
taligolf 1

Golfkentän 
luontoarvot - onko 
niitä?

KILPAILUTULOKSET 2016

Talilainen 
tervaskanto

Sivut 10-11

Helsingin Golfklubin jäsenlehti  2/2016

Sivut 4-5

Junnucupeja ja 
Pokemoneja - Talissa 
on molempia

Sivut 6-7



taligolf2

Puheenjohtajan 
tervehdys
Kaavapäätös

Kirjoitin tasan vuosi sitten tässä samaisessa lehdessä, että Helsingin 
yleiskaavasta tehdään päätös syksyn 2016 aikana. Näin myös tapahtui 
26.10 2016.

Kaupunginsuunnittelulautakunnan ehdotus uudeksi yleiskaavaksi hy-
väksyttiin erittäin pitkän ja värikkään kaupunginvaltuuston kokouksen 
jälkeen. Kokous kesti peräti yli 7,5 tuntia. Katsoin sen alusta loppuun 
Helsinki-kanavalta kaikkine puheenvuoroineen ja ponsineen päivi-
neen. Ilokseni voin kertoa, että tämän maratonkokouksen aikana Hel-
singin Golfklubia ei mainittu kertaakaan, golfarit kerran ja Tali aluee-
nakin vain joitakin kertoja. Ylivoimaisesti suurimman huomion veivät 
Keskuspuisto ja Malmin lentokenttä. Tehty kaavapäätös on HGK:n kan-
nalta erinomainen asia, se takaa meille jatkuvuuden Talissa ja päättää 
sen epävarmuuden tunteen, jossa olemme viimeiset pari vuotta elä-
neet. Hyvä me!

Lisää jäseniä!

Ikuista ei silti ole mikään, sillä Taliin ei muuten ole enää jonoa – tai 
tarkemmin ilmaistuna, jäseniksi haluavia odottamassa vuoroaan. Vii-
meisessä johtokunnan kokouksessa todettiin vapaita paikkoja kaudelle 
2017 olevan toistakymmentä. Perinteisesti johtokunta saa vielä syys-
kokouksen ja seuraavan kauden alun välisenä aikana joitain eroamisil-
moituksia. Niinpä voidaan väittää meillä olevan ensi kaudelle yli kak-
sikymmentä paikkaa auki uusille jäsenille. Yleinen käsitys golfareiden 
keskuudessa on varmasti Talin 10-20 vuoden jäsenjono. Nyt jos kos-
kaan kannattaa kertoa lähipiirille miten asia todellisuudessa on. Talin 
kenties jo legendaarinen jono on vaihtunut tilanteeksi, jossa jäseneksi 
halukas voi itse päättää minä vuonna jäseneksi haluaa. Kertokaa tästä 
muuttuneesta asiasta golfaaville ystävillenne. Mielummin nyt heti, sillä 
juuri nyt tehdään päätöksiä ensi kauden kotikentästä. Helmi-maalis-
kuussa on liian myöhäistä, koska silloin suurin osa on tehnyt päätök-
sen tulevan kauden pelipaikasta sekä maksanut sinne asiaan kuuluvat 
maksut.

Syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous pidetään marraskuun 24. päivä klo 18. 
Kokous pidetään perinteisessä paikassa, Metropolian tiloissa Vanhalla 
Viertotiellä. Kokous valitsee mm. johtokunnan erovuoroisten jäsenten 
tilalle uudet. Tänä vuonna erovuorossa on myös puheenjohtaja, sik-
si on paikallaan tässä yhteydessä kertoa halustani jatkaa edelleen pu-
heenjohtajana. 

HGK:n sääntömääräinen 
syyskokous 2016
Syyskokous pidetään torstaina 24.11. Metropolian auditoriossa 
osoitteessa Vanha Viertotie 23 klo 18 alkaen. 

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

Lauri GuLin

PÄÄTOIMITTAJA
Tiina Pulkkinen

TAITTO JA PAINO
Libris Oy

JULKAISIJA
Helsingin Golfklubi ry.

HGK:n kotisivu:
helsingingolfklubi.fi
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Lähetään jäsenille perhejakeluna
ja kaikille Suomen Golfseuroille.

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa
2017. Artikkelit tulee lähettää

28.2.2017 mennessä osoitteella
toimisto@helsingingolfklubi.fi.

–
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Kapteeneilta

Kiitos 
talilaiset!
Kapteeniaikani on loppumassa ja haluan 
kiittää kaikkia talilaisia kuluneesta kah-
desta vuodesta. Tali on parin vuoden ai-
kana nuortunut merkittävästi ja uudet 
pelaajat ovat olleet aktiivisia kentän käyt-
täjiä. Tämä on hyväksi Talin maineelle ja 
on muutenkin hyvä, että kentällä on vipi-
nää kaiken aikaa.

ovoin myös todeta, että uudet pelaajat 
ovat notkeampia kuin monet vanhemmat 
seniorimiehet, sillä heillä näyttää olevan 
taipuisampi kroppa kääntymään myös 
taaksepäin katsomaan onko ohituksel-
le aihetta. Tässä on jälleen kerran pieni 
huomio meidän senioreillemme. Muuten 
kauteni on sujunut aivan liian nopeasti, 
mutta myös ilman suurempia ongelmia, 
hyvä näin.

Seuraotteluissa kiertopalkinto on jää-
nyt yleensä kotijoukolle. Poikkeuksena 
Keimola, joka on hyväillyt sitä jo useam-
man vuoden peräjälkeen omanaan. Tänä 
vuonna poikkeus oli myös Tukholman 
Kevingen kohdalla eli toimme palkinnon 
takaisin kotiin. Tästä saamme kiittää 
naisjoukkuettamme, joka voitti pelinsä 
ja päädyimme kokonaiskilpailussa tasa-
peliin. Tasapelin sattuessa palkinto jää 
edellisen kisan voittajalle eli se jää Taliin, 
kiitos naiset.

Toivotan seuraajalleni menestystä tule-
valla kaudella. 

pekka Lehtonen

Usein kun keskustellaan golfista suomes-
sa, puhutaan osakkeista, tai enemmän-
kin niiden haitallisuudesta. Joudun usein 
huomauttamaan keskusteluissa meidän 
Talin erilaisuudesta. Meillä ei ole osak-
keita, meillä ei toistaiseksi ollut tarvet-
ta suureen jäsen rekrytointiin, meillä ei 
myöskään farmin vuoksi ole pulaa junio-
reista. Kaikki asioita, joista useilla muilla 
klubeilla on puutetta. Me olemme myös 
yhdistyksenä siinä ideaalissa tilanteessa, 
että asioista päättää vuosikokous ja sin-
ne saapuva jäsenistö. Kukaan yksittäinen 
osakkeenomistaja tai niiden ryhmittymä 

ei pysty päättämään Talin tulevaisuuden 
suunnasta, vaan me jäsenet demokraat-
tisesti päätämme asioista. Meidän suuri 
voima on se, että kokouksen läsnäolijat 
päättävät asioista. Tule siis vuosikoko-
ukseen 24.11. päättämään ensi kauden 
asioista. 

