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T A L I  G O L F

Tiedotustoimikunta
Lauri Gulin
Jaana Jalonen
Päivi Lenkkeri
Tiina Pulkkinen
Markku Ignatius

Taitto ja paino
Libris Oy

Julkaisija 
Helsingin Golfklubi ry.
HGK:n kotisivu:  
www.helsingingolfklubi.fi

Painos
1 250 kappaletta
Lähetetään jäsenille perhejakeluna  
ja kaikille Suomen Golfseuroille.

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa
2014. Artikkelit tulee lähettää
28.2.2014 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
Hyvissä ajoin ennen syyskoko-
usta on syytä palauttaa mieliin 
miten HGK:n toiminta rahoi-
tetaan ja millä tavalla kentän 
ja kiinteistöjen vaatimat in-
vestoinnit katetaan. Talousti-
lanteemme on tällä hetkellä 
hyvä, eikä mitään varsinaisia 
huolenaiheita ole näköpiirissä. 
Kuluvan vuoden budjetissa on 
pysytty sekä tulojen että meno-
jen kanssa.

Perustoimintamme lähtökoh-
daksi on johtokunta asettanut 
vaatimuksen, että varsinaisen 
toiminnan kulut, kentän hoi-
don, sen vaatimien koneiden 
ja olemassa olevien lainojen 
korko- ja lyhennysmaksut, ka-
tetaan jäsenten vuosittaisilla 
jäsen- ja pelimaksuilla, sekä 
muilla toimintaan liittyvillä tu-
loilla. Muita tulonlähteitä ovat 
mm. greenfee- myynti, range- ja 
kilpailumaksut, mainonta, yri-
tystapahtumat jne. 

Kentän ja kiinteistöiden in-
vestointeihin käytettävä summa 
on suuruudeltaan kutakuinkin 
sama, jonka saamme vuosittain 
uusien jäsenten liittymismak-
suista. Klubiimme liittyy vuosit-
tain noin 30-50 uutta jäsentä. 
Määrä vaihtelee luonnollisesti 
poistuman mukaan, siten että 
aktiivijäsenten määrä pysyy ai-
kanaan päätetyssä 1050 aktiivi-
jäsenen maksimimäärässä.  

Johtokunta on teettänyt tai 
parhaillaan tekemässä koko-

Syyskokous 3.12. klo 19.00.

naisuunnitelmaa investointi-
tarpeista kenttään ja kiinteis-
töihin. Niin sanottujen master 
planien tarkoitus on kartoittaa 
investointikohteet yksilöidysti 
hieman pidemmällä perspektii-
villä. Näin varmistetaan, että 
sijoitetut varat menevät suun-
nitellusti oikeisiin kohteisiin ja 
mikä tärkeintä ovat osa isompaa 
suunnitelmaa. 

Tulevasta syyskokouksesta
Johtokunnasta ovat erovuoros-
sa sekä kilpailu- että juniori-
toimikuntien puheenjohtajat. 
Nykyiset vetäjät, Jaana Jalonen 
ja Marko Paananen ovat ilmoit-
taneet, etteivät halua enää jat-
kaa. Suuri kiitos molemmille 
tehdystä työstä ja jaksamises-
ta. Olette tehneet erinomaista, 
pitkäjänteistä työtä klubimme 
eteen. Aikaisemmasta käytän-
nöstä poiketen johtokunta on 
pyytänyt toimikunnan vetäjik-
si halukkaita ilmoittautumaan 
toimistoon, jotta syyskokouk-
sen kutsun yhteydessä voidaan 
jäsenistölle kertoa, keitä joh-
tokuntaan on ehdolla ja mihin 
tehtävään he ovat halukkaita 
tulemaan. Toki sääntöjen mu-
kaan johtokuntaan valittavia 
jäseniä saa edelleen ehdottaa 
myös varsinaisessa kokouksessa. 

Meillä on edelleen nosta-
matta kaupungin vuosi sitten 
(28.11. 2012) myöntämä laina 
summaltaan 240.000 €. Sitä ha-

ettiin aikanaan konehallin eli 
Maneesin ja koneiden pesupai-
kan rakentamisen rahoittami-
seksi. Tämän lainan nostamme 
tulevan syyskokouksen jälkeen, 
jota varten johtokunta hakee 
uudelleen syyskokoukselta jo 
kertaalleen tehtyä päätöstä lai-
nan nostamiseksi. Kaupungin-
valtuuston päätöksen mukai-
sesti lainan vakuudeksi tulee 
pantanta kiinteistön vuokraoi-
keuteen ja rakennuksiin kiinni-
tettyjä panttikirjoja. Tätä pant-
tausvaltuutusta emme viimeksi 
tehneet, eikä ilman sitä lainaa 
voida nostaa. Siksi johtokunta 
hakee valtuutusta syyskokouk-
selta uudelleen.

Lauri Gulin

HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.12.2013 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 junioritoimikunnan puheenjohtaja 
Marko Paananen sekä valmennus-, kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheen-
johtaja Jaana Jalonen.

Tervetuloa!
Johtokunta
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Haluan lämpimästi kiittää 
kaikkia kuluneesta kaudesta
Poikkeuksellisen kaunis ja läm-
min kesä on takanapäin. Kent-
täkin on ollut hienossa kunnos-
sa loppusyksyyn asti ja tehdyt 
maisemointityöt ovat vain pa-
rantaneet sen ilmettä.  

Mätäojan kalakuolemat liu-
otinpäästöjen seurauksena ja 
poikkeuksellisen rankka sade-
päivä Erkko Trophyn am-am 
kilpailupäivänä olivat harmilli-
sia, mutta ainoa pidempivaikut-
teinen pelaamiseen vaikuttava 
muutos tuli syksyllä, kun pallo-
siepparina reiällä 18 toiminut 
saarni tuli kaupungin kehotuk-
sesta kaataa. 

Olemme kauden aikana ope-
telleet sekä kentän ja sen ympä-
ristön että klubitilojen ja ravin-
tolan osalta elämään avoimem-
malla asenteella. Ulkopuolisten 
ulkoilijoiden liikkuminen var-
sinkin klubin tiloissa ja monet 
ravintolan ulkopuolisille myy-

mät tilaisuudet ovat hieman 
rajoittaneet meidän elämääm-
me, mutta toisaalta uskon, että 
tämä on vaikuttanut positiivi-
sesti Talin imagoon ulkopuolis-
ten silmin. Meidän valttimme 
golfklubina on loistava sijainti, 
mutta sijainti tuo myös tarpeen 
järkevällä tavalla ottaa huomi-
oon muut alueella liikkujat.     

Mennyt pelikausi sisälsi pal-
jon positiivista virettä. Jo risus-
avottaan huhtikuussa osallistui 
ennätysmäärä jäseniä ja muka-
na oli paljon uusiakin. Kilpai-
luihin osallistuminen on ollut 
aktiivisempaa kuin vuosiin. 
Syksyn Everybody’s kilpailun 
osanottajamäärä jäi kuitenkin 
vähäiseksi ja näyttää siltä, että 
päätös-scramble näyttää suosi-
ossa vieneen sen paikan. 

Klubiotteluita pelasimme pe-
rinteiset neljä kappaletta. Voi-
timme jälleen ruotsalaiset ja 

Kapteenin palsta  turkulaiset kotikentällämme. 
Pelasimme myös hyvin Keimo-
laa vastaan kotona ja Lakiston 
uudistetulla kentällä kolmiotte-
lun SHG:tä ja Espoota vastaan, 
mutta se ei tällä kertaa riittänyt 
voittoon asti. Näiden ottelui-
den lisäksi varsinkin seniorim-
me ovat olleet aktiivisia lukuisi-
ne omine klubiotteluineen.

Nyt vetäydymme omiin ko-
loihimme meditoimaan talven 
ajaksi. Muistakaa kuitenkin pi-
tää huolta omasta kunnostanne 
ja käyttäkää klubin talviharjoit-
telumahdollisuuksia hyväksen-
ne. Muistetaan myös, että kukin 
meistä pystyy itse vaikuttamaan 
omaan ja muiden viihtymiseen 
kentällä ja klubilla. Käyttäy-
dytään jatkossakin toisiamme 
kohtaan niin kuin toivoisim-
me muiden käyttäytyvän meitä 
kohtaan. Jäsenten viihtyminen 
näkyy ulospäin ja toimii huike-
ana voimavarana johtokunnalle 
ja toiminnanjohtajalle, kun he 
suunnittelevat tulevaa ja val-
mistautuvat uuteen kauteen.

Kai Wist

Talviharjoittelu 
Kivimakasiinissa
Talviharjoittelutilan oveen käy 
bägikaapin avain. Ne, joilla ei 
ole bägikaappia, voivat lunas-
taa avaimen toimistosta arkisin 
klo 9.30–15 välillä. Ennen tuloa 
kannattaa vielä soittaa ja var-
mistaa, että emme ole esimer-
kiksi ruokatunnilla, puh. (09) 
2252 3713.

Ajanvaraus tehdään harjoi-
tustiloissa olevaan ajanvaraus-
kirjaan. Varauksen voi tehdä 
puoleksi tunniksi kerrallaan ja 
korkeintaan seitsemän päivää 
ennakkoon. Kirjoitathan va-
rauskirjaan koko nimesi.

Harjoittelutila on tarkoitet-
tu VAIN HGK:n jäsenille. 
Mailojen ja tarvikkeiden säily-
tys, ulkopuolisten tuonti, tupa-
kointi ja alkoholin juonti tilois-
sa on kielletty.

Valmentajien avulla 
tuloksekasta talviharjoittelua

Kun tarvitset apua mistä lähteä 
liikkeelle talviharjoittelussa, 
ota yhteyttä Talin valmentajiin. 
Me autamme sinua mielelläm-
me, oli sitten kyse mistä pelin 
osa-alueesta tahansa. Tai jos 
tarvitset apua fysiikan harjoit-
tamiseen, niin käänny meidän 
puoleemme.

