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Puita ja muita

Kevään kynnyksellä on syytä palaut-
taa mieliin viime kauden lopussa 

alkanut Talin puistoalueen puiden har-
vennus. Kokonaisuus käynnistyi siitä, 
kun me otimme yhteyttä kaupungin ar-
boristeihin saadaksemme apua kentällä 
olevien Terijoen salavien kanssa. Näitä 
salavia ratkesi ja /tai kaatui viime kesä-
nä sekä väyliltä 13 että 15, aikaisemmin 
näin oli tapahtunut muuallakin. Puut 
yksinkertaisesti repesivät itsekseen il-
man mitään ulkoista syytä. Kysymyk-
semme arboristeille oli yksinkertaisesti, 
millaisia toimenpiteitä voisimme tehdä, 
jottei näin jatkuisi. Pyyntöömme vastattiin ja kaupungin asiantuntijat 
saapuivat paikalle tekemään arvioita. Käynnin oli tarkoitus kestää yh-
den päivän, mutta vierailu muuttuikin toista viikkoa kestäväksi, koko 
kentän aluetta koskevaksi tarkasteluksi. Alueelta löytyi useita varsin 
huonokuntoisia puita, jotka asiantuntijoiden mukaan olivat erittäin 
vaarallisia. Osa oli jopa niin huonokuntoisia, että ilman niiden välitöntä 
poistamista, olisi pelaaminen puiden läheisyydessä kielletty kokonaan 
(esim. Piccadillyn keskellä ollut valtava koivu). Vaarallisten puiden 
poistaminen alkoikin välittömästi yhdessä kaupungin kanssa, emme-
hän halunneet keskeyttää kautta ja pelaamista.

Syksyllä saimme arboristien loppuraportin koko kentän alueelta toi-
menpidevaatimuksineen ja suosituksineen. Raportin perusteella 

meidän vuokra-alueeltamme tulisi kaataa ja harventaa noin 120 puuta. 
Alkujärkytyksen jälkeen totesimme huojennukseksemme, ettei kysees-
sä kuitenkaan ole mikään avohakkuu, joka kieltämättä oli ensimmäi-
nen mielikuva. Kiteytettynä nyt loppuunsaatettujen toimenpiteiden 
tarkoituksena oli sekä poistaa vaarallisia ja heikkokuntoisia puita että 
harventaa tarpeettomia, pääsääntöisesti pieniä puita isojen arvopuiden 
ympäriltä. Käytännössä tehdyt toimenpiteet korostavat alueen puis-
tomaisuutta ja vähentävät ryteikkömäisyyttä. Molemmat mielestäni 
hyvin positiivia asioita. Pelillisesti merkittävimmät poistetut puut ovat 
ykkösväylän avauslyönnin edessä olleet kaksi koivua ja yksi vaahte-
ra. Lyönnin tiellä olleet puut olivat vuosien saatossa kasvaneet väylälle 
päin niin paljon, että avauslyönti oli pakostakin suunnattava vasem-
malle kohti koivukujaa ja bunkkereita. Siksi niiden poistaminen on pe-
liä ja turvallisuutta ajatellen hyvä asia. 

Yleiskaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunnan ehdotus uudeksi 
yleiskaavaksi etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen hyväksyt-

täväksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kaava viedään kulu-
van vuoden syksyllä kaupunginvaltuustoon, joka sitten lopullisesti hy-
väksyy sen. 

Kenttämestari Tuukka Mönttisen siirryttyä yrittäjäksi, ottaa kentän 
vetovastuun toistaiseksi Sebastian Grönholm. Sebastian on ollut 

Talin palveluksessa yli kymmen vuotta ja toiminut myös apulaiskent-
tämestarina. Sebastian on suorittanut golfkenttämestarin erikoisam-
mattitutkinnon opinnot ja on lopputyötä vaille valmis kenttämestari. 
Tarkempi esittely Sebastianista löytyy tästä lehdestä. Lopuksi haluan 
toivottaa omasta ja koko johtokunnan puolesta kaikille hyvää kesää ja 
pian alkavaa kautta!

Lauri GuLin
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Kapteenilta

Otetaan toiset 
huomioon
Viime kesänä Talissa pelattiin enem-

män kuin moneen vuoteen. Osateki-
jänä oli varmasti pitkä kausi, mutta myös 
lisääntynyt aktiivijäsenmäärä. Saimme 
uusia klubilaisia yli 100 ja etenkin jäsenten 
pelaamat kierrokset lisääntyivät huimasti. 
Koska meitä pelaajia kentälle riittää, ha-
luaisin muistuttaa kaikkia jäseniä muuta-
masta kaikkien viihtyvyyttä parantavasta 
seikasta:

Ohittaminen
Asko kirjoitti ansiokkaan jutun syksyn 
lehdessä siitä, miten ja missä Talissa on 
hyvä ohittaa ja Rauli muistuttaa asiasta 
vielä seniorioimikunnan palstalla. Se, että 
pysyy tuloskortin aikataulussa ei ole rat-
kaisevaa vaan se, että pysyy edellä olevan 
ryhmän tahdissa. Jos edessä on tyhjää ja 
takanatuleva ryhmä joutuu odottamaan, 
on ohituslupa annettava pikimmiten.

No show 
Toivon, että tänä vuonna kukaan ei tietoi-
sesti varaa aikaa pelaajalle, jonka ei ole 
tarkoituskaan tulla paikalle. Ajan perumi-
sen pitäisi tapahtua vähintään kaksi tun-
tia ennen lähtöä, jolloin lähtöön ehtii vie-
lä halukas pelaaja mukaan. Toki yllättäviä 
tilanteita voi tulla, mutta lähtökohtaisesti 
ajan peruminen vasta caddiemasterin tis-
killä 10 minuuttia ennen lähtöaikaa ei ole 
hyväksyttävää.