Samassa veneessä me olemme kuitenkin 
muiden klubien kanssa vapaaehtoisten 
puutteessa. Vaikka meillä on Talissa kym-
meniä ihmisiä, jotka tekevät pyyteettö-
mästi vapaaehtoistöitä, voisi heitä silti 
olla enemmän. Nämä vapaaehtoiset teke-
vät vuosittaan satoja tunteja työtä teidän 
klubilaisten eteen tehdäkseen meidän 
klubista sen paikan mitä se on. Tänä päi-
vänä vapaaehtoisuus on katoava kansan-
vara, jota pitää vaalia. Kritiikki on var-
masti välillä paikallaan, mutta sen pitää 
olla rakentavaa. Pelkkä - tämä on väärin 
- ei tuo tilanteeseen helpotusta, jos ei ole 
parempaa tarjolla, joten seuraavan kerran 
kun sinun mielestä joku asia on väärin 
tehty, mieti miten sen voisi tehdä parem-
min ja kerro ideasi!

Meillä monella on mielipiteitä siitä, mit-
kä tapahtumat pitäisi palauttaa takaisin 
kalenteriin ja miten olemassa olevia ta-
pahtumia pitäisi toteuttaa. Jos sinulla on 
vahva mielipide siitä miten tulisi toimia, 
ilmoittaudu toimistoon vapaaehtoiseksi. 

Kaikkien meillä järjestettävien tapahtu-
mien eteen tehdään hartiavoimin töitä 
eikä meitä vapaaehtoisia ole liikaa; lisä-
käsiparit ovat aina tervetulleita. Ilmoit-
tautumalla vapaaehtoiseksi et joudu raa-
tamaan koko kesää niska limassa, sen 
uskallan luvata. Pienikin panos auttaa 
työmäärän jakautumista. 

Meillä on palkattua henkilökuntaa, joka 
pyörittää meidän jokapäiväistä toimin-
taamme, mutta johtokunta ja sen alaiset 
toimikunnat ohjaavat henkilökunnan toi-
mintaa. Mitä enemmän erilaisen jäsenten 
ääni on edustettuna toimikunnissa, sitä 
paremmin meidän henkilökunta osaa 
palvella ja toteuttaa toiveita. Tosiasia on, 
että kaikkia ei voi koskaan miellyttää, 
mutta osallistumalla toimintaan pääset 
vaikuttamaan asioihin ja välillä kuulet 
ehkä toisenkin puolen tarinasta; miksi 
asioita tehdään niin kuin tehdään.

Haluaisin vielä kiittää kaikkia tällä kau-
della Klubitoimikunnan tapahtumiin 
osallistuneita. Avajaiset, päättäjäset, Mid-
night Sun Tournament jne. olivat kaikki 
onnistuneita tapahtumia, koska juuri te 
osallistuitte niihin, kiitos. Tehdään näistä 
ensi kesänä vielä paremmat ja suurem-
mat tapahtumat!

Yhdistys, uhka vai mahdollisuus?

outi Linnonmaa
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Keväällä 2016 tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa Jarmo Saarikiven väitös-

tutkimus ” Biodiversity in golf courses and 
it’s contribution to the diversity of open 
green spaces in an urban setting”. Saari-
kivi pyrki selvittämään tutkimuksessaan 
golfkenttien luontoarvoja tieteellisesti. 
Golfkenttien ympäristön monimuotoi-
suutta tutkittiin monelta eri taholta hyön-
teisten, lintujen ja sammakoiden kautta. 
Talin golfkenttä oli yksi havainnointipis-
teistä.
 
Sain tuoreen tohtorin langan päähän 
syyskuussa ja kyselin vähän tutkimuksen 
taustoja sekä tarkempia tutkimustuloksia.

Mistä ajatus golfkenttien luonnon moni-
muotoisuuden tutkimukseen lähti? ”Olen 
tutkinut aikaisemmissa projekteissa kau-
punkien viheralueita ja näiden projektien 
yhteydessä kiinnostus golfkenttiä koh-
taan heräsi. Niiden nähdään usein vievän 
paljon tilaa kaupunkiympäristössä ja nii-
den luonto ei näyttäydy ensikatsomalta 
kovin monimuotoisena. Siitä heräsi ajatus 
selvittää millaisia luontoarvoja kentillä 
voi kaupungeissa olla.”
Vaikka tutkija ei pelaa golfia, ei hän pidä 
poissuljettuna, että vielä jossakin vaihees-
sa tarttuisi myös itse mailaan.

Tausta-aineistoa tutkimukselle ei Suo-
mesta löytynyt, mutta maailmalla golf-
kenttien luontoarvoja on tutkittu jonkin 
verran. Ympäristöajattelu on ylipäätään 
korostunut viime vuosina ja tämä näkyy 
myös golfissa. Erilaisia ympäristösertifi-

kaatteja ovat Suomessakin useat kentät 
hakeneet ja esimerkiksi Golfliitolla on 
oma ympäristöohjelmansa.

Saarikiven väitöstutkimuksessa golfkent-
tien monimuotoisuutta tutkittiin hyön-
teisten, lintujen ja sammakoiden kautta. 
Talin kentällä ei sammakoita juuri ole eli 
havainnointi Talissa keskittyi lintuihin 
ja hyönteisiin. Tutkituista kentistä Tali 
osoittautui hyönteislajistoltaan monimuo-
toisimmaksi. Alueella on monimuotoinen 
niittylajisto jota kartanoympäristö ja mm. 
vanhat puut entisestään rikastuttavat. Mi-
tään suuria harvinaisuuksia ei löytynyt, 
lukuun ottamatta ehkä Koivukujan muu-
tamia harvinaisia muurahaislajeja.

Lintuja Talissa on paljon ja kenttäalueen 
reunojen lehdoissa on nähty esimerkiksi 
kultarinta, viitakerttunen ja pikkulepin-
käinen. Myös satakielen laulua pääsee Ta-
lissa kuuntelemaan. Tutkimuksessa lintu-
jen osalta selvitettiin kuitenkin pesintää 
ja silloin lajeiksi oli järkevää valita yleiset 
talitiainen, sinitiainen ja kirjosieppo. Lin-
nuille laitettiin pönttöjä väylien viereen 
sekä hieman kauemmaksi metsään. Tut-
kimustuloksena oli, että linnut pesivät 
paremmin väylien vierustan pöntöissä. 
Kysyttäessä mistä tämä johtuu, Saariki-
vi toteaa: ”Reunavaikutusilmiö selittää 
osaltaan lintujen parempaa viihtyvyyttä. 
Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, 
että golftoiminta ja ihmisten liikkuminen 
kenttäalueella ei häirinnyt mainittavasti 
lintujen pesintää.”

Tutkimustulokset yllättivät jossain mää-
rin myös tutkijan itsensä. Se, että golf-
kenttien eliöstö oli niin runsas ja se, että 
ne voivat niin hyvin olivat miellyttävä 
yllätys. Eliöyhteisö ei myöskään näyttä-
nyt olevan vain ajalta ennen kenttää ole-
va jäänne, joka sinnittelee yhä hengissä, 
vaan hyvinvoiva ja elinvoimainen. ”Gol-
fkentät luovat elinympäristöjä, jotka ovat 
Suomen luonnossa harvinaisia”, toteaa 
Saarikivi.

