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Kausi 2014 alkamassa
– Risutalkoot la 26.4.

– Vuosikokous to 15.5.

Uusi kenttämestari 
Tuukka Mönttinen



2 Tali Golf

T A L I  G O L F

Tiedotustoimikunta
Lauri Gulin
Päivi Lenkkeri
Tiina Pulkkinen
Markku Ignatius 
Tiina Selin 
Kai Wist

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 lokakuussa
2014. Artikkelit tulee lähettää
31.8.2014 mennessä osoitteella
toimisto@helsingingolfklubi.fi.

HGK:n toimisto

Toiminnanjohtaja
Markku Ignatius
puh. 09-2252 3711
Sähköposti:  
markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi

Kenttämestari
Tuukka Mönttinen
puh. 040 766 4394
Sähköposti:  
tuukka.monttinen@helsingingolfklubi.fi

Palvelupäällikkö
Tiina Pulkkinen 
puh. 09-2252 3713
Sähköposti:
toimisto@helsingingolfklubi.fi

Ajanvaraus ja ilmoittautuminen 
kilpailuihin
puh. 09-2252 3710
ajanvaraus:  
kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti: caddiemaster@
helsingingolfklubi.fi

Päävalmentaja
Henrikki Tolonen, puh. 050 525 5685

Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh. 050 438 5125
Jani Saarinen, puh. 040 580 1747

Ravintola
puh. 09-2252 3717
Sähköposti:
talinkartano@yritysjuhlat.com

Talin ylivoimaisesti suurin haas-
te on meistä yleisesti vallitseva 
mielikuva - se mitä meistä puhu-
taan ja faktana muille esitetään. 
Lukuisa määrä tiedonomaista 
tunnetta, valitettavan usein 
virheellistä sellaista, vaikuttaa 
meihin, halusimme tai emme. 
Päätöksiä tehdään ja toimen-
piteitä esitetään toteutettaviksi 
mainitsemieni “mutujen” perus-
teella. Sitkein kaikista huhuista 
on faktana pidetty asia, ettei Ta-
liin pääse pelaamaan, koska se 
on suljettu klubi. Totuushan on 
aivan päinvastainen. Toistetaan 
nyt vielä kerran asian oikea lai-
ta.  Perjantaista sunnuntaihin 
ei ole kuin hcp-rajoitus, miehet 
30 ja daamit 36. Maanantaista 
torstaihin ovat ajat klo 14.00 ja 
18.00 välillä varattu jäsenille. 
Niinäkin aikoina pääsee pela-

HGK:n sääntömääräinen kevätkokous

maan jäsenen vieraana. Mui-
na aikoina arkisin rajoituksia 
ei ole. Paitsi jo mainittu hcp.  
Viikosta Tali on siis varattu 
jäsenten ja heidän vieraidensa 
käyttöön yhteensä vain 16 tun-
nin ajan. 

Kun media kirjoittaa tai ker-
too Talista/HGK:sta, ottavat 
he luonnollisesti ensimmäisenä 
yhteyttä joko minuun tai Mark-
kuun. Useammin kuin kerran 
on tilanne ollut sellainen, että 
ottaessaan yhteyttä, on tiedon 
kysyjällä ollut jo erittäin vahva 
tiedonomainen tunne siitä mil-
laisia me olemme. Lähtökohtai-
sesti hän siis penää meiltä vas-
tauksia olettamiinsa tai usko-
miinsa faktoihin. Kysymykset, 
joita meille esitetään, on siten 
kirjoitettu vallitsevien “totuuk-
sien” perusteella, ja ne ovat jo 

lähtökohtaisesti aivan pielessä. 
Usein olen saanut vastatakseni 
kysymyksiä, jotka on etukäteen 
asetettu sellaisiksi, ettei niihin 
voi oikein vastata. Kysymysten 
asetteluun on siis voimakkaas-
ti vaikuttanut meistä yleisesti 
vallitseva mielikuva tai se mitä 
meistä puhutaan. Hieman hu-
moristisesti voisin kuvailla mi-
nulle esitettyjä kysymyksiä esi-
merkillä kysymyksestä, johon ei 
oikein mitenkään kykene vas-
taamaan. Kysymys: “Vieläkö 
potkitte palloa raffissa?” – on 
sellainen. Tärkeintä on ymmär-
tää, että tässä tapauksessa vika 
ei välttämättä ole kysyjässä, 
vaikka siltä aluksi tuntuisikin.

Talven ja kevään värikkäät 
vaiheet kaupungin eri toimi-
joiden kanssa käydään läpi toi-
saalla tässä lehdessä. Samoin 
esitetään joitain toimenpiteitä 
vallitsevan tilanteen korjaami-
seksi. Mainetta korjaavia toi-
menpiteitä, isoja ja pieniä, on 
tehtävä tässä ja nyt. Niistä tar-
kemmin tässä lehdessä.

Uusi kenttämestarimme 
Tuukka Mönttinen on aloitta-
nut työnsä helmikuun alussa. 
Toivotan Tuukan erittäin ter-
vetulleeksi Taliin, samalla kun 
toivotan koko jäsenistöllemme 
erittäin antoisaa ja mukavaa 
golfkautta.

Lauri Gulin  
puheenjohtaja

Torstaina 15.5. klo 18 metropolian auditoriossa Vanhalla  
Viertotiellä Etelä-Haagassa. 

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

Tervetuloa!

Vieläkö potkitte palloa raffissa?
Puheenjohtajan tervehdys
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Joku viisas on sanonut, että hyvil-
lä lyönneillä on positiivinen vai-
kutus ja huonoilla lyönneillä ne-
gatiivinen, mutta pahin vaikutus 
on sillä, ettei lyö ollenkaan. Tätä 
artikkelia kirjoitettaessa maa on 
paljas, niin kuin se on ollut lähes 
koko talven, ja lämpötila lähente-
lee päivisin +8 astetta. Kohta ”ei 
lyö ollenkaan”-vaihe on jälleen 
ohi, ja pääsemme kentälle esittele-
mään hyvin talvehtinutta lyönti-
valikoimaamme. Kulunut talvi on 
toisaalta ollut siitä erikoinen, että 
monet ovat varmasti kotimaas-
sakin päässeet tekemään vuoden 
jokaiselle kuukaudelle golfmerkin-
nän ja voivat kehua pelanneensa 
Suomessa golfia ympäri vuoden. 

Töitä kentän parantamiseksi 
tehdään tulevallakin kaudella ta-
voitellen kentän parempaa pelat-
tavuutta ja jäsenten viihtyvyyttä. 
Uusi kenttämestari Tuukka Mönt-
tinen on esitellyt hienot suunnitel-
mansa johtokunnalle ja voimme 
innolla odottaa mihin kuntoon Ta-
li saadaan kesän aikana viritettyä. 
Olemme hyvissä käsissä. Kentän-
hoitotyöt vaikuttavat aina jossain 

määrin pelaamiseen, mutta niiden 
tavoitteena on kentän parempi 
pelattavuus ja miellyttävämpi pe-
likierros, joten suhtaudutaan posi-
tiivisesti parannustöihin.  

Kuten monet teistä varmasti 
huomasivat, niin viime talvena 
Helsingin kaupunginvaltuustos-
sa tehtiin aloite Talin golfkentän 
muuttamisesta asumiskäyttöön. 
Aloitetta on talven kuluessa kä-
sitelty liikuntalautakunnassa ja 
kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa ja käsittely jatkuu kaupun-
ginhallituksessa sekä aikanaan 
valtuustossa.  Klubin johtokunta 
on aktiivisesti ollut yhteydessä 
kaupunkiin ja sen päättäjiin an-
taen tietoa kentän laajasta käy-
töstä ja merkityksestä osana Ta-
lin liikuntapuiston virkistysaluet-
ta.  Kukin meistä jäsenistä pystyy 
omalta osaltaan vaikuttamaan 
Talin säilymiseen täysimittaise-
na golfkenttänä vaikuttamalla 
siihen mielikuvaan, joka meistä 
golffareista alueen muiden käyt-
täjien silmissä syntyy. Meidän on 
huomioitava, että olemme strate-
gisesti osa suurempaa Länsi-Hel-
singin virkistysaluetta ja että Ta-
lin pihapiirin ja kentän läpi sekä 
väylien reuna-alueilla kulkee tär-
keitä ulkoilureittejä. Toimintam-
me tulee olla muut virkistyskäyt-
täjät huomioon ottavaa ja edis-
tää kaikkien käyttäjien mieliku-
vaa hyvästä yhteiselosta. Oman 
käyttäytymisen lisäksi HGK voi 
vaikuttaa alueella liikkuvien 
positiiviseen mielikuvaan lisää-
mällä heidän turvallisuuttaan. 
Yksi suunnitelluista investointi-
kohteistamme tulee esimerkiksi 

olemaan aidan rakentaminen 14 
väylälle ja driving rangen aidan 
siirto taikka korotus. 

Meillä on jälleen vauhdikas 
kausi edessä. Kilpailukalenteri on 
melko täysi ja erilaisia tapahtumia 
on pitkin kesää. Johtokunta on 
kuitenkin entisestään vähentä-
nyt yritystapahtumia tavoitellen 
peliajan lisäämistä niin jäsenis-
tölle kuin vierailijoille. Klubiot-
teluita on niin junioreilla, klu-
bipelaajilla kuin senioreillakin. 
Perinteiset klubiottelut pelataan 
tänä kesänä kaikki vieraskentil-
lä. HGK:n ja SGK:n (Kevinge) 
välinen klubiottelu on maailman 
vanhin yhtäjaksoisesti pelattu 
klubiottelu. Ensimmäisen kerran 
pelattiin 6.6.1935 Tukholmassa 
ja Tukholma toimii myös tämän-
vuotisen 25 - 27.7. pelattavan 
ottelun isäntänä.  Ottelu on jär-
jestyksessään 79s, joten vuoden 
päästä Tali pääsee isännöimään 
80-vuotis juhlaottelua. Tali ei 
ole kertaakaan voittanut SGK:n 
joukkuetta heidän kotikentällään 
ja tähän lähdetään tänä vuonna 
hakemaan muutosta. Alustavasti 
on lisäksi sovittu, että klubiot-
telu EGS:ää ja SHG:tä vastaan 
pelataan 17.8. Espoon Golfseu-
ran kentällä ja Keimola Golfin 
kohtaamme 31.8. Keimolassa. 
Ohjelmaan kuuluu vielä perin-
teinen matkaottelu turkulaisia eli 
Aura Golfia vastaan ja eiköhän 
lähdetä sinnekin joukolla yhteis-
kuljetuksella näyttämään mistä 
talilaiset on tehty. Aura-ottelun 
aikataulu on vielä auki, mutta se 
tiedotetaan aikanaan nettisivuil-
la ja klubin ilmoitustaululla. 

Kapteenin palsta 
Seuratkaa myös juniori- ja seni-
oritoimikunnan omia tiedotteita 
klubiotteluista. 

Kausi on suunniteltu käynnis-
tettäväksi huhtikuun 26. päivä 
lauantaina perinteisellä risusavo-
talla. Allekirjoittanut on valitet-
tavasti tuolloin estynyt osallistu-
masta, koska olen samaan aikaan 
Skotlannissa pelaamassa Curlin-
gin Senioreiden MM-kilpailuissa 
ja joudutte odottamaan kauden 
avauslyöntiä toukokuun puolelle. 
Tästä sekä mahdollisista kelien 
aiheuttamista muutoksista mui-
hin aikatauluihin ja tapahtumiin 
tiedotetaan klubin nettisivuilla.  

Taliin on täksi kaudeksi otettu 
noin 60 uutta jäsentä. Toivotan 
kaikki uudet jäsenet sydämellises-
ti tervetulleiksi Taliin ja muistu-
tan, että tiistaina 6. toukokuuta 
klo 18 lukien järjestämme klu-
billa tulokasillan, jossa käymme 
läpi Talin historiaa, etikettiä ja 
käytäntöjä. Toivottavasti pääsen 
siellä tutustumaan mahdollisim-
man moneen teistä.    

Minut tavoittaa tulevanakin 
kautena klubilta harjoittelemas-
ta tai pelaamasta, mutta myös 
etäyhteydet toimivat. Käytössä 
on edelleen Talin terassilla oleva 
vihreä postilaatikko eli Toiveiden 
Tynnyri, johon voitte jättää mi-
nulle osoitettuja viestejä. Puheli-
mitse minut saa kiinni numeros-
ta 050-525 3747 ja sähköpostitse 
osoitteesta kai.wist@ fi.pwc.com. 

Toivotan kaikille jäsenillemme 
erinomaista golfkautta!

Kai Wist
kapteeni

Risusavotta ja kauden avajaiset
Lauantaina 26.4. klo 9.30 alkaen

Perinteiset kevättalkoot  - kaikki mukaan  
haravoimaan syksyn lehdet kentän ja klubin  
alueelta! Hernesoppatarjoilu. Talkoiden jälkeen 
lipunnosto. 

