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Tätä kirjoittaessani ulkona on edelleen 
mitä mainioin pelisää. Kehnohkon ja 
varsin kylmän alkukesän jälkeen 
saamme siis hyvitystä loppukaudelle 

edelleen jatkuvista lämpimistä keleistä. 
Pelimäärien suhteen taitaakin käydä 
niin, että kuluva kausi jää historiaan yh-
tenä vilkkaimmista vuosista. Suotuisten 

pelikelien lisäksi kierrosmäärään on vai-
kuttanut arvatenkin myös kentän selke-
ästi parantunut kunto. Viheriöt ovat ol-
leet tasaiset, alaväylien kuivatusprojek-

tin tulokset ovat selvästi näkyvissä ja 
oleellisesti vähennetty väyläkastelu on 
parantanut rulleja ja väylien pelatta-
vuutta. Heti perään on kuitenkin todet-

tava, että vaikka suunta onkin oikea, 
emme voi tai saa tyytyä tähän. Parannet-
tavaa on kosolti. 

Helsingin yleiskaavakeskustelu käy 

tänä syksynä kiivaimmillaan. Kaikki me-
diat, perinteisistä sosiaaliseen, ovat 
täynnä kirjoituksia ja mielipiteitä me-
neillään olevasta prosessista. Tyypilli-

sesti jokaiseen asiaan löytyy niin puolus-
tajia kuin vastustajiakin. Tali ei ole mi-
tenkään poikkeus ja miksi olisi? Suu-
rimmalle osalle suomalaisista, päättä-

jistä puhumattakaan, lajimme ei ole 
lainkaan tuttu. Eikä golfin kehnohko 
imago lajina mitenkään auta asiaa. Fak-
taa on kuitenkin, että lajimme harrasta-

jia on n. 145.000. Golfliiton rekisterin 
mukaan yli 26.000 edellä mainituista il-
moittaa kotikaupungikseen Helsingin. 
Helsingissä on kolme kenttää ja Laajasa-

lon hauska 6-reikäinen par3-kenttä. Jä-
seniä näillä kolmella kentällä on hieman 

alle 3.000, eli siis aika vähän kysyntään 
nähden. Vertailun vuoksi todettakoon, 
että Tukholmassa on kymmenen 18-rei-
käistä kenttää, kahdeksan 9-reikäistä 

kenttää ja kolme par3-kenttää. Täyteen 
rakennetussa Amsterdamissakin on viisi 
18-reikäistä ja seitsemän 9-reikäistä 
kenttää. Lontoon kaupungin alueella 18-

reikäisiä kenttiä on peräti 34, puolikkai-
takin seitsemän kappaletta. Niinpä ei 
kannata väittää, ettei golf lajina sopisi 
kaupunkiin. 

HGK:lla on voimassa oleva vuokraso-
pimus vuoden 2034 loppuu saakka. 
Siitä huolimatta nyt on oikea aika käydä 
keskusteluja kaavaa valmistelevien ja 

kaavasta päättävien kanssa. Näin johto-
kunta on toiminutkin, tapaamisia on ol-
lut paljon eri toimijoiden kanssa. Loppu-
tulokseen vaikuttavat ainakin Helsingin 

kaupunginsuunnitteluvirasto virkamie-
hineen, helsinkiläiset palautteineen, 
Helsingin kaupunginsuunnittelulauta-
kunta, Helsingin kaupunginhallitus, 

Helsingin kaupunginvaltuusto jne. Oma 
käsitykseni on, että HGK:lla on hyvä tu-
levaisuus ja pelaaminen Talin kartanon 
alueella jatkuu pitkälle nykyisen vuokra-

sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 
Lopuksi haluan muistuttaa yhdis-

tyksen syyskokouksesta. Se pidetään 
tiistaina 24.11. klo 18.00 alkaen Metro-

polian tiloissa Vanhalla Viertotiellä. Ter-
vetuloa, nähdään siellä. 

Lauri Gulin  

 
 

 
 
Tiedotustoimikunta 
Lauri Gulin 

Tiina Selin 
Milla Varelius 
Tiina Pulkkinen 
 

Paino 
Libris Oy 
 
Julkaisija 

Helsingin Golfklubi ry. 
HGK:n kotisivu: 
www.helsingingolfklubi.fi 
 

Painos 
1 250 kappaletta 
Lähetään jäsenille perhejake-
luna ja kaikille Suomen Golf-

seuroille. Seuraava lehti il-
mestyy huhtikuussa 2016. 
Artikkelit tulee lähettää 
28.2.2016 mennessä osoit-

teella toimisto@helsingingolf-
klubi.fi. 
 
HGK:n toimisto 

 
Palvelupäällikkö 
Tiina Pulkkinen  

puh. 040 7558 358 
Sähköposti: 
tiina.pulkkinen@helsingin-
golfklubi.fi 

 
Kenttämestari 
Tuukka Mönttinen 
puh. 040 766 4394 

Sähköposti: 
tuukka.monttinen@helsingin-
golfklubi.fi 
 

Head Caddiemaster 
Milla Varelius 
puh. 09 2252 3713 
Sähköposti: 

toimisto@helsingingolfklubi.fi 
 
Päävalmentaja 
Henrikki Tolonen 

puh.050 525 5685 
 
Valmentajat 
Juhani Hämäläinen 

puh.050 438 5125 
 
Jani Saarinen 
puh.040 580 1747 

 
Ari-Pekka Koutuaniemi 
puh. 045 154 2716 
 

Ravintola 
puh. 09-22523717 
Sähköposti: 
talinkartano@yritysjuh-

lat.com 
 
 
Kansi: Mea Hästbacka, Roope 

Kakko ja Aaro Tuukkanen 

Syyskokous 
 

HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 24.11.2015 klo 18:00. Kokous-

paikkana toimii Metropolian ammattikorkeakoulu osoitteessa Vanha Viertotie 
23. Ilmoittautuminen ja kahvitus alkavat klo 17:00. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat. Johtokunnan erovuoroi-

sina jäseninä ovat kenttä- ja rakennustoimikuntien puheenjohtajat. 

Puheenjohtajalta 
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Pelaatko aina samassa peliseurassa? Py-

säköitkö aina autosi samaan paikkaan? 
Laitatko aina ensin oikean golfkengän 
jalkaan? Ihminen rakentaa itselleen 
usein sääntöjä ja tapoja, joita on vaiva-

tonta seurata ja toteuttaa.   
Oletko huomannut mitä tapahtuu, 

jos joku aamu parkkipaikkasi onkin va-
rattu tai peliseuraan on lyöttäytynyt 

joku vieraspelaaja ilman omaa seuraa?  
Joudut todennäköisesti pois omalta mu-
kavuusalueeltasi ja käyttäytymisesi 
muuttuu. 

Me teemme usein asioita vanhasta 
tottumuksesta samalla tavalla, tehden 
itsellemme omia sisäisiä sääntöjä.  Mitä 
jos alkaisit rikkomaan noita omia sään-

töjäsi? Sinä, joka et koskaan ota osaa ki-
saan, ilmoittaudu ainakin yhteen kisaan 
ensi kesänä! Sinä, joka aina pelaat sa-
mojen ystäviesi kanssa, lähde kerran ke-

sässä vieraiden ihmisten kanssa pelaa-
maan tai sinä, joka pidät harjoittelua 
lahjattomien hommana, käy kerran ke-
sässä rangella! 

Ideana on yksinkertaisesti viedä it-
sensä pois omalta mukavuusalueeltaan 
ja haastaa itsensä tekemään asioita toi-
sin. Oletko huomannut, että kun lähdet 

kisaamaan tai vieraiden ihmisten 
kanssa pelaamaan, keskityt pelaami-
seen eri tavalla kuin ystävien kanssa pe-
latessa? Kun oikein tarkastelee itseään, 

huomaa myös, että kun keskittyy siihen 
mitä on tekemässä, useammin onnistuu. 

No miksi se iän ikuinen kisan pelaa-
minen on sitten välttämätöntä? No ei ole, 

mutta jos vie itsensä ”epämukavuusalu-
eelle”, jossa ei välttämättä ole ihan luon-
nollista olla, huomaat että oma pelisi ke-
hittyy ja huomaat myös pystyväsi suori-

tuksiin, joihin ei muissa tilanteissa ole 
pystynyt. Kisan pelaamisessakin täytyy 
muistaa, että aina ei tarvitse voittaa 

koko kisaa, riittää kun voittaa itsensä 
edes siinä, että osallistuu. Aina ei voi 
heti saada yli 36 pistettäkään kasaan. 

No miksi se vieraiden kanssa pelaa-

minen on sitten niin tärkeää? No siksi, 
että golf on sosiaalinen laji ja kierroksen 
aikana oppii tuntemaan itsensä lisäksi 
uusia ihmisiä, joista voi jopa tulla ystä-

viä. Vähintään tuntee seuraavalla ker-
ralla pihalla kohdatessa ja uskaltaa moi-
kata.  