Lähtöajan noudattaminen
Varattua aikaa tulisi noudattaa tai ainakin 
odottaa koko peliryhmä mukaan. Cad-
diemasterit ovat joutuneet todistamaan 
muutamaan otteeseen tapahtumaa, jossa 
yksinäinen pelaaja seisoo ykköstiillä, kun 
hänen loppuryhmänsä on lähtenytkin 10 
minuuttia etuajassa ja on jo pitkällä väy-
lällä menossa.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein 
hyvää golfkautta 2016. Toivotaan, että 
kenttä saadaan vielä viime kesääkin pa-
rempaan kuntoon. Talven puunkaadot 
ovat tuoneet paikka paikoin uutta ava-
ruutta ja ilmettä kentälle. Aloitamme 
kauden virallisesti kevättalkoissa la 23.4. 
klo 9.30. Tervetuloa siistimään ympäristö 
taas kesäkuntoon!

pekka Lehtonen

Ringo Ukkonen on poissa

Reijo “Ringo” Ukkonen nukkui pois maaliskuun puolivälissä pitkällisen sairauden mur-
tamana. Ringo muistetaan Talissa paitsi erittäin aktiivisena pelaajana, myös innokkaa-
na toimijana. Erityisesti kivimakasiinin talviharjoittelupaikan kehittäminen oli Ringolle 
sydämenasia viime vuosina ja hän toimikin aktiivisesti sen eteen. Ringo oli myös 
innokas seuraotteluihin sekä kilpailuihin osallistuja. Luonteeltaan Ringo oli värikäs 
persoona, joka oli pelitaitojensa ja ulospäin suuntautuvan luonteensa vuoksi haluttua 
seuraa niin pelikentillä kuin niiden ulkopuolellakin.

Ringo suhtautui harjoitteluun erittäin pikkutarkasti ja kunnianhimoisesti. Hänellä oli 
lukuisia videoita, lehtileikkeitä ja apuvälineitä pelinsä kehittämiseksi. Kentällä, jos 
lyönnin jälkeen ei kuulunut mitään, tiesi, että oppi oli mennyt perille. Mutta jos kuului 
“voi hitsin vitsi”, ei uusien asioiden omaksuminen ollut vielä täydellistä.

Monilla Thaimaan matkoilla Ringolla energiaa riitti. Päivittäiset pelihalut olivat kovat ja 
parhaimmillaan putti oli se ratkaiseva ase. Jälkipelit olivat tiukkoja ja täynnä kykyihin 
nähden epäoikeudenmukaisten suoritusten analysointia. Mutta illanvietossa tunnel-
mat jo vapautuivat ja hauskaahan Ringo osasi pitää. Parhaat matkajutut ovat muiden 
matkalle osallistuneiden mielestä jo suorastaan legendoja, eikä niitä vieläkään nau-
ramatta pysty muistelemaan.



taligolf4

Terveiset talvi-
päiviltä

Senioritoimikunta

Tammikuun 30.–31. päivinä Vieru-
mäelle oli kokoontunut 95 SGS:n 

jäsentä ympäri Suomea. HGK:n jäseniä 
paikalla oli neljä – kaikkiaanhan meitä on 
142. Ohjelmaa oli muutettu perinteises-
tä luennoinnista enemmän vuorovaikut-
teiseksi. Aluksi pj Pertti Raimiala arpoi 
kymmenkunta kolmen golfpallon settiä. 
Sen jälkeen Marja-Leena Kärkkäinen Pir-
kanmaan Golfista kertoi ”Tavataan klo 
10” -hankkeesta, jonka tavoitteena antaa 
niillekin SGS:n jäsenille, jotka eivät pidä 
kilpagolfista mahdollisuus tutustua toi-
siinsa ja pelata eri kentillä. Tämän vuo-
den tutustumiskohteiksi on valittu 15.8. 
Härmä Golf, 16.8. Ähtäri Golf ja 17.8. 
Kuortane Golf. Majoittuminen tapahtuisi 
Hotelli Mesikämmenessä noin 92 € kak-
si vuorokautta. Tavoitteena on siis pe-
lata ja syödä yhdessä ja tutustua uusiin 
kenttiin. Mukaan mahtuu 32 osallistujaa. 
Kentät on valittu siten että majapaikasta 
on mahdollisimman lyhyt matka golfken-
tälle. 

Yrittäjä ja golffari Maili Soukka oli 
tuonut mukanaan mallikappaleet 

uudesta SGS:n logo-paidasta, jota sai ti-
lata 52 €/kpl (sis postituskulut). Miehillä 
on valittavana 3 eri väriä ja naisilla nel-
jä. Valokuva paidoista on nettisivuilla. 
Paitoja voi tilata Maililta puh 040 5010 
358 tai sposti mailisoukka@gmail.com. 
Seuraavaksi puheenjohtaja Pertti Raimi-
ala kertoi SGS:n täyttävän tänä vuonna 
35 vuotta. Hän kertoi että SGL:n strate-
giassa seniorit on täysin unohdettu. Golf 
55+ on ainoa senioreille suunnattu pal-
velu. Miesten seniori-ikärajan 55 – > 50 
v muutos tuli voimaan EGA:n kisoissa 
1.1.2016. Suomi tulee mukaan 1.1.2017. 
Sen jälkeen Suomen golffareista puolet 
ovat senioreita.

Ortopedi Eero Hyvärinen piti erin-
omaisen vuorovaikutteisen luennon 

golfin mukanaan tuomista vammoista, 
niiden syistä ja hoidosta. Reilussa tunnis-
sa tuli käsiteltyä golffari päästä jalkoihin 
ja moni sai mieltään askarruttaviin ky-
symyksiin vastauksen. Tilaisuuden pää-
tyttyä pyysin Hyväristä pitämään saman 
session HGK:n Seniori-illassa.

Lounaan jälkeen oli ohjattua liikuntaa. 
Osallistujat saivat valita joko kehon-

hallintaa tai kuntosalia tai vesijumppaa 
tai core trainingiä tai ulkoliikuntaa. Sen 
jälkeen voitiinkin siirtyä keilahalliin tun-
niksi ja illalla Country Clubille syömään 
ja tanssimaan 7 miehisen orkesteri VIVAn 
tahdittamana.