Tervetuloa kaikki mukaan siivoamaan  
Tali kesäkuntoon!

Tulokasilta
Tiistaina 6.5. klo 19 Klubitalolla.

Infotilaisuus HGK:n uusille jäsenille. Illan  
aikana käymme läpi Talin historiaa, perinteitä  
ja tapoja sekä kauden 2014 ohjelmaa. 

Tervetuloa!
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Moni kuvitteli, että päätösjuh-
lan jälkeen pelit olivat pelattu 
ja talvi tulossa.  Talvi ei tullut 
eikä tullut pakkasia vaan leuto 
kausi, ja kenttä oli pelattavassa 
kunnossa talvigreeneineen. On-
ko Helsingin sää muuttumassa 
niin että voidaan pelata golfia 
ympäri vuoden? Ihan näin ei 
käynyt mutta moni oli yhden 
mailan kanssa ulkoilemassa 
vielä loppiaisena kauniissa +6 
asteisessa säässä. Sen jälkeen 
sää muuttui, tulivat pakkaset, 
vähän lunta. Latukone pääsi 
töihin ja innokkaimmat ehtivät 
jo kiertää kentän sukset jalassa. 
Itse odotin enempi lunta ja pa-
rempia latuja ja niitä sai tänä 
vuonna odottaa. Lumi suli pois 
ja maaliskuu alkoi keväisessä 
säässä. Innokkaimmat kyseli-
vät jo kentän avaamista ja tieto 
Peuramaan par 3 kentän avaa-
misesta kiiri kaikkien korviin. 
Toisin kävi, vesisade muuttui 
lumeksi ja kenttä sai uudelleen 
valkoisen peitteen. Ei taida Ete-
lä-Suomi antaa mahdollisuutta 
ympärivuotiseen golfkauteen. 

Pitää malttaa odottaa kevättä ja 
kauden alkua. Sitä tehdessä voi 
osallistua talviharjoitteluun, lo-
mailla etelässä tai muuten vain 
nauttia vaihtelevasta säästä päi-
vän pidentyessä.

Klubitoimikunta on jo ko-
koontunut tälle vuodelle ja 
suunnitellut tulevan kauden oh-
jelmaa. Risusavotta avaa kauden 
la 26.4. Kaikki siis mukaan siis-
timään klubitalon ympäristöä. 
Palkaksi saamme perinteiset 
hernekeiton ja makkaran. Nais-
ten kevätkokous pidetään ma 
12.5. Ohjelmassa on tuttuun ta-

paan Johanna Salovaaran järjes-
tämä muotinäytös. Paikalla on 
myös muutamia tuote-esittelyjä. 
Saamme nauttia myös ravinto-
lan herkullisista tarjoiluista.

Perhepäivätapahtuma on la 
24.5. BBQ illat jatkuvat joka 
kuukauden viimeisenä perjantai-
na joista ensimmäinen on 30.5. 
Kesän hyväntekeväisyystempaus, 
Lastensairaalascramble, pelataan 
14.6. 3- hengen joukkuein. Tä-
hän toivomme runsasta osanot-
toa ja tukea hyvän asian puoles-
ta. Kilpailun tuotto menee Las-
tenklinikoiden Kummien kautta 
Uuden Lastensairaalan rakenta-
misprojektiin.

Juhannuksen juhlinnan aloi-
tamme jälleen Midnightin mer-
keissä torstaina 19.6. Luvassa on 
jälleen kerran mukavaa yhdessä-
oloa, rentoa kisailua kesäyössä, 
hyvää ruokaa ja juomaa ja jotain 
pientä viihdettäkin.

Naisten Interclub-sarja jatkuu 
edellisten vuosien malli mukaan. 
Talin osakilpailu pelataan per-
jantaina 27.6. Muut osakilpailut 
pelataan Sarfvikissa, Masterissa 
ja Espoon Golfseurassa.

Toivomme runsasta osallistu-
mista myös naisten haasterei-
käpeliin. Siinä pelataan itse so-
vittuina aikoina reikäpelisarjaa 
tasoitusten kera. Reikäpeli on 
hauska ja vähän erilainen peli-
muoto perinteisen pistebogin tai 
lyöntipelin sijaan. Samalla voit 
tutustua uusiin pelikavereihin.

Tämän vuoden klubimatkal-
la suuntaamme länteen. Matka 
Mauritzbergin linnaan järjes-

tetään 8.-9.7. niin, että lähtö 
on 7.7. illalla Turusta ja paluu 
10.7. aamulla Turkuun. Oma 
bussi kuljettaa meidät Talista 
Turkuun ja Tukholmasta Mau-
ritzbergiin ja takaisin. Mukaan 
mahtuu 30 innostunutta Ta-
lilaista. Ilmoittaudu matkalle 
mukaan toimistoon.

Member & Guest päivää vie-
tetään lauantaina 19.7. Päivän 
tarkempi ohjelma selviää myö-
hemmin, mutta ideana on tarjo-
ta jäsenille ja heidän vierailleen 
mukava golfpäivä Talissa. Erkko 
Trophy pelataan viikkoa totut-
tua myöhemmin ja tänä vuonna 
tarjoamme jäsenille ennen kil-
pailuviikon alkua Erkko Special 
for Members päivän lauantaina 
16.8. Pelataan huippukuntoisel-
la kentällä ja juhlitaan yhdessä 
elokuun illassa.

Rapugolf pelataan elokuun 
lopussa 30.8. Syksyn viimeisen 
BBQ-illan yhteydessä järjeste-
tään aikuisten Valopallo-kisa 
muutaman vuoden tauon jäl-
keen. Kauden päättäjäisiä vie-
tetään scramblen, palkintojen-
jaeon ja iltabileiden merkeissä 
lauantaina 4.10. Seuraa netti-
sivujamme ja Facebookia sekä 
sähköpostiin kolahtavia uutis-
kirjeitä.  Niissä tulee kaikista 
tapahtumista lisätietoa lähem-
pänä kyseistä ajankohtaa.

Koko klubitoimikunnan puo-
lesta toivotan oikein iloista ja 
aurinkoista golfkesää,

Sylvi Beck
Naisten kapteeni

Katsaus tähän hetkeen ja tulevaisuuteen
Klubitoimikunta

Naisten kevätkokous

 Maanantaina 12.5. klo 18

Ohjelmassa perinteinen muotinäytös sekä katsaus kauden tapahtumiin. 

Lämpimästi tervetuloa kaikki HGK:n ladyt!

Sylvi Beck
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Junioritoimikunta

Hauskaa golfia junnujen tapaan
Hyvää kevättä HGK:laiset. 
Olen Toomas Kalpio ja valikoi-
duin syyskokouksessa Juniori-
toimikunnan puheenjohtajaksi 
ja siten johtokunnan jäseneksi 
– kiitos luottamuksesta! 

Hyvä ystäväni, golf pro ta-
paa sanoa: ”Muistakaa pelata 
golfia siksi, että se on hauskaa. 
Matkikaa junioreita, koska he 
ymmärtävät hauskan päälle.” 
Olen myös itse tuon koulukun-
nan edustaja ja puolestapuhu-
ja. Juniori-ikäisestä lähtien on 
hyvä asettaa tavoitteita, sellai-
sia joihin pienellä puristuksella 
myös päästään koska onnistu-
misen elämykset ovat tärkeitä 
junnuille. Ilman tavoitteiden 
asettamista ja sitä pientä puris-
tusta ei tapahdu kehittymistä ja 

mitä nopeammin nuori huomaa 
kehittyvänsä, sitä hauskempaa 
harrastaminen ja kilpailemi-
nenkin on. HGK:n juniorityö 
koskien aina farmista edustus-
pelaajiin perustuu ilokseni näi-
hin samoihin ajatuksiin – leikin 
kautta itsenäisen harjoittelun 
opetteluun ja kilpailemiseen.

Olen viimeisen 10 vuoden ai-
kana seurannut muutaman eri 
urheilulajin junioritoimintaa 
vanhemman roolissa ja itse ur-
heilutaustan omaavana ymmär-
rän myös juniorivalmennuksen 
roolin kasvattajana. Moni jouk-
kuelaji kasvattaa nuorista karri-
koidusti sanottuna kyseisen la-
jin mukaisia ja näköisiä, urhei-
lullisia nuoria ihmisiä. Vähek-
symättä lainkaan muita lajeja, 

nostaisin golfin vielä porrasta 
ylemmäksi lähes ylivoimaisen 
monipuolisena kasvattajana. 
Edellä mainittujen lisäksi lajiin 
integroitu peruskäyttäytymis-
säännöstö, sosiaalisen kanssa-
käymisen lähes automaattinen 
sisäistäminen – asioita joista me 
vanhemmat olemme kovin iloi-
sia ja kiitollisia. 

Junioreitamme kannuste-
taan pelaamaan mahdolli-
simman paljon ja rohkeasti 
liittymään ryhmään vaikkei 
tuttuja tai ikätovereita poru-
kassa olisikaan ja ilahduttavan 
moni näin urheasti toimiikin. 
HGK:ssa juniorimme pelaavat 
historian lehtien havinassa, 
mutta kuinka moni heistä sitä 
kuuntelee tai ymmärtää kuun-
nella? Vaikka en enää ihan jun-
nu ole itsekään, niin huomaan 
harva se kierros kuulevani noi-
ta havinoita pelikavereilta ko-
kemuksina ja tarinoina golfista, 
Talista, Helsingistä ja elämäs-
tä. Seniorit, veteraanit, kaik-
ki, kannustakaa, rohkaiskaa ja 
haastakaa junnujamme pelaa-
maan kanssanne, haastatelkaa 
junnuja ja oppikaa toisiltanne 
sitä golfia… ja sitä elämää :).

Nähdään Talissa,
 

   Kalpion Tomppa

Farmijunnujen kauden avajaiset
Perjantaina 16.5. klo 17 alkaen. Aluksi pelataan  
5 reiän leikkimielinen kilpailu, jonka jälkeen  
yhteinen ruokailu ja palkintojen jako. Samalla  
sovitaan yhdessä pelisäännöt kesälle 2014.  
Tilaisuus päättyy noin klo 20.

Kaikki farmilaiset ovat tervetulleita mukaan! 
Ilmoittautumiset toimistoon 9.5. mennessä,  
toimisto(a)helsingingolfklubi.fi tai (09) 22523713.

Talin junnut pelasivat voitokkaasti klubiottelun Kevingen junnuja vastaan viime kesänä

HGK:n junnufarmilaiset 
treenaavat harjoitus- 
alueille seuraavasti

Toukokuu
Tiistai 
klo 17–18 Farmi 4
klo 18–19 Farmi 3

Keskiviikko
klo 17–18 Farmi 2
klo 18–19 Farmi 1

Kesäkuu-Elokuu
Maanantai
klo 17–18 Farmi 2
klo 18–19 Farmi 1

Tiistai
klo 17–18 Farmi 4
klo 18–19 Farmi 3

Keskiviikko
klo 13–14.15 Farmi 2
klo 14.30–15.45 Farmi 1

Torstai
klo 13–14.15 Farmi 4
klo 14.30–15.45 Farmi 3

Syyskuu
Maanantai
klo 17–18 Farmi 2
klo 18–19 Farmi 1

Tiistai
klo 17–18 Farmi 4
klo 18–19 Farmi 3

Keskiviikko
klo 17–18 Farmi 2
klo 18–19 Farmi 1

Torstai
klo 17–18 Farmi 4
klo 18–19 Farmi 3

Toomas Kalpio
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Kilpailutoimikunnan uuden pj:n terveiset

Kilpaileminen on olennainen 
osa golfia ja Talin henkeä. Mi-
nulla on ollut mahdollisuus 
edustaa seuraamme kilpapelaa-
jana, ja olen saanut sitä kautta 
mahdottoman määrän tukea 
niin pelillisesti kuin myös elä-
määni. Toiminnan avulla on-
nistuin aikoinaan siirtymään 
ammattilaiseksi ja toteutta-
maan unelmani. En ole ainoa, 
jolle mahdollisuus paremmasta 
tulevaisuudesta on tarjoutunut 
edustusjoukkueen kautta. Tätä 
perinnettä on syytä arvostaa ja 
myös jatkossa kehittää, sillä se 
on tarkoitettu kaikille, jotka 
haaveilevat paremmasta pelis-
tä, kunnosta tai muuten vain 
aktiivisemmasta elämästä.  

Syyskokouksen aikaan koin, 
että paras tapa osoittaa kiitol-

lisuuteni olisi ryhtyä hakemaan 
tätä vastuuta, ja olen äärimmäi-
sen kiitollinen että jäsenistö 
valitsi minut tähän tehtävään. 
Haluan osoittaa että Talin kil-
pailutoiminta on arvokasta 
meille kaikille ja että meillä 
on iso mahdollisuus kehittyä 
seurana. Haluan jokaisen ym-
märtävän ja kokevan että golf 
on varteenotettava urheilulaji, 
joka kasvattaa ja että Tali muun 
muassa tällä tavoin osallistuu 
yhteiskunnan kehitykseen.

