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Puheenjohtajan tervehdys

Suomen tukalasta taloudelli-
sesta tilanteesta olemme kaikki 
saaneet lukea ja kuulla kylläs-
tymiseen asti, varsinkin ennen 
eduskuntavaaleja. Uudelleen 
organisoinnit, yt-neuvottelut, 
lomautukset ja irtisanomiset 
koskevat kaikkia, myös perintei-
siä ja vakavaraisina pitämiämme 
yhtiöitä - esimerkkinä mainitta-
koon vaikkapa Stockmann. 

Golf-ala ei ole välttynyt sa-
manlaiselta kehityssuunnalta. 
Ennen niin arvokkaista golf-
osakkeista on tullut roskapa-
pereita, joista ei pääse eroon 
edes ilmaiseksi. Pelioikeuksia 
vuokrataan huomattavasti alle 
osakkeista maksettavan hoito-
vastikkeen. Joidenkin kenttien 
kohdalla puhutaan jopa kon-
kursseista.

HGK ei ole säästynyt tässä 
mylläkässä. Aiemmin HGK:n 
jäseniltään keräämät vuotuiset 
jäsen- ja pelimaksut, greenfee-, 
range- ja kilpailumaksut ovat 
kattaneet toiminnan juoksevat 
kulut. Hankinnat ja investoinnit 
niin kenttään kuin rakennuk-
siinkin on katettu uusien jäsen-
ten liittymismaksuilla. Vuonna 
2014 yhdistyksen juoksevat kulut 
ilman poistoja olivat yli 146.000 
€ suuremmat kuin yhdistyksen 
tulot – toisin sanoen teimme 
operatiivisen tappion. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 
toimintaa pyöritettiin uusien jä-

HGK:n sääntömääräinen kevätkokous
Maanantaina 18.5. klo 18 Laurea Leppävaaran tiloissa, osoitteessa  
Vanha maantie 9, 02650 Espoo. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu koko-
ukseen alkaa klo 17.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 § määräämät 
asiat. Lisäksi valitaan johtokuntaan senioriasioista vastaava jäsen uusien 
sääntöjen mukaisesti. Varsinaisen kokouksen jälkeen esitellään kentän 
Master Plan suunnitelma jäsenistölle.

Tervetuloa!

Golf-ala suuren 
murroksen keskellä

senten liittymismaksuilla. Näin 
emme voi jatkaa, tilanteeseen 
on ja oli reagoitava. Yhdistyksen 
ylivoimaisesti suurimpia kulueriä 
ovat kentänhoito ja henkilöstö-
kulut. Yhdistyksen päätavoite on 
ylläpitää hyväkuntoista kenttää 
jäsenistölleen, niinpä kenttä on 
asetettava etusijalle.

HGK:lla on perinteisesti ol-
lut useampien vuosien jono, ja 
klubimme on edelleen erittäin 
haluttu. Saimme syyskokouksen 
päätöksen mukaisesti tälle kau-
delle mukaan 134 uutta jäsentä.  
Jäseniksi halukkaita on jonossa 
edelleen lähes 400. Yhdistys ei 
kuitenkaan voi jatkossa luottaa 
siihen, että uusien jäsenten si-
säänotto kattaa juoksevia kuluja.

Saadaksemme yhdistyksen ta-
louden pysyvästi tasapainoon pi-
temmällä aikavälillä, johtokunta 
päätti organisoida uudelleen yh-
distyksen hallinnon tehtäviä. Sa-
malla tarkennettiin toimikuntien 
vastuualueita. Tämän sopeutus-
toimen yhteydessä todettiin, et-
tei yhdistys jatkossa tarvitse ny-
kyisellä toimenkuvalla olevaa toi-
minnanjohtajaa vaan tehtävästä 
luovutaan. Johtokunta irtisanoi 
toiminnanjohtajan työsopimuk-
sen edellä mainituista tuotan-
nollisista ja taloudellisista syistä.  
Omasta jo koko johtokunnan 
puolesta kiitän Markkua tehdystä 
työstä Talin hyväksi, ja toivotan 
menestystä tuleviin haasteisiin.

Paljon hyvääkin kerrottavaa 
Onneksi on paljon hyvääkin 
kerrottavaa.

Onnistuneen jäsenoton, jä-
senmäärän kasvun ja toimin-
nan sopeuttamisen jälkeen 
seuran talous on jatkossa kun-
nossa.

Kenttä on talvehtinut mai-
niosti eikä mitään suuria on-
gelmia talven jäljiltä ole. 
Päinvastoin, pääsemme hyvä-
kuntoiselle kentällä jo huhti-
kuussa.

Kartanon saniteettitilojen 
remontti on tätä kirjoitettaes-
sa aivan loppusuoralla ja val-
mistuu suunnitelmien mukaan 
kauden alkuun toukokuuksi.

Ravintola-auto aloittaa toi-
mintansa Piccadillyllä, niinpä 
jatkossa saamme ostaa pikku 
purtavaa ja juotavaa pelin lo-
massa.

Koko kenttää koskeva kehi-
tyssuunnitelma, eli ns. Master 
Plan, on valmis esitettäväksi 
jäsenistölle toukokuun sään-
tömääräisessä kokouksessa. 
Toivonkin hyvin runsasta 
osallistumista tähän sangen 
mielenkiintoiseen esitykseen 
maanantaina 18.5.

Toivotan kaikille oikein hyvää 
ja antoisaa kautta 2015!

Lauri Gulin
puheenjohtaja
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Kapteenin palsta 
”HGK:n tarkoitus on rikastut-
taa ihmisten elämää tuomalla 
ulottuvillemme innovatiivisia 
teknologioita, tuotteita ja rat-
kaisuja”. Miltä tämä ylevä erään 
pörssiyhtiön käyttämä otsikko 
”Tarkoitus ja Visio” kuulostaa 
kun se muutetaan Talin visiok-
si? Talin väki ikääntyy ja peli-
kierrokset vähenee tai ainakin 
lyhenee, joten me tarvitsem-
me innovatiivisia toimenpitei-
tä. Teknologia, siis netti, on jo 
hallussa, tuotetta eli kenttää 
kehitetään koko ajan, mutta 
ratkaisut meidän on tehtävä it-
se. Ratkaisulla tarkoitan tässä 
sitä miten me kenttää käytäm-
me niin, että kaikilla jäsenillä 
olisi yhtäläiset mahdollisuudet 
pelaamiseen upealla kentäl-
lämme.  

Minua jo kauan askarrut-
tanut käytäntö, joka on lähes 
kaikilla golfklubeilla.  Varaus-
järjestelmämme liukuu siihen 
suuntaan, että voimme kohta 
varata pelikierroksen kahden 
viikon päähän varauspäivästä. 
Tätä pidetään yleensä hyvä-
nä järjestelmänä, joka palve-
lee jäseniä laidasta laitaan. Se 
ei mielestäni pidä paikkaansa, 
eikä siinä ole mitään innova-

tiivisuutta. Työssä käyvät jäse-
nemme eivät tiedä etukäteen 
edes viiden päivän päähän 
pääsevätkö silloin pelaamaan. 
Joillakin kentillä on esimerkik-
si kaksi aikaa tunnissa, jotka 
voi varata vain paikan päällä. 
Tämäkään ei ole hyvä saatik-
ka innovatiivinen ajatus, mutta 
jotain olisi hyvä tehdä. Tässä 
haastankin jäsenistömme inno-
vatiivisuuden ja otan vastaan 
ehdotuksia miten palvelisim-
me kaikkia jäseniä tasapuolises-
ti niin, että työikäiset voisivat 
nauttia vähästä vapaa-ajastaan 
pääsemällä pelaamaan lyhyel-
lä varoitusajalla. Koska suurin 
osa Talin pelaajista on senio-
ri iässä, niin heille tämä olisi 
saavutetun edun menettämistä. 
Mutta sitä kannattaa kuitenkin 
harkita, sillä maksamme kaikki 
saman vuosimaksun ja kaikkien 
tulisi hyötyä siitä. 

Aasinsilta tästä seuraavaan 
pariin mielenkiintoiseen ta-
pahtumaan; pelasimme vaimo-
ni Marjatan kanssa kauniina 
sunnuntaipäivänä kahdestaan, 
siitä huolimatta, että kaikki 
varaukset näyttivät punaista, 
myös meidän flaitin piti olla 
täynnä. Näin on käynyt va-

litettavan usein kun siinä ei 
ole sanktiota tai sitä ei käyte-
tä. Minäkään en halua niitä 
sanktioita. Mutta kyllä silloin 
harmitti kun olisimme saaneet 
viimehetken peliseuraa ja siitä 
vielä kaksi greenfiitäkin Talin 
kassaan.  Siis ”no show” tai hy-
vin myöhäinen ajan peruutus 
on ikävä tapa ja epäreilua mui-
ta pelaajia kohtaan. 

