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Ensimmäinen väylä ja 
ajatuksia tulevaisuudesta

Tänä keväänä tehdään kentän Master Planin mukainen bunkkerointi 
väylälle nro 1. Muutos koskee vain ns. draivibunkkereita, ei muita väy-
lällä olevia hiekkaesteitä. Uudella bunkkeroinnilla on kaksi tavoitetta, 
jotka on hyvä tässä kerrata. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tavoitteena 
on parantaa väylän turvallisuutta. Uuden bunkkeroinnin päätavoitteena 
on siirtää pelilinjaa selvästi enemmän oikealle, pois Koivukujalta, lisää-
mällä bunkkerointia väylän vasemmalla reunalla. Tätä samaa ajatusta 
edistettiin, kun vuosi sitten poistettiin kolme isoa puuta ensimmäisestä 
metsiköstä. Isot puut lähes pakottivat suuntaamaan avauslyönnin kohti 
Koivukujaa, eihän puiden yli päässeet kuin todella harvat. Toinen tavoi-
te uusilla esteillä on tehdä väylästä hieman vaikeampi pitkälyöntisille 
pelaajille. Lyöntisuuntaan katsottuna uuden vasemman väyläbunkke-
rin ylittämiseksi tarvitaan 256 m ja oikean väyläbunkkerin ylittämisek-
si 262 m. Nämä molemmat mitat ovat valkoisilta tiiltä mitattu. Keskellä 
väylää on toki paljon tilaa, jossa ei ole esteitä lainkaan.

Minulta on paljon kyselty miten aiomme edetä Master Planin kanssa. 
Pähkinänkuoressa eteneminen tapahtuu seuraavasti. Alustava koko-
naisuus kentän peruskorjauksesta on jo tehty ja jäsenistölle esitetty. 
Tärkein etappi, Talin kannalta positiivinen kaavapäätös, on myös saa-
tu. Kaupunginsuunnitteluviraston alustavissa suunnitelmissa on vielä 
muutama “pikseli” kenttäalueemme reunojen päällä. Neuvottelut näi-
den alueiden vastaavien virkamiesten kanssa ovat meneillään ja saatet-
taneen loppuun tämän vuoden kuluessa. Kun lopullinen päätös alueesta 
on virallisesti tehty, on seuraava askel käydä suunniteltu Master Plan 
läpi vuokranantajamme kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on saada jat-
koa nykyiselle vuoteen 2034 asti kestävälle vuokrasopimuksellemme. 
Toki tarvitsemme heiltä myös asiaan kuuluvat luvat. Master Plan on tar-
koitus toteuttaa olemassa olevan rakennusrahaston lisäksi myös noin 
20 vuoden lainalla. Niinpä on ensisijaisen tärkeää saada pidempi vuok-
rasopimus, jotta lainanottoa voidaan pitää järkevänä. Tämän jälkeen 
johtokunta valmistelee kokonaissuunnitelman siten, että se sisältää 
paitsi jo esitetyn kentän korjaus- /muutossuunnitelman, myös koko-
naisuutta käsittelevän kustannusarvion ja aikataulun. Johtokunta on 
valmis tekemään esityksen yhdistyksen virallisessa kokouksessa heti 
sen jälkeen, kun edellä mainitut neuvottelut on käyty ja kaikki tarvit-
tavat askeleet otettu.

Omasta ja koko johtokunnan puolesta toivotan kaikille mukavaa ja 
nautinnollista pelikautta.

HGK:n sääntömääräinen 
kevätkokous 2017
Kevätkokous pidetään keskiviikkona 10.5. Talissa Klubitalolla klo 18 
alkaen. 

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.15 alkaen. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 9 § määräämät asiat sekä muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.
 
Tervetuloa!

Lauri GuLin

TAITTO JA PAINO
Libris Oy

JULKAISIJA
Helsingin Golfklubi ry.

HGK:n kotisivu:
helsingingolfklubi.fi

PAINOS
1 300 kappaletta.

Lähetään jäsenille perhejakeluna
ja kaikille Suomen Golfseuroille.

Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa
2017. Artikkelit tulee lähettää

30.9.2017 mennessä osoitteella
toimisto@helsingingolfklubi.fi.

–
 

HGK:N TOIMISTO
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ

Tiina Pulkkinen
puh. 040 7558 358

tiina.pulkkinen@helsingingolfklubi.fi

KENTTÄMESTARI
Allan Walker

puh. 050 441 8687
superintendent@helsingingolfklubi.fi

PALVELUPÄÄLLIKKÖ
Milla Varelius

puh. 09 2252 3713
toimisto@helsingingolfklubi.fi

AJANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN
KILPAILUIHIN

puh. 09 2252 3710
ajanvaraus:

kotisivu tai hgk.nexgolf.fi
caddiemaster@helsingingolfklubi.fi

PÄÄVALMENTAJA
Henrikki Tolonen,  
puh. 050 525 5685 

VALMENTAJAT
Juhani Hämäläinen,  
puh. 050 438 5125

Jani Saarinen,  
puh. 040 580 1747

Ari Koutuaniemi
puh. 045 154 2716 

RAVINTOLA
puh. 09 2252 3717

talinkartano@yritysjuhlat.com

Puheenjohtajan tervehdys
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Kapteenilta

Ensimmäiseksi haluaisin esittää vielä 
kerran kiitokseni syyskokoukseen osal-
listuneille jäsenillemme heidän minulle 
osoittamastaan luottamuksesta kapteenin 
valintaa tehtäessä. Oli suuri kunnia tulla 
valituksi tähän arvokkaaseen ja tärkeään 
tehtävään.

Vuosi 2017 on Helsingin Golfklubin 85v 
juhlavuosi, jota tullaan kevään ja kesän 
mittaan juhlistamaan eri tavoin. Yksi ta-
pahtumista tulee olemaan perinteinen 
Captain’s Cup kilpailumme, joka pelataan 
kesäkuussa. Kilpailu on nimetty juhlavuo-
den pääkilpailuksi, joten toivoisin runsas-
ta osanottoa niin itse kilpailuun, kuin sen 
yhteydessä järjestettävään lounas tapah-
tumaan. Itse Captain’s Cupista kilpaillaan 
tasoituksellisessa lyöntipelisarjassa (hcp 
alle 18,1), mutta kilpailussa pelataan 
myös tasoituksellinen pistebogeysarja 
omine palkintoineen.

Vuotuinen klubiottelu Kevinge-HGK pe-
lataan tänä vuonna Helsingissä, joten 
pyrimme järjestämään juhlavuotemme 
kunniaksi tällekin kilpailulle arvoisensa 
puitteet. Seuratkaa kilpailukalenteria ja 
ilmoittautukaa ajoissa tähän perinteiseen 
tapahtumaan.

Kilpailukalenterista selviävät kesän kil-
pailut, niin jäsentenväliset kuin avoi-
metkin. Toivoisin, että lähtisitte mukaan 
mahdollisimman moneen tapahtumaan. 
On ikävä järjestää kilpailuja, joiden osan-
ottaja määrä jää alle kaikkien odotusten. 
Suurin osa kilpailuistahan pelataan tasoi-
tuksellisina, joten menestymisen mahdol-
lisuudet ovat tasavertaiset kaikille.

Kapteenin virkaa menestyksellä hoi-
taakseni tarvitsen teidän kaikkien apua. 
Kertokaa, miten voisin olla avuksi ja 
esim. toimia välittäjänä johtokunnan ja 
teidän jäsenten välillä. Itse koen yhdek-
si tärkeimmistä tehtävistäni olla läsnä ja 
paikan päällä Talissa mahdollisimman 
paljon. Tulkaa juttelemaan ja kertokaa 
mahdollisista huolistanne, mutta myös 
positiivisista asioista. Toimikauteni kattaa 
vuodet 2017-2019, joten meillä on aikaa 
tutustua toisiimme ja tehdä HGK:sta ja 
Talista entistäkin parempi paikka pelata 
ja ennen kaikkea viihtyä. Positiivista il-
mettä ja toimintaa ylläpitämällä vakuu-
tamme varmasti Helsingin kaupunginkin 
siitä, että Tali on ansainnut paikkansa 
helsinkiläisenä urheilualueena ja HGK tä-
män toiminnan pyörittäjänä.

Yhteystietoni ovat:
olli.koskimies@kolumbus.fi
+358-40-524 70 24

Pikaisiin näkemisiin ja hyvää alkanutta 
kevättä,

OLLi KOSKimieS

Kapteeni

85 vuotta juhlitaan Captain’s Cupissa

Helsingin Golfklubin kunniajäsen Pentti ”Pesa” Nurminen kuoli 95 vuoden iässä 
14.1.2017. Pentti Nurmisen historia Talissa alkoi jo vuonna 1932 hänen ollessaan 
11-vuotias. Pesasta tuli nimittäin Talin ensimmäinen caddie. Vuonna 1948 johtokunta 
päätti hyväksyä klubin jäseniksi ensimmäiset mailapojat ja niin Pesasta tuli Talin jäsen. 
Ei kulunut kuin vuosi ja Nurminen voitti klubimestaruuden. Pelaajaura jatkui aktiivise-
na ja Nurminen edusti Talia sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kilpailuissa viidellä eri 
vuosikymmenellä.

Nurminen oli vuosikymmenet myös aktiivisesti mukana HGK:n toiminnassa sekä vie-
mässä Suomen golfia eteenpäin. Nurminen toimi esimerkiksi johtokunnan jäsenenä ja 
kenttätoimikunnan puheenjohtajana sekä oli mukana lukuisissa muissa toimikunnissa 
vuosien varrella.

Pesa on poissa
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Hyvää Suomi100 golfkautta 2017 kaikille 
Helsingin Golfklubin jäsenille!

Olen Outi Juslin, uusi naisten kapteeni 
tulevan kolmivuotiskauden, jäsenenä Ta-
lissa vuodesta 2011 ja siitä lähtien innok-
kaasti mukana useissa klubin tapahtumis-
sa. Kiitos siitä kuuluu silloiselle naisten 
kapteenille Jaana Karhila-Räsäselle, joka 
heti alkuun innosti minut mukaan kaik-
kiin tapahtumiin; viikkokilpailut, In-
terclubit, klubiottelut, naisten haasterei-
käpeli, Kevinge, klubimatkat jne.. ja sitä 
kautta olen saanut paljon uusia pelikave-
reita ja mukavia golfmuistoja.

Klubitoimikunta piti tammikuun alussa 
järjestäytymiskokouksen ja kokoonpa-
nossa kaudella 2017 ovat mukana; Outi 
Juslin, Outi Linnonmaa, Päivi Piiponnie-
mi, Ilona Lahtinen, Sirpa Korpela, Sylvi 
Beck ja Tapio Björklund. Olemme käyneet 
alustavasti läpi kauden 2017 tapahtumat 
ja jakaneet jokaiselle vastuuta, jotta ta-
pahtumat onnistuvat aina kun saadaan 
riittävä määrä osallistujia mukaan. Kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita apujoukkoihin 
ja antamaan uusia ideoita, joilla saadaan 
jäseniä vielä innokkaammin mukaan 
klubin tapahtumiin. Ollaan otettu opiksi 
menneestä ja koitetaan tehdä tapahtumat 
vielä mielenkiintoisemmiksi, jotta mah-
dollisimman moni innostuisi mukaan.

