aura 
Golfin Turusta sekä Lakiston 
uudella kentällä pelataan 4.8. 
kolmiottelu Espoon Golfseu-
raa ja SHG:tä vastaan. Lisäksi 
senioreillamme ja junioreillam-
me on omia otteluitaan. Toi-
vottavasti moni lähtee mukaan 
taistelemaan klubiotteluiden 
voitosta ja näyttämään vastus-
tajille mistä talilaiset on tehty. 

Kausi ei kuitenkaan ole mie-
lenkiintoinen vain pelillisesti 
vaan myös klubin toiminnan 
kannalta. Olemme viime kau-
della hankkineet pääosan Talin 
klubialueen rakennuksista klu-
bin omistukseen ja rakennus-
ten käyttö ja tilasuunnitelmat 
ovat työllistäneet johtokuntaa. 
Joudumme yhdistämään ravin-
toiloitsijan ja jäsenten toiveita 

Kai Wist

Tulokasilta
Tiistaina 7.5. vuosikokouksen jälkeen klo 19 

Klubitalolla

Infotilaisuus HGK:n uusille jäsenille.
Illan aikana käymme läpi Talin historiaa,

perinteitä ja tapoja sekä kauden 2013 ohjelmaa. 
Tilaisuuteen tulee vielä erikseen kutsu

uusille jäsenille, mutta voitte varata jo illan
kalentereistanne.

Tervetuloa!

Risusavotta ja 
kauden avajaiset

Lauantaina 4.5. klo 9 alkaen

Perinteiset kevättalkoot pidetään myöhästyneen 
kevään takia vasta toukokuun puolella. 

Hernesoppatarjoilu. 
Talkoiden jälkeen lipunnosto ja 

kapteenin avauslyönti sekä talkooscramble, 
mikäli kenttä on avoinna. 

Tervetuloa kaikki mukaan siivoamaan 
Tali kesäkuntoon!

luodaksemme klubitiloistam-
me käytännölliset ja viihtyi-
sät. Ratkaisut sisältävät pakos-
ta myös kompromisseja, mutta 
olen vakuuttunut, että uudet 
tilaratkaisut lisäävät kaikkien 
viihtyvyyttä klubilla.

Talin jäsenmäärä on vuosien 
aikana kasvanut. Senioritoi-
mintamme on vankalla pohjalla 
ja junioritoimintaa on kehitetty 
erinomaisesti. Golfkenttämme 
on tarkoitettu kaikenikäisille 
ja kaikentasoisille pelaajille ja 
meidän täytyy kaikessa toimin-
nassamme ottaa toisemme huo-
mioon. Klubimme ja kenttäm-
me ovat yhteisiä ja sen vuoksi 
toivonkin, että mahdollisim-
man moni ehtii tulevana ke-
sänä olla mukana toiminnassa. 
Kaikkien tehdessä vähän, teem-
me yhdessä paljon. Kuten syys-
kokouksen puheessani totesin, 
niin suomalaiseen luonteeseen 
tuntuu kuuluvan kysyä ”Miksi?” 
ja ”Miksi minä?”. Ottakaamme 
mieluummin positiivinen asen-
ne ja kysykäämme itseltämme, 
että ”Miksi en yhtä hyvin mi-
nä”. Ollaan mukana ainakin 
jossakin kesän tapahtumassa, 
kilpailussa tai toiminnan osa-
alueessa. Näin tutustumme pa-
remmin toisiimme ja luomme 

yhteistä henkeä, sitä perään-
kuulutettua Talin henkeä.   

Kausi on suunniteltu käyn-
nistettäväksi toukokuun 4. päi - 
vä lauantaina perinteisellä risu - 
savotalla, jonka jälkeen on li-
pun nosto ja avauslyönti. Mah-
dollisista kelien aiheuttamista 
muutoksista aikatauluihin tie-
dotetaan klubin nettisivuilla. 
Ollaan joukolla mukana siis-
timässä kenttää talven jäljil-
tä niin kaikki pääsemme myös 
nopeammin nauttimaan hyvistä 
peliolosuhteista. 

Minut tavoittaa tulevana 
kautena klubilta harjoittele-
masta tai pelaamasta, mutta 
myös etäyhteydet toimivat. 
Käytössä on edelleen Talin te-
rassilla oleva vihreä postilaatik-
ko eli Toiveiden Tynnyri, johon 
voitte jättää minulle osoitettuja 
viestejä. Minut tavoittaa myös 
puhelimitse numerosta 050-525 
3747 ja sähköpostitse osoittees-
ta kai.wist@ fi.pwc.com. Yhte-
ystietoni ovat myös caddiemas-
terilla ja klubin nettisivuilla.

Toivotan kaikille jäsenillem-
me antoisaa ja hyvää golfkautta!

Kai Wist



4 Tali Golf Tali Golf 5

Sylvi Beck naisten kapteeniksi

Klubitoimikunta

Naisten
kevätkokous

Tiistaina 21.5. klo 18

Ohjelmassa perinteinen muotinäytös,
katsaus kauden tapahtumiin 

sekä uusien kapteenien 
Sylvi Beckin ja Kai Wistin

esittäytyminen.

Lämpimästi tervetuloa kaikki HGK:n ladyt!

Olen Sylvi Beck ja tulin vali-
tuksi vuosikokouksessa HGK:n 
naisten kapteeniksi kaudelle 
2013–2014. Kiitän luottamuk-
sesta ja erityisesti edeltäjääni 
Jaana Karhila-Räsästä siitä, 
että hän aikoinaan otti minut 
aktiivisesti mukaan Talin toi-
mintaan näyttäen mitä kaikkea 
saamme klubillamme aikaiseksi, 
jos vain halua riittää. 

Naisten kapteeni toimii klu-
bitoimikunnan puheenjohtaja-
na. Klubitoimikunnan toimin-
nasta vastaavat Tapio Björk-
lund, Markku Ignatius, Outi 
Juslin, Jaana Karhila-Räsänen, 
Sini Karttunen, Ilona Lahtinen, 
Crister Nyberg, Hanna Paana-
nen, Pirkko Rove-Johansson, 
Osmo Saarinen, Tiina Selin ja 
Sylvi Beck.

Ulkona paistaa aurinko sini-
seltä taivaalta ja lumenpeitossa 
oleva maa houkuttelee ihmisiä 
sankoin joukoin ulos nautti-
maan keväästä. Itsekin päätin 
nauttia ja lähdin hiihtämään 
Talin ihanaan maisemaan. En 
ollut ladulla yksin, kohtasin 
muita innokkaita hiihtäjiä, jot-
ka samalla innolla odottavat 
kevään tuloa ja kentälle pääsyä 
pitkän talven jälkeen.

Yhtä mieltä olimme kaikki 
siitä miten meillä on mahdolli-
suuksia vuoden ympäri nauttia 
Talin maisemista, joko kävel-
len, hiihtäen tai pelaten golfia. 
Jokunen meistä on myös käynyt 
makasiinissa harjoittelemassa 
tulevaa kautta varten. Toiset 
taas ovat mukana Henrikki To-
losen talviharjoituksissa.

Perinteiset kilpailut kuten 
Midnight Sun ja Everybody’s 
säilyvät klubitoimikunnan ka-
lenterissa, mutta pyrimme tuo-
maan myös jotakin uutta tälle 
kesälle. Keskikesällä järjeste-
tään perinteinen Sekahaku 
kolmen hengen scramblena, 
mutta uutta on Maneesissa pi-
dettävä illanvietto orkesterei-
neen. Lisää tästä tapahtumasta 
myöhemmin, mutta varatkaapa 

kalentereistanne la 20.7. gol-
fille ja hauskanpidolle. Syksyn 
Rapugolf pelataan tänä vuonna 
pariscramblena. Päivämäärä on 
14.9.  Näissä kisoissa on kyse 
ennen kaikkea viihtymisestä, ei 
niinkään ryppyotsaisesta kilpai-
lemisesta. 

Vain naisille suunnattuja 
avoimia kisoja Talissa on tä-
nä vuonna kaksi, Ladies Golf 
Tour 30.6. ja Balmuir Open 
Ladies Day 3.8. Neljän klubin 
välisen Interclub ystävyysotte-
lun Talin osakilpailu pelataan 
heti kauden alussa 28.5. Perin-
teinen klubiottelu Tukholman 
Golfklubia vastaan on vuorossa 
26–28.7. Naisten haastereikä-
pelisarja jatkuu läpi koko ke-
sän. Kausi huipentuu jälleen 
jo perinteeksi muodostuneisiin 
koko klubin yhteisiin päättäjäi-
siin 4.10.

Klubitalolla on tehty lattia-
remonttia talven aikana sekä 

uusittu yläkerran kalustus. Nä-
mä uudistukset antavat mah-
dollisuuden keskittää yksityisti-

Sylvi Beck

laisuudet etupäässä yläkertaan, 
jolloin alakerta vapautuu etu-
päässä klubilaisten käyttöön. 
Tulevina vuosina uudistuksia 
on tarkoitus jatkaa johtokun-
nan hyväksymän tilankäyttö-
suunnitelman mukaisesti ka-
lustamalla jäsenille viihtyisä 
tila oleskeluun sekä ruokailuun 
alakertaan. Toivon, että nä-
mä uudistukset vilkastuttavat 
jäsenten kanssakäymistä niin 
kentällä kuin klubitalollakin.

Naisten kauden avajaiset pi-
detään klubitalolla tiistaina 
21.5. Ohjelmassa on tuttuun 
tapaan muotinäytös ja mukavaa 
yhdessäoloa sekä tietoiskut ke-
sän tapahtumista. Lämpimästi 
tervetuloa kaikki vanhat ja eri-
tyisesti uudet naisjäsenemme.

Lopuksi haluan toivottaa kai-
kille jäsenillemme hyvää peli-
kautta 2013!

Sylvi Beck
Naisten kapteeni
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Farmijunnujen kauden avajaiset
Perjantaina 17.5. klo 17.00 alkaen

Aluksi pelataan 5 reiän leikkimielinen kilpailu, jonka jälkeen yhteinen ruokailu ja palkintojen jako.

Samalla sovitaan yhdessä pelisäännöt kesälle 2013.

Tilaisuus päättyy noin klo 20.

Kaikki farmilaiset ovat tervetulleita mukaan!

Ilmoittautumiset toimistoon 14.5. mennessä,

toimisto@helsingingolfklubi.fi

tai (09) 22523713

Junioritoimikunta  

Uusi pelikausi ja paljon toimin-
taa luvassa. Farmi on jälleen 
kerran täyttynyt hyvissä ajoin 
ennen pelikauden alkua. 120 
innokasta farmijunioria odottaa 
innolla kesän tulemista ja toi-
minnan alkamista. Farmilla on 
ollut harjoituksia tarjolla myös 
läpi talven. Maanantaisin on 
ollut monipuolista sisäliikuntaa 
Munkkivuoren ala-asteella ja 
perjantaisin lajiharjoittelua si-
sähallissa. Farmin kesäkausi al-
kaa toukokuun alussa ja päättyy 
syyskuun lopussa. Kesällä farmi-
laisten ohjelmassa on harjoituk-
sia, lähipelikisoja, kilpailuja ja 
leirejä. Tarkemman ohjelman 
löydät HGK:n kotisivuilta se-
kä juniorien ilmoitustaululta 
toimiston oven vieressä. Käym-
me kesän ohjelman läpi 11.4. 
järjestettävässä vanhempainil-
lassa. 

