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Puheenjohtajan tervehdys

Johtokunta on pian valmis esit-
tämään valmistelemansa ja 
teettämänsä pitkäntähtäimen 
suunnitelman, eli ns. Master Pla-
nin, kenttämme kehittämiseksi. 
Hankkeesta on jäsenistölle tie-
dotettu aikaisemminkin, mutta 
on silti paikallaan palauttaa mie-
liin mistä tässä suunnitelmassa 
on oikein kysymys.

Oleellista on tiedostaa, ettei 
johtokunnan tarkoituksena ole 
esittää suunnitelmaa, joka toteu-
tettaisiin yhden, kahden tai edes 
kolmen vuoden aikana. Kysees-
sä on nimenomaan pitkäntäh-
täimen suunnitelma, joka toteu-
tetaan omalla tulorahoituksella. 
Viimeisen neljän toimintakau-
den aikana johtokunta on teh-
nyt vuosittain budjetin, joka 
mahdollistaa noin 250.000 €:n 
investoinnit kenttään ja kiin-
teistöihin. Kyseinen suunnitel-
ma on tehty pohjautuen ole-
massa olevaan tulorahoitukseen. 
Näin on tarkoitus toimia jatkos-
sakin.  Eli Master Plan = PTS 
- pitkäntähtäimensuunnitelma 
kentän kehittämiseksi.

Kenttätoimikunta palkkasi 
kilpailutuksen jälkeen tans-
kalaisen Philip Sporgård:n te-
kemään suunnitelman kent-
tämme kehittämiseksi. Usean 
kenttäkäynnin, keskustelun ja 
tapaamisen jälkeen suunnitte-
lijalle annettiin toimeksianto, 

SYYSKOKOUS
HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 18.11.2014  
klo 19.00 Ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa (Vanha Viertotie 23).
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 18.15.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat. 

Johtokunnan erovuoroisia jäseniä ovat puheenjohtaja, molemmat kapteenit, 
rahastonhoitaja ja sihteeri. Esityslistalle on tulossa myös sääntömuutosehdo-
tus, jonka sisällöstä on tässä lehdessä erillinen sihteerin kirjoittama artikkeli.

Tervetuloa!
Johtokunta

Mielenkiintoisia asioita 
ja tietenkin syyskokous

jossa korostettiin muutamia 
meille tärkeitä asioista. Yksin-
kertaisimmillaan suunnittelun 
lähtökohdiksi annettiin saate-
sanoiksi:
1. Kentän turvallisuus, erityi- 
 sesti väylillä 1, 4, 5, 14 ja 15.
2. Perinteet ja historialliset ar- 
 vot on säilytettävä.
3. Suunnittelu on tehtävä klu- 
 bipelaajan näkökulmasta.

Mainitun suunnitelman joh-
tokunta on valmis esittämään 
jäsenistölle erillisessä kokoukses-
sa alkuvuodesta 2015. Nykytek-
nologiaa hyödyntäen esitys tulee 
olemaan huomattavasti perus-
teellisempi verrattuna aikaisem-
piin piirrustuksiin ja karttakuviin. 
Kuvankäsittelyllä pystytään esit-
tämään nykytilanne ja ehdotettu 
lopputulos valokuvamaisesti jo-
kaisesta erillisestä kohdasta.

Syyskokouksesta
Toivon runsasta osallistumis-
ta tulevaan syyskokoukseen, 
koska siellä tehdään useita 
henkilövalintoja. Peräti kuusi 
johtokunnan jäsentä valitaan 
marraskuun kokouksessa. Ero-
vuorossa ovat nimittäin pu-
heenjohtajan lisäksi kapteenit, 
rahastonhoitaja ja sihteeri. Li-
säksi kilpailutoimikunnan pu-
heenjohtaja Thomas Hutton 
on ilmoittanut eroavansa koko 
yhdistyksestä ja samalla myös 
luottamustehtävästään. Tässä 
yhteydessä on paikallaan il-
moittaa että allekirjoittanut 
on valmis jatkamaan puheen-
johtajana, mikäli syyskokous 
niin päättää.

Lauri Gulin
puheenjohtaja

HGK ja Golfliitto solmivat Erkko Trophysta 5-vuotissopimuksen vuoteen 2018 
asti. Kuvassa Laurin lisäksi liiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi ja toiminnan-
johtaja Petri Peltoniemi (oik.)



2 Tali Golf Tali Golf 3

Kapteenin palsta 
Golfkausi on jälleen päättymäs-
sä.  Kelien puolesta alkukesä oli 
haasteellinen vaikka takana oli 
lähes lumeton talvi. Heinäkuusta 
eteenpäin meitä on taas hemmo-
teltu lämpimillä ja aurinkoisilla 
keleillä. Melkein samassa syklis-
sä on mennyt kentän kunto. Pit-
källe kesään meillä oli ongelmia 
joidenkin viheriöiden kanssa ja 
alaväylien kuntoutumista joudut-
tiin odottamaan elokuulle saak-
ka. Loppusyksystä kenttä on ollut 
suunnilleen samassa kuosissa kuin 
aiempinakin vuosina. 

Vaikka haasteita on kentän osal-
ta ollutkin niin kentänhoitajam-
me Tuukka Mönttinen on pitänyt 
johtokuntaa ja pelaajia hyvin ajan 
tasalla siitä mitä ollaan tekemässä 
ja miksi. Tuukan analyyttinen ja 
tutkiva asenne ongelmiin ja palo 
ratkaisujen löytämiseksi on teh-
nyt suuren vaikutuksen. Tuukka 
ja kenttätoimikunta ovat käyttä-
neet paljon aikaa kentän paran-
nussuunnitelmiin ja sen osalta 
suhtaudun erittäin luottavaisesti 
tuleviin kausiin. 

Tali ollut koko vuoden Helsin-
gin kaupungin päättäjien kiin-
nostuksen kohteena johtuen siitä, 
että viime talvena Helsingin kau-
punginvaltuustossa tehtiin aloite 
Talin golfkentän muuttamisesta 
asumiskäyttöön. Klubin johtokun-
ta ja etenkin sen puheenjohtaja 
Lauri Gulin on tehnyt paljon töi-

tä kaupungin päättäjien suuntaan 
ja olemme saaneet torjuntavoiton. 
Pitkällä tähtäimellä ongelma ei 
ole kuitenkaan kokonaan poistu-
nut ja tällä hetkellä kaupunki on 
laatimassa uutta yleiskaavaa, jossa 
muun muassa Talin virkistysalueen 
koko ja luonne suhteessa tiiviim-
pään rakentamistarpeeseen on po-
liittisen päätöksenteon kohteena. 

Uskomus siihen, että Tali on 
suljettu, elitistinen klubi on lu-
jassa. Esimerkkinä uskomusten 
ja vahvojen mielikuvien voimas-
ta on tieteellinen koe, joka teh-
tiin apinoista ja vesisuihkusta. 
Kokeessa viisi apinaa laitettiin 
häkkiin, jonka jälkeen sinne si-
joitettiin banaaniterttu kattoon 
roikkumaan ja tikkaat tertun al-
le. Apinat luonnollisesti halusivat 
hakea banaanit, mutta aina kun 
joku apinoista lähti kiipeämään 
tikkaita hakeakseen banaanin, 

suihkutettiin häkin ulkopuolelta 
kylmää vettä muiden apinoiden 
niskaan. Apinat oppivat, että tik-
kaita lähestyttäessä he saavat vet-
tä niskaansa, joten he reagoivat 
siten, että antoivat köniin jokai-
selle, joka uskalsi lähestyä tikkai-
ta hakeakseen banaanin. Koetta 
jatkettiin niin, että alkuperäisestä 
viidestä apinasta vaihdettiin yksi 
uuteen. Tulokas lähti kohti tik-
kaita, mutta sai heti köniin muilta 
apinoilta. Apinat vaihdettiin yksi 
kerrallaan, mutta reagointi jatkui 
samana eli aina kun joku apinois-
ta lähestyi tikkaita oli seurauksena 
mukilointi. Kohta häkissä oli viisi 
uutta apinaa, joista kukaan ei ollut 
koskaan saanut vesisuihkua pääl-
leen, mutta kuitenkin tikkaita lä-
hestyvä mukiloitiin.    

Tunteet ja mielikuvat syntyvät 
kokemusten ajattelusta. Meitä on 
pitkälti yli tuhat jäsentä ja kaikilla 
meillä on oma verkostomme niin 
golfaajia kuin ystäviä ja tuttuja 
ympäri pääkaupunkiseudun. Mei-
tä kaikkia tarvitaan puhumaan 
golfin puolesta liikuntamuotona 
sekä Talin puolesta ideaalisena 
golfin harrastuspaikkana. Omal-
la käyttäytymisellämme kentällä 
ja sen ulkopuolella vaikutamme 
siihen mielikuvaan, joka meistä 
syntyy. Ei riitä, että lopetamme 
negatiivisten asioiden puhumisen 
vaan meidän kaikkien on ruvet-
tava puhumaan positiivia asioita 
Talista. Siten saamme mielikuvan 
upeasta seurasta, kentästä, karta-

nomiljööstä ja ravintolasta, hen-
kilökunnasta sekä ystävällisestä 
ja avoimesta jäsenistöstä juurtu-
maan.  Ei unohdeta sitä mitä meil-
lä jo on ja noteerataan kaikki se 
missä olemme menneet eteenpäin. 

Kaksivuotinen kapteenikauteni 
on päättymässä. Kausi on opetta-
nut minua paremmin ymmärtä-
mään ja suuresti arvostamaan sitä 
työtä mitä johtokunta, toiminnan-
johtaja ja palkattu henkilökunta, 
eri toimikunnat ja kaikki vapaa-
ehtoiset tekevät meidän kaikkien 
parhaaksi. Meillä on myös upea 
jäsenistö, jonka golfosaaminen 
ja etikettitietoisuus ovat vahvan 
brändimme kulmakiviä.   

Marraskuisessa yhdistyksem-
me kokouksessa valitaan uudet 
kapteenit sekä miesten että nais-
ten puolella. Tulen ehdottamaan 
seuraajakseni klubin kapteeniksi 
Pekka Lehtosta. Pekalla on yrittä-
jätausta ja hän on ollut Talin jäsen 
vuodesta 2006. Hänellä on kilpai-
lutoimikuntakokemusta Talista 
sekä hallituskokemusta Keimolas-
ta. Meillä on sekä kartanon että 
kentän osalta pitkäjänteisiä kehi-
tyssuunnitelmia ja uskon, että Pe-
kan kokemus ja osaaminen antaa 
vahvan pohjan kapteenin tehtävi-
en hoitamiseen ja hyvää näkemys-
tä johtokuntatyöhön.

Kiitän kaikki kuluneesta kau-
desta ja toivotan hyvää loppuvuot-
ta ja energistä valmistautumista 
tulevaan kauteen. 

Kai Wist

Toimiston aukioloajat talvikaudella
Toimisto on kokonaan suljettu Joulusta Loppiaiseen eli 22.12.2014 – 6.1.2015 välisen ajan. 
Joulukuussa 8.12.-19.12. sekä tammikuussa 7.1. – 31.1. päivystämme ”etänä”, mutta tulem-
me toimistolle aina tarvittaessa. Eli silloin paras kommunikointitapa on sähköposti osoitteeseen 
toimisto@helsingingolfklubi.fi

Helmikuussa 2.2. alkaen toimisto on auki 15.4.2015 asti arkisin 9.30 – 15.00, mutta kannattaa 
aina soittaa toimiston numeroihin 09-2252 3713 tai 09-22523711 ennen käyntiä, niin varmis-
tat, että joku on paikalla.

Voit myös aina ottaa yhteyttä sähköpostitse toimisto@helsingingolfklubi.fi (palvelupäällikkö 
Tiina Pulkkinen) tai markku.ignatius@helsingingolfklubi.fi (toiminnanjohtaja).

Muistutettakoon, että Suomen Golfliiton Jäsen- ja tasoituskortti on voimassa
31.3.2015 asti.

Henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikille
hyvää joulun ajan odotusta ja menestystä vuodelle 2015!
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hyvä mieli ja sana Mauritzberg 
tuo mukavia muistoja mieleen 
ja hymyn huulille. Loistava pal-
velu, lämpö ja ystävällisyys mitä 

saimme osaksemme jäi kaikki-
en mieleen pysyvästi. Kotimat-
kalle lähdimme haikein mielin. 
Olihan meitä pidetty kun kuk-
kaa kämmenellä. Tukholmaan 
ajoimme hieman toista reittiä 
kuin menomatkalla ja pääsim-
me myös lossin kyytiin. 

Ikimuistoinen matka, jota 
ajatellessa tulee hyvälle mielel-
le. Tiinalle kiitos järjestelyistä. 

Voin lämpimästi suositella 
Mauritzbergiä kaikille, matkaan 
voi lähteä vähän pienemmällä-
kin porukalla!

Ladykapteeni ja 
matkanjohtaja Sylvi.

Klubitoimikunta

Vuoden 2014 klubimatka jär-
jestettiin 7.-10.7. Yhteensä 25 
henkilöä, josta suurin osa tali-
laisia, suuntasivat heinäkuise-
na maanantaina kohti Turkua 
ja sieltä edelleen Mauritzber-
giin, Liisa Lipsasen omistamaan 
linnaan. Kenelläkään ei ollut 
henkilökohtaista kokemusta 
linnasta, mutta olimme hank-
kineet ennakkotietoa lehtien ja 
netin välityksellä. Innoissamme 
ja hieman jännittyneitä odotim-
me mitä tuleman pitää.

Bussimatka Turkuun sujui hy-
vin, missä nautimme helteisestä 
kesäillasta ennen laivan lähtöä. 
Lämpötila lähenteli kolmea-
kymmentä vielä illallakin. 

Laivalla nautimme yhteisen 
illallisen, jonka kruunasi upea 
auringonlasku.

Aamulla valmiit aamiaispus-
sit odottivat meitä bussissa. Aa-
miainen nautittiin siis rauhassa 
tien päällä ja noin kolmen tun-
nin matkan jälkeen linnan port-
ti avautui edessämme.

Klubimatka Mauritzbergiin

Heti saavuttuamme linnan 
emäntä Liisa Lipsanen tuli 
varta vasten tervehtimään ja 
Liisan tapaamisen jälkeen läh-
dimme tutustumaan golfkent-
tään ja sen tuomiin haasteisiin. 
Kenttä oli valmistunut vuonna 
2010 ja klubitalo kahta vuotta 
myöhemmin 2012. Kenttä oli 
haasteellinen vaikkakin paik-
ka paikoin peltomainen. Paljon 
oli satsattu ympäristöön ja tämä 
satsaus kuulemma jatkuu edel-
leen. Kenttä oli sen nuoren iän 
huomioon ottaen oikein hyväs-
sä kunnossa. 

Kierroksen jälkeen majoi-
tuimme linnaan. Osa porukas-
tamme yöpyi päärakennuksessa 
ja oikeanpuoleisessa siipiraken-
nuksessa. Toisessa siivessä sijait-
sivat illallis- ja aamiaistilamme. 

Liisa Lipsanen piti meille en-
nen illallista esittelykierroksen 
kertoen linnan historiasta sekä 
oman tarinansa matkastaan lin-
nanrouvaksi.

Illallisen nautittuamme jat-
koimme illanviettoa jalkapallon 
MM-kisojen parissa klubiraken-
nuksessa. Kuutamossa sitten kä-
velimme linnaan takaisin. Mikä 
näky!

Seuraavana päivänä pelasim-
me toisen kierroksen. Osa meistä 
olisi voinut jatkaa reissua vielä 
toisenkin yön ja kolmannen 
kierroksen verran. Paluumat-
kalle oli kuitenkin lähdettävä. 
Liisa Lipsanen tuli vielä hen-
kilökohtaisesti toivottamaan 
meille hyvää kotimatkaa ja toi-
votti meidät tervetulleiksi uu-
destaan. Kaikille jäi matkasta 
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Everybody’s. Lisäisikö se osallistu-
jamäärää?

Tästä onkin sitten helppo siir-
tyä aiheeseen, kuka jatkajakseni 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 
Klubitoimikunta on päättänyt 
ehdottaa Outi Linnonmaata 
Helsingin Golfklubin seuraavaksi 
naisten kapteeniksi. Outi on nuo-
ri aikuinen ja aktiivinen pelaaja. 
Hän on ollut aikanaan useita 
vuosia mukana junioritoimikun-
nassa ja nyt viimeiset vuodet klu-
bitoimikunnassa. Outi on pelan-
nut aktiivisesti golfia kymmen-
kunta vuotta sekä työskennellyt 
golfin parissa. Toivon hänen yh-
distävän meidät klubilaiset ikään 
katsomatta, tunteehan hän sekä 
vanhemmat että nuoret. Näen 

hänessä hyvän valinnan meidän 
seuraavaksi naisten kapteeniksi. 

Klubitoimikunta ei tänä vuon-
na päättäjäisissä erikseen kiittä-
nyt ketään, mutta haluaa tässä 
antaa kiitoksensa cädäreille Tii-
nan johdolla. Olette hoitaneet 
tehtävänne hyvin kaikissa tilan-
teissa ja olleet suureksi avuksi 
meille kaikille. Olette virallisen 
kiitoksen arvoisia.

Itse haluan kiittää teitä kaikkia 
tasapuolisesti siitä, että olen saa-
nut toimia naisten kapteeninan-
ne ja toivon olleeni valintanne ja 
odotustenne arvoinen.

Toivotan kaikille hyvää syksyä, 
nähdään vuosikokouksessa!

Syysterveisin Sylvi

Naisten Interclub-ottelut eli 
HGK:n, MGC:n, SGC:n ja 
EGS:n välinen seuraottelusarja. 
Interclub ottelut pelataan jo-
ka vuosi ja tänä vuonna Espoo 
aloitti ja seuraavaksi oli Talin 
vuoro, Masters seurasi ja viimei-
senä pelattiin Sarfvikin kenttä. 
Tänä vuonna voiton vei Sarfvik. 
Ensivuonna ensimmäinen ottelu 
pelataan Sarfvikissä.

Klubitoimikunnan järjestämäs-
tä Perhepäivästä on tullut perin-
ne ja se keräsi tänä vuonna enem-
män lapsia kuin aikaisempina 
vuosina. Edelleen pidättäydyim-
me vain yhdessä tapahtumassa, 
vaikka kysyntää useammallekin 
kerralle voisi olla.

Midnight Sun on jälleen yk-
si suosituimmista tapahtumista. 
Hauskaa oli vaikkakin kylmyys 
haittasi. Onneksi siitä selvisi 
vaatteilla. Tässä vaiheessa voi 
muistella, että toukokuu oli jo-
tenkuten normaali mutta ke-
säkuu kylmä. Juhannuksena 
yölämpötila meni lähelle 0 mo-
nella paikkakunnalla. Heinäkuu 
menikin sitten ihan eri suuntaan. 
Mauritzbergiin järjestetty klubi-
matka aloitti helleaallon, josta 
saimme nauttia koko heinäkuun 
ja vähän vielä elokuussakin en-
nen sadekautta. Matkastamme 
vielä erillinen artikkeli lehdessä.

Lokakuun ensimmäisenä lau-
antaina pelattiin kauden päätös-
scramble ja mukaan oli ilmoit-
tautunut lähemmäs sata pelaajaa. 
Sää ei heitä pelottanut. Vettä tu-
li välillä oikein kunnolla, mutta 
kun peliä pelattiin n. 5t 30min, 
niin siinä sadekin ehti väistyä.

Iltajuhlaan, jossa jaettiin kau-
den palkinnot, osallistui n. 80 
klubilaista nauttien hyvästä klu-
bihengestä yhdessä. Oli mukava 
nähdä niin monta klubilaista sa-
maan aikaan kartanossa ja juhla-
tunnelmissa.

Itse nautin päivästä kokonai-
suutena ja toivon tämän tapahtu-
man säilyvän vielä monta vuotta 
meidän tapahtumakalenterissam-
me keräten meidät klubilaiset yh-
teen leikkimieliseen kilpailuun ja 
illanviettoon. Voisimme ehkä ni-
metä päätöskilpailumme edelleen 

Ladykapteenin katsaus menneeseen kauteen

Kauteni naisten kapteenina 
lähentelee loppuaan. On aika 
tarkastella, miten tämä kausi 
on mennyt, mutta sitä ennen 
haluaisin kiittää kaikkia osal-
listumisestanne järjestettyihin 
kilpailuihin ja tapahtumiin klu-
billamme. Tämä kesä on ollut 
haastava kentän näkökulmas-
ta. Siitä on kirjoiteltu ja aihet-
ta kommentoitu pitkin kautta. 
Toivottava vain on, että tämä 
oli tässä, ja ensi vuonna kaikki 
loksahtaa kohdalleen. Itse olen 
luottavainen ja odotan pitkää 
syksyä golfin parissa. Ennusteet 
lupaavat lämmintä syksyä, ehkä 
viime vuoden pitkä kausi tois-
tuu myös tänä vuonna.

Kauden tapahtumat alkoivat 
Risusavotasta, johon osallistui 
tuttu joukko golffareita. Muka-
na oli jäseniä kaikista ikäluokis-
ta, mutta suurimmaksi poru-
kaksi nousivat kuitenkin juni-
orit. Saimme siivottua klubin 
ympäristöä, peitettyä greenit ja 
palkaksi nautimme hernekeit-
tolounaan. Kauden avauslyönti 
siirtyi myöhempään ajankoh-
taan, mutta se ei estänyt muu-
tamia pelaamasta paria reikää. 
Alaväylät olivat tuolloin vielä 
korjausten seurauksena kiinni 
mutta kentän saattoi pelata 11 
reikäisenä (1-5, 15, 10-14).

Risusavotan jälkeen oli vuo-
rossa naisten kauden avaus. 
Perinteitä noudattaen saimme 
nauttia Johanna Salovaaran 
muotinäytöksestä, jonka manne-
kiineinä toimivat meidän omat 
naisgolffarit sekä toiminnanjoh-
taja. Ilta oli menestys ja mukana 
oli n. 90 naisjäsentämme.
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Talin kisakausi on intensiivi-
nen. Miltei jokaisena päivä-
nä on pelattu kilpailua jossain 
muodossa, kaikkea viikkoki-
san ja yritystapahtuman yh-
teislähdön väliltä. Voidaan 
siis hyvällä syyllä todeta, että 
kilpaileminen kiinnostaa tali-
laisia. Näin nuoret oppivat kil-
pailemaan ja saavat kokemusta 
sekä rutiineja. Hyvänä esimerk-
kinä tästä on juniorijoukkueen 
kolmossija SM-kisoissa, jonka 
ratkaisi Martin Plukka uusin-
nassa. Taatusti dramaattinen 
ja tunteikas loppuhuipennus 

elää koko joukkueen muistissa 
vielä pitkään. Myös Talin seni-
orinaiset nousivat hopealle SM-
joukkuekilpailussa, kiitos Elina 
Schuurmanin, Karoliina Tiivo-
lan, ja Erja Sarasteen hyvästä 
pelivireestä. 

Henkilökohtaisia suursaavu-
tuksia on myös sadellut talilais-
ten tilille tänä kesänä. Martin 
Plukka saavutti SM-hopeaa ju-
nioreiden reikäpelimestaruuk-
sissa, Tuomas Tuovinen otti 
peräti kultaa miesten SM-reikä-
peleistä, Elina Schuurman otti 
pronssia seniorinaisten SM-ki-

soissa, ja Marja-Liisa Niemi 
pelasi itselleen ansiokkaan ho-
peasijan N70 sarjassa seniorei-
den lyöntipelin SM-kisoissa.