Kilpagolf, Talissa ja muualla, 
on vuosien varrella muuttunut. 
Valmennus on kehittynyt, kun-
nianhimo kasvanut ja kilpailu 
kiertueilla koventunut. Olo-
suhteet huomioiden jokaisel-
la jäsenellä on syytä olla ylpeä 
edustuspelaajiemme saavutuk-

sista. Siksi haluan korostaa toi-
mikuntien välistä yhteistyötä 
ja luoda motivoivan alustan, 
joka palvelee jokaista jäsentä. 
Opetellaan voittamaan ja pär-
jäämään kotikentällä, tarjotaan 
mahdollisuuksia menestyä muu-
alla ja palataan Taliin jakamaan 
kokemuksia. Osallistumalla 
seuran järjestämiin kisoihin 
olet mukana rakentamassa sitä 
pohjaa, jota tarvitaan menesty-
miseen. Tarjoutumalla vapaa-
ehtoiseksi tai kouluttautumalla 
esimerkiksi tuomariksi osoitat 
tukea seuraasi ja lajiasi kohtaan. 

Seuran mestaruuskilpailut 
pelataan elokuussa totuttua ai-
kaisemmin (1.-3.8.) ja Erkko 
Trophy kolme viikkoa myöhem-
min (21–23.8.). Toivottavasti 
uusi ajankohta lisää jäsenistön 
halukkuutta ja kykyä osallistua 
mestaruuskisoihin, sekä toimia 
vapaaehtoisena Erkko Trophyn 
aikana. Kilpailukalenteri on 
näin ennakkoon katsottuna 
hyvin monipuolinen ja värikäs, 
kuten se on aina ollut, joten 
valmistaudu henkisesti ja pe-
lillisesti jännittävään kisakau-
teen. Jos jännitystä ei tunnu 
olevan riittävästä, on kaudelle 
lisätty jäsenetu, joka mahdollis-
taa kolmen peräkkäisen lähdön 
ajanvarauksen. Toivoisin, et-
tä järjestäisitte pienimuotoisia 
kilpailuja, joissa kokeilette eri 
pelimuotoja ja kutsutte mukaan 
mukavan porukan. Jos konsep-
tillanne tuntuu olevan vetoa, 
mietitään yhdessä kuinka voi-
simme kasvattaa teidän ajatuk-
sestanne täysikasvuisen kisan. 
Tämä on ketterä ja startup-
mainen tapa luoda peliin uutta 
sisältöä ja mitä mainioin keino 
houkutella mukaan niitä jotka 
ei muuten lähtisi kisaamaan.

Oletko muuten sama pe-
laaja paperilla kuin kentäl-
lä? Tasoitusten vuositarkistus, 
AHR, tehtiin tammikuussa ja 
sen myötä tasoitus on voinut 
muuttua suuntaan tai toiseen. 
Pyydän, että jokainen tarkistaa 
ennen kauden alkua oman ta-

soituksensa, sillä pelaaja on aina 
viime kädessä vastuussa omasta 
tasoituksestaan. Voit samalla 
myös tarkistaa onko tasoituksesi 
aktiivinen. Tästä merkkinä sen 
perässä on jäsentiedoissa tähti.  
Mikäli tähti puuttuu eikä sinul-
la ole aktiivista EGA-tasoitusta 
eli et jättänyt vähintään neljää 
tasoituskorttia viime vuonna, 
et voi myöskään osallistua kil-
pailuihin, joissa EGA-tasoitus 
vaaditaan. Voit kuitenkin yhä 
nauttia sosiaalisesta golfista. 
Saat tälle vuodelle EGA-ta-
soituksen jättämällä kauden 
alettua kolme tasoituskorttia 
caddiemasterille. Henkilökoh-
taisesti minunkin on tehtävä 
samoin, koska takaisin amatöö-
riksi siirtyneenä tarvitsen ak-
tiivisen EGA-tasoituksen osal-
listuakseni kilpailuihin. Ajatus 
siitä, että pitäisi määritellä pe-
litasoni uudestaan, on hieman 
pelottava. Rohkaisen kuitenkin 
jokaista jäsentä ylläpitämään 
aktiivista tasoitusta, jättämällä 
seuraavan kauden aikana aina-
kin neljä tasoituskorttia. Kaikis-
sa tasoitusasioissa voit kääntyä 
kilpailutoimikunnan tai toimis-
ton puoleen.

Terveisin,
Thomas Hutton

Kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja 

Thomas Hutton

 Talin kasvatti Antti Lassila Erkko Trophyssa.
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Suunnitelmia ja sopeutumista
Kenttämestarin esittely

Kaksi ensimmäistä kuukautta 
Talissa on mennyt siivillä. Olen 
tutustunut talon tapoihin ja tie-
tysti myös henkilökuntaan, pal-
jon olen oppinut mutta paljon 
on vielä opittavaakin. Kymme-
nen vuotta Hill Side Golfissa oli 
hienoa aikaa, mutta niin tässä, 
kuin monessa muussakin asiassa 
vaihtelu todella virkistää. Olen 
todella innoissani siitä, että sain 
kunnian tulla hoitamaan Suo-
men vanhinta ja luonnollisesti 
ensimmäistä golfkenttää. Lo-
mallani luin Lassi Tilanderin 
kirjoittaman HGK:n 75-vuo-
tis historiikin. Sen perusteella 
on helppo todeta, että Tali ei 
ole pelkästään osa suomalaista 
golf-historiaa. On sanomatta-
kin selvää, että kenttämme on 
myös merkittävä osa Helsingin 
ja Suomen historiaa. Talissa on 
aina sopeuduttu: ensimmäiset 
vuodet pelattiin golfia ja jalka-
palloa kentän alueella vuorotel-
len, sodan aikana kasvatettiin 
perunoita ihmisille ja heinää 
hevosille, nykyään kenttäm-
me alue ja sen ympäristö toimii 
pelaajien lisäksi myös satojen 
helsinkiläisten ulkoilualuee-
na. Vihdin maaseudulta siirty-
neenä on ollut mukava nähdä, 
että myös ne, jotka eivät pelaa 
golfia, hyötyvät golfkentän alu-
eesta. Toivottavasti näin tulee 
olemaan vielä pitkään.

tyleikkurin ja väyläilmastimen 
ja nämä laitteet tulevat näky-
mään kentällämme jatkossa 
säännöllisesti. Pystyleikkurilla 
poistetaan väylien pinnasta 
pesusienimäistä kuitukerrosta, 
joka sitoo kosteutta itseensä. 
Kun suurimmasta määrästä kui-
tua on päästy eroon, jatketaan 
hiekoituksella ja väyläilmas-
timella. Ilmastin lisää nimen-
sä mukaisesti ilman määrää 
kasvualustassa, mutta samal-
la edesauttaa vesien pääsyä 
vanhoihin peltosalaojiimme. 
Hiekkaa käytämme jotta nuo 
pystysuuntaan tehdyt reiät sa-
laojiin pysyisivät auki. Hiekka 
myös tasaa pieniä epätasai-
suuksia peliväylien pinnassa. 
Samantyyppistä hoitoa tullaan 
tekemään myös lyöntipaikoille, 
tosin hieman eri kokoluokan 
koneilla.

Entäs ne viheriöt? Tällä het-
kellä heinälajina on paljon 
kylänurmikkaa ja jonkun ver-
ran rönsyrölliä. Tälle vuodelle 
olemme valinneet kaksi uutta 

rönsyröllilajiketta, joiden ni-
met ovat 007 ja V8. Molem-
mille rölleille on ominaista 
erittäin tiheä ja aggressiivinen 
kasvutapa. Myös kevään kas-
vuun lähtö pitäisi olla vanhoja 
lajikkeita nopeampaa. Tilan-
teen vaatiessa leikkuukorko 
voidaan tiputtaa jopa 2 milli-
metriin. Heti kun yöpakkasten 
riski on ohi, tehdään viheri-
öille kevään kylvötyöt, joiden 
onnistuminen on paras mah-
dollinen lähtökohta. Suunni-
telmana on, että viheriöt pi-
dettäisiin 10–14 päivää kylvö-
päivästä harsojen alla suojassa, 
jonka jälkeen ne avataan kesän 
peleille. Alussa pelataan näillä 
näkymin tilapäisille ”talvivi-
heriöille”. Toki kevään edetes-
sä ja säiden muuttuessa tilanne 
voi vielä muuttua. Toivotaan 
kuitenkin aikaista ja lämmintä 
kevättä.

Kentällä tavataan!

Ystävällisin terveisin,
Tuukka Mönttinen, kenttämestari

Sitten itse kentänhoitoon! 
Tärkeintä uudelle kentälle 
tullessa on tietää mitä hoide-
taan, näin ollen opiskeltavaa 
on riittänyt ja riittää edelleen. 
Väylien pohjamateriaalit, vi-
heriöiden rakenteet, kastelu-
järjestelmän toimivuus, konei-
den kunto ja tietysti hoidetta-
vat heinälajit täytyy selvittää. 
Talin kenttää on rakennettu 
yli 80 vuotta ja tämän takia eri 
aikoina tehtyjä alueita on tehty 
eri tavalla. Kentänhoidon puu-
hista on ollut mukava kuunnel-
la Asko Arkkolan kertomuk-
sia. Tällä hetkellä polte päästä 
kentälle aloittelemaan valmis-
televia hoitotoimenpiteitä on 
suuri. Isoimpana projektina on 
viedä alaväylien kuivatuspro-
jekti loppuun. Toivottavasti 
märkyys alaväylillä vähentyi-
si ja voisimme jatkossa pelata 
kuivemmalla kentällä. Väylien 
hoitoon on tarkoitus muuten-
kin kiinnittää enemmän huo-
miota. Olemme hankkineet 
uuden isomman traktorin, pys-

Thomas Hutton

Tuukka

Alaväylien kuivatusprojekti saatetaan kevään aikana loppuun.
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Senioritoimikunta  

Senioritoimintaa kesällä 2014
Aikainen kevät on saanut mei-
dät kaikki uskomaan kenttäm-
me varhaiseen avautumiseen. 
Uusi kenttämestarimme kui-
tenkin varoitteli jo talvella 
liiallisesta optimismista, koska 
syksyn korjaustöiden jäljiltä 
kenttä ei heti ole täysikuntoi-
nen. Tästä johtuen senioritoi-
mikunta onkin päättänyt lykä-
tä kauden alkua eli seniorimaa-
nantaiden aloitusta viikolla 
normaalista eteenpäin. Ava-
us kauteen on maanantaina 
19.5. klo 10.00. Samasta syys-
tä olemme myös järjestämässä 
senioreille yhteisen varhaisen 
pelimatkan Ahvenanmaalle 
13.-15.5. Matka toteutetaan 
jos mukaan tulee vähintään 
20 pelaajaa maksimin olles-
sa 36. Matkalle voidaan ottaa 
jos tilaa jää, myös muita klu-
bimme jäseniä. Lähtö tapah-
tuu varhain tiistaiaamuna Ta-
lista bussilla Turkuun ja sieltä 
Maarianhaminaan. Iltapäiväl-
lä pelaamme kierroksen Ålands 
Golfklubin kentällä ja yövym-
me Maarianhaminassa. Toisena 
päivänä pelaamme uuden kier-
roksen ja palaamme yölaivalla 
seuraavana aamuna Helsinkiin. 
Matkalle ilmoittautuminen ta-
pahtuu Tiinalle toimistoomme. 

Lisätietoja matkasta on netti-
sivuillamme.

Kauden muu ohjelma koos-
tuu pääasiassa perinteisistä ak-
tiviteeteistä. Kauden alussa 5.5. 
klo 18.00 aloitamme Kartanol-
la perinteisellä seniori-illalla. 
Ohjelmassa on mm. tarkemmat 
kuvaukset kauden tapahtumis-
ta. Kilpaileville seniorigolffa-
reille tietoa tuo SGS:n edusta-
ja ja  kenttämestarimme kertoo 
kentän tilanteesta ja esittelee 
myös itsensä. Lopullinen ohjel-
ma valmistuu kuitenkin vasta 
tuonnempana joten yllätyksiä-
kin voi olla luvassa. Toivomme 
runsasta osanottoa!

Toimikunta on alustavas-
ti lupautunut organisoimaan 
kenttävalvonnan kauden aika-
na. Koska tehtävä on haasteel-
linen, pyydämmekin jo nyt val-
vontatoiminnasta kiinnostu-
neita ilmoittautumaan toimis-
toon. Seniori-illassa käymme 
läpi yksityiskohtia ja kaikille 
ilmoittautuneille järjestämme 
koulutuksen toukokuun puo-
lessa välissä. Tarkoituksena on 
koota ”pooli”, joka ryhmän ve-
täjän kanssa sopii valvonnan 
laajuudesta ja aikatauluista. 
Tulkaa rohkeasti mukaan, em-
me hae poliiseja kentälle vaan 

mieluummin pelaajia avustavia 
henkilöitä jotta pelimme sujui-
si nopeasti ja turvallisesti.