Tavoitteena meillä on edel-
leen lisätä lasten intoa pelaami-
seen ja laskea kynnystä kentälle 
menemiseen. Meillä on farmissa 
todella paljon nuoria juniorei-
ta, n. 70 % farmilaisista on 10 
vuotiaita tai nuorempia. Kaik-
kein nuorimmat eivät varmas-
ti vielä pärjää kentällä yksin ja 
toivommekin että vanhemmat 
ovat mukana esim. peli-illoissa 
auttamassa ohjaajia. Tärke-
ää olisi kuitenkin, että kaikki 
lapset saavat kesän aikana ko-

Junioritoimikunnan terveiset
kemuksen pelaamisesta kentäl-
lä, jotta he oivaltavat kentällä 
toimimista ja pelin idean. Ju-
nior Cupeissa tulee olemaan 
myös viiden reiän sarja, johon 
kaikkein nuorimmat juniorien 
greencardin suorittaneet voivat 
osallistua. Peli-illoissa ja Juni-
or Cupeissa viritämme kentän 
myös lyhyemmäksi, niin että 
kenttä on suhteessa juniorin 
lyöntipituuksiin. 

Toivomme että mahdollisim-
man moni uskaltautuu lähte-
mään mukaan esim. kilpailui-
hin. Voittaminen tai tulos ei 
ole niissä tärkeintä, vaan osal-
listuminen ja pelaaminen. Ta-
pahtumat ovat hauskoja, niistä 
saa uusia kavereita ja kierroksen 
jälkeen on kiva istua terassilla 
muistellen onnistumisia. Jokai-
sen tapahtuman tarkemmat tie-
dot löydät juniori-infosta netis-
tä tai ilmoitustaululta.

 Junior Cupin lisäksi kesällä 
on tarjolla juniorien viikkokil-
pailu maanantaisin, sekä lähi-
pelikilpailusarja jonka päivä 
hiukan vaihtelee. Samoin Ta-
lissa järjestetään kesällä Fin-
nair Junior Tourin osakilpailu 
9.-10.7. sekä Tsemppitourin 
osakilpailu 16.7. Toivottavasti 
kilpailuissa nähdään talilaisia 
voittajia ja menestystä.

Kilpa- ja haastajaryhmiin 
harjoittelee tällä hetkellä n. 

35 pelaajaa. Ryhmiin valitaan 
niitä junioreita jotka ovat kiin-
nostuneet kilpailemisesta kan-
sallisissa kilpaluissa (Tsemp-
pi- Alue- ja Finnair Junior 
Tourilla). Ryhmillä on hiukan 
erilainen ohjelma kuin farmi-
laisilla. Esim. talvella on neljät 
ohjatut harjoitukset viikoittain, 
testileirejä jne. Näihin ryhmiin 
valitaan pelaajat pääsääntöisesti 
syksyllä pelikauden päätteeksi. 
Jos farmilainen on kiinnosta-
nut kilpailemaan kansallisissa 
kilpailuissa, niin kannattaa olla 
yhteydessä valmentajiin. 

Helmikuussa järjestimme Kil-
paryhmille peli- ja harjoituslei-
rin Espanjassa. Paikkana oli Al-
menara Golf, Costa del Solilla. 
Olosuhteet olivat haastavat, 

mutta juniorit pääsivät harjoit-
telemaan ja pelaamaan täysipai-
noisesti. Asenne harjoitteluun 
oli hyvä ja kehitystä oli kaikil-
la tullut paljon. Se että pääsee 
talvella sisältä ruoholle ja näkee 
pallon lennon, sekä peli eri osa-
alueiden vahvuudet ja puutteet 
on erittäin tärkeää. Nyt on taas 
hyvä tehdä pienet täsmennyk-
set harjoittelun painopisteissä ja 
näin olleen peli on paremmissa 
lähtökohdissa pelikauden alus-
sa. Kaksipäiväisen leirikisan scr. 
sarjan voitti Camilla Reijonen 
ja pistebogey sarjan voittaja oli 
leirin kuopus Rami Korhonen. 

Hauskaa kesää ja nauttikaa 
onnistumisista!

Junioritoimikunta
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Kentän kuulumisia 
ja kauden 2013 suunnitelmat

Teemu Laakson tuttu lounaspaikka myös viikonloppuisin: Siggen baari.

Kenttätoimikunta  

Haluan ensimmäiseksi kiittää 
jäsenistöä luottamuksesta joh-
tokuntaan valintani johdosta. 
Tämä on itselleni kolmas kerta 
johtokunnassa, kaksi aikaisem-
paa olivat kilpailutoimikunnan 
puheenjohtajuus sekä viheriö-
remonttien aikaan kenttätoi-
mikunnan ”nuijamiehen” luot-
tamustehtävä. Tali on perin-
teisesti haastava kentänhoidon 
osalta mutta pienin askelin sitä 
on tarkoitus viedä vielä pelat-
tavampaan ja nautittavampaan 
suuntaa. Lista töistä on pitkä 
ja valitettavasti osa niistä ai-
heuttaa hetkittäisesti haittaa 
pelaajille. Kaikki tehtävät työt 
tulevat kuitenkin moninkertai-
sesti hyödyttämään jäsenistöä 
verrattuna pieniin haittoihin 
työn tekovaiheessa. Henkilöstö 
on upeasti sitoutunut yhteiseen 
tavoitteeseen tuoda jäsenistön 
panostuksille entistä enemmän 
vastinetta. Tässä hieman tule-
vista projekteista.

Runsasluminen talvi ja ennen 
kaikkea kevään viivästyminen 
on aiheuttanut kentänhoidolle 
hieman lisähaasteita. Onneksi 
meillä on ollut käytössä täksi 
kevääksi investoitu lumilinko, 
jolla olemme lingonneet mm. 
kaikki lyöntipaikat sekä griinit, 
vauhdittaen näin kevään ete-
nemistä. Uutta on myös kesällä 
hankitun hiekoittimen käyt-
tö em. kohteiden lisäksi myös 
väylillä, jonne on levitetty ohut 
hiekkakerros aurinkoa vangit-
semaan ja lunta sulattamaan. 
Tätä kirjoittaessa näyttää sikäli 
hyvältä, että mitään jääkerrok-
sia ei griinien suojana olleiden 
peitteiden päällä juurikaan 
esiinny. Toivotaan että loppu-
kevät olisi sopivan lämmin ja 
muutenkin suotuisa, ja vihreää 
pintaa ilmestyisi mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa.

Harmillisinta tässä kevään 
myöhästymisessä on se, että 
maaliskuun loppupuolelle bud-
jetoitu ja suunniteltu alaväylien 

kuivatuksen tehostamiseen täh-
täävä projekti jouduttiin lyk-
käämään vuodella eteenpäin. 
Tai ehkä oikeammin projekti 
hajautuu kahteen vaiheeseen, 
eli jo tänä keväänä on tarkoitus 
padota sekä iso oja, joka rangen 
ja väylien 6 ja 7 vierestä virtaa 
kohti merta, sekä väylän 8 va-
semmalla puolella olevat ojat. 
Tavoite on saada pumpattua 
väyliltä vedet meren puolelle, 
meriveden pintatasosta huoli-
matta. Toisessa vaiheessa ala-
väylien kuivatukseen on tarkoi-
tus tehdä uusittu pintasalaoja-
verkosto, edelleen tehostamaan 
em. pumppujen avulla runsai-
den sateiden aiheuttamia ve-
siongelmia ko. väylillä. Teem-
me tarkemmat suunnitelmat 
ja kartoitukset kesän aikana, 
merkitsemme työsuunnitelman 
maastoon ennen lumentuloa ja 
työt tehdään talven 2013/2014 
aikana. Ruoppauksia on tar-
koitus tehdä jo kevään aikana 
omalla tai vuokrakalustolla em. 
patojen yhteydessä sekä lisäksi 
väylien 11 ja 12 ojille. Kaikkia 
edellä mainittuja toimenpiteitä 
edesauttaa kentän gps-mittaus 
ja tarkempien kenttäkarttojen 
laatiminen, joka luo pohjaa 
myös kaikille kentän kehittä-
misoperaatioille myös jatkossa.

Uusinta uutta kentänhoidossa 
on ns. kasvunsäätelijän kokeilu. 
Kyseessä on siis lannoitetyyppi-
nen viheriöille, tee-alueille se-
kä osin väylille levitettävä ke-
mikaali, joka ”hidastaa” ruohon 
kasvua, mutta samalla tiivistää 
ja tuuheuttaa niitä. Tavoitteena 
on parempi ruohopeitto samalla 
leikkuukertoja hieman harven-
taen. Usealla Uudenmaan ken-
tällä on lähdössä sama kokeilu. 
Syksyllä hieman haastavaan 
kuntoon jääneet viheriöt 7 ja 
10 on tarkoitus tarpeen vaaties-
sa paikata ns. alaputtivieheriön 
siirtonurmella. 

Viheriöiden leikkuuseen pa-
nostamme entistä enemmän, 

eli myös viikonloppuisin otam-
me käyttöön ns. singel-leik-
kurit eli käsileikkuut. Työ on 
hieman työvoimavaltaisempaa, 
mutta tavoitteena laadun pa-
rantaminen entisestään. Toki 
itse ruohon kasvulla on se suu-
rin merkitys. Jatkamme entistä 
aktiivisemmin kylvöjä, painot-
taen rölliin, jota on viime vuo-
sina lisätty kylänurmikan jouk-
koon. Väylillä pyrimme teke-
mään maanparannusta ainakin 
kerran tai kaksi holkittamalla 
ja hiekoittamalla ne. Näin sa-
vipohjaiseen maahan saadaan 
”happea” ja vedenläpäisykykyä 
hieman lisää. Toimenpide on 
esteettisesti hieman häiritsevä, 
mutta meillä ei ole oikein vaih-
toehtoja nykyisellä kasvualus-
talla, joka on niin savipitoinen.

Yleiseen siisteyteen panos-
tetaan kunnostamalla edelleen 
polkuja ja sorateitä. Olemme 
ottamassa projektiksi kaikkien 
levähdyspaikkojen kunnostami-
sen ja esteettisen parantamisen. 
Bunkkereiden reuna-alueisiin 
kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota. Lyöntipaikkojen 
merkinnät ja reikien vaihdot 
hoidetaan päivittäin vakituisen 
henkilökunnan voimin. Hen-
kilökuntaa palkkaamme suun-
nilleen saman verran kuin en-

nenkin. Hieman on työnkuvia 
tarkistettu, yhdessä toimiston 
kanssa. Tavoitteemme on pal-
vella mm. rangella entistä pi-
dempään ja pitää se auki päivit-
täin klo 22 asti. Näin saamme 
uudesta pallokoneestammekin 
täyden ilon irti.

Kenttätoimikunta aloittaa 
hieman uudella kokoonpanolla 
ja mukana jäseninä ovat lisäk-
seni Raimo Malmström, Jani 
Saarinen, kenttämestarimme 
Esa sekä sihteerinä toiminnan-
johtaja Markku. Meille voit 
antaa palautetta koko kauden 
ajan kaikesta kentänhoitoon 
liittyvästä.

Kaikille jäsenillemme hyvää 
pelikautta 2013 toivottaen,

Teemu Laakso
Kenttätoimikunnan

puheenjohtaja

PS. Johtokunnassa syntyi 27.3. 
myös päätös vakiinnuttaa vii-
me kaudella kokeiltu lippu-
järjestelmä värein punainen-
sininen-valkoinen. Jotta värit 
ovat ”loogisessa” käänteisessä 
järjestyksessä, otamme käyt-
töön uutena siniset 125 m met-
rin etäisyysmerkinnät par 4 ja 
par 5 väylille  
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Rakennustoimikunnan terveisiä
Rakennustoimikunnan uutena 
puheenjohtajana esittelen lyhy-
esti itseni ja näkemykseni Talin 
rakennusten nykytilasta ja nii-
den toimintojen kehittämisen 
tulevaisuuden tavoitteista.