Sunnuntai kuluikin sitten Vierumä-
kihallissa, jonne golfharjoittelu on 

siirretty. Tilaa oli ihan yhtä paljon kuin 
Areenalla, oli pitkien ja lyhyiden lyöntien 

paikat, isot puttaus- ja chippausalueet ja 
neljä prota testaamassa lyöntiäsi Track-
manin avulla ja puttejasi laserilla ja ikku-
nateipillä. Lasereita saa Claes Ohlsonilta 
10 €:lla. Porukka viihtyi erityisesti Tom-
mi Studen lyöntitestissä ja Pasi Sivosen 
puttianalyysissä. Kello 15–17 oli varattu 
vapaalle harjoittelulle, mutta me lähdim-
me ajamaan kohti Helsinkiä. SGS:n toi-
minnasta ja ajankohtaisista tapahtumista 
kerrotaan yhdistyksen nettisivuilla www.
suomengolfseniorit.fi

marja virta, sGs:n kunniajäsen

Seniori-ilta avaa senioreiden golfkauden 2016
Tutuksi tullut seniori-ilta pidetään Talin kartanolla maanantaina 2.5. klo 18.00 alkaen. 
Ohjelmassa on mm. huippuortopedi Eero Hyvärisen esitys golfvammoista ja niiden 
hoidoista. Lisäksi kerrotaan perinteisesti kauden senioritapahtumista.

Alustavasti on myös sovittu, että vierailemme ma 9.5. Meri-Teijon kentällä ja otte-
lemme epävirallisen seuraottelun MTG:tä vastaan. Mukaan mahtuvat kaikki halukkaat. 
Lisätietoja seniori-illassa.

Seniorimaanantaikilpailut aloitamme supermaanantailla yhteislähtönä 16.5. klo 
10.00. Siitä eteenpäin pelaamme joka maanantai aina 19.9. saakka jolloin päätämme 
kautemme syysscrambleen.

Tervetuloa seniori-iltaan kuulemaan koko kauden tapahtumista tarkemmin!
Rauli
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Käsi sydämellä, kuinka pelaat useim-
mat golfkierrokset? Ykköstiiltä 18. 

kuppiin ajattelematta mitään vai merkit-
semällä omat tulokset korttiin huomaa-
matta miten kaverit onnistuvat? Kai-
paatko joskus vähän potkua kierroksiin 
vaikka kilpaileminen ei sinua periaattees-
sa kiinnostaisi? 

Myös tavalliseen seurustelukierrok-
seen on helppoa tuoda jännitystä 

esimerkiksi pelaamalla reikäpeliä, joka 
on golfin alkuperäinen pelimuoto. Reikä-
pelissä pelataan kunkin reiän voitosta, ja 
reiän voittaa se, jolla on paras tulos, joko 
brutto tai netto, miten on sovittu. Pelaaja 
tai joukkue, joka on enemmän ”up” kuin 
reikiä on jäljellä, voittaa koko ottelun. 

Reikäpeli on nopea pelimuoto, jossa 
ei edes tarvitse pelata reiän loppuun 

asti. Siinä saa ja kannattaakin antaa ly-
hyitä putteja, se nopeuttaa peliä. Jos jol-
lain reiällä kävisi niin huonosti, ettei ole 
tasapeliin enää mahdollisuuksia, voi reiän 
luovuttaa vastustajalle ja siirtyä seuraa-
valle tiille. Reikäpeliä voi pelata singlenä, 
kahden hengen joukkueessa ja kolmisin. 
Huomaa, että golfin säännöt eivät ole rei-
käpelissä täsmälleen samat kuin lyöntipe-
lissä. Suurin ero on siinä kun lyöntipelis-
sä seuraa kaksi rangaistuslyöntiä, häviää 
reikäpelissä samassa tilanteessa reiän.

Pelimuotoja ja niiden muunnelmia löy-
tyy vaikka kuinka paljon, mutta tällä 

kertaa esitellään muutamia tavallisimpia. 
Lukuun ottamatta Kööpenhaminalaista, 
alla olevia pelimuotoja voidaan reikäpelin 
lisäksi pelata myös lyöntipelinä ja piste-

Tuo lisää väriä peliisi
bogeyna.

Foursome
Joukkue muodostuu kahdesta pelaajasta, 
jotka lyövät samaa palloa vuorotellen. Se 
pelaaja, joka lyö avauksen ensimmäisel-
tä tiiltä, lyö sen jälkeen avaukset kaikilla 
parittomilla rei’illä ja joukkuetoveri taas 
avaa kaikki parilliset reiät riippumatta 
siitä kuka puttasi viimeisenä edellisellä 
griinillä. Foursome reikäpeli on kaikista 
pelimuodoista nopein, kun partneri joka 
ei ole lyöntivuorossa voi toimia forecad-
dina. Foursomessa kannattaa taktikoida 
vähän, mikäli kenttä antaa myöten. Esi-
merkiksi niin, että parempi pelaaja saa 
lyödä avauksen mahdollisimman monil-
la par 3:lla. Kannattaa myöskin muistaa 
kumpi on lyöntivuorossa – jos joukkueen 
pelaaja lyö väärällä vuorolla, joukkue hä-
viää reiän! Foursome sääntökirjassa sään-
tö 29.

Greensome 
Muunnelma foursomesta. Molemmat pe-
laajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen 
he päättävät kummalla pallolla he ha-
luavat jatkaa. Peli jatkuu lyömällä palloa 
vuorotellen. Se pelaaja, jonka palloa ei 
valittu jatkaa ensin.

Greensome bloodsome
Pelataan kuin greensomea mutta avauk-
sien jälkeen vastustajat (!) saavat päättää 
kummalla pallolla täytyy jatkaa. Tässä pe-
lissä voi syntyä hauskoja ja hyvin odotta-
mattomia tilanteita, toivottavasti ei yhtä 
verisiä kuin nimi antaa ymmärtää…

Kööpenhaminalainen
Reikäpeli kolmelle pelaajalle jossa jaetaan 
6 pistettä joka reiällä. Jos joku voittaa 
reiän yksin hän saa 4 pistettä ja toiseksi 
paras saa 2 pistettä. Jos on kaksi voitta-
jaa he saavat 3 pistettä kumpikin ja kun 
on yksi voittaja ja kaksi kakkosta, voittaja 
saa 4 pistettä ja kakkoset 1 pisteen kum-
pikin.