Kuten yllä jo mainitsin se-
niorimaanantait alkavat 19.5. 
Pelaamme siitä lähtien joka 
maanantai aina syyskuun puo-
leenväliin saakka. Pelit pela-
taan viime vuoden säännöillä 
pääsääntöisesti pistebogey-
peleinä. Vain kuukauden en-
simmäisen maanantain peli on 
lyöntipeli. Poikkeuksena on 
toukokuun ensimmäinen pe-
li, joka pelataan pistebogeyna. 
Pelaajille annetaan koko kau-
den aikana taas ns. formulapis-
teitä ja kauden lopussa parhaat 
palkitaan yhteisessä palkinto-
jenjakotilaisuudessa. Tulkaa 
taas rohkeasti mukaan, kysees-
sähän ei ole ryppyotsainen kil-
pailu vaan mukava yhteinen 
pelitapahtuma! Kauden päät-
teeksi järjestämme taas suosi-
tun senioreiden syysscramblen 
yhteislähtönä maanantaina 
22.9. klo 9.00.

Kuten julkisuudessakin on 
viime aikoina usein mainittu, 
klubiamme pidetään varsin 
yleisesti suljettuna ”herraklu-
bina”. Totuushan on luonnol-
lisesti aivan toisenlainen, ku-
ten mm. johtokunta on kirjel-

mässään Helsingin kaupungille 
uskottavasti kertonut. Seniori-
toimikunta kantaa ensi kesänä 
oman kortensa tähän avoimen 
klubin imagon kehittämiseen 
järjestämällä yhdessä Suomen 
Golfseniorit ry:n kanssa senio-
reiden kesäpäivän Talissa 15.7. 
Tilaisuuteen mahtuu mukaan 
yhteensä n. 100 pelaajaa, joista 
korkeintaan 25 on Talista. Oh-
jelmaan kuuluu yhteislähtöi-
nen peli (pistebogey), palkin-
tojen jako, ruokailu ja hieman 
muuta viihdettä. Osallistujat 
hyväksytään ilmoittautumis-
järjestyksessä, joten olkaahan 
talilaiset valppaina kun asia 
tulee julkiseksi. Toivottakaam-
me vierailijat tervetulleiksi ja 
viihtymään Talin perinteisessä 
miljöössä.

Edellä mainituista asioista ja 
paljon muustakin kuulette lisää 
kun tulette mukaan yhteiseen 
iltatilaisuuteemme 5.5. karta-
nolla.

   
Hyvää tulevan kauden odot-

telua kaikille! 

Senioritoimikunta
Rauli Askolin

Vapaaehtoiseksi valvojaksi Taliin?

Senioritoimikunta kokoaa vapaaehtoisia valvojia, jotka huolehtivat pelin sujuvuudesta ensi 
kesänä.
 
Haluatko olla mukana auttamassa pelaajia sujuvaan peliin? Senioritoimikunta kokoaa vapaa-
ehtoisten valvojien poolia, joka pitää huolen siitä, että peli Talissa sujuu jouhevasti ja pelaajat 
viihtyvät kentällä. Valvonta tehdään vapaaehtoispohjalta. Helsingin Golfklubi tarjoaa valvojil-
le luonaan valvontavuoron aikana sekä huolehtii heidän koulutuksestaan. Valvojien koulutus-
tilaisuus pidetään maanantaina 12.5. klo 14.00.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä toimistoon ja ilmoittaudu mukaan. Tiina kerää ilmoittautumiset 
joko sähköpostilla toimisto@helsingingolfklubi.fi tai puhelimitse 09-22523713.
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Talin kehittäminen jatkuu
Toiminnanjohtajan palsta

Toinen kausi operatiivisessa 
ruorissa on takana ja kolmas al-
kaa. Innolla odotan taas uutta 
kautta, olkoonkin, että haastei-
ta ja tekemistä riittää eivätkä 
tule asiat valmiiksi vielä tänä-
kään vuonna. Mutta suunta on 
selvä ja Talin kehittäminen jat-
kuu, niin pienissä kuin hieman 
isommissakin asioissa.

Talin imago
Kirjoittelin vuosi sitten imagos-
ta ja kuinka me voimme siihen 
vaikuttaa. HGK:n imago on 
edelleen näyttänyt olevan hie-
man vääristynyt ja valitettavasti 
vieläpä meille tärkeän viiteryh-
män eli kunnallispoliitikkojen 
keskuudessa. Siitä osoituksena 
on lähes valheellisin perustein 
käyntiin lähtenyt valtuustoaloi-
te alueen muuttamisesta asuin-
käyttöön. Tästä on kirjoitus 
toisaalla tässä lehdessä, joten ei 
siitä tässä sen enempää.

kohteena, jossa jokainen golfari 
kävisi edes kerran.

Omasta mielestäni meidän 
imagomme tavoitetilan tuli-
si olla ”avoin, positiivinen ja 
hyvin hoidettu golfklubi, jossa 
perinteet suomalaisessa golfissa 
ovat vahvasti esillä, mutta pal-
velut ovat modernit ja korkea-
luokkaiset”.

Kentällä tapahtuu
Syksyllä aloitimme alaväylien 
kuivatuksen perusparantami-
sen. Projekti eteni säiden vuok-
si hieman kangerrellen, ja ke-
vääksi jäi leudon talven vuoksi 
vielä paljon tekemistä. Toivot-
tavasti työn arvet saadaan kun-
toon mahdollisimman pian heti 
kauden alussa. Joka tapauksessa 
korjauksen alaista maata tulee 
olemaan poikkeuksellisen pal-
jon tämän kauden alussa väylil-
lä 6, 8, 17 ja 18.

Viime kaudella paljon kiitos-

ta saanut kentän yleisilmeen 
kohentaminen jatkuu myös tu-
levalla kaudella. Reuna-alueita 
on tarkoitus raivata ja siistiä 
edelleen, ja sitä on aloitettu jo 
talven aikana. Isoimmat pui-
den kaadot on teetetty Raken-
nusviraston alaisen STARA:n 
toimesta ja heidän analyysiensa 
mukaisesti, toki yhdessä HGK:n 
kanssa suunnitellen. Esimerkik-
si terassilla sijaitsevasta Doug-
las-kuusesta tehtiin keväällä 
kuntokartoitus, jossa todettiin, 
että puu on kohtalaisessa kun-
nossa ja sitä tullaan seuraamaan 
seuraavan viiden vuoden ajan. 
Puita on kaadettu mm. 7:n grii-
nin vierestä, 8:n lyöntipaikalta 
sekä mm. vanhan alaputtigrii-
nin vierestä. Väylän 18. vieressä 
olevan viheriön kunnostus saat-
taa kuitenkin jäädä syksyyn, sa-
moin kuin yläputin, jonka kun-
nostuksen yhteydessä on tavoite 
laajentaa jäsenten parkkipaik-

On kuitenkin niin, että muu-
taman vuoden sisään ratkotaan 
Helsingissä kaavaratkaisuja, 
joissa meidän tulee olla vahvas-
ti puolustamassa yhtä Suomen 
vanhinta liikuntapyhättöä. Vä-
läytykset 9-reikäisestä kentästä 
tulee ampua alas faktoilla. Jotta 
saisimme myös sympatiat muilta 
golffareilta, meidän tulee aidos-
ti ja oikeasti luoda ilmapiiri, jos-
sa myös vieraspelaajat tuntevat 
olevansa tervetulleiksi Taliin. 
Tämä haaste koskee jokaista 
HGK:n jäsentä. Et varmasti 
halua olla se, josta kuulen jälki-
käteen mitään negatiivista vie-
raspelaajien kertomana. Ollaan 
vieraanvaraisia klubilla, ykkös-
teellä, kierroksen aikana ja kier-
roksen jälkeen. Puhutaan ja le-
vitetään tietoa siitä, että Taliin 
on tervetullut jokainen tasoi-
tusvaatimukset täyttävä pelaaja. 
Haluan nähdä Talin suomalai-
sen golfin pyhiinvaellusmatkan 

Hoidamme alueen puita yhteistyössä Staran kanssa
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kaa. Kaikki toimenpiteet linki-
tetään Talin kartanon hoito- ja 
kehityssuunnitelman päivityk-
seen, joka starttaa keväällä. 

Kenttätoimikunnassa on val-
misteilla ns. Master Planin val-
mistelu. Tavoite on kilpailuttaa 
suunnittelija, jonka kanssa teh-
dään 2014 aikana pitkän tähtäi-
men toimenpidesuunnitelma.

Esa Laaksosen päätettyä loka-
kuussa 2013 lähteä uusiin haas-
teisiin Golf Talmaan, saimme 
iloksemme hänen tilalleen Hill 
Side Golfissa aiemmin vastaa-
vissa tehtävissä toimineen 
Tuukka Mönttisen. Hän aloitti 
virallisesti 1.2.2014, mutta tuli 
remmiin jo muutamaa viikkoa 
aiemmin. Tuukka esittelee leh-
dessä erikseen itsensä ja voin 
kyllä muutaman kuukauden 
perusteella olla todella tyyty-
väinen valintaamme. Olemme 
saaneet mukaan kaverin, jolla 
on kunnianhimoa, osaamista ja 
rohkeutta kyseenalaistaa asioi-
ta ja tutkia uusia vaihtoehto-
ja, kansainvälistä tutkimustie-
toa sekä parhaita käytäntöjä. 
Tuukka uskoo itse Talin nou-
sevan takaisin A-luokkaan, ja 
se on meille jäsenille kullanar-
voinen asenne. 

Palveluiden kehittämistä  
jatketaan
Mielipidekyselyssä saimme 
paljon positiivista palautetta 
toimistopalveluista – kiitos 
siitä. Tiina teki onnistuneen 
paluun, ja meillä on hyvä 

meininki työparina. Tuleval-
le kaudelle saimme kokenei-
ta ja iloisia caddiemastereita, 
eli Allun, Millan ja paluun 
tekevän Eevan. Mitään mul-
listavaa emme ole miettineet, 
mutta toivomme tietysti, että 
yhä useampi jäsen ottaisi itsel-
leen viime kaudella uudiste-
tun Klubikortin, jolla mm. voi 
kirjautua kierrokselle 1-teel-
lä käymättä caddiemasterilla. 
Toki meillä on ilo teitä tiskil-
lä nähdä ja palvella, mutta jos 
pelaaja haluaa suoraan kentäl-
le, se käy itsepalveluperiaat-
teellakin. Ensi kaudeksi Pro 
Shoppiin tulee pieni valikoima 
myös juomia ja evästä , joita on 
tarkoitus saada myös kentällä, 
valvojan autosta.

Valvonta on siirtymässä se-
nioreiden organisoimaksi. Toi-
votaan että saamme katetuksi 
entistä enemmän ruuhkahuip-
puja tällä valinnalla. Parhaiten 
valvonnan suorittaa tietysti 
jokainen peliryhmä itse, pitä-
mällä huolta pelinopeudesta, 
pysymällä edellisen ryhmän 
tuntumassa suurin piirtein an-
netussa peliajassa. Talin tahti 
on parhaimmillaan sitä, että 
kierroskesto ei neljästä tunnis-
ta veny. Mihinkään kilpajuok-
suun en kehota, vaan pelistä 
voi nauttia myös oikeilla va-
linnoilla ihan rauhallisestikin 
pelaten.

Ravintolan puolella on joi-
tain pieniä muutoksia tulossa, 
mutta parempi kun toiminnan-

johtaja ei niitä tässä kommen-
toi. Asioita on kuitenkin suun-
niteltu yhdessä, mm. mielipi-
dekyselyn tulosten perusteella.

Siivouspalvelut päätim-
me ottaa kokeiluluontoisesti 
omiin käsiin. Tällä tavoitte-
lemme entistä parempaa siivo-
uksen tasoa, myös päivän aika-
na. Siihen ei kerran päivässä 
siivoavat yritykset pysty. 

Investoinneissa pohdintaa 
riittää
Tuo alussa mainittu kentän 
kuivatusprojekti on suuruus-
luokkaa 100.000 €. Sen te-
keminen on kuitenkin turva 
tulevia vedenpaisumuksia var-
ten. Kentän investointeihin 
voidaan lukea myös koneka-
lustomme peruskunnostus se-
kä niiden turvallisuusasioiden 
kuntoon saattaminen, jotka 
uusi kenttämestari on jo hoi-
tanut. Uusi syväilmastuslait-
teemme on jo saatu käyttöön, 
ja sitä vetää uusi traktorim-
me. Kaluston suhteen teemme 
pts-suunnitelman, joka on osa 
strategiamme päivitystä, joka 
tehdään kauden aikana.

Rakennusten suhteen on 
keskitytty pieniin korjauksiin, 
kuten miesten saunan lautei-
den uusimiseen ja kartanon 
wc-tilojen pieneen kohenta-
miseen. Isommat liikkeet kar-
tanolla odottavat tilasuunni-
telman jatkoksi teetettävää si-
sustuksen kokonaissuunnitel-
maa, jota rakennustoimikunta 
on lähtenyt kilpailuttamaan 
talven aikana. Tämä kesä siis 
mennään pääosin entisin tila-
ratkaisuin, joskin lounasbuffe-
tin paikka saattaa muuttua.