Valmentajat:

Henrikki Tolonen
Puh. 050 525 5685

Jani Saarinen
Puh. 040 580 1747

Juhani Hämäläinen
Puh. 050 438 5125

Ari-Pekka Koutuaniemi
Puh: 045-154 2716
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HYVÄÄ TUNNELMAA  JA YHDESSÄOLOA    –   KLUBITOIMIKUNNAN KESÄ 2013 

Syksy on kauneimmillaan ja en-
silumi on satanut jo Keski-Suo-
meen asti. Meille tänne tuli vain 
räntää ja pakkanen. Huolimatta 
niistä on ollut hienoja golfsäitä 
ja vielä hyviä pelikierroksiakin. 

Nyt kuitenkin kenttää paranne-
taan ja alaväylät ovat suljetut, 
ajanvaraus ei ole enää käytössä, 
caddiemaster talvilomalla mut-
ta toimisto on auki ja kenttää 
voi vielä kiertää pelaamalla 1-5, 
15, 10–14 väylät.

Päällimmäisenä on kuitenkin 
tunne, että kausi oli hyvä. Sää 
suosi meitä toukokuun alus-
ta lokakuun alkuun. Ei ollut 
montaa todella sateista päivää, 
jotka olisivat estäneet kentälle 
pääsyn.

Klubitoimikunnan vastuulla 
olleista tapahtumista voisi sa-
noa kaikkien onnistuneen hy-
vin.

Naisten kauden avajaiset 
toukokuussa, Naisten ilta, oli 
jälleen suuri menestys. Meitä 
oli paikalla lähemmäs sata viet-
tämässä iltaa aikatauluista sopi-
en ja ennen kaikkea nauttien 
ohjelmasta, pienestä iltapalasta 
sekä ystävien tapaamisesta.

Haastereikäpeli pelattiin tä-
nä vuonna perinteisen reikäpe-
likaavion tapaan ja se sai hyvän 
vastaanoton.

Interclub ottelut saatiin kaik-
ki pelattua, vaikka Masterissa 
meidät yllätti vuosisadan ukko-
nen. Tali tuli tänä vuonna kol-
manneksi, Sarfvik voitti, Mas-
ter oli toinen ja EGS neljäs. 

BBQ ja peli sai jäsenet vie-
raineen liikkeelle. Tämä kerran 
kuukaudessa, kuun viimeisenä 
perjantaina, järjestetty tapahtu-
ma keräsi mukaan sekä pelaajia 
että vain grilli-illasta kiinnos-
tuneita. Pro’mme olivat laati-
neet golf-aiheisen tietovisan 
kesän ensimmäiseen iltaan ja 
innostuneita joukkueita olikin 
siihen vastailemassa. Hauskaa 
oli erityisesti vastauksia tarkis-
tettaessa. Pieni visailu on aina 
paikallaan.

Juhannuskisa ”Midnight Sun” 
keräsi jälleen mukaan yli sata-
päisen joukon kentälle ja me-
noa riitti myös klubitalolla. 

Helsinki 21.10.13

Klubitoimikunta
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HYVÄÄ TUNNELMAA  JA YHDESSÄOLOA    –   KLUBITOIMIKUNNAN KESÄ 2013 

Ladies Golf  Tour toi Taliin 
monta vieraspelaajaa omien li-
säksi. Ilokseni voin todeta että 
kisan voitti oman klubimme 
pelaaja, Tiina Selin, joka nyt 
syksyllä matkasi Ranskaan pe-
laamaan tourin finaalia muiden 
osakilpailuvoittajien kanssa. 

Keskikesän kisa oli klubitoi-
mikunnan näkökulmasta pet-
tymys, se ei saanut osanottajia 
liikkeelle. Johtuikohan ajan-
kohdasta? Mene ja tiedä mutta 
ensi vuotta ajatellen on mietit-
tävä kisan pelimuotoa uudel-
leen.

Klubimatka järjestettiin tänä 
vuonna Tallinnaan. Pelasimme 
kaksi kenttää, Estonian Golf & 
Country Club ja Suuresta Golf. 
Yövyimme Hotelli Virussa ja 
nautimme yhteisen illallisen 
ravintola Leib Rsto ja Aedissa. 
Järjestelyt hoitivat myös tänä 
vuonna Eckerö Line ja Johan-
na Uimonen, hänelle kiitos jär-
jestelyistä.

Syys-scramble ja päättäjäiset 
klubitalolla toivat iloa ja elä-
mää klubitalolle.

Haikein mielin vein mailat 
kotiin viime lauantaina ja hil-
jaa toivon että pakkanen väis-
tyisi ja vielä voisin nauttia muu-
tamasta ihanasta syyspäivästä 
golfkierroksen merkeissä. 

Mikä muu urheilulaji saa 
meidät ulos liikkumaan nelisen 
tuntia ja vielä nauttimaan siitä! 

Syysterveisin
Sylvi –Lady captain

PS. Hiiret nauttivat bägiva-
rastoon bägeihin unohdetuista 
eväistä, esim. suklaista; M.O.T

Rapu-scramble koki uuden tu-
lemisen parin vuoden tauon jäl-
keen. Se pelattiin mitä upeim-
massa säässä, hyvässä seurassa 
ja hyviä rapuja pelin jälkeen 

syödessä. Pukukoodi oli jotakin 
punaista ja kaikki olivat nou-
dattaneet tätä. Oli ilo nähdä 
niin paljon punaiseen sonnus-

tautunutta väkeä kentällä. Pu-
na nousi poskille asti johtuen 
lähinnä auringosta. Jälleen sää 
hemmotteli meitä.
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Loistava kilpailukausi sai ar-
voisensa päätöksen, kun Roope 
Kakko hienosti pelatun kauten-
sa jatkoksi nappasi ensimmäisen 
voittonsa ammattilaisena Chal-
lenge Tourilla.  Roope kolkut-
teli jo monesti kärkisijoja kesän 
aikaisemmissa tourin kilpailuis-
sa, joten mikään suuri yllätys 
tämä Roopen voitto ei ollut.  
Tästä on hyvä jatkaa matkaa 
kohti Rioa.

Talilaiset kunnostautuivat 
myös kesän kotimaisissa arvo-
kilpailuissa.  Erja Saraste voitti 
heinäkuussa Sarfvikissa senio-
rinaisten SM-hopeaa. HGK:n 
miehet nappasivat hopeaa 
joukkueiden SM kilpailuissa.  
Hopeajoukkueessa pelasivat; 
Tuomas Tuovinen, Jomi Suho-
nen, Antti Lassila sekä Sami 
Vanni.  Seniorinaiset pelasivat 
itsensä pronssille joukkueella; 
Erja Saraste, Heli Ekström ja 

Talin tähdet loistivat 
kesän arvokilpailuissa

Elina Schuurman.  Myös Mi-
dit olivat jälleen mitalitaistossa 
mukana.  Pronssimitalit kävivät 
Talin päätösjuhlassa pokkaa-
massa Antti Murtovaara, Tomi 
Pesonen, Timo Huuhtanen sekä 
Karri Kakko.  Pari vuotta sitten 
Talissakin pelatussa Marisa Sga-
ravatti –kilpailussa suomalaiset 
taistelivat loppuun asti voitosta, 
päätyen hyvälle hopealle.  Ta-
lilaisia joukkueessa edustivat 
Tiina Selin sekä Heli Ekström.

The Erkko Trophy pelattiin 
monen aurinkoisen vuoden jäl-
keen taas todella märissä olo-
suhteissa.  Erkkoviikon alkua 
väritti kesän kovin sadekuuro 
ja ensimmäistä kertaa kilpailun 
historiassa jäi kutsuvieraski-
sa pelaamatta sekä ne himotut 
villapaidat jakamatta.  Vaikka 
suurimmilta sateilta säästyttiin 
itse kisan aikana, niin märkä 
kenttä piti huolen, että tulos-

taso ei noussut viimevuotisil-
le tasoille.  Miesten kilpailun 
voitto meni ensimmäistä ker-
taa Sveitsiin (Joel Girrbach) ja 
naisten puolella historiaa teki 
poikkeuksellisen nuori voittaja, 
Anna Backman 14v.  Talilaisit-
tain kisan positiivisia yllätyksiä 
olivat Olivia Kumpulaisen sel-
viytyminen päätöskierrokselle 
sekä Antti Lassilan että Antti 
Murtovaaran hyvä taistelu ai-
van loppumetreille asti.

Klubin mestareiksi pelasivat 
naisten kilpailussa Olivia Kum-
pulainen ja miesten puolella 
Jomi Suhonen.  Senioreiden 
puolella voittoon ylsivät, Tii-
na Selin sekä Janne Altonen.  
Veteraanikullat menivät Tuula 
Ulanderille sekä Kim Jokipiille.  
Junioreista parhaat olivat Taru 
Hjelm ja Niklas Reijonen.  

Isot onnittelut kaikille me-
nestyjille! 

Pitkän rupeaman 
jäähyväiset

Taitaa olla tasan 40 vuotta, 
kun aloitin vapaaehtoistyöt 
Helsingin Golfklubilla.  Vuo-
si oli 1973 (Lassi on matkoilla 
enkä päässyt tarkistamaan muis-

tinko vuosiluvun tarkalleen oi-
kein) kun ensimmäistä kertaa 
ilmoittauduin vapaaehtoiseksi 
juniorien EM kilpailujen cad-
diksi.  Erkko Trophyn ensim-
mäiset muistikuvat piirtyvät 
1980-luvun loppupuolelle.  
90-luvun alussa olin jo eden-
nyt autokuskin ja kisaemännän 
roolista kilpailun johtoon.  Mu-
kaan matkalle mahtui vuosien 
LET kokemukset sekä aikoi-
naan SAS Invitational kilpai-
lujen järjestämiset sekä niiden 
mukanaan tuomat golfin super-
julkkisten tapaamiset.  Kaikista 
suurenmoisista kilpailukoke-
muksista huolimatta syvimmän 
muistijäljen ovat jättäneet toi-
set vapaaehtoiset.  Kuinka mon-
ta ystävyyttä ja tarinaa olisikaan 
jäänyt kokematta ilman läpielä-
män syntyneitä ystävyyssuhtei-
ta.  Päätän oman vapaaehtois-
matkani tähän syksyyn ja sydä-
mestäni kiitän kaikkia matkalla 
mukana olleita.