Vuoden tauon jälkeen Naisten kevätkoko-
us palaa takaisin Hani Haimin koordinoi-
man muotinäytöksen kera monien toivei-
den jälkeen torstaina 18.5.2017 kello 18. 
Merkatkaa kaikki naiset päivä jo kalente-
riin! 

Naisten haastereikäpeli alkaa jälleen tou-
kokuussa - pelataan kahteen suuntaan, 
jotta jokaiselle tulee vähintään kaksi peliä 
- sopii kaikentasoisille pelaajille ja siinä 
tulevat reikäpelin säännöt tutuiksi. Jär-
jestetään ennen haastereikäpelin alkua 
pieni info kaikille halukkaille. Porukalla 
mukaan!

Naisten Interclub- ottelut jatkuvat edel-
leen MGC-EGS-SGC-HGK kesken ja tänä 
vuonna aloitetaan Talissa ke 31.5. Jokai-
seen otteluun mahtuu mukaan 4 naista 
kaikista neljästä klubista ja ilmoittautua 
voi ennakkoon kilpailukalenteriin yhteen 

Naisten kapteenilta

Naisten kevätkokous palaa ohjelmaan

Klubitoimikunnan 
tapahtumakalenteri 2017

Risusavotta la 22.4.
Vappukisa (sään salliessa) su 30.4.

Naisten kevätkokous to 18.5.
Kauden avausscramble la 20.5.

Perhepäivä su 4.6.
Midnight Sun to 22.6.

Rapugolf pe 1.9.

Kapteenit ja toimikunnat la 23.9.
Valopallo pe 29.9.

Klubin päättäjäiset la 7.10.

Interclub ottelut
Tali ke 31.5.

Master Golf ti 13.6.
Sarfvik ti 18.7.

Espoon Golfseura ti 15.8.

Naisten haastereikäpeli ma 29.5. ->

NaisteN kapteeNi Outi JusliN Ja itseNäisyyspäiväN gOlfia vuONNa 2015. saa Nähdä vOikO suOmeN 100 
vuOtta Juhlia samalla lailla eNsi JOulukuussa.

otteluun ja toiseen varalle, näin mahdol-
lisimman moni pääsee mukaan tutustu-
maan uusiin naispelaajiin ja klubeihin. 
Jokaisessa lähdössä pelaa yksi nainen/ 
klubi ja pelin jälkeen syödään yhdessä 
klubilla ja iloitaan onnistumisista. Viime 
vuonna Tali oli sijalla 3. Nyt taas uudella 
innolla!

Naisten peli-illat jatkuvat ja mukana jo-
kaisessa peli-illassa on ainakin yksi klu-
bitoimikunnan jäsen – pelataan rentoa 
peliä ja syödään sen jälkeen halukkaiden 
kanssa yhdessä klubilla. Kaikki naiset 
ovat tervetulleita mukaan vaikka jokai-
seen peli-iltaan. Ilmoittautuminen ennak-
koon kilpailukalenteriin. Näihin naisten 
peli-iltoihin voi jokainen jäsen tuoda mu-
kanaan myös ulkopuolisen naisvieraan. 
Ensimmäinen peli-iltapäivä la 13.5. kello 
14 eteenpäin

Mottona kaikille kaudelle 2017 – tutus-
tutetaan jokainen yksi uusi nainen/mies 
mukaan lajin pariin ja nautitaan pelistä.

Outi JusliN

NaisteN kapteeNi
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Kauden avaus la 20.5.
2 hengen scramble, hyvää ruokaa, jääkiekkoa ja vielä 
parempaa seuraa! Lisätiedot kilpailukalenterista ja 

caddiemasterilta. Vain HGK:n jäsenille.

Tervetuloa!
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Oletko joskus miettinyt mitä ihmettä 
ovat kilpailukalenterissa olevat 

Henry McGrady, Jayo Cup, Jubilee Cup, 
Perhemalja tai Naisten haastereikäpelis-
arja? Ne ovat Talin reikäpelisarjoja, jot-
ka pyörivät vuosittain. Monella niistä on 
jo kunnioitettavan pitkä historia, mut-
ta ne ovat elinvoimaisia yhä edelleen. 
Lisää osanottajia kuitenkin mahtuu mu-
kaan, joten alla reikäpelistä sekä Talin 
reikäpelisarjoista.

Reikäpeli on golfin alkuperäinen pelimuo-
to, joka sittemmin on jäänyt lyöntipelin 
tai nykyisin vielä enemmän pistebogeyn 
jalkoihin. Siinä kaksi pelaajaa tai pelipa-
ria pelaa toisiaan vastaan reiän voitosta. 
Se, joka voittaa reiän nousee ylös (up) 
ja vastaavasti häviöllä oleva on alhaalla 
(down). Jos reikä tasataan, säilyy tilanne 
ennallaan. Ottelu ratkeaa, kun toinen on 
voitolla enemmän reikiä kuin niitä on jäl-
jellä. Ottelu voi päättyä myös tasan (A/S 
all square), jolloin se ratkaistaan jatko-
rei’illä äkkikuolemaperiaatteella.

Reikäpelissä vastustajalle voi antaa put-
teja, lyöntejä tai jopa reikiä, eikä reikää 
näin ollen välttämättä pelata loppuun. 
Lyötyäsi tiipaikalta kaksi palloa outtiin ja 
vastustajasi ollessa keskellä väylää, voit 
huoletta antaa hänelle sen reiän voiton ja 
jatkatte vain suoraan seuraavalle tiille.
Reikäpelin pelitaktiikka eroaa usein lyön-

tipelistä, koska sillä kuinka monella lyön-
nillä reiän voittaa tai häviää, ei ole mitään 
merkitystä. Riskiä voi siis ottaa hieman 
eri tavalla kuin lyöntipelissä. Jos kysees-
sä on tasoituksellinen reikäpeli saa se pe-
laaja, jolla on isompi tasoitus tasoitusten 
erotuksen verran lyöntejä eteen. Tasoi-
tuslyönnit jakautuvat rei’ille tuloskortin 
match play-sarakkeen mukaisesti.
 

Talissa kunkin reikäpelisarjan kaavio 
tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Caddiemasterit merkkaavat kaavioon 
myös pelaajien puhelinnumerot, jotta he 
pääsevät sopimaan pelipäivistä. Kullekin 
kierrokselle on annettu tietty peliaika ja 
mikäli pelipari ei pääse yhteisymmärryk-
seen ajasta tulee pelikierrokselle viimeis-
tään lähteä annettuna viimeisenä päivä-
määränä klo 18.00. Tarvittaessa lisäaikaa 
pelille voi anoa toimistosta, mutta tämä 
tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kierrok-

sen päättymistä. Mikäli toinen pelaaja 
luovuttaa koko ottelun esimerkiksi sen 
vuoksi, että sopivaa peliaikaa ei löydy, 
merkitään se tulostaululle W/O eli walk 
over.

Reikäpelikaaviot ovat nähtävillä sekä ne-
tissä että ilmoitustaululla. Kun peli on 
päättynyt, merkkaa hävinnyt osapuoli tu-
loksen ilmoitustaulun kaavioon ja ilmoit-
taa siitä caddiemasterille. Kiitokseksi ja 
lohdutukseksi voittaneella osapuolella on 
ollut tapana tarjota pelin jälkeen esimer-
kiksi kahvikuppi tai muu juoma hävin-
neelle. Ottelut pelataan aina ratkaisuun 
saakka eli tasatilanteessa peliä jatketaan 
jatkorei’illä. Tasoituksellisessa reikäpelis-
sä jatkoreikien tasoitukset määräytyvät 
samoin kuin normaalikierroksellakin. Tä-
män vuoksi pyritään välttämään sitä, että 
ensimmäisten reikien hcp-luvut olisivat 
kovin pieniä. 

Henry mcGrady BeLL cHaLLenGe cup

Henry McGrady on vain miehille tarkoi-
tettu tasoituksellinen reikäpeli, joka pe-
lataan keltaiselta tiiltä. Henry McGrady 
Bell toimi Iso-Britannian Suomen konsu-
lina. Hän oli suuri Suomi-fani ja kirjoit-
ti vuonna 1950 julkaistun teoksen Land 
of Lakes: Memories Keep Me Company 
muistelmateoksen. Teos löytyy luettavak-
si Talin jäsenhuoneesta.
Yhden Talin kauneimmista pokaaleista 

McGrady, Jayo, Jubilee 
-salakieltä kisakalenterissa

Reikäpeli on golfin alkuperäinen pelimuoto ja Talissa 
reikäpelejä pelataan edelleen aktiivisemmin kuin monessa 
muussa golfklubissa. Kisojen nimet kertovat aina tarinan. 
Tässä osa näistä tarinoista eli ns. lyhyt oppimäärä Talin 

reikäpeleihin.

Reikäpelin pelitaktiikka 
eroaa usein lyöntipelistä, 

koska sillä kuinka monella 
lyönnillä reiän voittaa 

tai häviää, ei ole mitään 
merkitystä.

teKSti ja Kuvat: tiina puLKKinen
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pääkonsuli McGrady Bell lahjoitti klubil-
le vuonna 1933. Kilpailua on pelattu siitä 
saakka lähes yhtäjaksoisesti. Sotavuodet 
1940–1944 jäivät väliin ja jostain syystä 
voittajaa ei löydy vuosikirjan tiedoista 
vuodelta 1989. Tietäisikö joku mitä tuol-
loin tapahtui?

Palkinnon lahjoittanut McGrady Bell kut-
suttiin klubin kunniajäseneksi vuonna 
1935. Hän lienee ollut tärkeä osa klubin 
alkuaikoja, vaikka tietoja hänestä löytyy-
kin aika vähän.

jayO cup

Paripelinä pelattava Jayo Cup on saanut 
nimensä J. O. Williamsilta, joka lahjoitti 
myös kilpailun pokaalin. Hän oli kanada-
lainen puutavarakauppias, joka vuonna 
1933 teki Talin ensimmäisen todistetun 
hole in onen. Hän myös pelasti klubin 
konkurssin partaalta merkitsemällä syk-
syllä 1933 100 kappaletta 1000 markan 
velkakirjoja, jotka hän seuraavana vuon-
na lahjoitti takaisin klubille. Myös Wil-
liams kutsuttiin kunniajäseneksi jo vuon-
na 1935 ja varmasti ihan hyvästä syystä.