Johtokunnassa syntyi syksyl-
lä jo päätös alaparkkipaikan 
asvaltoimiseksi, kun sille saa-
tiin kaupungilta lupa. Työ on 
vielä tekemättä ja saattaa jää-
dä syksyyn. Pohjat ovat kui-
tenkin valmiina ja tarvittavat 
kaivot tehty. Sinänsä työ vie 
vain muutaman päivän, joten 
periaatteessa se voidaan teh-
dä myös kauden aikanakin. 
Samassa yhteydessä tai sitten 
erikseen asvaltoidaan myös 
huoltopiha, jonne siirretään 
kauden aikana vihreät pys-

tysiilot. Kaikkien tiepintojen 
asvaltoinnit ja kivetykset ovat 
osa kartanosuunnitelman päi-
vitystä, joka on siis myös työn 
alla. Sen yksi yksityiskohta on 
17 ja 18 välisen koivukujan-
teen kunnostus, joka näillä 
näkymin toteutetaan syksyllä 
2014.

Innolla uuteen kauteen
Yksi mielenkiintoinen nosto 
mielipidekyselystämme syksyl-
tä oli ”yleisten käytöstapojen 
romahtaminen”.  Se on ainakin 
minusta sellainen asia, johon 
me kaikki voimme tehdä ison 
vaikutuksen. Ollaan iloisella 
mielellä toisiamme ja vieraspe-
laajia kohtaan, annetaan kent-
tähenkilökunnalle työrauha, 
huomioidaan kentän alueella 
muut liikkujat, olivat he sitten 
sinne eksyneet koiranulkoilut-
tajat tai lenkkeilijät tai kar-
tanolle saapuneet häävieraat 
tai päivittäiset ruokailijat. Me 
miehet ollaan sisätiloissa ilman 
lakkia ja tervehditään varauk-
setta kaikkia. Se voi jostain 
ei golffarista tuntua hölmöltä, 
mutta se on osa golffareiden 
käytöstapoja.

Tehdään yhdessä kaudesta 
2014 mahdollisimman muka-
va. Ainakin itse aion töiden 
lisäksi pelata myös golfia ja jo-
pa harjoitella sitä entistä sään-
nöllisemmin. Saman haasteen 
heitän myös kaikille muille jä-
senillemme – ollaan aktiivisia 
ja nautitaan golfista Talissa!

Markku Ignatius
Toiminnanjohtaja

HGK:n johtokunta 2014
Lauri Gulin, puheenjohtaja
Eero Hautaniemi, rahastonhoitaja
Päivi Lenkkeri, sihteeri
Kai Wist, kapteeni, varapuheenjohtaja
Sylvi Beck, ladykapteeni
Thomas Hutton, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Teemu Laakso, kenttätoimikunnan puheenjohtaja
Toomas Kalpio, junioritoimikunnan puheenjohtaja
Jarmo Kalpala, rakennustoimikunnan puheenjohtaja
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Tali Helsingin kaupunginvaltuutettujen 
”hampaissa”
Talin kartanon maat ja kiin-
teistöt ovat olleet julkisuudessa 
vuodesta 2009 lähtien melko 
tasaisesti. Ensin kivisti maitten 
edullinen vuokra ja sitten kau-
pungin itsensä haluama kauppa 
kiinteistöistä sekä niiden hin-
noittelusta. Vuokrasopimukset 
solmittiin vuoden 2034 loppuun 
asti, talot ostettiin ja vihdoin 
vuonna 2012 tuntui hetken jo 
siltä, että voimme hengähtää ja 
jatkaa alueen kehittämistä sekä 
omien että vieraspelaajien ilok-
si. Ilo oli ennenaikainen.

Kaupunginvaltuutettu Sami 
Muttilainen jätti 43 muun val-
tuutetun tukemana 27.11.2013 
valtuustoaloitteen, jossa hän 
esitti vuokrasopimuksemme pi-
kaista purkua, ja alueen kaavoit-
tamista asuntokäyttöön. Aloite 
on ollut esillä kotisivuillamme 
14.2. julkaistussa uutisessa.        

Aloitetta ovat käsitelleet 
vuoden 2014 alussa niin kau-
pungin virkamiehet kuin kiin-
teistövirasto, liikuntavirasto ja 

kaupunkisuunnittelulautakun-
ta. Liikunta- ja kaupunkisuun-
nittelulautakuntien jäsenille 
ja varajäsenille toimitettiin 
HGK:lta ennen heidän koko-
uksiaan henkilökohtaiset säh-
köpostit, pyrkien oikomaan 
aloitteessa esiintyneitä selkeitä 
virheellisiä väittämiä. Oleelli-
sin virhe, joihin aloite perus-
tui, oli se, että Tali olisi suljettu 
golfklubi ja että sen toiminnan 
lakkauttaminen ei oleellisesti 
heikentäisi golfin harrastamista 
Helsingissä. Toinen oleellinen 
virhe oli vuokrasopimukses-
tamme täysin irrallisesti nos-
tettu lause, jolla ei ole mitään 
tekemistä sopimuksen purun 
kanssa.  Sopimuksessa ei ole 
purkupykälää.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan kokous päätti kuitenkin 
jättää kaupunginhallitukselle 
lausunnon, joka tukee tehtyä 
valtuustoaloitetta mahdolli-
suudella rakentaa Taliin, tosin 
esitettyä pienemmällä määrällä 

asuntoja, ja jättäen mahdolli-
suuden 9-reikäiselle kentälle tai 
muulle virkistysalueelle. Samal-
la kuitenkin todettiin, että ny-
kyistä sopimusta vuoteen 2034 
asti ei voida purkaa ja että Talin 
käyttäjäpiiri ei ole rajattu, ku-
ten vuosien saatossa on virheel-
lisesti ymmärretty. Lausunto siis 
ottaa kantaa siihen, että raken-
taminen on rajoitetusti mahdol-
lista, ei siihen, että niin koskaan 
edes tehtäisiin. Kokouksen pöy-
täkirjaan on linkki kotisivuilla 
14.2. julkaistussa uutisessa.             

Liikuntalautakunnassa esitte-
lijän esitystä muutettiin ja siitä 
jätettiin mm. pois oikaisu aloit-
teessa esiintyneeseen väärään 
lainaukseen vuokrasopimukses-
tamme. 

Valtuustoaloitteeseen sekä 
siihen tehtyihin lausuntoihin 
ottaa seuraavaksi kantaa kau-
punginhallitus, jonka päätöseh-
dotus sitten etenee aloitteen 
tehneelle valtuustolle. HGK:n 
laatiman vastineen voi lukea 

kotisivujen 14.2. julkaistusta 
uutisesta.           

Vuokrasopimuksemme on 
voimassa vuoteen 2034, ilman 
purkupykälää, joten sinne asti 
golfin peluu saanee jatkua rau-
hassa. On myös huomattava, 
että rakentaminen vaatii kaa-
vamuutoksen. Tällä hetkellä 
golfkentän alue on määritelty 
yleiskaavassa virkistysalueeksi 
ja asemakaavassa seuraavasti: 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alue, joka on kulttuuri- ja mai-
semahistoriallisesti arvokas. 
Aluetta tulee hoitaa ja uudistaa 
siten, että sen luonne ja merki-
tys säilyvät.            

HGK:n johtokunta pyrkii 
luonnollisesti tekemään kaik-
kensa sen hyväksi, että golfin 
peluu jatkuu Talissa myös 2034 
jälkeen. Tiedotamme asian ete-
nemisessä kotisivuillamme ja 
kommentoimme asian tilaa tar-
vittaessa myös vuosikokouksessa.            

Markku

Avoimen Ovien päivä yhdessä Talin Liikuntapuiston muiden toimijoiden kanssa keräsi rangelle mukavasti golfin kokeilijoita. Tänä kesänä päivämäärä on 7.6. Kansallisen 
Golf-viikon aikana. Innostakaa ystävät ja tutut mukaan kokeilemaan golfia!
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Helsingin Golfklubi ry ja  
Vuosaari Golf Oy aloittavat yhteistyön

OSAKKAIDEN JA AKTIIVIJÄSENTEN VASTAVUOROINEN PELAAMINEN

HGK:n aktiivijäsenille ja Vuosaari Golf Oy:n osakkaille avautuu edullinen ristiin peluu vasta-
vuoroisesti kummallakin kentällä. 

Tällä järjestelyllä tarjotaan VGH Oy:n osakkaille mahdollisuus vierailla Talissa ja vastaavas-
ti HGK:n aktiivijäsenille pidentää kautta tunnetusti pitkään auki olevalla Vuosaaren kentällä. 
Ajanvaraus on mahdollista 5 päivää ennen pelikierrosta. Alkuun ajanvaraus toimii puhelimitse, 
mutta tavoitteena on saada toimimaan ajanvaraus suoraan Nexgolfin tunnuksin. Vierailun oma-
vastuuhinta on 30 € kaikkina aikoina.

HELSINKI GOLF CARD – uusi etukortti Helsingissä asuville golffareille

Helsingissä asuu iso osa golffareita, jotka pelaavat oman kaupunkinsa ulkopuolisilla kentillä ja 
seuroissa. Kaupungissa on kaksi toisistaan poikkeavaa, eri tavalla hienoa 18-reikäistä golfkenttää: 
Suomen vanhin golfkenttä, puistokenttä Helsingin Golfklubi Talissa sekä Vuosaari Golf, nuori, 
avoin links-kenttä.

Helsingin kaupunki on molempien kenttien vuokraisäntä. Molemmille kentille tarvitaan ja  
halutaan myös green fee-pelaajia.

UUSI ETUKORTTI HELSINGISSÄ ASUVILLE

Pelaajille, joiden kotiosoitteen postinumero kuuluu Helsinkiin, tarjotaan mahdollisuus ”Helsinki 
Golf Cardiin”:

• rekisteröityminen kortin haltijaksi tapahtuu suoraan HGK:n ja Vuosaaren caddie masterille
• pelaajat saavat oman RFID-älykortin (sama tekniikka kuin HGK:n ja Vuosaari Golfin  

Klubikortissa)
• kortti sisältää yhden ilta green feen sekä 20 pallokoria pelaajan valitsemalle kentälle ja 

rangelle
• kortin hinta on 55 € ja se on henkilökohtainen pelikauden 2014 voimassa oleva
• molemmilla kentillä vieraspelaajien ajanvaraus on kolme päivää ennen lähtöaikaa
• seuraavien kausien eduista ja hinnoittelusta tiedotetaan erikseen kauden aikana
• pelaajille tehdään myös omat nettisivut, jossa voi maksaa green feen tai ladata rangekortin
• rekisteröityneille pelaajille on mahdollisuus saada esim. sms-viestinä tarjouksia avoimista 

tee-ajoista (esim. sadepäivät tai muut hiljaiset ajat)
• kortin haltijoille on suunnitteilla myös mahdollisia muita liitännäisetuja
• kortin käyttöönotto on suunnitteilla 1.6.2014 alkaen

Lisätietoja saa toimistosta ja tiedotamme molempien aloitteiden etenemisestä myös kotisivuil-
lamme.
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Toimiston tunnelmia

Kohta se on täällä, nimittäin 
kesä 2014. Vaikka talvi ei pal-
jon talvelta tuntunut, oli se kui-
tenkin meidän työntekijöiden 
hengähdysaikaa. Kävin itsekin 
ensimmäistä kertaa vuosikau-
siin ulkomailla pelaamassa gol-
fia ja täytyy sanoa, että sitä voisi 
harrastaa useamminkin. Viikon 
aurinkotankkauksen jälkeen ei 
Helsingin viimainen ja pimeä 
keli tuntunut enää niin pahal-
ta. Talissakaan ei tänä vuonna 
tarvinnut päivystää yksin, sillä 
kenttä on kovassa käytössä myös 
talviaikaan. Toimiston ikkunas-
ta saattoi seurata niin jänisten 
ja kanien kuin lukuisten koira-
nulkoiluttajienkin liikkumista. 
Näkyipä kentällä tänä talvena 
aika ajoin myös ihmisiä pienen 
valkoisen pallon perässä, ketä-
hän he lienevät?

Viime kevään lehdessä kirjoi-
tin, että yritämme caddiemaste-

reiden kanssa päästä Golf Diges-
tin rankinglistalle, kun kenttiä 
ja palveluja pannaan järjestyk-
seen. Tavoite ei täyttynyt lähi-
mainkaan vaan jäimme listan 
häntäpäähän. Saimme kuiten-
kin positiivista palautetta teiltä 
jäseniltä syksyn asiakastyytyväi-
syyskyselyssä, joten haluan us-
koa, että onnistuimme sittenkin 
ihan hyvin tehtävissämme.