Tästä aiheutui vielä toinen-
kin yhteensattuma; edessämme 
pelasi neljän miehen seniori-
ryhmä ja kun tulimme vihdoin 
maaliin, niin kysyin eräältä 
heistä, jonka hyvin tunnen, et-
tä eikö hänelle tullut mieleen 
päästää meitä ohi kun heidän 
edessään oli kolme tyhjää väy-
lää. Hän oli hieman hämmästy-
nyt ja sillä kertaa sanaton. Hän 
tuli sitten hetken päästä erik-
seen luokseni ja sanoi, että hei 
Pekka ei niitä ollut kolmea, nii-
tä oli vain kaksi väylää. Tähän 
minulla ei ollut enää mitään li-
sättävää. Hyvät ystävät ja peli-
toverit, pitäkää silmät auki sekä 
eteen että taaksepäin kun näet-
te, että peli hidastuu. 

Saimme tänä vuonna yli 130 
uutta jäsentä ja se tarkoittaa sitä, 
että kenttämme vilkastuu mer-

kittävästi ja silloin kaikki hyvät 
tavat ovat toivottavia. Olemme 
vähentäneet isot yritystapahtu-
mat lähes nollaan, jotta omat 
pelaajamme, uudet ja vanhat, 
pääsisivät helpommin kentälle 
haluttuina aikoina. 

Tänä vuonna meillä on 
80-vuotis juhlaottelu Kevin-
ge-pokaalin tavoittelussa. 
Siis pelaamme Talissa Helsin-
gin Golfklubin ja Tukholman 
Golfklubin vuosittaisen klu-
biottelun, josta saamme infor-
maatiota ilmoitustaululta sekä 
kotisivuiltamme myöhemmin.  

Toivottavasti meillä on vii-
mevuotista parempikuntoinen 
kenttä tänä vuonna heti kau-
den alusta. Kenttämestarimme 
Tuukka tekee varmasti kaik-
kensa, jotta näin tulisi käy-
mään. Tervetuloa kaikki uudet 
talilaiset ja viihtykää joukos-
samme. Leppoinen risusavotta 
11.4 voisi olla mukava startti 
uudessa ympäristössä. Toivot-
tavasti tämä tieto tulee netin 
kautta tietoisuuteen, sillä lehti 
ei taida ehtiä ajoissa painoon. 

Mukavaa ja rentouttavaa golf-
kautta 2015

Pekka Lehtonen
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Ladykapteenin palsta

Rikotaan sääntöjä!

Hei, moi, terve, huomenta, päi-
vää, oletko koskaan laskenut 
kuinka monta kertaa päivässä it-
se sanot nämä sanat? Helppoa ja 
yksinkertaista, pitäisi olla meillä 
kaikilla selkärangassa. 

Golfissa puhutaan usein eti-
ketistä ja siitä miten kentällä 
tulee käyttäytyä. Kävin syksyllä 
hämmentävän väittelyn terveh-
timisen etiketistä, ja koska olen 
ilmeisesti käyttäytynyt koko 
ikäni sääntöjen vastaisesti mut-
ta mielestäni huomaavaisesti, 
jäi asia vaivaamaan minua ja 
lähdin pohtimaan asiaa vähän 
syvällisemmin. 

Etiketin perussääntöhän on 
se, että mies tervehtii naista, 
nuorempi tervehtii vanhempaa, 
”alempi korkeampaa”. Nainen, 
vanhempi ja arvovaltaisempi 
ojentaa käden. Siis mitä, enkö 
minä naisena saa tervehtiä ketä 
haluan, koska haluan, sehän on 
vaan kohteliasta!

Minun mielestäni aito kohte-
liaisuus ei ole sääntöjen noudat-
tamista vaan huomaavaisuutta. 
Pyydänkin siis jo nyt etukäteen 
anteeksi etikettiä orjallisesti 

noudattavilta: minä aion edel-
leen käyttäytyä etiketin vastai-
sesti ja tervehtiä kaikkia pihal-
la vastaantulevia tasapuolisesti, 
aloitteellisesti vaikka olen nai-
nen, vaikken sitä saisi tehdä. 

Tervehtiminen on kaunis ja 
kohtelias ele, turha sen kans-
sa on nirsoilla. Älkää tekään 
unohtako päivittäisessä kanssa-
käymisessä hymyä ja ystävällis-
tä tervehdystä. Sinulle ne mer-
kitsevät vähäistä vaivannäköä, 
jollekin toiselle ystävällisyytesi 
voi merkitä jopa pilalle men-
neen golfkierroksen pelastusta. 

Pihalla tervehdittäessä pelk-
kä moi ja ystävällinen hymy 
useimmiten riittävät. Ensim-
mäiseksi tervehtii se, joka en-
nättää, se joka on nopeampi, 
kohteliaampi, huomaavaisempi. 
Ei ole väliä onko vastaantulija 
pelaaja, kenttähenkilökuntaa 
tai ihan vaan pihan läpi kävele-
mässä oleva lenkkeilijä, kaikkia 
tervehditään. Me itse luomme 
klubimme tunnelman omalla 
käytöksellämme ja haastankin 
kaikki klubilaiset tervehtimis-
talkoisiin tänä kesänä, ollaan 
huomaavaisia ja luodaan yh-
dessä meille tunnelma ystäväl-
lisestä paikasta johon on helppo 
tulla kun tuntee itsensä terve-
tulleeksi. 

Klubimme on yksi harvoista 
yhdistyspohjaisista kentistä ja 
omasta mielestäni yksi Talin 
parhaimpia puolia on sen yh-

teisöllisyys, ei ole suuromistajia 
eikä etuoikeutettuja, me olem-
me kaikki samanvertaisia, yh-
tä suurella äänellä varustettuja 
vuosikokouksessa. Toimikun-
tatoimintamme on aktiivista, 
mutta mukaan mahtuu aina ja 
kaikkea ei tarvitse tehdä itse. 
Tule nykäisemään hihasta tai 
huikkaa toiselta väylältä jos 
sinulla on idea tapahtumaan, 

otamme mielellämme vastaan 
uusia ideoita ja tekijöitä! 

Meillä on tänä kesänä paljon 
uusia jäseniä ja toivotan heidät 
kaikki tervetulleeksi meidän 
klubiin. Osallistukaa rohkeas-
ti tapahtumiin ja kilpailuihin, 
siten tutustutte nopeasti klu-
biimme ja sen jäseniin. 

Naisten kapteeninne, 
Outi Linnonmaa

Naisten kevätkokous ke 20.5. klo 18.00 

Naisten kevätkokous aloittaa Talin ladyjen kauden. Illan 
aikana päästään tutustumaan tulevan kesän trendeihin niin 
pukeutumisessa golfkentälle kuin klubitalollekin. Mallei-
na toimivat tuttuun tapaan talilaiset. Klubitoimikunnan  
järjestämät tulevan kesän kilpailut ja tapahtumat käydään 
myös läpi. Kuulet siis esimerkiksi mistä on kyse Ladies On-
ly peli-illoissa. Ohjelman lomassa nautitaan pientä iltapalaa 
sekä pääsemme maistamaan myös Talin nimikkokuohuvii-
niä, joka on tämän kesän uutuus ravintolassa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan joko suoraan Nexgolfiin tai 
caddiemasterille.

Lämpimästi tervetuloa! 

Klubitoimikunta tarjoaa jäsenille muutakin kuin perinteisiä  
kilpailuja kaudella 2015

Risusavotta 11.4. klo 9.30 Kapteenin avauslyönti, kauden 
perinteinen aloitus. Talkoissa siivotaan klubitalon ympäristö.

Naisten kevätkokous ke 20.5. klo 18: luvassa infoa kesän-
toiminnasta, muotinäytös ja pientä purtavaa. Muista ilmoit-
tautua.

Perhepäivä 24.5. Klubitoimikunta tarjoaa lapsenvahdit, jotta 
vanhemmat pääsevät pelaamaan. Huom! Hoidettavien lapsien 
määrä on rajattu joten ilmoittautukaa ajoissa.

Naisten reikäpelisarja alkaa 1.6. Tasoituksin pelattava reikä-
peli jossa on tarkoitus tutustua reikäpeliin pelimuotona. Voit 
osallistua vaikket koskaan olisi pelannut reikäpeliä aikaisem-
min, pelatessa oppii.

Ladies only golf pe 5.6, 3.7 sekä 5.8. klo 15. Vain naisille: 
golfia ilman kisaa ja tiukkapipoisuutta, tutustutaan, pelataan 
ja nauretaan. Pelin jälkeen sauna ja ruoka.  

Naisten Interclub: Sarfvik 19.5. klo 15, Espoon Golfseura 
9.6., Tali 22.7. ja Master Golf 25.8. Koko kauden kestävä 
klubiottelu SGC, HGK, EGS, MGC. 4-henkinen joukkue-
kisa. Pyritään saamaan eri joukkue jokaiseen kisaan. Ilmoit-
tautuminen Nexgolfiin. Kierroksen jälkeen ruokailu klubilla. 