Olen koulutukseltani arkki-
tehti. Työskentelin eri arkkiteh-
titoimistoissa Suomessa ja osin 
ulkomailla rakennussuunnitte-
lijana 1980-luvun loppupuo-
lelle, jolloin aloin itsenäisenä 
yrittäjänä tehdä hiihtokeskus-
ten yleissuunnitelmia alkaen 
rinteiden muotoilusta ja pääty-
en rakennusten sekä rinnetek-
niikan suunnitteluun.

Lamavuosien jälkeen 1990 
-luvulla aloin johtaa perheyri-
tystä Kalpalinnan hiihtokes-
kusta, joka on nykyään kesäisin 
myös alamäkipyöräilykeskus.

Talissa aloitin golfin nuore-
na poikana 1960-luvun lopul-
la. Opiskeluaikana ja perheeni 
lasten ollessa pieniä käytin pas-
siivijäsenoikeuttani ja pelasin 
pääsääntöisesti eri osakeken-
tillä.  Poikani Karlin valittua 
pääurheilu-lajikseen golfin ja 
seurakseen HGK:n aktivoiduin 
itsekin uudestaan Talin aktiivi-
jäseneksi.

Rakennustoimikunnan toi-
mintaan tulin mukaan edeltäjä-
ni Kimmo Setkäsen aloittaessa 
toimikunnan puheenjohtajana 
2000-luvun puolivälissä. Elet-
tiin aikaa, jolloin tiedostettiin, 
että vuokrasopimus kaupungin 
kanssa oli umpeutumassa, mutta 
varsinaisia jatkoneuvotteluja ei 
oltu vielä aloitettu. Talin golf-
kentänkin toiminta oli eri tie-
dotusvälineiden artikkeleissa 
kyseenalaistettu.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä 
tehtävänä rakennustoimikun-
nalla oli tuolloin tehdä Talin 
rakennusten käyttötarkoitusten 
yleissuunnitelma. Golf-toimin-
nan kannalta keskeiset palvelut 
haluttiin keskittää omiin raken-
nuksiin. Näin haluttiin varmis-
taa se, että klubin toiminta voisi 
jatkua pienemmissäkin tiloissa, 
jos vuokrasopimuksen jatko-

neuvotteluista tulisi vaikeat.

Caddie masterin talo:
Caddie masterin talo oli en-
simmäinen peruskorjaushan-
ke. Taloon keskitettiin kaikki 
golfkentän palvelutoiminnan 
kannalta keskeiset toiminnot. 
Pehtorin talosta siirrettiin toi-
misto ja kartano-rakennuksesta 
naisten sekä miesten peseyty-
mistilat. Myös kylmä ullakko-
tila otettiin käyttöön. Raken-
nuksen julkisivu on suojeltu ja 
tilojen sijoittelulle asetti rajoi-
tuksia myös talon hirsirunko. 
Mielestäni tilasuunnittelu on 
onnistunut hyvin ja rakennus-
teknisesti talo on uudisraken-
nusta vastaavassa kunnossa.

Arkkolan talo:
Arkkolan talo oli kuntonsa 
puolesta seuraava pikaisesti 
peruskorjattava kohde. Raken-
nustoimikunta olisi halunnut 
purkaa talon ja rakentaa sa-
manlaisen uudisrakennuksen 
tilalle. Tähän ei kuitenkaan vi - 
ranomaisten taholta suostuttu 
ja rakennus peruskorjattiin kal-
liisti perustuksista alkaen. Ark-
kolan taloon on sijoitettu kent-
tähenkilökunnan tilat. Arkko-
lan talo on nyt uudisrakennusta 
vastaavassa kunnossa.

Maneesi:
Viimeisin korjauskohde oli 
maneesi, joka toimii kentän 
hoitokaluston varasto- ja huol-
totilana. Maneesi on ulkoasun-
sa osalta myös suojeltu kohde. 
Vanha maneesi saatiin kuiten-
kin purkaa ja uusi maneesi on 
näin ollen uudisrakennus.

Kivimakasiini:
Vanha kivimakasiini on toi-
minut viimeiset vuodet talvi-
harjoituspaikkana, mutta tule-
vaisuuden käyttötarkoituksen 
ideointivaihe on parastaikaa 
meneillään. Aalto Yliopiston 
arkkitehtiopiskelijat ovat teh-
neet rakennuksesta harjoitus-
työnä uudet mittapiirustukset 

ja parhaillaan Kimmo Setkänen 
työstää makasiinin tulevaisuu-
den käytöstä arkkitehtiopiske-
lijoille ideakilpailua.

Rakennustoimikunnassa ovat 
tulevalla toimintakaudella toi-
minnassa mukana myös Mari-
anna Loikala, Katariina Paunu, 
Eero Hautaniemi ja Kimmo 
Setkänen sekä työnsä puolesta 
kenttämestari.

Nyt aloittanut rakennustoi-
mikunta pyrkii jatkamaan va-
littua toimintaperiaatetta: ”Kun 
korjataan, peruskorjataan tai ra-
kennetaan uutta, suunnitellaan 
huolellisesti, ollaan varmoja 
mitä seurassa halutaan ja teh-
dään kerralla kuntoon”.

 
Jarmo Kalpala

Rakennustoimikunnan 
puheenjohtaja

Rakennustoimikunta  

Jarmo Kalpala
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Senioritoimikunta  

Seniorien toiminta kaudella 2013
Senioritoimikunta on laatinut 
syksyn ja talven aikana suun-
taviivoja tulevan kauden toi-
minnalle. Perustana toimin-
nallemme on, että edustamme 
klubissamme enemmistöä. Vii-
me syksyn laskennan mukaan 
seniori-ikäisiä talilaisia oli 673 
kappaletta! Senioreiden järjes-
tämiin aktiviteetteihin osal-
listui viime vuonna kuitenkin 
vain pieni osa tuosta joukosta. 
Jos kaikki eivät sattuisi muista-
maan, niin muistutan tässä, et-
tä naissenioreiden ikäraja on 50 
ja miesten 55 vuotta. Rohkaisen 
kaikkia joukkoon kuuluvia tu-
lemaan mukaan toimintaamme 
kaudella 2013.

Alustavasti olemme suun-
nitelleet kaudelle seuraavaa. 
Pelaamme yhteensä 18 kertaa 
maanantaina ns. seniorimaa-
nantain. Vaikka kyseessä onkin 
kilpailu, jossa jaetaan formula-
pisteitä ja kauden lopulla par-
haiten menestyvät palkitaan, 
niin tilaisuus ei ole vakava-
henkinen, tiukka kilpailu vaan 
mieluummin hauska yhdessä-
olo tapahtuma, jossa pelataan 
rakastamaamme lajia eri klu-
bisiskojen- ja veljien kanssa. 
Muutoksiakin edelliseen vuo-
teen on tullut. Aloitamme aa-
mulla jo klo 9.00 entisen klo 10 
sijaan. Lisäksi olemme vähen-
täneet lyöntipelejä niin, että 
vain kuukauden ensimmäinen 
peli on lyöntipeli kesäkuusta 
alkaen. Tämäkin korostaa ta-

pahtuman vapaamuotoisuutta 
ja rentoutta. Edelleen on myös 
voimassa viime kauden sääntö, 
jossa tiin värin voi valita oman 
tasonsa ja halunsa mukaan. For-
mulapisteissä noudatamme suu-
rin piirtein viime vuoden kaa-
vaa, jossa pelkästä osanotosta-
kin annetaan yksi piste. Tarkat 
pisteohjeet julkaisemme seni-
oreiden ilmoitustaululla klubi-
rakennuksen käytävällä ennen 
kauden alkua.

Osallistumme Uudenmaan 
alueen senioreiden järjestä-
mään reikäpelikisaan joukku-
eellamme. Joukkueeseen kuu-
luu 2 miestä ja yksi nainen. 
Pelaamme alkulohkossa, jossa 
ovat mukana meidän lisäksi Ko-
tojärvi Golf, Kurk Golf ja Tuu-
sulan Golfklubi. Pelit pelataan 
tänä vuonna täysin tasoituksin. 
Tavoitteenamme on tietysti 
voitto! Koska pelit alkavat jo 
alkukaudesta on siis syytä olla 
iskussa jo varhain.

Jatkamme myös jo perintei-
siä klubiotteluja lähiklubien 
kanssa. Otteluista ilmoitetaan 
ilmoitustaululla, johon myös 
halukkaat ilmoittautuvat pane-
malla nimensä ja yhteystieton-
sa listaan. Halukkaiden joukos-
ta kapteeniksi nimetty valitsee 
lopullisen joukkueen. Meillä on 
ottelut Talissa Vuosaarta, Kur-
kia, Sarfvikia ja alkusyksystä ns. 
”Ryder Cup” Espoota vastaan. 
Pickkalaa, Masteria ja Kytäjää 
vastaan pelaamme vieraskentil-

lä. Joukkueeseen kuuluu yleensä 
8 mies- ja 4 naispelaajaa.

Muita senioreitamme/vete-
raanejamme kiinnostavia kil-
pailuja Talissa ovat Veteraani-
pokaali (19.6.), Detur Senior 
Open (13.7.), Ministeri Erkon 
60v-malja (18.7.), mestaruus-
kilpailu (24-25.8.) ja ottelu 
klubimme junioreita vastaan 
(15.9.). Kilpailuja siis riittää! 
Pidetään huoli myös siitä, että 
olemme senioriryhmänä hyvin 
edustettuna myös kaikissa klu-
bitoimikunnan järjestämissä 
tapahtumissa. Talilaisia on nä-
kynyt melko vähän Golfliiton 
Senioreiden järjestämissä Alue 

Tourin kisoissa. Toivottavasti 
meitä näkyy siellä tänä vuonna 
hieman enemmän. Lisätietoa 
näistä voitte hakea liiton net-
tisivuilta.

Kauden aloitamme kuiten-
kin perinteisessä seniori-illassa 
maanantaina 6.5. klubilla. Sil-
loin on tilaisuus tuoda esille 
omia mielipiteitä toiminnan 
kehittämiseksi. Illan muu ohjel-
ma on vielä auki, mutta pyrim-
me löytämään siihen senioreita 
kiinnostavia aiheita.

Tapaamisiin seniori-illassa

Rauli Askolin
Senioritoimikunta 

Rauli Askolin

Harri Silius, jäsenemme vuodesta 1970, poistui keskuudestam-
me pitkäaikaisen taudin murtamana 1.4.2013. Monet klubim-
me jäsenet tunsivat Harrin poikkeuksellisen iloisena pelikave-
rina ja ystävänä jonka kanssa suru ei tullut koskaan puseroon. 
Henkilökohtaisesti muistan hänet yli 40 vuoden takaiselta 
pelimatkalta Espanjan Aurinkorannikolle, jolloin mm. maan 
silloinen itsevaltias, kenraali Franco, häiritsi lomaamme.

Harri Silius teki Suomen Golfliitossa suururakan slopa-

Harri Silius on poissa
tessaan lähes kaikki maamme kentät sitä mukaan kun niitä 
valmistui ja uusi tasoitusjärjestelmä otettiin käyttöön. Harri 
kunnostautui myös erinomaisena keilaajana kuuluen maamme 
parhaimmistoon joskus 1970-luvulla.

Koko HGK:n suuri seniorikaarti muistaa lämmöllä poismen-
nyttä ystäväänsä Harri Siliusta.