Golfkenttien tarjoamia elinympäristö-
jä voidaan Saarikiven mukaan edelleen 
parantaa esimerkiksi rakentamalla lin-
nuille pönttöjä sekä pitämällä vaikkapa 
niitty-ympäristöstä hyvää huolta. Niitty-
alueille voidaan kylvää uusia niittylajik-
keita sekä pitää huoli siitä, että kasvit eh-
tivät siementää ennen kuin niitty ajetaan 
alas tai niitetään. Kenttäalueen istutuksia 
suunniteltaessa voitaisiin ottaa entistä 
paremmin huomioon myös luonnonva-
raisten kasvien sopivuus istutuksiin.

Talin golfkenttä tarjoaa siis hyvän asui-
nympäristön erittäin monille eläin- ja 
kasvilajeille. Vaikka ulospäin golfkent-
täympäristö näyttäytyy monotonisena, 
ei se sitä ole tarkemman tarkastelun jäl-
keen. Saarikivi tiivistääkin havainnot 
Talin osalta seuraavasti: ”Teillä on upea 
kartanoympäristö, monipuolinen pesivä 
linnusto ja hyönteislajisto.” Luontoarvoja 
kentällämme siis kiistatta on, sekä ihmi-
sille että eläimille. 

Onko golfkentällä 
luontoarvoja?

Golfkentän luonto näyttää ensinäkemältä varsin köyhältä lyhyeksi 
leikattuine isoine viheralueineen. Totuus on kuitenkin toinen. Tutkija 

Jarmo Saarikiven väitöskirja selvitti asiaa.

tekSti: tiina puLkkinen

kuvat: aLekSi hornborG ja tiina puLkkinen
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Kaudella 2016 järjestettiin yhteen-
sä kolme Talin omille farmilaisille 

suunnattua JunnuCup-kilpailua.  Kisoissa 
oli aina kolme erillistä sarjaa, joihin pe-
laajat jakautuivat pitkälti tasoitusten ja 
aiemman kokemuksen perusteella. Sar-
jat olivat 18 reikää, 9 reikää ja 5 reikää. 
Osallistujamäärät olivat jokaisessa osakil-
pailussa kiitettäviä ja tapahtumat sujuivat 
iloisissa merkeissä. Tuloksilla ei niinkään 
ollut väliä, vaan pääpaino oli golftaitojen 
opettelussa ja hauskanpidossa. Junnuja 
olivat kaitsemassa farmin ohjaajat sekä 
vanhemmat - kiitos heille hyvin onnistu-
neista järjestelyistä. Viimeinen Cup-kisa 
pelattiin perjantaina 29.7. ja allekirjoitta-
nut pääsi seurailemaan tapahtumia sekä 
kyselemään junnujen mietteitä kilpailui-
hin ja golfiin liittyen.

haastatteluun. Anton kertoo olleensa far-
missa jo neljä vuotta ja pyytää ihailemaan 
hänen kutosen avauslyöntiään, joka läh-
teekin oikein mallikkaasti. Parasta golfis-
sa on hänen mukaansa yksinkertaisesti 
kaikki. Camilla on samoilla linjoilla ja 
Nico taas kehuu draivaamisen hienout-
ta. En pidättele heitä enempää, sillä golf 
näyttäisi vievän kovasti mennessään.

Ensimmäinen yhdeksää reikää pe-
laava ryhmä lopettelee etuvitosta 

varttia ennen kolmea. ”Nyt me pidetään 
pieni levähdystauko, kun takaa ei tule 
ketään”, toteaa Markus Ellis, 11v. Kol-
matta vuottaan farmilaisena viettävä 
ilopilleri Markus sanoo fiiliksen olevan 
hyvä, vaikka peli onkin kulkenut vähän 
ailahtelevasti.  Parasta golfissa on hänen 
mukaansa se, että käsistä tulee muscular 
– siis lihaksikkaat. Arttu Tuukkanen on 
myös tyytyväinen peliesityksiinsä ja hän 
lopulta voittaakin oman sarjansa. Poikien 
turistessa Pokemon Go:sta kyselen Tuulia 

Junnucupeissa 
oppii pelaamaan

HGK:n junnufarmin toimintaan kuuluvat myös Junnucupit, 
joissa harjoitusalueilla hankittuva taitoja pääsee testaamaan 

käytännössä. Kisoja järjestettiin kauden aikana kolme ja 
kymmenet junnut pitivät hauskaa kentällä leikkimielisen 

kilpailun varjolla. 

Parasta golfissa on hänen 
mukaansa yksinkertaisesti 

kaikki.

tekSti ja kuvat: iLmari eSkoLa

Micaela Rantanen, Leo Uotila ja Arttu 
Tuukkanen ovat lähteneet ensimmäisinä 
liikenteeseen. Pojat ovat tänään ainoita, 
jotka pelaavat keltaisilta tiiltä. Koko ryh-
mää hymyilyttää ja Leo kertoo tehneensä 
birdien neloselle. Micaelalla ja Artulla on 
bogeja ja jälkimmäisellä myös yksi par. 
Ennen seuraavia avauslyöntejä haluan 
kuulla joukkion mielipiteen siitä, mikä on 
heidän mielestään ollut parasta golfissa. 
”Saa uusia ystäviä ja näkee vanhoja ka-
vereita. Myös kisoissa käyminen on kivaa, 
kun pärjää hyvin”, tuumaa Ian Poulterin 
signaama lippis päässään pelaava Micae-
la. Leo taas mainitsee parhaaksi puoleksi 
hyvät tulokset Artun painottaessa onnis-
tumiseen liittyviä tunteita.  Entä mitä 
mieltä pelurit ovat farmin valmentajista? 
”Tosi hyviä!”, ”Mukavia ja osaa tsempa-

ta”, ”Jani on paras!” – 
krediitit siihen suuntaan. 
Koulun alkaminen ei po-
jissa juuri herätä tunteita, 
mutta Micaela kertoo jän-
nittävänsä vähän yläasteen 
alkua ja uutta opinahjoa. 

Seuraavassa porukassa 
etuvitosta lopettelevat 
Leon veli Nico ja Micae-
lan sisko Camilla sekä 
maireasti hymyilevä An-
ton Leppänen, joka on in-
nokkaana valmis pieneen 
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Hämäläisen kuulumisia. Hänelläkin on 
ollut vaihtelevaa, mutta kivaa pelaamin-
en on kuulemma ollut joka tapauksessa. 
Golfin parhaita puolia on ystävien kanssa 
pelaaminen. Puttaaminen on myös haus-
kaa puuhaa. Koulun alkua Tuulia odot-
telee vähän ristiriitaisin tuntein: ”Ihan 
kiva kun näkee kavereita, mutta läksyjä 
en odota yhtä innolla.” 