Valopallo 18.9. Viime vuonna suuren suosion saanut pimeässä 
hohkaavilla palloilla pelattava leikkimielinen kisa. 

Älä missaa myöskään näitä vanhoja ja vähän uudempia  
klassikoita

La 23.5. Avajaisscramble. Ravintolan tarjoama kauden ava-
jaiskisa 2-hengen joukkuein. Kilpailun jälkeen tutustumista 
tulevan kauden makuihin klubilla.

To 18.6. The Midnight Sun. Legendaarinen juhannuksen aloi-
tus, jossa saat itse valita peliseurasi, yhteislähtö klo 17.30. 
Piccadillyllä ja klubitalolla on tarjolla purtavaa ja juotavaa. 
Tämä on kesän ehdoton suosikkikisa Talissa.

La 3.10. Päättäjäisacramble / Kauden päättäjäiset. 2-hengen 
scramble aamusta yhteislähtönä. Illalla palkitaan kauden klu-
bikilpailujen voittajat ja juhlistetaan kaikkien aikojen golf-
kautta 2015!
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Ravintolan palsta
Ravintola Talinkartanon kuulumiset
Kiitos palautteista ja ideoista, olemme yrittäneet niiden pohjalta 
kehittää toimintaamme jäsenystävällisemmäksi.

Kartanossa tulee olemaan joitain muutoksia edellisvuosiin. Ala-
kertaa on remontoitu perähuoneen ja wc-tilojen osalta, perähuo-
neeseen valmistuu kevään aikana uusi jäsenlounge, joka on osoit-
tautunut teille tärkeäksi, nyt tilaa on isommalle porukalle kerral-
laan.  Johtokunnan hyväksymän uuden tilankäyttösuunnitelman 
suunnan mukaisen remontoimisen myötä se kohottaa kartanon 
imagoa huomattavasti.

Wc-tiloista ja jäsentilasta tulleisiin useisiin palautteisiin on nyt 
todellakin reagoitu ja kevään aikana valmistuvat uudet tilat ovat 
todella iso parannus aikaisempaan.

Lounas ja juhlat kartanossa
Pyrimme järjestämään ulkopuolisten yksityistilaisuudet edelleen 
yläkerrassa, jotta jäsenistöllä olisi kotoisampi olla omassa kartanos-
saan. Hää- ja juhlatilaisuuksia tullaan taas tänä kesänä viettämään 
useita, ja toivon, että voimme yhdessä toivottaa vieraat tervetul-
leeksi klubillemme. 

Lounas sai hyvää palautetta ja hyviä kehitysideoita. Pyrimme ke-
hittämään lounasta siihen suuntaan, että käytämme entistä enem-
män tuoreita raaka-aineita niin salaattipöydässä kuin lämpimissä 
ruoissakin. Lisäksi kiinnitämme enemmän huomiota ruoan terveel-
lisyyteen ja ravintoarvoihin.

Lounasbuffet katetaan päivittäin klo 11.00 - 14.00. Klo 14.00 - 
16.00 lounas on saatavilla lautastarjoiluna ja salaattipöytä bufeesta, 
koska haluamme parantaa myöhäisen lounasajan tarjoilun tasoa. 
Klubilounas katetaan uudistettuun buffethuoneeseen ja alakerran 
salit ovat vapaina ruokailijoita ja klubin vieraita varten.

Etuja jäsenille
Lounasta varten saamme myös tänä vuonna Teille jäsenedun käyt-
töön: Etu sisältää 10 kpl lounaslippuja ja vieraspelaajan green feen 
yhteishintaan 100€. Paketteja myydään vain 1 kpl/jäsen ja myynti-
aika loppuu 31.5.2015. Tämän jälkeen on vielä mahdollisuus ostaa 
lounaslippupaketteja hintaan 95€, sisältäen 10 lounasta.

Klubilaisilla on mahdollisuus järjestää omia juhliaan kartanossa kesä-
kaudella ilman tilavuokraa. Lisäksi tarjoamme alkumaljan veloituksetta 
ko. tilaisuuksiin. Yläkerrassa on mahtavat puitteet 20 - 70 henkilön 
tilaisuuksien järjestämiselle. Varaukset kannattaa tehdä ajoissa, sillä ky-
syntämme on lisääntynyt myös yläkerran yksityistilaisuuksien suhteen.

Piccadillyllä palvellaan
Palautteiden perusteella kahvilapalvelut Piccadillyllä ovat kovin toi-
vottuja. Tällä kaudella on tarkoitus aloittaa kioskitoiminta liikkuvalla 
ravintola-autolla.

Piccadillyn valikoimaan toivotaan ideoita ja niitä kehitetään kau-
den aikana, mutta kuuleman perusteella höyrymakkaraa/hod dogeja, 
kahvia, teetä, virvokkeita ja pullaa nyt ainakin. 

Kartanossa tapahtuu
Lauantaina 23.5. järjestetään teille jäsenille ja teidän vieraillenne ra-
vintolan sponsoroima kauden avausscramble. Kisan jälkeen tarjolla on 
kesäisiä herkkuja, viini- ja olutmaistiaisia musiikin tahdissa ja ravinto-
la-auto kiertelee kisassa tarjoillen kahvia, virvokkeita ja energiapatu-
koita. Ravintola myös palkitsee kilpailun parhaimmiston. Omakustan-
nehinta jäsenille, olet kisassa mukana tai tulet vain juhlaan, on 10€ 
ja jäsenen vieraalle 40€. Ilmoittautuminen kisaan tai erikseen iltaan 
caddiemasterille. Maalin päästyäsi tai iltaan saapuessasi on tarjolla 
kuplivaa, onhan Helsingin golfklubilla ja Delicatessen ravintoloilla 
oma yhteinen omalla logolla varustettu kuohuviini kaudelle 2015.

Jatkossakin järjestetään klubilla erilaisia teemapäiviä/-iltoja: esim. bar-
beque-iltoja (joka kuukauden viimeinen perjantai touko-syyskuussa), 
grilliviikkoja ja viininmaisteluita. Antakaa rohkeasti vinkkejä meille 
siitä, mitä haluaisitte klubilla järjestettävän, jotta saadaan sinne kotoi-
nen tunnelma ja teille mieluisia tapahtumia golfin pelaamisen lisäksi.

Kaikista tapahtumista ja asioista ja ilmoitamme aina HGK:n ja Ta-
lin Kartanon nettisivuilla sekä klubilla ja caddiemasterin toimistossa.

Edelleen haluamme palvella teitä jatkossakin mahdollisimman 
hyvin ja laadukkaasti ja pysyä kehityksessä mukana, joten palaut-
teenne on meille TÄRKEÄÄ!
Palautetta toiminnastamme voi käydä antamassa pitkin kautta Laa-
tutonni järjestelmässämme.
Alla linkit palautteisiin:
http://bit.ly/Delicatessen_Ravintolakysely
http://bit.ly/Delicatessen_Lounaskysely
Lisäksi linkit löytyvät Talin kartanon ja Hgk:n nettisivuilta.

Wappu ja Äitienpäivä
Järjestämme myös tänä vuonna Wappu- ja Äitienpäivälounaat.
1.5.2015 Wappu
Ei kattauksia, seisova pöytä klo 12–17, pöytävaraus on suotava, jotta 
ei jää ilman paikkaa.
10.5. Äitienpäivän kattaukset:
klo 12.00 - 14.00
klo 14.30 - 16.30
Menu löytyy esimerkiksi HGK:n nettisivuilta.
Pöytävaraukset
talinkartano@yritysjuhlat.com tai puh. 040 900 3407 (Crister Nyberg)

Mukavaa golfkautta kaikille, 
Terveisin Crisu ja Talin Kartanon henkilökunta
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Talin kilpailutoimikunta on 
järjestäytynyt tulevaa kilpailu-
kautta varten. Toimikunnassa 
on edustajia junioreista aina 
senioreihin ja valmennuksesta 
kilpapelaajiin. Kilpailukalente-
rin laadinta on aina varsinainen 
rubiikin kuutio, jossa on paljon 
liikkuvia osia. Kuten vuosiko-
kouksessa päätimme, on isojen 
uusien yritystapahtumien järjes-
tämisestä luovuttu. Kilpailutoi-
mikunnassa karsimme kisaka-
lenterista myös muutamia kiso-
ja varsinkin alkukaudesta, jotta 
kenttää ei rasiteta alkukesästä 

liikaa. Myös viikonlopun kisoja 
karsimme, jotta meillä jäsenillä 
on entistä paremmat mahdolli-
suudet päästä pelaamaan.     