Lassi Tilander 
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Talin imago on meidän omissa  
käsissämme

Toiminnanjohtajan palsta  

Teimme loppukaudesta 2012 
jälleen laajan asiakastyytyväi-
syyskyselyn, johon vastasi 190 
HGK:n jäsentä. En ole tässä 
lähtenyt erittelemään kaikkia 
syksyn mielipidekyselyn vas-
tauksia, vaan enemmänkin 
tehnyt sen annista oman syn-
teesin ja toimenpideohjelman 
tulevalle vuodelle - ja tuleville 
vuosille (numeerinen yhteen-
veto ja vertailu edelliseen vuo-
teen löytyy netin Materiaalisal-
kusta). Olen myös tutustunut 
ennen omaa aikaani tehtyihin 
vastaaviin mittauksiin, ennen 
kaikkea vapaisiin kommenttei-
hin ja ideoihin, joita te HGK:n 
jäsenet olette antaneet. Oma 
visioni siitä, että teemme rak-
kaasta Klubistamme taas ”Suo-
men ykkösen”, on vahvistunut. 
Nopeimmin haluaisin muutos-
ta ”elitistiseen” ja ”sisäänpäin 
kääntyneeseen” imagoomme. 

Vuonna 1932 perustetulle, 
monelta osin saviselle pelto-
maalle tehdylle kentälle on 
vuosien saatossa tehty paljon 
muutoksia, mm. korjattu käy-
tännössä kaikki griinit. Kenttä 
on golfklubin sydän ja meillä on 
siihen upeat puitteet. Oikeilla 
valinnoilla, hoitotoimilla, pie-
nillä perusparannuksilla olem-
me tiellä palauttamassa Talin 
vanhaan loistoonsa, toivotta-
vasti jo vuoden parin sisällä 
jo näkyvästi paremmin tulok-
sin. Helppoa se ei ole, tuntien 
meidän peruslähtökohdat esim. 
väylien kasvukerrosten suhteen, 
mutta kaikkemme tulemme te-
kemään.

Imagomme on kuitenkin 
myös paljon muuta kuin pelkkä 
kenttä. Itse asiassa kentän tulisi 
olla vain ”käyntikortti” ja ima-
gomme rakentua yhteisen ilma-
piirimme, palveluittemme, jäse-
nistömme sekä kaikille avoimen 
vieraspelaamisen kautta. Upeaa 
ja arvokasta kartanoympäristö-
ämme unohtamatta.

Miten juuri Sinä voit kau-
della 2013 olla kääntämässä 
imagoamme oikeaan suuntaan, 
Suomen vanhimman ja aina-
kin aikanaan arvostetuimman 
golfklubin suuntaan? En halua 
lähteä provosoimaan, mutta 
toivon että jokainen HGK:n 
jäsen omalta osaltaan voisi ol-
la mukana ”talkoissa”, jotka 
kestävät 12 kk vuodessa, eivät 
siis pelkästään pelikauden tai 
omien kierrosten ajan Talissa 
tai muualla.

Ensiksi pyydän kunnioitta-
maan perinteitämme. Toivon, 
että mahdollisimman moni seu-
ramme jäsen tuntisi HGK:n ja 
Talin juuret ja voisi sitä kautta 
kertoa värikästä historiaamme 
kaikille golffareille ja golfis-
ta kiinnostuneille. Meillä on 
edelleen tarjolla Lassi Tilande-
rin kirjoittamia seuramme 75v-
kirjoja, jotka aikanaan jaettiin 
kaikille jäsenperheille ja sit-
temmin uusille jäsenille. Jollei 
Sinulla sellaista jo ole, pyydä 
sellainen heti keväällä caddie 
masterilta, jossa ne ovat myös 
yleisessä myynnissä.

Toiseksi: voisiko tervehti-
minen olla se pieni ele, jonka 
me HGK:n pelaajat voisimme 
ottaa käyttöön kaikkia ihmisiä 
kohtaan, joita tapaamme omal-
la klubillamme ja jopa muilla-
kin klubeilla vieraillessamme? 
Sain itse palautetta, etten ole 
joka käänteessä ”ehtinyt” moik-
kaamaan ihmisiä klubillamme, 
mutta lupaan parantaa tapani. 
Toivottavasti kiireeni keskellä 
muistan joka käänteessä terveh-
tiä, oli sitten kyseessä HGK:n 
jäsen, vieraspelaaja tahi ”vain 
ravintolan asiakas”. Jos minä 
lupaan, lupaatko Sinä? Ei se 
ole iso asia, jos halua on. Ter-
vehtiminen on pieni ele, mutta 
saa paljon positiivista aikaan. 
Kokeillaanko yhdessä kaudella 
2013?

Kolmanneksi: mitäs jos kaikki 

arvostaisimme mitä meillä jo on 
ja jättäisimme menneet men-
neiksi? Kenttämme kunto ja 
kartanon kunto ei ole aina  vas-
tannut jäsentemme odotuksia, 
mutta asiat on tiedostettu ja nii-
hin panostetaan jatkossa entistä 
enemmän. Käännetään yhdessä 
katseet ensin tulevaan kauteen 
ja sitten vuosiksi eteenpäin. Itse 
olen vahvasti sitoutunut palaut-
tamaan Talin sille kuuluvaan 
arvoonsa ja haluan haastaa sii-
hen henkilökunnan lisäksi jo-
kaisen jäsenen. Johtokunnassa 
meillä on vahva yhteinen visio 
siitä, että muutamassa vuodessa 
myös imagomme on toinen. 

Nyt on kiinteistöt ostettu 
omiksi, pitkähkö vuokrasopi-
mus solmittu Helsingin kaupun-
gin kanssa, jonka haluan myös 
nähdä meidän tärkeimpänä yh-
teistyökumppanina, eikä mis-
sään tapauksessa kiistakumppa-
nina, kuten menneinä vuosina 
on opittu virheellisesti ajattele-
maan. Upea ja hyvin hoidettu, 
jäseniemme ylläpitämä, vie-
raille avoin ja samalla Suomen 
vanhin golfkenttä on yksi Hel-
singin helmistä, jolla tulee olla 
paikka myös poliitikkojemme 
sydämessä. Nyt ja aina.

Talin ja HGK:n imago voi-
si olla jatkossa avoin ja aurin-
koinen, kaikille tasoitusrajat 
täyttäville ”vähintään kerran 
elämässä mieleenpainuva golf-
kokemus”. Meillä jos joilla on 
mahdollisuus luoda elämyksel-
lisen golf-päivän puitteet pe-
laajille, jotka edelleen kuvit-
televat, että ”eihän sinne edes 
pääse pelaamaan”. Murretaan se 
myytti yhdessä ja tehdään kier-
roksesta myös vieraille miellyt-
tävä kokemus. Ollaan oppaina 
ja koitetaan hieman joustaa 
siinä, että joku on tosiaan en-
si kertaa kokemassa, että lyhy-
ehkökin kenttä osaa olla varsin 
haastava. Pidetään isäntinä pe-
linopeudesta huolta omalla esi-

merkillä, mutta ei tehdä ken-
tästämme laukkarataa, joka sel-
lainenkin alueella on aikanaan 
toiminut. Kenttä on jäsentem-
me rakentama ja ylläpitämä ja 
sen toiminnan lähtökohtana 
on jatkossakin jäsenten viihty-
minen ja heidän pelaamisensa, 
mutta me voimme siinä sivussa 
olla myös vieraille sallivia ja an-
taa yhteisöstämme avoimen ja 
kutsuvan kuvan pienillä eleillä 
ja joustavalla asenteella.

Kausi alkaa kohta. Lisää kau-
den 2013 tulevista toimenpi-
teistä ja uudistuksista kirjoit-
telen hallituksen huhtikuun 
kokouksen jälkeen netissä ja 
kerron suullisesti myös vuosiko-
kouksen yhteydessä, jos ja kun 
aikaa jää. Itse kokous pidetään 
klubin uudistuneessa yläkerras-
sa. Toivotaan että kaikki mah-
tuvat paikalle, sillä tilat ovat 
tunnetusti rajalliset. Samana 
iltana on myös uusien jäsenten 
tulokasilta, jonne henkilökoh-
taisesti toivotan uudet jäsenem-
me tervetulleiksi.

Hyvää, ilon ja auringon kyl-
lästämää golf-kesää 2013 kaikil-
le HGK:n jäsenille toivottaen,

Markku Ignatius
Toiminnanjohtaja
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Tiiu

Takaisin Talissa
Eräänä joulukuisena aamuna 
kännykkäni piippasi herätyk-
sen merkiksi ensimmäistä ker-
taa kolmeen vuoteen. Oli aika 
palata takaisin töihin ja Taliin. 
Perhoset pyörivät vatsassa, kun 
ajelin kohti Pitäjänmäkeä. Mie-
tin kuinka selviän taas aikuisten 
maailmassa, ovatko kaikki asiat 
unohtuneet ja onko muutoksia 
tullut niin paljon, että tipah-
dan heti kärryiltä? Poissaoloni 
aikana taloon oli tullut uusi 
toiminnanjohtaja, uusia tieto-
koneohjelmia oli otettu käyt-
töön ja luotu Jennin toimesta 
myös uusi palvelustrategia. Pal-
jon oli tullut myös uusia jäseniä. 
Onneksi tuttujakin asioita vielä 
oli ja muutaman päivän päästä 
alkoi tuntua jo kotoisalta. Kun 
vielä Jenni tuli päiväksi istu-
maan viereeni ja käymään läpi 
uudet asiat, alkoi tuntua siltä, 
että ehkä tästä selvitään. Ha-
luan vielä näin julkisesti kiittää 
Jenniä hänen todella hienosti 
hoitamastaan työstä. Saamas-
tani palautteesta päätellen hän 
jätti pysyvän jäljen myös teihin 
jäseniin.

Talvi on kulunut paneutuessa 
kaikkeen kolmen vuoden aika-
na tehtyyn ja valmistellessa tu-
levaa kesää. Nyt kevätauringon 
paistaessa alkaa vihdoin tuntua 
siltä, että kesä ja golfkausi alka-
vat sittenkin. Tavoitteeni alka-
valle kaudelle on se, että teidän 
jäsenten tyytyväisyys palve-
luumme pysyy vähintään yhtä 
korkealla tasolla kuin se viime 
vuoden asiakastyytyväisyystut-
kimuksen mukaan oli. Yhdes-
sä caddiemastereiden kanssa 
meillä on tämän lisäksi toinen-
kin tavoite. Golf Digest – lehti 
rankkaa ensi syksynä taas golf-
kenttiä eri kategorioissa ja kun-
nianhimoisena tavoitteenamme 
on päästä 10 parhaan kentän 
joukkoon caddiemasterpalve-
luita arvioitaessa. Kuten kaik-
ki tiedämme, näihin arvioihin 
vaikuttaa aina myös kentän ja 
klubin yleinen ilmapiiri. Toi-

vonkin, että te jäsenet autatte 
meitä henkilökuntaa luomaan 
yhdessä ystävällisen, miellyttä-
vän ja kotoisen ilmapiirin tän-
ne Taliin. Tehdään tästä paikka, 
jossa jäsenet viihtyvät ja jonne 
vieraat haluavat tulla uudes-
taan.