Levollista loppuvuotta ja en-
tistä parempaa uutta golfvuotta 
2014 toivottaen,

Jaana Jalonen

Kilpailutoimikunta

Golf on Talissa myös tyttöjen juttu 
Tänä päivänä puhutaan ylei-
sesti siitä kuinka tärkeää golfin 
pariin olisi saada myös tyttöjä. 
Juniorimäärät ovat pudonneet 
valtakunnallisesti ja etenkin 
tyttöjunnujen määrästä ollaan 
huolissaan. Golfliitto järjestää 
vuosittain valtakunnallisen 
tyttöjen leirin, mutta toimen-
piteitä tyttöjen tuomiseksi ja 
pitämiseksi lajin parissa pitää 
toteuttaa myös seuroissa.

Myös Talissa on herätty miet-
timään uusia tapoja houkutella 
ja pitää tytöt mukana. Viime 
kesänä uusista farmilaisista 
ilahduttavan suuri osa oli tyttö-
jä ja junnutoimikunnalla onkin 
tarkoitus tulevana vuonna pa-
nostaa enemmän myös tyttöjen 
omiin juttuihin. Lähtölaukauk-
sena tyttötoiminnalle oli viime 
elokuussa järjestetty peli- ja lef-
failta. Kymmenkunta junioria 
pelasi Jaana Karhila-Räsäsen se-

kä isompien kilpatyttöjen ohja-
uksessa ja sen jälkeen vietettiin 
yhdessä aikaa vielä elokuvissa 
ja syömässä. Iloisia ilmeitä nä-
kyi sekä kentällä että elokuva-

teatterissa.
Palaute illasta oli pelkästään 

positiivista ja tällaisille tapahtu-
mille on selvästi kysyntää. Ensi 
kesänä tavoitteena onkin järjes-

tää lisää tyttöjen yhteisiä tapah-
tumia, joissa ohjaajina toimisi-
vat nimenomaan vanhemmat 
juniorit. Esikuvia tarvitaan ja 
myös esikuvana oleminen on 
hyvin palkitsevaa. Ja ennen 
kaikkea hauskaa!
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Junioritoimikunta

Junnujen kesä 2013
Mennyt kesä oli hieno eikä 
vähiten hyvien säiden vuoksi. 
Saimme farmiin paljon uusia 
jäseniä ja mikä ilahduttavinta, 
tyttöjen osuus kasvoi edellisiin 
vuosiin verrattuna huomatta-
vasti.

Talin leirit säilyttivät suo-
sionsa ja Junnucupeissakin 
osanottajia oli mukavasti. Kau-
den päätti jo perinteiseksi tul-
lut Valopallo 20.9. johon uudet 
farmilaiset hienosti osallistuivat 
mukaan. Uskon, että kaikilla oli 
hauskaa. Ensi kesän treeneihin 
tulemme taas suunnittelemaan 
jotain uutta, samoin ehkä ryh-
mäjakoihin. 

Kiitokset, että olette ehti-
neet antamaan palautetta ke-
sän toiminnasta. Kaikki ”ruu-
sut ja risut” otetaan mielellään 
vastaan, että osaamme kehittää 
toimintaa. Pääasiahan on, että 

junnuilla on treeneissä hauskaa 
ja tekemisen meininkiä, että 
innostus lajiin säilyisi vuosiksi 
eteenpäin.

On ollut hienoa saada seurata 
”aitiopaikalta” farmilaisten toi-
mintaa ja kehitystä kuluneiden 
kolmen vuoden ajan. Haluan-
kin kiittää teitä vanhempia, 
että olette ehtineet tuoda lap-
sianne ohjaustunneille, peli- il-
toihin ja valmentajien treenei-
hin. Samoin kaikkia cädäreitä 
ja Tiinaa sekä Markkua kaikesta 
avustanne sekä johtokunnan jä-
seniä tuestanne junioritoimin-
taa kohtaan. Myös Talin jäseniä 
haluan kiittää joustavuudes-
tanne esim. harjoituspaikkojen 
käytön suhteen ja luonnollisesti 
kaikkia ohjaajia jotka mahdol-
listivat omalta osaltaan farmi-
toiminnan onnistumisen Hen-
kan ja Janin johdolla.

Lopuksi kiitokset kaikille 
teille farmilaisille. Toivon, että 
kesä on ollut hauska ja mielen-
kiintoinen ja, että teistä mah-
dollisimman moni on saanut 
”golfkärpäsen pureman” saaden 
teidät palaamaan Taliin taas 
ensi vuonna. Mukavaa loppu 

vuotta kaikille ja nähdään ensi 
kesänä!

Marko Paananen
Junioritoimikunnan 

puheenjohtaja

PS. Talin junnut voittivat Jouk-
kue-SM pronssia. Hyvä HGK!
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Senioritoimikunta  

Seniorinaiset aktivoituivat maanantaisin!
Golfkausi on sitten taas ohi, 
ainakin Suomessa. Monet seni-
origolffarikin ovat jo siirtyneet 
harjoittamaan lajiamme lämpi-
mimmille maille. Lyhyt katsaus 
menneeseen kesään ja tulevaan 
kauteen lienee kuitenkin pai-
kallaan.

Senioreittemme pääaktivi-
teetti eli seniorimaanantait 
keräsivät jälleen hyvän osan-
ottajajoukon. Suoritusten ko-
konaismäärä oli 602 kappaletta 
(+5,6%), joista miesten suori-
tuksia oli 450 kpl (-1,5%/12) ja 

naisten 152 kpl (+34,4%/12). 
Kunnia kasvusta kuuluu siis 
tällä kertaa naisille! Kun verra-
taan osanottajamääriä lyöntipe-
leihin/PB-peleihin, niin merkit-
tävää eroa ei ollut. Pistebogey-
peleihin osallistui kauden aika-
na keskimäärin 33,7 pelaajaa ja 
lyöntipeleihin 32,5.

Kauden formulapistekisan 
voitti miehissä ylivoimaisesti 
Harri Linnonmaa 80 pisteel-
lä! Kakkoseksi tuli Reijo Uk-
konen ja kolmanneksi Antero 

Väisänen. Naisten osalta paras 
oli Tuula Ulander, toisena Ou-
ti Juslin ja kolmantena Raili 
Linnonmaa. Näyttää siltä, että 
ahkeruus palkitaan sillä Harri 
osallistui jokaiseen seniorimaa-
nantaihin kauden aikana ja 
Tuulakin oli mukana 15 kertaa. 
Parhaat onnittelut voittajille 
vielä kerran, ja kaikille osallis-
tuneille kiitokset aktiivisuudes-
ta!

Kesän aikana käytiin myös 
perinteisiä seuraotteluja mui-
den klubien kanssa. Tuli voitto-
ja sekä tappioita, mutta yhtei-
senä nimittäjänä otteluissa oli 
se, että joukkueen kasaaminen 
varsinkin naisten osalta tuntui 
välillä tuskaiselta. Tähän on-
gelmaan pyytäisinkin naissenio-
reiltamme muutamia parannus-
ehdotuksia. Tuntuvatko ottelut 
liian vakavahenkisiltä kilpai-
luilta, onko kulkeminen vieras-
kentälle ongelma vai mistä on 
kyse? Keskustellessani muiden 
klubien seniorivetäjien kanssa 
niin olen tullut siihen tulok-
seen, että heillä on ennemmin-
kin tunkua otteluihin kuin ha-
luttomuutta.

Uudenmaan alueen senio-
reiden reikäpelisarjaan osallis-
tuimme perinteisen tavan mu-
kaan. Valitettavasti putosim-
me jatkosta jo ensimmäisellä 
kierroksella. Ehkä ensi vuonna 
sitten näytetään! Asiaa auttaisi 
ehkä se, että seniorimme osallis-
tuisivat hieman aktiivisemmin 
myös alueen Senior Tourin pe-
leihin, mene ja tiedä?

Kauden lopuksi järjestimme 
ensimmäistä kertaa seniorei-
den syysscramblen 2-henki-
sin joukkuein. Tavoitteena oli 
saada mukaan 20 paria, mutta 
iloksemme mukaan ilmoittau-
tuikin lähes 30 paria. Voittajat 
palkittiin hyväntasoisilla vii-
nipalkinnoilla. Palaute yhteis-
lähtönä toteutetusta kisasta on 
ollut erittäin myönteistä joten 
eiköhän järjestetä tapahtuma 
ensi syksynäkin!

Kunniajäsenemme Lassi Tilander tarkastaa tarkimman draivin (= lähimmäs 
keskiviivaa) tehneen Eija Askolinin lyönnin tulosta, joka jäi vain 5 senttiä linjasta.

Perinteisen tavan mukaan 
senioritoimikunta valitsi myös 
vuoden Seniorigolffarin. Tällä 
kertaa toimikunta painotti va-
linnassa positiivista asennetta, 
mukavaa pelikaveruutta ja ak-
tiivista osallistumista seniorita-
pahtumiin. Lisäksi huomioitiin 
valitun melko uuden jäsenen 
hyvää ja nopeaa sopeutumista 
seniorijoukkoomme. Valituksi 
tuli täällä kertaa Antero Väi-
sänen, joka vastaanotti huo-
mionosoituksena valintaa juh-
listavan pokaalin kauden päät-
täjäistilaisuudessa. Onnea vielä 
kerran Anterolle.

Tulevasta kaudesta ei vielä 
ole juuri kerrottavaa. Jatkam-
me luultavasti aika perinteisillä 
linjoilla, mutta alustavasti on 
myös suunniteltu yhdessä Suo-
men Golfliiton Senioreiden 
kanssa, että järjestämme hei-
näkuun alussa valtakunnalliset 
SGS:n senioreiden kesäpäivät 
Talissa. SGS järjestää kesäpäi-
vätapahtumia vuosittain 3-4 
kappaletta eri puolilla Suomea. 
Kannustankin jäseniämme osal-
listumaan ko. tapahtumiin ja sa-
malla tutustumaan eri kenttiin 
ja kanssapelaajiin kesäpäiväki-
sassa. SGS järjestää myös yhdet 
talvipäivät Vierumäellä, jossa 
luentojen lisäksi on mahdolli-
suus harjoitteluun ja hauskanpi-
toon seniorikolleegojen kanssa.