Vanhoista caddiemastereista 
Talissa jatkavat tänä vuonna Al-
lu ja Milla. Milla tekee myös opis-
kelujensa työharjoittelun meille, 
hän ottaa vastuulleen mm. yritys-
tapahtumien järjestelyt. Uutena, 
mutta samalla vanhana aloittaa 
Eeva, joka on työskennellyt Ta-
lissa useaan otteeseen menneiden 
vuosien aikana. Apulaiscaddie-
mastereina nähdään tiskin taka-
na aika ajoin Camilla ja Olivia. 
Porukassa on siis roppakaupalla 
kokemusta, mutta myös tuoreita 
kasvoja. Tällä tiimillä itseni mu-
kaan uskon, että meillä on koos-
sa osaava ja innostunut porukka, 
joten ainakin itse odotan, että 
homma toimii.

Tälle kesälle olemme kehit-
tämässä uutta palautteenkeruu 
ja analysointijärjestelmää yh-
dessä ZEFin kanssa. Järjestelmä 
tulee toimimaan netin kautta, 
niin että palautelomake löytyy 
HGK:n nettisivujen etusivulta. 
Palauteboxi on siis avoinna ko-

ko kesän ja toivommekin, että 
saamme runsaasti risuja ja ruu-
suja niin jäseniltä kuin vierail-
ta. Toivomme, että palautteen 
kerääminen myös vierailijoil-
ta, voisi omalta osaltaan oikoa 
harhakäsityksiä Talista omana 
pienenä suljettuna piirinään. 
Talven aikana käyty keskustelu 
lautakunnissa osoitti, että myyt-
ti suljetusta eliittiklubista elää 
edelleen pelottavan vahvana. 

Sitten muutamia toiveita täl-
le kesälle. Toivon, että jäsen tai 
asiakas kokee caddiemasterin 
toimistossa vierailtuaan, että 
häntä palveltiin ystävällises-
ti ja hänen tarpeensa otettiin 
huomioon. Toivon, että hän 
kokee saaneensa vastauksen ky-
symyksiinsä tai lupauksen siitä, 
että vastaus hankitaan. Toivon, 
että hän viihtyy Talissa niin, et-
tä haluaa tulla tänne ehdotto-
masti toisenkin kerran. Toivon 
myös, että te jäsenet nappaatte 
minua hihasta, jos jokin asia 
vaatii mielestänne korjausta tai 
teillä on hyviä ideoita, joita ha-
luatte viedä eteenpäin esimer-
kiksi toimikunnille. Ja lopuksi 
toivon, että kesästä 2014 tulee 
hieno golfkesä meidän kaikkien 
yhteistyöllä!

Aurinkoisin kevätterveisin,

Tiina Pulkkinen
Palvelupäällikkö

Tiina

Milla

Olivia

Eeva

Allu

Camilla

Miten pääsen kirjautumaan NexGolfiin?
NexGolfiin kirjautuminen tapahtuu osoitteessa www.nexgolf.fi/hgk. Jokaisella jäse-
nellä on automaattisesti tunnus ja salasana järjestelmään. Tunnuksena on jokaisen 
oma jäsennumero, joka löytyy esimerkiksi jäsen- ja pelimaksulaskusta. Salasana 
muodostuu etunimen ja sukunimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta ja synty-
mäpäivän päivämäärän numerosta. Esimerkiksi Matti Meikäläinen, jäsennumero 
1234, syntynyt 1.2. – tunnus: 1234 ja salasana: MaMe01. Muistathan huomioida isot 
ja pienet kirjaimet. Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen jäsen voi vaihtaa itselleen 
mieleisensä salasanan. Caddiemaster tai toimiston väki voi tarvittaessa palauttaa 
oletussalasanan. 

NexGolfin kautta pääset mm:
• tekemään ajavarauksen
• muokkaamaan yhteystietojasi
• syöttämään ja tarkastelemaan tuloskortteja
• tarkistamaan pelikaverin tasoitustiedot
• ilmoittautumaan kilpailuihin ja tarkastelemaan omia ilmoittautumisia
• vastaanottamaan laskut sähköisesti ja tarkastelemaan omaa laskuarkistoa
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Pelaaminen Talissa vuonna 2014
Jäsenet
• Peliajan voi varata aikaisintaan seitsemän päivää etukäteen.
• Maanantaina – torstaina kello 14 – 18 jäsenen mukana 

voi pelata yksi vieras, muina aikoina vieraita voi tuoda 
kolme.

• Jäsenen tulee pelata vieraidensa kanssa koko kierros.
• Mikäli jäsen on ilmoittautunut määräaikaispassiiviksi tai on 

passiivijäsen, hänellä ei ole pelioikeutta Talissa vaan he voi-
vat pelata ainoastaan vieraspelaajina mikäli ovat jossakin muus-
sa seurassa jäseninä.

• Peliajan peruutus on tehtävä viimeistään kaksi tuntia ennen 
lähtö aikaa joko itse ajanvarausjärjestelmästä tai soittamalla 
caddiemasterille numeroon 09-22523710. Mikäli aikaa ei 
peruta vaan se jää käyttämättä, voidaan asiasta huomauttaa 
pelaajaa tai periä green fee maksu.

Farmijuniori (passiivijuniori, joka kuuluu farmiin)
• Farmijuniorit voivat peliluvan saatuaan pelata itsenäisesti tors-

taisin-sunnuntaisin klo 16 jälkeen
• Peliajan saa varata puhelimitse edellisenä iltana klo 18 jälkeen
• Kierrosmaksu 20 euroa tai pelikausimaksu 190 euroa. Viiden 

reiän maksu on 5 e.
• Farmijuniori voi pelata HGK:n jäsenen kanssa myös muina 

kuin farmilaisille varattuina aikoina. Samoin hän voi pelata 
muussa seurassa jäsenenä olevan ja Talin tasoitusrajat alitta-
van vanhempansa kanssa vieraspelisääntöjen mukaisesti tai 
farmilaisille varattuina aikoina, jolloin vanhemman green 
feen saa alennushintaan. (Huom! Torstaisin vasta klo 18 jäl-
keen.)

Passiivijuniori (passiivijuniori, joka ei kuulu farmiin)
• Saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata Talin jäsenen 

kanssa (voi olla vanhempi, isovanhempi, muu sukulainen tai 
ystävä).

• Ei aikarajoituksia, jäsen voi varata peliajan aikaisintaan viisi 
päivää ennen.

• Kierrosmaksu 20 euroa tai pelikausimaksu 190 euroa.

Vieraat
• Peliajan voi varata aikaisintaan kolme päivää etukäteen.
• Kierrosmaksu on 35–70 euroa riippuen tee-ajasta (juniorit 20–

40 euroa, vuonna 1993 tai myöhemmin syntyneet).
• Lähtöjen on tapahduttava maanantaina-torstaina ennen klo 

14.00 tai klo 18.00 jälkeen, perjantaisin ja viikonloppuisin ei 
ole aikarajoituksia.

• Ajan voi varata soittamalla caddiemasterille 0600 550 982 
(0,80 €/min + pvm/mpm) tai internetissä www.teetime.fi. Ne-
tin kautta tehdyistä varauksista perimme 4 e varausmaksun, 
joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Varausmaksu on 
sama, varattiinpa aika yhdelle tai 4 pelaajalle.

• Tasoitusrajat ovat miehille 30 ja naisille 36
• Lähtöryhmän tasoitusten summa voi olla enintään 110
• Kierroksen voi maksaa myös Smartumin liikunta- tai kulttuu-

riseteleillä tai Edenredin Virikeseteleillä
• HGK kuuluu Platinakorttikenttien joukkoon. Platinakortilla 

voi pelata kerran kaksi yhden hinnalla ja kerran -50 % alen-
nuksella green feestä (1 hlö)

• Peliajan peruutus on tehtävä viimeistään kaksi tuntia ennen 
lähtöaikaa joko itse ajanvarausjärjestelmästä tai soittamalla 
caddiemasterille numeroon 09-22523710. Mikäli aikaa ei pe-
ruta vaan se jää käyttämättä, voidaan asiasta huomauttaa pe-
laajaa tai periä green fee maksu.

• HGK:ssa noudatettava vapaakorttipolitiikka on kuvattu kotisi-
vun jäsenasioiden materiaalisalkussa kohdassa Vapaakorttiohje 
2014. Kortin käytöstä on sovittava aina etukäteen.

• Kierrokselle tultaessa on aina ilmoittauduttava caddiemasterille.

Platina-kortti
• kaikki pelioikeuden maksaneet jäsenet saavat ilmaiseksi Platina-

kortin, jolla pääsee kerran puoleen hintaan ja kerran kaksi yhden 
hinnalla kuudelle muulle kentälle: Aura Golf, St. Laurence Golf 
(Lohja), Kytäjä, Golf Talma, Tahko Golf sekä Pickala Golf

• lisäksi ko. kenttien kanssa voidaan kauden aikana sopia muita 
etuja ja vaihtopäiviä

• kortti on henkilökohtainen ja sillä voi varata ajan ko. kentän 
normaalein ajanvarausehdoin

Midnight Sun on HGK:n perinteinen juhannuskisa, jota ennen kilpaillaan klubin pisimmistä draiveista Jusan ja Timpan hopealautasesta 
(miehet) sekä Juhanin maljasta  (naiset)
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Ravintolan palsta

”Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä”
Otsikko viittaa häihin, joita Talin kartanolla juhlittiin viime kesä-
nä peräti seitsemän kertaa. Tällekin kesälle on juhlapäiviä varattu 
ihan mukavasti ja niitä sijoitellaan HGK:n kilpailu- ja tapahtuma-
kalenterin mukaan niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät 
Klubin omaa päivittäistä elämää.

Ravintola Talin kartanon tavoite on olla laadukas ja viihtyisä paikka 
niin golffareille kuin muillekin upeasta kartanosta nauttiville asiakkaille. 
Ohessa on kooste tulevan kauden pienistä muutoksista palveluissamme. 
Toivomme, että teemme kaudesta 2014 entistä paremman - yhdessä. 

Perinteiset juhlat Wappu ja Äitienpäivä
Ravintolan kausi alkaa tuttuun tapaan Wappulounaasta. Parin ai-
kaisemman vuoden malliin keväinen noutopöytä on tarjolla klo 
12.00–17.00 välisenä aikana.

Äidin, mummon tai anopin voi tuoda herkuttelemaan Äitien-
päivälounaalle sunnuntaina 11.5. Kattaukset ovat klo 12.00–14.00 
ja klo 14.30–16.00 Mikäli kysyntää on, järjestetään vielä kolmas 
kattaus klo 16.30–18.30.

Taas grillataan – kesäperjantaisin barbeque-buffet
Suositut grilli-illat jatkuvat aina kuukauden viimeisenä perjantaina 
eli 30.5, 27.6, 25.7, 29.8. ja 26.9. herkutellaan grillin antimilla. Tar-
koitus on järjestää iltojen yhteyteen leikkimielistä kisailua ja visailua 
niin kentällä kuin ehkä terassillakin. Seuraa ilmoittelua netissä ja il-
moitustaululla. 

Lounaslippupaketti pysyy, lounaaseen pientä uudistusta
Suositut lounaslippupaketit tulevat jälleen myyntiin. Paketti sisäl-
tää 10 lounasta noutopöydästä kesän aikana, 10 korin rangekortin 
ja yhden jäsenen vieraan green feen. Paketin hinta on 99 euroa.

 Lounas uudistuu tulevana kesänä niin, että pääruokia on seiso-
vassa pöydässä tarjolla kaksi aikaisemman yhden sijaan. Edelleen 
voi valita myös keittolounaan tai nauttia keiton alkupalana. Lou-
nasaikaan on tarjolla myös suositusannoksia lautastarjoiluna.

 Lauantaisin noutopöydässä on ainoastaan keitto- ja salaattilou-
nas. Lisäksi lauantaisin on tarjolla suositusmenu, joka tarjoillaan 
lautasannoksina pöytiin.

TGIF - Think Golf, It’s Friday
Kesä-heinäkuussa kannattaa olla liikkeellä Talissa perjantai-iltai-
sin. Klubi tarjoaa ilmaiset rangepallot (klo 17–20) sekä mailoja 
kokeilijoille ja ravintolassa on vaihtuvia Happy Hour – tarjouksia. 
Tule ja tuo kaverisikin mukaan! 

Mistä ravintolan kesäkausi oikein alkaa?
Ravintola aukeaa viimeistään Wappulounaasta, mutta virallisesti 
kausi starttaa Kauden avausscramblesta. Aamupäivällä scramblea 
ja iltapäivällä esimakuja kauden 2014 á la carte listalta, kesäisiä 
viinejä ja muita juomia sekä musiikkia sään salliessa terassilla ja 
sateen sattuessa sisätiloissa. Tule avaamaan kausi 2014 hyvässä seu-
rassa loistavan ruuan ja juoman siivittämänä. Ravintolan Talin 
kartano tarjoaa kilpailun maukkaat palkinnot. 