Seuraavassa yhdeksän reiän ryhmässä 
toisiaan viihdyttävät tyttökaksikko Pen-
ni Parmanne ja Hilda Uotila sekä Nooa 
Määttä. Tyttöjä kolme vuotta vanhempi 
Nooa toteaa kutosen lyöntipaikalla, että 
nyt olisi parasta onnistua, kun on kerran 
kuvaajakin paikalla. Hyvin avaus napsah-
taakin ja Nooa kertoo draivin olevan yksi 
hänen parhaista lyönneistään. Hildalla ja 
Pennillä tuntuu olevan pieni hepuli pääl-
lä, mutta lyönnit osuvat silti mukavasti. 
Naureskeluiltaan tytöt ehtivät todeta val-
mentajien olevan tosi kivoja ja puttaami-
sen olevan parasta golfissa.

Viimeisenä ryhmänä viidennen reiän 
lopettavat veljekset Alvar ja Karl Wulff, 
jotka kumpikin ovat aloittaneet golfin 
peluun tänä kesänä. Kokemukset golfista 
vaikuttaisivat tähän mennessä olleen po-
jilla positiivisia. ”Olen nähnyt suurimman 
osan valmentajista ja ne on olleet haus-
koja ”, toteaa Karl. Pikkuveli komppaa: 
”Joo ainakin kivoja ja ystävällisiä ne on!”. 
Pojat ovat ehtineet osallistua kaikkiin kol-
meen JunnuCupiin ja niistä on saatu lisää 
kipinää uuteen harrastukseen. Entäpä se 

Naureskeluiltaan tytöt ehtivät 
todeta valmentajien olevan 
tosi kivoja ja puttaamisen 

olevan parasta golfissa.

koulun alkaminen? ”Ihan suoraan sanoen 
ei ole kivaa”, tokaisee Karl. Alvar taas on 
eri mieltä: ”Ihan mukavaahan se oikeas-
taan on.”

Myös Cupien järjestelytiimi on ollut tyy-
tyväinen kesään. Parissa kisassa mukana 
ollut farmiohjaaja Minna Erkkilä kertoo, 
että pelaajia on ollut aina riittävästi ja että 
kaikki on mennyt kivasti. ”Vanhempia on 
ollut mukana paljon, mikä on osaltaan 
tuonut lisää sujuvuutta peleihin”, hän 
kiittelee. Myös kehitystä on ollut havait-
tavissa: ”Olin viime vuonna mukana pe-
li-illoissa ja nyt kun näkee samoja junnuja 

näissä JunnuCupeissa niin huomaa, että 
eroa edelliskesään on ihan valtavasti.”

Pokemon Go on hitti myös Talin junnu-
jen keskuudessa. Kuten tiedetään, lapsia 
haastatellessa on kovin luonnollista, että 
vastaukset noudattelevat samaa, melko 
lyhyttä kaavaa. Niin kävi nytkin, joten 
päätin udella pelaajilta kesän hittipelistä 
Pokemon Go:sta. Lähes poikkeuksetta il-
meet kirkastuivat ja pieni virne nousi kas-
voille, kun yksi toisensa jälkeen pääsi ker-
tomaan omista ansioistaan pelin saralla. 
Joka pojalta löytyi peli puhelimestaan ja 
sekä Aaro että Anton osasivat kertoa, että 
Talin alueella näkee paljon Eevee-nimisiä 
otuksia. Markus taas esitteli paikallisen 
gymin (jonkinlainen kamppailusali), joka 
löytyi klubitalon tornista. Jokainen oli yl-
peä parhaista pokemoneistaan ja tiesi tar-
kalleen niiden nimet ja levelit. Hyvä puoli 
tässä suurta globaalia suosiota nauttivassa 
mobiilipelissä on, että se pakottaa ihmiset 
ulos liikkumaan. Aaro Tuukkanen esimer-
kiksi ilmoitti kävelleensä pelkästään pelin 
takia 40 kilometriä.
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Kilpailutuloksia 2016

HGK:N SISÄISET KILPAILUT

Avausscramble
1. Petri Lindegren 61
Petri Penttinen  
2. Rami Korhonen 62
Tomas Härkönen  
3. Jesper Grimbergen  63
Markus Luoma  

Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
1. Olli Koskimies
2. Kai Wist
3. Samuel Woodward
3. Janne Altonen

The Jayo Cup
1. Lena Sellberg / Jesper Grimbergen
2. Karin Ström / Markku Piiponniemi
3. Gitta Kauppi / Jani Michelsson
3.Seija Lankinen / Harri Linnonmaa

Naisten haastereikäpeli
1. Gitta Kauppi
2. Henriette Heikel
3. Outi Linnonmaa
3. Silja Johansson

Captain’s Cup
1. Kai Wist 72
2. Harri LInnonmaa 72
3 Toni Tapola 73

The Jubilee Cup
1. Otto Meri / Mikko Kumpulainen
2. Heikki Koski / Mika Reinikainen
3. Jussi Uusikylä / Make Karhunen
3. John Woodward / Joonatan Wood-
ward

Jusan ja Timpan hopealautanen
1. Mikael Reijonen 267 m
2. Jomi Suhonen 261 m
3. Timo Huuhtanen 238 m

Juhanin Malja
1. Sini Karttunen 187 m
2. Camilla Reijonen 167 m
3. Camilla Järvelä 155 m

Midnight Sun Golf Tournament
Yleinen
1. Bui van Khoa 40 p
2. Harri Linnonmaa 39 p
3. Mika Pekkonen 36 p

Juniorit
1. Niklas Reijonen 37 p
2. Camilla Järvelä 35 p
3. Markus Pesonen 14 p

Perhemalja
1. Olli Koskimies / Niko Koskimies
2. Kai Wist / Kim Wist
3. Johanna Kaakinen / Jukka Koski
3. Antti Pohjanpalo / Tony Pohjanpalo

Ministeri Erkon 60-v juhlakilpailu
1. Lassi Tilander 64
2. Ensio Sipronen 67
3. Kalevi Tellqvist 67
 

AVOIMET KILPAILUT
 
Kämp’s Cup
1. Niklas Reijonen 35 p
2. Wiljami Siitonen 35 p
3. Timo Huuhtanen 34 p

Tali Cup
1. Julius Lehtonen 142
2. Mikko Kumpulainen 143
3. Antti Pohjanpalo 145

Tsemppitour / Kyösti Rousti Malja
Easy9
1. Arttu Tuukkanen 16 p
2. Viggo Talasmäki, EGS 15 p
3. Aava Sormunen 12 p

Easy18
1. Anton Leppänen 39 p
2. Juho Kallen, TGK 39 p
3. Linus Ceder, TGK 37 p

P12
1. Oskari Mölkänen, TGK 82
2. Aksu Huupponen, HyG 86
3. Joel Talusen, TGK 86

T12
1. Pihla Pennanen, GT 98
2. Aino Ollikainen 100
3. Camilla Rantanen 102

P15
1. Simeon Saarikivi, HGM 75
2. Elmo Gerkman, NGK 76
3. Aaro Pohjola, VGH 78

T15
1. Emilia Torvinen, MeG 75
2. Nelli Halonen, KGV 79
3. Camilla Järvelä 82

Naisten Pankki Open
1. Jani Suomalainen / Risto Virtanen   45 p
2. Jannika Eskeli / Eero Mäkitalo 44 p
3. Aake Perälä / Isto Puttonen 44 p

Detur Senior Open
Naiset
1. Eeva Reissel 39 p
2. Marja Koski 37 p
3. Anja Karttunen 34 p

meStaruuSkiSojen kärkineLikko: nikLaS reijonen (4.), timo huuhtanen (3.), voittaja tuomaS tuovinen ja tomi peSonen (2.).
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Lena SeLLberG voitti mm. SeniorinaiSten kLubimeStaruuden 
Sekä naiSten reikäpeLimeStaruuden.,

deturin kärkinaiSet: anja karttunen, eeva reiSSeLL ja marja koSki.

naiSiLLe GoLfattiin ammatteja heLteiSenä heinäkuun 
Lauantaina.