Mitä muita sääntöjä voisi vielä rik-

koa? No mitäpä jos pelaisit yhden kier-
roksen joltain muulta teeltä kuin nor-
maalisti, naiset voivat kokeilla sinistä, 
miehet jopa punaista? Olisiko se niin 

kauheaa? 
Talven aikana jokainen voi miettiä 

oman sääntönsä, jonka aikoo ensi ke-
sänä rikkoa ja luvata toteuttaa sen ke-

sän aikana: käydä rangella, osallistua 
kilpailuun, tai pelata vieraan ihmisen 
kanssa! Aina ei tarvitse edes olla niin an-
kara itselleen: sinä, joka aina lasket tu-

losta päässäsi, mitä jos kerran et laskisi 
vaan nauttisit vaan seurasta, kelistä ja 

kentästä? Golfista voi nauttia niin mo-
nella eri tavalla.  

Nyt osa meistä vaipuu talvihorrok-
seen ja osa suuntaa ulkomaille pelaa-

maan. Meillä on Talissa loistavat talvi-
harjoittelu mahdollisuudet, joten olisiko 
sinun rikottava sääntösi vaikkapa simu-
laattorin kokeilu tai lähipelitreeni maka-

siinin yläkerrassa? Mahdollisuuksia on 

monia, kunhan käytämme niitä hyväk-
semme! Rikkokaa sääntöjä ja tutustu-
kaan toisiinne, osoitetaan kaikille että 
me emme ole niin vanha ja kaavoihimme 

kangistunut kuin ulkomaailma luulee! 
Hyvää talvea kaikille! 

Naisten kapteeni Outi   

Rikotaan sääntöjä vol 2 

Tule mukaan toimimaan! 
 
Klubitoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja luoda yhteisöllisyyttä. Minä uskon 
siihen että tämä yhteisöllisyys on se millä me erotumme muista seuroista, 

luomme itse sen tunnelman klubilla. Midnight ja klubin päättäjäiset ovat eh-
dottomasti meidän kauden päätapahtumia, tänä kesänä keli teki tepposet 
keskikesällä mutta helli meitä päättäjäisissä, kiitos kaikille osallistujille, te 
teettä näistä tapahtumista niin hienoja. Ensi kesänä on tarkoitus järjestää ai-

nakin yksi iso kisa kesän alussa vain klubilaisille, ideoita kisaan otetaan vas-
taan talven aikana. Jos sinulla on ideoita tai muuten halua olla mukana ke-
hittämässä klubin tapahtumia otamme toimikuntaa uusia jäseniä mielel-

lämme.  

Aloittaisitko treenaamisen? 

Vai osallistuisitko poikkeuksellisesti kilpailuun vuonna 2016? 
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Helsingin Golfklubi on yltänyt saavutuk-
seen, josta voi vain harva seura maail-
massa ylpeillä: klubin jäsenistä peräti 

kolme kiertää ammatikseen European 
Touria, heistä tosin vain Roope Kakko 
pelaavana ammattilaisena. Talin vahvaa 
caddie-perinnettä puolestaan jatkavat 

Roopen vakio-caddienä työskentelevä 
Lauri “Late” Hämäläinen sekä Mikko 
Korhosen kartanlukijana toimiva Karri 
Kakko, Roopen isoveli. Koko kolmikon 

työt on turvattu ainakin kauden 2016 
loppuun asti, sillä sekä Roope Kakko 
että Mikko Korhonen ovat hankkineet it-
selleen vahvan pelioikeuden ensi kau-

delle.     
Roope Kakosta tuli elokuussa HGK:n 

pitkän seurahistorian ensimmäinen pe-
laaja, joka on kyennyt voittoon Euroo-

pan pääkiertueella. Kakko voitti Ma-
deiralla pelatun European Tourin ja 
haastajakiertue Challenge Tourin yhteis-
kilpailun, Madeira Island Openin, va-

kuuttavan esityksen jälkeen. Samalla 
hänestä tuli ensimmäinen ET-voittoon 
kyennyt suomalaispelaaja Mikko Ilosen 
jälkeen. Onnentoivotuksia historialli-

sesta saavutuksesta on sadellut Talissa 
sekä Roopelle että hänen perheelleen. 

“Isä on saanut osakseen paljon on-
nitteluja ja mukavia, lämpimiä sanoja. 
Kaikkein eniten lämmittävät saamani 

onnittelut Talin vanhemmilta jäseniltä, 
jotka ovat seuranneet pelejäni jo junnu-
vuosista lähtien”, Roope kertoo. 

Roope Kakko aloitti golfharrastuk-
sensa jo ennen kouluikää, 80-luvun lo-
pulla Portugalissa. Seppo-isä laittoi Ta-

lin jäsenhakemuksen heti vetämään, 
mutta jäseneksi Roopea ei siltä istu-
malta vielä huolittu. Suomessa ura alkoi 
isän synnyinkaupunki Kotkasta, Mussa-

lon kentältä. 

“Ensimmäiset Talin kierrokseni pela-
sin salaa isän seurassa, ja Hämäläisen 
Laten kanssa kerättiin kierroksen ai-

kana bägi täyteen pulloja. Vuonna 1992 
päästiin sitten molemmat Talin jäse-
niksi”, Roope kertaa. 

Talin harjoitusringit ja leveä kilpape-

laajien joukko tarjosivat hyvän kasvu-
alustan tulevalle ammattilaisuralle. 
Pohja Roopen suuriin vahvuuksiin kuu-
luvalle rohkealle lähipelille luotiin lähes 

jokapäiväisissä pikkukisoissa griinien 
ympärillä. Myös pitkälle lyömisen pe-
rinne oli Talin kilpagolfareiden keskuu-
dessa vahva. Suurin esikuva oli miesten 

maajoukkueessa pelannut Jani Saari-
nen. 

“Jania härnäsin jatkuvasti. Otin hä-
nen kanssaan puttikisoja, joiden voitta-

misesta sain palkinnoksi jätskiä. Jos hä-
visin, minun ei tarvinnut maksaa mi-
tään”, Roope kertaa. “Ja kenttähän on 
loistava. Talissa opin pelaamaan tätä pe-

liä.” 
Roopesta kasvoi jo varhaisessa vai-

heessa yksi Suomen kärkijunioreista ja 
amatööriura eteni nousujohteisesti. 

Miesten Suomen mestaruutta hän juhli 
vuonna 2002 Ruuhikoskella, kaksi 

Roopen johdolla kolme Talin 
kasvattia European Tourilla 

 

“Ensimmäiset Talin kierrokseni 

pelasin salaa isän seurassa, ja 

Hämäläisen Laten kanssa kerät-

tiin kierroksen aikana bägi täy-

teen pulloja. Vuonna 1992 pääs-

tiin sitten molemmat Talin jäse-

niksi” 
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vuotta myöhemmin hän vei amatöörinä 

nimiinsä Challenge Tourin Espoon osa-
kilpailun. Ammattilaiseksi Roope siirtyi 
välittömästi Espoon yllätysvoiton jäl-

keen, 22-vuotiaana. 
Ensimmäistä voittoaan ammattilai-

sena Roope sai kuitenkin odottaa pit-
kään. Uran avausvoitto irtosi vasta 

vuonna 2013, Challenge Tourin Omanin 
osakilpailusta. Saman vuoden päät-
teeksi hän lunasti pelioikeuden Euro-
pean Tourilla sijoittumalla Challenge 

Tourin rahalistalla kahdeksanneksi. 

Kausi 2014 oli kuitenkin vaikea ja rikko-
nainen eikä Roope onnistunut uusimaan 
pelioikeutta. Kausi 2015 alkoi jälleen 
Challenge Tourilta. Elokuussa kaikki 

vihdoin muuttui. 

“Olin valmistautunut Madeiran yh-

teiskilpailuun koko talven. Tiesin osaa-
vani rakentaa Santa da Serran kentälle 
sopivan pelisuunnitelman ja ajatus en-

nen kilpailua oli selkeä: voitto veisi 
ET:lle. Siihen uskoin alusta loppuun”, 
Roope kertoi voittonsa jälkeen. 

Madeira Island Openin voittotaiste-

luun Roope nousi kolmannella kierrok-
sella pelattuaan loistavan 64 (-8) lyönnin 
kierrostuloksen. Paras oli kuitenkin vielä 
näkemättä. Päätöskierroksen huipputu-

los 63 (-9) siivitti Roopen uran ensim-
mäisen voittoon European Tourilla ja ta-
kasi kauden 2016 loppuun asti ulottu-
van vahvan voittajakategorian pelioikeu-

den. Neljän kierroksen yhteistulos 24 
alle par’in oli perinteikkään Madeira Is-
land Openin kilpailuennätys. 

“Herkkä hetki tuli 16. reiällä, kun pe-

lasin niin hyvin kuin vain voin. Voitto al-
koi lähestyä ja kyynel tuli silmäkul-
maan. Oli vaikeaa olla miettimättä, 
kuinka pitkään olin tästä ET-voitosta 

uneksinut”, Roope kertoi. 
Caddie Lauri Hämäläinen oli kilpai-

lun ratkaisuhetkillä tärkeässä roolissa. 
“Late” antoi ystävälleen ja työnantajal-

leen laulujen sanoja hyräiltäviksi, jotta 
Roopen ajatukset pysyivät viimeisten rei-
kien aikana koossa. Voitto varmisti myös 
Hämäläiselle työpaikan ensi kaudeksi.  

“Late jätti työnsä vapaaehtoisesti ja 

tykkää caddienä työskentelystä yli kai-
ken. Minulla on käynyt hyvä tsägä, että 
olen saanut sellaisen kaverin bägiini. 