Etuja jäsenille
Kesän aikana jäsenille on tulossa lounaslippupaketin lisäksi myös 
muita etuja. Jäsenhintaan saa esimerkiksi viinipullon vaikkapa 

illallisen yhteydessä. Myös grilli-ilta tullaan hinnoittelemaan jä-
senille hieman edullisemmaksi. Seniorimaanantain yhteyteen on 
suunnitteilla tarjouspaketti lounaasta ja pullakahvista, joka olisi 
voimassa aina maanantaisin kilpailun osanottajille. 

Toivomme palautetta
Otamme enemmän kuin mielellämme ideoita sekä palautetta vas-
taan, joten nykäise meitä hihasta milloin vain! Olemme mukana 
Laatutonni-laatujärjestelmässä ja sen puitteissa käytössä on myös 
ympäri vuoden auki oleva palautekysely. Kysely löytyy alla olevista 
nettiosoitteista. Linkit tullaan lisäämään myös HGK:n nettisivujen 
Ravintola-osuuden alle. 
http://bit.ly/Delicatessen_Ravintolakysely
http://bit.ly/Delicatessen_Lounaskysely

Toivomme, että mahdollisimman moni jäsen käy täyttämässä kyselyn 
kesän aikana tai juttelemassa toiveistaan suoraan meidän kanssamme.

Herkullista kesää toivottaen,

Crister Nyberg, Ravintolapäällikkö
crister.nyberg@yritysjuhlat.com 

Kauden avajaiset la 17.5.
Talin Kartanon Avausscramble klo 10 alkaen
Ravintolan kauden avajaiset n. klo 16 alkaen

•	 Maistiaisia ensi kesän à la carte –listalta
•	 Viini- ja olut maistiaisia
•	 Rentoa ja mukavaa yhdessäoloa
•	 Avausscramblen palkintojenjako ravintolan  

lahjoittamin palkinnoin

Ilmoittautuminen caddiemasterille keskiviik-
koon 14.5. mennessä. Voit osallistua sekä kil-
pailuun että iltapäivänviettoon tai tulla paikal-
le pelkästään pitämään lystiä!
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Opetus- ja valmennustarjonta kaudella 2014

Talin pelikausi 2014 näyttää 
alkavan hyvissä ajoin, ja ran-
ge onkin jo auennut aiemmin 
kuin moneen vuoteen. Moni 
klubilainen on hionut taito-
jaan valmennuksessa läpi sisä-
kauden tai ottanut yksittäisiä 
tunteja valmistautuen pelikau-
teen. Sisäharjoittelun etuna on-
kin saada hyvä startti kauteen, 
kun harjoitellut taidot ovat jo 
alkaneet juurtumaan ja pystyy 
keskittymään enemmän opit-
tujen taitojen soveltamiseen. 
Jos sisäharjoittelu on jäänyt 
väliin, kannattaa ulkokauden 
alkupuolella tehdä muutama 
harjoitus valmentajan kanssa ja 
varmistaa että perusasiat ovat 
kunnossa. Näin pelikaudesta 
saa enemmän irti heti alkukau-
desta lähtien.

Tulemme tarjoamaan kesä-
kaudella paljon uusia valmen-
nustuotteita. Valmentajilta voi 
edelleen ottaa tuttuun tyyliin 
yksityistunteja sekä valmennus-
paketteja. Ryhmäopetuksissa 
tulee olemaan aiempaa enem-
män erilaisia vaihtoehtoja. 
Ryhmävalmennuksissa laadun 
takaamiseksi ryhmäkoko on 
max. 6 pelaajaa per valmenta-
ja. Näin taataan riittävä määrä 
henkilökohtaista palautetta ja 
ohjausta. Tässä muutamia esi-
merkkejä kesän kursseista.

Peruskurssit
Peruskursseilla opetellaan peli 
eri osa-alueiden perustaitoja. 
Kurssilla käydään läpi käytän-
nönläheisesti myös sääntöjä, 
etikettiä ja pelitaktiikkaa.  Kurs-
sit sopivat ihan täysin aloitteli-
joille tai hiukan pelanneille. 
Kurssit ovat kestoltaan 15 h.

Jatkokurssit
Kurssilla harjoitellaan kaikkia 
pelin osa-alueita pitkistä lyön-
neistä putteihin. Kurssilla teh-
dään myös paljon pelinomaisia 
harjoituksia sekä käydään läpi 
myös erikoisempia lyöntitaitoja 
mitä kentällä voi tarvita. Tällai-
sia ovat esimerkiksi rinnelyön-

nit ja pallon erilaiset lentoradat. 
Jatkokurssit ovat tarkoitettu 
kaikentasoisille pelaajille. Kurs-
sin kesto on 10 h.

Lähipelikurssit
Kauden aikana tulee olemaan 
paljon erilaisia lähipelikursseja. 
Lähipeli on se osa-alue, jonka 
harjoittelulla saadaan kierrostu-
loksista helpoiten turhia lyönte-
jä pois. Kurssit ovat tarkoitettu 
kaikentasoisille pelaajille, jotka 
haluavat kehittää lähipelitaito-
jaan. Kurssit ovat kestoltaan 3-8 
h kokonaisuuksia. 

Pelikurssit
Monella lyönnit onnistuvat 
harjoitusalueella, mutta peli-
tilanteessa taidot ”katoavat”. 
Pelikursseilla vietetään paljon 
aikaa kentällä ja käydään läpi 
miten pelitilanteissa voi toi-
mia. Pelitaktiikka, -rohkeus ja 
omien vahvuuksien hyödyntä-
minen ovat kantavia teemoja 
pelikursseilla. Kierrostilastointi 
ja sen hyödyntäminen omas-
sa harjoittelussa on myös yksi 
kurssin aiheista. Pelikurssit ovat 
kestoltaan 6-15 h.

3 D mittaus
Haluatko tietää mitä kehosi te-
kee lyönnin aikana? AMM 3 D 
Walkabout 6D laitteisto antaa 
tarkan biomekaanisen datan sii-
tä mitä lyönnin aikana tapah-
tuu. Mittaus tapahtuu kehoon 
kiinnitettävillä sensoreilla. 
Laite on ensimmäinen ja tällä 
hetkellä ainoa mitä Suomessa 
on. 3D mittaus ja palaute alka-
en 1,5 h.

Fysiikkatreenit
Aivot antavat käskyn, keho 
toteuttaa. Kehomme muuttuu 
koko ajan. Liikemallit mitä to-
teutamme voivat olla erilaisia 
mitä mielikuvamme ovat. Nä-
mä saattavat estää tai hidastaa 
liiketaitojen oppimista. Samoin 
jos kehon toiminta on puutteel-
linen, esimerkiksi liikkuvuus tai 
tukilihaksisto ei ole kunnossa, 

tulee kehoon vääränlaista kuor-
mitusta ja pahimmassa tapauk-
sessa erilaisia vammoja, jotka 
estävät pelaamisen. Tarjolla tu-
lee olemaan erilaisia harjoituk-
sia vaihtuvilla teemoilla. Kurssit 
ovat kestoltaan 3h eteenpäin.

Luennot
HGK:n valmentajat sekä ul-
kopuoliset asiantuntijat pitä-
vät kauden mittaan luentoti-
laisuuksia erilaisista aiheista. 
Tavoitteena on kattaa mah-
dollisimman monia eri aiheita 
liittyen kokonaisvaltaiseen ym-
märtämiseen ja taitojen kehit-
tämiseen. Aihealueita ovat mm. 
kierrostilastointi ja harjoittelu, 
ravinto, fyysinen harjoittelu 
golfissa ja itseluottamusta pe-
liin. 

Valmennuksen tavoite
Meidän valmentajien tavoite 
on saada teidät golfin harras-
tajat nauttimaan pelistä enem-
män. Siksi panostamme tänä 
vuonna ja jatkossa erityises-
ti kentällä sekä pelitilanteis-
sa tapahtuvaan oppimiseen. 
Moni turhautuu kentällä ja ei 
ymmärrä, miksi välillä pelivire 
yhtäkkiä katoaa. Me haluamme 
auttaa kasvattamaan ymmärrys-
tä omasta pelistä, sekä sitä kaut-
ta erilaisten harjoitusten avulla 
tiedostamaan oman pelin vah-
vuudet sekä heikkoudet. Tätä 
kautta oma harjoittelu on loo-
gisempaa, itseohjautuvampaa ja 
oman taitopotentiaalin saa use-
ammin hyödynnettyä pelissä. 

Tulemme myös kehittämään 
kaikille kierrostilastointiin 
oman tuloskortin, jonka saa 
mukaan caddiemasterilta ja 
joka toimii apuna oman pelin 
analysoimisessa sekä meidän 
valmentajien apuna teidän pe-
linne kehittämisessä. Samoin 
läpi kesän tulee harjoitusalueil-
la olemaan erilaisia harjoitus-
malleja tai testejä, jotka tuovat 
lisää mielenkiintoa omaan har-
joitteluun ja antavat palautetta 
omista taidoista. Toivottavasti 

mahdollisimman moni tulee 
hyödyntämään näitä omassa 
harjoittelussa. Lisätietoja näis-
tä löydät nettisivuilta ja ilmoi-
tustauluilta.  

Lähipelialueella on touko-
kuun 17.–18. päivä alkaen lä-
hipelitesti. Rata on pystyssä 
aina yhden viikonlopun kerran 
kuukaudessa pelikauden ajan 
ja sinne saa mennä katsomaan 
omien lähipelitaitojen tilan-
teen. Tuloskortin ja säännöt 
saat caddiemasterilta. 

Meillä on Talin valmen-
nuksessa ryhmä huippuosaa-
jia. Kaikki me olemme erilai-
sia persoonia niin valmentajat 
kuin pelaajatkin. Meiltä löy-
tyy osaajia kaikille osa-alueille 
ja erilaisille ihmisille. Kaikista 
kursseista löydät tarkemmat li-
sätiedot ja alkamisajankohdat 
HGK:n nettisivuilta. Samoin 
löydät sieltä myös valmentaji-
en yhteystiedot. Kurssitarjonta 
päivittyy aina kauden mittaan. 

Mahtavaa pelikautta kaikille 
ja otetaan paljon tunnetta mu-
kaan onnistumisiin!

HGK:n valmentajat
Henrikki Tolonen,  
Jusa Hämäläinen, 

 Jani Saarinen,  
Tuomas Tuovinen,  

Martti Alanko,  
Ari Koutuaniemi ja  

Jomi Suhonen
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Peli- ja opetusmatka La Sellassa

Maalis-huhtikuun vaihteessa 
järjestettiin peli- ja opetusmat-
ka HGK:n jäsenille La Sellaan. 
Denia Marriott Golf Resort & 
Spa sijaitsee noin tunnin mat-
kan päässä Alicantesta koilli-
seen. Matkalle mahtui mukaan 
kaksitoista nopeinta ilmoittau-
tunutta talilaista. Suurin osa 
ihmisistä ei tuntenut toisiaan 
entuudestaan ja osallistujien 
mielestä olikin todella mukavaa 
oppia tuntemaan uusia ihmisiä. 
Moni meistä pelaa tiettyihin 
kellonaikoihin ja samojen ih-
misten kanssa, joten suurin osa 
omankin seuran jäsenistä jää 
valitettavasti tuntemattomaksi. 

Viikon kestäneen matkan 
ohjelmassa oli aamuinen pe-
likierros viitenä päivänä, yksi 
päivä oli pyhitetty pelkästään 
harjoitteluun. Pelikierroksen ja 
lounaan jälkeen siirryttiin har-
joitusalueelle parin tunnin har-
joituksiin. Viikon ohjelma oli 

vapaamuotoinen, ja jokainen 
osallistui harjoituksiin oman 
jaksamisen mukaan. Yleensä 
paikalla oli koko porukka in-
nokkaina oppimaan uusia tai-
toja, ja oivaltamisen riemua 
oli ilmassa mukavan paljon. 
Harjoitusten painopiste oli lä-
hipelissä ja putissa. Allekirjoit-
tanut kiersi ryhmien mukana 
kentällä mukana tekemässä 
havaintoja sekä rohkaisemas-
sa kokeilemaan harjoiteltuja 
taitoja pelitilanteissa. Ihailta-
valla rohkeudella uusia taitoja 
kokeiltiinkin ja onnistuminen 
otettiin vastaan tuuletuksin. 
On tärkeä muistaa, että tunne 
sitoo tapahtuman muistiin voi-
makkaasti. Tuulettaminen on-
nistuneen suorituksen jälkeen 
on erittäin tärkeää itseluotta-
muksen rakentamisessa.