Bestball
Kuten foursome, on tämäkin pelimuoto 
tuttu juttu tottuneelle Ryder Cup-katso-
jalle. Eli kaksi pelaajaa pelaa kahta muuta 
vastaan. Kaikki pelaavat omaa palloaan ja 
joukkueen paremman pallon tulos huo-
mioidaan kultakin reiältä. Bestballissakin 
kannattaa taktikoida. Jos toinen joukkue-
toveri on esimerkiksi lyönyt kohtuullisen 
hyvän driven, voi hänen toverinsa ottaa 
enemmän riskiä. Pari, jonka jompikumpi 
pallo on kauimpana reiästä, saa päättää 
kumpi heistä lyö ensin. Tätä mahdolli-
suutta kannattaa käyttää hyväksi myös 
griinillä. Jos toverisi on jo tehnyt teille pa-
rin ja sinulla on birdieputti, voit lyödä sen 
päättäväisesti tavallista lujempaa reiän 
takareunaan. Jos pallo ei mene reikään, ei 
ole väliä meneekö se viisi metriä sen ohi, 
kun par on jo tehtynä. Bestball eli nelipal-
lo, sääntökirjassa säännöt 30 ja 31.

Mini Ryder Cup
Vaihteleva pelimuoto jossa molemmat 
joukkueet muodostuvat kahdesta pelaa-
jasta. Reiät 1-6 pelataan foursomena, 
reiät 7-12 bestballina ja reiät 13-18 sing-
lepelinä.

Tiit sekaisin eli Väripeli
Toiseksi viimeiseksi suosittelen peliä, 
jonka me Rafa Ayuhanin kanssa keksim-
me viime kesänä tavallista hitaammalla 
kierroksella. Kaipasimme lisää potkua 
löystyneeseen peliimme ja vähän vaihte-
lua. Rupesimme pelaamaan ”väripeliä” eli 
joka kolmas reikä avattiin keltaisilta, joka 
kolmas reikä sinisiltä ja joka kolmas reikä 
punaisilta tiiltä. Se toi meille sekä erinä-
köisiä että eripituisia reikiä jolloin aivan 
”uudet” esteet tulivat peliin. Tämä matsi 
jatkui muuten loppusyksyyn ja kohta se 
alkaa uudestaan. Saadaanko seuraajia?

Viimeiseksi se ikuinen kysymys, onko 
panos vai ei? Sanoisin ehdottomasti 

kyllä, mutta pieni. Usko pois - snadikin 
panos saa kenet tahansa skarppaamaan 
vähän lisää ja kyllä kuppi kahvia mais-
tuu paljon paremmalta jos joku toinen on 
maksanut sen, vai mitä?

Lena seLLberG
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jetus Fort Lauderdalen satamaan oli hie-
man myöhässä, mutta se ei haitannut, 
sillä siihen oli varauduttu. Saman päivän 
aikana lähti 9 suurta risteilyalusta. Oma 
Serenade of the Seas laivamme näytti 
kaikessa komeudessaan pieneltä näitten 
mammuttien rinnalla. Laivaan kirjau-
tuminen sujui yllättävän tehokkaasti ja 
matkatavarat löysivät tiensä enemmin 
tai myöhemmin oikeaan hyttiin. Kolme 
varttia ennen lähtöä oli kaikille pakolli-
nen pelastusharjoitus, joka toteutettiin 
kokoontumalla laivan teatteriin omissa 
ennakkoon ilmoitetuissa ryhmissä. Kaikki 
mainoksen lupaamat ajanvietteet löytyi-
vät laivasta kuten seinäkiipeily, minigolf-
rata, Spa, kuntosali, useita uima- ja po-
realtaita, pingis- ja biljardipöytiä,  pikku 
putiikkeja, joissa myytiin lähinnä tunnet-
tuja merkkituotteita ja taidegalleria valo-
kuvista ja maalauksista. Laivassa oli myös 
Casino, avoinna ympäri vuorokauden, jos 
vain asiakkaita riitti, baareineen missä 
tupakointi oli sallittu. Muutenhan laiva 
oli ”Smoking Free”, paitsi pienet osat 6. 
ja 7. ulkokansista ”tyyrpuurin” puolella. 
Joka ilta jaettiin laivan oma lehti, johon 
oli listattu kaikki seuraavan päivän ja illan 
tapahtumat, joita oli paljon.

Menomatkalla laivalla vietettiin 3 me-
ripäivää eli syötiin, juotiin, pelattiin 

minigolfia, otettiin aurinkoa kansituoleis-
sa ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin 
jokainen mieltymystensä mukaan. Kes-
kihintainen hytti ikkunalla ilman parve-
ketta oli melko pieni 16 -18 m2, mutta 
kaappi- ja laatikkotilaa oli riittävästi. Ih-

piti saapua ehdottomasti viimeistään 90 
min ennen lähtöä. Matkatavaroihin piti 
taitella sähköpostilla saamamme ”tagit” 
ja kirjoittaa nimi ja hytin numero. Kul-

Keväällä 2015 saimme Event Traveliltä 
sähköpostia, jossa tarjottiin golfmat-

kaa Karibian saarille tammikuussa 2016. 
Innostuimme asiasta heti, sillä meillä oli 
monta hyvää syytä juhlia pyöreitä synty-
mäpäiviä, 30. hääpäivää ja  ensi tapaamis-
ta Laajasalon golfkentällä kesällä lähes 
40 vuotta sitten. Matkalle lähti vetäjän 
Christer ”Kikke” Herlinin (HGK:n  jäsen 
vuodesta 1968) lisäksi kuusi innokasta 
pariskuntaa, Vuosaarigolfista 4 jäsentä,  
Vaasasta 2, Peuramaalta 2 , Sarfvikista 
1, Talmasta 1,  SHGstä 1 ja HGK:sta 1 eli 
yhteensä 13  golffaria. Nuorin osallistuja 
oli 46 vuotta ja vanhin 80 vuotta. Kikke 
oli järjestänyt tapaamisen kaksi viikkoa 
ennen matkaa, jossa risteily-yhtiön edus-
taja kävi huolellisesti läpi , mitä kaikkia 
dokumentteja piti täyttää netin kautta 
ennen matkaa, millaista pukeutumista 
odotettiin eri tilanteissa ja mitä risteily-
hinnan lisäksi oli tarjolla mm erilaisia 
juomapaketteja  ja retkiä. Jokainen perhe 
sai 47-sivuisen ”Hyvä tietää risteilystä” 
ohjelma vihkosen, johon tutustumisesta 
oli todella hyötyä.