Sen lisäksi, että Talin jäsen-
kyselyn kautta senioritoimikun-
ta saa palautetta toiminnastaan, 
toivomme myös saavamme suo-
raa palautetta ja ehdotuksia ensi 
vuoden toiminnasta. Palautteen 
voi antaa toimikunnan jäsenil-
le. Oheisena on oma sähköpos-
tiosoitteeni.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Rauli Askolin
Senioritoimikunnan 

puheenjohtaja 
rauli.askolin@kesakatu.fi
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Antero Väisänen, vuoden 2013 
Seniorigolffari.

Antero Väisänen
Vuoden seniorigolffari:

Antero tunnetaan lempinimel-
lä ”Finttu”. Hän aloitti golfin 
vuonna 1990, suorittaen green 
cardinsa silloin Kurkissa prona 
toimineelle Kalevi Tellqvistil-
le. Ensimmäinen seura oli kui-
tenkin SHG, jossa Antero pe-
lasi aina vuoteen 2012, jolloin 
vihdoin pääsi jäseneksi Taliin. 
Tasoitus on kauden päätteeksi 
13,6.

”Asuin 2005 asti tuossa ai-
van kentän kupeessa, katsellen 
saunan ikkunasta 4:n griinille. 
Jonossa olin vuodesta 1990 eli 
aikaa meni yli 20 vuotta en-
nen kuin pääsin vihdoin tänne. 
Muuttaa kyllä ehdin, mutta on-
neksi asun edelleen niin lähellä, 
että pääsen tänne pyöräillen”.

Ja kyllähän Antero ahkeras-
ti on pelaillutkin: kesällä 2013 
kierroksia Talissa on kirjattu 
yhteensä yli 80 ja sen päälle ki-
sat, joissa hän omien sanojensa 
mukaan ylläpitää tasoitustaan. 
”Seniorimaanantaita ovat olleet 
uudelle jäsenelle loistava tapa 
tutustua paikallisiin jäseniin. 
Vaikka tunsin entuudestaan 
pelikavereita, maanantaiaamut 
ovat olleet mukavia tapahtu-
mia ja suosittelen niitä kaikille 
uusille ja miksei nykyisillekin 
seniori-ikäisille”.

Anteron oma urheilutausta 
on koripallosta, niin aktiivipe-
laajana kuin seuratoimijanakin. 
”Olin ToPo:n puheenjohtajana 
vv. -94-95 ja viimeksi on tältä 
kaudelta 65v. SM-hopeaa. Jos-
kus on tullut nuorten ja ikä-
miesten kultaakin voitettua” 
kertoo hän vaatimattomaan 
tapaansa.

Hänen kilpailullisuutensa tu-
lee esiin myös golfissa. Tänä ke-
sänä hän oli seniorimaanantain 
kokonaiskisan kolmas ja voitti 
senioreiden Marathonin sekä 
oli Päivi Piiponniemen kanssa 
voittajaparina JAYO Cupissa.

”Kentällä tehtiin paljon hie-
noja parannuksia tälle kaudelle. 
Klubin sisäänpäin kääntyneisyys 
on vähentynyt, kun on tullut 
uusia jäseniä. Meistä itsestähän 

tämä on kiinni ja vaatii aktiivi-
suutta ja ”me-henkeä”, jotta ei 
jämähdetä paikoillemme. Mi-
nusta vieraspelaajien tuomisen 
kynnystä tänne voisi jopa ma-
daltaa. Toivon myös että uusille 
jäsenille tie jäsenyyteen ei ole 
yhtä pitkä ja hankala tie kuin 
minulle. Mutta olihan se pääsy 
tänne jäseneksi aivan upea asia, 
vaikkakin pitkän odotuksen tu-
los”.  Anteron avovaimo An-
ne pääsi jäseneksi perhejonon 
kautta 2013 ja heidät tapaa pe-
laamasta yhdessä aina kun An-
ne työkiireiltään ehtii.

Uusille jäsenille Antero 
muistuttaa, että ”Tulkaa roh-
keasti toimintaan mukaan. Ei-
vät talilaiset elävältä syö”,  hän 
naurahtaa lopuksi.

Muistutettakoon, että Suomen Golfliiton Jäsen- ja 
tasoituskortti on voimassa 31.3.2014 asti.

Henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta ja toivot-
taa kaikille hyvää joulun ajan odotusta ja menestys-
tä vuodelle 2014!

Toimiston aukioloajat 
talvikaudella
Toimisto on kokonaan suljettu viikoilla 51, 52 ja 1 
(16.12.2013 – 5.1.2014).

Tammikuussa 6.1. – 31.1. päivystämme ”etänä”,  
mutta tulemme toimistolle aina tarvittaessa. 

Helmikuussa 3.2. alkaen toimisto on auki 14.4.2014 
asti arkisin 9.30 – 14.30, mutta kannattaa aina  
soittaa toimiston numeroihin 09-2252 3713 tai  
09-2252 3711 ennen käyntiä, niin varmistat, että 
joku on paikalla.

Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse toimisto@
helsingingolfklubi.fi (palvelupäällikkö Tiina Pulk-
kinen) tai markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi 
(toiminnanjohtaja).

Kesän 2013 Hole in onet :
(toimiston tietoon tulleet)

28.5. Siv Björklöf-Johansson SGC väylä 7
1.6. Annika Nordström-Heliö HGK väylä 7
14.6. Tomi Aronen LGV väylä 3
19.6. Mika Reinikainen HGK väylä 13
19.6. Outi Juslin HGK väylä 7
29.7. Rudolf Walden HGK väylä 9
29.7. Oscar Jonasson HGK väylä 7
2.8. Eeva-Liisa Heinaro Kurk väylä 7
15.8. Ellinoora Moisio ArGC väylä 3
31.8. Timo Huuhtanen HGK väylä 9
14.9. Ilari Puumalainen KGV väylä 3
30.9. Bo Tötterman Kurk väylä 16
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Syksyn satoa
Kenttätoimikunta

Komean kesän jälkeen vietim-
me melko kuivaa syksyä, joka 
on nyt kuitenkin kääntynyt 
melkoisen sateiseksi. Kenttä-
toimikunta aloitti loppusyksys-
tä alaväylien kuivatussuunni-
telman mukaiset korjaustyöt, 
joista näillä näkymin saamme 
valmiiksi runkoputken, joka 
kulkee ns. ojan kohdalla. Jos 
sateiden myötä väylille asen-
nettavien pintakaivojen ja nii-
den putkituksen kaivaminen 
käy mahdottomaksi, kenttä-
toimikunta selvittää missä ai-
kataulussa työt on järkevintä 
saattaa loppuun. Kuivatuslinjo-
jen lisäksi investoimme uuteen 
pumppuun, joka on sijoitettu 
kuutoselle ja joka kymmenker-
taistaa pumppaustehon. Vanha 
pumppu hyödynnetään kahdek-
sikolla, jossa pumppausmäärät 
eivät ole yhtä suuria kuin kuu-
dennella väylällä, mutta jonne 
sinnekin tulee myös uusi pump-
pu varmistamaan kokonaisuu-
den toimivuus. Investoinnin 
lopullinen hinta selviää vasta 
keväällä kun tarpeelliset vii-

suunnitelmia on kuitenkin tär-
keätä kehittää jatkuvasti ja siksi 
pyrimme jatkossakin investoi-
maan kenttään hallitusti, jot-
ta voimme tulevaisuudessakin 

nauttia Talin ainutlaatuisesta 
ympäristöstä hyväkuntoisella 
kentällä, josta koko jäsenistö 
voi olla ylpeä.

Teemu Laakso

meistelyt ja siirtonurmetukset 
on tehty, mutta projektin kus-
tannusarvio on n. 100.000 €.

Kenttätoimikunta on lähte-
nyt myös valmistelemaan pit-
kän tähtäimen kentän kehi-
tyssuunnitelmaa, ns. ”Master 
Plania”. Suunnitelma sisältäisi 
kentän tulevaisuuden kehi-
tyskohteet sekä suunnitelman 
turvallisuuden parantamiseksi. 
Valmis suunnitelma esitellään 
aikanaan jäsenistön kokoukses-
sa ja se toimii jatkossa kentän 
investointien ohjenuorana. Ko. 
suunnitelma käsittelee kentän 
lay outtia mutta kentän osalta 
on kiinnitettävä erityistä huo-
miota myös pelipintoihin. Tällä 
hetkellä esim. väyliemme poh-
jat ovat ruohon kasvatuksel-
le erittäin haastavat. Kentän 
varsinaiseen hoitoon liittyvien 
pitkän tähtäimen suunnitelmi-
en tarkentuessa esitämme nekin 
jäsenistölle.

Henkilökunta kentällä teki 
myös työnsä erinomaisesti ja 
saimme nauttia hyväkuntoi-
sesta kentästä. Toimintoja ja 

Kunniajäsen Asko Arkkola tutkii aloitettua runkoputken kaivuutyötä väylällä 6.