Olen saanut kokoon hyvän 
caddiemasterjoukkueen. Viime 
vuodelta jatkavat Allu, Tiiu ja 
Milla, joka tosin liittyy remmiin 
vasta kesäkuun lopussa. Uutena 
vahvistuksena joukkoon liittyy 
Leo, joka viime kesänä työs-
kenteli Hillsidessa. Uskon, että 
kasassa on porukka, joka pystyy 
toteuttamaan Jennin luomaa 
palvelustrategiaa sekä saavutta-
maan asetetut tavoitteet. Uutta 
caddiemasterin toimistossa tu-
lee olemaan Enkoran uusi kas-
sa- ja kulunvalvontajärjestelmä, 
josta laajempi tietopaketti toi-
saalla lehdessä. Muut caddie-
mastereiden käyttämät työkalut 
säilyvät samoina. Pyrimme yhä 
parantamaan tiedottamista ja 
tilanteen tasalla olemista. Kan-
nattaa seurata aktiivisesti net-
tiä ja Facebookia. Toki käytössä 
ovat myös perinteiset ilmoitus-
taulut ja sähköpostiakin kesän 
aikana tulee varmasti.

Muistattehan, että palautet-
ta saa ja pitää antaa ja toivon-
kin, että käytte kesän aikana 
kertomassa missä olemme on-

nistuneet ja missä riittää vielä 
parannettavaa. Ovelleni saa ai-
na koputtaa. Pitäisin mielelläni 
sen aina auki, mutta ilmanvaih-
tosysteemi kuulemma menee 
sekaisin. Muistattehan, että mi-
käli teillä on toiveita myös eri 
toimikuntien suuntaan tai ide-
oita siitä, millaista toimintaa ja 
tapahtumia klubi voisi järjestää, 
niin voitte olla yhteydessä pait-
si toimikuntien jäseniin ja vetä-
jiin, myös tänne toimistoon.

Talven AHR-tarkistuksen 
myötä myös allekirjoittaneen 
tasoitus muuttui, mikä oli aivan 
oikeutettua. Kuulun itse tähän 
joukkoon, jonka tasoitus laahaa 
perässä, kun aiempi aktiivinen 
harrastaminen ja harjoittelu 
ovat vaihtuneet pelaamiseen 
silloin tällöin. Ensi kesänä ta-
voitteeni kentällä onkin pelata 
tasoitukseeni ensimmäistä ker-
taa moneen vuoteen sekä pelata 
Talissa vähintään kaksi kierros-
ta. Tämä tuplaisi parin aikai-
semman kesän Talin kierrokset. 
Tulevina vuosina toivottavasti 
harjoitus- ja pelimäärät vähän 
kasvavat, kun saadaan koko 
perhe pelaamaan. Mies on jo 
myyty golfille muutama vuo-
si sitten ja esikoinenkin kysyy 
vähän väliä, että koska se kesä 
tulee, ja pääsee äidin työpaikal-
le golfaamaan. Toistaiseksi hän 
vielä harjoittelee olohuoneessa 
lyömällä pehmopalloja soppa-
kauhalla palikoiden päältä. Eh-
käpä Talin mainio juniorifarmi 
kutsuu sitten iän salliessa.

Lopuksi haluan toivottaa kai-
kille oikein hyvää kauden odo-
tusta. Koitetaan kärvistellä vie-
lä jokunen viikko, viheriöt kut-
suvat aivan kohta. Sitä ennen 
ehditään laittaa vielä kartanon 
pihapiiri kuntoon perinteisissä 
kevättalkoissa lauantaina 4.5. 
Tarjolla on reipasta liikuntaa, 
raitista ilmaa, mukavaa seuraa 
ja maan mainiota hernesoppaa. 
Pian nähdään!

Toimiston Tiina

Toimiston palsta  Caddie  
masterit  
kaudella  
2013

Aleksi

Milla

Leo



12 Tali Golf

Pelaaminen Talissa vuonna 2013
Jäsenet
• Ajanvaraus aikaisintaan kolme päivää ennen
• Maanantaina – torstaina kello 14 – 18 jäsen voi tuoda vain 

yhden vieraan, muina aikoina vieraita voi tuoda kolme, mutta 
näistä vain yhden jäsenen vieraan alennettuun hintaan

•  Jäsenen tulee itse tehdä vieraidensa ajanvaraus ja pelata heidän 
kanssaan koko kierros

Vieraspelaajat
• Ajanvaraus aikaisintaan kahta päivää ennen
• Kierrosmaksu on 55–70 euroa riippuen tee-ajasta (juniorit 30 – 

40 euroa, vuoden 1995 jälkeen syntyneet) 
• Lähtöjen on tapahduttava maanantaina-torstaina 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

Platinakortti
Etu on voimassa Talissa pois lukien elokuu, mutta talilaisille muilla 
kentillä koko kauden.

 
Golf Platinum on Suomen huippukenttien ristiinpelaamista kan-
nustava käytäntö, jolla osallistuvien seurojen osakkaat tai jäsenet 
(ry kentät) sekä pelioikeuden haltijat saavat vierailla mukana  
olevilla kentillä edullisesti. Järjestelmään kuuluu Talin lisäksi  
St. Laurence Golf Lohjalta, Golf Talma, Kytäjä Golf, Pickala Golf, 
Tahko Golf sekä Auragolf. Näiden klubien pelaajilla on oikeus pe-
lata kerran kaksi yhden hinnalla ja kerran -50 % green fee hinnalla  
(1 hlö) platinakorttikentillä. Lisäksi on kenttäkohtaisesti mahdol-
lisuus kolmanteen etuun. Kenttäkohtaiset ajanvarausehdot ja ta-
soitusrajat löytyvät kunkin kentän nettisivuilta, jonne pääsee mm. 
www.platinakortti.fi sivun kautta.

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

perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina klo 16.00 jälkeen
• Peliajan saa varata puhelimitse saman päivän aikana
• Kierrosmaksu 30 euroa tai pelikausimaksu 215 euroa

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
• Kierrosmaksu 30 euroa tai pelikausimaksu 215 euroa

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  

4 h 2 min.
• HGK voi laskuttaa suoraan työnantajaa ennalta tehdyn sopi-

muksen mukaisesti 
• Maksuksi käyvät yleisimmät liikuntasetelit (Smartum & Luot-

tokunta)
• Pelaajan on ilmoittauduttava aina caddiemasterille ennen pe-

likierrokselle lähtöään

Siinä tapauksessa, että jäsen ei pysty käyttämään varaamaansa pe-
liaikaa, on se peruttava viimeistään kahta tuntia aikaisemmin joko 
soittamalla numeroon 22523710, tai paikanpäällä, ajanvarausjär-
jestelmästä tai sähköpostilla caddiemaster@helsingingolfklubi.fi. 
Jos näin ei ole tapahtunut, huomautetaan asiasta 1. kerralla ja 2. 
kerralla peritään aikuisilta 70 euroa ja juniorilta 40 euroa.

Jos vieraspelaaja tai jäsenen vieras ei käytä peliaikaansa ja jättää 
sen peruuttamatta neljää tuntia aikaisemmin, vieraspelaajalta pe-
ritään greenfee. Jos maksu jätetään maksamatta, asetetaan pelaaja 
pelikieltoon.

HGK:ssa noudatettava vapaakorttipolitiikka on kuvattu kotisivun 
jäsenasioiden materiaalisalkussa kohdassa Vapaakorttiohje 2013. 
Kortin käytöstä on sovittava aina etukäteen.
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HGK:n klubikorttijärjestelmä  
uudistuu
Monelle voi olla golfmatkalta 
tuttua, että golfklubin alueel-
la kaikki maksaminen hoituu 
klubikortilla. Talissakin ale-
taan kulkea tähän suuntaan. 
Ensimmäisenä askeleena tällä 
kaudelle otetaan käyttöön uu-
si Enkoran kassa- ja kulunval-
vontajärjestelmä, joka korvaa 
vanhat avainkortit ja vanhan 
kassapäätteen. Uudella klubi-
kortilla pääsevät jäsenet kul-
kemaan puku- ja saunatiloihin 
myös caddiemasterin toimiston 
aukioloaikojen ulkopuolella. 
Kortin käyttöönotto mahdol-
listaa myös Piccadillyn vessan 
sulkemisen, jolloin ulkopuoli-
set eivät pääse sinne sotkemaan, 
vaan vessa on vain golfareiden 
käytössä. Tiloihin kuljetaan uu-
della klubikortilla tai päivittäin 
vaihtuvalla pin-koodilla (etu-
päässä vieraspelaajat). 

Kulkuoikeuksien lisäksi kor-
tille on ensimmäisenä kesänä 
mahdollista ladata rangepallo-

koreja tai rahaa pro-shop ostok-
sia varten. Selvityksessä on ol-
lut myös välipala-automaattien 
asentaminen Piccadillyn kios-
kirakennukseen lukkojen taak-
se. Oven avaaminen hoituisi 
klubikortilla tai pin-koodilla ja 
maksamiseen voisi käyttää joko 
korttia tai kännykkää. Välipa-
la-automaattien osalta klubi-
kortin toimintavarmuudesta ei 
ole vielä täyttä varmuutta, joten 
ne eivät ehdi ainakaan kauden 
alkuun. Tulevaisuudessa tavoit-
teena on se, että klubikortilla 
voisi maksaa myös ravintolassa. 
Toistaiseksi tämä ei ole mahdol-
lista erilaisten kassajärjestelmi-
en vuoksi.

Ilmoittautuminen kierroksel-
le tulee jatkossa onnistumaan 
paitsi perinteisesti caddiemas-
terille, myös klubikortin avulla. 
Kortti kommunikoi ajanvaraus-
järjestelmämme kanssa ja sitä 
kortinlukijalle vilauttamalla voi 
ilmoittautua kierrokselle lähti-

jäksi. Ykkösteen viereen tullaan 
asentamaan kortinlukija ja läh-
töaikanäyttö, joten avainkortin 
haltijat voivat ilmoittaa itsensä 
kierrokselle suoraan tiipaikan 
vierestä. 

Kortit ovat tällä hetkellä  
vielä tilauksessa, mutta järjes-
telmän on tarkoitus olla pystys-
sä heti kesän alussa. Kulkukor-
tin hinta on 10 euroa, sisältäen 

5 koria palloja rangelle. Vanhat 
avainkortit lakkaavat uuden 
järjestelmän myötä toimimas-
ta. Ne jäsenet, joilla on ollut 
vanhan järjestelmän mukainen 
kortti, voivat vaihtaa sen mak-
sutta uuteen korttiin. Tarkem-
mat ohjeet ja aikataulut tulevat 
myöhemmin, kun järjestelmä 
on pystyssä ja testattu.

Talven aikana tehtiin HGK:s-
sakin Golfliiton nykyään vaa-
tima tasoitusten vuositarkistus 
eli Annual Handicap Review, 
AHR. Sen seurauksena on ta-
soituksesi voinut muuttua, vaik-
ket olisi mailoihin talvella kos-
kenutkaan. 

Vuositarkastus koski pelaa-
jia, joiden tasoitus on alle 36 
ja aktiivinen, eli pelattuja ta-
soituskierroksia kaudella 2012 
oli vähintään neljä. Tarkis-
tuksessa otettiin huomioon vä-
hintään kahdeksan kierroksen 
pistebogeytulokset, joista las-
kettiin mediaani. Jos kaudelta 
2012 ei tullut kahdeksaa kier-
rosta täyteen, otettiin lasken-
taan mukaan myös tarvittava 
määrä kauden 2011 kierroksia. 

Tasoitusten vuositarkistus, 
AHR

Saatua mediaania, eli keskim-
mäistä tulosta, eikä keskiarvoa, 
verrattiin eri tasoitusryhmien 
oletusarvoihin. Mikäli pelaajan 
mediaanitulos poikkesi oletus-
arvosta merkittävästi puoleen 
tai toiseen, korjattiin tasoitusta 
1-2 yksikköä ylös- tai alaspäin. 