Late on aina hyvällä tuulella. Jos toisen 
naama alkaa reissussa ärsyttää, se joh-
tuu aina minusta”, Roope naurahtaa. 
Onni on ollut sikälikin matkassa mu-

kana, että Roope saa samalla viettää pal-
jon aikaa myös isoveljensä Karrin 
kanssa. Ensi kaudella oletettavasti jopa 
aiempaa enemmän, kun hän pelaa 

Mikko Korhosen kanssa vahvoilla kate-
gorioilla useita samoja European Tourin 
osakilpailuja. 

“Karri on aina ollut parhaita kaverei-

tani. Kiertueella reissaaminen käy työstä 
ja siksi on tosi kiva, että on kavereita 
mukana”, Roope toteaa. 

“Se on iso henkinen voimavara, var-

sinkin nyt, kun olen perheellinen ja mel-
kein aina on vähän ikävä kotiin.”  

Kotikonnuille ehtiessään Roopen tie 
käy yhä toisinaan Taliin, vaikka golfam-

mattilaisen arjessa vierailut tutulle koti-
kentälle ovatkin harventuneet. Roope 
piti kuitenkin kunnia-asiana, että pääsi 
jakamaan Talin Junnu Cupin palkinnot 

yhdessä Laten kanssa heti ET-voiton jäl-
keisellä viikolla. ”Oli hieno palata kotiin 
ja omien joukkoon”.  

”Minulla on käynyt hyvä tsägä, 

että olen saanut sellaisen kave-

rin bägiini. Late on aina hyvällä 

tuulella. Jos toisen naama alkaa 

reissussa ärsyttää, se johtuu 

aina minusta.” 

 

Talin mestaruuskisojen iloinen porukka lähetti Roopelle onnittelut ET-voitosta heti tuoreeltaan. 
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Toteutimme kauden 2015 jäsentyytyväi-

syyskyselyn hetki sitten ja tässä pieni 
yhteenveto siitä, mitä se kertoi meille. 
Aina on parannettavaa ja korjattavaa, 
siitä ei päästä mihinkään. Luimme pa-

lautteita kuitenkin myös hymyssä suin, 
koska oli siellä paljon hyvääkin. Kentän 
parantunut kunto erityisesti viheriöiden 
osalta noteerattiin ja tämä näkyykin 

kierrosmäärien kasvuna, josta lisää leh-
den loppupuolella. Kiitos vielä kaikille 
palautekyselyyn vastanneille, meille 
työntekijöille on tärkeää saada pa-

lautetta toiminnastamme. 
Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 

kaiken kaikkiaan 145 jäsentä. Vastaa-
jien määrä oli heikko verrattuna viime 

vuosiin. Vastaukset eroavat paikka pai-
koin suuresti toisistaan, mutta tämä lie-
nee normaalia missä tahansa yhtei-
sössä, jossa on eri ikäisiä ja eri elämän-

tilanteessa olevia ihmisiä. Hyviä kehitys-
ehdotuksia kuitenkin kyselystä löytyi. 

Luonnollisesti kenttä ja sen kunto 
puhuttivat ihmisiä eniten. Kentän kunto 

arvioitiin etenkin griinien osalta parem-
maksi kuin vuosiin. Huolta herättivät 
kuitenkin esteet, erityisesti bunkkerit, 

sekä harjoitusalueen heikohko kunto. 
Lisäksi toivottiin yläputtigriinin kuntoon 
laittamista sekä 18. mutkan vanhan lä-
hipeliharjoitusalueen kunnostamista. 

Klubin järjestämiin kilpailuihin ja ta-
pahtumiin on ollut huono osanotto jo 
vuosia. Noin puolet vastanneista osallis-
tui kilpailuihin ja puolet ei. Suurimman 

osan mielestä kilpailuja ja tapahtumia 
on sopivasti, mutta joidenkin mielestä ne 
vievät liikaa aikaa. Kilpailutoimikunta 
pyrkii uudistamaan kilpailukalenteria 

niin, että osallistujamäärät saataisiin 
kasvuun. Lisäksi huomiota tullaan kiin-
nittämään kilpailun palkintoihin sekä 
itse kilpailutapahtumaan. Tähän tullaan 

jatkossakin tarvitsemaan vapaaehtoisia 
kilpailutoimitsijoita: tuomareita ja start-
tereita. 

Toimikuntien toiminta ei juuri herät-

tänyt mielipiteitä. Onko hiljaisuus sitten 
hyvä merkki vai eikö olla ihan varmoja 
mitä toimikunnat tekevät ja miten ne toi-
mivat? Asia, johon kyselyn toimikunta-

osiossa otettiin eniten kantaa, oli klubi-
huoneen keskeneräinen sisustus. Tämä 

asia tullaan korjaamaan talven aikana ja 

ensi kesänä klubihuone toivottavasti on 
entistä ehompi. 

Muhiva mahdollinen murheenkryyni 
Talissa on kyselyn mukaan pelinopeus ja 

valvonnan puute. Toki tämäkin asia ja-
kaa mielipiteitä ja täytyy sanoa, että 
meille tänne toimistoon ei tullut kesän 
aikana paljoakaan soittoja hitaista kier-

roksista. Kentällä oli tänä vuonna usein 
todella täyttä, kuten kierrostilastoista 
lehden loppupuolella näkee. Niinpä tali-
laisten perinteinen kolmen tunnin kier-

ros ei useimpina päivinä toteutunut aa-
mua lukuun ottamatta. Valvontaa ei kui-
tenkaan kentällä tänä vuonna juuri ollut 
ja sitä kaivattiin useissa palautteissa. 

Pyrimmekin ensi vuonna parantamaan 
valvontaa. 

Toinen asia, joka pelinopeuteen liit-
tyy, on ohittaminen. Asko Arkkola on 

pyynnöstämme kirjoittanut jutun tähän 
lehteen ohittamiseen liittyen. Otta-
kaamme siis siitä kaikki oppia ensi ke-
sää varten, jotta ohitukset sujuisivat 

jouhevammin. 
Ravintolan saama palaute oli erittäin 

kaksijakoista. Numeraalinen kokonais-

arvio eivät juuri poikenneet viime vuo-
desta. Sanallisissa kommenteissa osa 
kiitteli ja osa moitti buffalounasta ja vit-
riinitarjontaa. Ravintola-auton koettiin 

olevan hyvä lisä palvelun, mutta sen 
suppeita aukioloaikoja kritisoitiin. Ensi 
kesänä ravintola-auton aukioloaikoja 
pyritään pidentämään niin, että se palv-

velisi myös työssä käyviä pelaajia sekä 
aamupelaajia. 

Tiedottamiseen ja toimiston toimin-
taan oltiin kyselyssä suhteellisen tyyty-

väisiä, mutta parannettavaa siltäkin sa-
ralta löytyy. Tulemme toimistossa uudis-
tamaan talven aikana Talin nettisivut ja 
uutiskirjee. Kyselystä tuli hyviä vinkkejä 

uudistustyöhön. Myös Talin lehti näyt-
tää toivottavasti ensi keväänä vähän tuo-
reemmalta ja olemme saaneet mukaan 
myös uusia kirjoittajia. Otamme myös 

miellämme vinkkejä ja apua vastaan eli 
meille voi rohkeasti soittaa, laittaa säh-
köpostia ja nykäistä hihasta, jos hyviä 
ideoita tai neuvoja on. 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastan-
neista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, 

että HGK:n laatutaso on vuoden aikana 

parantunut. Tämä lämmittää kovasti 
mieltä ja antaa virtaa kohti uutta kautta. 
Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta ja 
tehdään yhdessä kesästä 2016 vielä pa-

rempi! 
Toimiston Tiina ja Milla 

 
PS. Arvonnassa onnetar potkaisi Martti 

Larjoa, jota odottaa vuosikokouksessa 
100 euron arvoinen lahjakortti Talin pro 
shopiin.  

 

Harjoitusalueiden kunto ja 
valvonnan puute puhuttivat 
jäsenkyselyssä 

Toimiston aukiolo  
talvella 
 

Toimisto on joululomalla 
14.12.2015 - 8.1.2016 

 
Emme vastaa sähköposteihin ja 

puheluihin kyseisenä aikana.  
Toimisto kiittää kaudesta 2015 
ja toivottaa kaikille mukavaa tal-
vea! 
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Caddiemasterin kesäaamu Talissa alkaa 
lähes kukonlaulun aikaan. Aamun ru-
tiineihin kuuluu lipun nosto, Askon ter-

vehtiminen sekä postilaatikon tyhjentä-
minen. Jotta päivittäinen askelmäärä 
saadaan täyteen, käymme kipaisemassa 
parhaimmillaan kaikki kymmenen au-

toa maneesista. 
Aamu jatkuu erilaisten teknisten 

laitteiden virittämisellä ja sitten olemme-
kin valmiita ottamaan vastaan päivän 

ensimmäiset pelaajat. Tai itse asiassa 
ensimmäiset tulevat jo viitosta ylös mei-
dän töihin tullessamme. 