Kotikulmilla pelatuissa ki-
soissa käytiin kovaa taistelua 
läpi helteisen kauden. Erkko 
Trophyn voitti miesten sarjassa 
Lauri Ruuska ja naisissa Marika 
Voss. Osallistujia oli 11 maasta. 
Tuomas Tuovinen voitti lyönti-
pelimestaruuden uusintarei’illä, 
joilla riitti jännitystä koko ylei-
sölle. 

Kisakalenterissamme on pal-
jon perinteisiä kisoja ja tapah-
tumia. Silloin tällöin perinteet 
vaihtuvat, esimerkkinä mahdol-
lisesti viimeisen kerran pelattu 

veteraanien golfpäivä ja mer-
kittävään asemaan nostettu hy-
väntekeväisyysscramble Uuden 
Lastensairaalan hyväksi. Olisi 
hienoa, jos hyväntekeväisyyski-
sojen myötä voisimme nostattaa 
lajin sekä seuramme profiilia, ja 
siten luoda uskottavuutta har-
rastuksellemme. 

Muutamia itsejärjestettyjä ta-
pahtumia näkyi kauden aikana. 
Muistutuksena jäsenistölle siis, 
että jokaisella jäsenellä on mah-
dollisuus varata itselle kolme 
peräkkäistä lähtöä kerran kau-
dessa. Ideoikaa rohkeasti omia 
tapahtumianne, kokeilkaa po-
rukassa eri pelimuotoja, joita ei 
kilpailukalenterissa ole, ja käyt-
täkää tilaisuus hyväksi.

Tapahtumarikas kausi on kui-
tenkin riesana kentänhoidolle, 
sillä minuuttiaikataululla toi-
miva kenttähenkilökunnalla 
oli vaikeuksia rytmittää hoito-
toimenpiteitä. Ensi kaudelle on 
tarkoitus sovittaa pelaaminen ja 
kentänhoito paremmin yhteen, 
mikä myös asettaa uusia haastei-
ta kisakalenterin suunnittelussa. 
Tarkoitus on luoda kisakalente-
ri, joka kunnioittaa perinteitä, 
mutta ei ole yhtä tiivis kuin se 
on aikaisempina vuosina ollut. 
Näin saadaan kenttämme entis-
tä parempaan kuntoon, jolloin 
siellä on ilo pelata kisaa kuin 
kisaa. 

Terveisin, 
Thomas Hutton

Kilpailutoimikunta

Kausi 2014

HGK:n juniorit venyivät hie-
nosti pronssille Pickalassa käy-
dyissä juniorien joukkue-SM 
kilpailuissa. Tämän lisäksi peli-
kauteen mahtui paljon positiivi-
sia saavutuksia kilpailuissa. Alla 
on poimintoja kauden parhaista 
saavutuksista. 

Vuoden junioripelaajana 
voidaan pitää Martin Pluk-
kaa. 15-vuotias Martin oli alle 
16-vuotiaiden Finnish Interna-
tional Junior Championshipissa 
jaettu viides. Alle 16-vuotiaiden 
reikäpeli SM-kilpailuissa Mar-
tin otti hienosti SM-hopeaa. 

Finnair Junior Amateur (FJAR) 
rankingissa Martin oli 13. ja hä-
net valittiin edustamaan Suo-
mea nelimaaotteluun Kytäjälle. 
Sielläkin Martin esiintyi eduk-
seen Suomen voittoon päätty-
neessä maaottelussa.

Mikael Reijonen oli Talin 
FJT:n osakilpailussa hienosti 
viides ja FJAR kokonaisrankin-
gissa 61. Nuoremmissa pojissa 
Markus Luoma voitti Tsemp-
pitourin alle 15v. rankingin. 
Niklas Reijonen oli 9., Oliver 
Kalpio 15. ja Eetu Oksanen 20. 
Alle 12 vuotiaissa pojissa Rami 

Korhonen oli rankingin 6. ja 
Leo Uotila 12.

Tyttöjunioreissa Olivia Kum-
pulainen oli FJAR rankingin 15. 
Olivia oli alle 18 vuotiaiden tyt-
töjen lyöntipeli SM-kilpailuis-
sa 8. ja Italissa pelatussa GGL 
International Junior Openissa 
hienosti viides. Camilla Reijo-
nen oli samaisessa kilpailussa 
kahdeksannella sijalla. Camilla 
oli myös 5. Talin FJT osakilpai-
lussa ja mainitsemisen arvoista 
on myös, että hän voitti kaikki 
pelaamansa kolme Aluetourin 
osakilpailua ja sitä kautta AT:n 

rankingin. Etunimikaima Ca-
milla Järvelä oli Tsemppitourin 
alle 15v. tyttöjen rankingissa 4., 
joka on hieno saavutus 13. vuo-
tiaalta Camillalta.

Näiden poimintojen jälkeen 
on kuitenkin hyvä pitää mieles-
sä, että pitkäjänteinen harjoit-
telu on tie huipulle. Menestys 
juniorisarjoissa on aina plussaa 
ja ruokkii motivaatiota. Mut-
ta vaikka menestystä ei vielä 
juniorisarjoissa tulisikaan, jos 
tavoitteet ja harjoittelumo-
tivaatio sekä harjoitusmäärät 
ovat kohdillaan, ei menestystä 
myöhemmässä vaiheessa peli-
uraa voi välttää.

HGK:n kilpajunnuilla hieno kesä kilpakentillä
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Farmijunnujen kesäkausi päät-
tyi syyskuun puolessa välissä 
perinteisen valopallokisan mer-
keissä. Yksi syksyn kauneimmis-
ta illoista aiheutti kisan alun 
pienoisen viivästymisen, kun 
pimeän tuloa odoteltiin, mut-
ta kisan käynnistyessä viivästys 
unohtui ja 47 farmijunnua pää-
si lyömään valopalloa Talin ylle 
laskeutuneessa n. juniorin kor-
kuisessa iltasumussa.  

Farmi täyttyi taas hyvissä 
ajoin mikä oli ilahduttavaa. 
Kiinnostusta Talin junioriakti-
viteetteihin siis riittää.

Pääasia on, että lapsilla ja 
nuorilla on hauskaa ja he viih-
tyvät treeneissä ja jatkavat siten 
lajin parissa mahdollisimman 

pitkään. Menoa ja meininkiä 
riitti läpi kauden. Rasteja ja eri-
laisia harjoitteita pyrittiin pitä-
mään mahdollisimman monia, 
jotta kaikille riittää tekemistä. 
Ensi kaudelle suunnitellaan taas 
uusia ”kujeita”, toki perinteitä 
kunnioittaen.

Junnucup-kisat olivat taas 
suosittuja ja osallistujia riitti 
tasaisesti, mikä oli hienoa. Toki 
enemmänkin olisi voinut olla. 
Vanhemmat, rohkaiskaa lapsia 
ensi kesänä osallistumaan näi-
hin puoliksi leikkimielisiin ki-
soihin saamaan kokemusta niin 
kentällä pelaamisesta kuin ki-
saamisestakin. 

Tähän kohtaan sopiikin kii-
tos vanhemmille aktiivisuudes-

ta kuskaamisessa harjoituksiin, 
tapahtumissa ja kisoissa mu-
kanaolosta. Junnuille erikseen 
kiitos vapaaehtoistoiminnasta 
ja hyvästä kaudesta yleensä!

Erityiskiitos kaikille ohjaajil-
le, jotka tekivät farmitoiminnan 
jälleen kerran mahdolliseksi. 
Joustoa ja tuuraajia löytyi aina 
tarvittaessa. Ja tietysti Henkal-
le ja Janille mm. ohjaustuntien 
suunnittelusta ja kaikesta muus-
ta avustanne. 

Saas nähdä onko lehden il-
mestyessä kenttämme jo kiinni. 
Joka tapauksessa ajatukset suun-
nataan jo talvikauden treenei-
hin ja teidän farmilaisten osalta 
tietysti myös koulunkäyntiin. 
Muistakaa myös liikkua ja ur-

heilla monipuolisesti pulkkai-
lua ja lumisotaa unohtamatta.

Meille kaikille talilaisille vie-
lä muistutuksena: Kannustakaa, 
rohkaiskaa ja haastakaa junnu-
jamme pelaamaan kanssanne. 
Haastatelkaa lapsia ja oppikaa 
toisiltanne golfia…ja elämää. 

Lopuksi haluan toistaa taas 
erään golf pro:n ja hyvän ystävä-
ni mantran: ”Muistakaa pelata 
golfia siksi, että se on hauskaa. 
Matkikaa junioreita, koska he 
ymmärtävät hauskan päälle.”

Hyvää talvikautta – nähdään 
viimeistään keväällä Talissa

Toomas Kalpio 
Junioritoimikunnan 

puheenjohtaja

Junnujen kesä 2014
Junnutoimikunta
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Ensimmäinen kauteni Talin 
kenttämestarina alkaa olla ta-
kanapäin. Tässä vaiheessa on 
hyvä hieman miettiä kauden 
kulkua kentän kannalta, verra-
ta suunnitelmia ja niiden toteu-
tumista ja miettiä mitä asioita 
olisi voinut tehdä eri tavalla tai 
mitä olisi voinut jättää teke-
mättä.  Jos golfkentänhoidosta 
tehtäisiin joskus elokuva, niin 
luulen, että kulunut kautemme 
olisi todella hyvä pohja käsikir-
joitukselle. Tilanteita on ollut 
siis enemmän kuin B-luokan 
elokuvassa. 

Kauteen lähdettäessä suun-
nitelmat olivat mielestämme 
selvät, kaiken lisäksi niiden pi-
ti olla lähes täydelliset. Jäsenis-
töltä saatiin lupa pitää viheriöt 
kiinni pidempään, jotta toimen-
piteet onnistuisivat röllin saa-
miseksi viheriöille. Alku näytti 
lupaavalta. Reilu viikko kylvö-
jen jälkeen harsojen alta pilkisti 
näky, jota olimme kaikki odot-
taneet, rölliä. Luontoäiti oli vie-
lä tässä vaiheessa puolellamme, 
kun joka päivä taivaalta tuli so-
pivasti vettä eikä kastelujärjes-
telmää tarvinnut edes käyttää. 

Samoihin aikoihin myös seis-
kan viheriö saatiin kylvettyä, 
aloitimme alaväylien viimeis-
telytyöt ja nelosen viheriö-
bunkkerin kuivatuksen korjaus 

alkoi. Neljännen väylän vihe-
riöbunkkerin kuivatus oli alun 
perin tarkoitus vain korjata, 
mutta tilanne muuttui siinä vai-
heessa kun huomasimme kuinka 
paljon vanhoista savisalaojista 
vettä tuli bunkkeriin. Päätös 
poistaa viheriöbunkkeri oli siis 
turvallisuussyiden lisäksi se, että 
bunkkerin kuivatuksella kysei-
nen paikka olisi tullut aina ole-
maan märkä. Tähän mennessä 
kaikki oli siis mennyt, ehkä jopa 
paremmin kuin olisin voinut it-

sekkään ajatella etukäteen.
Me kaikki tiedämme mitä 

hyvän birkku-väylän jälkeen 
tapahtuu golf-kierroksella, eri-
tyisesti silloin kun pienen het-
ken miettii itsekseen, että 
tämähän on helppoa. Seuraa-
vaksi tulee tietysti se duffi, top-
pi, soketti, slaissi, puu, metsä, 
outti, vesieste ja niin edelleen. 
Usein ainoa ajatus, joka tulee 
mieleen on se, että mitäköhän 
lyönnissä menee pieleen. Joku 
on joskus sanonut, että vian 

ei tarvitse olla suuri, jos se on 
päässä. Miksi samanlainen lyön-
ti edellisellä väylällä lensi 250 
metriä ilmassa ja nyt seuraavalla 
siitä tuli 50 metrinen toppi ve-
teen. Jos ongelma alkaa vaivata 
pidempään, aletaan sitä tutkia, 
vaihtaa välineitä ja kenties käy-
tetään asiantuntijaa, eli pro:ta/
ammattilaista. Pienen aasinsil-
lan kautta takaisin aiheeseen. 
Hyvin menneen toukokuun 
jälkeen alkoikin tapahtua. Röl-
li alkoi päivä päivältä harven-
tua ja hävitä. Useilla viheriöillä 
oli alueita, joilla ei ollut karvan 
karvaa, näistä työläimpiä olivat 
ehdottomasti, ykkönen, nelo-
nen ja kymppi. Edellä mainitut 
viheriöt on muuten kylvetty 
tänä vuonna kuuteen kertaan, 
eri lajikkeita ja lajeja kokeillen. 
Suurimpana ongelmana on, et-
tä viheriöt eivät yksinkertaises-
ti kasva. Toimivaa lannoitetta 
ei oikein tunnu löytyvän. Toi-
nen merkittävä ongelma on se, 
että ruohon juuristo on viheri-
öillä pinnassa. Kylänurmikan-
kin juuret kasvavat normaalisti 
muutamaan senttiin kun Talissa 
poikkeuksetta juuristo pysyy alle 
sentissä. 