Tasoitusryhmien oletusarvot 
ovat seuraavat:

1. tasoitusryhmässä
(hcp < 4,5) 33 pistettä

2. tasoitusryhmässä
(4,5 - 11,4) 31 pistettä

3. tasoitusryhmässä
(11,5 - 18,4) 30 pistettä

4. tasoitusryhmässä
(18,4 - 26,4) 29 pistettä

5. Tasoitusryhmässä
(26,5 - 36) 29 pistettä

Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että koko kauden reippaas-
ti yli tasoituksensa pelanneen 
pelaajan tasoitus nousi vuosi-
tarkistuksessa, kun taas tasai-
sesti tasoitukseensa tai sen yli 
pelanneen pelaajan tasoitus 
laski vuositarkistuksen myötä. 
Tasoitus ei ole kuitenkaan voi-
nut vuositarkistuksessa nousta, 
mikäli se on ollut ennen tar-
kistusta pienempi kauden lo-
pussa kuin alussa eikä pelaaja 
voi päästä 1. tasoitusryhmään 
vuositarkistuksen myötä vaan 
mahdollinen tasoituksen lasku 
pysähtyy 4,5.

Haluatko
toimitsijaksi
golf-kilpailuihin?

Tule mukaan vapaa- 
eh toiseksi kisoihimme.  
Tarvitsemme kauden  
aikana starttereita,  
forecaddeja, tuomareita  
ja apuvoimia tulos- 
palveluun.

Lisätietoja  
sari.tatarinov@gmail.com  
tai toimisto@helsingin-
golfklubi.fi.  

Voit myös soittaa 
toimistoon  
Tiina Pulkkiselle.
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Kunniajäsenille Asko Arkkola ja Lassi Tilander tehtiin seu-
raavat kysymykset.
 1. Kuka olet ja millainen on oma golf-perheesi?
 2. Mitä haluaisit jäsentemme tietävän omista golf-saavutuksis- 
 tasi?
 3. Mikä on suhteesi golfiin ja mitä se Sinulle merkitsee?
 4. Kuka on vaikuttanut omaan golf-uraasi eniten ja miksi?

Henkilöprofiili  
 5. Paras golf-muistosi?
 6. Mikä on suhteesi Taliin?
 7. Mikä on parasta Talissa ja Helsingin Golfklubissa?
 8. Mihin suuntaan haluaisit Talin ja HGK:n muuttuvan tulevina 
 vuosina?
 9. Miten näet golfin tilan Suomessa?
10. Sana on vapaa…

Asko Arkkola
1. Isä oli greenkeeper ja äiti hoiti ravintolaa. Vaimo Mirkku pelaa, 
samoin poika. Jäsenenä HGK:ssä v. -58, kun aiemmin ei tarvinnut 
olla, kun olin töissä caddyna ja caddie masterina. Tuskin olisi sil-
loinkaan tarvinnut liittyä, mutta silloinen kaverini Kari Suopanki 
pyysi osallistumaan Jubilee Cupiin hänen kaverinaan.

2. No, ei niitä nyt niin paljoa ole, mutta tuolta ne löytyy käytävä 
seiniltä ja vuosikirjasta. Suomen mestaruuksista on kolme hope-
aa ja kaksi pronssia, aina häviten eri voittajalle. Kolme seniorien 
Suomenmestaruutta löytyy myös.

3. Kai se on kuin ”toinen avioliitto”. Golf varmaan merkitsee 
aika paljon, koska edelleen toimin täyspainoisesti golfin parissa, 
nyttemmin enemmänkin tuomarina, lähes koko kesän. Aktiivi-
uran jälkeen olin 5 vuotta maajoukkueen kapteenina ja 15 vuotta 
PGA:n puheenjohtajana.

4. Talin miljöö kokonaisuutena: lapsuus täällä ja sen ympärillä 
kaikki kaverit.

5. Niitä on monta. Ehkä maajoukkueessa pelaaminen -60 ja -70 
luvulla; ne olivat kaikki miellyttäviä kokemuksia.

6. Omasta puolesta rakas ja lämmin, mutta onko se molemmin 
puoleista?

7. Talin kenttä, miellyttävä luonnoltaan ja pelata, samaten klubi-
talo, joka huokuu historiaa.

8. Enemmän jäsenten yhteenkuuluvaisuutta ja yhteistyötä, eri 
muodoissaan, kuten yhteistapahtumia.

9. Periaatteessa hyvä ja eteenpäin on menty, harrastajamäärä li-
sääntyy, taso noussut, kenttiä tulee lisää. Huolestuttaa mm. Olym-
piaprojekti, kun tuntuu ettei mitään ole tehty vaikka aikaa ei ole 
kun runsaat muutama vuosi jäljellä.

10. Eikös tossa nyt kaikki tullut! Mutta tulis nyt kesä nopeesti!

Lassi Tilander
1. Olen golfiin heinäkuussa 1961 hurahtanut Lassi Tilander. Kum-
mina toimi Juhani Hyväkkö, jonka kanssa urheilimme HKV:n ri-
veissä ja pääosin Eläintarhan urheilukentällä koko nuoruutemme. 
Perhe tuli golfiin mukaan vähitellen, Ensiksi vaimo Eija, sitten 
nuorimmainen Lassi-Pekka, josta tuli 1980-luvun alussa maajouk-
kuetason pelaaja ja joka on myöhemmin noussut maan johtavaksi 
golfkenttien suunnittelijaksi. Myös tyttäret Tiina ja Jaana pelaavat 
ja jälkimäinen on viime vuodet kunnostautunut HGK:n kilpailu-
toiminnan vetäjänä.

2. Omat saavutukseni kilpagolfin saralla on äkkiä lueteltu. Voi-
tin ensimmäisessä seurassani Lahden Golfissa klubimestaruudet 
vuosina 1962 ja 1963. HGK:n mestariksi selvisin vuonna 1977 ja 
vuoden 1971 Suomen mestaruuskilpailuissa tulin Jalo Grönlundin 
voittaessa viidenneksi. Seniorien Suomen Mestaruuskilpailuista on 
kaikenvälisiä mitaleja ja kultainen vuodelta 1994. Holikoita on 
kertynyt viisi kappaletta.

Saavutuksina voitaneen pitää myös monenkirjavia luottamus-
tehtäviäni lajin parissa. Lahdessa Golfissa hoidin, oman toimeni 
ohella, noin 6-vuotta koko putiikkia seuran sihteerin ominaisuu-
dessa. Ne olivat niitä aikoja jolloin sihteerin tehtävänkuvaan kuu-
lui mm. greenien leikkuu ja reikien vaihto pari kertaa viikossa. 
HGK:ssa luottamustehtävät alkoivat 1970-luvun alkuvuosina jat-
kuen vuosituhannen loppumetreille. Olen ollut useampaan ottee-
seen hallituksessa ja seuran kapteenina vuosina 1993-1994. Olen 
johtanut seuran kilpailutoimintaa noin 10-vuoden ajan ja olin 
järjestelytoimikunnan puheenjohtajana mm. vuoden 1992 Nuor-
ten EM-kisoissa. Suomen Golfliitossa on myös kertynyt useampia 
hallitusjaksoja, alkaen jo vuonna 1969. 20 kertaa olen johtanut 
eri ikäluokkien maajoukkueita maailman turuilla ja olen lisäksi 
toiminut Suomen Golfliiton Seniorien puheenjohtajana 6-vuotta.

Lajista kirjoittaminen on ollut lähellä sydäntäni viimeiset 35 
-vuotta, tuloksena useita historiikkeja, muita kirjoja ja satoja ar-
tikkeleita alan lehdissä ja nettisivuilla. Vielä tulee mieleen se 10 
vuoden jakso jolloin kommentoimme Asko Arkkolan kanssa suuria 
golfkilpailuja TV Nelosella.

3. Suhteeni golfiin on vuosien mittaan vaihdellut. Ensimmäiset 10
vuotta olivat yhtä huumaa ja jokainen startti kentälle oli aina suuri 
ja jännittävä tapaus. Vaikka alun huuma on jo ajat sitten tasaantu-
nut, ei edelleen mene päivääkään etten jollain lailla miettisi lajiin 
liittyviä asioita. Varmaa on, että golfin aloittaminen pisti loppu-
elämäni käsikirjoituksen monella tavalla uusiksi.

4. Mainitsin yllä jo Juhani Hyväkön jonka ansiosta aloitin golfin,
mutta varsinaista mentoria minulla ei ole koskaan ollut. Eniten 
minuun on vaikuttanut monet lukemani kirjat ja tarinat tästä kieh-
tovasta lajista.

Sankarini taitaa olla maailman kaikkien aikojen amatööri Ro-
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bert Tyre ”Bobby” Jones, joka piti lyhyen uransa aikana maailman 
parhaita ammattilaisia lähes pilkkanaan. Mies opiskeli talvisin ja 
pelasi golfia vain kesäkuukausina voittaen siinä sivussa 13 sen ajan 
Majoria. Lopetettuaan aktiiviuransa vain 28-vuotiaana hän perusti 
Georgian Augustaan oman golfkentän ja sillä vuosittain pelattavan 
turnauksen, Mastersin.

5. Minulla on kolme muistoa jotka menevät ylitse kaiken muun. 
Vuonna 1987 olin Talin puolesta organisoimassa Jack Nicklausin 
vierailua kentällämme, eikä se ollut mikään ihan pikku juttu. Nick-
lausin agentti Larry O’Brien vieraili Talissa etukäteen kaksi kertaa 
jolloin sovimme missä Jackin klinikka pidetään, mihin hänen heli-
kopterinsa laskeutuu ja mitä tietä hän kävelee lehdistötilaisuuteen 
klubimme yläkertaan jne. Maailman kaikkien aikojen golfaria oli 
upeata isännöidä. Toinen hieno kokemus oli kierros golfia lajin tär-
keimmän virkamiehen R & A:n pääsihteeri Michael Bonallackin 
kanssa Siilinjärven kentän avajaisissa. Ensimmäistä kertaa tuli 
sellainen tunne, että tuo mies saattaa tietää golfista vielä minua-
kin enemmän… Kolmas unohtumaton kokemus oli Linna Golfin 
järjestämä kierros yhdessä viisinkertaisen British Open -voittajan 
Australian Peter Thompsonin kanssa.

Ennätin lukea hänen elämänkertansa ennen tapaamistamme ja 
tiesin miehestä niin paljon, että hän epäili, kysymystulvani keskel-
lä, minun vakoilleen häntä.

6. Olen ylpeä kotiseurastani Talista ja sen rikkaasta historiasta. 
Erikoisesti nautin siitä kun saan kertoa klubimme vaiheista erilai-
sille vierasryhmille joita onkin riittänyt.

7. Parasta Talissa on sen hienot vanhat puitteet. Talin pihaan aja-
minen säväyttää joka kerta niin vieraat kuin sitä jo vuosikymme-
niä tehneet. Kun saapuu ruman teollisuusalueen läpi ja koivukujaa 
pitkin perille siirtyy samalla ikään kuin menneeseen maailmaan, 
historiallisten rakennusten ja suurten ikivanhojen puiden keskelle.

8. Jos minulla olisi valta, haluaisin reivata kotiklubiani hieman  
takaisin vanhaan suuntaan, enemmän klubimaiseksi, jossa jäsenet 
viihtyvät hyvin keskenään. Yrittäisin tehdä jotain vieraspelaami-
sen ja varsinkin yritystapahtumien rajoittamiseksi. Se ei paljoa lisää 
viihtyisyyttä kun vastaan tulee koko ajan täysin vieraita ihmisiä. 
Klubitalosta pitäisi rajoittaa tiloja pelkästään jäsenten käyttöön. 