Puhelin alkaa piristä aika tarkalleen 

silloin, kun yöviesti menee pois päältä. 
Paitsi ajanvarauksia, tulee puhelimitse 
myös paljon muita kysymyksiä. Milloin 
pelataan se tai se kilpailu, mitä ruokaa 

tänään on ja millainen sää Talissa tulee 
olemaan muutaman tunnin päästä? Eri-
koisalaamme onkin ainakin loppu-
kesästä sääennusteiden tekeminen. 

Moni meistä on harkinnut meteorologin 
koulutuksen suoritusta, sillä kokemusta 
sääkarttojen ja ukkostutkan lukemi-
sesta on kesän aikana kertynyt aimo an-

nos. 
Caddiemasterina pääsee tutustu-

maan myös muihin tieteisiin, kuten psy-
kologiaan, historiaan, biologiaan sekä fy-

siologiaan. Myös teknisiä taitoja tarvi-
taan. Toimimme mm. it-tukihenkilöinä, 
käynnistämme sujuvasti niin rangeko-
neen kuin kompurankin. Sammuneet 

golfautot hoidamme pois kentältä Eetun 
pajalle ja loukkaantuneille eläimille ti-
laamme tarvittaessa kyydin.  

Kilpailupäivät tuovat vielä lisää vaih-
telua monipuoliseen toimenkuvaamme. 
Varsinkin isompien kisojen aikaan Ta-

lissa vallitsee aivan oma kisailmapii-
rinsä, jolloin kaikki puhaltavat yhteen 

hiileen. Lisämaustetta näihin päiviin 
tuovat myös vapaaehtoiset kisatoimitsi-
jat sekä ulkopuolinen kilpailuorganisaa-
tio. Voisi sanoa, että kisat ovatkin 

työmme suola. 
Kenttä ei kuitenkaan täysin hiljene 

sadepäivinäkään vaan uskollisimmat jä-
senet käyvät pelaamassa lähes päivittäi-

sen kierroksensa kosteudesta huoli-
matta. Näiltä kokeneilta kenttäketuilta 
kuulemme myös mielettömiä tarinoita 

Talista vuosien varrelta. 
Vuoromme sujuvat siis varsin moni-

naisissa merkeissä ja kahta samanlaista 

päivää tuskin on kesän aikana ollut-
kaan. Päivän taittuessa iltaan, on aika 

laskea lippua, tarkastaa paikat sekä sul-
kea ovet.  

Näin syksyn tullen on myös aika kiit-
tää kaikkia teitä mahtavasta kesästä! 

Treenatkaa, hiihtäkää, ottakaa aurinko, 
nauttikaa ja ennen kaikkea levätkää tal-
vella. Kevät tulee kuitenkin ennen kuin 
arvaammekaan! 

 
Allu, Olivia, Sami, Sophie & Milla 

  

Terveiset tiskin takaa 
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Kilpailutoimikunta päätti tänä syksynä 
ensi kertaa palkita menestyneitä kilpa-

pelaajia erityismaininnoin. Ensim-
mäiseksi vuoden junioripelaajaksi valit-
tiin Martin Plukka ja vuoden kilpapelaa-
jaksi Petri Lehto. 

Vuoden junioripelaajaksi valitun 
Martinin ensikosketus golfiin tapahtui 
Espanjassa, kun hän sai 2-vuotiaana 
syntymäpäivälahjaksi golfmailan. Taliin 

Martin tuli jäseneksi 10-vuotiaana 
vuonna 2008. Kehitys on ollut vakaata ja 
tänä vuonna usea asia loksahti kohdal-
leen. Kesän kruunasi SM-kultamitali 

alle 18-vuotiaiden reikäpelissä.  
Golfissa Martinia motivoi tietysti ki-

soissa pärjääminen, mutta myös harjoit-
telu itsessään on hänestä hauskaa. Esi-

kuva on aina ollut sama, Tiger Woods ja 

Martin haluaisikin päästä pelaamaan 
tämän kanssa kierroksen, jos saisi peli-

kaverikseen valita kenet vain. 
Martin pelaa vielä nykyään yleensä 

ilman caddieta, mutta hänen suosik-
kicaddiensa olisi joku rauhallinen tyyppi. 

Kysyttäessä parasta treenivinkkiä ei 
Martin nimeä mitään tiettyä harjoitusta 
vaan kehottaa keskittymään keskittymi-
seen. Eli ilman selkeää focusta, ei mi-

kään treeni tuota toivottua tulosta.  
Lopuksi vielä lyhyt lista Martinin 

suosikkeja: 
Maila: Driver. ”Sillä tulee hyvänä päi-

vänä mieletön fiilis, kun pystyy tiiltä lyö-
mään kaikella voimalla pallon väylälle.” 
Väylä Talissa: 15. Mielenkiintoa väylälle 

tarjoaa se, kun avauksella pystyy haas-
tamaan greeniä. Väylä sopii itselle sil-

mään ja erittäin harvoin teen sillä huo-
non tuloksen. Klubiravintolan annos: 

Klubihampurilainen. Kilpailu Talissa: 

Erkko Trophy. 
Talin ensimmäiseksi vuoden kilpape-

laajaksi valittu Petri Lehto aloitti golfin 

puolestaan 10-vuotiaana green card 
kurssilta Vierumäeltä. ”Voitin siellä 
kurssin päätteeksi järjestetyn kilpailun 
kuulemma varsin kohtuullisella margi-

naalilla seuraavaan. Ehkä into kilpaile-
miseen syntyi jo siellä.” Varsinainen pe-
laaminen alkoi sitten seuraavana kesänä 
Masterissa. Taliin Petri tuli jäseneksi yh-

dessä siskonsa kanssa vuonna 2001.  

Petri on kilpaillut juniorista saakka 
melko aktiivisesti. ”Urani huipulla olin 

2000-luvun alkupuolella, jolloin olin 
myös lyhyen aikaa miesten maajouk-
kueryhmissä. Parhaat saavutukset ovat 
myös siltä ajalta, Erkko Trophyssä olin 

jaetulla 2. sijalla vuonna 2001. Voittoon-
kin oli hyvät mahdollisuudet, mutta lo-
pulta jäin 2 lyöntiä voittajasta. Vuonna 
2002 pääsin silloisen Finnish Golf Tou-

rin Kotkan osakilpailussa uusintaan voi-
tosta, mutta Panu Kylliäinen osoittautui 
paremmaksi. Varsinaiset voitot ovat siis 

jääneet kansallisissa kisoissa aiemmin 

ottamatta, joten siksi tämän vuoden Mi-
dien reikäpelin Suomen mestaruus tun-

tuukin erittäin hyvältä.” 
Kilpaileminen on Petrille selvästi gol-

fin suola ja kiertueet ovatkin vuosien 
varrella vaihtuneet vastaamaan ajan-

käyttömahdollisuuksia sekä kulloistakin 
pelitasoa. ”Sellainen klubipelaaminen on 
jäänyt toissijaiseksi jo vuosia sitten ja 
pääosin pelaankin vain kilpailuissa. Toki 

muutaman kerran kuukaudessa pelaan 
kaverien kanssa sosiaaligolfia ja kesälo-
malla ollessa sitten toki useammin.” 

  Petri harjoittelee paljon pelaamalla 
ja uskookin, että lisääntynyt kierros-

määrä oli omalta osaltaan syynä kesän 
hyviin kilpailutuloksiin. Petrin treeni-
vinkki onkin juuri se, että kaikessa tree-

naamisessa olisi aina myös peliaspekti 
mukana. Toki tekniikka helpottaa, 
mutta myös pelaamisen opettelu on tär-
keää lopputuloksen kannalta. Lopuksi 

Petrin suosikit perusteluineen: 
Maila: ”Mulla ei taida varsinaisesti 

olla suosikkimailaa, osin ehkä sen ta-
kia, etten ole millään pelin osa-alueella 

erityisen hyvä. Jos yhden mailan kui-
tenkin nimeän, niin kyllä se on 60-as-
teiden lob wedge, jolla pääsee ja joutuu 
taiteilemaan ja pelastelemaan pa-

reja varsin usein.”  
Väylä Talissa: ”Talin parhaat väylät 

ovat mielestäni nro 2 ja nro 9, jotka mo-
lemmat vaativat tiiltä hyvää pelisilmää 

sekä tarkan avauksen. Jos yhden valit-
see, niin se on kyllä nro 9. Perusteina 
se, että se on tiiltä katsottuna erittäin 
kaunis par3 reikä, mutta etenkin tuuli-

sella säällä se voi olla hyvinkin viheliäi-
nen. Lisäksi varsinkin takatiiltä se 
on kohtalaisen mittainen ja virhemargi-

naalia greenialueella ei kovin paljoa ole.  

Petri Lehto 

Midien reikäpelin Suomen 

Mestari 

Midien lyöntipeli SM 3. 

Midien rankingin 2015 voitto 

(1x voitto, 3 x 3. sija, 1x 4.sija 

ja 1x 9. sija) 

Oli myös mukana HGK:n mi-

dien SM –pronssijoukkueessa. 

 

Martin Plukka 

Alle 18v. reikäpeli Suomen 

Mestari 

Alle 18v. lyöntipelin SM 4. 

Finnair Junior Tourin osakil-

pailuvoitto Salossa 

Nordic Leaguen osakilpailussa 

Naantalissa 8. sija 

Suomen Jr. rankingin 9. tällä 

hetkellä. 