Matkaan lähdettiin lauantaina 
2.1.2016 Finnairin suoralla lennol-

la (11 tuntia) Helsingistä Miamiin, jos-
ta oli kuljetus  Fort Lauderdaleen, jossa 
vietimme kaksi yötä. Osa porukasta lähti 
golfaamaan seuraavana aamuna hienolle 
Plantation Preserve Golf Course & Club’in 
kentälle ja illalla Florida Panthersin sta-
dionille NHL -ottelua katsomaan, osa tu-
tustui kaupunkiin omin päin. Varsinainen 
risteily alkoi maanantaina 4.1. Laivalle 

Golfia Karibialla
Aurinkoa, luksusta ja eksoottisia kenttiä. Golfmatka 

Karibialle ei ole se tavallisin ratkaisu, mutta reissu tarjosi 
hienoja kerran elämässä elämyksiä.

Laivan uima-aLLasosasto

8 kerroksen korkuinen Centrum oLi upeasti vaLaistu eri 
värein eri päivinä

minigoLfia LaivaLLa-kikke katsoo ja jouko puttaa
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mettelimme kuinka ylilihavat amerikka-
laiset mahtuivat olemaan hytissä ja erityi-
sesti suihkukaapissa.

Ensimmäinen golfkohde oli to 7.1. Aru-
ban saarella Oranjestadissa Tierra 

del Sol Resort & Country Club, joka oli 
desert- ja linkskentän välimuoto pitkine 
siirtymineen. Kenttien pituudet eri tiiltä 
olivat 6811/6453/6011/5002 jaardia. Ken-
tällä oli vain kaksi muuta pelaajaa, joten 
tilaa oli. Pelasimme golfautoilla 2-4 hen-
gen  ryhmissä. Kierros kesti 4-4,5 tuntia. 
Kentän layout oli selkeä ja olosuhteisiin 
nähden sopivasti vaihteleva. Viheriöitä oli 
helppo lukea ja putteja tuli harvoin kahta 
enempää.  Golfauton näytöstä sai tietää 
kunkin väylän oleelliset mitat muunnet-
tuina metreiksi. Aurinko paistoi melkein 
koko ajan, mutta onneksi tuuli puhalsi 
melko reippaasti ja helpotti oloa.

Seuraavana päivänä pe 8.1. laiva ran-
tautui läheiselle Bonairen saarelle 

Kralendijkin satamaan  ja pääsimme kaik-
ki tutustumaan paikallisiin houkutuksiin. 
Saarella ei ole golfkenttää ja niinpä in-
nokkaat golffarit saivat pakollisen vapaa-
päivän.

Lauantaina 9.1. vuorossa oli Grenadan 
saari ja 1936 avattu Grenada golf and 

country clubin 9 –reikäinen kenttä.  Väy-
lät oli ahdettu pienelle alueelle ja näyttivät 
olevan alkuperäisessä kunnossa. Väylät 
risteilivät sinne tänne ja ilman cadiä ryh-
mät olisivat eksyneet. Kikke oli varannut 
meille jokaiselle cadien, mutta paikalla oli 
vain kolme, joten jokaiseen ryhmään saa-
tiin yksi. Vanhoja vetokärryjä löytyi kuu-
si, joten osa meistä joutui kantohommiin. 

Kenttä oli katsaus golfkenttien historiaan. 
Par kolmoset olivat järjestään tosi pitkiä 
ja kaikki luulivat ykkösväylää (222 Yds.) 
par neloseksi vaikka kortissa luki selvästi 
par 3. Kentän kokonaispituus kortin mu-
kaan oli kuitenkin vain 2267+2492=4759. 
Kokemus, jota ei vähällä unohda.

Sunnuntaina 10.1. pelattiin St. Lucia 
Golf Clubilla Castriesissa , Saint Lu-

cian saarella. Klubitalo oli tilava, mutta ei 
pröystäilevä. Kenttä osoittautui haasteel-
liseksi, mutta ei mitenkään loistokkaak-
si. Griinit ja osittain väylätkin kärsivät 
kuivuudesta ja yksi par 5 pelattiin talvi-

viheriölle. Kentän suunnittelija oli ilmei-
sesti pitkälyöntinen, sillä ylipitkiä veden 
ja raviinien ylityksiä oli ainakin kymme-
nellä väylällä ja palloja kului huolestut-
tavasti. Kentän tiikohtaiset mitat olivat 
6744/6325/5285 jaardia.

Maanantaina 11.1. laiva saapui Bridge-
townin satamaan, Barbados saarella. 

Matkan upein golfkenttä Sandy Lane sijait-
si noin 30 min ajomatkan päässä St. Jame-
sissa. Pituutta ja eri tiipaikkoja kentässä 
oli riittävästi 7060/6542/6107/5661/5089. 
Golfautot odottivat rivissä ja caddiet oli-
vat kantaneet bägit niihin. Ennen kuin 
pääsimme lähtemään Kikke joutui selvit-
tämään golfklubin kanssa, onko caddiet 
maksettu etukäteen vai ei. Tilanne selvisi 
eduksemme ja saimme työntää 50 dolla-
rin setelit takaisin lompakkoon. Jokaista 
golfautoa kohden tuli yksi caddie, joka 
neuvoi putit, huolsi mailat ja ohjasi seu-
raavalle tiille. Maasto oli melko tasainen, 
väylät ja viheriöt olivat erinomaisessa 
kunnossa ja kukkivia pensaita ja puita oli 

istutettu sopiviin paikkoihin. Oli nautinto 
pelata vaikkei oma peli aina hyvin suju-
nutkaan. 

Viimeisenä Karibian golfkohteena ti 
12.1. oli Antiguan saarella St. John´-

sissa sijaitseva Cedar Valley Golf Club. 
Klubitalon vaatimattomuus pani epäi-
lemään pahinta, mutta onneksi olimme 
väärässä. Kenttä oli hyvässä kunnossa ja 
väylät todella vaihtelevia. Etenkin takay-

sillä oli jyrkkiä nousuja ja laskuja. Pituut-
takin oli ihan riittämiin 6157/5884/5528 
Yds.  Uusi klubitalo näytti olevan tekeillä 
11. väylän tiiauspaikan viereen.

goLfarit paLasivat Laivaan bägit oLaLLa

“Vanhoja vetokärryjä löytyi 
kuusi, joten osa meistä joutui 

kantohommiin.”

“Klubitalon vaatimattomuus 
pani epäilemään pahinta, mut-

ta onneksi olimme väärässä.”

markku ja jouko 1. tiiLLä tierra deL soLin kentäLLä aruban saareLLa
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Keskiviikko ja torstai olivat meripäi-
viä, joten jätimme haikeina hyvästit 

golfille ja asennoiduimme risteilymat-
kustajiksi. Päivät kuluivat kansituoleissa, 
pingis- ja biljarditaitoja verestellessä sekä 
minigolfista ja laivan lukuisista korkeata-
soisista musiikkiesityksistä nautiskellen.