Maneesiin on asennettu varastotasot, jonne voidaan ajaa myös golf-autot. 
Lisää lattiatilaa saatiin n. 150 m2.
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Reikäpelisarjat:

The Jubilee Cup
1. Mikko Kumpulainen / Tauno Huttunen
2. Heikki Koski / Mika Reinikainen
3. Pekka Meriluoto / Martti Ranttila
 Teuvo Mononen / Rauno Käkelä 

Jayo Cup
1. Päivi Piiponniemi / Antero Väisänen
2. Camilla Reijonen / Mikael Tuulio
3. Eeva Meriluoto / Olli Öster
 Outi Linnonmaa / Jussi Papinniemi

Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
1. Kai Wist
2. Reijo Ukkonen
3. Samuel Woodward
 Lauri Gulin 

Perhemalja
1. Jutta Martens / Juuso Leivonen
2. Jukka Koski / Heikki Koski
3.  Mikko Uusikylä / Jussi Uusikylä
 Henriette Heikel / Bernt Heikel

Naisten haastereikäpeli
1.  Eeva Reissell
2.  Tuula Ulander
3. Silja Johansson
 Henriette Heikel

Kilpailutulokset 2013 – tävlingsresultat 2013
Instru Cup
Finaali pelataan Martti Ranttilan ja Janne Alto-
sen kesken keväällä 2014
3. Kristian Salonen
 Kai Wist

Sisäiset kilpailut

Lippukilpailu
1. Mikko Kumpulainen  18 reikä
2. Ensio Sipronen 18 reikä
3. Rauli Askolin 3 m 18. reiästä

The Captain’s Cup

HCP -18,0 
1. Erja Saraste 68
2. Camilla Reijonen 69 
3. Niklas Reijonen 70

HCP 18,1–36/45

1. Aki Partanen 70
2. Ilkka Malka 72
3. Monica Reponen 82

Jusan ja Timpan Hopealautanen 
- Pisin Drive –kilpailu
1. Miko Juntunen  274 metriä

Juhanin Malja – naisten Pisin Drive -kilpailu
1. Camilla Reijonen 213 metriä  

The Midnight Sun Golf Tournament

Aikuiset 

1. Hans Heikel 38 p
2. Teemu Karlstedt 38 p
3. Roope Kakko 36 p

Mikko Kumpulainen oli kauden 2013 palkintorohmu (vas). Tässä kädessä Lippukilpailun kiertopalkinto, vie-
ressä hopeaa voittanut Ensio Sipronen. Mikko voitti myös Marathonin hcp-sarjan, Jubilee Cupin sekä mies-
ten Viikkokisan kokonaisrankingin

Midnight Sun oli jälleen kerran yleisömenestys. Tässä iloisessa peliseurueessa oli mukana myös kolman-
neksi sijoittunut ja upeasti paikkansa ensi kauden European Tourille pelannut Roope Kakko (peukku pystys-
sä) 
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Juniorit 

1. Mikael Reijonen 38 p
2. Krista Vartiainen 37 p
3. Tuomas Tyry 36 p

Marathon 

Scr

1. Pasi Poikkeus 311
2. Mikael Reijonen 314
3. Tuomas Tyry 316

Hcp  

1. Mikko Kumpulainen 292
2. Pasi Poikkeus 295
3. Eero Öster 301

Seniorit

Scr 

1. Antero Väisänen 276
2. Juhani Salovaara 283
3. Harri Linnonmaa 285

Seniorit Hcp 

1.  Antero Väisänen 234
2. Jukka Ant-Wuorinen  237
3. Heikki Koski 238

Rapuscramble
1. Heli Ekströn / Leif Ekström 41 p
2. Henriette Heikel / Sini Karttunen 39 p
3. Marjatta Nissinen / Pekka Lehtonen 36 p

Pappa Jensen
1. Jukka Koski 139
2. Mikael Reijonen 142
3. Samuel Woodward 142

Ministeri Erkon 60-v. pokaali
1. Riza Bedredtin 65
2. Lassi Tilander 69
3.Teuvo Mononen 70

Everybody’s
1. Aki Partanen 35 p
2. Marja Koski 34 p
3. Anne Koski 34 p

Päätösscramble
1.  Joonas Lehtonen, KGV / Pekka Lehtonen  63
2.  Timo Huuhtanen / Tomi Pesonen 64
3.  Bernt Heikel / Mikko Kärnä 64

 
Mestaruuskilpailut

Klubimestaruus

Miehet

1.  Jomi Suhonen 215
2.  Tuomas Tuovinen 219
3.  Petri Lehto 219

Naiset

1.  Olivia Kumpulainen 153
2.  Katja Laaksonen 166
3.  Camilla Reijonen 171

Pojat

1.  Niklas Reijonen 160
2.  Oliver Kalpio 197
3.  Ahti Holli 200

Tytöt

1.  Taru Hjelm 168
2.  Krista Vartiainen 198

Seniorimiehet

1. Janne Altonen 161
2.  Martti Ranttila 167
3.  Lauri Piha 182

Seniorinaiset

1.  Tiina Selin 166
2.  Erja Saraste 178
3.  Eila Koutuaniemi 180

Veteraanimiehet

1.  Kim Jokipii 165
2.  Kristian Salonen 172
3.  Niilo Olonen 178

Kilpailutulokset 2013  –  tävlingsresultat 2013

Jomi Suhonen (vas) voitti miesten lyöntipelimestaruuden ennen Tuomas Tuovista, Petri Lehtoa ja Thomas 
Huttonia
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Rapugolf onnistui herättämään hilpeän tunnelman Klubilla 

Tuula Ulander voitti Seniorimaanantain kokonaiski-
san sekä veteraaninaisten mestaruuden lyöntipelis-
sä



Veteraaninaiset

1.  Tuula Ulander 169
2. Heli Ekström 172
3.  Marja-Liisa Niemi 204

Reikäpelimestaruus

Miehet

1.  Mikael Reijonen
2.  Lauri Gulin
3.  Tomi Pesonen
 Mikko Kumpulainen

Naiset

1. Henriette Heikel
2.  Karoliina Tiivola
3.  Sini Karttunen
 Tiina Selin

Juniorikilpailut

Junnucup1

A-sarja

1.  Rasmus Nykänen 42 p
2.  Miko Liukkonen 41 p
3.  Christoffer Sedoff 40 p

B-sarja

1.  Victor Barannik 37 p
2.  Rasmus Vuorinen 37 p
3.  Elias Saari 35 p

Junnucup2

A-sarja

1.  Teemu Hartikainen 31 p
2.  Aaron Karttunen 30 p
3.  Rasmus Nykänen 22 p

Junnucup3

A-sarja

1.  Santeri Hujanen 38 p
2.  Lasse Juopperi 37 p
3.  Alexander Grönvall 33 p

B-sarja

1.  Leo Uotila 39 p
2.  Anton Karttunen 37 p
3.  Victor Barannik 32 p

Junnucup finaali

A-sarja

1.  Santeri Hartikainen 40 p
2.  Teemu Hartikainen 37 p
3.  Aaron Karttunen 35 p

B-sarja

1.  Tommi Rissanen 39 p
2.  Axel Kumpulainen 38 p
3.  Anton Karttunen 37 p

Avoimet kilpailut
Veteraanipokaali

Miehet

1. Ilpo Nurminen, AGN 73
2. Lassi Tilander 76
3. Ensio Sipronen 77

Naiset

1.    Arja Nordström, MGC 76
2.   Tuula Ulander 81
3. Mirja Arkkola 83

Kilpailutulokset 2013  –  tävlingsresultat 2013
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Maraton käynnistyi perinteisesti auringon noustessa. Kuvassa kolmosen avaavat ensimmäisellä kierroksel-
laan Tuomas Tyry (vas.) ja vuoden 2013 reikäpelimestari Mikael Reijonen.

Junior Rally on perinteisen Kevinge-ottelun juniorikilpailu, jonka omat junnumme voittivat. Tukholmalaiset 
veivät mukanaan vain naisten kiertopalkinnon, sillä kokonaiskilpailunkin voiton korjasi HGK

Ohitusleikattujen mestaruus oli huumorilla höystetty kutsukilpailu. Mukana olivat Mauri Maunula (vas), Esko 
Hämäläinen, Voitto ”Vode” Lahtinen sekä idean isä Hannu Lievonen
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Kilpailutulokset 2013 – tävlingsresultat 2013
Ladies Golf Tour
1.  Tiina Selin 34 p
2.  Ketsarin Wongphiankaeo, NSG  34 p
3.  Tuija Hannukainen, ERG 33 p

The Tali Cup

Hcp 

1. Niklas Reijonen 137
2. Tommi Sjögren, HaG 137
3. Rauno Käkelä 141

Scr  

1. Tuomas Tyry 144
2. Mikael Reijonen 155
3. Jari-Pekka Heino, SGC 156

Naiset   

1. Henriette Heikel 143
2. Krista Vartiainen 147
3. Elina Schuurman 148

Kyösti Rousti Malja, FJT 4

Pojat 

1. Juuso Kahlos, PGC 141
2. Dominic Jones, NGCC 143
3. Arttu Linden, PGK 145

Tytöt 

1. Petra Salko, HGCC 146
2. Ida Kaukinen, SGC 147
3. Saana Pakonen, OGK 151

Detur Seniori Open

Miehet

1. Risto Niinikoski, HCG 40 p
2. Antero Väisänen 38 p
3. Esko Lehtonen, NGCC 37 p

Naiset

1. Merja Pohjanpalo 43 p
2. Kitty Seppälä, PGC 42 p
3. Seija Tammio, KGV 40 p

Tsemppitour 5 Etelä/Itä

T12

1. Reetta Teräväinen, SHG 95
2. Kerttu Hiltunen, TawG 97
3. Noora Eloranta, TGK 102

P12

1.  Jimi Penttinen, SHG 84
2.  Eelis Tuominen, TGK 84
3.  Oskar Saraste, HGS 85

T15

1.  Ronja Taipale, MGC 75
2. Isa Korhonen, MGC 88
3.  Salla Räntilä, LG 95

P15

1.  Alvar Kässi, VGH 76
2.  Niklas Reijonen 77
3.  Erik Alakiuttu, MGC 79

Easy 18r

1.  Nelli Halonen, SHG 38 p
2.  Joel Mänepää, RuG 36 p
3.  Jiro Leminen, TGK 35 p

Easy 9r

1.  Elias Saari 27 p
2. Axel Kumpulainen 26 p
3. Noora Lehto, SHG 24 p

Balmuir Open Ladies Day
1. Marja Koski 35 p
2. Merja Pohjanpalo 35 p
3. Jaana Jalonen 34 p

Two Generations
1. Anssi Korhonen, KeG / Rami Korhonen 42 p
2. Juhani Juntunen / Miko Juntunen 37 p
3. Anton Moore, TiGo / William Moore, GG 37 p