Jayo Cup pelataan siis sekanelinpeli-rei-
käpelinä, jossa tasoitukset otetaan huo-
mioon. Kilpailuparia eivät saa muodostaa 
saman perheen jäsenet: kihlaparit, avo- 
tai aviopuolisot, lapset, vanhemmat tai 
isovanhemmat, sisarukset, lapsi-, isä- tai 

Kun peli on päättynyt, 
merkkaa hävinnyt osapuoli 

tuloksen ilmoitustaulun 
kaavioon ja ilmoittaa siitä 

caddiemasterille. Kiitokseksi 
ja lohdutukseksi voittaneella 
osapuolella on ollut tapana 

tarjota pelin jälkeen 
esimerkiksi kahvikuppi tai 
muu juoma hävinneelle.

äitipuoli tai puolisisarukset mikäli he asu-
vat tai ovat asuneet pääasiallisesti samas-
sa taloudessa. Nelinpelissä (foursome) 
peliparin toinen pelaaja avaa parittomat 
ja toinen parilliset reiät, jonka jälkeen 
peliä jatketaan vuorotellen reikään saak-
ka. Saadut rangaistuslyönnit eivät vaiku-
ta lyöntijärjestykseen. Miehet pelaavat 
keltaiselta ja naiset punaiselta tiiltä ja 
peliparin tasoitus muodostuu heidän slo-
pe-tasoitustensa keskiarvosta.

Jayo-Cup on jäänyt joitakin kertoja pe-
laamatta viime vuosienkin aikana pelipa-
rien vähyyden vuoksi, mutta kyseessä on 
pitkäikäinen reikäpelisarja, ensimmäinen 
Jayo pelattiin jo vuonna 1933. 

juBiLee cup

Jubilee Cup on miehille tarkoitettu tasoi-
tuksellinen nelinreikäpeli, joka pelataan 
keltaiselta tiiltä. Peliparin tasoitus muo-
dostuu slope-tasoitusten keskiarvosta. 
Nelinpelissä (foursome) peliparin toinen 
pelaaja avaa parittomat ja toinen parilliset 
reiät, jonka jälkeen peliä jatketaan vuoro-
tellen reikään saakka. Saadut rangaistus-
lyönnit eivät vaikuta lyöntijärjestykseen. 
Jubilee Cupia on pelattu vuodesta 1935 ja 
näyttävän pokaalin on lahjoittanut Leon-
ard Arnott. Jubilee Cup on jäänyt pelaa-
matta vain sotavuosina 1940–1945.

perHemaLja

Perhemalja on nelinpelireikäpeli, jossa 
peliparin muodostavat saman perheen 
jäsenet: kihlaparit, avo- tai aviopuolisot 
sekä rekisteröidyssä parisuhteessa elävät, 
lapset, vanhemmat tai isovanhemmat, si-
sarukset, lapsipuoli, isä- tai äitipuoli tai 
puolisisarukset, mikäli he asuvat tai ovat 
asuneet pääasiallisesti samassa taloudes-
sa. Miehet pelaavat keltaiselta ja naiset 
punaiselta tiiltä ja tasoitus muodostuu sa-
moin kuin muissakin parireikäpeleissä eli 
peliparin slopien keskiarvosta. Myös peli-
muoto on sama eli nelinpeli (foursome).

Kukkokantisen perhemaljapokaalin lah-
joitti Suomivalimon toimitusjohtajana 
toiminut B. M. Lehtonen vuonna 1953. B. 
M. Lehtosesta löytyy museoviraston ku-

ReikäpelieN pOkaalit JaetaaN kaudeN päättäJäisissä. kuvaN vasemmalla laidassa Näkyvät peRhemalJa sekä Jubilee Cup Ja NiideN takaNa JayO Cup Ja heNRy mCgRady -pOkaali.
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vakokoelmista muotokuva vuodelta 1966, 
jossa hän poseeraa HGK:n klubitakissa 
golfmailan ja lukuisien pokaalien keskel-
lä. Kuvasta voi tunnistaa ainakin Hen-
ry McGradyn pokaalin sekä Tukholman 
Golfklubia vastaan käytävän ottelun po-
kaalin. Kuva löytyy esimerkiksi Googlen 
kuvahaulla B. M. Lehtonen, jos haluatte 
käydä sitä vilkaisemassa.

naiSten HaaStereiKäpeLiSarja

Riitta Örö lahjoittamasta lautasesta kil-
pailevat naiset omassa haastereikäpeli-
sarjassaan. Riitta Örö oli ensimmäinen 
ulkoasiainhallinnon diplomaatin uralla 
suurlähettilääksi nimetty nainen. Hänet 
nimitettiin Suomen Intian suurlähetti-
lääksi vuonna 1974. Naisten haasterei-
käpeli pelataan punaiselta tiiltä ¾ tasoi-
tuksella, joka otetaan slope-tasoituksesta. 
Sitä on toisinaan pelattu niin, että ensim-

mäisellä kierroksella hävinneet ovat sen 
jälkeen laitettu omaan kaavioonsa, jonka 
voittaja on sitten pelannut toisen puolen 
voittajaa vastaan vielä erillisen finaalin. 

Näiden reikäpelisarjojen lisäksi Talissa 
pelataan myös hieman totisemmat reikä-
pelimestaruuskisat. Ne pelataan ilman ta-
soituksia valkoiselta ja siniseltä tiiltä sekä 
seniorimiesten sarjassa (Instru Cup) kel-
taiselta tiiltä. Osallistumisoikeus on Talia 
kotiseuranaan pitävillä jäsenillä. 

Kaikkiin reikäpelisarjoihin voi ilmoittau-
tua joko Nexgolfin kautta tai sitten suo-
raan caddiemasterille. Tarkat ilmoittau-
tumisajat löytyvät kilpailukalenterista. 
Rohkeasti vain mukaan, reikäpeli on to-
della mukava pelimuoto ja samalla saatat 
vaikka tutustua uusiin pelikavereihin.

Seniorit - tulossa kesällä 2017

Kesän 2017 reikäpelien 
aloituspäivät

Ma 22.5. Henry McGrady
Ma 22.5. Jayo Cup
Ma 29.5. Naisten haastereikäpelisarja
Ma 12.6. Jubilee Cup
Ma 3.7. HGK:n reikäpelimestaruus
Ma 10.7. Instru Cup
Ma 10.7. Perhemalja

Ma 8.5. klo 10.00 Senioreiden Best Ball parikilpailu. Varaa parisi ajoissa!
Ma 8.5. klo 18.00 Perinteinen seniori-ilta Metropoliassa Vanhalla Viertotiellä. Huom. paikka! Ohjelmassa mm. fysioterapeutti Matti 
Lindholmin ohjeita senioreiden kunnon ylläpitämiseksi ja loukkaantumisien estämiseksi.

Ma 15.5. klo 10.00 1. Seniorimaanantai (PB).

Lisäksi suunnittelemme kesälle 18.-20.7. pelimatkaa Itä-Suomeen. Pelaamme Kotkassa, Lappeenrannassa ja Kuusankoskella. Bussi-
kuljetus Talista. Yöpyminen 2-hengen huoneissa (2 yötä) Lappeenrannassa. Matka on avoin kaikille Talin jäsenille ikään katsomatta! 
Myös ulkopuolisia ystäviä voi ottaa mukaan. Hinnat varmistuvat Seniori-iltaan mennessä.
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Uusi E-sarjan All-Terrain. Masterpiece of Intelligence. 

All-Terrainin suurempi maavara ja 4MATIC-neliveto-ominaisuus vapauttavat sinut kulkemaan omia polkujasi.  
Auton ulkoasu edustaa Mercedes-Benzin muotokieltä voimakkaimmillaan. Kun sulava jylhyys  
yhdistyy E-sarjan ennakoivaan älykkyyteen, on käsissä todellinen autoilun mestariteos.  
Tutustu Mercedes-Benz E-sarjan All-Terrainiin osoitteessa www.mercedes-benz.fi.

Vapautta ja varmuutta, vaihteleviin olosuhteisiin.

E 220 d 4Matic T A All-Terrain kokonaishinta alk. 70 578,84  € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).  
Vapaa autoetu 1 185 €/kk, käyttöetu 1 035 €/kk. CO2-päästöt 137 g/km, EU-keskikulutus 5,2 l/100 km.  

Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 34 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti.

Mercedes-Benz Suomi @mbsuomi Mercedes-Benz Suomi

MB_All_Terrain_HelsinginGolfklubi_A4.indd   1 22/03/17   11:56
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Junnufarmi kehittyy
Helsingin Golfklubi on järjestänyt jo usei-
den vuosien ajan junioreille ympärivuo-
tista harjoittelua ja kesäleirejä. Juniori-
toimikunta kehittää toimintaa jatkuvasti, 
ja uusi juttuja on luvassa myös kesälle 
2017.

Golfliiton junnukiertueiden nimet muut-
tuivat tälle kaudella ja niinpä Talin junio-
rien kilparyhmät on nimetty tänä vuonna 
Future, Challenge ja Tour-ryhmiksi kisa-
kiertueiden mukaan.
 
HGK:n Farmi on tarkoitettu 6-18 vuoti-
aille junnuille taitoon katsomatta. Farmi 
muodostuu Tsemppi, Friidut, Farmi 1 ja 
Farmi 2 ryhmistä. Tsemppi ryhmä koos-
tuu junioreista, jotka haluavat käydä 
säännöllisesti ohjatuissa harjoituksissa, 
aktiivisesti pelaamassa sekä harjoittele-
massa omatoimisesti.  Tsemppiryhmä-
läisiä kannustetaan kilpailemaan seuran 

omissa kilpailuissa sekä Future Tourilla.
Tsemppiryhmällä, Friiduilla ja Farmi 1 ja 
2 ryhmillä on kolme harjoitusta viikos-
sa: ohjaustunti ja peli-ilta, joita vetävät 
HGK:n koulutetut junnuohjaajat sekä 
valmentajantunti, josta vastaavat HGK:n 
ammattivalmentajat.

Kesän 2017 uutena juttuna Farmiin pe-
rustetaan ryhmä Snadit. Snadit on tar-
koitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka 
haluavat tutustua golfiin leikin kautta. 
Snadeilla on treenit kerran viikossa ja 
tunneille osallistuminen vaatii vanhem-
man läsnäoloa. 

Viime vuonna aloitettu tyttöjen ryhmä 
friidut jatkaa tulevana kesänä. Vuosi 
2017 on tyttö- ja naisgolfin teemavuosi 
Suomessa ja tytöille onkin tiedossa erilai-
sia tapahtumia kesälle myös kansallisella 
tasolla. Talissa jatketaan viime vuonna 

 

Snadit

Farmi 1 

Farmi 2

Friidut

Tsemppi Future Challenge Tour

aloitettua Friidut golfaa hanketta, johon 
liittyen tytöille järjestetään muutamia 
omia tapahtumia.