Syitä on haettu ja tutkimuk-
sia on tehty. Kasvualustasta on 
tutkittu lähes kaikki mitä voi, 

Golfkentänhoitoa Talissa 2014

2. viheriö valmiina kylvöön

9. viheriön pelipintaa
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esimerkkinä tästä sama maa-
perätutkimus, jota kaatopaikat 
käyttävät tutkiessaan päästöjä. 
Itse ongelmaan aiheuttajaa ei 
ole vielä saatu rajattua, mutta 
kaikki kesän aikana esille tul-
leet oireet viittaavat veteen. 
Mätäjoen arvot kun muuttuvat 
jonkin verran joka sateen jäl-
keen.  Haitallisia aineita löytyi 
useita, näistä pahimpina, lyijy, 
alumiini, natrium eli suola sekä 
erityyppiset karbonaatit. Yksit-
täisiä pitoisuuksia tarkastelta-
essa ei mikään ylitä hälyttävän 
määrän rajaa. Tosin kaikki pi-
toisuudet ovat lähellä ylärajaa ja 
näin ollen eivät ainakaan edistä 
ruohon kasvua. Näille kaikille 
on yhteistä, että ne syrjäyttävät 
kasville tarpeellisia ravinteita. 

Nykyisellään viheriöitämme 
ei saa koko kesää pidettyä jäse-
nistön haluamalla tasolla. Syy 
tähän on yksinkertaisesti ruo-
hon hidas kasvu. Viheriöillä 
ruoho kasvaa liian hitaasti pai-
katakseen pelaajien aiheuttamat 
jäljet viheriöillä. Kasvun puut-
teesta esimerkkinä on yläpihan 
putti viheriö jota ei ole leikattu 
yli kahteen kuukauteen. Lan-
noituksista huolimatta viheriö-
ruoho on reilun sentin pituista. 
Kaikki viheriöt on kylvetty kau-
den aikana neljä kertaa eikä 
mikään laji oikein tunnu viih-
tyvän. Ainoa laiha lohtumme 
on tällä hetkellä kylänurmikka, 
jota ei valitettavasti saa ostet-
tua mistään. Kylänurmikkamme 

ei myöskään kauden aikana tee 
tarpeeksi siemeniä, jotta tiheys 
saataisiin pidettyä koko kauden 
riittävänä.

Moni miettii miksi huono 
kasteluvesi ei sitten näy koko 
kentän alueella. Syy tähän on 
yksinkertainen, muita aluei-
ta ei juurikaan kastella, ja jos 
kastellaan niin huomattavasti 
vähemmän kuin viheriöitä. 16. 
viheriö on ollut koko kauden 
hyvässä kunnossa samalla ve-
dellä. Sekin tosin tarvitsee vain 
murto-osan vettä muihin vihe-
riöihin verrattuna, ja vaikka 
pinta näyttääkin hyvältä, niin 
ei sielläkään ole sen syvempää 
juuristoa. Syksyn aikana tulem-
me vielä ottamaan lisää näyt-
teitä viheriöistä ja vedestämme. 
Jäsenistölle tiedotamme tilan-
teesta heti kun asia selkenee. 
Kentällämme on käynyt kau-
den aikana toistakymmentä 
golfkentänhoidon ammattilais-
ta. Osa heistä kiertää lähes sata 
kenttää vuodessa. Ongelmam-
me todellisuudesta ja sen han-
kaluudesta kertoo, että kukaan 
heistä ei ole nähnyt vastaavaa 
ongelmaa aikaisemmin. Kaikki 
ovat kuitenkin lyhyen tutkin-
nan jälkeen todenneet, että jo-
tain on pielessä. Ensi kauteen 
varaudutaan joka tapauksessa 
ottamalla selvää eri vaihtoeh-
doista joko veden hankintaan 
tai sen käsittelyyn. 

Vaikka kausi ei ole ollut si-
tä mitä odotimme viheriöiden 

osalta, on kuitenkin asioita jot-
ka ovat edenneet oikeaan suun-
taan. Lyöntipaikat ja väylät ovat 
olleet kohtuullisessa kunnos-
sa koko kauden. Molemmilla 
alueilla tullaan jatkamaan sa-
maan tyyliin. Konekantaamme 
on myös uusittu tänä vuonna. 
Leikkuukalustosta erityisesti 
uusi karheikkokone tulee ensi-
kaudella näkymään kenttämme 
karheikkojen kunnossa. Uusi 
kone on huomattavasti nope-
ampi ja tehokkaampi. Leikkuu-
jälki on pysynyt hyvänä syksyn 
sateidenkin aikana. 

Hieman hankalan kauden jäl-
keen haluan kiittää teitä jäseniä 

kärsivällisyydestä ja ymmärryk-
sestä. Kuluneen kauden aika-
na olen pyrkinyt tiedottamaan 
kentänhoidon kuulumisista 
osoitteessa http://kentanhoito.
blogspot.fi. Sivuilla on käyty jo 
yli 5500 kertaa. Tämä kertoo, 
että Suomen vanhimman ken-
tän kuulumiset kiinnostavat 
myös muita kuin talilaisia. Juuri 
valittu nuori ja kunnianhimoi-
nen kenttäarkkitehtimme Phi-
lip Spogård tulee esittelemään 
meille oman näkemyksensä 
Talista tulevan talven aikana. 
Master Planin tarkoitus on en-
nen kaikkea taata, että golfin 
pelaaminen kentällämme ei ai-
heuta vaaraa mm. naapurustol-
le. Samalla on myös tarkoitus 
tehdä suunnitelma, jonka poh-
jalta voimme parantaa kentän 
pelattavuutta ja visuaalisuutta. 
Master Planin toteuttamisesta 
ja aikataulusta päättää luon-
nollisesti jäsenistö, kun sen ai-
ka tulee. 

Syksyn sateista huolimatta 
kentällä on vielä kohtuu kuivaa 
pelata. Holkitukset ja rei’itykset 
on tämän syksyn osalta tehty 
viheriöillä, jotka on tarkoitus 
pitää niin pitkään auki kuin 
mahdollista ilman, että kentäl-
le aiheutuu kohtuutonta vahin-
koa. 

Kenttätoimikunnan puolesta
Tuukka

Erkko Trophyn lipunpaikkaa etsimässä
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Otsikon lainaus vanhasta iskel-
mästä ei oikein tänä vuonna 
tunnu pitävän paikkaansa. Tätä 
kirjoittaessani syyskuun lopussa 
tulin juuri kierrokselta 15 as-
teen lämmöstä ja kirkkaasta au-
ringonpaisteesta. Kesä on ollut 
upea pientä alkukesän koleutta 
ja elokuun lopun sadekautta lu-
kuun ottamatta. Toivottavasti 
saamme nauttia hyvästä säästä 
koko loppusyksyn. Kesä kuiten-
kin on mennyt.

Senioreiden kausi alkoi pe-
rinteisellä seniori-illalla, johon 
osallistui mukavasti yli 60 seni-
orijäsentämme. Pääteemana oli 
SGS:n järjestämät eri ikäluok-
kien kilpailut. Niitä meille esit-
teli Heikki Hallaranta SGS:n 
hallituksesta. En tiedä saiko 
kukaan jäsenistämme uutta ki-
pinää osallistua eri ”tuureille”, 
mutta saimmehan ainakin tie-
tää mitä tällä rintamalla tapah-
tuu. Toivottavasti jotkut meistä 
kiinnostuvat edes myöhemmin 
senioreiden kilpagolfista.

Perinteiset seniorimaa-
nantaitapahtumat aloitettiin 
poikkeuksellisesti kenttämme 
keskenkuntoisuudesta johtuen 
Lohjalla 13.5. Toimikunnan 
subventoimaan avauskisaan 
osallistui mukavasti 26 henkeä. 
Koko kautena pelattiin yhteen-
sä 19 maanantaikisaa jossa oli 
osanottajia yhteensä 647 kappa-
letta, 45 enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Naisten aktiivisuus 
parani edelleen edellisvuodes-
ta. Kun otetaan huomioon yk-
si lisäkilpailu 2014 niin naisten 
osallistuminen kasvoi edellis-
vuodesta 11 % ja miesten laski 
2 %. Kauden formulataulukon 
kuningattareksi kruunattiin 
Tuula Ulander ja kuninkaaksi 
Niilo Olonen. Onnittelut heil-
le ja kiitokset ahkerasta osallis-
tumisesta!

Kauden aikana on esitetty uu-
sia ideoita senioritoiminnan ke-
hittämiseksi. Toimikunta joutui 
osallistujien puutteen johdosta 
peruuttamaan aikaisin keväällä 
suunnitellun pelimatkan Ah-

venanmaalle. Tästä johtuen 
toimikunta tuskin järjestää en-
si kaudella matkoja mihinkään. 
Näin ollen muita uusia kehittä-
misideoita otetaan mielellään 
vastaan. Yhtenä mahdollisuu-
tena on esitetty yhteislähtö-
nä tapahtuvaa erikoiskilpailua 
joka kuukauden ensimmäise-
nä maanantaina. Pelimuodot 
voisivat olla mitä erilaisimmat. 
Monet meistä ovat törmänneet 
hyvinkin mielikuvituksellisiin 
pelimuotoihin Espanjan lomil-
la tai esim. SGS:n järjestämillä 
pelimatkoilla. Olisi näissä jotain 
ideaa??

Moni asia on kesän aikana pu-
huttanut myös senioreja. Ken-
tän kunto-ongelmat ovat olleet 
ehkä päällimmäisinä. Kauden 
aikana on kuitenkin tapahtunut 
asian osalta paljonkin positiivis-
ta kehitystä ja on syytä olettaa, 
että ensi kausi on jo huomatta-
vasti parempi. Annetaan uudel-
le kenttämestarillemme aikaa ja 
rauha toteuttaa asioita niin edis-
tystä varmasti tapahtuu. 

Toinen jatkuva puheenai-
he on ollut hidas pelaaminen 
maanantaisin. Senioritoimi-
kunta onkin pohtinut keino-
ja asian kohentamiseksi. On 
esitetty valvonnan lisäämistä, 
muistuttamista asiasta eri yh-
teyksissä, ”lisä -bufferia” ennen 

lähtöjä ja jne. Lopullisia pää-
töksiä ei ole tehty ja odotam-
mekin, että jäsenet esittäisivät 
uusia ideoita asiassa. Totuushan 
lienee, että kukaan ei tunnusta 
olevansa hidas pelaaja. Kuiten-
kin hitaus lähtee yleensä siitä, 
että ei olla valppaana kentällä 
toimimaan heti kun vuoro on. 
Jäykkä golf-etiketti (kauimpana 
oleva lyö ensin) on myös joskus 
peliä hidastava. Varsinkin gree-
nin ympärillä ja itse greenillä 
tästä orjallisesta säännöstä voi 
mielestäni hyvin poiketa. Jos-
kus väylälläkin jos ollaan täy-
sin eri puolilla kenttää niin liika 
tarkkuus lyöntivuorossa saattaa 
hidastaa pelin kulkua. Tämän 
sanottuani muistutan kuiten-
kin, että turvallisuudesta ei mis-
sään olosuhteissa saa tinkiä.