Perjantaina Serenade of the Seas ran-
tautui lähtösatamaansa aamulla klo 7. 

Matkustajat oli jaettu ryhmiin ja jokaisel-
la ryhmällä oli oma aikataulu ja kokoon-
tumispiste laivasta ulospääsyyn. Tämä 
sujui ihan hyvin ja matkalaukutkin löy-
tyivät yhtä lukuun ottamatta, jota saatiin 
odotella puolisen tuntia. Varsinainen jono 
muodostui tullille pääsystä. Lähtiessä vir-
kailijoita oli 9 ja nyt 3. Olimme jonossa 40 
min. Seuraavaksi sitten odotimme bussia 
puoli tuntia. Sää oli sateinen ja kevyitä 
kuuroja meni ja tuli. Bussi saapui lopul-
ta ja ajoimme suoraan Emerald Hillsin 
golfklubille. Kentän pituus oli miehillä 
7423/7368/6931/6563/6328 ja naisilla: 
6106/5477/4939. Kikke oli ilmoittanut 

myöhästymisemme ja meille oli annettu 
uudet lähtöajat.  Sateesta huolimatta pe-
laamaan lähti yhdeksän ryhmän jäsentä 
ja loput neljä menivät bussin ja kaikkien 
matkatavaroiden kanssa hotellille. Eh-

dimme pelata pienessä sateessa 10-14 
reikää kunnes kaatosade tavoitti meidät 
ja ajoimme kiireen vilkkaa klubille. Yri-
timme saada lähtöajat seuraavan päivän 
aamuna kesken jääneelle taka ysille, mut-
ta kentällä oli kilpailut. Tyydyimme sii-
hen ja lähdimme hotellille kuivattamaan 
golfbägiä ja pelivaatteita. Illalla menimme 

syömään kahdessa eri porukassa, osa Me-
xicolaiseen ja osa pihvi ja hummeri ravin-
tolaan LT-Steakiin. Lauantai aamupäivä 
kului odotellessa. Finnairin paluulento 
Miami – Helsinki lähti klo 15:55 ja laskeu-
tui Helsinki-Vantaan lentokentälle 8:45.  
Lento meni mukavasti elokuvia katsellen. 

Mitä maksoi ja kannattiko? 
Matkapakettien hinnat olivat 3975€-
5275€ ja ne sisälsivät lennot bägikul-
jetuksineen comfort-luokassa, kolme 
hotelliyötä Floridassa (kaksi Ft. Lauder-
dalessa ennen risteilyä, ja yksi Miami 
Beachillä risteilyn jälkeen), 11 vrk:n all 
included-risteilyn golfeineen ja kuljetuk-
sineen. Nämä kaikki pakollisine lisämak-
suineen ja palvelurahoineen. Risteilyn all 
included ei sisältänyt pullotettuja limuja 
eikä alkoholijuomia. Niistä oli saatavissa 
paketteja, joiden hinta vaihteli sisällöstä 
riippuen koko risteilyn ajalta n.400€ - 
n.1500€/henkilö. Lisäpelit (2 kierrosta) 
Floridassa kuljetuksineen sai lisämaksus-

ta. Osa kiersi mennessä hyväkuntoisen 
ja miellyttävän Woodlands East-kentän 
taximatkoineen hintaan n.60€/pelaaja 
ja osa paluumatkalla Emerald Hillsin 
195 € kuljetuksineen. Kannattavuudes-
ta on vaikea sanoa mitään – matka oli 
ainutkertainen. Muutaman golfkentän 
taso oli hienoinen pettymys, mutta se 
että kaikki sujui suunnitelmien mukaan 
hyvässä hengessä korvasi sen. Sovimme 
tapaavamme porukalla ensi kesänä golfin 
merkeissä.

Toisen mukana olleen pariskunnan 
kommentti kohtaan kannattiko: ”Ko-

konaisuutena reissu oli ihan mukava, 
mutta oli ainakin meidän mielestä ns. 
once in a lifetime eli tämä yksi riittää. 
Golf-porukka on sen verran aktiivista, 
että cruising vuorokaudet eri harrastus 
mahdollisuuksista huolimatta tuntuivat 
pitkäveteisiltä. Löhöily, syönti ja juonti ei 
oikein riitä.”

Lukijalle tiedoksi: toisinto Karibian 
golfristeilystä, samaisella Serenade of 

the Seas –risteilyaluksella, on suunnitteil-
la Event Travelin golfosastolla. Lähtö Ft. 
Lauderdalesta 02.01.2017, tiedot netissä 
maaliskuussa www.event-travel.fi.

”Sovimme tapaavamme poru-
kalla ensi kesänä golfin mer-

keissä.”

Cedar vaLLey goLfkentän 18.väyLä

sandy Lane 18. reikä, par 3

”Päivät kuluivat kansituoleissa, 
pingis- ja biljarditaitoja veres-

tellessä sekä minigolfista ja 
laivan lukuisista korkeatasoi-
sista musiikkiesityksistä nau-

tiskellen.”

marja virta



taligolf 9

Jatkuvana keskustelun aiheena oleva 
hidas pelaaminen on saanut mielestäni 

jo vähän liiankin suuren painon terassi-
parlamentissa ja muissa keskustelutilai-
suuksissa. Kun Talissa pelaa ”Talin tah-
tiin” eli 4h 2 min neljän hengen ryhmässä 
niin se on hyvä suoritus. Monilla muilla 
kentillä se vie usein 4,5-5h. Jos sitten 
jostain syystä tähän aikatavoitteeseen ei 
päästä, niin sitten on jossain vika. Usein 
vikaa haetaan ”tietyistä hitaista pelaa-
jista” vaikka ehkä peiliin katsominenkin 
voisi joskus olla tarpeen. En nimittäin 
ole vielä tavannut yhtään pelaajaa, joka 
avoimesti olisi tunnustautunut hitaaksi 
pelaajaksi!