Finnish Amateur Open – The Erkko Trophy

Naiset 

1. Anna Backman, KanG 210
2. Sanna Nuutinen, KGV 211
3. Marika Voss, Tarina 216

Miehet 

1. Joel Girrbach, Sveitsi 205
2. Lauri Ruuska, Tarina 207
3. Ville Lagerblom, LG 208

 
OnGolf Tour
1.  Ville Puranen, HGS / Olli Puranen HGS 49 p
2.  Jyrki Kadenius, HaG / Pertti Pietilä, GT 47 p
3.  Mikko Kupiainen, MGC / Heidi Taipale, MGC 43 p

Isä ja poika sponsored by Volvo
1. Asko Paukku, HaG / Jukka Paukku, HaG 38 p
2. Ilari Puumalainen, KGV / Kari Puumalainen, KGV 35 p
3. Pentti Jokinen, AlGo / Timo Jokinen, AlGo 35 p

 
Viikkokilpailut
Naiset

1. Outi Juslin
2. Outi Linnonmaa
3. Marja Koski

Miehet klubitee

1. Mikko Kumpulainen
2. Harri Linnonmaa
3. Heikki Koski

Miehet backtee

1. Hans Heikel
2. Otto Meri
3. Kim Hagman

Seniorimaanantai
Naiset

1. Tuula Ulander
2. Outi Juslin
3. Raili Linnonmaa

Miehet

1. Harri Linnonmaa
2. Reijo Ukkonen
3. Antero Väisänen

Pääkaupunkiottelu H.K.H. Hakons Pokal pelattiin pohjoismaisin voimin tällä kertaa Tanskassa, Kööpenhami-
nan golfklubilla. Suomea edustivat Bernt ja Hans Heikel, Jere Heimonen sekä Sini Karttunen. Ottelun voitti-
vat tukholmalaiset, HGK:n joukkue oli kolmas

Päättäjäiset olivat kauden palkintojen jaon lisäksi myös musiikin juhlaa. Tunnelman Klubille loivat Jean S. 
yhtyeestä tunnetut muusikot, nyt nimellä ”Talin Ässät”
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Testien avulla 
tuloksien kimppuun
TPI (Titleist Performance Insti-
tute) on kehittänyt TPI-testin, 
jonka avulla etsitään kehosta 
golfin kannalta olennaisia on-
gelmia. Testi koostuu reilusta 
10 liiketestistä, jotka mittaa-
vat liikkuvuutta, tasapainoa ja 
voimaa. Joskus heikosti sujuvat 
lyönnit voivat olla täysin kehos-
ta peräisin esim. jos rintaranka 
ei kierry tarpeeksi, kunnolliseen 
loppuasentoon backswingissä ei 
pääse. Parempi lihaskunto myös 
suojaa loukkaantumisilta ja ki-
peytymisiltä.

Koska kausi 2012 sujui surke-
asti, päätin kokeilla jotain uut-
ta. Talvisena iltana löysin itse-
ni Talista TPI-testeistä. Teim-
me liikkeet Henrikki Tolosen 
johdolla, Henkan merkatessa 
jokaiselle pisteet ylös. Liikkeet 
tuntuivat järkeviltä: jos ylävar-
taloa ei pysty liikuttamaan niin, 
että alavartalo pysyy paikallaan, 
edessä on  mm. epätarkkoja put-
teja.  Henkka kertoi, että hyvä 
tasapaino erottaa maailman 
ihan terävimmän kärjen muista 
huippupelaajista: parhaat pelaa-
jat pysyvät paikallaan kuin pat-
saat hyvin pitkään. Minä mel-
kein kaadun parissa sekunnissa. 
”Harjoittelu auttaa”, lohduttaa 
Matti Lummaa. Myöskään har-
tiakierto vasemmalle ei suju 
ollenkaan, jossain jumittaa ja 
kovaa! Tämän takiako svingini 
näyttää chicken wingiltä?

Kotona avaan meilin ja lu-
en tulokseni. Your Golf Fitness 
Handicap is 14.7. Sen jälkeen 
on pari sivua tuloksia, hyvää 
mutta myös parannettavaa: 

- It was very difficult for you 
to stabilize your pelvis in brid-
ge position, which indicates a 
weakness in the right glute max. 
Right glute weakness can cause 
instability in your right leg du-
ring the backswing and limited 
power on the downswing.

- It is hard for you to rotate 
your lower body independently 

from your upper body. You tend 
to shift your pelvis laterally 
instead of rotating around your 
spine. We need to work on the 
coordination of this movement 
since it may cause sequencing 
problems on the downswing.

- Because of this limited flexi-
bility in your calf, maintaining 
a flexed posture from the waist 
down and preventing any for-
ward thrusting towards the golf 
ball during the downswing be-
comes close to impossible.

Voi apua, kuulostaa vaka-
valta!  Mytpi.com sivuilla on 
valmiina minulle laadittu har-
joitusohjelma. Aloittaminen 
tuntuu tervan juonnilta ja mistä 

minun mukamas pitäisi löytää 
aikaa tällaiseen?  Harjoituksia 
on viikossa kaksi ja koska yksi 
harjoitus kestää melkein tun-
nin, jaan ne kolmelle-neljälle 
päivälle. Perheen nuoriso räjäh-
tää nauruun löytäessään minut 
lattialta silta-asennosta.   Apu-
välineet eivät ole välttämättö-
miä, mutta joissain harjoituksis-
sa suositeltavia. Mies tuo avuli-
aasti kirpparituliaisina jumppa-
pallon. Se on parhaat päivänsä 
nähnyt ja sihahtaa ilkeästi kun 
heittäydyn sen päälle.  Tasapai-
noharjoituksia teen televisiota 
katsellessa, perunoiden kiehu-
mista odotellessa, milloin mis-
säkin. Hankalan alun jälkeen 
harjoitukset alkavat sujua, ei-
vätkä tunnu enää niin vaikeilta. 
Huomaan selvää kehitystä, en 
halua jättää kesken. Kun maa-
liskuussa pelimatkalla Roomas-
sa kroppa tuntuu hyvältä,  svin-
gaan paremmin ja helpommin,  
innostun ottamaan loppukirin.

Keväällä kokonnumme uu-
sintamittaukseen. Tasapaino-
testissä horjahdan muutamassa 
sekunnissa, niin kuin pari muu-
takin ryhmässä. Pyydämme lu-
paa saada uusia, mutta Henk-
ka pyörittää tuiman näköisenä 
päätään. Saan jälleen tulokset 
ja uuden ohjelman. Your Golf 
Fitness Handicap is 8,2!  Koska 
on jo toukokuu, uutta ohjelmaa 
en aloita, vihreä nurmi kutsuu. 
Ehkä teen ohjelman ensi talve-
na.

Kesällä peli sujuu paremmin, 
tiedä sitten mikä osuus on TPI-
harjoituksilla, olen harjoitellut 
talvella aika paljon muuten-
kin. Huomaan kiinnittäväni 
verryttelyyn paljon huomiota 
ja teen parhaita TPI-liikkeitä 
etenkin ennen kisoja.   Hyvässä 
lihaskunnossa olevat pelikave-
rit eivät testistä ole kaikki in-
nostuneet. ”Rahan haaskausta” 
sanoo yksi. Toinen kertoo, että 
liikkuvuus parani aivan liikaa ja 

pallot sinkoilivat minne sattuu 
koko kesän. Mikään ihmekonsti 
parempaan golfiin TPI-testi  ei 
yksistään tietenkään  ole. Us-
kon kuitenkin vilpittömästi, et-
tä meille kankikaikkosille nämä 
harjoitukset ovat hyvästä.

Tiina Selin

TPI-testejä ja fysiikkatree-
nejä on tarjolla jäsenille 
marras- ja joulukuussa sekä 
vuodenvaihteen jälkeen.

Jäsenille tarkoitetut val-
mennusryhmät aloittavat 
toimintansa tammikuun 
lopussa. Lisätiedot ja tar-
kemmat aikataulut liitty-
en talven opetus- ja val-
mennustarjonnasta löydät 
HGK:n kotisivuilta.

Henrikki Tolonen

Päävalmentaja Henrikki Tolonen (vas) 
ja fysiikkavalmentaja Martti Alanko 
Tekemässä TPI-testiä.

Tiina Selin Marisa Sgaravatti kilpailus-
sa Suomea edustamassa. Joukkue 
saavutti hopeaa!
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Tapahtumarikas kausi 2013
Mennyt pelikausi alkoi ennä-
tyslumisen talven jäljiltä peli-
en merkeissä vasta su 5.5. klo 
8.00, kun uskollinen aamupe-
laajamme Risto Hintikka lähti 
tekemään kauden ensimmäisen 
kierroksen. Kausi jatkuu tätäkin 
kirjoittaessa ja näyttäisi siltä, et-
tä kokonaiskierrokset päätyvät 
n. 800-1000 lisäykseen 2012 
verrattuna ja luku on yli 26.000. 
Luvussa eivät ole mukana pal-
loränninä pelatun 11-reikäisen 
syksykentän kierrokset.

Kisoja ja tapahtumia oli pal-
jon, varmaan jäsenten mielestä 
jopa liikaa. Perinteisen Erkon 
lisäksi pidimme kolme muu-
ta liiton virallista kilpailua, 
Tsemppitourin, Finnair Junior 
Tourin sekä Mid Tourin. Enpä 
usko että Suomesta toista noin 
aktiivista Golfliiton kisakenttää 
löytyi 2013.

Joka kuun viimeinen perjan-
tai oli ravintolassa barbeque-
ilta, joka houkutteli myös ul-
kopuolisia. Klubilla viihdyttiin 
pitkään myös Midsummerin, 
perinteisen Kevinge-ottelun ja 
erityisesti päättäjäisten jälkeen. 
Edellisenä keväänä tehdyt re-
montit yläkerrassa uusine ka-
lusteineen olivat osana klubin 
tapahtumia, mutta myös häis-
sä, joita Klubillamme pidettiin 
seitsemät. Sanoipa yksi pari 

”Tahdon” samaan aikaan kun 
alakerrassa pidettiin Golfliiton 
Seuratuomarikurssia.