Jos yksi pelaaja ryhmässä hi-
dastelee joka lyönnillä vaikkapa 
10 sekuntia, ja lyöntejä kertyy 
kierrokseen 100 kappaletta, 
tarkoittaa tämä sitä, että koko 
ryhmä viipyy kentällä lähes 17 
minuuttia lisää. Jos sitten näitä 

pelaajia sattuu olemaan kaksi 
samassa ryhmässä, niin lisäaika 
onkin jo yli puoli tuntia. Hita-
us voi tietysti johtua muistakin 
syistä. Esimerkiksi raffit ovat 
niin pitkät, että pallojen haku 
kestää. Tai sitten muuten vaan 
palloja joudutaan hakemaan. 
Erityisesti näissä tapauksissa 
toivoisin, että myös seniori-
maanantaisin hitaasti etenevät 
ryhmät voisivat antaa suosiolla 
ohitusluvan nopeammille.

Seniorit tekivät keväällä 
myös päätöksen huolehtia kent-
tävalvonnasta kauden aikana. 
Mukaan ilmoittautui reilut 10 
senioria. Valvonta sujui asial-
lisesti ja mihinkään suurempiin 
ongelmiin ei jouduttu puuttu-
maan. Ensi kaudeksi tarvitaan 
kuitenkin selvästi enemmän 
vapaaehtoisia tähän erityisesti 
ruuhka-aikoina tärkeään toi-
mintaan. Hyvät seniorit: otta-
kaamme asia omaksemme, se 
on kaikkien pelaajien etu ja il-
moittautukaa heti keväällä mu-
kaan tähän mielenkiintoiseen 
tehtävään. Samalla esitän suur-
kiitokset tänä vuonna mukana 
olleille, tulettehan ensi vuonna-
kin ”vahtimaan”!

Vuoden seniorigolffari
Vanhan tavan mukaan (jo 

kuudennen kerran) senioritoi-
mikunta on vuosittain valinnut 
”Vuoden seniorigolffarin”. Kri-
teerit ovat vuosien ajan olleet 
samat, mutta joskus hieman eri 
lailla painotettuina. Valituksi 
on tullut menestynyt kilpape-
laaja, hyvin toimintaan sisään 
tullut uusi jäsen tai sitten ahkera 
osallistuja senioritapahtumiin ja 
seuraotteluihin. Lisäksi on aina 
arvostettu hyvää käytöstä ja hy-
vää peliseuraa.

Tänä vuonna painotettiin eri-
tyisesti ahkeraa osallistumista 
senioritapahtumiin unohtamat-
ta tietenkään muita peruskritee-
rejä. Vuoden seniorigolffariksi 
toimikunta valitsi tänä vuonna 
Tuula Ulanderin. Tuulalle suu-
ret kiitokset osallistumisista ja 
mitä parhaimmat onnittelut!

Rauli Askolin
Senioritoimikunnan 

puheenjohtaja

On kesä mennyt, tunne lämpöä en nyt!
Senioritoimikunta

Viimeisen seniorimaanantain viimei-
nen ryhmä viimeisellä griinillä

Veteraaninaisten mestaruuskisojen 
mitalikolmikko Marja-Liisa Niemi, Eila 
Koutuaniemi ja vuoden seniorigolfari 
Tuula Ulander.
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Lokakuu on hellinyt meitä jäl-
kilämmöllään, vaikka jäljellä 
on vain muisto heinäkuun heh-
kusta. Itse olen nauttinut loppu-
kaudesta enemmän oman pelin 
kehittymisen myötä. Koskaan ei 
ole liian myöhäistä, vaikeiden-
kin vuosien jälkeen, panostaa 
svingin ja pelin parantamiseen.

Kausi on ollut haasteellinen, 
niin kuin kaikki tiedämme, 
mutta uusia varmasti riittää 
tulevaisuudessakin. Jotta voi-
simme kohentaa seuraamme, 
kenttää ja klubirakennusta sekä 
sen ympäristöä, uusia jäseniä on 
budjetoitu otettavaksi ensi kau-
deksi sata halukasta.

Tällöin ylitämme jäsenten 
syyskokouksessa päättämän 1050 
aktiivijäsenen rajan. Tarvitsem-
me siis syksyn vuosikokouksessa 
jäsenten hyväksynnän asialle, 
niin kuin muutamalle muulle uu-
delle sääntömuutosehdotukselle.

Aikaisemmin on tarvittu kah-
den jäsenen suositus yhdistyk-
sen jäsenhakemuksen liitteeksi. 
Jatkossa riittäisi pelkkä kirjalli-
nen hakemus ilman suositteli-
joita. Tämä on välttämätöntä, 
jotta turvaisimme, että tulevai-
suudessakin meillä on riittäväs-

Sihteerin palsta: sääntömuutosehdotuksia syyskokouksessa
ti jäseniä. Samalla parannamme 
mielikuvaa avoimesta seurasta.

Johtokunta esittää myös, että 
jatkossa meillä on aktiivijäseniä, 
passiivijäseniä tai kannatusjä-
seniä. Johtokunta voi hyväksyä 
yksityisen henkilön, yhteisön tai 
säätiön kirjallisen hakemuksen 
perusteella kannatusjäseneksi, 
jos tämä haluaa tukea yhdistyksen 
toimintaa. Heillä ei ole äänioike-
utta, mutta läsnäolo- ja puheoi-
keus yhdistyksen kokouksissa. He 
ovat myös vaalikelpoisia.

Aktiivijäsenet ovat joko ai-
kuis- (ei siis seniorijäseniä) tai 
juniorijäseniä (aina siihen asti, 
kun jäsen täyttää kuluvan ka-
lenterivuoden aikana 21 vuotta).

Sääntöehdotukseen on lisät-
ty jäsenen erottamiseen seurasta 
kohtaan lause: ”Johtokunta voi 
antaa huomautuksen, varoituk-
sen, pelikiellon taikka erottaa 
yhdistyksestä sellaisen jäsenen, 
joka ei noudata yhdistyksen 
yleisessä kokouksessa tekemiä 
päätöksiä tai jonka katsotaan 
käyttäytymisellään huomatta-
vasti vahingoittaneen yhdis-
tyksen mainetta tai muutoin 
toistuvasti toiminut yhdistyksen 
etuja vastaan.”

Aikaisemmin puheenjohta-
ja, kapteeni ja naisten kapteeni 
on valittu kahdeksi vuodeksi. 
Näiden tehtävien toimikaut-
ta halutaan pidentää kolmeksi 
vuodeksi eli yhtä pitkäksi kuin 
muiden johtokunnan jäsenten 
toimikausi. Ensimmäinen vuo-
si menee usein opetellessa, toi-
sessa pääsee vauhtiin ja kolmas 
kantaisi parhaan hedelmän.

Olennainen muutos tulisi 
myös olemaan se, että uudet 
johtokunnan jäsenet valitaan 
suoraan nimettyyn johtokun-
nantehtävään. Eli esim. erovuo-
rossa olevan rahastonhoitajan 
tilalle valitaan suoraan uu-
si rahastonhoitaja. Vuosittain 
tultaisiin valitsemaan myös 
vähintään kahteen tehtävään 
uudet jäsenet erovuoroisten 
tehtäviä hoitamaan.

Seuramme jäsenistä yli 60 % 
on jo senioripelaajia. Johtokun-
nan jäsenten määrä halutaan 
nostaa yhdellä, jotta seniorit 
saisivat oman edustajan teke-
mään päätöksiä. Johtokuntaan 
kuuluisivat siis puheenjohtajan 
ja kapteenien lisäksi enintään 
seitsemän (7) muuta jäsentä.

Pidämme myös tärkeänä, että 

sääntöihin lisätään kohta johto-
kunnan erityisestä tehtävästä: 
”Huolehtia siitä, että yhdistyk-
sen kirjanpito ja varainhoito on 
luotettavalla tavalla järjestetty”.  
Lisäksi riittää, että yhdistyksel-
lä on yksi (1) tilintarkastaja, 
jonka tulee olla Keskuskaup-
pakamarin tai Kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö.

Toivomme, että mahdollisim-
man moni jäsen pääsee mukaan 
vuosikokoukseen tuomaan mie-
lipiteensä vaikuttamaan sääntö-
muutosehdotuksiin ja muihin 
valintoihin. Kutsu kokoukseen 
voi sujahtaa tulevaisuudessa 
myös e-maililla kirjeen sijasta. 
Muistathan päivittää toimis-
toon kaikki yhteystietosi.

Oma kauteni sihteerin pestissä 
on nyt loppusuoralla. Tässä vai-
heessa haluan lämpimästi kiittää 
jäseniä luottamuksesta. Aika on 
ollut antoisaa, mutta lähivuodet 
tulevat olemaan entistä haas-
teellisemmat, mutta toki mie-
lenkiintoiset, joka sektorilla.

Aurinkoista syksyä ja valoisaa 
talvea!

Päivi Lenkkeri

Valmentajien terveiset
Pelikausi meni taas hurah-
duksessa ohi ja syksy sekä tal-
vikausi ovat edessä. Tulevan 
talven suunnitelmissa on tar-
jota HGK:n jäsenille erilaisia 
valmennusvaihtoehtoja. Mar-
raskuussa järjestetään kehon 
toiminnallisuuteen keskittyvää 
harjoittelua. Fysiomme Martti 
Alangon johdolla keskitymme 
harjoittelussa kehon toiminnal-
lisuuden parantamiseen. Aiem-
mista palautteista viisastuneena 
käytämme vähemmän TPI si-
vuston harjoitusliikkeitä, jotka 
tuntuivat monille liian moni-
mutkaisilta. Käymme yhdessä 
läpi harjoituksissa yksinkertai-
sia, mutta kattavia perusliikkei-
tä, joita on helppo tehdä missä 
vain. Jokainen saa mukaansa 
harjoitusohjeet ja videot, miten 
vahvistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittää heikkouksiaan.

Tammi- ja helmikuun vaih-
teessa käynnistyy suosittujen 
klubivalmennusryhmien val-
mennuskausi. Ryhmillä on 
harjoituksia n. 2 kertaa kk. Ta-
voitteena on harjoitella ryhmäs-
sä kunkin henkilökohtaisten 
tavoitteiden mukaisesti. Har-
joituspaikkoina ovat Talin ma-
kasiini, Golfareena sekä HLR 
Academy. Tarjolla on ryhmiä 
sekä aamupäiville, että iltoihin. 
Mukaan mahtuu viisi pelaajaa 
per ryhmä ja ryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisäksi tarjolla tulee olemaan 
erilaisia lyhyempiä klinikoita ai-
na yhdestä kerrasta muutamien 
kertojen kokonaisuuksiin. Myös 
toiveita erilaisista aiheista ote-
taan mielellään vastaan. Tar-
jolla on myös kaksi golfmatkaa. 
Tammikuun lopussa on peli- ja 
opetusmatka Abu Dhabiin ja 

maaliskuun lopussa La Fincaan, 
Espanjan Alicanteen. Molem-
mille matkoille on vielä tilaa, 
joten jos olet kiinnostunut, kan-
nattaa toimia pikaisesti.

Valmennusryhmien ja opetus-
tarjonnan tarkemmat aikataulut 
löydät HGK:n nettisivuilta ja 
matkoista voit olla suoraan yh-
teydessä allekirjoittaneeseen. 

Valmentajien yhteystiedot löy-
tyvät myös nettisivuilta.

Kiitoksia kaikille jäsenillem-
me kuluneesta kaudesta! Mei-
dän valmentajien tavoitteena 
on auttaa teitä tavoitteeseenne 
ja nauttimaan pelistä enemmän. 