Toisaalta on selvää, että joidenkin 
pelaaminen on eri syistä hieman 

verkkaisempaa kuin toisten. Sekin pi-
tää hyväksyä. Silloin kuitenkin hitaam-
pien tulisi kiinnittää huomiota eteensä 
ja katsoa onko edessä pelaaviin nähden 
syntynyt tyhjää tilaa ja valmistautua an-
tamaan ohituslupa sopivassa tilanteessa. 
Suomen Golfliiton julkaisema ”Pieni eti-
ketti- ja sääntöopas” sanoo ohittamisesta 
näin (suora lainaus): ”Jos pelaajat alkavat 
jäädä jälkeen edellä kulkevasta ryhmästä, 
on takana tuleville viipymättä annettava 
mahdollisuus ohittamiseen. Ohittaminen 
käy mainiosti vaikkapa siten, että pelaajat 
antavat griinin tuntumasta takaa tuleville 
ohitusmerkin ja antavat näiden lyödä. Sen 
jälkeen oma ryhmä pelaa reiän loppuun ja 

jää seuraavalle tiiauspaikalle odottamaan 
kunnes ohittanut ryhmä on edennyt lyön-
nin kantamattomiin.”

Usein kuulee myös väitettävän, että 
kilpailuissa ei ohittamista sallita. Oli 

tämä asia niin tai näin niin ainakin se-
niorimaanantaikilpailuissa ohittaminen 
on sallittua, jopa erittäin toivottavaa, jos 
eteen muodostuu tyhjää tilaa edes väylän 
verran. Näin yksi ryhmä ei hidasta koko 
peliporukan vauhtia vaan peli etenee 
joustavasti ryhmän omalla nopeudella. 
Eiköhän me seniorit oteta ”joustava ohit-
taminen” kesän motoksi ”Sennumankuis-
sa”! Hyvää tulevaa kautta!

Joustava pelaaminen 
kesän motoksi

rauLi askoLin, senioritoimikunnan pj

Lauantaina 23.4. klo 9.30 alkaen. 

Töitten jälkeen tarjolla hernekeittoa sekä kapteenin 
avauslyönti!
 
Tervetuloa!

RisusavottaHGK:n sääntömääräinen 
kevätkokous 2016
Tiistaina 10.5. klo 18 klubitalolla. 

Ilmoittautuminen alkaa klo 17.15. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 9 § määräämät asiat. 
 
Tervetuloa!
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Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2016

La 23.4.  Risusavotta     Klo 9.30 alkaen
To 28.4.  Tulokasilta     Uusien jäsenten tervetulotilaisuus
Su 1.5.  Vappulounas     Pöytävaraukset ravintolasta.
Ma 2.5.  Seniori-ilta     Senioreiden kauden avaus klubitalolla.
Su 8.5.  Äitienpäivälounas     Pöytävaraukset ravintolasta.
Ma 9.5.  Senioreiden matka Meri-Teijoon   Lisätietoja seniori-illassa.
Ti 10.5.  Senioreiden klubiottelu VGH-HGK   Pelataan Vuosaaressa
Ti 10.5.  Kevätkokous     Klubitalolla klo 18.
Ma 16.5.  Seniorimaanantai 1    Supermaanantai, YL 10.00.
Ke 18.5.  Alumni Golf     Helsingin yliopiston alumniyhdistys, YL 8.30.
La 21.5.  Kauden avausscramble    Kilpailun jälkeen kauden avajaiset klubilla.
Ma 23.5.  Seniorimaanantai 2 
Ti 24.5.  Interclub MGC     Pelataan Master Golfissa
Ti 24.5.  Sääntöilta 
To 26.5.  Viikkokisa 1 
Pe 27.5.  Junnujen kauden avajaiset 
La 28.5.  Captain’s Cup 
Ma 30.5.  Seniorimaanantai 3
 
To 2.6.  Viikkokisa 2 
Ma 6.6.  Seniorimaanantai 4    Supermaanantai, YL 10.00.
Ti 7.6.  Kronprins Haakons Pokal karsinta 
To 9.6.  Viikkokisa 3 
Ma 13.6.  Seniorimaanantai 5    Lyöntipeli
Ke 15.6.  Senioreiden klubiottelu HGK-Kurk-SGC  Lähdöt klo 10.00 alkaen
To 16.6.  Viikkokisa4 
Pe 17.6.  Junnucup 1     Sarja myös peliluvattomille.
La 18.6.  Kämp’s Cup (A) 
Ma 20.6.  Seniorimaanantai 6 
Ti 21.6.  Interclub SGC     Pelataan Sarfvik Golfissa
To 23.6.  The Midnight Sun Golf Tournament   Ennen kisaa pisin drive miehille ja naisille.
Ma 27.6.  Seniorimaanantai 7
Ke 29.6.  PGA Pro-Am
To-La 30.6.-2.7. PGA Championship

Ma 4.7.  Seniorimaanantai 8    Supermaanantai, YL 10.00.
Ti 5.7.  Senioreiden seuraottelu MGC-KyG-KuG-HGK  Pelataan Master Golfissa
To 7.7.  Viikkokisa 5
Pe 8.7.  Junnucup 2     Sarja myös peliluvattomille.
Pe 8.7.  Caddie Cup     Kilpailu HGK:n vanhoille caddieille.
La-Su 9.-10.7. Tali Cup (A)
Ma 11.7.  Seniorimaanantai 9    Lyöntipeli
Ti 12.7.  Tsemppitour Etelä-Itä 4 (A)
To 14.7.  Viikkokisa 6
La 16.7.  Naisten Pankki Open (A)
Ma 18.7.  Seniorimaanantai 10
Ti 19.7.  Interclub EGS     Pelataan Espoon Golfseurassa
Ke 20.7.  Detur Seniori Open (A)
To 21.7.  Viikkokisa 7
Pe-Su 22.-24.7. Seuraottelu SGK-HGK    Pelataan Tukholmassa Kevingen kentällä
Ma 25.7.  Seniorimaanantai 11
Ti 26.7.  Ministeri Erkon 60 v juhlakilpailu
To 28.7.  Viikkokisa 8
Pe 29.7.  Junnucup 3     Sarja myös peliluvattomille.