Kentällä käärittiin hihat en-
tistä tarmokkaammin. Esan 
komennossa kenttähenkilös-
tö teki hienoa jälkeä peraten 
reuna-alueita ja villiintyneitä 
pusikoita, sillä seurauksella, et-
tä jopa vieraspelaajat alkoivat 
kiitoksin kommentoida Talin 
muuttumista aidoksi puistoken-
täksi. Tällä tiellä on hyvä olla, 
yhteisymmärryksessä Helsingin 
kaupungin kanssa, joka siunaa 
viime kädessä kaikki operaati-
omme vuokra-alueellamme.

Teknoksen liuotinvuoto alku-
kaudesta oli meille ensin pahal-
ta tuntunut takaisku. Mätäjoen 
kalakuolema oli lohdutonta 
katsottavaa. Yritys kuitenkin 
hoiti velvoitteensa loppujen 
lopuksi meidän kannalta hyvin, 
sillä heidän myötävaikutuksel-
la väylän 16 kohdalle saimme 
ihailtavaksemme aivan upeat 
kalaportaat ja luonnon kosken 
vanhan ja ruman settipadon 
tilalle. Nyt kun saamme vielä 
siihen uuden ja kauniin sillan 
jonain päivänä, myös tuo kohta 
nousee esteettisesti uudelle ta-
solle.

Kaupungin määräyksestä kaa-
tui myös tuo kuuluisa saarni 18 
väylältä. Puu natisi liitoksissaan 

ja sieltä tuli kesän aikana mie-
henpaksuinen oksa alas täy-
sin tyynellä, joten riskit olivat 
vain liian suuret. Sattumoisin 
kaatopäiväksi tuli 9/11 eli suo-
malaisittain syyskuun 11. (vrt. 
New York 2001). Kunnioitam-
me saarniamme vielä tämän 
lehden kansikuvassammekin. 
Monella on ikävä, moni hyker-
telee salaa tyytyväisyyttään…

Miten kausi meni? Kun tätä 
kirjoittaessa 233 jäsentä on vas-
tannut mielipidekyselyymme ja 
69 % on sitä mieltä, että koko-
naislaatumme on 2013 paran-
tunut. Se on huojentava tietoa 
ja antaa voimia kauteen 2014. 
Tarkempi analyysi tuloksista on 
ainakin referoiden vielä kevään 
lehdessä ja netissä jo joulukuun 
aikana.

Lopuksi esitän vielä omalta 
osaltani ISOT kiitokset kulu-
neesta kesästä kaikille HGK:n 
jäsenille ja johtokunnan jä-
senille, kuin myös ravintolan 
työntekijöille. Erikoiskiitos 
kuuluu Tiinalle ja caddie maste-
reille sekä Esalle ja kenttäväel-
le – teimme ihan kelpo kauden 
yhdessä!

Uusi kausi – uudet kujeet
Nyt syksyn ja talven aikana 

hiotaan sitten jälleen kynsiä 
ensi kautta ajatellen. Syysko-

kouksessamme 3.12. esitämme 
johtokunnan tärkeimmät pää-
tösehdotukset teille lukuina ja 
toimintasuunnitelmana. Sen 
verran voin jo ”paljastaa”, et-
tä maksuihin on tulossa aivan 
minimikorotukset, peliaikoja 
jäsenille on tarkoitus raivata 
hieman lisää ja että se tärkein, 
eli kenttä, pysyy edelleen kes-
kiössä. 

Kun tässä vaiheessa jo analy-
soin klubin aktiivien vastauksia 
mielipidekyselyssä, kenttä saisi 
40 % resursseista, jos jaossa on 
täydet 100. Tarkoittaa siis käy-
tännössä sitä, että jos ja kun 
meidän investointiraami on 
luokkaa 250.000 € vuodessa, 
on aivan oikeutettua käyttää n. 
100.000 € kenttään. Nyt syk-
syllä aloitettu alaväylien kui-
vatuksen perusparannus tulee 
olemaan sitä luokkaa. Mutta 
kukapa haluaisi nähdä rankka-
sateiden jälkeen oheista näkyä 
6:n väylällä, enää koskaan! Ja 
reuna-alueiden raivauksia jatke-
taan edelleen yhteisymmärryk-
sessä kaupungin viranomaisten 
kanssa, samoin kuin turvallisuu-
den edelleen parantamista aito-
jen ja istutuksien avuin.

Klubitalo nousee seuraavaksi 
tärkeimpänä investointikohtee-
na jäsenten mielissä. Olemme 
loppusuoralla hankkiaksemme 
kokonaisvaltaisen suunnitel-
man kartanon palauttamisek-
si loistoonsa, meidän ja siellä 
käyvien vieraitten silmänilok-
si. Pientä petrausta tehtiin jo 
2013, laittamalla parketteja ja 
kiviosan ulkokuosi kuntoon, 
mutta sisällä riittää töitä use-
ammaksi vuodeksi. Eniten re-
monttia huutavat wc-tilamme, 
ja jos kaikki menee nappiin, ne-
kin ehditään remontoida ennen 
kautta 2014. 

Hyvää talvikautta kaikille!
On aika toivottaa kaikille 
HGK:n jäsenille hyvää talvi-
kautta, samalla jo hyvää Jou-
lua ja entistä ehompaa Uutta 
Vuotta. Nämä kaksi vuotta 
seuran peräsimessä ovat men-
neet kuin siivillä ja on todella 
ollut ilo olla mukananne. Meil-
lä on oikeasti Suomen vanhin 
ja sitä kautta arvokkain seura, 
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BILIA OLARI
Automyynti
Olarinluoma 8

BILIA HERTTONIEMI
Automyynti
Puusepänkatu 2

AUTOMYYNTI 
Ma-pe klo 8-18, 
La klo 10-16

BILIA KAIVOKSELA
Automyynti
Vantaanlaaksontie 6

Väylillesi suunniteltu

Kuvan auto erikoisvarustein.

Volvo XC70                     Alk. 54 706 €

Volvo XC70 D4 AWD Edition aut. hinta alkaen 38 849 €, autovero 15 257,14 €, toimituskulut 600 €,  
kokonaishinta 54 706,14 €. Polttoaineen kulutus 6,4 l/100 km, CO2-päästöt 169 g/km.

Volvo AWD Edition -mallit nyt huippueduin. Etusi jopa 6 000 €!

RIP ”Sieppari” -saarni
18 väylän kuuluisa ”sieppari” 
lyheni Helsingin Kaupungin 
rakennusviraston päätöksellä 
muistomerkiksi 11.9.2013. Meil-
le niin rakas puu on ollut yhden 
jos toisen tuloksenteon tiellä 
vuosien varrella. Legendaarisen 
puun muisto elää niin jäsentem-
me kuin monen Talissa vierail-
leen kilpagolffarinkin mielissä.

LUKIJAKILPAILU
Kuinka paljon puu loppujen 
lopuksi vaikutti tuloksiimme? 
Arvaa ja voita pari pelilip-
pua vieraillesi kaudelle 2014. 
Vuonna 2012 reiän keskiarvo 
ylitys par 5:een oli 1,76. Mitä 
se oli nyt syksyllä, kun puu oli 
pois ”tieltä”? Laita vastauksesi 
marraskuun loppuun mennessä 
osoitteella toimisto@helsingin-
golfklubi.fi tai vastaa seuran Fa-
cebook sivuilla osoitteessa  www.
facebook.com/helsingingolfklubi

jonka perinteitä ei voi kukaan 
”nokittaa”. Me voimme tehdä 
tulevaisuudestamme entistäkin 
loistokkaamman, hyväksymällä 
myös vieraat aina klubillem-
me, olemalla oikealla tavalla 
”ylpeitä”, kuitenkaan koskaan 
olemalla ylpeitä tai nokkavia 
ketään Talia kohtaan lähesty-
vää tai tänne pelaamaan tule-
vaa kohtaan.  Toivon, että on-
nistumme olemaan avoimesti 
vieraanvarainen isäntä, omilla 
rahoillamme ylläpitämällä Klu-
billa, ja teemme Suomen golfil-
le sen pioneeriseuran velvoitta-
maa jälkeä, vuodesta toiseen.

Rakkaudella HGK:ta kohtaan,

Markku

Ps. loppuun perinteinen 
arvauskilpailu…
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Ryder Cup kävi kylässä
Yleensä vain USA:n ja Euroo-
pan välillä matkustava Ryder 
Cup poikkesi lokakuun alus-
sa tavanomaiselta reitiltään ja 
pistäytyi Suomessa, tarkem-
min sanottuna Nordcenterissä. 
Sinne sen oli tuonut Lontoon 
liepeillä sijaitsevan hienosto-
klubin Wentworthin toimitus-
johtaja Julian Small, jonka oli 
Suomeen houkutellut Mark-
ku Vartiainen, meidän entisen 
kapteenimme Jussi Vartiaisen 
kaksoisveli. Brittien PGA on 
vuosikaudet pitänyt majaansa 
juuri kyseisellä klubilla ja aina 
kun pokaali on Euroopan hal-
lussa, sitä säilytetään siellä. Kun 
kutsu kävi saapua tätä arvoesi-

nettä ihailemaan, ei siitä voinut 
luonnollisestikaan kieltäytyä. 
David Small piti samassa tilai-
suudessa myös esitelmän otte-
lusta, jota hän väitti maailman 
kolmanneksi seuratuimmaksi 
urheilutapahtumaksi. Olen itse 
seurannut otteluja jo kymmeniä 
vuosia niistä paljon lukien, tele-
visiossa kommentoiden ja usein 
myös kirjoitellen.