Olemme myös ennen kauden 
alkua määrittäneet edustuspe-
laajiemme kriteerit ja tehneet 
valinnat klubin edustuspelaajis-
ta tulevalle kaudelle. Pelaajien 
harjoittelua ja kotimaan kilpai-
luita tuemme tuttuun tapaan, 
mutta tulevalla kaudella edus-
tuspelaajamme tulevat toimi-
maan myös klubin kilpailuiden 
järjestelyissä, jäsenistön tapah-
tumissa ja luonnollisesti myös 

harjoituskentällä tapahtuvissa 
aktiviteeteissa. Isännöimme 
elokuussa Erkko Trophy - juh-
lakilpailua, jonne pyrimme saa-
maan historian kattavimman 
osallistujakaartin. Tässä kisassa 
meillä jäsenillä on luonnollises-
ti keskeinen rooli, jotta saamme 
kunnialla toteutettua Suomen 
arvostetuimman golfkilpailun, 
jolla on Talissa jo 50 vuoden 
perinteet.

Meillä Talissa on upea his-
toria erilaisia klubikisoja ja 
-pelimuotoja, joita olemme va-
linneet myös tulevan kauden 

kilpailukalenteriin. Voisimme 
ottaa tavoitteeksi, että jokainen 
jäsen osallistuisi kauden aikana 
vähintään yhteen klubin omaan 
kisaan, sillä ne kisat kumpuavat 
meidän omasta historiasta ja 
näin jokainen voi omalta osal-
taan olla jatkamassa ja luomassa 
sitä historiaa joka päivä.

Nautinnollista kautta ja venttii-
liosumia!  

Mikael ”Hästis” Hästbacka
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

 

Kilpailutoimikunnan kuulumiset
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Maailman vanhin eri maiden 
golfklubien välinen klubiottelu 
täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Ensimmäinen klubiotte-
lu Helsingin Golfklubin ja 
Stockholms Golfklubbenin 
välillä pelattiin Tukholmassa 
6.6.1935. Kevingen golfken-
tällä oli tuolloin pelattu kolme 
vuotta, saman ajan kuin Helsin-
gin Golfklubi oli ollut olemas-
sa.  HGK:lla oli tuolloin vasta 
v. 1932 kesällä vihitty Talin 
9- reikäinen kenttä käytössään. 
Klubillamme oli tuolloin alle 
200 jäsentä ja Stockholms Golf-
klubbenilla alle 500 jäsentä.

Mahtoivatko silloiset puuha-
miehet arvata, että tästä muo-
dostuu traditio, jolle kehittyy 
näin hienot perinteet? Klubiot-
telua on nyt pelattu vuodesta 
1935 saakka sota-ajan taukoa 
lukuun ottamatta vuorovuosin 
Talin kentällä Helsingissä ja 
Kevingen kentällä Tukholmas-
sa.  Helsingin Golfklubilla on 
nyt ilo toimia isäntänä 80 v-
juhlatapahtumalle 24. – 26.7. 
Klubiottelun vuosien varrella 
sen sosiaalinen merkitys on kas-
vanut ja jäsentemme välillä on 
syntynyt pitkään jatkuneita ys-
tävyyssuhteita. Kolmen kilpai-
lupäivän lisäksi klubiotteluun 
kuuluu yhdessäoloa ja ilonpitoa 
iltaisin. 

Ottelun ensimmäisen pokaa-
lin lahjoitti vuonna 1937 Eljas 
Erkko. Palkinnon voitti omak-
seen SGK vuonna 1963.   Erk-
ko lahjoitti tilalle klubiotte-
luun myös uuden pokaalin sekä 
vuonna 1961 rankkasateessa 
käydyn kilpailun jälkeen eril-
lisen ”regnväderspokalin”. Tä-
män pokaalin voitosta pelaavat 
naiset varsinaisen klubiottelun 
sisällä. Muutaman vuoden ajan 
70-luvun alussa klubiottelu eli 
vähän seesteisempää aikaa toi-
mintainnon laskiessa. Onnek-
si löytyi muutamia innokkaita 
tradition ylläpitäjä molemmin 
puolin.

Jatkuvuuden takaamiseksi pe-
rustettiin vuonna 1975 erikseen 
junioreille oma kilpailu klubiot-
telun sisälle. Seuraavana vuon-
na lahjoitti ruotsalainen vakuu-
tusyhtiö Commercial Union 

heille oman pokaalin.
Klubiottelun kaikki ottelut 

käydään tasoituksellisina reikä-
peleinä. Nykyään ensimmäise-
nä päivänä pelataan nelinpelit 
ja toisena päivänä kaksinpelit. 
Klubiottelun sosiaalista luon-
netta korostaa tasoituksellisen 
pelin lisäksi vielä viimeisen 
päivän sekanelinpelinä pelat-
tava kilpailu, missä eri klubien 
jäsenet pelaavat pelipareina. 
Melkein traditioksi on muo-
dostunut se, että isäntäjoukkue 
voittaa kotikentällään. Juhla-
vuosina ylimääräisen päivän 
peli on saanut mukavia muotoja 
esim. hikkori-mailoilla pelaten 
tai pukeutuen 30-luvun tyylises-
ti kentälle. 

Lämpimästä klubien välises-
tä yhteistyöstä kertoo myös se, 
että klubien hallitukset sopivat 
yhteisesti vuonna 1991, että jä-
senistöllämme on vapaa pelioi-
keus toistemme kentillä. 

Toivomme, että traditiomme 
jatkuu tulevaisuudessakin yh-
tä mukavissa merkeissä.  Tästä 
yhtenä osoituksena on SGK:n 
jäsenen Hans Harvigin toissa 
vuonna tekemä lahjoitus klu-
biottelulle. Hän lahjoitti ra-
haa käytettäväksi kattamaan 

nuorten (n. 18 -35 v.) jäsenten 
klubiotteluun osallistumiskus-
tannuksia.  Näin varmistetaan 
myös heidän osallistumisensa 
ja tuetaan klubiottelun jatku-
vuutta.

Lisää itse ottelun ja sen jouk-
kueen kasaamisesta kesän aika-
na kotisivuillamme.

Silja Johansson & Kai Wist
Kevinge-ottelun työryhmä 

Klubkampen 80 v
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ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2015   (HGK pidättää oikeuden muutoksiin)

Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Yritystapahtumat ja kutsukilpailut ovat näkyvillä kotisivun kilpailukalenterissa. Seuraa kilpailukalenterin lisäksi 
kotisivujen Tällä viikolla Talissa palstaa sekä caddiemastertalon aulan ilmoitustaulua.

Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja

17.5. New Member Invitational S/K Caddiemaster

22.5. JunnuCup 1 S J/18/9/5/pb Junioritoimikunta

23.5. Kauden avausscramble S/A 18/hcp/N/M Caddiemaster/Ravintola

25.5. -> Henry McGrady Bell´s Challenge Cup S M/18/hcp/rp Caddiemaster

31.5. Lippukilpailu S(pj) 18/hcp/lp Kilpailutoimikunta

1.6. -> The Jayo Cup S 18/ hcp/sekanelinpeli/rp Caddiemaster

1.6. -> Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Caddiemaster

3.6. HKH Kronprins Haakons Pokal karsinta S 18/scr/lp/rp Caddiemaster

6.6. The Captain´s Cup S (pj) 18/hcp/lp Kai Wist

12.6. Junnu Cup 2 S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta

15.6. -> The Jubilee Cup S M/18/hcp/nelinpeli/ rp Caddiemaster

18.6. Jusan ja Timpan hopealautanen, Juhanin Malja S (pj) pisin drive, 6 väylä klo 16.00 Valmentajat

18.6.
The Midnight Sun Golf Tournament YL klo 17.30,  
1. tee kiinni klo 13.00 alkaen

S (pj) 18/pb/hcp avoin ulkomaisille pelaajille Klubitoimikunta

21.6. Marathon 72 reikää S 72/scr/hcp/lp Kilpailutoimikunta

29.6. -> HGK reikäpelimestaruus S 18/scr/rp Caddiemaster

30.6. Detur Seniori Open A 18/pb/hcp/ N50/M55 Kilpailutoimikunta

4.7.-5.7. Tali Cup A 36/hcp <18.0 M/N Kilpailutoimikunta

7.7. Kyösti Rousti Malja A Tsemppitour 4 SGL/Junioritoimikunta

10.7. Junnu Cup 3 S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta

14.7. Veteraanipokaali A 18/hcp/lp /N/M 60/65 v Senioritoimikunta

18.7. Two Generations A 18/greensome Kilpailutoimikunta

19.7. Pappa Jensen S (pj) 36/hcp/lp Caddiemaster

20.7. -> Perhemalja S 18/hcp/nelinpeli/rp Caddiemaster

20.7. -> Instru Cup S M50/18/scr/rp Caddiemaster

28.7. Ministeri Erkon 60-vuotispokaali S M60/18/hcp/lp/60 v = src Senioritoimikunta

31.7.-2.8. HGK:n mestaruuskilpailut S (pj) 54/36/scr/lp/ M/N/JT/JP/SN/SM/VN/VM Valmentajat / Kilpailutoimikunta