VIIKKOKISA RANKING
1. Hans Heikel
2. Mikko Kumpulainen
3. Pekka Altonen
4. John Woodward
5. Kalle Korhonen

VUODEN KILPAPELAAJA: Juha Koponen
VUODEN KILPAJUNNU: Markus Luoma

Miehet
1. Mikko Horsma, VGC 34 p
2. Kalevi Tellqvist 31 p
3. Martti Yli-Renko 31 p

Balmuir Open
Naiset
1. Marjukka Kärki, NaG 31 p
2, Tuula Ulander 28 p
3. Sirpa Korpela 28 p

Miehet
1. Olli Eloranta 36 p
2. Harri Seppälä 34 p
3. Jari Heinonen 31 p

Finnish Amateur Championship - Erkko 
Trophy
Miehet
1. Kim Koivu, StLG 205
2. Tuomas Nukari TawG 211
3. Lauri Malinen, Wine Valley 213

Naiset
1. Rosa Rantanen, GV 216
2. Daniella Barrett, AG 222
3. Ella Salminen, RG 224

MESTARUUSKILPAILUT

HGK:n reikäpelimestaruus
Miehet
1. Antti Pohjanpalo 
2. Niklas Reijonen
3. Mikael Reijonen
3. Timo Huuhtanen

Naiset
1. Lena Sellberg
2. Henriette Heikel
3. Sini Karttunen
3. Tiina Selin

Instru Cup
1. Juha Koponen
2.  Janne Altonen
3. John Woodward
3. Petri Reijonen

Klubimestaruus
Miehet
1. Tuomas Tuovinen 214
2. Tomi Pesonen 221
3. Timo Huuhtanen 223

Naiset
1. Eeva-Liisa Wäre 156
2. Camilla Reijonen 158
3. Viivi Nuorti 160

Seniorimiehet
1. Thomas Antila 148
2. Juha Koponen 153
3. Lauri Gulin 154

Seniorinaiset
1. Lena Sellberg 162
2. Tiina Selin 166
3. Elina Schuurman 166

Veteraanimiehet
1. Mika Purhonen 176
2. Lauri Piha 176
3. Rauli Askolin 179

Veteraaninaiset
1. Heli Ekström 168
2. Erja Saraste 174
3. Eila Koutuaniemi 174

Junioripojat
1. Rami Korhonen 154
2. Tomas Härkönen 160
3. Joonas Samooja 173

Junioritytöt
1. Aino Ollikainen 201

KLUBIOTTELUT

KGV-HGK 5-3
AG-HGK 5,5-4,5
SHG-EGS-HGK 288-246-270

Seniorit

VHG-HGK 356-338
NGCC-HGK-StLG 206-194-192
HGK-SGC-Kurk 248-223-204
MGC-KyG-KuG-HGK 237-223
HGK-PGC 219-221
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Tämä on tarina mainiosta senioripe-
laajastamme Niilo ”Nipa” Olosesta, 

joka harva se aamu köröttelee fillarillaan  
klubille pitkin koivukujaa, jonka varrella 
hän myös asuu ja vieläpä aivan ykkös-
greenin kohdalla. Kaukonäköisenä mie-
henä hän hankki tämän asunnon heti, 
kun talo, vajaat parikymmentä vuotta sit-
ten valmistui. Autolle ei Nipalla ollut sen 
jälkeen paljonkaan käyttöä varsinkin kun 
hän aina heti syksyn tullen siirtyy ikuisen 
kesän ja hymyilevien ihmisten maahan, 
Thaimaan kuumalle Pattayalle.

Ennen kuin Niilo Olonen alkoi työstää 
45-grammaista golfpalloa, ehti hän vuosi-
kaudet hääriä vähän painavamman eli yli 
7-kiloisen keilapallon kanssa ja siinäkin 
lajissa, suurella menestyksellä. Keilaajan 
ura alkoi Otahallissa, jossa oli muuten 
käytössä nykyhalleissa tuntemattomat 
ns. narunosturit. Nipan ensimmäinen 
seura oli nimeltään Hyrrä, mutta taitojen 
karttuessa hän oli mukana perustamas-
sa pelkkiä hyviä keilaajia vilisevää Ball-
mastersia, jonka riveissä Olonen voitti 
kaikkiaan viisi kertaa lajin tärkeimmän 
kilpailun, 5-miehisjoukkueilla pelattavan 
SM-liigan. Hänen henkilökohtaiset saavu-
tuksensa ovat keilailussa myös mittavat, 
joskin todella suuret voitot jäivät  ”läheltä 
piti” tapauksiksi. Mitaleita on kuitenkin 

tullut niin SM, PM kuin EM -tasoltakin.

Golfin Nipa aloitti monien muiden helsin-
kiläisten tavoin Luukin ”pelloilla,” mutta 
aika pian hän selviytyi , silloin (1978) 
jo pitkähkön jonon takana olevaan Hel-
singin Golfklubiin. Sattui nimittäin niin 
mukavasti, että seurakaveri keilaseura 
Hyrrästä toimi silloin HGK:n sihteerinä 
ja ”tasoitti” vähän tietä. Tämä hyvä ystä-
vä oli tietenkin äskettäin edesmennyt ja 
Suomen Golfliiton pääsihteerinäkin toi-
minut, Jorma Huhtanen.

Niilo Olosesta tuli saman tien ahkera ja 
innokas golfin pelaaja ja hän kehittyi 
myös nopeasti, varsinkin kun ottaa huo-
mioon, että hän oli lajin aloittaessaan 
sentään jo yli nelikymppinen. Ensim-
mäiset suuremmat voitot tulivat sitten 
seniorivuosien myötä ja ensimmäinen 
Suomen mestaruus heti kun se oli mah-
dollista eli 55-vuotiaana Pickalan kentäl-
lä vuonna 1991. Toinen mestaruus tuli 
Lohjalla vuonna 1995 ja siinä välissä yksi 
hopea Talmassa vuonna 1993. Seniorien 
joukkuemestaruuksia on HGK:n riveissä 
kertynyt kolme kappaletta vuosina 1991, 
1994 ja 1998.