”Atlantic legs”
Yksi syy siihen, että tällaista ot-
telua alettiin pohtia johtui siitä, 
kun jenkit alkoivat 1920-luvul-
la osallistua British Openiin, oli 
heidän luonnollisesti ylitettävä 
Atlantti laivalla, joka merkitsi 

sitä, että vajaa viikko keinu-
villa laineilla sai aikaan vähän 
huteron ja tasapainottoman 
olon, eikä tärkeään kilpailuun 
voinut vain suin päin satamas-
ta rynnätä. Paikalle tultiin siis 
reilussa etuajassa ja tuon ajan 
täyttäminen, jollain vähem-
män tärkeällä pelaamisella tuli 
ajankohtaiseksi. Ensimmäinen 
epävirallinen ottelu USA:n ja 
brittien välillä käytiin jo vuon-
na 1922 jolloin pelipaikkana oli 
sattumoisin Skotlannin Glene-
agles, jossa seuraava ottelu ensi 
syksynä pelataan. Vähän mitta-
vampi, mutta edelleen epäviral-
linen ottelu pelattiin Lontoon 
Wentworthissa kesällä 1926 ja 

siellä, yleisön joukossa nähtiin 
69-vuotias siemenkaupalla ri-
kastunut Samuel Ryder, joka 
ihastui näkemäänsä niin, että 
meni ja teetti nimeään kanta-
van kultaisen pokaalin toivee-
naan, että näin hienon ottelun 
piti saada jatkoa. Tästä kultai-
sesta ja 250 puntaa maksanees-
ta pokaalista oteltiin ensim-
mäisessä virallisessa ottelussa 
jo seuraavana vuonna USA:n 
Worcesterissa lähellä Bostonin 
kaupunkia.

USA:n ylivoimaa
Briteillä (UK + Irlanti) oli vuo-
sikaudet suuria ongelmia pärjätä 
ottelussa ja jenkit olivat lopulta 
niin ylivoimaisia, että koko ot-
telun pelättiin kuihtuvan pois. 
Brittien onnistui voittaa vain 
vuosina 1929, 1933 ja 1957 mi-
kä teki, ainakin suuren yleisön 
mielestä, ottelusta vähemmän 

Lassi Tilander ja Ryder Cup Nordcenterin terasilla. Pokaalin kannessa oleva hahmo esittää Samuel Ryderin henkilökohtaista golfopettajaa nimeltä Abe Mitchell, joka 
teki vanhana aloittaneesta oppilaastaan jopa singelipelaajan. Mitchelliä pidettiin 1920-luvulla parhaana pelaajana, joka ei koskaan onnistunut voittamaan Majoria.
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kiinnostavan. Jenkkien puolelta 
tuli joskus 1970-luvulla itsensä 
Jack Nicklausin suusta ehdotus, 
että miksette ottaisi mukaan 
koko Eurooppaa. Näin tapah-
tuikin vuonna 1979, mutta 
jenkit jatkoivat meidän löylyt-
tämistä siitä huolimatta. Olin 
itse seuraamassa vuoden 1981 
ottelua Lontoon Walton Heat-
hissa. Siellä USA:n joukkue oli 
ennennäkemättömän vahva 
ja sen jäsenten yhteenlaskettu 
Major-voittojen määrä oli ällis-
tyttävät 50. (mm.Nicklaus 18, 
Tom Watson 9 ja Lee Trevino 
6) Tälle porukalle ei Eurooppa 
luonnollisestikaan mahtanut 
mitään, mutta sitten alkoivat 
puhaltaa muutoksen tuulet.

Tony Jacklin ja Seve 
Ballesteros
Vuonna 1983 Euroopan kap-
teeniksi valittiin ylpeä ja voi-
tontahtoinen britti Tony Jack-
lin, joka alkoi järjestellä oman 
joukkueensa puitteita niin, että 
näiden alemmuudentunne ka-
tosi ja he alkoivat tuntea todella 
olevansa osa jotain suurempaa. 
Koko ylöspito oli viiden täh-
den luokkaa ja matkan Atlan-
tin yli kruunasi tarkoitukseen 
vuokrattu yliäänikone Concor-
de Floridassa käydyn ottelun 
voitti edelleen USA, mutta ää-
rimmäisen niukasti. Myrskyva-
roitus oli kuitenkin annettu ja 
näistä tapahtumista alkoi paitsi 
Euroopan, niin myös koko ot-
telun arvostuksen jyrkkä nousu. 
Yksi vuoden 1983 ottelun näky-
vimmistä hahmoista oli Espan-
jan Seve Ballesteros, joka viih-
tyi tämäntapaisessa ottelussa 
kuin kala vedessä. Kaksi vuot-
ta aiemmin hän ei päässyt mu-
kaan ollenkaan kun, hänen eri 
kisajärjestäjiltä saamansa suuret 
starttirahat saivat kateelliset 
muut joukkueen jäsenet äänes-
tämään hänet pois joukkueesta.

Ensimmäinen voitto  
28 vuoteen
Vuoden 1985 ottelu pelattiin 
PGA:n tähän tarkoitukseen 
rakentamalla kentällä nimeltä 
Belfry, joka sijaitsi lähellä Bir-
minghamin kaupunkia Keski-
Englannissa. Tony Jacklinin 

kaksi vuotta aiemmin aloitta-
ma hurmio jatkui ja Eurooppa 
sai pokaalin haltuunsa kun Sam 
Torrance upotti pitkän birdie-
puttinsa viimeisellä viheriöllä. 
Kaksi vuotta myöhemmin oli 
vuorossa ensimmäinen vieras-
voitto kautta aikojen. USA:n 
tappio oli sitäkin kirveleväm-
pi koska ottelu käytiin heidän 
kapteeninsa omalla kentällä ni-
meltä Muirfield Village.

Euroopan hallitsema 
ajanjakso
Vuodesta 1985 Eurooppa on 
voittanut 9 ottelua, USA 4 ja 
yksi (1989) on päättynyt tasan. 
Alun perin leppoisana ystävyys-
otteluna alkanut tapahtuma on 
vähitellen muuttunut lähes so-
taisen kiihkeäksi ja otteluissa 
on nähty mm. paljon huonosti 
käyttäytyvää yleisöä, mikä ei ole 
niinkään suuri ihme kun muis-
taa kuinka vuoden 2008 USA:n 
joukkueen kapteeni Paul Azin-
ger antoi ennen ottelua lausun-
non, että hänen mielestään on 
ihan OK jos heidän silloinen 
kotiyleisönsä hurraa vastustaji-
en epäonnistumisille.

Skotlantiin pitkästä aikaa
Ensi vuoden ottelu käydään 
pitkästä aikaa lajin syntysijoil-
la Skotlannissa, jossa se on itse 
asiassa vieraillut aikaisemmin 
hämmästyttävästi vain yhden 
ainoan kerran. Silloin pelattiin 
tämänvuotisella Open-kentällä 
Muirfieldissä. Nyt peli käydään 
hienon Gleneagles-hotellin 
uusimmalla, Jack Nicklausin 
suunnittelemalla kentällä, joka 
valmistui vuosituhannen vaih-
teessa. Hotellin vanhat kentät, 
James Braidin suunnittelemat 
Kings- ja Queens-kentät ovat 
mielestäni parempia, mutta 
uudella kentällä pystytään hel-
pommin käsittelemään suuria 
yleisömääriä. USA:n joukku-
etta johtaa aina Skotlannissa 
hyvin viihtynyt legenda Tom 
Watson, joka johti myös vuon-
na 1993 viimeistä Euroopassa 
voittanutta joukkuetta. Euroo-
pan puikoissa on mukava ja 
kaikkien kanssa toimeentuleva 
Paul McGinley Irlannista.

Lassi Tilander

Ravintolan palsta

Tervehdys jäsenet!
Kausi on saatu päätökseen ja 
haluamme Talin kartanon hen-
kilökunnan puolesta kiittää 
jäseniä kuluneesta kaudesta. 
Toivommekin että yhteistyössä 
voisimme kehittää toimintaam-
me/palvelujamme jäsenistön 
suuntaan.
Voitte laittaa kehitysideoita ja 
ajatuksia miten voimme kehit-
tää Talin kartanoa teidän nä-
kökulmastanne. Laittakaa jutut 
/ vinkit suoraan osoitteeseen 

crister.nyberg@yritysjuhlat.
com, näin pystyn myös henki-
lökohtaisesti vastaamaan jos 
teillä on jotain joka askarruttaa 
mieltänne.

Hyvää joulu- ja talvitaukoa kai-
kille HGK:n jäsenille toivotta-
en!

Crister Nyberg
Ravintola Talin kartano

Joululounas katetaan 
ma 16.12 – pe 20.12 

klo 11.00 - 14.00.
Hinta 24,00€/henkilö. 

Varaukset 14.10.2013 lähtien 
arkisin numerosta 040-9003407 

(9.00-16.00 välisenä aikana) 

tai sähköpostitse 
talinkartano@yritysjuhlat.com

Tervetuloa!

Kartanon perinteinen 
joululounas



www.turotailor.fi

TURO TAILOR
TURO TAILOR | Kluuvikatu 6 | Helsinki   
+358 9 4257 8600 | Avoinna ark. 10-18 la 10-17

Riki Sorsan 
uusi albumi

Riki Sorsalta ilmestyy uusi albumi kolmentoista vuoden tau-
on jälkeen. Ikivihreitä uusina sovituksina esittelevä “Kun 
tunnet rakkauden”… suomalainen laulukirja julkaistiin 
18.10.

Jazzista ammentava albumi sisältää tunnelmallisina 
sovituksina 12 kaikkien suomalaisten tuntemaa klassik-
koa 30–70-luvuilta. Mukana on rakastettuja suomalai-
sia sävellyksiä sekä sen ajan suosittuja melodioita kuten 
”Laiskotellen”, ”Hymy”, ”Joet tulvimaan itke”, ”Vippaa 
mulle viitonen”, ”Mona Lisa” ja ”Kolmatta linjaa takaisin”.

”Saatuani takaisin laulun lahjan palasin menneisiin 
vuosikymmeniin. Nyt tunnen olevani valmis tulkitse-
maan näitä lauluja, jotka kuuluvat meidän kaikkien mu-
siikilliseen perinteeseen.”

Tilaa oma kappaleesi tai vaikkapa ystävillesi Joulu-
lahjaksi erikoishintaan 15 € nimikirjoituksin suoraan 
Rikiltä sähköpostitse rs1@saunalahti.fi. Lisää Rikistä 
löytyy netistä www.rikisorsa.com.

 – HGK:n jäsenille 

erikoishintaan nimikirjoituksin