7.8. Junnu Cup Finaali S (pj) J/18/9/5/pb Junioritoimikunta

8.8. Balmuir Open A N/M/18/pb Kilpailutoimikunta

19.8. The Erkko Trophy kutsukilpailu K 1. tee kiinni klo 14.30 asti.

20.-22.8. The Erkko Trophy A 54/scr/lp/ M/N/ hcp < 3 SGL/Kilpailutoimikunta

30.8. Seniorit vs. Juniorit S Senioritoimikunta

12.9. Isä ja Poika A M/18/nelinpeli/lp/ hcp < 24 Kilpailutoimikunta

18.9. Valopallo S Klubitoimikunta

20.9. Volvo World Golf Challenge A/K

21.9. Senioriscramble S 18/M50/N55/lp Senioritoimikunta

25.9. Junioreiden Valopallokisa ja päättäjäiset S (pj) J/5/lp/hcp Junioritoimikunta

26.9. Kapteenit ja toimikunnat S/K 18/lp/hcp/joukkuekilpailu Kapteenit

27.9. Syyslehti A 18/lp/M

3.10. Päätösscramble, YL klo 10.00 S 18/hcp/N/M Caddiemaster

S = sisäinen kilpailu S/A= sisäinen, jäsen voi tuoda vieraan S(pj)= sisäinen kilpailu, passiivijuniorit voivat osallistua A = avoin kilpailu K=kutsukilpailu
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ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2015   (HGK pidättää oikeuden muutoksiin)

TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Aika  Tapahtuma Vastuu

VIIKKOKISAT

11.5.-14.9. Ma Seniorit Senioritoimikunta

21.5.-17.9. To Naiset, Miehet Caddiemaster

Kilpailua ei pelata viikoilla 25, 
26 ja 34 

KLUBIOTTELUT

KOTIOTTELUT

26.5. Ti HGK-VGH, Seniorit Senioritoimikunta

10.6. Ke HGK-NGCC-StLG, Seniorit Senioritoimikunta

11.–12.7. La-Su HKH Kronprins Haakons pokal Kilpailutoimikunta

24.–26.7. Pe-Su HGK-SGK Klubkampen työryhmä

22.7. Ke Inter Club Outi Linnonmaa

16.8. Su HGK-SHG-EGS Pekka Lehtonen

29.8. La HGK-AG Pekka Lehtonen

3.-4.9. To-Pe HGK-EGS, Seniorit Senioritoimikunta

19.9. La HGK-KGV Pekka Lehtonen

VIERASOTTELUT

19.5. Ti Inter Club, SGC Outi Linnonmaa

9.6. Ti Inter Club, EGS Outi Linnonmaa

25.6. To Kurk-SGC-HGK Senioritoimikunta

25.8. Ti Inter Club, MGC Outi Linnonmaa

11.4. La Risusavotta Klubitoimikunta

26.4. Su Seuratuomarikurssi Toimisto

1.5. Pe Wappulounas Ravintola

4.5. Ma Seniori-ilta klo 18 Senioritoimikunta

5.5. Ti Tulokasilta klo 18 Kapteenit

18.5. Ma Vuosikokous Johtokunta

20.5. Ke Naisten kevätkokous Klubitoimikunta

24.5. Su HGK:n perhepäivä Klubitoimikunta

29.5. Pe Sääntöilta Toimisto

29.5. Pe BBQ Ravintola

5.6.–
31.7. Pe TGIF Caddiemaster

13.6. La Avoimet ovet Caddiemaster

26.6. Pe BBQ Ravintola

31.7. Pe BBQ Ravintola

28.8. Pe BBQ Ravintola

25.9. Pe Junnujen päättäjäiset Junioritoimikunta

3.10. La Yhteiset päättäjäiset & palkintojen jako Kapteenit
Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Seuraa kotisivun kilpailu- 
ja tapahtumakalenteria.

Ilmoittautuminen

1. Jäsen

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

Jäsenet voivat ilmoittautua suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta tai cad-
diemasterille mikäli kilpailukutsussa ei ole muuta mainittu.  

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

Muiden seurojen kilpailuihin voi ilmoittautua joko suoraan kyseiseen seuraan 
tai caddiemasterin kautta. Pelaaja on kuitenkin aina itse vastuussa ilmoittau-
tumisestaan.

2. Vierailija

Avoimiin kilpailuihin on voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster(a)
helsingingolfklubi.fi. Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti kolme viikkoa etukä-
teen, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. Ilmoittautuminen viikonlopun kilpai-
luihin päättyy keskiviikkona klo 17.30 ja muussa tapauksessa kolme päivää ennen 
kilpailua kello 17.30, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. 

Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajan kotiseura, tasoitus ja puhelinnumero.
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Junioreilla on ollut tuttuun 
tyylin aktiivinen talvikausi. 
Kilparyhmissä on talvella har-
joitellut parikymmentä junnua. 
Ohjattuja treenejä on ollut 3-4 
kertaa viikossa. Viikko-ohjel-
massa on ollut kahdet lajit-
reenit sekä fysiikkavalmentaja 
Jouni Bergdahlin vetämät har-
joitukset. Vanhemmilla jun-
nuilla eli ns. Tour-ryhmällä 
fysiikkatreeneissä on keskitytty 
painonnostotekniikoiden hal-
litsemiseen, nopeusvoimaan ja 
voiman kehittämiseen. Nuo-
remmilla junnuilla on paljon 
erilaista kehonhallintaa ja pe-
rusliikuntataitojen kehittämis-
tä. Nuoremmilla junnuilla oli 
myös parin kuukauden jakso, 
jolloin he kävivät Talin squas-
hhallilla squashtreeneissä. Py-
rimme jatkamaan yhteistyötä 
squashhallin kanssa ensi tal-
venakin. 

Kilparyhmäläisillä oli myös 
kaksi testileiriä Kisakallion ur-
heiluopistolla ja lähipelitestejä 
kerran kuukaudessa Talin ma-
kasiinissa. Tour-ryhmän kanssa 
on myös hyödynnetty 3D lait-
teistoa swingin biomekaniikan 
parantamiseksi ja fysiotera-
peutti Martti Alanko on ollut 
mukana testaamassa ja ohjaa-
massa pelaajille liikkuvuus ja 

lihastasapainotreenejä.
Farmijunnulla on ollut la-

jiharjotukset tiistaisin HLR 
academyssä Konalassa sekä 
oheisharjoitukset torstaisin 
Munkan ruotsalaisen ala-as-
teen liikuntasalissa. Tavoit-
teena on ollut tarjota junnuille 
monipuolisia perustaitoja sekä 
lajitaitoja kehittäviä treenejä 
sisätiloissa. 

Farmijunioreilla kesäkausi 
alkaa toukokuun alussa. Lu-
vassa on taas kesä täynnä oh-
jelmaa ja tavoitteenamme on 
saada lisää junnuja kentälle pe-
laamaan sekä harjoittelemaan 
omatoimisesti. Toivomme että 
myös vanhemmat sekä muut 
jäsenet kannustavat seuran 
nuorimpia rohkeasti kentälle. 
Pelaaminen on se, joka innos-
taa, ja jos lapset eivät pääse 
kentälle, eivät he innostu gol-
fista.

Olemme myös aloittaneet 
yhteistyön lähialueen koulu-
jen kanssa. Valmentajat ovat 
käyneet vetämässä saligolfia 
Munkkivuoren ala-asteella ja 
Ranskalaisella koululla. Näi-
den koulujen sekä muutaman 
muunkin koulun oppilaita tu-
lee myös kevään aikana Taliin 
kokeilemaan golfia rangelle 
ja harjoitusalueille. Talkois-

sa paikalla olleet huomasi-
vatkin talkoopäivänä pienten 
koululaisten viettäneen lii-
kuntapäivää Talin rangella. 
Tarkoituksena on tehdä yhteis-
työstä jatkuvaa ja laajentaa sitä 
kaikkiin lähialueiden koului-
hin. Haluamme tarjota mah-
dollisimman monelle lapselle 
ja nuorelle mahdollisuuden 
kokeilla golfia. Näin murre-
taan ennakkoluuloja lajin ym-
päriltä ja saadaan toivottavasti 
lisää junioreita lajin pariin. 

Hyvää kautta kaikille ja nauti-
taan onnistumisista! 

Terveisin junioritoimikunta

Junioritoiminnan kuulumisia

Farmijunnujen kauden avajaiset
Perjantaina 22.5. klo 17 alkaen. Ohjelmassa on 
leikkimielinen viiden reiän kilpailu, jonka jälkeen 
yhteinen ruokailu ja palkintojen jako. Tapahtumas-
sa teemme yhdessä pelisäännöt kesälle 2015. Tilai-
suus päättyy noin klo 20.