Vuoden pelaajat tentissä 
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Talvikaudella järjestämme HGK:n jä-
senille erilaisia vaihtoehtoja valmennuk-

seen. Talvikausi on Suomessa pitkä ja se 
kannattaa hyödyntää oman pelin kehit-
tämisessä. Talin makasiinissa on hyvät 
harjoituspuitteet ja erityisesti lähipeli-

alue on ollut kovassa käytössä. 
Tammikuun lopussa alkaa suosittu-

jen klubivalmennusryhmien valmennus-
kausi. Ryhmillä on harjoituksia n. 2 ker-

taa kk ja harjoitukset jatkuvat Juhan-
nukseen asti. Tarjolla on ryhmiä sekä 
aamupäiville, että iltoihin. Mukaan mah-
tuu viisi pelaajaa per ryhmä ja ryhmät 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Fysio Martti Alangon vetämät tree-

niryhmät käynnistyvät marraskuun lo-
pussa. Tarkoitus on käydä läpi harjoit-

teita, joilla jokainen pystyy parantamaan 
kehon toimintaa. Oli kyse sitten liikku-
vuudesta, lihastasapainosta tai voi-
masta.  

Makasiinissa tulee olemaan erilaisia 
lyhyempiä klinikoita läpi talven. Nämä 
tulevat olemaan pääsääntöisesti viikon-
loppuisin ja painopiste niissä tulee ole-

maan lähipelissä ja putissa. Jos haluat 
varata yksityistunteja tai valmennuspa-

ketin omalle pienryhmälle niin ole yhtey-
dessä suoraan haluamaasi valmenta-

jaan.  
Keväällä on tarjolla myös kaksi eri-

laista golfmatkaa. Tehostartissa on mu 

kana viisi eri valmentajaa, jotka opasta-

vat pelin eri osa-alueilla. Tehostartti jär-
jestetään Portugalissa 3.-9.4.2016 ja se 
on avoin kaikille kotiseurasta riippu-
matta. Toinen matka on tarkoitettu 

HGK:n jäsenille ja se suuntautuu Mal-
lorcalle Son Antemin resortiin 17.–
24.4.2016. Matkalla on luvassa peliä, 
valmennusta sekä mukavaa yhdessä-

oloa. Kannattaa tulla mukaan ottamaan 
mukava startti kauteen. 

Valmennusryhmien ja opetustarjon-
nan tarkemmat aikataulut, sekä val-

mentajien yhteystiedot löydät HGK:n 
nettisivuilta.  Sieltä löydät myös matko-
jen mainokset ja tarkemman infon.  

Makasiinissa tulee pyörimään myös 

läpi talven kuukausikisa lähipelialu-
eella. Toivottavasti mahdollisimman 
moni tulee mukaan. Rata ja tarkemmat 
ohjeet löytyvät makasiinin yläkerrasta.  

Kiitoksia kaikille mukavasta kau-
desta 2015 ja toivottavasti näemme tal-
vella harjoittelun merkeissä!   

Henrikki Tolonen ja HGK:n valmentajat  

Talviharjoittelu Kivimakasiinissa 
 
Kivimakasiinin harjoittelutilat ovat vain jäseniä varten ja pyrkimys on mahdollistaa ympärivuotinen harjoittelu 

kaikille halukkaille. HGK:n junioriohjaajilla, jotka eivät ole jäseniä, on poikkeuslupa tilojen käyttöön. Harjoittelutilan 

oveen käy bägikaapin avain. Ne joilla ei ole bägikaappia, voivat noutaa toimistosta oman avaimen. 
Talviharjoittelutilat muodostuvat kolmesta lyöntipaikasta, simulaattorista ja isosta puttiviheriöstä. Talviharjoittelu-

tiloja voi käyttää päivittäin klo 7-22 välisenä aikana. Mailojen ja tarvikkeiden säilytys, ulkopuolisten tuonti, tupakointi 
ja alkoholin juonti on tiloissa kielletty! 

Ajanvaraus tapahtuu NexGolfissa kohdassa kivimakasiini. Jokaiselle alkavalle tunnille voi varat ajan neljä eri hen-
kilöä. Paikat 1-3 ovat lyöntipaikkoja ja paikka 4 on simulaattori. Simulaattorin käyttö on jäsenille maksutonta. Ohjeet 
sen käyttöön löytyvät talviharjoittelutilasta. Ongelmatilanteista voi raportoida toimistoon Tiinalle tai Millalle. 

Varauksia lyöntipaikoille tai simulaattoriin voi olla voimassa yksi yhden tunnin varaus kerrallaan. Varattu aika 

kuitataan tiloista löytyvään vihkoon. Huomaathan, että vihko ei ole ajanvarausta vaan vain kuittausta varten. Net-
tiajanvaraus menee aina edelle, jos tulee tuplabuukkauksia. Valmentajat voivat varata koko tilan junnujen tai klubi-
ryhmien treeneihin. Nämä varaukset näkyvät Nexgolfissa, joten käythän tarkistamassa etukäteen sieltä, että tila on 

varmasti vapaa. Hyviä harjoituksia! 

Käytä talvi hyödyksi –  
valmentajat auttavat 
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The Jubilee Cup 
1.Pasi Poikkeus / Tuomas Tähtinen 

2.Heikki Koski / Mika Reinikainen 

3.Holger Sergelius / Tom Johansson 

Reijo Ukkonen / Harri Linnonmaa 
 

Jayo Cup 
1.Mikko Kumpulainen / Karoliina Tiivola 

2.Jani Michelsson / Gitta Kauppi 

3.Jutta Martens / Hans Heikel 

Eeva Meriluoto / Jonas Martens 

 

Henry McGrady Bell’s Challenge Cup 
1.Tomi Pesonen 

2.John Woodward 

3.Mikko Kumpulainen 

Kai Wist 

 
Perhemalja 

1.Antti Pohjanpalo / Tony Pohjanpalo 

2.Ilkka Ulander / Tuula Ulander 

3.Malkki Martina / Malkki Lauri 

John Woodward / Samuel Woodward 
 

Naisten Haastereikäpeli 
1.Gitta Kauppi 

2.Elina Schuurman 

3.Tuula Ulander 

Lena Sellberg 
 

Kauden avausscramble 
1. Juhani Pitkänen / Mika Wächter 64 

2. Erkki Jousi / Harri Linnonmaa 65 

3. Petri Lindegren / Petri Penttinen 66 

 

Lippukilpailu 
1. John Woodward 25 m 19. reiästä 

2. Martti Yli-Renko 18. Reikä 

3. Kaarina Wasenius 2 m 18. reiästä 

 

The Captain’s Cup 
HCP -18,0 

1. Niklas Reijonen  70 

2. Tomi Pesonen  73 

3. Juhani Salovaara 73 

 

HCP 18,0 – 36/45 
1. Iiro Mikkola  80 

2. Ilkka Malka  93 

 
Jusan ja Timpan Hopealautanen – Pisin 
Drive – kilpailu 

1. Martin Plukka  249 metriä 

 
Jusan ja Timpan Hopealautanen – naisten 

Pisin Drive – kilpailu 
1. Sini Karttunen 183 metriä 

 
The Midnight Sun Golf Tournament 

Aikuiset 
1. Harri Linnonmaa 35 p 

2. Joonas Räsänen 33 p 

3. Heikki Koski  33 p 

 

Juniorit 
1. Camilla Järvelä  31 p 

2. Lasse Juopperi  25 p 

 
Marathon 

Scr 
1. Tapio Jalo  333 

2. Veikko Trast  362 

 

Hcp  

1. Tapio Jalo  301 

2. Veikko Trast  314 

 

Seniorit Hcp 
1.Aki Partanen  219 

2.Martti Ranttila  225 

3.Rauno Käkelä  234 

 

Pappa Jensen 
1. Mikael Reijonen  141 

2. Jussi Uusikylä  144 

3. Tapio Jalo  147 

 
Ministeri Erkon 60-v. Pokaali 
1. Niilo Olonen  66 

2. Kalevi Tellqvist  67 

3. Esko Hämäläinen 68 

 
Päätösscramble 

1. Jere Heimonen / Mikael Tuulio 46p 

2. Erkki Jousi / Harri Linnonmaa 42p 

3. Anna Kotiranta / Marika Soravuo 41p 

 
Detur Senior Open 

Miehet 
1. Nils-Henrik Wasenius 36 p 

2. Juhani Varjonen 35 p 

3. Kalle Korhonen  35 p 

 
Naiset 
1. Lena Sellberg  40 p 

2. Tyti Laakso  37 p 

3. Merja Pohjanpalo 34 p 

 
The Tali Cup 

Hcp 
1. Eero Öster  138 

2. Rauno Käkelä  141 

3. Aatos Malkki  146 

 

Scr 
1. Viivi Nuorti  144 

2. Antti Pohjanpalo 153 

3. Niklas Reijonen  154 

 
Tsemppitour Etelä/Itä 

E9 
1. Veeti Puumalainen, KGV 20 p 

2. Camilla Rantanen 18 p 

3. Juho Kallen, TGK 16 p 

 

E18 
1. Valtteri Eronen; KGV 43 p 

2. Aarni Lallimo, KGV 42 p 

3. Pihla Pennanen, GT 41 p 

 