Nipan ehkä merkittävin golfsaavutus kir-
jattiin kesällä 2006, kun hän 70-vuotiaana 

selvitti kotikenttänsä 68 lyönnillä. Lasku-
jeni mukaan hän on nuorin suomalainen 
joka on, tuohon suuressa maailmassa niin 
suosittuun mainetekoon yltänyt. Ennen 
häntä olivat oman ikänsä jäsenistämme 
Talissa pelanneet myös Pentti ”Pesa” Nur-
minen sekä Holger Sergelius. Todettakoon 
lisäksi, että Nipa on tähän mennessä pe-
lannut ikäänsä tai sen alle jo ennätykselli-
set viisi kertaa.

Reikäpelissä Nipa on aina ollut todella 
vaikea vastustaja. Muistan kun takavuo-
sina pelasimme eräänlaisia maaottelu-
ja golfissa ruotsalaisia mestarikeilaajia 
vastaan, jotka taisivat hyvin myös golfin 
salat. Suurelta osin Niilo Olosen ansiosta 
onnistuimme silloin tällöin peittoamaan 
taitavat naapurimme.

Niilo Olonen on nyt täyttänyt tänä vuon-
na jo kunnioitettavat 80-vuotta, mutta pe-
lit sen kuin jatkuvat ja kun seniorit aina 
maanantaisin kokoontuvat jokaviikkoi-
seen mittelöönsä, on Niilon sammuma-
ton kilpailuvietti saanut hänet, kerta toi-
sensa jälkeen, painamaan valkoisen Ben 
Hogan-tyyppisen, vähän vanhanaikaisen 
seniorilippiksen päähänsä, hyppäämään 
pyöränsä selkään ja karauttamaan ykkös-
tiille. 

Nipa hallitsee isot 
ja pienet pallot

Niilo Olosen voi bongata harva se päivä polkemasta fillarillaan 
Talin puistotietä pitkin. Suuntana on ykköstii ja usein myös joku 

alkava kilpailu.

tekSti: LaSSi tiLander

kuva: Lena SeLLberG
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tii-tikku oli ennen vanhaa ”nipa!”

Kirjoittaessani tässä lehdessä olevaa juttua Nipa Olosesta, muistin yhtäkkiä, että tii-tikkua kutsuttiin Talissa joskus nimellä nipa. 
Nimen takana olivat tietenkin Talin mailapojat eli caddiet, joiden mielestä pallon maanpinnasta ylös nostava kapistus muistutti 
paljon autojen pohjissa olleita nippeleitä joiden lävitse, paineilman myötävaikutuksella, ajoneuvon alustan kriittiset osat aikanaan 
voideltiin. Nippeli muuttui sitten heidän suussaan pian lyhyeksi nipaksi. 

Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, että noita puisia nipoja valmistettiin ennen sotia ja lähes koko golfaavan maailman tar-
peisiin, juuri Suomessa. Pieniä puuesineitä kuten esim. lankarullia sorvaava lahtelainen yritys Tornator oli näistä nipoista saanut 
nimittäin merkittävän lisän tuotevalikoimaansa. Sota kuitenkin lopetti niiden valmistuksen ja kun aloitin golfurani vuonna 1961 
juuri Lahdessa, ei näistä Tornatorin nipoista näkynyt enää jälkeäkään. Me jouduimme vohkimaan vaimojemme tai tyttöystäviemme 
papiljotteja siihen tarkoitukseen.

Lopuksi olen sitä mieltä, että harvalukuisten suomalaisten golftermien joukkoa voisi vallan hyvin kartuttaa palauttamalla nimi nipa 
taas vanhaan käyttöönsä.  /LT   
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Ensi kauden alussa muuttuu miessenioreiden ikäraja. Senioripeleihin pääsevät nyt mu-
kaan kaikki 50 vuotta täyttäneet miehet. Naisten osaltahan ikäraja on ollut jo pitkään 
50 vuotta. Tasa-arvo toteutuu nyt siis tässäkin asiassa. Senioritoimikunta toivottaakin 
kaikki nämä nuoret miehet tervetulleeksi mukaan toimintaamme!

Kauden aikana on toimikunta järjestänyt perinteistä toimintaa. Maanantaitapahtumia 
oli yhteensä 18, joista 3 ns. supermaanantaita jolloin tapahtumia elävöitettiin erikois-
kilpailuilla ja runsailla viinipalkinnoilla. Toimikunta haluaakin korostaa, että maanan-
taitapahtuma on enemmän senioreita yhteen kokoava tilaisuus kuin tiukkailmeinen 
kilpailu. Toki kisaakin käydään ja se on samalla myös hyvä tapa pitää tasoitusta oikealla 
tasolla. Osallistujamäärät laskivat kauden aikana lievästi viime vuoteen verrattuna. Toi-
vottavasti notkahdus on tilapäinen ja ensi kaudella uusien senioreiden johdolla määrät 
taas lisääntyvät.

Kauden seuraotteluissa menestys oli keskinkertainen. Voittoja tuli, mutta tappioitakin 
kirjattiin. Ehkä karvain tappio tuli perinteisessä ”Ryder Cupissa” Espoon Golfseuraa 
vastaan. Halukkuus osallistua seuraotteluihin voisi tosin olla hieman korkeammalla 
tasolla varsinkin naisten osalta. Tämän vuoksi haluan korostaa, että nekään tapahtu-
mat eivät ole ryppyotsaisten kilpagolffareiden tapahtumia, vaan leppoisia yhteispelejä 
naapuriseurojen senioreiden kanssa. Se on oiva tapa tutustua vieraskenttiin ilmaiseksi 
ja samalla solmia vaikkapa ystävyyssuhteita vastapuolen pelaajiin. Olkaa rohkeita ja 
ilmoittautukaa mukaan aktiivisesti ensi kaudella.

Toimikunta kiittää hyvästä kaudesta ja toivottaa kaikille hyvää syksyn jatkoa! Toivotta-
vasti tapaamme talven aikana vaikkapa harjoittelun merkeissä viljamakasiinissa.

Janne altonen, 
vuoden Seniorigolffari

Senioritoimikunta valitsi jo kahdeksan-
nen kerran ”Vuoden seniorigolffarin”. 
Valinta osui tällä kertaa Janne Altoseen, 
joka tunnetaan Talissa hyvin menestyk-
sekkäänä pelaajana, entisenä kapteenina 
jne. Janne on osallistunut aktiivisesti se-
nioritoimintaan mm. Uudenmaan alueen 
senioreiden reikäpelikisassa, klubin edus-
tajana  SM-tasolla ja erilaisissa SGS:n jär-
jestämissä alueellisissa ja valtakunnalli-
sissa kilpailuissa. Nimenomaan Jannen 
valintaan vaikutti myös rehti pelikaveruus 
ja osallistuminen myös maanantaitapah-
tumiin. Onneksi olkoon Janne!

Seniorit nuortuvat!

Seniorimaanantai ranking

Naiset
1. Eeva Reissell
2. Monica Reponen
3. Tuula Ulander
4. Tiina Selin
5. Outi Juslin

Miehet
1. Harri Linnonmaa
2. Tom Johansson
3. Juhani Salovaara
4. Aatos Malkki
5. Jussi Neste

tekSti: rauLi aSkoLin
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Tyttöjen saaminen golfin pariin on ollut 
haaste monessa seurassa. Talissa haastee-
seen tartuttiin Friidut golfaa projektilla.