Kaikki Farmilaiset ovat lämpimästi tervetulleita! 
Ilmoittautuminen caddiemasterille (caddiemaster@
helsingingolfklubi.fi).
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Tulevan pelikauden opetus- ja valmennustarjonta
Uusi sisäharjoittelupaikka on in-
nostanut lisää talilaisia harjoittele-
maan läpi talven, ja klubiryhmissä 
sekä muissa ohjatuissa treeneissä 
on ollut ilahduttavan suuri määrä 
osallistujia kehittämässä peliään. 
Pelikaudella tarjonta laajenee ja 
pyrimme erityisesti tarjoamaan 
erilaisia vaihtoehtoja oman pe-
lin kehittämiseen. Alkukaudella 
touko- ja kesäkuussa pidämme 
muutamia luentoja, joilla käym-
me läpi oman pelin seurantaa ja 
tilastointia sekä sitä miten sitä 
voisi hyödyntää oman pelin ke-
hittämisessä ja harjoittelun suun-
nittelussa. Samoin käymme läpi 
erilaisia tapoja harjoitella ja seu-
rata oman harjoittelun vaikutusta 
sekä kehitystä omaan peliin. Us-
komme, että kun huomaa oman 
harjoittelun tuottavan parempia 
tuloksia se vaikuttaa positiivises-
ti itseluottamukseen ja motivoi 
myös harjoittelemaan enemmän. 

Tulemme myös järjestämään 
aiempaa enemmän peliopetusta 
kentällä. Valmentajalle on tär-
keää nähdä tilastojen lisäksi mitä 

kentällä pelitilanteessa tapahtuu. 
Mitkä ovat pelaajan vahvuudet 
ja mitä mahdollisia heikkouksia, 
joihin tulos saattaa usein kaatua, 
on. Tarjolla on eripituisia vaihto-
ehtoja ja uutena tulemme järjestä-
mään aikuisten leirejä. Nämä ovat 
3-5 päiväsiä golfleirejä Talissa, jot-
ka sisältävät pelaamista sekä mo-
nipuolista harjoittelua. 

Tarjolla on myös eripituisia 
teemakursseja, joissa keskitytään 
peli eri osa-alueisiin. Putti ja lä-
hipeli tulevat olemaan painopis-
tealueina näissä, mutta toki myös 
teemoja pidempiin lyönteihin on 
tarjolla. Me valmentajat otamme 
myös mielellään vastaan ehdotuk-
sia, jos teillä on toiveita kurssien 
teemoiksi. 

Talvikaudella makasiinissa jär-
jestettiin lähipeliteemainen kuu-
kausihaaste, johon osallistui joka 
kuukausi n. 40 pelaajaa. Kesäkau-
della tulemme järjestämään lähi-
pelikisoja, joihin toivomme, että 
mahdollisimman moni tulee roh-
keasti mukaan. Ne ovat mukavia 
leikkimielisiä kisoja, jossa on mu-

kava haastaa itsensä sekä kaveri 
lähipelitaidoissa. 

Kurssitarjonnan aikataulut löy-
dät kotisivuilta, sekä laitamme 
niistä myös infoa esiin caddie-
masterin ilmoitustaululle. 

Pro Shopissa on jälleen paljon 
uutuuksia tarjolla. Titleistin uu-
det 915 mallin puumailat löydät 
shopista ja niitä sekä muita Tit-
leistin mailoja pääset testaamaan 
Talin rangella demopäivässä 3.5. 
klo 12–16. Hienona uutuutena 
valikoimissa tulee olemaan eri-
laisia HGK ja golfaiheisia hopea-
koruja sekä golftarvikkeita. Esim. 
ball markereita, kalvosinnappeja, 
korva- sekä kaulakoruja. Korujen 
suunnittelija Laura Darth tulee 
olemaan paikalla mm. naisten 
kevätkokouksessa esittelemässä 
koruja.

Shopissa on myös alkukaudella 
paljon tarjouksia erilaisissa tuot-
teissa esim. kaikki kauden 2014 
FootJoy kenkien mallit ovat -50 %. 
Tervetuloa shoppailemaan!

Talin valmentajat sekä Pro Shop

Farmin kesäaikataulut

Farmi1
Toukokuu
ke klo 17–18 
valmentajan tunti

Kesä-elokuu (5.8.)
ma 13–14.15 
valmentajan tunti
ke klo 17–18 
ohjaustunti ja 
klo 18–19 peli-ilta

Elo-syyskuu (10.8.–16.9.)
ma klo 17–18 
valmentajan tunti
ke klo 17–18 ohjaustunti

Farmi2
Toukokuu
ke klo 18–19 
valmentajan tunti

Kesä-elokuu (5.8.)
ma 14.30–15.45 
valmentajan tunti
ke klo 18–19 
ohjaustunti ja
klo 19–20 peli-ilta

Elo-syyskuu (10.8.–16.9.)
ma klo 18–19 
valmentajan tunti
ke klo 18–19 ohjaustunti

Farmi3
Toukokuu
ti klo 17–18 
valmentajan tunti

Kesä-elokuu (6.8.)
ti klo 18–19 ohjaustunti 
ja klo 19–20 peli-ilta
to klo 14.30–15.45 
valmentajan tunti

Elo-syyskuu
ti klo 18–19 ohjaustunti
to klo 18–19 
valmentajan tunti

Farmi4
Toukokuu 
ti klo 18–19 
valmentajan tunti

Kesä-elokuu (6.8.)
ti klo 17–18 ohjaustunti
ja klo 18–19 peli-ilta
to klo 13–14.15 
valmentajan tunti

Elo-syyskuu
ti klo 17–18 ohjaustunti
to klo 17–18 
valmentajan tunti
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Caddiemasterin toimisto - uutta ja vanhaa sopivassa suhteessa

Talvi meni nopeasti ja on aika pa-
lata taas töihin aloittamaan golf-
kautta 2015.  Moni muistaakin 
minut varmasti edellisiltä kesiltä 
tiskin takaa, mutta uusille jäsenil-
le tervetuloa. Olen Milla Varelius 
ja toiminut Talissa caddiemasteri-
na korkeakouluopintojeni ohessa 
viimeiset kolme kesää. Viime syk-
synä valmistuin ilokseni Laurea-
ammattikorkeakoulusta, jolloin 
luonnolliselta tuntui hakea työhö-
ni lisää vastuuta ja haastavuutta. 
Tänä kesänä toimin head caddie-
masterina ja olen tukemassa uusia 
caddiemastereitamme jatkamaan 
loistavaa palautetta saanutta pal-
veluamme. 

Maailma muuttuu ja niin me-
kin, kuitenkaan Talin pitkää 
historiaa unohtamatta. Palvelut 
digitalisoituvat päivä päivältä 
enemmän, mutta meille vuorovai-
kutteisen asiakaspalvelun tärkeys 
palveluprosessissa on yhä arvo-
kasta. Me haluamme tarjota yksi-
löllistä palvelua jokaisen pelaajan 
tarpeisiin. Visiomme onkin tarjota 
Suomen golfkenttien parasta asia-
kaspalvelua. Vaikka käytössämme 
on erilaisia automaattisia tapoja 
esimerkiksi kierrokselle ilmoit-
tautumiseen, meistä on myös aina 
mukavaa saada teidät vieraiksem-
me caddiemasterin toimistoon. 
Tervetuloa vain rohkeasti jutte-
lemaan, sillä olemme täällä teitä 
varten ja haluamme tarjota teille 
unohtumattoman golfkesän 2015. 

Tänä kesänä caddiemasterina 
tiskin takana teitä ovat palvele-
massa viime vuosilta tuttu Aleksi 
Hornborg sekä uusina tulokkaina 
Marianne Kokko ja Sophie Brück.  
Kysyimme muutaman kysymyk-
sen caddiemastereiltamme, jotta 
pääsisitte tutustumaan heihin jo 

etukäteen. Pyysimme heitä ker-
tomaan itsestään, mitä odotuksia 
heillä on kesälle sekä lähettämään 
terveisensä jäsenistölle. 

Aleksi Hornborg
Aloitan tänä vuonna neljännen 
kauteni Talissa. Asun ja teen tällä 
hetkellä kandin tutkintoa Lontoos-
sa, mutta kesät vietän Helsingissä. 
Tulevaisuus on vielä auki, voi ol-
la että paluu Suomeen odottaa 
tutkinnon suorittamisen jälkeen, 
mutta en ole sulkenut Lontoossa 
pysymistäkään pois suunnitelmis-
ta. Aloitin itse golfin pelaamisen 
juuri caddiemasterin työn kautta 
Talissa. Hieno ilmapiiri ja puit-
teet koukuttivat lajiin nopeasti! 
Muihin vapaa-ajan harrastuksiini 
kuuluu rullalautailu, tennis ja lai-
tesukellus. Suurimmat odotukset 
tulevasta kaudesta liittyvät isoihin 
kilpailuihin kuten Erkkoon ja klu-
bin mestaruuskisoihin. Midnight 
Sun kuuluu ehdottomasti myös ke-
sän hienoimpiin golf-tapahtumiin! 
Odotankin jo innolla että pääsen 
näkemään tuttuja naamoja Talis-
sa. Tervetuloa myös kaikille uusille 
jäsenille, nähdään caddiemasterin 
toimistolla!