La Sellan kenttä tarjosi 27 
reikää, mikä antoi mukavaa 
vaihtelua 18 reikäisen kentän 

sijaan. Säät suosivat koko vii-
kon, sään olleessa suurimman 
osan ajasta aurinkoinen sekä 
lämmin. Ruoka sekä hotellissa 
että klubilla oli maittavaa, ja 
päivä huipentui aina yhteiseen 
päivälliseen. Silloin käytiin lä-
pi päivän onnistumiset ja tutus-
tuttiin entistä paremmin toi-
siimme. Päivällisillä oli paljon 
naurua, värikkäitä tarinoita se-
kä vähän lauluakin. Viimeisenä 
iltana pidimme vielä läpi viikon 
kestäneen Eclectic-kilpailun 
palkintojenjaon. Pelimuodos-
sa on tavoitteena parantaa jo-
ka kierroksella omia aiempien 
kierroksien reikätuloksia. Vii-
kon lopuksi omista tuloksista 
muodostuu ns. viikon unelma-
kierros, johon lasketaan paras 
tulos jokaiselta reiältä. Viikon 
parhaasta tasoituksellisesta 27 
reiän yhteistuloksesta vasta-
si Carita Ennevaara tuloksella 
-19,5 alle parin! Marja Alto-

nen oli toinen tuloksella -12,5. 
Toukokuussa Talissa alkaa kau-
den läpi jatkuva Eclectic-liiga, 
johon kaikki talialiset voivat 
osallistua. Toivottavasti mah-
dollisimman moni jäsen innos-
tuu mukaan pelaamaan omaa 
kauden ”unelmakierrostaan”.

Palaute matkasta oli todella 
positiivinen. Kohde oli kiva, 
ohjelma oli hyvin suunniteltu 
ja oli mukava tutustua uusiin 
ihmisiin. Omasta puolestani 
iso kiitos kaikille osallistujille, 
meillä oli mahtava viikko! Ensi 
keväänä ohjelmassa on varmasti 
ainakin yksi peli- ja opetusmat-
ka. Syksylle on mahdollisesti 
tiedossa myös yksi matka. Tule-
vista matkoista tulee informaa-
tiota HGK:n nettisivuille sekä 
uutiskirjeessä sähköpostilla. 

Terveisin,

Henrikki Tolonen
Head Pro
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ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2014   (HGK pidättää oikeuden muutoksiin)

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

Pvm Kilpailu  Kuvaus Vastuu

17.5. Kauden Avausscramble S 18/hcp/N/M  Caddiemaster/Ravintola
18.5. Henry McGrady Bell´s Challenge Cup S M/18/hcp/rp Caddiemaster
25.5. Lippukilpailu S(pj) 18/hcp/lp   Kilpailutoimikunta
26.5.  The Jayo Cup S 18/ hcp/sekanelinpeli/rp Caddiemaster
    
2.6. Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Caddiemaster
5.6. HKH Kronprins Haakons Pokal karsinta S 18/scr/lp/rp Caddiemaster
7.6. The Captain´s Cup S (pj) 18/hcp/lp Kai Wist
13.6. Junnu Cup 1 S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta
14.6. Lastensairaalascramble A 18/lp/3h scramble Klubitoimikunta
15.6. The Jubilee Cup S M/18/hcp/nelinpeli/ rp Caddiemaster
17.6. Veteraanipokaali A 18/hcp/lp /N/M 60/65 v Senioritoimikunta
19.6. Jusan ja Timpan hopealautanen, Juhanin Malja S (pj) pisin drive, 6 väylä klo 16.00 Valmentajat
19.6. The Midnight Sun Golf Tournament YL S (pj) 18/pb/hcp
 klo 17.30, 1. tee kiinni klo 13.00 alkaen  avoin ulkomaisille pelaajille Klubitoimikunta
29.6. Detur Seniori Open A 18/pb/hcp/ N50/M55 Kilpailutoimikunta

1.7. HGK reikäpelimestaruus  S 18/scr/rp Caddiemaster
3.7. Marathon S 72/scr/hcp/lp Kilpailutoimikunta
5.7.-6.7. Tali Cup sponsored by 4PRO A 36/hcp <18.0/ M scr <10.0 /lp Kilpailutoimikunta
8.-9.7. Kyösti Rousti Malja  A FJT 4 SGL/Junioritoimikunta
11.7. Junnu Cup 2 S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta
13.7. Pappa Jensen  S (pj) 36/hcp/lp Caddiemaster
15.7. Senioreiden kesäpäivä A N50/M55 SGS/Senioritoimikunta
21.7. Perhemalja S 18/hcp/nelinpeli/rp Caddiemaster
21.7. Instru Cup S M50/18/scr/rp Caddiemaster
28.7. Two Generations A 18/greensome Kilpailutoimikunta
29.7. Ministeri Erkon 60-vuotispokaali S M60/18/hcp/lp/60 v = src Senioritoimikunta
    
1.–3.8. HGK:n mestaruuskilpailut S (pj) 54/36/scr/lp/  Valmentajat
   M/N/JT/JP/SN/SM/VN/VM  Kilpailutoimikunta
7.8. Tsemppitour Etelä-Itä 5 A J/18/9/lp/pb SGL/Junioritoimikunta
8.8. Junnucup 3 S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta
9.8. Balmuir Open Ladies day A N/18/pb Kilpailutoimikunta
15.8. Captain’s Decanter S entiset kapteenit Kapteeni
16.8. ”Somebody’s” / Erkko Special S  Klubitoimikunta
20.8. The Erkko Trophy kutsukilpailu K 1. tee kiinni klo 14.30 asti.   Caddiemaster
   Jäsenille vaihtokenttä EGS
21.–23.8. The Erkko Trophy  A 54/scr/lp/ M/N/ hcp < 3 ja 1,  SGL/Kilpailutoimikunta   
   kenttää avataan päivittäin + 2 h.       
   Jäsenille vaihtokenttä EGS 

30.8. Rapuscramble S/A 18/lp/scramble Klubitoimikunta
    
6.9. Isä ja Poika sponsored by Volvo A M/18/nelinpeli/lp/ hcp < 24 Kilpailutoimikunta
14.9. Volvo Amateur -finaali A  Golfpiste/Kilpailutoimikunta
19.9. Junioreiden Valopallokisa ja päättäjäiset S (pj) J/5/lp/hcp Junioritoimikunta
20.9. ”Nuorten aikuisten syyskisa” A  Kilpailutoimikunta
21.9. Seniorit-Juniorit S  Senioritoimikunta
22.9. Senioriscramble S 18/M50/N55/lp Senioritoimikunta
26.9. Aikuisten valopallo BBQ S  Klubitoimikunta
27.9. Kapteenit ja toimikunnat S/K 18/lp/hcp/joukkuekilpailu/  Kapteenit
   yhteislähtö 13.00, kenttä       
   kiinni klo 11.30 
    
4.10. Päätösscramble, YL klo 10.00 S 18/hcp/N/M Caddiemaster

Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Yritystapahtumat ja kutsukilpailut ovat näkyvillä kotisivun kilpailukalenterissa. Seuraa kilpailukalenterin lisäksi 
kotisivujen Tällä viikolla Talissa palstaa sekä caddiemastertalon aulan ilmoitustaulua.
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ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2014   (HGK pidättää oikeuden muutoksiin)

TAPAHTUMAKALENTERI 2014

Aika  Tapahtuma Vastuu

to 24.4. Farmin vanhempainilta Junioritoimikunta
la 26.4. Risusavotta Klubitoimikunta

to 1.5. Vappulounas Ravintola
ma 5.5. Seniori-ilta klo 18 Senioritoimikunta
ti 6.5. Tulokasilta klo 18 Kapteenit
su 11.5. Äitienpäivälounas Ravintola
ma 12.5. Valvojien kokous klo 14 Senioritoimikunta
ma 12.5. Naisten kevätkokous klo 18 Klubitoimikunta
to 15.5. Vuosikokous klo 18, Metropolia Johtokunta
pe 16.5. Junnujen kauden avajaiset klo 17 Junioritoimikunta
la-su 17. – 18.5. Lähipelirata Kilpailutoimikunta
la 24.5. Perhepäivä Klubitoimikunta
pe 30.5. BBQ-ilta Ravintola

la 7.6. Avoimet ovet CM
to 12.6. Helsinki päivän avoin range klo 12-16 Valmentajat, CM
la-su 14. – 15.6. Lähipelirata Kilpailutoimikunta
pe 27.6. BBQ-ilta Ravintola

la 19.7. Member & Quest Weekend CM
la-su 19. – 20.7. Lähipelirata Kilpailutoimikunta
pe 25.7. BBQ-ilta Ravintola

la 16.8. Erkko Special / Afterparty by Jean S. Klubitoimikunta
la-su 16. – 17.8. Lähipelirata Kilpailutoimikunta
pe 29.8. BBQ-ilta Ravintola

la 13.9. Lähipelimestikset Kilpailutoimikunta
pe 19.9. Junnupäättäjäiset Junioritoimikunta
pe 26.9. BBQ-ilta Ravintola

pe 4.10. Yhteiset päättäjäiset & palkintojen jako Kapteenit

su 10.11. Isänpäivälounas Ravintola

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

VIIKKOKILPAILUT  Vastuu

ma 19.5.–15.9. Seniorit Senioritoimikunta
ke 21.5.–17.9. *) Naiset, Miehet
*) Viikolla 28 pelipäivä torstai ja viikolla 34 kilpailua ei pelata Caddiemaster

KLUBIOTTELUT
 
Kotiottelut  Järjestäjä

pe 27.6. Interclub Tali Sylvi Beck
to 31.7. HGK-PGC, seniorit Senioritoimikunta
   
Vierasottelut Järjestäjä

pe 23.5. VGH-HGK, seniorit Senioritoimikunta
to 4.6. Interclub EGS Sylvi Beck
to 12.6. StLG-HGK-NGCC, seniorit Senioritoimikunta
to 26.6. SGC-Kurk-HGK, seniorit Senioritoimikunta
ti 1.7. KyG-MGC-HGK-(KGC), seniorit Senioritoimikunta
ti 8.7. Interclub MGC Sylvi Beck
 heinäkuu HKH Kronprins Haakons pokal 
pe-su 25.–27.7. SGK-HGK Kevinge työryhmä
pe 15.8. Interclub SGC Sylvi Beck
su 17.8. EGS-HGK-SHG Kai Wist
ti 27.8. Interclub EGS Sylvi Beck
su 31.8. KGV-HGK Kai Wist
 syyskuu AG-HGK Kai Wist
to-pe 4.-5.9. EGS-HGK ”Ryder Cup”, seniorit Senioritoimikunta
 
 
Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Seuraa kotisivun  
kilpailu- ja tapahtumakalenteria.

Ilmoittautuminen

1. Jäsen

Viikonlopun kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona kello 
17.30 sekä muihin kilpailuihin kolme (3) päivää ennen kilpailua klo 17.30 ellei 
kilpailukutsussa ole muuta mainittu. Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöises-
ti kolme viikkoa ennen kilpailua klo 8.00 aamulla, ellei kilpailukutsussa ole  
muuta mainittu.

Jäsenet voivat ilmoittautua suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta tai  
caddiemasterille mikäli kilpailukutsussa ei ole muuta mainittu.  

Golfiiton alaisten kiertueiden kilpailuihin ilmoittaudutaan SGL:n kilpailuohjeen  
mukaisesti suoraan Golfliiton www.golf.fi sivuilla.

Muiden seurojen kilpailuihin voi ilmoittautua joko suoraan kyseiseen seu-
raan tai caddiemasterin kautta. Pelaaja on kuitenkin aina itse vastuussa il-
moittautumisestaan.

2. Vierailija

Avoimiin kilpailuihin on voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen caddie-
master(a)helsingingolfklubi.fi. Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti kolme 
viikkoa etukäteen, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. Ilmoittautuminen vii-
konlopun kilpailuihin päättyy keskiviikkona klo 17.30 ja muussa tapauksessa kolme 
päivää ennen kilpailua kello 17.30, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. 

Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajan kotiseura, tasoitus ja puhelinnumero.



Uusi kahdeksanvaihteinen automaatti 
D4-moottoriin nyt vain 990 €

Svensk matematik
Pienet päästöt ovat tähän asti merkinneet myös pienempiä tehoja. 
Nyt on toisin: Volvon uudet ruotsalaiset moottorit saavat aikaan entistä 
pienemmät päästöt mutta entistä suuremman ajonautinnon. Ja sinä voit 
säästää sekä polttoainekustannuksissa että auton hinnassa.

Volvo XC60 D4 

181hv 

117 g | km 

4,5 l |100 km

Volvo XC60 D4 Business –mallisto alkaen: Autoveroton hinta 38 600 €, autovero 8 775,48 €, toimituskulut 
600 €, kokonaishinta 47 975,48 €. Autoetu alkaen: vapaa 895 €/kk, käyttöetu 715 €/kk. EU-yhd. 4,5 l/100 km, CO2 
117 g/km. Huoltoleasing alkaen: 799 € / kk (48 kk, 80 tkm, Volvo Car Financial Services). Kuvan auto erikoisvarustein.

BILIA OLARI
Olarinluoma 8
010 8522 884

BILIA HERTTONIEMI
Puusepänkatu 2
010 8522 886

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

BILIA KAIVOKSELA
Vantaanlaaksontie 6
010 8522 881

Mätäjoen uudet kalaportaat valmistuivat syksyllä 2013