Järjestimme kesän aikana yhteensä nel-
jä vain tytöille suunnattua tapahtumaa, 
joiden aikana sekä golfattiin että tehtiin 
muuta hauskaa. On osoitettu, että usein 
tytöille tärkeintä harrastuksessa ovat ka-

Friidut golfaavat yhdessä

Helsinki-päivää vietetään aina 12.6. ja päivä 
on helsinkiläisten oma juhlapäivä. Kaupun-
ki on täynnä mitä erilaisempia tapahtumia, 
jotka ovat osallistujille maksuttomia. Myös 
Helsingin Golfklubi on ollut mukana Helsin-
ki-päivässä useampana vuonna.

Tänä vuonna, muutaman taukovuoden 
jälkeen, järjestimme mahdollisuuden kau-
punkilaisille golfin kokeiluun Talin rangella 
HGK:n valmentajien johdolla. Päivä oli me-
nestys, mitä varmasti edesauttoi juhlapäivän 
osuminen sunnuntaille. Ajoittain range oli 
tupaten täynnä ja valmentajien arvion mu-
kaan kokeilijoita kävi yhteensä lähes parisa-
taa. 

Tulemme varmasti olemaan jollakin tavalla 
mukana myös ensi vuonna, sen verran hyvä 
kokemus päivä tänä vuonna oli.

Helsinki-päivänä 
vilinää rangella

verit ja yhdessä tekeminen. Tavoittee-
na projektissa oli, että tytöt tutustuvat 
toisiinsa, jolloin peli- ja treenikavereita 
löytyy jatkossa helpommin. Samoin ta-
voitteena oli rohkaista tyttöjä kentälle pe-
laamaan myös keskenään.

Kesän 2016 tapahtumia olivat yhteinen 
treenipäivä, leffailta, pelipäivä ja Lintsi-il-

ta sekä retki Peuramaan par 3 kentälle. 
Friidut golfaa päivät saivat runsaasti kii-
tosta ja niitä tullaan järjestämään myös 
ensi vuonna.

Suuret kiitokset kaikille mukanaolijoille 
ja tapahtumien järjestäjille!



taligolf14

Elo-syyskuussa toteutettu Helsingin 
Golfklubin jäsentyytyväisyyskysely 

keräsi tänä vuonna yhteensä 270 vas-
tausta eli lähes tuplasti enemmän kuin 
edelliskaudella. Kysymyksiä oli yhteensä 
22 ja ne koskivat muun muassa kentän 
ja harjoitusalueiden kuntoa, henkilökun-
nan palvelualttiutta, ravintolan toimintaa 
sekä yleistä ilmapiiriä klubilla. 

Vastanneista noin 60 prosenttia oli ehti-
nyt olla jäsenenä jo yli 10 vuotta. Vanhim-
man ikäluokan eli +55-vuotiaiden osuus 
kaikista palautteen antajista oli vajaat 60 
prosenttia. Noin 70 prosenttia vastaajista 
oli miehiä ja naisten osuus oli näin ollen 
30 %.

Yleisesti ottaen kentän katsottiin olevan 
laadukkaammassa kunnossa kuin viime 
kaudella. Lyöntipaikat, väylät ja viheriöt 
arvioitiin kyselyssä pääosin hyväkuntoi-
siksi, mutta esteissä ja karheikossa oli 
monien pelaajien mielestä toivomisen va-
raa. Etenkin raffien pituus ja bunkkerei-
den kovuus nousivat usean klubipelaajan 

vapaan sanan kommenteissa esiin. Osa 
vastaajista myös peräänkuulutti korjaa-
mattomien alastulojälkien määrää, mikä 
on tietysti valitettavaa ja vaatii asenne-
muutosta. 

Noin 40 prosenttia vastauksen antaneista 
piti harjoitusalueita melko hyvinä ja 20 
prosenttia päätyi neutraaliin arvioon. Har-
joitusgriinien ruuhkaisuudesta kuitenkin 
huomautettiin useammassa palautteessa. 
Valmennustuntien takia treenialueille ei 
luonnollisestikaan aina mahdu ja siksi 
muutamat ehdottivatkin yläputtigriinin ja 
toisen treenialueen ehostamista.

Vastaajilta kysyttiin myös ehdotuksia ensi 
vuoden kilpailutoimintaan ja useat olivat 
sitä mieltä, että klubilla voisi järjestää 
nykyistä enemmän matalan kynnyksen 
tapahtumia, jotka olisivat yhteisöllisyyttä 
lisääviä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 
perustuvia. Tällaisia leikkimielisiä kisoja 
voisivat olla esimerkiksi teemoiltaan eri-
tyyppiset scramblet tai muut joukkuekil-
pailut.

Jäsentyytyväisyyskyselyn satoa
Ravintolan toiminta arvioitiin kokonai-
suudessaan melko hyvälle tasolle, mutta 
avoimissa palautteissa nykyisen menun 
sekä lounaspöydän laatu sekä palvelualt-
tius tietyissä tapauksissa herättivät jon-
kin verran kritiikkiä. Piccadillyn kioskin 
toiminnan toivottiin jatkuvan myös tule-
vaisuudessa. Lisäksi muutamat pelaajat 
ehdottivat välipalavalikoiman laajenta-
mista ja muuttamista yhä terveellisem-
pään suuntaan.

Caddiemasterin ja toimiston palveluun 
oltiin laajalla rintamalla tyytyväisiä, mikä 
tietysti lämmittää allekirjoittaneiden mie-
liä kovasti. Ilahduttavaa oli myös huoma-
ta, että reilu kolmannes oli sitä mieltä, 
että HGK:n toiminta edellisvuoteen ver-
rattuna oli kokonaisuudessaan parantu-
nut.

Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vas-
tanneille!

Toimiston henkilökunta

Raffit, raffit ja raffit
Koska raffeista tuli yksittäisistä alueista 
eniten palautetta, annetaan kenttäme-
stari Sebastian Grönholmin  kertoa omat 
terveisensä niihin liittyen: 
Pitkä kausi kääntyy pikkuhiljaa kohden 
talvea. Kenttämme on ollut aikaisesta 
keväästä, myöhäiseen syksyyn kohtuullis-
en kuivana ja mukavassa pelikunnos-

sa. Erityisesti karheikot ovat kuitenkin 
herättäneet keskustelua kauden mittaan. 
Heinän kasvu on ollut ajoittain niin hu-
imaa, ettei edes kaksi leikkuukierrosta 
viikossa ole riittänyt pitämään karheikko-
ja matalana ja siistinä. Oman ongelmansa 
tuo myös apila, joka viihtyy vähärav-
inteisissa olosuhteissa ja peittää pallot 
tehokkaasti alleen. Valitettavasti kar-
heikkoalueiden alustan epätasaisuus ja 
leikkuukalustomme säätövarat asettavat 

tietyt reunaehdot leikkuukorkeudelle ja –
nopeudelle. Olemme kuitenkin pyrkineet 
etsimään keinoja näiden ongelmien hel-
pottamiseksi. Yksi vaihtoehto on muokata 
leikkuuporrastusta siten, että karheikot 
leikataan kahdella koneella hieman eri 
korkeudelle. Tällä tavoin nopeuttaisimme 
myös leikkuukiertoa. Jatkamme asian 
pohtimista talven aikana ja tartumme 
tähän heti ensi kauden alusta lähtien.



taligolf 15

aikana jopa suurta urheilujuhlan tuntua, 
kun kenttä ja sen ympäristö olivat täynnä 
innokkaita golfin ystäviä kolmen päivän 
ajan. Yleisöä ei näissä karkeloissa liiem-
min nähty, mutta syyhän oli ilmiselvä – 
lähestulkoon kaikki katsojakandidaatit 
olivat itse pelaamassa mestaruudesta. 