Terveisin, Henrikki Tolonen ja 
HGK:n valmentajat



Reikäpelisarjat

The Jubilee Cup
1. John Woodward / Samuel Woodward
2. Mikko Kumpulainen / Tauno Huttunen
3. Kai Wist / Kim Wist
 Heikki Koski / Mika Reinikainen

Jayo Cup
1. Karoliina Tiivola / Mikko Kumpulainen
2. Jutta Martens / Hans Heikel
3. Sini Karttunen / Jere Heimonen
 Päivi Piiponniemi / Antero Väisänen

Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
1. Mikko Kumpulainen
2. Lauri Gulin
3. Kalle Korhonen
 Martti Ranttila

Perhemalja
1. Kai Wist / Kim Wist 
2. Tuula Ulander / Ilkka Ulander
3.  Eero Ukkonen / Reijo Ukkonen
 Henriette Heikel / Bernt Heikel

Instru Cup
1. Janne Altonen
2. Kristian Salonen
3. John Woodward
 Bernt Heikel

Naisten haastereikäpeli
1.  Henriette Heikel
2.  Outi Juslin
3. Tuula Ulander
 Outi Linnonmaa

Sisäiset kilpailut

Kauden avausscramble
1. Jere Heimonen / Mikael Tuulio 59
2. Peter Piltz / Carl Sedoff 65
3. Kalle Korhonen / Kai Widell, NGK 65

Lippukilpailu
1. Jussi Uusikylä 18 reikä
2. Rauno Käkelä 18 reikä
3. Antero Väisänen 15 cm 18. reiästä

The Captain’s Cup 

HCP -18,0

1. Niklas Reijonen 67     
2. Mikko Kumpulainen 67 
3. Kai Wist 71

HCP 18,1–36/45

1. Monica Reponen 78

2. Ilkka Malka 80
3. Alexander Grönvall 133

Jusan ja Timpan Hopealautanen 
- Pisin Drive –kilpailu
1. Martin Plukka  232 metriä

Juhanin Malja – naisten Pisin Drive -kilpailu
1. Olivia Kumpulainen  193 metriä  

Kilpailukausi avattiin ravintolan sponsoroimalla Avausscramblella 17.5.

 Talin junnut hoitivat jälleen tulospalvelun kesän suurimmissa kisoissa.
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The Midnight Sun Golf Tournament

Aikuiset 

1. Aki Partanen 37 p
2. Harri Linnonmaa 36 p
3. Hans Heikel 34 p

Juniorit 

1. Taru Hjelm 31 p
2. Oliver Kalpio 25 p
3. Tuomas Tyry 21 p

Marathon 

Scr

1. Teemu Karlstedt  319
2. Tapio Jalo 346
3. Mika Laru 364

Hcp  

1. Tapio Jalo 306
2. Teemu Karlstedt 307
3. Mika Laru 340

Seniorit Scr 

1. Rauno Käkelä 270
2. Harri Linnonmaa 272
3. Juhani Salovaara 281

Seniorit Hcp 

1. Harri Linnonmaa 227
2. Rauno Käkelä 231
3. Juhani Salovaara 236

Pappa Jensen
1. Reijo Ukkonen 141
2. Jukka Koski 143
3. Harri Linnonmaa 143

Ministeri Erkon 60-v. pokaali
1. Kristian Salonen 66
2. Juhani Kaarenmaa 67
3. Kalevi Tellqvist 70

Valopallo (5 r.)
1. Rauli Askolin 10 p

2. Ilja Pronin 9 p
3. Matti Airas 7 p

Päätösscramble
1. Niklas Reijonen / Petri Reijonen 43 p
2.  Jere Heimonen / Mikael Tuulio 43 p
3.  Timo Huuhtanen / Tomi Pesonen 42 p

Avoimet kilpailut
Lastensairaala-scramble
1. Oscar Jonasson / Jani Saarinen /
  Milla Varelius, AGC 60
2. Jeppe Arokanto / Thomas Hutton /
  Timo Niskanen, PGC 62
3. Kimmo Hokkanen, PGC /Jarmo S. Korhonen,  
 PGC / Tommi Ratilainen, PGC 63

Veteraanipokaali

Miehet

1. Kalle Korhonen 66
2. Ilkka Ulander 74
3. Rauli Askolin 75

Detur Seniori Open

Miehet

1. Kai Wist,  36 p
2. Mikko Horsma, VGC 35 p
3. Pasi Karlsson 33 p

Naiset 

1. Sirkka-Liisa Enävuo 27 p
2. Kirsi Tiainen, NGK 26 p
3. Marja Koski 26 p

The Tali Cup

Hcp 

1. Oliver Kalpio 143
2. Petri Aalto 144
3. Heikki Koski 144

Scr  

1. Martin Plukka 151

2. Antti Pohjanpalo 153
3. Jesse Korhonen 154

Naiset   

1. Tuula Ulander 152
2. Marja-Riitta Soini, StLG 156
3. Ritva Hankio, SHG 164

Kyösti Rousti Malja, FJT 4

Pojat 

1. Jonatan Jolkkonen, KGC 142
2. Juho Kurikka, TG 142
3. Dominic Jones, NGCC   145

Tytöt 

1. Sofia Siivola, Tarina 151
2. Roosa Närhi, VG 151
3. Kristiina Böss, NGCC 153

Tsemppitour 6 Etelä/Itä

E9

1. Kalle Marttinen 23 p
2. Joakim Järvinen 19 p
3. Veikko Hiltunen, VLG 19 p

E18 (9 r)

1. Rey Sarkio, PGH 27
2. Joel Talusen, TGK 32
3. Ami Lyyra, SHG 32

T12

1. Kerttu Hiltunen, VLG 85
2. Cia Lehtinen, TGK 101
3. Bertta Hiltunen, VLG 128

P12

1. Matias Rantala, TGK 78
2. Thomas Heifeldt, VGH 78
3. Elmo Gerkman, NGK 79

T15

1. Matilda Svahn, ViG 80
2. Camilla Järvelä 85
3. Reetta Teräväinen, SHG 87

P15

1. Oskari Nikku, TGK 74
2. Oscar Darlington, VGH 74
3. Ville Onkamo, TGK 76

Kilpailutulokset 2014  –  tävlingsresultat 2014
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Two Generations -kilpailun voittajat Merja ja Antti  
Pohjanpalo.

Tali Golf 1312 Tali Golf



Balmuir Open
Naiset   
1. Marja Koski 37 p
2. Marika Soravuo, VGC 36 p
3. Annika Ahlstedt, SGC 34 p
Miehet 
1. Kalle Korhonen 35 p
2. Pasi Karlsson 34 p
3. Rauno Käkelä 33 p

Finnish Amateur Open – The Erkko Trophy

Naiset 

1. Marika Voss, Tarina 222
2. Ellinoora Moisio, ArGC 224
3. Oona Vartiainen, KGM 224

Miehet 

1. Lauri Ruuska, Tarina 206
2. Lukas Lipold, Itävalta 207
3. Samuel Echikson, Belgia     210

Two Generations
1. Merja Pohjanpalo / Antti Pohjanpalo 38 p
2. Rami Korhonen / Anssi Korhonen, KeG 38 p
3. Mikael Reijonen / Petri Reijonen 37 p

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. Hans Heikel / Bernt Heikel  35 p
2. Janne Joukas, TaG / Mikko Joukas, SaG 34 p
3. Henri Soravuo / Riku Soravuo 34 p

Mestaruuskilpailut

Klubimestaruus

Miehet

1. Tuomas Tuovinen 75+70+73=218
2. Sami Vanni 73+71+74=218
3. Martin Plukka 70+76+72=218

Naiset

1. Camilla Reijonen  84+77=161
2. Elina Schuurman 84+80=164
3. Olivia Kumpulainen  81+84=165

Seniorimiehet

1. Janne Altonen 78+72=150
2. John Woodward 79+83=162
3. Kai Wist 85+81=166

Seniorinaiset

1. Erja Saraste 79+87=166
2. Tiina Selin 89+86=175
3. Tarja Näsi 94+89=183

Veteraanimiehet

1. Kim Jokipii 78+79=157
2. Mika Purhonen 85+82=167
3. Niilo Olonen 85+87=172

Veteraaninaiset

1.        Eila Koutuaniemi 91+81=172 
2.        Tuula Ulander 97+87=184
3.        Marja-Liisa Niemi 91+94=185

Junioripojat

1. Markus Luoma 75+75=150
2. Niklas Reijonen 74+79=153

Ministeri Erkon 60-vuotispokaalin herrasmiehet ennen illallista.

Seniorien voittoisa Ryder Cup -joukkue Espoossa.

HGK:n joukkue PGA Junior Pro Amissa: Martin Plukka, Leo Uotila, Jomi Suhonen ja Camilla Järvelä.
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Klubiottelut
SGK-HGK 22,5-16,5
 
H.K.H. Kronprins Haakons Pokal, Oslo
1. Tukholma
2. Kööpenhamina
3. Oslo
4. Helsinki

 EGS-HGK-SHG

1. HGK 326
2. SHG 321
3. EGS 316
 
AG-HGK 7-3
 
KGV-HGK 8-4

Senioreiden klubiottelut
VGH-HGK 334-353
 
StLG-HGK-NGCC
1. StLG
2. HGK
3. NGCC
 
KyG-KGC-LGC-HGK
1. KyG
2. KGC
3. MGC
4. HGK
 
HGK-PGC 275-264
 
Ryder Cup EGS-HGK 8-10

Toimiston tietoon tulleet holarit
2.6. Jari Reponen, väylä 7
24.8.  Marjatta Nissinen, väylä 3
3.10.  Esa Haavisto, HGCC, väylä 9
6.10.  Osmo Saarinen, väylä 7
 

5r

1. Anton Leppänen 8 p
2. Aaro Tuukkanen 7 p
3. Aapo Virtanen 6 p

Startti

1. Henrik Waneus
2. Patrik Harju
3. Henri Harju

Juniorikilpailut
Junnucup1

18r

1. Leo Uotila 43 p
2. Mikko Soratie 42 p
3. Eetu Oksanen 40 p

9r

1. Axel Kumpulainen 23 p
2. Eelis Larjo 19 p
3. Rasmus Vuorinen 17 p

5r

1. Antti Salmi 12 p
2. Rey Sarkio 8 p
3. Anton Leppänen 3 p

Startti

1. Jere Hartikainen

Junnucup2

18r

1. Jere Jyvälahti 36 p
2. Oliver Kalpio 35 p
3. Jesper Grimbergen 34 p

9r

1. Eelis Larjo 21 p
2. Markus Ellis 20 p
3. Nico Uotila 20 p

Junnucup3
18r
1. Camilla Järvelä 40 p

2. Nemo Sipilä 39 p
3. Leo Uotila 38 p

9r

1. Eelis Larjo 16 p
2. Rey Sarkio 13 p
3. Juho Kokko 13 p

5r

1. Anton Leppänen 8 p
2. Aaro Tuukkanen 7 p
3. Aapo Virtanen 6 p

Startti

1. Henrik Waneus
2. Patrik Harju
3. Henri Harju

Viikkokilpailu
Naiset

1. Karoliina Tiivola
2. Monica Reponen
3. Sirpa Rauhala

Miehet

1. Harri Linnonmaa
2. John Woodward
3. Mikko Kumpulainen

Seniorimaanantai
Naiset

1. Tuula Ulander
2. Eeva Reissell
3. Monica Reponen
4. Outi Juslin
5. Helka Chapman

Miehet

1. Niilo Olonen
2. Harri Linnonmaa
3. Tom Johansson
4. Martti Yli-Renko
5. Aatos Malkki

Lippukilpailu pelattiin perinteiseen tapaan toukokuun lopulla.
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Mistä on cädärien golfkesä tehty?

Aikaisista aamuista
Valoisista illoista
Puhelimen pirinästä
Asiakkaista hymyilevistä
Ukkosesta ja rakeista
Auringosta ja sateesta
Junnuista ja sennuista
Työporukasta kivasta
Kiireestä ja kisoista
Jäsenistä huipuista
Siitä on cädärien golfkesä tehty.