Sophie Brück
Olen 18-vuotias abiturientti Hel-
singistä. Golffia olen pelannut 
noin neljä vuotta ja olen ollut 
aikoinani mukana HGK:n far-
missa. Sen lisäksi olen aktiivinen 
tenniksen pelaaja. Tämä on en-
simmäinen kesäni cädärinä, joten 
odotan työstä sekä uusia haastei-
ta että ikimuistoisia kokemuksia. 
Toivon myös tutustuvani teihin 
jäseniin työn ohessa. Toivotan 
kaikille jäsenille aurinkoista kesää 
ja onnistuneita kierroksia! 

Marianne Kokko
Olen Marianne Kokko, 21-vuoti-
as lääketieteen opiskelija. Aloitin 
golfin pelaamisen muutama vuosi 
sitten ja pelaan harrastemieles-
sä. Tavoitteenani on vielä joskus 
päästä singelipelaajaksi. Odotan 
kesältä iloisia, golfintäyteisiä työ-
päiviä, mukavia pelaajia ja hyvää 
ryhmähenkeä niin pelaajien kuin 
työntekijöidenkin kesken! Onnis-
tunutta kauden alkua, ja nähdään 
cädärillä!:)

Milla Varelius
Head Caddiemaster

Toimiston terveiset
Keväinen tervehdys myös turkoo-
sin oven takaa toimistosta. Märän 
ja harmaan talven jälkeen näyttää 
onneksi lopulta siltä, että aurinko 
voittaa ja kesä koittaa sittenkin. 
Saimme talven aikana paljon uusia 
jäseniä ja on ollut nyt keväällä mu-
kavaa nähdä kuinka monet heistä 
ovat olleet todella aktiivisesti har-
joittelemassa Kivimakasiinissa, mu-
kana kevättalkoissa sekä käyneet 
tervehtimässä meitä toimistolla.

Yhtä mukavaa on ollut myös 
nähdä vanhoja tuttuja. Ylipää-
tään tuntuu, että ihmiset viettivät 
enemmän aikaa myös talvella Ta-
lissa. Syynä lienee ennen kaikkea 
ollut hieno talviharjoittelutila Ki-
vimakasiinissa. En ole oikeastaan 
kuullut kuin positiivista palautetta 
tilasta. Talviharjoittelutilaa onkin 
käytetty ahkerasti. Ainoastaan 
jouluaatolta ja joulupäivältä ei 
vihkossa tai Nexgolfissa ollut mer-
kintöjä, mutta kaikkina muina päi-
vinä ainakin joku on treenaamassa 
käynyt. Ensi talvelle palvelut vain 
paranevat, kun saamme käyttööm-
me simulaattorin, joka on itse asi-

assa jo asennettu paikoilleen. Kiitos 
kaikille tilan kuntoon saattamisessa 
mukana olleille, ja erityiskiitos Rin-
golle veden kantamisesta makasii-
niin. Ilman sitä olisi monen kahvi-
hammas jäänyt kolottamaan.

 Talven aikana on tehty viime 
vuosilta tuttu tasoitusten vuosi-
tarkistus. Sen myötä tasoituksesi 
on voinut nousta tai laskea mak-
simissaan 2 lyöntiä. Kone laskee 
vuositarkastuksen vaikutuksen 
automaattisesti vertaamalla vähin-
tään 8 kierroksen mediaanitulosta 
ohjearvoihin. Mikäli tämä mediaa-
ni poikkeaa tarpeeksi suuntaan tai 
toiseen, korjataan tasoitusta ylös- 
tai alaspäin.

 Tänä kesänä viikkokilpailut pe-
lataan torstaina. Toivomme täällä 
toimistossa, että korttien merk-
kaamiseen kiinnitettäisiin hieman 
viimevuotista enemmän huomio-
ta. Vaikka osaammekin monessa 
tapauksessa arvata pelaajan nimen, 
pitäisi sääntöjen mukaan kortissa 
olla selkeästi merkattuna pelaajan 
nimi, tiipaikka, jolta on pelattu, 
kilpailun nimi, päivämäärä ja lo-
puksi sekä pelaajan että merkkarin 
allekirjoitukset. Ei myöskään hait-
taa, vaikka kunkin reiän tulos olisi 
merkattu selkeällä käsialalla, ettei 
caddiemasterin tarvitse arvailla 
onko lyöntejä käytetty 3, 5 vai 8. 
Huolellisuus tuloskortin täyttämi-
sessä nopeuttaa tulosten laskemista 
sekä pienentää virheiden mahdol-
lisuutta tulosten syötössä.

Kesän aikana on taas luvassa 
monenlaisia tapahtumia, niin kuin 
voitte tästä lehdestä muualta lukea. 
Voisi sanoa, että jokaiselle löytyy 
jotakin, joten lämpimästi tervetu-
loa mukaan kesän tapahtumiin!

 Tiina Pulkkinen 
Palvelupäällikkö

Aleksi Sophie Marianne Milla Tiina
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 Kentänhoidon terveiset

 Edellisestä kaudesta on kieltämättä vaikea löytää positiivista sanottavaa. On sanomattakin selvää, että vaikeuksia oli enemmän 
kuin osattiin odottaa, myös virheitä tehtiin. Henkilökohtaisesti en osaa ajatella muuta, kuin että tästä on vain yksi suunta joka on 
eteenpäin. 

Yhtenäistä yhteenvetoa kaudesta 2014 on kovin vaikeaa saada aikaiseksi. Kentällämme on käynyt lukuisia asiantuntijoita ja 
golfkentänhoidon ammattilaisia, valitettavasti kukaan ei ole pystynyt antamaan yhtä selkeää vastausta ongelmiimme. Erinäisiä 
ongelmia kuitenkin on selvinnyt eri viheriöiltä. Näinpä oikotietä onneen ei yksinkertaisesti ole olemassa. Kärsivällisyyttä tullaan 
hyvin todennäköisesti tarvitsemaan myös jatkossa. Positiivista on kuitenkin, että toistaiseksi kaikkiin ongelmiimme on löytynyt 
konkreettisia ratkaisuja. 

Tällä hetkellä tilanne viime vuoteen verrattuna näyttää huomattavasti paremmalta. Ohessa muutama valokuva viime ja tältä 
vuodelta.

Tuukka Mönttinen kenttämestari

1. griini 2014 1. griini 2015

4. griini 2014 4. griini 2015

13. griini 2014 13. griini 2015
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Seniorit  

Onko ideoita?
Jokainen vapaaehtoinen klubitoiminta 
tarvitsee uusiutuakseen uusia ideoita. Jat-
kuva vanhan toistaminen käy ajan mittaan 
puuduttavaksi, jopa kuolettavaksi. Tuskin 
senioritoimintamme vielä ihan tuonen 
portteja koputtelee, mutta uudistumista 
kyllä kaivataan.  Kevään seniori-illassa 
4.5. klubitalollamme esittelemme hieman 
uudistuvan seniorimaanantaitapahtuman, 
mutta muutakin uutta ilmettä kaivataan. 
Mistä niitä ideoita sitten löytyisi? Vastaus 
on helppo: tietenkin jäseniltämme itsel-
tämme!

Uudistunut senioritoimikuntamme on 
jo ideoinut joitakin, mutta haastamme nyt 
kaikki seniorimme ideatalkoisiin toimin-
tamme kehittämiseksi. Löytyisikö esim. 
uusia kilpailumuotoja, ystävyysotteluja, 

joihin liittyisi hieman matkailua, talvi-
kaudeksi uutta yhteistä toimintaa, jotain 
täysin golfin ulkopuolista harrastusta esim. 
joltakin kulttuurin alalta tai vaikkapa oh-
jelmallisia seniori-iltoja? Ideoikaa vapaas-
ti, lupaamme palkita parhaan toteutetun 
uuden idean.

Talvikauden uutena ideana päätimme 
helmikuussa toteuttaa ohjatun ryhmä-
harjoittelun Kivimakasiinissamme Hen-
kan johdolla. Harjoitukset osoittautuivat 
varsin suosituiksi ja tämän kannustamana 
niitä voidaan jatkaa myös tulevina talvina. 
Ehkäpä jatkossa slaissit ja hukit eivät tal-
vehdi ihan niin hyvin kuin ennen! 