Talissa on aikaisemmin järjestetty kaksi 
junnuleiriä, mutta suuren suosion vuoksi 
leirejä järjestetään tulevana kesänä kol-
me. Mukana on ollut aikaisempina ke-
sinä 60 junioria. Leiriläiset ovat kaiken 
ikäisiä ja tasoisia golfareita. Osalle leiri 
on ensikosketus golfiin ja toiset taas ovat 
harrastaneet jo usean vuoden ajan. Lei-
rillä harjoitellaan päivittäin myös muita 
liikuntataitoja ja leiriviikon kruunaa lei-
rikilpailu. Tällä hetkellä leireillä on tilaa 
enää elokuun leirillä. Lisätietoja leireistä 
voi kysyä toimistosta Millalta (milla.vare-
lius@helsingingolfklubi.fi).

Alla juniorin polku Talissa kuvamuodossa.
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Uudet caddiemasterit tentissä

Kaudella 2017 caddiemasterin toimistos-
sa teitä palvelevat Helka, Ismo, Elina ja 
Sophie. Kysyimme heiltä seuraavat kysy-
mykset:
Kuka olet ja mistä tulet?
Mikä mielestäsi on parasta golfissa?
Mitä odotat kesältä?
Terveiset HGK:n jäsenille.
Ja tässä tulevat kesän 2017 cädäreitten 
vastaukset.

Helka
Olen Helka, 19 vuotta. Opiskelen yleisiä 
ja aikuiskasvatustieteitä Helsingin Yli-
opistossa, mutta olen alun perin kotoisin 
Kouvolasta. Parasta golfissa on mielestäni 
itsensä voittaminen ja onnistumisen tun-
ne silloin, kun sitä vähiten odottaa. Ke-
sällä pidän aurinkoisesta säästä ja toivon 
sitä nytkin piristämään meidän jokaisen 
mieltä. Odotan myös uusia tuttavuuksia 
tiskin molemmilta puolilta, sekä toivon 
kaikille onnistuneita pelejä! Aurinkoista 
kesän odotusta!

Ismo
Olen Ismo ja opiskelen toista vuotta Han-
kenilla. Alun perin olen kotoisin Suomen 

Turusta, mutta opiskelut toivat minut 
Helsinkiin. Omaan laajan golftaustan pe-
laajana ja olen myös työskennellyt ran-
gella. Golfissa parasta on sen sopivuus 
kaikille ikään katsomatta. Lisäksi golfin 
sosiaalinen ja positiivinen ilmapiiri teke-
vät golfkentälle tulemisesta todella help-
poa. Odotan kesältä paljon aurinkoisia ja 
toiminnantäyteisiä päiviä Talin idyllisellä 
golfkentällä. Nauttikaa golfkesästä 2017!

Elina
Olen Elina, yksi tämän kesän caddiemas-
tereista. Olen kotoisin Tuusulasta ja val-
mistun ylioppilaaksi tänä keväänä Töölön 
yhteiskoulusta. Odotan innolla tulevaa 
kesää, uusiin ihmisiin tutustumista ja au-
rinkoisia kelejä. Golf on minulle perheen 
ja ystävien kanssa vietettyä rauhallista 
yhdessäoloa, sekä onnistumisen hetkiä. 
Golfia pelatessa on aina hyvä mieli, eikä 
ole kiire minnekään, juuri sitä rakastan 
golfissa! Kaikki ajatukset ja keskittymi-
nen on pelissä, eikä tarvitse murehtia 
muita asioita. Haluan vielä toivottaa kai-
kille mukavia hetkiä golfin parissa, näh-
dään kesällä! 
Sophie

Nimeni on Sophie ja olen 20-vuotias kaup-
patieteiden opiskelija Helsingistä. Tämä 
kesä tulee olemaan minun kolmas kesäni 
Talissa ja olenkin varmasti monelle tali-
laiselle tuttu kasvo cädärin tiskin takana. 
Syksy ja talvi menivät nopeasti opintojen 
parissa, ja kohta pääseekin jo nauttimaan 
aurinkoisestä kevätsäästä kentälle. Ensi 
kesältä odotan erityisesti Talissa pidettä-
viä kilpailuja. Perinteinen Erkko on aina 
kauden yksi huippukohtia sekä tietysti 
’’Mestikset’’ ja tänä vuonna Talissa pi-
dettävä SM-lyöntipeli tulee myös toivon 
mukaan vetämään katsojia Taliin. Odo-
tan innolla myös pääseväni tutustumaan 
uusiin kasvoihin. Golf on jo kauan ollut 
minulle läheinen laji. Aloitin lajin Ta-
lin Farmissa ollessani noin kymmenisen 
vuotta sitten ja olen aina on-off pelannut 
kolopalloa aina silloin kun ehtii. Parasta 
lajissa on kuitenkin se onnistumisen fiilis, 
sekä se, että pääsee kentälle viettämään 
aikaa sekä kavereiden, perheen ja uusien 
tuttujen kanssa. Toivon kaikille erittäin 
aurinkoista ja onnistunutta kautta 2017! 
Cädärillä nähdään! :) 

palveluksessaNNe: sOphie, ismO, eliNa Ja helka
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Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2017
HGK pidättää oikeuden muutoksiin.

aiKa

La 22.4.
Su 30.4.

Ma 1.5.
To 4.5.
Ma 8.5.
Ma 8.5.
Ke 10.5.
La 13.5.
Ma 15.5.
To 18.5.
La 20.5.
Ma 22.5.
To 25.5.
Pe 26.5.
La 27.5.
Ma 29.5.
Ti 30.5.
Ke 31.5.

To 1.6.
Su 4.6.
Ma 5.6.
Ti 6.6.
Ke 7.6.
To 8.6.
La 10.6.
Su 11.6.
Ma 12.6.
To 15.6.
Pe 16.6.
La-Su 17.-18.6.
Ma 19.6.
Ti 20.6.
To 22.6.

To 22.6.
Ma 26.6.
Ke 28.6.
To-La 29.6.-1.7.

Ma 3.7.
Ke 5.7.
To 6.7.
To-Pe 6.-7.7.
Ma 10.7.
Ti 11.7.
To 13.7.
Pe 14.7.
Ma 17.7.
Ke-La 19.-22.7.
Ma 24.7.
Ti 25.7.

KiLpaiLu / tapaHtuma

Risusavotta ja avauslyönti
Vappukisa

Vappulounas
Uusien jäsenten ilta
Senioreiden Best Ball
Seniori-ilta
Vuosikokous
Naisten Golf
Seniorimaanantai 1
Naisten kevätkokous
Kauden Avaus
Seniorimaanantai 2
Viikkokisa 1
Farmin kauden avaus
Lippukilpailu
Seniorimaanantai 3
HGK-VGH
Interclub HGK

Viikkokisa 2
Perhepäivä
Seniorimaanantai 4
Pääkaupunkiottelun karsinta
Naisten Golf
Viikkokisa 3
Captain’s Cup - 85 v juhlakisa
Helsinki päivän avoin range
Seniorimaanantai 5
Viikkokisa 4
Junnucup
Tali Cup (A)
Seniorimaanantai 6
Detur Senior Open (A)
Jusan ja Timpan hopealautanen &
Juhanin Malja
Midnight Sun
Seniorimaanantai 7
PGA Pro Am
Audi PGA Finland Championship

Seniorimaanantai 8
Naisten Golf
Viikkokisa 5
Junnumestikset
Seniorimaanantai 9
HGK-MGC-KuG-KyG
Viikkokisa 6
Caddie Cup
Seniorimaanantai 10
Lyöntipelin SM 2017 (A)
Seniorimaanantai 11
Ministeri Erkon 60 v juhlakilpailu

LiSätiedOt

klo 9.30 alkaen

Pöytävaraukset ravintolasta
Tervetulotilaisuus uusille jäsenille, kutsu lähetetään erikseen

Klo 18. HUOM! Metropolia, Vanha Viertotie.
Klo 18 Klubitalolla
HUOM! Tämä ei ole kilpailu vaan mukavaa yhdessä pelailua.

Klo 18 Klubitalolla
Pelimuoto scramble

Junioreiden kauden avaus

Senioreiden klubiottelu. Pelimuoto tasoituksellinen reikäpeli.
Naisten Interclubin Talin osakilpailu

Klubitoimikunnan järjestämä lastenhoito

Karsinta HGK:n joukkueeseen neljän pääkaupungin väliseen klubiotteluun.
HUOM! Tämä ei ole kilpailu vaan mukavaa yhdessä pelailua.

Kilpailu on jäsenille tarkoitettu HGK:n 85-vuotis juhlakilpailu.
Rangella mahdollisuus golfin ohjattuun ilmaiseen kokeiluun klo 12-15.

Farmijunnujen kisa.
Suomen vanhin edelleen pelattava tasoituksellinen lyöntipelikilpailu. 
Avoin.

Pisin drive kilpailu miehille ja naisille ennen Midnightin starttia 6. väylällä.

Talin juhannuskilpailu. Yhteislähtö klo 17.30.

Suomen ammattilaisjärjestö PGA:n mestaruuskisat.

HUOM! Tämä ei ole kilpailu vaan mukavaa yhdessä pelailua.

Junioreiden mestaruuskisat.

Senioreiden neljän klubin ottelu. Pelataan Talissa.

Talin entisten caddie-poikien ja -tyttöjen kisa.
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Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2017
HGK pidättää oikeuden muutoksiin.

aiKa

To 27.7.
Pe-Su 28.-30.7.
Ma 31.7.

Ke 2.8.
To 3.8.
Pe 4.8.
Ma 7.8.
Ke 9.8.
To-La 10.-12.8.
Ma 14.8.
To 17.8.
Pe-Su 18.-20.8.
Ma 21.8.
To 24.8.
Pe 25.8.
La 26.8.
Ma 28.8.
Ke 30.8.
To 31.8.

Pe 1.9.
La 2.9.
Ma 4.9.
To 7.9.
To-Pe 7.-8.9.
La 9.9.
Ma 11.9.
To 14.9.
Su 17.9.
Ma 18.9.
To 21.9.
Pe 22.9.
La 23.9.
Pe 29.9.
La 30.9.

La 7.10.

KiLpaiLu / tapaHtuma

Viikkokisa 7
HGK-SGK
Seniorimaanantai 12

Naisten Golf
Viikkokisa 8
Junnucup
Seniorimaanantai 13
Erkko Trophy Am-Am
Erkko Trophy (A)
Seniorimaanantai 14
Viikkokisa 9
HGK:n mestaruuskisat
Seniorimaanantai 15
Viikkokisa 10
Mercedez Benz Finaali
HGK-AG
Seniorimaanantai 16
Pohjolan Malja
Viikkokisa 11

Rapugolf
Balmuir Open (A)
Seniorimaanantai 17
Viikkokisa 12
HGK-EGS Ryder Cup
Isä ja Poika & Two Generations
Seniorimaanantai 18
Viikkokisa 13
HGK-KGV
Senioreiden syysscramble (A)
Viikkokisa 14
Junnujen Valopallo
Kapteenit ja toimikunnat
Aikuisten Valopallo
Titleist Syyslehti (A)

Kauden päättäjäiset

LiSätiedOt

Talin ja Kevingen klubiottelu pelataan tänä vuonna Talissa.