Kiitos kaikille mahtavasta kesästä 2014!
Milla, Allu, Eeva, Olivia, Camilla ja Tiina



Toiminnanjohtajan palsta

Kiitos ja anteeksi
Kulunut kausi oli minulle hen-
kilökohtaisesti kymmenes kesä 
tässä ammatissani, golfkentän 
operatiivisessa johdossa. Mitään 
suurta juhlaa siitä ei tullut, pi-
kemminkin muistutus siitä, et-
tä aina voi oppia lisää, varsin-
kin virheitä tekemällä. Tämä 
päti varsin konkreettisesti niin 
omassa siviilielämässä kuin osin 
töissäkin. Valitettavasti.

Haastava alku vuodelle
Vuosi lähti töiden merkeissä 
varsin ristiriitaisissa tunnelmis-
sa liikkeelle. Juuri ennen vuo-
denvaihdetta tuli kylmää vettä 
niskaan kaupunginvaltuustosta, 
uhkana vuokrasopimuksen pur-
ku ja alueen kaavoittaminen 
nopeutetusti asuinkäyttöön. 
Entisen kenttämestarin eroil-
moitus aiheutti sekin perhosia 
vatsaan, onhan kenttä nimen-
omaan se, missä golfia pelataan 
ja koko infrastruktuurimme 
kulmakivi. Ehkä eniten tämän 
kesän työsuoritukseeni vaikut-
ti kuitenkin oma avoeroni heti 
alkuvuodesta, josta toipuminen 
söi energiaa ja vaikutti väis-
tämättä myös kesän työsuori-
tukseeni. Olen pahoillani sekä 
henkilökunnan että jäsenistön 
puolesta siitä, että siviilielämän 
haasteet häiritsivät töitäni. An-
teeksi.

Töitä kulissien takana
Aikaa meni tänä kesänä aivan 
liikaa ”torjuntataisteluihin”, jo-
ka ei välttämättä näkynyt ulos-
päin. Teimme puheenjohtajan 
kanssa useita vastineita kaupun-
gin eri instansseille, jotta meitä 
kohtaan esitettyjen aivan vää-
rien faktojen pohjalta ei enää 
enempää olisi sotkettu vuoteen 
2034 asti ulottuvaa vuokrasopi-
mustamme. Onnistuimme aina-
kin osittain, ja nyt vuokrasopi-
muksen loppuun asti pitäisi olla 
”työrauha”, mutta käytännössä 
taistelu jatkuu jo loppuvuonna 
yleiskaavan päivityksen yhte-
ydessä. Asemakaavamme on 
kuitenkin tällä hetkellä meidän 
puolellamme ja suojelee ainakin 

toistaiseksi aluettamme ulkoilu- 
ja virkistyskäytössä. Työ kentän 
säilyttämiseksi kuitenkin jat-
kuu.

Me ylläpidämme nyt omaa 
rakennuskantaamme. Samoin 
me ylläpidämme yhtä Helsin-
gin käyntikorteista, Suomen 
vanhinta golfkenttää. Kaupun-
gin vuokrasubventio on nyt las-
kennallisesti sama kuin kaikilla 
muillakin yksityisillä liikunta-
paikoilla. Olemme siis samalla 
viivalla mm. Vuosaaren ja Pa-
loheinän kanssa. Meidän tulee 
edelleen tehdä kaikkemme, 
jotta poliittiset päättäjät, lähi-
alueen asukkaat, suomalaiset 
golffarit ja ennen kaikkea me 
HGK:n jäsenet pidämme ar-
vossa Talin kartanoalueen säi-
lyttämistä 18-reikäisenä kenttä-
kokonaisuutena, joka on avoin 
myös muille liikkujille ja ulkoi-
lijoille.

Kentänhoidon haasteet
Se, mikä meidät jatkossa voi-
si turvata myös vuoden 2034 
jälkeen, on ”suljetun imagom-
me” vääristymien korjaus se-
kä korkealaatuisen golfkentän 
ylläpito. Tällä hetkellä meillä 
on niiden molempien suhteen 
”torjuntataistelun” paikka. 
Kuten jokainen meistä tietää, 
kenttämme kunto ei ollut tänä 
vuonna sitä mitä sen piti – ja 
pitää jatkossa olla. Ongelmien 
kanssa meni koko kesä. Ala-
väylien kuivatusprojekti meni 
osin pieleen jo sitä tehdessä, 
kun aikataulut ja säät sotkivat 
alkuperäisen idean eikä siirto-
nurmitekniikkaa voitu käyttää 
jo lokakuussa 2013, kuten alun 
perin oli tarkoitus. Lisää ongel-
mia tuotti siirtonurmetuksesta 
luopuminen vielä keväälläkin 
ja vaikean, ellei mahdottoman 
kevään kanssa kylvettyjen auk-
kokohtien itämättömyys. Tai 
oikeammin kai sanottuna, pa-
niikkipäätös sittenkin käyttää, 
alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisesti, siirtonurmea. Sen pää-
töksen otan omaan ”piikkiini”.

Kyseinen ”juupas-eipäs” 
vääntö johti osaltaan meidät 

väärille raiteille noiden neljän 
väylän suhteen ja osa jäljistä 
muistuttaa seikkailusta vielä-
kin. Omin voimin tehty siir-
tonurmen asennus oli sekin 
väärä valinta. Siitäkin opittiin, 
ja jatkossa urakkaluontoiset 
projektit tekee muu väki kuin 
oma, rutiinikentänhoitoon pal-
kattu henkilöstö. Sinänsä itse 
kuivatusinvestointi on sellai-
nen, jonka kanssa voimme elää 
suhteellisen rauhallisin mielin. 
Nyt meillä on verkosto, jonka 
avulla voimme jatkossa pitää lä-
täköt poissa, kunhan kaikki ne 
saadaan johdettua nyt asennet-
tuihin linjastoihin. 

Griinien ongelmien moninai-
suus on yllättänyt meidät täysin. 
Ihan puskista ei tämä haaste 
tullut, sillä ruohon heikko kas-
vu on ollut tiedossa ennenkin, 
mutta nyt tämä kesä oli joten-
kin poikkeuksellisen huono. 
Juuristo ei kasvualustassamme 
todellakaan voi hyvin (kent-
tämestari on avannut tätä on-
gelmaa omassa artikkelissaan). 
Kylänurmikkaa vai rölliä? Ei 
liene sen suhteen väliä, kun-
han kasvaisi jotain, joka antaisi 
hyvät puttialustat. Näin ongel-
mallisilla griineillä ei laadukas-
ta golfkokemusta saa aikaan ei 
sitten millään.

Tulevat suunnitelmat
Jos ja kun tästä vuodesta tuli 
kentänhoidollisesti ja osin joh-
tamisenkin näkökulmasta ”op-
pivuosi”, sen aikana on myös 
tehty suunnitelmia tuleviin 
vuosiin. Käynnistimme jo ke-
väällä koko kartanoympäristöä 
koskevan pihasuunnitelman 
laatimisen ja se valmistunee 
talven aikana. Siitä vastaavat 
maisema-arkkitehdit Byman & 
Ruokonen. Kartanon sisustus-
suunnitelmaa on tehnyt Päi-
vi Bergroth, ja sen tuloksena 
saamme suuntaviivat remon-
toida klubilla mm. WC-tilat, 
toivottavasti jo tulevan talven 
aikana.

Suurin ja merkittävin suunni-
telma on kuitenkin ns. Master 
Plan. Tanskalaisen arkkitehdin 

Philip Spogårdin palkkaaminen 
meidän historiallisen kentän 
suunnittelijaksi oli ensimmäi-
nen askel. Johtokunta on en-
simmäiset versiot jo nähnyt ja 
tavoitteena on suunnitelman 
työstäminen jäsenistölle esi-
teltäväksi alkukevääseen 2015 
mennessä. Master Plan viitoit-
taa tulevien vuosien hoito- ja 
kehittämistoimet, samalla pa-
neutuen muutamien väylien 
turvallisuusasioihin, kentän 
hoidollisiin ongelmakohtiin se-
kä kentän esteettisyyden mak-
simointiin. 

Ensi kaudesta parempi
Olen syvästi pahoillani, että jä-
senkunnan silmissä laatutasom-
me pääsi notkahtamaan edelli-
sestä kahdesta kaudesta. Olen 
osaltani siitä vastuussa, ennen 
kaikkea päätöksentekijän roo-
lissa. Vuosi oli raskas, mutta 
myös opettavainen. Virheistä 
(olivat sitten vuosien saatossa 
tai kuluneella kaudella tehty-
jä) on vaan nyt opittava ja ensi 
kaudesta tehtävä parempi. Säil-
le emme voi mitään, mutta niil-
lä emme voi myöskään selittää 
asioita – tekemisiä tai tekemät-
tä jättämisiä. Meillä on hyvät 
suunnitelmat tuleville vuosille 
ja niistä enemmän vuosikoko-
uksessa, toimintasuunnitelman 
ja talousarvion muodossa. Toi-
vottavasti mahdollisimman mo-
ni pääsee itse paikalle syyskoko-
ukseen.

Nöyrin kiitoksin pitkämieli-
syydestänne vaikeana vuonna,

Markku
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Matkapaketin sisältö: 
 
Lennot: 19.01. Helsinki – Dubai  08:25–16:30  AY961 
 26.01. Dubai – Helsinki  17:40–22:15  AY962 
 
Majoitus: The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa ***** 

2 h huoneet, buffetaamiainen 
 

Kuljetukset: Dubai lentokenttä – Westin – Dubai lentokenttä 

Golf: 5 green feetä: 3 x Abu Dhabi Golf, 1 x Yas 
Links, 1 x Saadiyat Golf, autot, starttiajat klo 10 

 
Golfbägi: Kuljetus lennoilla sisältyy hintaan  

     Tervetuloa golffarin talviparatiisiin 
Opetus: Opetus sisältyy hintaan 
 
Hinta: 2.295 €/hlö, H1-lisä 250 €        

  
Hotellin ja golfkenttien kuvaukset:  
http://www.westinabudhabigolfresort.com/  
 

 
Tiedustelut ja varaukset: 
 
 HENRIKKI TOLONEN, 050-5255685 
 henrikki.tolonen@golf.fi   

 
AK-MATKAT OY, 09-8946700 
info@ak-matkat.fi 
  
 

 

  

 

AK-MATKAT OY, Lepsämäntie 1, 01800 KLAUKKALA 
Puh. (09) 8946 700, Fax. (09) 8946 7010, info@ak-matkat.fi, www.ak-matkat.fi  

 

 

 



 

 
 

 

 Matkapaketin sisältö: 
 
Lennot: 21.03. Helsinki–Alicante  15:00–18:25  DY5862 
 28.03. Alicante–Helsinki  19:10–00:20  DY5863 
 
Majoitus: La Finca Golf & Spa Resort ***** 

2 h huoneet, puolihoito 
 

Kuljetukset: Lentokenttä – La Finca – lentokenttä 
 
Golf: 7 green feetä La Fincan kentällä 
 
Golfbägi: Kuljetus lennoilla sisältyy hintaan  
 
Opetus: Opetus sisältyy hintaan      Costa Blancan paras golfresort La Finca
       on unelmakohde vaativaankin makuun. 
Hinta: 1.590 €/hlö, H1-lisä 275 €     Golf & kylpylähotelli saa täydet 5 tähteä 
          ja kenttä on yksi Espanjan parhaista. 