T12 
1. Bertta Hiltunen, Vanajanlinna 109 

2. Cia Lehtinen, TGK 110 

3. Aino Ollikainen  121 

 
P12 

1. Elmo Gerkman, NGK 77 

2. Jesse Saareks, KosG 78 

3. Niilo Mäki-Petäjä, Al Hamra GC 80 

 
T15 

1. Matilda Svahn, ViG 79 

2. Kerttu Hiltunen, Vanajanlinna 80 

3. Emilia Torvinen, MeG 81 

 

P15 

1.Jaakko Lahtela, SHG 76 

2.Niklas Halminen, ERG 77 

3.Eelis Tuominen, TGK 78 

 
Veteraanipokaali 

Miehet 
1. Olli Koskimies  72 

2. Juhani Salovaara 73 

3. Nils-Henrik Wasenius 75 

 

Naiset 
1. Helka Chapman  78 

2. Tuula Ulander  79 

3. Marja-Liisa Niemi 80 

 
Balmuir Open 

Miehet 
1. Mikko Kumpulainen 39 p 

2. Juha Jaara, ViGC 34 p 

3. Teemu Nuolioja, OjlG 34 p 

 

Naiset 
1. Sini Karttunen  37 p 

2. Seija Tammio, KGV 33 p 

3. Marjukka Kärki, NaG 33 p  

Eero Öster vei Tali Cupin 

Kilpailutuloksia 2015 

Lippukilpailu aloitti kisakauden 
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The Erkko Trophy 

Miehet 

1. Lukas Lipold, Itävalta 202 

2. Lauri Ruuska, Tarina 205 

3. Stefano Mazzoli, Italia 206 

 
Naiset 

1. Kanyalak Preedasutthijit, Thaimaa 215 

2. Anna Backman, KanG 220 

3. Petra Salko, HGCC 221 

 

Isä ja Poika 
1. Kristian Koskimies 

Olli Koskimies  39 p 

2. Jukka Paukku, HaG 

Asko Paukku HaG  34 p 

3. Mikko Koivisto, NGK 

Juha Koivisto, NGK 32 p 

 

Reikäpelimestaruus 

Miehet 

1. Mikael Reijonen  
2. Niklas Reijonen 
3. Mika Pekkonen 

Antti Murtovaara 
 

Naiset 
1. Olivia Kumpulainen  

2. Elina Schuurman 
3. Sini Karttunen 
Viivi Nuorti  

 
Instru Cup 

1.Juha Koponen 

2. Petri Reijonen 

3. Janne Altonen 

Martti Ranttila 

 
Klubimestaruus 

Miehet 
1. Antti Lassila  217 

2. Martin Plukka  220 

3. Markus Luoma  222 

 

Naiset 
1.Camilla Reijonen  161 

2.Olivia Kumpulainen 163 

3.Karoliina Tiivola  171 

 

Seniorimiehet 
1. Thomas Antila  159 

2. Teemu Tyry  160 

3. Juha Koponen  161 

 
Seniorinaiset 

1. Tuula Ulander  169 

2. Erja Saraste  172 

3. Heli Ekström  177 

 
Veteraanimiehet 

1. Kim Jokipii  162 

2. Kari Nordström  170 

3. Riza Bedretdin  172 

 
Viikkokisa Naiset:  

1. Karoliina Tiivola 

2. Sirpa Rauhala 

3. Monica Reponen 

 

Viikkokisa Miehet: 
1. Harri Linnonmaa 

2. Eero Öster 

3. Mikko Kumpulainen 

 

Seniorimaantai Naiset  
1. Monica Reponen 

2. Outi Juslin 

3. Eeva Reissel 

 

Miehet 

1. Niilo Olonen 

2. Harri Linnonmaa 

3. Juhani Salovaara 

 

Klubiottelut 

 
HGK – SGK 27,5–25,5 

 
H.K.H Kronprins Haakons Pokal, Helsinki 

1. Kööpenhamina  7,5 p 

2. Tukholma  7 p 

3. Helsinki  5 p 

4. Oslo   4 p 

 
HGK – SHG – EGS 

1. HGK 

2. EGS 

3. SHG 

 

HGK – AG 9-1 

 
HGK – KGV 2-5 

 

Senioreiden klubiottelut 
 

HGK – VGH 241-227 
 

HGK – NGCC – StLG 
1. NGCC 

2. HGK 

3. StLG  

 

Kurk – SGC – HGK 
1. SGC 236 

2. Kurk 231 

3. HGK 193 

 
KGC – MGC – KyG – HGK 
1. KGC 273 

2. HGK 236 

3. KyG 234 

4. MGC 228 

 

PGC – HGK 274-244 
 

Ryder Cup HGK – EGS 
1. HGK 

2. EGS 

 

 

 

  

Itävallan Lukas Lipold onnistui toisella yrit-

tämällä Erkossa 

Naisten Erkko Trophyn voitto matkasi Kany-
alak Preedasutthijitin mukana kauas Thai-

maahan 

Olli ja Kristian Koskimies saivat nimensä 

Isän ja Pojan kiertopalkintoon 

Mestaruuskisojen palkitut vasemmalta: voit-
taja Antti Lassila, kakkonen Martin Plukka, 

kolmonen Markus Luoma, nelonen Petri Lehto, 
naisten mestari Camilla Reijonenj ja kolmo-

nen Karoliina Tiivola. 

Iloinen joukko talilaisia ja vieraita Kevingestä 80-

vuotis juhlaottelussa 

Toimiston tietoon tulleet 
holarit 2015 

 

31.5. Mikko Kumpulainen  
21.7. Mikko Jokinen 

17.8. Aatos Malkki 
15.9. Kristian Salonen 

20.9. Henrik Soras 

 

Talin ja Espoon Ryder Cup joukkueet taiston jäl-

keen 
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Kaksi hyvin erilaista kautta on nyt takanapäin. Lyhyeksi leikattujen pelialueiden osalta voi-
daan todeta, että suunta on oikea, työtä kuitenkin vielä riittää. Ennen kaikkea harjoitusalueet 
ja yleinen siisteys koko alueella ovat asioita joihin tullaan ensi kaudella panostamaan. 

Kauden 2014 aikana tutkittiin viheriöiden ongelmia ja niiden aiheuttajia. Mätäjoen vesi on 
ollut ympäristökeskuksen viikoittaisessa tarkkailussa. Tarkkailun tuloksena on löydetty kaksi 
jätevesivuotoa, joista toinen on vaikuttanut veden laatuun 15 vuotta. pH vaihtelut ovat 7,4 ja 
7,9 välillä. Myös kastelualtaan sedimentti tutkittiin ympäristökeskuksen toimesta. Sediment-

tikerroksen raskasmetallipitoisuudet ylittivät ongelmajätteen määritelmän kuparin, sinkin 
sekä PCB 28 ja 118 osalta. Sinkin osalta ylittynyt määrä oli moninkertainen. Ratkaisuja ve-
denlaatuun on mietitty, mutta toistaiseksi toimivaa ja taloudellisesti järkevää ratkaisua, joka 
varmuudella poistaa ongelman, ei ole löydetty. Mitä vähemmän joudumme siis käyttämään 

kastelujärjestelmäämme, sitä pienempi riski haitallisista aineista on kentällemme.  
Alla yhteenveto kentänhoidon vuoden muista kuulumisista kuvien muodossa. 

Tuukka 
 

 

 
 

 

 
 

Kevään ensimmäisten viheriöleikkuiden jälkeen näytti tältä. 

Kentän kunto paranemaan päin 
 

 

Keväällä sulamisvesille tehtiin puroja. Enimmillään jäätä oli jopa  

20 cm väylillä. 

Ykkösväylän alun kuivatustyöt keväällä. 

Tämä paljastui lumen alta 6. viheri-

öllä. 
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7. viheriö toukokuussa Loppukesän juuristomassa 5.  

viheriöllä 

Osalla viheriöistä juuret eivät ole vieläkään ke-
hittyneet.  Kuvassa lopputulos ilmastusyrityk-

sestä ennen talvea. Syyskylvöt käynnissä 
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Heti alkuun on todettava, että puheet 
ja ennen kaikkea mielikuva kymme-
nien vuosien jonosta Talin jäseneksi on 

jo kauan sitten taakse jäänyttä histo-
riaa. Johtokunta on nimittäin käynyt 
kirjeenvaihtoa kaikkien jäsenhakulo-
makkeen täyttäneiden kanssa. 

Olemme tiedustelleet, koska kukin ”jo-
nossa” oleva haluaa liittyä jäseneksi. 
Meillä on aika tarkkaan tiedossa, 
kuinka monta jäseneksi halukasta 

meillä on vuosille 2016, 2017 ja 2018, 
sekä myös joukko muita, jotka eivät 
osanneet tarkkaa aikataulutoivetta 
esittää. Mainitusta tiedosta huolimatta 

käytännössä tapahtuu kuitenkin niin, 

että lähettäessämme kutsun jäseneksi 
osa hakijoista joko kieltäytyy tai 
kertoo jäsenyyden olevan hänen koh-

dallaan henkilökohtaisista syistä joh-
tuen ajankohtainen vasta vuoden- 
kahden päästä. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä että tällä hetkellä odotus-

aika on vain noin kaksi vuotta. 
Mikäli tuttava- tai perhepiirissäsi 

on halukkuutta liittyä Talin jäseneksi, 
kannattaa nyt täyttää jäsenhakulo-

make. Sehän löytyy helpoimmin nyky-
ään kotisivuiltamme jäsenasiat -vali-
kon alta. Suosittelijoita ei enää uusien 
sääntöjen mukaan tarvita, niinpä ha-

kuilmoitus on helppo ja nopea täyttää 

netissä. Lomake on vielä hieman köm-
pelö, mutta siihen on luvassa paran-
nus kotisivujemme kokonaisuudistuk-

sen yhteydessä, joka toteutetaan tule-
van talven aikana. 