HUOM! Tämä ei ole kilpailu vaan mukavaa yhdessä pelailua.

Farmijunnujen kisa.

Erkko Trophyn kutsuvieraskisa
Suomen avoimet amatöörimestaruuskilpailut.

Miehet pelaavat 54 reikää pe-su, muut sarjat 36 reikää la-su.

HGK:n yhteistyökumppanin kisa. Yhteislähtö klo 14.
Talin ja Auran välinen klubiottelu pelataan Talissa.

Suomalaisen klubin kilpailu.

Senioreiden klubiottelu HGK-EGS
Kahden sukupolven parikilpailu

Talin ja Keimolan välinen klubiottelu pelataan Talissa.
Pelataan avoimena kisana.

Junioreiden kauden päättäjäiset.
Kilpailu Talin vapaaehtoisille toimikunta- ja vapaaehtoistyöskentelijöille.

SM viikko 17.-22.7.

Maanantai: Mestareiden mestari klo 12
Tiistai:   Harjoituspäivä
Keskiviikko:  Ensimmäinen kisapäivä
Torstai:  Toinen kisapäivä, CUT
Perjantai:  Kolmas kisapäivä. Avoimet ovet rangella klo 17-20.
Lauantai:  Kisojen ratkaisupäivä. Iltapäivällä koko perheen golftapahtuma harjoitusalueella.

Tervetuloa mukaan tekemään kisoja! Ilmoittautumiset vapaaehtoiseksi toimistoon Tiinalle, tiina.pulkkinen@helsingingolfklubi.fi.

PS. Jäsenet pääsevät kisojen aikaan pelaamaan edullisemmin, 30 e, EGS:n kentälle. Muistattehan myös yhteistyögreen feen 30 e 
Vuosaareen. Suunnitteilla on myös klubimatka Itä-Suomeen kisaviikolla.
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Koko HGK:n alku oli ulkomaalaissävyt-
teinen. Ulkomaalaisia oli jo mukana 

kun golf Suomessa otti ensiaskeleitaan 
Helsingin pallokentän alueella. Mukana 
olivat esimerkiksi Suomen golfin isäksi 
mainittu tanskalainen Charles R Jensen, 
kanadalainen J O Williams sekä Yhdy-
valtojen Suomen lähettiläs tai ministe-
ri Brodie. Helsingin Golfklubin alustava 
perustamiskokouskin pidettiin ministeri 
Brodien kutsusta lähetystössä syksyllä 
1931. Kuten historia kertoo, kokous johti 
HGK:n perustamiseen seuraavana vuonna 
ja myös maa-alueen vuokraamiseen Hel-
singin kaupungilta Talin kartanon mailta. 
Koko 30-luvun oli HGK:n jäsenistöstä ja 
pelaajista suuri osa ulkomaalaisia. Jou-
kossa oli paljon liikemiehiä, varsinkin 
puutavarakauppiaita ja myös paljon ulko-
maiden lähetysten henkilökuntaa.

Edellämainittu kanadalainen J O Williams 
vaikutti merkittävästi HGK:n ohdakkei-
seen alkutaipaleeseen. Tehtyään ensim-
mäisen Talin hole-in-onen kesällä 1933, 
lahjoitti hän 100.000,- markkaa Suomeen 
vuodeksi 1940 tulevia olympiakisoja var-
ten ja myöskin toiset 100.000,-  markkaa 
Talin kentän kunnostamiseen ja koneiden 
hankintaan. Tuo lahjoitus pelasti HGK:n 
konkurssilta ja golfin pelaaminen Talis-
sa jatkui. J O Williams lahjoitti HGK:lle 
myös kiertopalkinnon, joka sai nimensä 
hänen etukirjaimiensa mukaan. Kierto-

palkinnosta, The JAYO CUP, pelataan yhä 
Talissa.

Oliko sitten J O Williams innoittaja-
na, mutta useat muutkin ulkomaalaiset 
HGK:n jäsenet lahjoittivat hienoja kierto-
palkintoja HGK:lle. Tällaisia olivat mm.: 

Henry  McGrady Bell`s Challenge Cup, 
Jubilee Cup, sekä monet muut, joista ei 
enää pelata. Näistä  voisi  mainita sekä 
Men`s, että Ladies` Scratch Challenge 
Cupit. Nämä pokaalit olivat varmasti 
hienoimmat HGK:n palkinnoista. Ne va-
litettavasti ovat hävinneet jonnekin, kun 
niistä ei enää pelattu! Vielä voisi maini-
ta Ruotsin koko 30-luvun lopun ja sotien 
ajan Suomessa toiminut lähettiläs von 
Heidenstam, joka lahjoitti omaa nimeään 
kantaneen pokaalin kilpailuun, mikä oli 
ensimmäinen pistebogey scratch kilpailu!

Pelaajista voitaisiin kuriositeetin vuoksi 
mainita kaikki 30-luvun naisten klubi-
mestaruudet voittanut englantilainen (joi-
denkin lähteiden mukaan belgialainen) 
Ethel Hampf. Hän ei voittoisasta kaudes-
taan huolimatta ollut kovinkaan hyvä pe-
laaja, sen aikainen naisten taso oli vain 
niin huono. Rva Hampf ei käyttänyt edes 
puumailoja vaan käytännössä pelasi rauta 
viitosella!

Talin ensimmäinen valmentaja oli eng-
lantilainen Stanley Turner vuodet 1932- 
1935 asti ja hänen jälkeensä vuodet 
1936-1939 ruotsalainen Thure Lindskog.  
Vuonna 1940 toimi valmentajana eng-
lantilainen Bernard Hicks-Green, joka oli 
osallistunutSuomen talvisotaan ja jäi vielä 
Suomeen golfvalmentajaksi.

Eräs toinen sodan jälkeen Suomeen jää-
nyt veteraani oli Herman Ramo. Hän oli 
Amerikan-suomalainen, alunperin Heikki 
Rämö. Hän oli Suomessa aina jatkosodan 
alkuun asti, jolloin hän palasi Amerik-
kaan. Suuri oli hämmästys, kun vuonna 
1956 caddiehuoneeseen pelmahti mies, 
joka esitteli itsensä Ramoksi ja paksulla 
amerikan aksentilla kysyi: ”Perkele mis-
sä mun clubat on, ne jäi tänne 15 vuotta 
sitten”. No niitä clubeja sitten aikamme 
haettiin ja löytyiväthän ne klubin vintil-
tä, mutta eivät ihan pelikepoisilta näyttä-
neet!

HGK ja 
ulkomaalaiset

teKSti: aSKO arKKOLa

Kuvat: HGK

Suuri oli hämmästys, 
kun vuonna 1956 

caddiehuoneeseen pelmahti 
mies, joka esitteli itsensä 

Ramoksi ja paksulla 
amerikan aksentilla kysyi: 
”Perkele missä mun clubat 
on, ne jäi tänne 15 vuotta 

sitten”.

Golfia alettiin pelaamaan Talissa 85 vuotta sitten ulkomaalaisten 
vieraiden innoittamana ja Talissa on läpi sen historian ollut 

jäseniä myös muiden maiden kansalaisia, jotka ovat tuoneet 
oman panoksensa seuran sekä samalla Suomen golfin historiaan.
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Sota sitten muutti kaiken. Käytännössä 
kaikki piti aloittaa alusta. Suomalaisia pe-
laajiakaan ei  ollut montaa jäljellä. Ulko-
maalaiset puutavarakauppiaat olivat kai-
konneet kotimaihinsa. Diplomaatit olivat 
vaihtuneet. Helsinki sai kuitenkin uuden 
aseman idän ja lännen välissä ja eri mai-
den lähetystöt kasvoivat entisestään ja 
mukaan tuli myös uusia golfareita. Ensim-
mäisten joukossa oli amerikkalainen me-
rijalkaväen eversti Leo Dulacki. Hän ko-
rosti aina olevansa merijalkaväen eversti, 
”US Marine Corps”! Dulacki olikin oikein 
aktiivinen pelaaja. Toinen samaan aikaan 
oli amerikansuomalainen Raymond (Rai-
mo) Ylitalo. Hänet oli lähetetty  Suomeen 
tarkkailemaan ja raportoimaan ”vaaran 
vuosista”. Siihen tehtävään hän sopikin 
erinomaisesti, puhuihan hän hyvin suo-
mea ja oli hyvin avoin ja vilkas persoona. 
Ylitalo pelasi ahkerasti Talissa ja sinne 
hän ajeli isolla ”Amerikanraudalla” ja toi 
aina tullessaan caddiepojille purukumia, 
joka sodan jälkeisessä Suomessa oli erit-
täin harvinaista herkkua ja kun Ylitalon 
”kaara” kurvasi pihaan oli pikkupoikien 
sankka joukko piirittämässä autoa. Ray-
mond Ylitalo kirjoitti pari kirjaakin vaa-
ran vuosista ja toiminnastaan Suomessa: 
”Salasanomia Helsingistä Washingtoniin” 
ja ”Vaaran vuosilta 50-luvulle”.

Kaksi erikoista diplomaattia 40-luvun 
lopulla Helsingissä ja Talissa olivat 

Argentiinan ministeri Eduardo Crespo ja 
lähetystösihteeri Baldomero de Biedma. 
Pahat kielet kertoivat, että Argentiinan 
diktaattori Juan Peron olisi lähettänyt ” 
pojat ” kauas vähän rauhoittumaan. Mene 
häntä ja tiedä mutta railakasta elämää ka-
verukset kuitenkin Helsingissä viettivät. 
Molemmat ajoivat isoilla amerikkalaisilla 
autoilla ja kovaa! Crespolla oli viininpu-
nainen Chrysler ja de Biedmalla vaalean-
vihreä Buick .Sen lisäksi, että he pelasivat 
golfia, pitivät  he useasti kutsuja Talissa 
(ja muuallakin!?) pitkin kesää. Yksi pie-
ni episodi pitää kertoa noin caddien nä-
kökulmasta. Oli kaunis sunnuntaiaamu 
ja pelaajat huitoivat harjoitusswingejään 
klubin edessä ja kuinka sattuikaan, niin 
de Biedman maila irtosi käsistä ja len-
si korkealle  puuhun, mihin se myös jäi. 
Eric H Broman siihen sitten huutamaan 
caddieille, että kuka hakee mailan saa 500 
markkaa (ehkä nykyisin  20 e?). Tieten-
kään asiasta mitään Biedmalta kysymät-
tä! Yks Jacobsonin poika Pitäjänmäeltä 
sitten kiipesi puuhun ja toi mailan alas ja 
Broman tokaisi hölmistyneelle Biedmalle 
että ”maksa kanssa”. Poika sai rahansa ja 
pelit saattoivat alkaa.
  