9. Suomen golfin kasvu on pysähtynyt mikä johtuu suurelta osin 
siitä, että tietyn vapaan pelaamisen nimissä on ajettu golfin osake-
kauppa täysin kuralle. Tämä on johtanut siihen, ettei kukaan hullu 
sijoita enää rahojaan golfiin, eikä tue uusien kenttien rakentamista. 
10 vuotta tekeillä ollut viimeinen osakekenttä Tapiola valmistuu 
kokonaisuudessaan ensi kesänä. Sen jälkeen ei uusia osakekenttiä 
ole edes näköpiirissä. Jokin hotelliyhtiö tekee alueilleen paria kent-
tää, mutta niistä ei ole lajille paljoakaan iloa.

10. Lopuksi haluan siteerata erästä suurta golfaria joka totesi, että
kaikista saavutuksistani huolimatta haluan ainoastaan, että minut 
muistetaan kaverina jonka kanssa oli mukava pelata.

Lahjoitamme 1 euron HGK:n juniorityöhön 
jokaisesta golffarin asiakaskäynnistä!

Avoimet Ovet ja Perhepäivä
lauantaina 25.5. klo 11–15

Tuo ystäväsi tutustumaan Taliin
Avoimien Ovien päivänä,

jonka järjestämme yhdessä
muiden Talin Liikuntapuiston

toimijoiden kanssa.

Samalla vietämme HGK:n Perhepäivää.
Ohjelmasta lisää kotisivuillamme.
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”Kauas on pitkä matka” to-
tesimme  viime vuoden lopulla 
vaimoni Riitan kanssa tehtyäm-
me  kuukauden golf yms matkan 
Australiaan, jossa vierailimme  
useilla  golfklubilla Sydneyn, 
Melbournen ja Perthin seuduilla. 

Tämä merkitsi minulle paluu-
ta juurilleni koska aloitin tämän 
eriskummallisen pallopelin 35 
vuotta sitten juuri Sydneyssä,  
jossa on nykyään  n. 150 golf-
kenttää. Kaikkiaan Ausseissa 
on liki 1530 golfkenttää ja yli  
450.000 rekisteröityä pelaajaa, 
mutta  paljon pelataan kuntien  
”public” courseilla eikä niillä 
kysellä tasoituksia kun golf on 
kouluissa oppiaine kuten meillä 
pesis. Nämä yleiset kentät ovat 
yleensä hyvin hoidettuja ja pe-
likelpoisia ympäri vuoden. Peli-
maksu vain 10-20 A$. ( 1 A$ = 
0,8 €).

Toista ovat yksityiskentät, jot-
ka ovat vain jäsenille tai heidän 
vierailleen ja huippuna Royal 
kentät, joiden pelimaksu on jo-
pa 250 € (n. 300 A$) per kierros. 
Onneksi oli ystäviä, jotka pyysi-
vät pelaamaan vastavuoroisesti.  

Herrasmiesgolfia 
Australiassa 2012

Kaikki pelaamamme kentät 
olivat hyviä, mutta sääolosuh-
teet tekivät vertailun vaikeaksi,  
kun välillä paistoi ja taas välil-
lä tuli lunta estäen pelaamisen  
Blue Mountainsilla. Siellä ei 
kuulemma ole satanut lunta ke-
väällä lähes 50 vuoteen, mutta 
”sääkenguru” halusi ilahduttaa 
pohjoisen poikaa tuntemaan 
olonsa kotoiseksi. Moottoritie-
kin  vuorille oli kiinni 4 tuntia 
lumimyräkän vuoksi. Onneksi 
oli vain kesävaatteet mukana. 
Pari päivää myöhemmin pela-
simme Sydneyssä ja hellettä oli 
+ 37 C varjossa. Koeta nyt sitten 
sopeutua.

Oman lisänsä peliin antavat 
kengurut, jotka ovat vaivana 
kuin meidän hanhet, mutta ym-
päri vuoden kentällä hyppimäs-
sä ja sotkemassa (valitettavasti). 
Melbournen kentillä on pienem-
piä ”Wollabies” ja muualla isoja 
”Red Kengaroos”,  jotka voivat 
olla äkäisiäkin jos menet etsi-
mään palloasi niiden pussista. 
Yksityiset kentät on suojattu ai-
tauksilla, joten tämä probleema 
on poistettu.

Eräs huomionarvoinen seik-
ka on Australiassa pelikäytös ja 
kanssapelaajiin suhtautuminen. 
Siellä on itsestään selvyys tulla 
ajoissa klubille ja nauttia rau-
hassa virvokkeet ennen tee-offia. 
Kentällä ei kiirehditä, mutta pe-
lataan  joustavasti  ja palloa lyö-
dään kun tullaan paikalle, eikä 
häslätä mailojen tai etäisyyksien 
kanssa. Yhtään etäisyys mittaria 
en nähnyt käytössä. Muita pe-
laajia ei häiritä ja yhtään ohi-
tusta en nähnyt,  kun peli sujuu 
kaikilta. Valvojat ovat kenttien 
suurlähettiläitä, jotka auttavat 
golffareita ehtimään takaisin 
klubille alle neljän tunnin. Kän-

nykän käyttö on epäkorrektia ja 
häiritsevää sekä yleensä kiellet-
ty ainakin paremmilla kentillä. 
Tarkoitushan on pelata golfia, 
eikä löpöttää puhelimessa jonnin 
joutavia. Ikuinen vaatetuskysy-
mys on siellä itsestään selvyys eli 
asialliset siistit golf asusteet, ei 
farkkuja mutta shortsit polvipit-
kien golfsukkien kanssa ok.

Klubin ravintoloissa on yleen-
sä vaatimus pitkistä housuista 
ja paremmissa myös klubitakki/ 
skraka  illalla. Muuten Caddie 
Master toimistoa ei löydy Aus-
seista vaan homma hoituu Pro-
shopissa.  Caddien kyllä saa tila-
ta  ja hinta vaihtelee 75-100 A$  
per kierros. Prolla on yleensä 
hienot valikoimat lainamailoja, 
hinnat 50-100 A$. Omat kengät 
kannattaa olla mukana, niitä ei 
lainailla.

Ausseilla on käytössä moni-
käyttöinen klubikortti, jolla voi 
hoitaa kaikki asiat kentällä mm 
ilmoittautumisen, pro-maksut, 
ravintolan, välipalat ja tasoituk-
sen pitämisen ajan tasalla joka 
kierroksen jälkeen. Sama kort-
ti toimii kuulemma kaikkialla 
englantilaisessa golfmaailmassa. 
Miksei meilläkin voisi olla tällai-
nen yleiskortti??

Hienon ja mielenkiintoisen 
golfmatkan kruunasi Royal Pert-
hin presidentin Greg Highamin 
kolumni heidän Klubilehden 
etusivulla, jossa kerrottiin Hel-
singin Golfklubin entisen kap-
teenin vierailusta ja pelistä Klu-
billa.

Juhani Vartiainen

Vieraskynä  

Kentän suurlähettilään eli course ambassadorin kulkupeli.
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Kiitos palautteista, kehitämme 
niiden pohjalta ravintolapal-
veluita jäsenystävällisemmäk-
si. Kartanossa tulee olemaan 
joitain muutoksia edellisvuo-
siin, kiitos teidän. Yläkertaa 
on remontoitu lattioiden osalta 
ja sinne tulee uudet kalusteet 
sekä erkkeriin tuoli/sohvaryh-
mä istuskeluun. Johtokunnan 
hyväksymän uuden tilankäyt-
tösuunnitelman suunnassa ete-
neminen selkeyttää toivotta-
vasti jatkossa koko klubitalon 
käyttöä ja voimme entistä pa-
remmin palvella kaikkia palve-
luitamme käyttäviä jäseniä ja 
muita vieraita.

Pyrimme järjestämään ul-
kopuolisten yksityistilaisuudet 
sekä isommat golftapahtuma-
ruokailut yläkerrassa, jotta jä-
senistöllä olisi kotoisampi olla 
omassa kartanossaan. Klubilou-
nas katetaan pääsääntöisesti ai-
na alakerran buffethuoneeseen 
ja alakerran salit ovat vapaana 
lounastajia varten. Lounas sai 
hyvää palautetta ja hyviä ke-

Tervehdys HGK:n jäsenet  
hitysideoita. Kehitämme lou-
nasta niin, että käytämme tuo-
reita raaka-aineita enemmän, 
vähentäen puolivalmisteiden 
käyttöä. Uudistuksena mainit-
takoon lautasilta tarjoiltu suo-
situslounas.

Lounasta varten saamme 
myös tänä vuonna teille käyt-
töön jäsenedun, jossa 10 kpl 
lounaslippuja, 10 * rangekortti 
ja vieraspelaajan green fee yh-
teishintaan 95 €. 

Klubilla tullaan järjestämään 
erilaisia tapahtumia, kuten esi-
merkiksi barbeque-iltoja (joka 
kuukauden viimeinen perjantai 
touko-syyskuussa), grilliviikko-
ja, viinitastingiä, yms. Anta-
kaa rohkeasti meille vinkkejä  
siitä, mitä haluaisitte klubilla 
järjestettävän, jotta saadaan 
kartanoon kotoinen tunnelma 
ja teille mieluisia tapahtumia 
golfin pelaamisen lisäksi. Toi-
votamme kaikki jäsenet ystä-
vineen tervetulleiksi kesän ta-
pahtumiin.

Teemaviikosta ja -illoista il-

moitamme aina HGK:n ja Ta-
lin Kartanon nettisivuilla sekä 
klubilla ja caddiemasterin toi-
mistossa.

Klubilaisilla on mahdollisuus 
järjestää omia juhlia kartanossa 
kesäkaudella ilman tilavuok-
raa. Lisäksi tarjoamme vieraille 
alkumaljan veloituksetta ko. ti-
laisuuksiin. Uudistettu yläkerta 
antaa mahtavat puitteet 20 - 70 
henkilön tilaisuuksien järjestä-
miselle Talin kartanossa. Vara-
ukset kannattaa tehdä ajoissa, 
sillä kysyntämme on lisäänty-
nyt myös yläkerran yksityisti-
laisuuksien suhteen.

Järjestämme tänä vuon-
na myös perinteiset Wap-
pu- ja Äitienpäivälounaat. 
Wappulounas/-brunssi tullaan 
muuttamaan rennommaksi ja 
edullisemmaksi kuin aiempina 
vuosina, tietysti toivoen että 
saataisiin jo kenttäkin auki ja 
järjestettäisiin vaikka ”Wap-
puscramble” (9 reikää ja perään 
ruokaa, juomaa ja ohjelmaa). 
Kilpailun järjestäminen jää 

kuitenkin tässä vaiheessa säi-
den armoille, mutta jos ei tänä 
vuonna niin ehkä sitten 2014. 
Äitienpäivälounas toteutetaan 
perinteisellä tyylillä. Jäsenistöl-
lä on näihin tapahtumiin en-
nakkovarausoikeus.

Wappu: Ohjelma ja menut 
tarkentuvat myöhemmin. Ei 
kattauksia, seisova pöytä tar-
jolla klo 12 – 17.

Äitienpäivän kattaukset 
klo  12.00 – 14.00 
klo  14.30 – 16.30 
klo  17.00 – 19.00 

HUOM! Klubin jäsenillä etu-
osto-oikeus 22.4 saakka, tä-
män jälkeen aloitamme mai-
nostamisen paikallismediassa. 

Pöytävaraukset 
talinkartano@yritysjuhlat.com 
tai puh. 040 900 3407 (Cris-
ter Nyberg).