Nopeus on valttia. Mitä aikaisem-
min reagoi, sitä paremmat ovat mah-

dollisuudet jäsenyyden saamiseksi hy-
vinkin lyhyellä aikataululla. Kun tieto 
lyhyestä jonosta leviää hiljalleen eteen-
päin, kasvaa jäseneksi halukkaiden 

määrä nopeasti, siksi pitää ja kannat-
taa toimia nyt. 

Sylvi Beck 

 

 
 

Ikäjakauma HGK:n aktiivi- ja määräaikaispassiivijäsenet 
Ikäryhmät Naiset Miehet Yht. 

5-15 v. 16 21 37 

16–21 v. 20 26 46 

22–29 v. 16 85 101 

30–34 v. 15 43 58 

35–39 v. 22 59 81 

40–44 v. 26 60 86 

45–49 v. 33 71 104 

50–54 v. 43 71 114 

55–59 v. 58 88 146 

60–64 v. 43 74 117 

65–69 v. 51 86 137 

70–74 v. 55 70 125 

75–79 v. 23 43 66 

80–84 v. 9 19 28 

85–89 v. 2 12 14 

90–94 v. 0 2 2 

yht. 432 830 1262 

Jäseneksi Taliin – vieläpä nopeasti! 
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Jo totutun tavan mukaan Talin se-
nioritoimikunta valitsi vuoden seniori-
golffarin. Kriteereinähän on ollut mm. 
aktiivinen osallistuminen seniorita-

pahtumiin, hyvä peliseura ja positiivi-
nen asenne niin pelissä kuin sosiaali-
sissa suhteissakin. Nämä kriteerit 
tänä vuonna täytti erinomaisesti vali-

tuksi tullut Talissa tänä vuonna 50 
vuotta jäsenenä ollut Juhani Salo-
vaara. 

Vaikka monet Juhanin hyvin tun-

teekin, niin paikallaan lienee hieman 
valottaa mistä mies on”tehty”. Anne-
taan hänen itsensä kertoa: 

”Munkkivuoren kasvattina ja ur-

heilusta innostuneena golf muodostui 
kiinnostuksen kohteeksi 60-luvulla. 
Lajiin perehdyin nuorena poikana sa-
tunnaisilla caddie keikoilla. Jäseneksi 

tulin 1965, mutta aktiivinen pelaami-
nen alkoi muutama vuosi myöhemmin. 
1972 olimme Larroksen Maken kanssa 
Vingresorin matkalla aurinkoranni-

kolla parin viikon ajan ja tämän jäl-
keen innostus oli huipussaan. Hcp oli 
pian 4 ja tällöin myös ensimmäisen 
kerran olin SM-kisoissa kymmenen 

joukossa. 
Opiskelut Otaniemessä alkoivat 

sittemmin tulla päätökseen. Työelämä 

sekä kolmilapsinen perhe kaappasivat 
ison osan ajankäytöstä ja niinpä golf-
pelaaminen painottui lähinnä loma-ai-
kaan. Vaikka oma pelaaminen väheni, 

pysyi golf tärkeänä harrastuksena ja 
seurasin kaikki major-turnaukset telk-
karista Nicklauksen ajoista lähtien 
aina kuin ne vain ruutuun välittyivät. 

Talin maratongolfkisoissa olin tiiviisti 
mukana 70-luvun alusta lähtien. Li-
säksi vierailin maratonin merkeissä 
aika usein Ruissalossa sekä muuta-

malla muullakin kentällä. Alkuvuosina 
Aulanko oli ensimmäinen vierailu-
kohde. Se ja Ruissalo ovatkin Talin 
ohella mielikenttiäni. Talin väylistä 

kakkonen on numero ykkönen! 
Muutamien myyntityövuosien jäl-

keen työskentelin tuotantopäällikkönä 
Suomen Pankin setelipainossa, jonka 

toimialaan kuuluivat turvapainotuot-
teet sisältäen niiden käsittelyyn liitty-
vien turvaelementtien ja prosessien ke-
hittäminen, turvapainamisen, viimeis-

telyn  

sekä laadunvalvonnan. Tällöin pää-
tuotteita olivat setelit, postimerkit, 
shekit ja osakekirjat. Tällä hetkellä 
firma on nimeltään Gemalto ja se toi-

mittaa ensisijaisesti sirupohjaisia hen-
kilö- ja maksukortteja sekä etäluetta-
via sirullisia passeja maailmanlaajui-
sesti. Jäin Gemaltosta eläkkeelle 

vuonna 2008. 
Tällä hetkellä elämä sujuu leppoi-

sasti ja mukavasti. Ruuanlaitosta on 
tullut mieluisa harrastus kirjojen ja 

musiikin ohella. Haudutettu hapan-
kaali tyyringerinmakkaran kera on 
yksi suosikkiannoksista. Juomista GT 
ja punaviini uppoavat parhaiten. Kir-

joista dekkarit, musiikista Beatles ja 
Sibelius ovat suosikkejani. Eläkkeelle 
siirtymisen jälkeen olen usein myös 
hyräillyt kappaletta ”Easy Living”. 

Viime vuosina maanantaiset se-
niorikisat ovat tuoneet ryhtiä pelaami-
seeni. Arvotut parit mahdollistavat uu-
sia tuttavuuksia. Erityisen mukava on 

huomata, että useat minua vanhem-
mat pelaajat ovat hyväkuntoisia, iloisia 
ja nauttivat golfin tuomasta onnistu-
misen ilosta sekä Talin kauniista mai-

semista. Täytyy kyllä myöntää, että 
usein ottaa kupoliin kun minua rei-
lusti vanhemmat pelaajat löylyttävät 

menen tullen! Ei auta muu kuin 
mennä rangelle ja toivoa, että harjoit-
telu tuo tulosta. Ensi vuonna peli kul-
kee!! 

Golfin lisäksi seuraan lätkää, lä-

hinnä NHL-pelejä sekä Jokerien otte-
luita. Futis ja koris ovat myös mieluisia 
kohteita. Vaimon kanssa ulkoilemme 
mahdollisimman paljon pitkin Lassilan 

mukavia kulkuväyliä. Koetan myös 
lenkkeillä aina kun ei liikaa kolota jos-
tain kohtaa. Torremolinoksessa 
olemme piipahtaneet keväisin ja jos-

kus syksylläkin. 

Mukavan sisällön elämänkulkuun 

tuo lapsien säännöllinen tapaaminen 
sekä kahden lapsenlapsen varttumi-
sen seuranta.” 

Tulkaapa muutkin seniorit yhtä 

aktiivisesti mukaan senioritoimintaan 
niin kuin Juhani. Parhaimmassa ta-
pauksessa pelitaitokin voi karttua! On-
nea vielä vuoden 2015 seniorigolffa-

rille! 
Rauli Askolin 

Juhani Salovaara palkittiin vuoden seniori-

golfaajana. 

Golfaava seniori ei  
sammaloidu 

Viime vuosina maanantaiset 

seniorikisat ovat tuoneet ryh-

tiä pelaamiseeni. Arvotut pa-

rit mahdollistavat uusia tut-

tavuuksia. Tiesitkö tämän? 
 
Neljä senioria kävi ahke-
rasti kaikissa 18. seniori-
maanantain osakilpailussa. 
Hieno suoritus Monica Re-
ponen, Saara Halko, Harri 
Linnonmaa ja Martti Yli-
Renko! 

 



16 

Kesäkausi 2015 oli kierrosmäärien 
osalta ennätysten kesä. Talissa pelat-

tiin selvästi eniten kierroksia ainakin 
viimeiseen viiteen vuoteen. Viime vuo-
teen verrattuna kierrosmäärä kasvoi 
peräti 22 %. Viereisiin taulukoihin on 

koottu kierrosmäärät viideltä viimei-
seltä vuodelta. Lukuun sisältyvät myös 
kilpailukierrokset. 

Kasvu on ollut kokonaan jäsenten 

aikaansaamaa, sillä vieraskierrosten 
määrä on pysynyt ennallaan. Jäsenet 
sen sijaan pelasivat viime kesänä yli 
4000 kierrosta enemmän kuin vuonna 

2014. Tälle vuodelle uusia jäseniä tuli 
Taliin yli 130 ja tämä näkyy varmasti 
jäsenten kasvaneina kierroksina. 

Kasvu on jakautunut tasaisesti eri 

kuukausille, kuten ylemmästä taulu-
kosta näkyy. Merkillepantavaa oli kui-
tenkin se, että heinäkuussa pelattiin 
lähes 1000 kierrosta viime vuotta 

enemmän. Kentän hieno kunto vai-
kutti varmasti eniten. Ehkä kesän hie-
man heikot säät vaikuttivat toisaalta 
siihen, että ihmiset pysyivät kaupun-

gissa ja tulivat pelaamaan. Oli miten 
oli, on hienoa nähdä, että jäsenet pe-
laavat omalla kentällään. 