Vaaran vuosien ajalta pitää myös maini-
ta valvontakomisssion mukana maaham-
me saapunut englantilainen eversti J.H. 
Magill. Hän oli ollut Suomessa jo ennen 
sotia ja pelaillut golfiakin Viipurin Gol-
fin perustajan, Väinö Pelkosen kanssa ja 
hän oli ollut metsätöissä harjoittelijana ja 
saanut suomalaisilta lempinimen ”Janne 
Mäkelä”.  Valvontakomission ajan jälkeen 
Magill toimi joitakin vuosia Englannin so-

tilasasiamiehenä Helsingissä. Myös Magill 
kirjoitti Suomen ajoistaan kirjan ”Tasa-
valta Tulikokeessa”. Vähän turhan opetta-
vainen ja neuvoja jakeleva (jälkikäteen), 
mutta mielenkiintoinen kuvaus sen aikai-
sista tapahtumista.

Olojen vakiinnuttua, alkoi Taliin ilmaan-
tua lisää pelaavia diplomaatteja. Eräs ah-
kerimpia oli uusi Ruotsin lähettiläs Hans 

yllä: hgk:N aRkistOista löytyy laivastOvieRailuJeN peRuiNa useita lahJOitukseksi saatuJa tauluJa sOtalaivOista.

alla: vietNamiN suuRlähettiläs bui vaN khOa Oli eNsimmäiNeN suuRlähettiläsJäseN, JOka ONNistui vOittamaaN midNight 
suN pOkaaliN. tämä tapahtui viime kesäNä.
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Beck-Friis, joka pelasi lähes päivittäin. 
Myös Ruotsin lähetystöneuvos, Harry 
Bagge halusi aloittaa golfin pelaamisen. 
Baggesta tuli promme Sigge Nyströmin 
painajainen, positiivisessa mielessä. Bag-
ge otti tunteja useita kesiä peräkkäin, eikä 
hän tahtonut saada palloa lentämään, ei 
sitten millään. Sitten yhtenä päivänä her-
ra Bagge sai pallon ilmaan. Voi sitä mo-
lemminpuolista riemua. Sigge muisti sen 
hetken koko loppuelämänsä. Ja niin vain 
Harry Baggestakin tuli golfari!

Tuli Taliin pelaamaan muitakin ulko-
maalaisia kuin diplomaatteja. Eräs 

ensimmäisiä oli amerikkalainen Paul 
Suni, joka liittyi HGK:n jäseneksi jo vuon-
na 1949. Paul Suni oli syntynyt Viipurissa 
ja muuttanut jo pikkupoikana vanhem-
piensa mukana Yhdysvaltoihin. Suni  tuli 
Suomeen valmistelemaan  amerikkalai-
sen lentoyhtiön Pan American Airway-
sin, reittilentojen aloittamista Suomeen. 
Paul Suni pelasi yleensä aamupäivisin, 
ennen amerikkalaisen  työpäivän alkua. 
Paul Suni oli erittäin nopea pelaaja ja 
hän kipitti todella kovaa. Ollessani hä-
nellä  caddiena joskus 50-luvun alussa 
teimme  varmasti silloisen Talin kentän 
nopeusennätyksen, tunti ja 20 minuuttia! 
Suni oli myös sotainvalidi.Hän oli ollut 
amerikkalaisarmeijan joukoissa Tyynen-
meren pahimmissa taisteluissa kuten Iwo 
Jima, Guadalcanal, Okinawa jne. Häneltä 
oli ammuttu vasen käsi murskaksi ja ni-
velenä kyynärpäässä oli muovinivel. Sitä 
sitten kaikki ihmettelivät, ei silloin vielä 
Suomessa tiedetty mitään muovivaraosis-
ta. Kerran Suni löi pahasti kätensä karhei-
kossa turpeeseen ja nivel viottui. Edessä 
oli matka Yhdysvaltoihin kyynärniveltä 
korjaamaan. Suni lohdutteli voivottelijoi-
ta, että USA:n armeija hoitaa veteraanit 
ilmaiseksi hoitoon mistä tahansa maail-
masta. 

Paul Sunin erääksi saavutukseksi mai-
nittakoon keskiyön golf, Midnight. Hän 
aloitti sen kilpailun ja se oli suunnattu 
ennenkaikkea ulkomaalaisille, mutta toki 
kaikki HGK:n jäsenet saivat myös osal-
listua. Paul Suni hoiti myös PanAmin 
sponsoriksi, kun Suomen joukkue mat-
kasi toisiin amatöörien MM-kilpailuihin 
Amerikkaan Merioniin vuonna 1960. Paul 
Suni toimi Suomessa aivan eläkeikään 
asti, muutti sitten takaisin Yhdysvaltoi-
hin, mutta jonkin vuoden jälkeen palasi 
Suomeen yksityisen huolintayrityksen 
palvelukseen 1970-luvulla. Golfia hän ei 
kuitenkaan tällöin enää pelannut.

Lähettiläiden sodanjälkeinen sarja alkoi 
Yhdysvaltojen lähettiläällä. John Cabot 

tuli Taliin 50-luvun alussa ja pelasi  vai-
monsa kanssa tosi ahkerasti. Toinen 
50-luvun ahkera pelaaja, ja hyvä sellai-
nen, oli Kanadan asianhoitaja Ormond 
Dier. Hän voitti Talissa useita kilpailuja. 
Talissa on pelannut sittemmin useitakin 
lähettiläitä ja sittemmin suurlähettiläi-
tä. Heistä mainittakoon tässä yhteydessä 
60-luvun alussa Suomeen tullut Yhdys-
valtojen suurlähettiläs Carl T Rowan. Hän 
oli ensimmäinen tummaihoinen HGK:n 
jäsen ja pelasi Talissa säännöllisesti.  En-
simmäinen naispuolinen suurlähettiläs 
Talissa oli Yhdysvaltojen Rozanne Rid-
geway. Hän oli myös erittän ahkera pe-
laaja ja useimmiten hänen pelikaverinaan 
oli silloinen Suomen puolustusvoimien 
komentaja Lauri Sutela.

Ulkomaalaisten pelaamisista Talissa  täy-
tyy vielä mainita yksi aikakausi 70-luvul-
la. Kuten aiemmin mainittiin, sodan jäl-
keen useat lähetystöt, varsinkin USA:n ja 
Neuvostoliiton, kasvoivat huomattavasti. 
Amerikkalaisia golfareita tulvahti Taliin 
iso joukko, yhteensä parikymmentä soti-
lashenkilöä. Joukossa oli upseerien lisäksi 
paljon aliupseereja. He pelasivat paljon ja 
käyttivät myös paljon ravintolan palvelu-
ja. Talilaisten ja amerikkalaisten välille 
syntyi hyvin tiivis kanssakäyminen ja eri-
laisia otteluja pelattiin paljon. Usein jär-
jestettiin yhteisiä illanviettoja ja joitakin 
kertoja vuokrattiin Talin Siirtolapuutar-
han iso sauna pelin jälkeisiin palkintojen-
jako-tilaisuuksiin. (HGK:lla ei silloin ollut 
omaa saunaa.) Amerikkalaisten rempsak-
ka ja usein kovaääninenkin esiintyminen 
ei aina miellyttänyt nk. arvokkaampia jä-
seniä ja amerikkalaisille puuhattiin jopa 
kieltoa tulla Taliin. Tyynnyttelin silloin ti-
lannetta toteamalla, että lähetystöhenki-
lökunnan pesti kestää vain joitakin vuosia 
joten koetetaan kestää, tuovathan jenkit 
kuitenkin aina tervetullutta  rahavirtaa 
HGK:lle.

Kun puhutaan HGK:n ulkomaalaisista, 
ei saa unohtaa ammattilaisia. Aikai-

semmin mainittiin jo ennen sotaa Talissa 

olleet ulkomaalaiset. Sigge Nyström aloit-
ti Talissa heti sodan jälkeen ja hyvä, että 
edes hänelle riiti töitä vähäisen pelaaja-
määrän takia. Ensimmäinen ulkomaalai-
nen valmentaja Talissa oli sotien jälkeen 
irlantilainen Jimmy Bradshaw. Hän tuli 
ensimmäisen kerran kesäksi vuonna 
1956. Jimmy ei ollutkaan mikä tahansa 
golfari. Hän tuli veljessarjasta, joista kai-
kista viidestä tuli ammattilaisia. Kuului-
sin oli Harry Bradshaw, moninkertainen 
Ryder Cup pelaaja ja kerran toinen The 
Openissa. Myös klubi, josta veljekset tu-
livat, Delgany, oli tuottanut yhteensä vii-
si Ryder Cup pelaajaa! Jimmy oli Talissa 
kolme kesää peräkkäin ja hän tuli vielä 
uudelleen kesiksi 1960 ja 61. 

Välissä ehti Talissa opettaa toinen irlan-
tilainen: pitkälyöntinen Michael Bailey. 
Mainittakoon, että kun Jimmy ensimmäi-
sen kerran lähti Suomeen, matka tehtiin 
laivalla (kiitos FÅA:n). Naapurit olivat 
kauhuissaan, merimatka läpi myrskyjen, 
jääkarhuja vilisevään kylmään maahan ja 
vielä rautaesiripun viereen! Jimmy viih-
tyi Suomessa erinomaisesti ja olisi tänne 
ehkä jäänytkin, mutta ympärivuotista 
paikkaa ei siihen aikaan vielä voitu tarjo-
ta. Ulkomaalaisia, lähinnä englantilaisia 
oli sitten joka kesä, toiset aina pari vuot-
ta, jotkut vain yhden kesän. Jusa Hämä-
läisen aloittaessa Talissa prona 1974, lop-
pui ulkomaalaisten valmentajien ”virta”.  
Talissa oli vielä kerran ulkomaalainen 
valmentaja 1990-luvulla kun Mark Fore-
man ajautui Suomeen niin tutulla taval-
la, naiskauneuden perässä. Mark pystyi 
jo toimimaan eri sisälyöntihalleissa läpi 
talven. Mark olisi varmasti ollut pitem-
päänkin Suomessa, mutta hän sai hyvän 
tarjouksen hienolta ja arvostetulta klubil-
ta Lontoon läheltä.

Myös ulkomaalaisten diplomaattien mää-
rä Talissa viime vuosina  on selvästi vä-
hentynyt. Mutta onhan meillä toki ollut 
säännöllinen diplomaattijoukko, nykyään 
enemmän aasialaisista maista. Kilpailu 
on nykyään kovaa tälläkin rintamalla ja 
muut Helsingin ympäristön seurat ovat 
houkutelleet paljon ulkomaalaisia. Kun 
tarkastellaan ulkomaalaisia pelaajia Ta-
lissa, niin ei saa unohtaa täällä pysyväs-
ti asuvia. Näitä ovat ollet esimerkiksi Siv 
Ehrnrooth, Ann-Marie Nordberg, Lorna 
Sundström, Fred Fewster ja ennen kaik-
kea kauan ja paljossa vaikuttanut, moni-
puolinen golftietäjä, Talin oma Ken, Ken-
neth Chapman.