Tällaisten yli sadan pelaajan kilpailu-
jen organisoiminenkin oli melkoinen 

ruljanssi. Kulissien takana toimistopuolen 
työpanos oli luonnollisesti suuri, mutta 
myös cädärin tiskillä laitettiin niin sano-
tusti isompaa vaihdetta silmään. Ennen 
kisojen alkua täytyi Nexiin luoda omat 
sarjansa kaikille ja ottaa ilmoittautumiset 
ja peruutukset vastaan. Junnujen sarjojen 
oltua suhteellisen pieniä piti heitä yrittää 
houkutella mukaan ja siirrellä sarjasta 
toiseen. 

Tuloskortteja kului pidennetyn kisavii-
konlopun aikana myös melkoinen mää-
rä. Itse asiassa jos tarkkoja ollaan, niin 
tämän vuoden mestiksissä käytettiin yh-
teensä 256 korttia, joten askartelua riitti. 

Helsingin Golfklubin vuotuiset klubi-
mestaruuskilpailut olivat tänä vuon-

na menestys. Pelaajamääriltään mestikset 
olivat Erkko Trophyn ja siihen liittyneen 
Am-Am-kisan jälkeen toiseksi suurin 
yksittäinen tapahtuma Talissa. Osallis-
tujamäärä ylitti mukavasti sadan rajapy-
ykin, kun talilaisia oli elokuisissa lyön-
tipeleissä mukana yhteensä 107. Edes 
alkukesän kohokohta, Midnight Sun, ei 
pärjännyt tällä kertaa vertailussa. Oli 
mielenkiintoista huomata, että tiettyjen 
kilpailujen, kuten Erkko Trophyn jäätyä 
hieman vaisuhkoiksi, kasvattivat klubi-
mestaruuskisat edelleen mukavasti suo-
siotaan.

Viimeisten kymmenen vuoden kilpailuka-
lentereita syynätessä ja osallistujamääriä 
taulukoidessa huomaa selkeästi nousevan 
trendin mestaruuskisojen lähihistoriassa. 
Kasvu kulminoitui tänä vuonna ennätyk-
selliseen osanottajalukemaan, kun sekä 
miesten että muiden sarjojen osalta saa-
vutettiin toiseksi suurimmat osallistuja-
määrät, mikä käytännössä tarkoitti suu-
rinta yhteen laskettua osallistujamäärää 
tällä kymmenen vuoden tarkastelujak-
solla. Jo viime vuonna saavutettiin kel-
po lukemat, kun 103 golffaria osallistui, 
mutta sitä ennen osallistujamäärien kes-
kiarvo oli huidellut yhdeksänkymmenen 
tienoilla koko 2010-luvun alkupuoliskon. 
Kasvukäyrässä nähtiin pieni droppi vuon-
na 2008, kun kisoihin osallistui vain 65 
pelaajaa. Kyseisenä vuonna monet muut-
kin golfiin täysin liittymättömät käyrät 
olivat pohjalukemissa, mutta sitä ei tie-
dä oliko niillä yhteyksiä klubimestiksiin. 
Mielenkiintoinen anekdootti ainakin, jos 
ei muuta. 

Klubimestaruuskisoja voidaan siis hyvin 
perustein pitää yhtenä merkittävimmistä 
tapahtumista Talissa. Ilmassa oli niiden 

Mestikset vetävät taas

Ja koska kilpailujen tärkeysluokitus vaa-
ti livescoringia, oli tuloksia päivitettävä 
jatkuvalla syötöllä. Tämän takia caddie-
masterin toimistolla oli kisapäivinä ext-
ramiehitys. Pari työntekijää otti vastaan 
tuloksia puolivälin krouvissa ja yksi hää-
ri näyttöpäätteen luona. Tulospalvelun 
ohella kilpailut vaativat aktiivista otetta 
sosiaalisessa mediassa eli käytännössä 
päivittäisiä Facebook- ja Instagram-päivi-
tyksiä. Jokaisen kisapäivän päätteeksi oli 
myös laadittava nettisivuille ajan tasalla 
oleva uutiskatsaus kuvagallerian kera. 

Tällaiset vilkkaat tapahtumat tuovat mu-
kavaa vaihtelua caddiemasterin arkirutii-
neihin ja ovat siis sinällään työn suola. Ai-
kakin kuluu yhtäkkiä kovin nopeasti, kun 
on jatkuvasti jotakin tekemistä. 

Henkilökunnan puolesta kiitämme kaik-
kia klubimestaruuskisoihin osallistunei-
ta ennätyksellisen suuresta ja mukavasti 
sujuneesta kilpailutapahtumasta. Ensi 
vuonna jatketaan! 

HGK:n mestisten osallistujamäärä on lisääntynyt tasaisesti. Kahtena 
viime vuotena osallistujia on ollut jo yli sata. Pyysimme caddiemas-
tereita kertomaan mitä mestiksissä tapahtuu heidän näkökulmas-
taan.

tekSti: iLmari eSkoLa
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Kartanon joululounaat

Ma 12.12. – pe 16.12.2016 klo 11.00 – 14.00 ja 
ma 19.12. – to 22.12.2016 klo 11.00 – 14.00

Jouluillallinen tarjolla ke 14.12. ja to 15.12. klo 17.00 – 21.00

MENU (28,00€/hlö)

Vihersalaattia ja karpalosiirappikastiketta L,G

Aurajuustomoussea ja punajuurisipsejä L,G

Kuohkeaa metsäsienisalaattia L,G

Maalaispatee ja mustaviinimarjahilloketta L,G

Mätiä, smetanaa ja sipulia L,G

Pikku blinejä L

Puolukkagraavattua lohta ja hovimestarinkastiketta L,G

Kotitekoista terva- ja glögisilliä L,G

Kartanon joululeivät L

Voi ja mausteinen tuorejuusto L,G

* * *

Keitinperunoita L,G

Perunalaatikkoa, porkkanalaatikkoa ja lanttulaatikkoa L,G

Joulukinkkua L,G

Kartanon sinappia  L,G

Herneitä L,G

* * *

Jouluhalkokakku L

Jouluisia konvehteja, marmeladia ja piparkakkuja

Kahvia, teetä ja glögiä

Rusinoita ja manteleita

Pöytävaraukset puhelimitse: 046 878 2442 (arkisin klo 9.00 – 16.00 
välisenä aikana) tai sähköpostitse: talinkartano@yritysjuhlat.com.
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