Vielä ehtii ehdottaa vaikkapa mielen-
kiintoisia lisäkilpailuja kesän senioriki-
soihin tai muuta toimintaa kesälle tai ensi 

talvikaudelle. Kaikki toimikuntamme jä-
senet ottavat ehdotuksia vastaan. Tässä 
ovat tämän kauden senioritoimikunnan 
jäsenet ja yhteystiedot:

Pj. Rauli Askolin, rauli.askolin@kesakatu.fi
Sihteeri Tiina Pulkkinen, 
toimisto@helsingingolfklubi.fi
Antero Väisänen, f.vaisanen@gmail.com
Ilona Lahtinen, ilonalahtinen45@gmail.com
Marja Virta, marjavirta.helsinki@gmail.com
Henri Soravuo, henri.soravuo@kolumbus.fi
Tapio Björklund, tapio.bjorklund@welho.com
Pertti Åkerberg, pertti.akerberg@luukku.com
Pekka Heinänen, pekka.heinanen@welho.com

Hyvää tulevaa pelikautta toivottaen,
Rauli Askolin

Valvojaksi Taliin
Etsimme vapaaehtoisia jäseniä valvojiksi kentälle ruuhkapäiviksi auttamaan pelaajia sujuvan pelin 
säilyttämisessä. Senioritoimikunta kokoaa valvojien ryhmän ja perehdyttää heidät tehtävään. Klubi 
tarjoaa vapaaehtoisille valvojille lounaan valvontavuoron aika. Valvojien kevätkokoontuminen pi-
detään toukokuun loppupuolella. Mikäli innostuit, ota yhteyttä toimistoon ja ilmoittaudu mukaan 
sähköpostilla toimisto@helsingingolfklubi.fi tai puhelimitse 09-22523713.
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Tarinoita Talista, Mure
Kun sain sisareltani joulukortin, missä pari 
hevosta vetää rekeä talvisessa maisemassa, 
niin tuli mieleeni HGK:n ensimmäinen ja 
viimeinen (?) hevonen. Tali oli ostanut juu-
ri ennen sotaa vuonna 1939 käytetyn trak-
torin ja samalla hankkinut Englannista en-
simmäisen kunnollisen väyläleikkurin. (Yksi 
osa tästä leikkurista on muuten museoituna 
tolpan päässä kivimakasiinille menevän tien 
vieressä.) Traktoriin vaihdettiin heti leveät 
rautapyörät painumien välttämiseksi. Silloin 
ei saanut vielä leveitä kumipyöriä ja voi vain 
kuvitella kuinka märkiä alaväylät silloin oli-
vat. Kun jatkosota syttyi vuonna 1941, niin 
monien muiden maamme traktorien muka-
na myös Talin traktori vietiin sotaan tykin 
vetäjäksi. Sodan päätyttyä ei HGK:n vetope-
li koskaan tullut takaisin vaan sen kohtalo-
na oli, kuten monen muunkin ”taistelijan”, 
hukkua sodan melskeisiin.

HGK sai kuitenkin korvauksena tilalle he-
vosen. Sodan jälkeen jäljelle jääneet vetope-
lit menivät maatalouteen, ei niitä golfken-
tille liiennyt. Hevonen sai nimeksi ”Mure”. 
Mure ei ollutkaan mikä tahansa heppa, vaan 
se oli oikea orlovilainen ratsu: iso, musta, to-
della komea ilmestys, jolla oli pieni valkea 

täplä otsassa ja kyrillisin kirjaimin tehty polt-
tomerkintä oikeassa takalavassa.

Onneksi sen uuden leikkuukoneen aisat 
oli säästetty ja ei muuta kuin Mure vetä-
mään! Mutta sepäs ei ollutkaan niin help-
poa. Leikkuukoneessa oli kolme leikkuuyk-
sikköä ja kai tavallinen maatiaishevonen sel-
laista olisi pystynyt vetämään mutta ei Mure; 
aivan kuin se olisi ylpeänä antanut ymmär-
tää: ”Minä olen ratsu, en minä tuommoista 
rakkinetta vetele”. Pitkien suostuttelujen 
jälkeen ”hän” kuitenkin suostui vetämään 
leikkuria mutta vain kahdella osalla.

Muren vieminen laitumelle työpäivän 
jälkeen oli minun, pikkupojan, tehtävänä. 
Laidun oli nykyisten väylien kahdeksan ja 
17 välissä oleva karheikko. Mure kyllä usein 
piti pientä poikaa pilkkanaan. Eräänäkin il-
tapäivänä, kun olin saanut hevosen liekaan 
rautakankeen, jonka päässä oli lenkki, ei 
mennyt varmaan kymmentä minuuttiakaan 
kun Mure jo tuli kartanon raittia ylämäkeen 
lieka ja rautakanki perässään! Mure oli kui-
tenkin kiltti hevonen ja saimme joskus sillä 
ratsastaakin. Se oli kyllä vähän pelottavaa 
kun se oli niin iso ja korkea.

Vuonna 1947 HGK hankki sitten A-mal-

lisen Ford pikkukuorma-auton vetäjäksi ja 
Muresta jouduttiin luopumaan. Isäni Lau-
ri Arkkola myi Muren mäkkyläläiselle he-
vosmiehelle, Pekka Näverille. Hän toimitti 
kuorma-ajurin hommia paikallisille yrittäjil-
le ajamalla mm. pienviljelijöiden tuotteita 
torille myytäviksi. Mure siis joutui kokopäi-
vähommiin ja ympärivuotiseksi! Talissahan 
Mure oli ollut töissä käytännössä vain puoli 
vuotta ja talvisin se teki pikkuhommia kar-
tanolle. Uusi järjestely ei sitten sopinut Mu-
relle alkuunkaan! Parin viikon kuluttua tuli 
Näveri Arkkolan luokse ja vaati rahoja kau-
pasta takaisin koska Mure oli kadonnut! No 
eipä mitään, rahoja ei tietenkään enää ollut, 
ne oli jo käytetty kentän kuluihin. Isäni sa-
noi, että kyllä hän entisenä sudenmetsästä-
jänä sen hevosenkin löytää! Ja niinhän siinä 
kävikin, Mure oli karannut työtekoa pitkäl-
le Huopalahden kaislikkoon, suunnilleen 
nykyisen väylä 12 oikealla puolella olevan 
kaatopaikan alueelle. Siellä se oli lymyillyt 
korvat luimussa päiväkausia, mutta nyt oli 
edessä paluu arkeen.

Terveisin ja hyvää kautta!
Asko Arkkola

Helsingin Golfklubin Klubikortti 
Jäsenillä on mahdollisuus lunastaa itselleen HGK:n klubikortti. Kortti toimii avaimena Caddiemastertaloon sekä 
rangekorttina. Klubikortin hinta on 10 euroa, joka sisältää viisi koria rangepalloja. Sen jälkeen klubikortille voi 
ladata 10 korin latauksen jäsenhintaan 15 e tai 30 korin latauksen jäsenhintaan 40 e.

Toukokuun loppuun asti on voimassa myös erikoistarjous jäsenille eli 20 korin lataus kymppikortin hinnalla 15 e. 
Kortin voi lunastaa caddiemasterilta, jotka myös neuvovat tarvittaessa sen käytössä.
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volvossa on uusi

MALLIVUOSI 2016 NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ BILIASSA.

TEHOKKAAMPI 
ja vähäpäästöisempi moottori 

nyt kaikissa kokoluokissa. 

Volvo V60 T4 alk. autoveroton hinta 31 400 €, autovero 8 739, 12 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 40 739,12 €. Autoedun verotusarvo vapaa autoetu 795 €/kk, 
käyttöetu 815 €/kk. Polttoaineen kulutus EU-yhd. 5,8 l/100 km, CO2 -päästöt 135 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. 

TEHOKKAAMPI
ja vähäpäästöisempi moottori 

nyt kaikissa kokoluokissa. 

VOLVO V60 T4 190 HV | 135 G alk. 40 740 €

BILIA OLARI

Olarinluoma 8

010 8522 884

BILIA HERTTONIEMI

Puusepänkatu 2

010 8522 886

AUTOMYYNTI

Ma–pe klo 8-18 

La klo 10–16

BILIA KAIVOKSELA

Vantaanlaaksontie 6

010 8522 881
BILIA.FI 

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

NexGolfin kautta pääset mm:
• tekemään ajanvarauksen
• muokkaamaan yhteystietojasi
• syöttämään ja tarkastelemaan tuloskortteja
• tarkistamaan pelikaverin tasoitustiedot
• ilmoittautumaan kilpailuihin ja tarkastelemaan omia ilmoittautumisia
• vastaanottamaan laskut sähköisesti ja tarkastelemaan omaa laskuarkistoa
• valitsemaan Golflehden tilaustavan, joko perinteinen paperinen tai sitten digilehti

Uudet bägilätkät

Kaikki HGK:n aktiivijäsenet tulevat saamaan uuden metallisen bä-
gilätkän kesän alussa. Samalla luovutaan vuositarroista. Lätkä on 
mahdollisuus saada myös nimikoituna. Tällöin sen hinta on 10 e. Il-
man kaiverrusta lätkä on jäsenille ilmainen. Mikäli haluat nimikoinnin, 
ilmoita siitä caddiemasterille 22.5. mennessä.