Ravintolan palsta  
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Kilpailukalenteri
Aika Kilpailu  Kuvaus Johtaja

11.5.-2.7 Henry McGrady Bell´s S M/18/hcp/rp Caddiemaster
 Challenge Cup

18.5. Lippukilpailu S (pj) 18/hcp/lp   Kilpailutoimikunta

27.5.–25.6. The Jayo Cup S 18/hcp/seka- Caddiemaster
   nelinpeli/rp

4.6.–13.9. Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Caddiemaster

6.6. HKH Kronprins Haakons  S 18/scr/lp/rp Caddiemaster
 Pokal karsinta

8.6. The Captain´s Cup S (pj) 18/hcp/lp Kapteeni
   (passiivijuniorit)

9.6. Junnu Cup 1 S (pj) J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta

14.-15.6. Mid Tour 20v A Mid Tour 2 SGL/Kilpailu-
    toimikunta

16.6.–22.8. The Jubilee Cup S M/18/hcp/ Caddiemaster 
   nelinpeli/rp

17.6. Junnu Cup 2 S (pj) J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta

19.6. Veteraanipokaali A 18/hcp/lp/ Senioritoimikunta 
   N/M 60/65 v

20.6. Jusan ja Timpan hopea- S (pj) pisin drive, Valmentajat 
 lautanen, Juhanin Malja  6 väylä klo 16.00

20.6. The Midnight Sun Golf  S (pj) 18/pb/hcp Valmentajat/ 
 Tournament  YL klo 17.30,   avoin ulkomai- Klubitoimikunta 
 1. tee kiinni klo 14.00 alkaen  sille pelaajille

28.6. SGL Trophy S/A 18/hcp/lp/ Toimisto 
   greensome

30.6. Ladies Golf Tour A N/18/pb/3/4hcp Klubitoimikunta

1.7.-9.9. HGK reikäpelimestaruus  S 18/scr/rp Caddiemaster

4.7. Marathon S 72/scr/hcp/lp Toimisto

5.7. Junnu Cup 3 S (pj) J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta

6.7.-7.7. Tali Cup sponsored by 4 PRO A 36/hcp <18.0/  Kilpailutoimikunta 
   M scr <10.0 /lp 

9.-10.7. Kyösti Rousti Malja  A FJT 4 SGL/Juniori- 
    toimikunta

13.7. Detur Seniori Open A 18/pb/hcp/  Senioritoimikunta 
   N50/M 55 v

14.7. Pappa Jensen  S (pj) 36/hcp/lp Caddiemaster

16.7. Tsemppitour A TT5 SGL/Juniori- 
    toimikunta

18.7. Ministeri Erkon S M/18/hcp/lp/ Senioritoimikunta 
 60-vuotispokaali  60 v = src

20.7. Sekahaku S/A 18/hcp/lp/ Klubitoimikunta 
   scramble 

22.7.–13.9. Perhemalja S 18/hcp/ Caddiemaster 
   nelinpeli/rp

22.7.–13.9. Instru Cup, M, yli 50 v S M/18/scr/rp Caddiemaster

3.8. Balmuir Open Ladies day A N/18/hcp/pb  Kilpailutoimikunta 
   < 36

5.8. Junnu Cup Finaali/ S (pj) J/18/lp, J/9/pb Junioritoimikunta 
 Farmin mestikset

10.8. Two Generations A 18/hcp/pb/ Kilpailutoimikunta 
   greensome

13.8. The Erkko Trophy, K 1. tee suljettu Caddiemaster 
 Travel Managers ja lehdistö  klo 8-10

14.8. The Erkko Trophy K 1. tee kiinni Caddiemaster 
 kutsukilpailu  klo 14.30 asti.

15.–17.8. The Erkko Trophy A 54/scr/lp/ M/N/  SGL/Kilpailu- 
   hcp < 3 ja 1,  toimikunta 
   kenttää avataan  
   päivittäin + 2 h.

23.–25.8. HGK:n mestaruuskilpailut S (pj) 54/36/scr/lp/  Valmentajat/ 
   JT/JP/N/M/SN/ Kilpailutoimikunta 
   SM/VN/VM

1.9. OnGolf Tour A 18/hcp/pb/ Toimisto 
   2-h best ball

7.9. Rapuscramble S/A 18/lp/scramble Klubitoimikunta

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

15.9. Seniorit-Juniorit S  Senioritoimikunta

20.9. Junioreiden Valopallokisa  S (pj) J/9/hcp/lp Junioritoimikunta 
 YL klo 19  

22.9. Everybody´s S (pj) 18/hcp/pb Klubitoimikunta

28.9. Kapteenit ja toimikunnat / S/K 18/lp/hcp/ Kapteenit/ 
 Final Try  joukkue- Toimisto 
   kilpailu

5.10. Päätösscramble (säävaraus) A 18/hcp/N/M Caddiemaster

Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Yritystapahtumat ja kutsu-
kilpailut ovat näkyvillä kotisivun kilpailukalenterissa. Seuraa kilpailukalenterin lisäksi 
kotisivujen Tällä viikolla Talissa palstaa sekä caddiemastertalon aulan ilmoitustaulua.

VIIKKOKILPAILUT  Järjestäjä

ma 13.5.–9.9. Seniorit Senioritoimikunta

ke 15.5.–4.9. Naiset, Miehet Caddiemaster 
  Viikolla 28 pelipäivä torstai ja 
  viikolla 33 kilpailua ei pelata

KLUBIOTTELUT

Kotiottelut   Järjestäjä

ti 28.5. Interclub Tali Ladykapteeni

to 13.6. HGK-VGH Senioritoimikunta

pe-su 26.–28.7. HGK-SGK Kevinge-työryhmä

ti 6.8. HGK-Kurk-SGC Senioritoimikunta

to-pe 5.-6.9. HGK-EGS Ryder Cup Senioritoimikunta

su 8.9. HGK-AG Kapteeni

su 15.9. Seniorit-Juniorit Senioritoimikunta

Vierasottelut  Järjestäjä

ke 12.6. Interclub MGC Klubitoimikunta

to 27.6. MGC-KyG-HGK Senioritoimikunta

ti 9.7. Interclub SGC Ladykapteeni

la-su 13.–14.7. HKH Kronprins Haakons pokal Kobenhavns 
   Golf Klub

su 4.8. SHG (Lakisto)-HGK-EGS Kapteeni

ti 27.8. Interclub EGS Ladykapteeni

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

Ilmoittautuminen

1. Jäsen
Lauantaina ja sunnuntaina alkaviin kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään kes-
kiviikkona kello 17.30 sekä muihin kilpailuihin kolme (3) päivää ennen eli esim. jos 
kilpailu alkaa maanantaina, niin ilmoittautumisen on tapahduttava viimeistään per-
jantaina kello 17.30 ellei ilmoittautumislistaan ole toisin merkitty. Ilmoittautuminen 
alkaa kolme viikkoa ennen kilpailua klo 8.00 aamulla.

Jäsenet voivat ilmoittautua suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta tai caddiemaste-
rille mikäli kilpailukutsussa ei ole muuta mainittu.  

Golfiiton alaisten kiertueiden kilpailuihin ilmoittaudutaan SGL:n kilpailuohjeen mu-
kaisesti 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 tehtävä kirjal-
lisesti siten, että ilmoitus on viikonlopun kilpailuihin perillä keskiviikkona klo 17.30 
mennessä ja muussa tapauksessa kolme päivää ennen kilpailua kello 17.30 mennes-
sä. 

Kilpailijan on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä ja tasoituksensa kilpailumak-
sun maksamisen yhteydessä ennen kilpailun alkua. 

Kilpailuilmoittautuminen alkaa kolme (3) viikkoa ennen kilpailuja.  Ilmoittautumises-
ta tulee käydä ilmi pelaajan seura, tasoitus ja puhelinnumero. 

E-mail caddiemaster(a)helsingingolfklubi.fi, Fax +358 9 22523737 

Aika Kilpailu  Kuvaus Johtaja
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Aika  Tapahtuma Järjestäjä

to 11.4. Farmin vanhempainilta Junioritoimikunta

la 27.4. Seuratuomarikurssi Kilpailutoimikunta

ke 1.5. Vappulounas Ravintola

la 4.5. Risusavotta ja avauslyönti Klubitoimikunta/ 
   Kapteeni

ma 6.5. Seniori-ilta klo 18 Senioritoimikunta

ti 7.5. Vuosikokous klo 18 Johtokunta

ti 7.5. Tulokasilta klo 19 Kapteenit

su 12.5. Äitienpäivälounas Ravintola

pe 17.5. Junnujen kauden avajaiset klo 17 Junioritoimikunta

ti 21.5. Naisten kevätkokous klo 18 Klubitoimikunta

la 25.5. Avoimet ovet ja Perhepäivä Toimisto/ 
   Klubitoimikunta

pe 31.5. BBQ-ilta Ravintola

Aika  Tapahtuma Järjestäjä

ke 12.6. Helsinki päivän avoin range Valmentajat/ 
  klo 12-16 Toimisto

pe 28.6. BBQ-ilta Ravintola

pe 26.7. BBQ-ilta Ravintola

pe 30.8. BBQ-ilta Ravintola

pe 20.9. Junnupäättäjäiset Junioritoimikunta

pe 27.9. BBQ-ilta Ravintola

pe 4.10. Yhteiset päättäjäiset &  Kapteenit 
  palkintojen jako

su 10.11. Isänpäivälounas Ravintola

S = sisäinen kilpailu, S(pj) = sisäinen kilpailu, passiivijuniorit voivat osallistua,  
A = avoin kilpailu, K = kutsukilpailu



AimPoint-Finland coaching day 10.6.

Opi lukemaan jokainen putti tarkasti ja nopeasti!

Jamie Donaldson 

Senior AimPoint Instructor Europe

• 18 vuotta valmennusta
• Opettanut AimPointia 20 maassa
• 2011 Solheim Cup 
• Englannin ja 

skotlannin 
maajoukkueet

• Valmentanut pelaajia 
ET , LET ja LPGA 
tourilla. 

• Euroopan AimPoint-
pääkouluttaja 

• Sertifioi Euroopassa 
AimPoint kouluttajia

Ilmoittaudu: Henrikki Tolonen 050-5255685 tai henrikki.tolonen@golf.fi
Lisätiedot AimPoint Instructor Petri Parviainen parviainenpetri@gmail.com

#Makeeverything

Petri Parviainen

AimPoint Instructor 

• PGA valmentaja vuodesta 2001
• Certified AimPoint Instructor 
• Golfliiton aluekouluttaja
• Valmentanut 

AimPointia 
suomessa 10 
kentällä

• kouluttaa 
toukokuussa 
Viron pelaajille ja 
PGA:n jäsenille 
AimPointia

AimPoint green reading Valmentajat ja päivän sisältö 

AimPoint Fundamentals training: 

Puttaaminen on ennakoitavaa
Yhteen suuntaan kallistuvat putit
Viheriön perusmuodot
Kallistuksen suunta
Kulman määrittäminen
AimChartin käyttäminen
Viheriön nopeuden mittaaminen (stimp)
Kallistuksen määrän arviointi 
Harjoitteet taidon kehittämiseksi

Materiaalit: Aimchart, muistiinpanot ja 
pääsy AimPointgolfin student forumille

Hinnat: 120 € aikuinen, 80 € junnut

Helsingin Golfklubi

Fundamentals klinikat 10.6:

Klo.	
	
 11.30-14.00
	
 	
 15.00-17.30
	
 	
 17.30-20.00	


Ilmoittaudu heti, paikkoja 
rajoitetusti!