  
Kohteen kuvaus: http://www.lafincagolfresort.com/en-us/  
 

 
Tiedustelut ja varaukset: 
 
 HENRIKKI TOLONEN, 050-5255685 
 henrikki.tolonen@golf.fi   

 
AK-MATKAT OY, 09-8946700 
info@ak-matkat.fi 
  
 

 

  

 

AK-MATKAT OY, Lepsämäntie 1, 01800 KLAUKKALA 
Puh. (09) 8946 700, Fax. (09) 8946 7010, info@ak-matkat.fi, www.ak-matkat.fi  
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 Matkapaketin sisältö: 
 
Lennot: 21.03. Helsinki–Alicante  15:00–18:25  DY5862 
 28.03. Alicante–Helsinki  19:10–00:20  DY5863 
 
Majoitus: La Finca Golf & Spa Resort ***** 

2 h huoneet, puolihoito 
 

Kuljetukset: Lentokenttä – La Finca – lentokenttä 
 
Golf: 7 green feetä La Fincan kentällä 
 
Golfbägi: Kuljetus lennoilla sisältyy hintaan  
 
Opetus: Opetus sisältyy hintaan      Costa Blancan paras golfresort La Finca
       on unelmakohde vaativaankin makuun. 
Hinta: 1.590 €/hlö, H1-lisä 275 €     Golf & kylpylähotelli saa täydet 5 tähteä 
          ja kenttä on yksi Espanjan parhaista. 

  
Kohteen kuvaus: http://www.lafincagolfresort.com/en-us/  
 

 
Tiedustelut ja varaukset: 
 
 HENRIKKI TOLONEN, 050-5255685 
 henrikki.tolonen@golf.fi   

 
AK-MATKAT OY, 09-8946700 
info@ak-matkat.fi 
  
 

 

  

 

AK-MATKAT OY, Lepsämäntie 1, 01800 KLAUKKALA 
Puh. (09) 8946 700, Fax. (09) 8946 7010, info@ak-matkat.fi, www.ak-matkat.fi  

 

 

 

Golf on kyllä enemmän kuin 
peli. Neljänkymmenenneljän 
vuoden jälkeen olen vihdoin-
kin ymmärtänyt, että se on elä-
mänkumppani, josta ei pääse 
eron vaikka kuinka yrittää. Sii-
tä voi pitää pidempiäkin tauko-
ja, ja sopivassa hetkessä sitten 
palata takaisin vihreille väylille. 
Olen itse tehnyt sen useamman 
kerran ja aina jokin on houku-
tellut minut takaisin. Viimeksi, 
kahdeksan vuotta sitten, oli kui-
tenkin erilaista, kun panin taas 
välit poikki pelin kanssa. Silloin 
päätin, että tällä kertaa avioliit-
toni golfin kanssa oli lopullisesti 
ohi. Toivoa sovinnosta ei enää 
ollut. Piste! Kiitos ja näkemiin!

Syitä eroon riitti, mutta isoin 
niistä oli yksinkertaisesti se, että 
sain yliannostuksen. Kun tekee 
harrastuksestaan työn, menet-
tää loppujen lopuksi harras-
tuksensa ja 22 vuoden jälkeen 
Svensk Golfin palveluksessa 
olin saanut tarpeekseni. En jak-
sanut enää pelata golfia, lukea 
siitä, katsella sitä tai puhua sii-
tä. En edes halunnut omistaa 
golfiin liittyviä tavaroita enää. 
Mitä minä niillä tekisin? Olin 
täydellisen vieroituksen tarpees-
sa ja viimeisen suursiivouksen 
yhteydessä viimeiset tarvikkeet 

Kirje, joka muutti kaiken

lensivät vauhdilla ulos. Aino-
astaan eteisen seinän kolme 
vanhaa hikkorimailaa muistut-
tivat vanhasta elämästäni. Juuri 
niiden alla seisoin, kun viikko 
ennen vuoden 2013 joulua tuli 
kirje HGK:lta otsikolla ”Terve-
tuloa Taliin”. En meinannut us-
koa. Oliko kirje kohtalon ivaa?

Ensiksi en oikein ymmärtänyt 
mitään. Anoin kyllä jäsenyyttä 
heti muutettuani Helsinkiin 
vuonna 1999, mutta kun HGK 
muutamia vuosia sitten päätti, 
ettei enää oteta yli 50-vuotiai-
ta jäseniksi, sekin vaikutti vah-
vasti päätökseeni ottaa avioero 
golfista. Luin nyt huolellisesti 
kirjeen kolme kertaan läpi ja 
tarkistin varmuuden vuoksi, et-
tä nimi ja osoite olivat oikein 
- meillä on nimittäin hyvin ha-
jamielinen postinkantaja. 

Samaa kirjettä vieläkin tuijot-
taen päätin suoralta kädeltä, ett-
en nyt voi muuta kuin aloittaa 
golfin pelaamisen uudestaan. 
En minä pystynyt vastustamaan 
tällaista kiusausta. Mahdoton 
avioliitto ei siis ollutkaan täy-
sin korjaamaton. Eteisestä mat-
ka suuntautui golfkauppaan, ja 
ryhdyin saman tien elvyttämään 
sitä mikä oli enää jäljellä svin-
gistäni eri sisähalleissa. 

Vuoden 2014 kauteni alkoi 
oikein miellyttävällä tavalla jo 
viime tammikuussa, kun cädärin 
Tiina ystävällisesti opasti minua 
jopa useamman tunnin ja järjes-
ti minulle sekä mailakaapin et-
tä pukukaapin. Kerran viikossa 
kävin sitten treenaamassa Vil-
jamakasiinissa Marja-Liisa Nie-
men ja Marja Virran kanssa, 
aluksi heidän mailoillaan, mut-
ta heti kun range aukesi, tank-
kasin klubikorttini kunnolla ja 
syöksyin sinne vasta ostetuil-
lani omilla mailoillani uudessa 
bägissäni. Turhaa kai kertoa, et-
tä kentän avauduttua unohdin 
täysin rangen olemassaolon.

Seitsemän vuoden tauko jät-
tää kyllä jälkiään, eikä vain 
peliin. Ensimmäisellä käynnil-
lä mailavajassa nolasin itseni 
kunnolla, kun törmäsin oveen 
kovalla vauhdilla, koska unoh-
din ensin nostaa kantobägin 
toista remmiä olasta…  Selvi-
sin onneksi tapahtumasta, ja 
kun ensimmäisen kerran käve-
lin ykkösväylää pitkin, minulla 
oli aivan mahtava tunne, lähes 
epätodellinen. Taas golfiin kou-
kussa. Ja Talissa vielä!

Pelasin Talissa ensimmäisen 
kerran vuonna 1987 ja se oli rak-
kautta ensi silmäyksellä. Kenttä 
on edelleenkin minun lemppari-
ni Suomessa, ja koska arvostan ja 
kunnioitan vanhaa, se sopii minul-
le kuin hansikas käteen. Mikään 
muu klubi ei olisi saanut minua 
menemään golfin kanssa uudes-
taan naimisiin ja siihen liittyy toi-
nenkin syy – Taliin pääsee vaikka 
julkisilla ja Töölössä asuessani luo-
vuin autostani samalla kun luulin, 
että lopetin golfin. Tunnustan, et-
tä julkiset kulkuvälineet jäivät lo-
puksi väliin. Samalla, kun näin 
kolme Vespaa vierekkäin pihalla, 
päätin nimittäin toteuttaa vanhan 
unelman ja ostin oman turkoosin 
menopelin, jolla pääsen pihalta pi-
halle 20 minuutissa. 

Koen ensimmäisen vuoteni 
Talin jäsenenä erittäin onnistu-
neena. Muutaman kerran ennen 
kauden alkua minua varoitettiin 
”klikeistä” ja siitä, että ”Talibanit” 
voivat olla tiukkoja, jos esimer-

kiksi lähtee pelaamaan ”väärän 
jengin” kanssa. En ole huoman-
nut mitään sellaista. Päinvastoin! 
Olen viihtynyt mainiosti talilais-
ten seurassa, ja joka rundi on ol-
lut minulle nautinto, vaikkei oma 
peli aina ole ollut ”up to par”.

Kentällä ja klubialueelle pyö-
rien olen sen sijaan huomannut 
paljon muuta, muun muassa kuin-
ka kivasti Tiina taitavine henki-
lökuntineen saa asiat rullaamaan 
cädärillä, kuinka joustava ja kiva 
ravintolan väki on ja kuinka pal-
jon hyvää työtä Tuukka ja hänen 
porukkansa tekee kentällemme, 
vaikka olosuhteet eivät aina ole 
parhaimmillaan.

Olen saanut paljon uusia, ja 
vanhojakin, kivoja pelikaverei-
ta, joista nuorin on 15 vuotias ja 
vanhin 78 - viime kesän ikimuis-
toisimmat rundit pelasin juuri 
heidän kanssaan - ja pelatessani 
yksin olen myöskin tutustunut 
muutamiin koiran ulkoilijoihin, 
jopa saanut niiltä lemmikkien 
löytämiä golfpalloja.

Sen lisäksi minulla on ollut ilo 
osallistua klubimme vapaaehtois-
töihin, välillä valvojana ja välillä 
tulospalvelutehtävissä. Katsotaan 
nyt mitä Tiina on suunnitellut 
minulle ensi vuodelle…

Kuten tiedetään, ruokahalu 
kasvaa syödessä, ja vaikka olin 
vannonut, etten enää kirjoita gol-
fista, tässä minä nyt, uudesti syn-
tyneenä golfarina, parasta aikaa 
kirjoittelen juttua Talin lehteen.

Oma golftarinani alkoi pie-
nellä maalaisklubilla Ruotsin 
Norrtäljessä vuonna 1971. Pie-
nenä junnuna olin niinä aikoina 
aivan hulluna golfiin. Kun nyt 
vanhoilla päivilläni olen aloit-
tanut uudestaan, täytyy vain 
myöntää, että minusta on tul-
lut kunnon nörtti ja todeta, et-
tä tämä kausi on ollut elämäni 
paras. Tähän asti!

Mainitsinko että olen hank-
kinut televisiooni myös golfka-
navan?

P.S. Miksi ensi kevät on niin 
kaukana?

Lena Sellberg
Jäsen nro 6072

Kuva: Ville Kalliala
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Talin kartanon joululounas  25,00€/henkilö
15.12 – 19.12. 2014  Klo: 11.00 – 14.00

Verso-vihersalaatti, vinaigrette
Rosolli, punajuurikermaa

Kuohkeaa metsäsienisalaattia
Maalaispatee, mustaherukkahyytelöä ja hillottua viikunaa

Graavilohta, sitrussmetanaa
Kotitekoista Terva-, mustaherukka- ja valkosipulisilakkaa

Kartanon joululeivät
Voi ja Mausteinen tuorejuusto

* * *
Keitinperunoita
Perunalaatikkoa

Porkkanalaatikkoa
Lanttulaatikkoa

Ylikypsäksi paistettua juhlakinkkua
Luumut ja herneet

* * *
Piparkakku pannacotta, paahdettua mantelia 

Jouluisia konvehteja
Kahvi/Tee/ ja Glögi
Rusinat ja mantelit

Pöytävaraukset numerosta: 040 900 3407
Arkisin Klo:9.00 – 16.00 välisenä aikana

tai
Sähköpostitse: talinkartano@yritysjuhlat.com

Isänpäivä menu 09.11.2014

Versosalaattia ja paahdettuja kurpitsansiemeniä
Metsäsieni-perunasalaatti

Paahdettua mallasleipää ja leipäjuustoa
Hirvisalamicarpaccio ja kuivattua puolukkaa

Katkarapu-siikatartar, ruisnachoja
* * *

Savustettua merilohta ja piparjuuri-rucolakastike
Ylikypsää häränniskaa ja madeirakastiketta

Vuohenjuustorösti
Bataatti-tryffelipyre

* * *
Valkosuklaa-limejuustokakkua

kahvi/haudutettu tee

Kattaukset:
Klo: 11.30 – 13.30
Klo: 14.00 – 16.00
                                       

Menun hinta 34,00€ aikuinen.
Lapset 0-12 vuotiaat 1,00€/ikävuosi

Pöytävaraukset numerosta: 040-9003407
 klo:9.00 – 16.00 välisenä aikana

tai
Sähköpostitse: talinkartano@yritysjuhlat.com