Lähteet: Leila Kalliala, Talin Historiikki 
1932-82 ja omat muistelot  

Naapurit olivat kauhuissaan, 
merimatka läpi myrskyjen, 

jääkarhuja vilisevään 
kylmään maahan ja vielä 

rautaesiripun viereen!
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Näin kohtaat kentänhoitajan oikein

Erityisesti, jos pelaat aamuaikaan, saatat 
kohdata pelikierroksellasi kentänhoitajia 
työssään. Talissa on tiettyjä rajoituksia 
esimerkiksi sen suhteen mihin aikaan 
voimme tietyt alueet leikata lähitaloihin 
kuuluvan melun vuoksi. Tämän takia 
emme ehdi leikkaamaan koko kenttää en-
nen pelaajien tuloa.

Yleisesti ottaen kentänhoitajan kohtaami-
seen pätevät samat säännöt kuin toisten 
pelaajienkin, mutta kertaus on opintojen 
äiti, joten tässä muutamia ohjeita jouhe-
vaan ja ennen kaikkea turvalliseen koh-
taamiseen. Kun tiipaikalle tullessasi näet 
koneen leikkaavan väylää tai griiniä toimi 
seuraavasti:

Jos sinulla ei ole kiire, vaan haluat antaa 
leikkaajan tehdä työnsä rauhassa, pysy 
tiipaikan sivussa ja pidä esimerkiksi juo-
ma- tai evästauko.

Jos sen sijaan toivot lyöntilupaa, mene 
tiipaikalle valmiina mailan kanssa. Voit 
lyödä rauhassa harjoitus-swingejä esimer-
kiksi metsän suuntaan (ei leikkaaja koh-
ti). Kun leikkaaja on sopivassa vaiheessa 
antaakseen sinulle lyöntiluvan, hän ajaa 
ensin väylän/griinin sivuun ja sitten antaa 
luvan heilauttamalla kättään.Vasta tämän 

jälkeen voit lyödä. Olethan valmiina lyö-
mään heti. kun lupa tulee, mutta vasta 
silloin.

Muistathan, että jos pallo lähtee kohti 
leikkuria, huuda fore. Vaikka kentänhoi-
taja on antanutkin luvan, hän ei välttä-
mättä näe palloa.

Jos kone on niin kaukana väylällä ettet 
voi millään osua siihen, voit lyödä ilman 
erikseen annettavaa lyöntilupaa. Kuiten-
kin, jos on pienikin mahdollisuus, että 

osut kentänhoitajaan et voi lyödä. Kone ei 
suojaa pallon osumalta.

Lyöntilupaa voi joutua välillä hieman 
odottamaan. Tämä on valitettavasti vält-
tämätöntä, sillä joskus on järkevämpää 
leikata jokin alue loppuun ja päästä siten 
peliryhmien alta pois, kuin seisoa väylän 
laidassa päästämässä kenties useitakin 
peliryhmiä ohi.

RISUSAVOTTA JA AVAUSLYÖNTI

LA 22.4.

Haravat heilumaan klo 9.30 alkaen.

Hernesopparuokailun jälkeen lipunnosto ja kapteenin avauslyönti. 

TERVETULOA!
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Allan Walker aloitti Talin kenttämestarina 
27.3. Allan on kotoisin Skotlannista, mut-
ta kokemusta hänelle on kertynyt jo yli 
3o vuoden ajan sekä useilta brittikentiltä 
että Dubaista ja Alankomaista.

Helsingin Golfklubin tavoitteena on 
edelleen parantaa jäsenten ja vieraiden 
pelikokemusta Talissa sekä hieman pi-
demmällä aikavälillä peruskorjata kenttä 
tehdyn Master Planin mukaisesti. Allanin 
kokemus sekä kentänhoidosta että kent-
tien peruskorjausprojekteista vakuutti 
johtokunnan siitä, että hänen johdollaan 
tavoitteet saavutetaan.

Annetaan Allanin hieman itse kertoa en-
sivaikutelmastaan sekä ensimmäisestä 
työviikostaan: ”Haluaisin aluksi kiittää 
kaikkia jäseniä ja henkilökuntaa, jotka 
olen tähän mennessä tavannut. Kaikki 
ovat olleet todella avuliaita. On aina hie-
man hankalaa tulla uuteen maahan, mut-
ta he ovat tehneet muutoksesta paljon 
helpomman.”

Kansainvälistä osaamista kentälle
”Minulle on suuri kunnia työskennellä 
Helsingin Golfklubilla. Kenttä on talveh-
tinut kohtalaisen hyvin ja heti kun läm-
pötila hieman nousee, alkavat hoitotoi-
menpiteet täydellä teholla. Tällä hetkellä 
tehdään valmistelevaa työtä: esimerkiksi 
puhdistetaan kenttäaluetta ja bunkkerei-
ta ja valmistellaan koneet ja kalusto kesää 
varten.”

Allanin ensimmäinen kentän kunnos-
tukseen liittyvä projekti on jo käynnissä. 
Ensimmäisen väylän bunkkerointia muu-
tetaan hieman väyläbunkkereiden osalta. 
Alla näkyy suunnittelija Philip Spogårdin 
havainnekuva siitä, miltä lopputuloksen 
pitäisi näyttää. Varsinaiset maansiirtotyöt 
ovat valmiit huhtikuun puolella, mutta 
alueen kylvön ajankohta riippuu säästä.

”Toivon, että jäsenet ottavat minuun roh-
keasti yhteyttä, jos heillä on kysyttävää 
joko ykkösen projektiin tai mihin tahansa 
kenttää koskevaan asiaan liittyen.” Lo-
puksi vielä Allanin terveiset kaikille jäse-

nille: ”Odotan todella kaikkien teidän ta-
paamista sekä uutta kautta täällä Talissa.”
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Kaikki alkoi joskus kauan sitten, kun silloinen reportterikollegani pyysi minua lukemaan hänen artikkelin-
sa soketista. Teille, jotka toivottavasti ette ole vielä tutustuneet tähän golfin kaikkein kammottavimpaan 

ja nöyryyttävimpään lyöntiin, voin kertoa että se on lyönti, joka saa pallon livahtamaan 45 astetta oikealle. 
Sellainen lyönti tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta, täysin odottamatta. Voit pitkään pelata lähes täy-
dellistä golfia aavistamatta lainkaan mitä on tulossa. Yhtäkkiä sitten, huomaat järkyttyneenä kuinka koko 
lyöntirepertoaarisi romahtaa.

Tämä lyönti on enemmän tarttuva kuin vatsatauti, joka jouluaikoina yleensä kaataa puolet väestöstä. Jo 
pelkkää ajatus ”s-sanasta” voi käynnistää kohtauksen, koska tahansa, missä ja milloin tahansa. Ero vat-

satautiin on siinä, että se yleensä menee ohi vuorokauden sisällä, mutta pelko soketista jää pysyväksi. 

Vasta silloin, kun sain luettua kollegan artikkelin loppuun, ymmärsin, että olin lirissä. Ei ollut enää kyse 
siitä tuleeko soketti uudestaan, vaan siitä milloin se tulee. Kaksi päivää myöhemmin se tapahtui, silloi-

sen kotikenttäni toisen griinin edessä. Jostain käsittämästä syystä kielletty s-sana ilmestyi ajatuksiini juuri 
kun olin chippaamassa kohti lippua. Se riitti. Katastrofi toteutui viisi sekuntia myöhemmin. Sen jälkeen kävi 
niin kuin usein käy. Soketti nimittäin soveltaa Murphyn lakia, eli huonon lyönnin jälkeen seuraa aina toinen 
huono lyönti jne. Aloin voida huonosti ja oloni oli yhtä rentoutunut kuin viritetyllä pianokielellä. Useammalla 
lyönnillä kiersin griinin ympäri onnistumatta saamaan pallon sille. Jokainen epätoivoinen lyöntiyritykseni 
vei pallon vain kauemmaksi griiniltä. Pelikaverit lähinnä tuijottivat omia varpaitaan. Empatiaa ei huomaa 
golfkentällä kovin usein, mutta tällaisissa tapauksissa sen voi aistia helposti. Piina vain jatkui. Pitkät lyönnit 
toimivat edelleen, mutta olin loppujenlopuksi niin hermostunut, etten edes uskaltanut chipata. Valitsin puu-
mailan vaikka pallo oli vain 30 metrin päässä griiniltä. 

Jostain syystä huhu vaikeasta sokettikohtauksestani oli kantautunut jo klubitalolle asti. Kun epätoivoisena 
astuin proshopiin varaamaan golftuntia, pro syöksyi tiskin takaa vastaan ja sanoi epätoivoisella äänellä: 

”Älä vaan sano sitä sanaa, en halua kuulla sitä!” ”Olisitko niin kiltti, että poistuisit täältä? Minulla on kilpailu 
huomenna”, hän selitti. ”Nössö!”, ajattelin kun astelin uupuneena ja onnettomana pois sieltä. Samalla aloin 
ymmärtää häntä. Niin harvoin kun hän pääsee kilpailemaan, hän kyllä ansaitsee kierroksen ilman s-tar-
tuntaa. Kun pyytää jotakuta korjaamaan omaa sokettiongelmaa, siinä helposti käy niin että tartunta siirtyy 
parantajalle. 

Tavalla tai toisella selvisin tilanteesta. Kun vuosia myöhemmin, nykyisessä kotimaassa, seisoin klubikave-
rin vieressä Talin ravintolan kassalla, alkoi tämä kertoa että oli lyönyt neljä s-lyöntiä peräkkäin. Menin 

välittömästi kipsiin, niskakarvat nousivat pystyyn ja vanha tuttu kylmähiki palasi takaisin. Olin jo ehtinyt 
unohtaa entisen kollegan kirjoituksen ja sen seuraukset, mutta nyt ymmärsin heti mistä oli kysymys. Joskus 
soketti iskee heti, joskus se tulee viiveellä. Tällä kerta katastrofia ei tarvinnut odotella pitkään ja oli jopa 
lähellä että olisin vahingossa tappanut pelikaverini heti ykkösreiän griinin edessä. Pelikaverini, joka voi ta-
vallisesti luottaa minun suoriin lyönteihin, oli kävellyt vähän liian pitkälle eteen. Palloni lähti yllättäen ja 
arvaamattomasti oikealle mutta Jumalan kiitos, hän oli juuri silloin kumartuneena katsomaan kuinka hänen 
oma pallonsa makaa, jolloin sivuun karannut palloni lensi onnekkaasti hänen päänsä yli! 

Kirjoittaessani tätä epistolaa etsin hauskoja juttuja ja sitaatteja soketista löytämättä yhtään mitään. Se ei 
siinänsä ole kovin ihmeellistä, sillä soketti ei ole alkuunkaan hauska asia. Erään vinkin poimin kuitenkin. 

”Kun soketti iskee, parasta mitä voi tehdä on hankkia ammattilaisapua – baarimestarilta.” 