Kentän täyttöaste alkaa tiettyjen 

aikojen osalta olla aika täynnä ja kier-
rosmäärän mahdollinen kasvu pyri-
tään ensi vuonna ohjaamaan hiljaisille 
ajoille. Viikonloppu iltaisin on kentällä 

yhä hyvin tilaa ja sinne tulemme oh-
jaamaan pelaamista myös hinnoitte-
lulla seuraavana kesänä. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kenneth Chapman on poissa 
 

Saimme syyskuun lopulla surullisia uu-

tisia toimistoon: pitkäaikainen jä-

senemme Kenneth Chapman oli kuollut 

kotonaan Helsingissä. Paitsi intohimoi-

sena pelaajana ja The Rules of the Green 

-kirjan kirjoittajana sekä sääntöasian-

tuntijana, Talin henkilökunta ja jäsenet 

muistavat Kenin ennen kaikkea äärim-

mäisen kohteliaana herrasmiehenä, 

jonka kanssa oli aina mukava vaihtaa 

muutama sana. Hän oli vanhanajan her-

rasmiesgolfari sanan varsinaisessa mer-

kityksessä. 

Hyvät talilaiset! 
 

On ollut lohduttavaa nähdä 

miten olette kunnioittaneet 

Kenin muistoa ja tervehdyk-

sin ja lämpimin halauksin ot-

taneet osaa suruuni. Suuret 

kiitokset teille. Niin kuin Ken 

sanoisi ”Let’s keep on swin-

ging!” 

Helka 

 
Kuvat: Lena Sellberg 
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Seikka josta on viime vuosina puhuttu ja kirjoitettukin paljon, 
on kentällä ohitttaminen. Ilmiö tuntuu vain pahenevan ja vai-
keutuvan. Jäljet johtavat paljolti osakekenttiin, joilta on läh-
töisin paljon muitakin ei niin hyviä juttuja. Pelataan usein 

”asenteella” me olemme kentän omistajia ja me saamme pelata 
kuten haluamme. Kentällä saattaa olla kuitenkin muitakin 
omistajia ja pelaajia. Talissakin useimmiten huomaa, että vie-
raspelaajat laskevat takana tulevia nopeampia pelaajia erittäin 

huonosti ohitse. Vaikka kyllä talilaisetkin osaavat. Jokunen 
vuosi sitten seniorimaanantaina heti toinen ryhmä oli yli kaksi 
reikää perässä ensimmäistä perille tullessaan. Selitys oli: että 
”mehän pelasimme neljään tuntiin”! 

Joskus myös näkee huvittaviakin tapauksia ohituksen tii-
moilta. Kun nopeampi ryhmä saavuttaa hitaammin pelaavan 
pariskunnan, alkaa hillitön juoksu, ettei vaan tarvitsisi laskea 
ohitse. Joskus rouva ei edes ehdi putata loppuun kun mies jo 

hoputtaa seuraavalle tiille! 
Golfetiketti eli käytös kentällä on itseasiassa täysin yksise-

litteinen; mikäli ryhmä jää edellä menevästä ryhmästä ja ta-
kana tuleva ryhmä joutuu odottamaan, on nopeampi peliryhmä 

päästettävä ohi! Perusohjenuora on pysyä edellä menevän ryh-
män perässä eikä tyhjää reikää saa jättää väliin. Toinen ohituk-
seen vaikuttava seikka on vajaat kierrokset. Tässäkin sääntö-
kirja on yksi- selitteinen; koko kierrosta pelaavilla on ehdoton 

etuoikeus. Talissa ongelmana ovat tiit 6, 13 ja 16. 

Näille rei´ille on usein ”tuppaamassa” kierroksella ”oikaise-
via”. Huomattava on, että jos ryhmään liittyy pelaaja kesken 
kierroksen niin tavallaan koko ryhmä pelaa vajaata kierrosta ja 
on velvollinen laskemaan takana tulevat ohi. 

Missä ja miten sitten ohitus tulisi tapahtua?  Periaatteessa 
ohituksen voi tehdä kentällä koska vain. 

Hyvä keino on tehdä ohitus tiillä. Sekä ohitettava ryhmä 
että ohittava ryhmä lyövät avauksensa ja nopeampi jatkaa 

avauksiltaan ja ohitettava sitten kun väylä on vapaa. Toinen 
hyvä tapa on par 3:lla niin että ohitettava ryhmä odottaa vihe-
riöllä kunnes takana tuleva ryhmä on lyönyt avauksensa, put-
taa sitten jos antaa ohittavan ryhmän jatkaa seuraavalle tiille. 

Maailmalla pelatessa eri maissa huomaa että ruotsalaisilla 
(englantilaisista puhumattakaan) on etiketti hallussaan. Heti 
kun ryhmä jää jälkeen edellä menevistä, lasketaan takana pe-
laava nopeampi ryhmä ohi. 

Tali on Suomen vanhin kenttä ja HGK vanhin seura. Meidän 
tulisi siis olla esimerkillisisä kaikessa golfiin liittyvässä myös-
kin ohittamisessa. Emmehän halua mainetta ettei Talissa tun-
neta etikettiä eikä siellä lasketa ohi! Loppujen lopuksi on monta 

kertaa parempi laskea nopeammat pelaaja ohi, kuin juosta kieli 
vyön alla heitä karkuun. 

Asko Arkkola 

Ohittamisen tuskaisesta  
vaikeudesta 
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Lokakuussa 1955 eli aika tarkalleen 60 -vuotta sitten armeijan leipiin astui, silloin vielä toisilleen kutakuinkin tunte-
maton, yhdeksän hengen poikaporukka, joista kehittyi jo 60-luvulla, eli aika pian armeijavuotensa jälkeen, innokkaiden 

golfarien ryhmä, jotka alkoivat pelata paljon yhdessä ja lopulta kohdata vähintään kerran vuodessa Sandis Cupin merkeissä, 
joka sai siis nimensä yhteisestä palveluspaikastamme, Santahaminasta. Se, että samasta jääkärikomppaniasta niin moni 
alkoi pelata, oli erikoista mm. siksi, että koko maassa ei noina 60 -luvun alkuvuosina ollut kuin noin 600 golfin harrastajaa. 

Sandis Cup perustettiin jo edesmenneen jäsenemme Pertti Östmanin toimesta ja kiertopalkinnon lahjoitti pitkään 

HGK:ssa toiminut Kai Hagelberg. Pokaalista kilpailtiin aluksi luonnollisesti Talissa, mutta aikaa myöten on käyty myös 
Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Ahvenanmaalla ja muuallakin Suomessa. Tästä joukosta on peräti kahdeksan ollut jossain 
vaiheessa Talin jäsen ja vain yksi meistä, ”Stadista” kuitenkin lähtöisin oleva, Teini Koistinen, on aina kuulunut Lappeen-
rannassa toimivaan, maamme toiseksi vanhimpaan golfseuraan, Viipurin Golfiin. 

Talilainen oli siis hankkeen puuhamies ja monissa Talin aktiviteeteissa paljon vaikuttanut Pertti Östman. Juhani Hy-
väkkö oli tärkeä henkilö siinä mielessä, että juuri hän sai meistä useimmat tarttumaan golfmailaan ensimmäisen kerran. 
Hän liittyi HGK:n riveihin, meistä ensimmäisenä, keväällä 1961. Talilaisia olivat myös Raimo Leppänen, Matti Suomela, 
KOK:n jäsen, Peter Tallberg ja kaupunkimme kiinteistölautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Kai Hagelberg, joka ripe-

ällä toiminnallaan auttoi meitä ”kaappaamaan” muiden palloilulajien harrastajilta, sen verran lisämaata, että saimme 25 -
vuotta sitten rakennettua sille nykyisen nelosreikämme. Lisäksi joukkoon kuuluivat maineikas korvalääkäri, Eino Epe Ho-
lopainen, sekä allekirjoittanut, Lassi Tilander, joka juuri tällä hetkellä on sattumoisin ainoa, joka pelaa enää Talissa aktii-
visesti. Jäsenistämme neljä on nyt kokonaan poistunut maallisilta viheriöiltä, Leppänen ja Suomela ovat lopettaneet ja 

tämän vuoden Sandis Cupissa, Viron Pärnussa oli mukana enää kolme huru-ukkoa, jotka korkeasta iästään huolimatta 
suunnittelevat täyttä päätä jo tulevan vuoden ottelua. 

Lassi Tilander 
 

 
Sandis Cupin osanottajat jälkipeleissä vuonna 1994.  

Sandis Cup: Tarina  
hupenevista aseveljistä 



 



 

 

Joululounas katettuna 9.12 - 11.12 ja 
14.12 - 18.12 klo 11.00 - 14.00  

 
Menun hinta 28,00, menu julkaistaan 

marraskuun alussa  
 

Pöytävaraukset numerosta 040 900 3407 
Crister Nyberg 

arkisin klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana  
tai 

talinkartano@yritysjuhlat.com 
 