Ai niin, yksi asia vielä. Niin kuin varmasti olet jo tajunnut, minun ei olisi pitänyt lukea kollegani artikkelia 
aiheesta. Eikä minun olisi pitänyt kirjoittaa omaa juttua tähän lehteen. Nyt sinäkin tiedät miksi sinun 

ehdottomasti ei olisi pitänyt lukea sitä…

Älä lue tätä!
teKSti: Lena SeLLBerG
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Kuvat: HenriKKi tOLOnen ja jani Saarinen

Junnut Luminessa
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Suoritustason  parantaminen golfissa 
onnistuu parhaiten tilannekartoituksen 
ja selkeän suunnitelman pohjalta. Pe-
rusasioiden kertaaminen, pieni panostus 
fyysiseen puoleen ja pelinomainen har-
joittelu rangella ja viheriöillä voivat tuoda 
peliisi uusia ulottuvuuksia.

Aloitin golfurani Talissa caddienä 1969, 
mailan heiluttamisen samana kesänä. Al-
kamassa on 49:s kausi lajin parissa. Vaik-
ka peli-ja valmentajaura, sekä mediatyöni 
ovat antaneet mahdollisuuden nähdä sa-
doittain kenttiä ja kisoja, Tali on aina ol-
lut henkinen koti ja kotikenttä, jolla varo-
vaisten arvioiden mukaan olen pelannut 
1500–1700 kierrosta.

Juniorivuosieni aikana harjoittelu ja pe-
laaminen yhdistyivät luontevalla taval-
la jatkuvaksi kilpailuksi saman ikäisten 
kanssa. Talviharjoittelua harrasti vain pie-
ni kilpapelaajien porukka. Mallia haettiin 
USA:sta tilattujen golflehtien opetussi-
vuilta, vuorovaikutteita harjoituskavereil-
ta, sekä 70-luvun tähdiltä, Jusa Hämä-
läiseltä, Kari Saloselta, Harry Safolta ja 
Asko Arkkolalta. HGK:n Suomen oloissa 
ainutlaatuinen toimintakulttuuri ja histo-
ria antoivat junioreille hurjan etumatkan 
muiden kenttien kasveihin verrattuna.

Opetustyö kotimaisilla golfkentillä (1990–
2013) avarsi näkemystä ja toi oppia myös 
omaan peliin. Aloittelijoiden ja harrasta-
jien tekemisiä tulee seurattua edelleen 
”opettajan silmin.” Hyvin usein keskus-
telut golffarien kanssa johtavat aiheeseen, 
”kuinka voisin alkavalla kaudella paran-
taa peliäni?”

Seuraavassa omaa listaani, jota sellaise-
naan tai osittain esitän useimmille kes-
kustelukumppaneille:

#1 Tilannekartoitus
Tee mielellään valmentajasi kanssa mah-
dollisimman selkeä kartoitus pelisi vah-
vuuksista ja heikkouksista. 

#2 Suunnitelma
Listaa parannettavat kohdat ja laadi 

suunnitelma niiden kehittämiseksi. Mitä 
harjoitteita tehdään, kuinka paljon ja mit-
kä ovat laatukriteerit sekä mittarit.

#3 Liikkuvuuden ja voiman kehittäminen
Ylläpidä ja kehitä liikkuvuuttasi ennen 
kautta ja kierroksiin valmistautuessasi 
säännöllisellä venyttelyllä. Kuntosalihar-
joittelu tuo voimaa ja stabiliteettia myös 
kauden aikana oikein rytmitettynä.
Valmentajasi / fyysinen valmentaja tekee 
ohjelman. Huomaat muutamassa viikossa 
vaikutuksen lyönteihisi ja itseluottamuk-
seen.

#4 Korjaa epäonnistuneet suoritukset 
rangella
On erittäin hyödyllistä ottaa tavaksi käy-
dä kierroksen jälkeen onnistumisten li-
säksi läpi ne 5-10 epäonnistumista, jotka 
löisit uudestaan jos tilanne sallisi. Seuraa-
van harjoituskerran alkuun, mielellään 
heti kierroksen jälkeen, voit lyödä uudes-
taan ongelmia tuottaneet kohdat (3-5x) ja 
luoda tahrattoman lähtökohdan tulevalle 
kierrokselle.

#5 Lähipeli & pelinomainen harjoittelu
Lähipeli, lyönnit alle sadasta metristä ja 
viheriöllä ovat osasia, joita ei voi harjoi-
tella liikaa. Harjoittele näitä pelinomai-

sesti, kilpailut mielellään kaverin kanssa 
tai ryhmässä tuovat vaihtelua, pitävät 
mielen virkeänä ja antavat rutiinia 

#6 Mentaaliharjoittelua ilman palloa
Peliään voi kehittää myös kotona ja kont-
torissa hakemalla grippiä, mailan-ja var-
talonliikkeitä ilman palloa. Valmentajalta 
saadun ohjeistuksen jälkeen peili on mai-
nio sparraaja.

#7 Optimismi ja kärsivällisyys auttavat
Golfissa tulee onnistumisia ja väliin huo-
nompia jaksoja. Pitkäjänteisyys on tär-
keää, ota kuitenkin välitavoitteita ja käy 
peliäsi läpi säännöllisesti valmentajan tai 
muun luottohenkilön kautta.

Oma pitkän tähtäyksen suunnitelmani ta-
voite on voittaa vuonna 2040 poikien 80+ 
sarjan SM-kultaa. Alkavalla kaudellakin 
on monta pientä välitavoitetta.

Laadukkaasta tekemisestä, oivaltamisis-
ta ja asioiden oikeista painottamisesta 
rakentuu kokonaisuus. Rakenna Sinäkin 
oma huoneentaulusi golfista nauttimiseen 
ja tartu mahdollisuuteen!

7 tapaa parantaa peliäsi
teKSti ja Kuva: teemu tyry

EtSivä löytää paitSi pallonSa myöS kadokSiSSa olEvan pElinSä tilannEkartoitukSEn ja SElkEän Suunni-
tElman pohjalta.
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Parempaa golfia edareitten neuvoilla 

Puolikas kori rangella ajatuk-
sen kanssa voittaa kokonaisen 

hosutun korin. 
-Antti Lassila-

Nestettä pitäisi hörpätä jokai-
sessa teeboksissa, ja mielellään 

jotain, joka imeytyy
paremmin kuin pelkkä vesi, jottei 

loppureissusta tarvitse vierailla 
jokaisessa vastaan
tulevassa puskassa.

-Gitta Kauppi-

Liialliseen ”lyöntikirey-
teen olen yrittänyt ope-

tella hymyilemään lyönti-
suorituksen aikana (poikani 

neuvo, toimii kuulemma
hyvin hänellä).
-Juha Koponen-

Rangella aikaa 
vietän noin 40min 

jonka jälkeen suuntaan 
lähipelialueelle, jossa aloitan 
chippien ja muiden lähipeli-
lyöntien harjoituksen. Tässä 
tärkeää on itselle treenata 
lyöntejä joita kuvittelen 

mahdollisesti kierroksella 
tulevan vastaan.
-Miko Juntunen-

Olellista määrittää selkeä aja-
tus ja tavoite harjoittelulle, jos 
käytetystä ajasta haluaa jotain
tulosta. Videon käyttö, käytän-
nössä kaikilla on puhelimissa 
video jota kannattaa opetella 

käyttämään.
-Tomi Pesonen-

Kysyimme Talin edustuspelaajilta miten he valmistautuvat golfkauteen, millaisia rutiineja heillä on ennen kierrosta, 
mitkä ovat parhaat keinot henkisen puolen hallintaan, miten kierroksella pidetään energiataso kohdillaan sekä millaiset 
ovat parhaat harjoitteluvinkit. Tässä poimittuna parhaat neuvot, tulemme julkaisemaan lisää hyviä vinkkejä netissä, sillä 
niitä tuli  niin paljon, etteivät mahdu kaikki tähän. 

Kisailu kaverin kanssa on 
mielestäni parasta treeniä!

-Tuomas Tuovinen-

Olen itse aina pitänyt harjoittelusta, mutta 
totuus on että pelaamaan oppii pelaamalla. Pää-
paino pitäisi aina olla pelaamisessa, muutenhan 

ei tiedä mitä pitäisi harjoitella!
-Antti Murtovaara-

Varsinkin keväällä 
käytän valmentajaa 
apuna, koska oman 
swingin virheitä ja 

muutoksia on vaikea
itse huomata.

-Janne Altonen-

Ei siis kannata lähteä juttu-
sille niiden kilpakumppanien 

kanssa, jotka näkevät kaikki esteet 
ja outit ja kertovat ne ääneen!

-Gitta Kauppi-
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WAPPUMENU

Vihreitä salaatteja ja granaattiomenavinaigretteä
Täytettyä focacciaa vuohenjuustolla ja kirsikkatomaattihillolla 

Kasviswrappeja ja lehtikaalipestoa
Sitruunalohta 

Pippuroitua vasikanpaistia ja tryffelimajoneesia
Kartanon leipävalikoima ja levite

***
Black angus härkää

timjamillamaustettua lientä ja rucolavoi
Parmesanpekoniperunaa

***
Paistettua nieriää

Kevätkasviksia ja lipstikkaa
Varhasiperunaa ja tilliä

***
Suomi 100 burgeri

Perunarieskaa, 100% kotimaista häränlihaa
Kolatun cheddarjuustoa

Varhaiskaalicoleslaw ja kirsikkatomaattihilloketta
***

Kartanon omia munkkeja
Sitruunainen valkosuklaa-mascarbone marenkikakku

Kahvi ja haudutettu tee

Wappubuffet on katettuna  klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Pöytävarauksen kesto 2h
Menu 39,00 € henkilö. Lapset 0-4v. ilmainen ja 4v.-12v. 19,00 €

ÄITIENPÄIVÄBUFFET

Vihreitä salaatteja ja granaattiomenavinaigretteä
Kolatun Chevreä, karamellisoitua pähkinää sekä vadelmakastiketta

Parsaperunaterriini
Kasvisalaattia ja luomukanamunia

Graavilohi-rapumousse perunarieskalla
Vasikkapastramia ja marinoituja sieniä

Kartanon leipävalikoima
***

Pääruoat lautastarjoiluna:
Grillattua siika, viinivaahtoa ja fenkolinvarsia

Parsaa ja varhaisperunaa
***

Ylikypsäksi haudutettua karitsanniskaa ja timjamilla maustettua lientä
Varhaiskaalia ja papua

***
Savojinkaaliin käärittyä valkoistaparsaa, viinivoikastiketta

***
Kartanon mansikkakakkua

Kahvi ja tee

Kattaukset klo 12.00 - 14.00 ja klo 14.30 - 16.00.
Menu 45,00 €/henkilö. Lapset 0-4v. ilmainen 4v.–12v. 22,00 €.

PÖYTÄVARAUKSET

Arkisin 8.00 – 16.00 osoittesta talinkartano@yritysjuhlat.com tai 0468782442