Aika  Kilpailu / Tapahtuma    Lisätiedot
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Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2016

Ma 1.8.  Seniorimaanantai 12    Supermaanantai, YL 10.00.
To 4.8.  Viikkokisa 9
Pe-Su 5.-7.8. Klubimestaruus     Miehet 54 r, muut sarjat 36 r
Ma 8.8.  Seniorimaanantai 13    Lyöntipeli
Ti 9.8.  Senioreiden seuraottelu HGK-PGC   
To 11.8.  Viikkokisa 10
La 13.8.  Balmuir Open (A)     YL 9.00.
Ma 15.8.  Seniorimaanantai 14
Ke 17.8.  Erkko Trophy Am-Am
To-La 18.-20.8. Erkko Trophy - Finnish Amateur Championship (A)
Ma 22.8.  Senorimaanantai 15
Ti 23.8.  Suomalainen klubi    Kutsukilpailu, lähdöt klo 8.30-
To 25.8.  Viikkokisa 11 
Ma 29.8.  Seniorimaanantai 16
Ke 31.8.  Interclub HGK     Pelataan Talissa

To 1.9.  Viikkokisa 12
Ma 5.9.  Seniorimaanantai 17
To 8.9.  Viikkokisa 13
La 10.9.  Isä ja Poika ja Two Generations (A)
Ma 12.9.  Seniorimaanantai 18    Lyöntipeli
To 15.9.  Viikkokisa 14
Ma 19.9.  Senioreiden syysscramble    YL 10.00
Pe 23.9.  Junnujen valopallo
La 24.9.  Kapteenit ja toimikunnat
Pe 30.9.  Aikuisten valopallo

La 1.10.  Titleist Syyslehti (A)
La 8.10.  Päätösscramble ja kauden päättäjäiset

Ma 23.5.- Henry McGrady Bell’s Challenge Cup
Ma 23.5.- The Jayo Cup
Ma 23.5.- Naisten haastereikäpelisarja
Ma 13.6.- The Jubilee Cup
Ma 4.7.-  HGK:n reikäpelimestaruus
Ma 18.7.- Perhemalja
Ma 18.7.- Instru Cup

HUOM! Kalenteri on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Seuraa kotisivun kilpailu- ja tapahtumakalenteria. Myös tarkemmat kilpailuku-
vaukset sekä ilmoittautumisohjeet  löydät nettisivuilta.

Aika  Kilpailu / Tapahtuma    Lisätiedot

Reikäpelisarjat
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Kartanolta kuultua
Ravintola

 Wappumenu

Versosalaattia L, G

Caesar salaattia, paahdettua leipää ja  parmesan-

juustoa L

Cantaloupe-halloumisalaatti L, G

Grillattuja scampeja ja fenkoli-sellerisalaatti L, G

Savustettua lohta ja tsatsikia L, G

Konjakilla maustettua graavilohta L, G

Smetana-, terva- ja mustaherukka silliä L, G

Broilerwrappeja ja cheddar-jalapenokastiketta L

Kartanon leipävalikoima ja levite

***

Mausteisia makkaroita ja kartanon sinappia L, G

Itse tehtyjä savumarinoituja lihapullia  L, G

Chilillä ja inkiväärillä maustettua porsaanniskaa L, G

Kasvis-vuohenjuustogratiini L, G

Varhaisperunaa ja tryffelillä maustettu bataatti-peruna-

pyre L, G

***

Suklaabrownies L

Vaniljajäätelöä L,G

Kuningatarmoussekakkua L,G

Kahvi ja haudutettu tee

Wappubuffet on katettuna 1.5.2016 klo 12.00 – 17.00 

välisenä aikana. Pöytävarauksen kesto 2h.

Menu 39,00€henkilö. Lapset 0-12v 1,00€/ikävuosi

Pöytävaraukset:

talinkartano@yritysjuhlat.com tai 

puhelimitse 09 2252 3717

äitienpäiväbuffet

Versosalaattia L,G

Grillattua vuohenjuustoa ja mansikkasalaattia L,  G

Parsaa ja varhaisperunaa, kapris-aiolia L, G

Kevätkasvissalaatti ja parmesanvinaigretteä L, G

Jättikatkarapu skågen ja paahdettua mallasleipää L, G, 

leivät erikseen

Sitruunalla maustettua ja kevyesti hiillostettua nieriää 

L, G

Savustettua ankanrintaa ja omenahilloketta L, G

Voita ja mausteista tuorejuustoa

Kartanon leipävalikoima

***

Prässättyä häränrintaa ja madeirakastiketta L ,G

Haudutettua kuhaa ja voi-kapriskastiketta L ,G

Haudutettua latva artisokkaa ja taleggiojuustoa G

Varhaisperunaa ja selleripyre L, G

***

Kartanon mansikkakakkua

Kahvi ja tee

                                  

Menu 45,00€ / henkilö Lapsille (0 - 12v) 1,00€/ikävuosi. 

Kattaukset klo 12.00 - 14.00 ja klo 14.30 - 16.00 

Päytävaraukset:

talinkartano@yritysjuhlat.com tai 

puhelimitse: 040 900 3407 (Crister Nyberg)

Jäsenedut kaudelle 2016
Klubin kuohuviini pullo 25,00 e, norm. 34,00 e
Klubin kuohuviini 12cl 4,00 e
Talin klubileipä ja 0,4l hanaolut yht. 16,00 e, norm.18,40 e
Talin klubileipä ja virvoke yht.14,00 e, norm. 15,90 e

Kiitos palautteista ja ideoista joita saimme kauden aikana ja sen jäl-
keen.Suurin huolenaihe palautteen perusteella tuntui olevan Piccadil-
lyn aukioloajat ja siihen onkin tulossa nyt muutos. Piccadilly palvelee 
teitä kesä-elokuussa päivittäin klo 10 - 20 ja mahdollisesti myös muina 
kuukausina viikonloppuisin. Lisäksi pyrimme käyttämään pelisilmää 
enemmän eli jos on kaunis kesäilta ja paljon pelaajia, voimme pitää 
ravintolaa auki pidempään.

Yksityistilaisuudet pyrimme edelleen järjestämään, jotta jäsenistöllä 
olisi kotoisampi olo omassa kartanossaan. Hää- ja juhlatilaisuuksia tul-
laan taas tänä kesänä viettämään useita. Toivonkin, että voimme yh-
dessä toivottaa vieraat tervetulleeksi klubillemme. 

Lounas sai hyvää palautetta pitkin kautta ja siihen ei ole tulossa suu-
ria muutoksia. Joitakin teemallisia sunnuntailounaita tullaan kokeile-
maan, esimerkiksi sushia. Tulemme edelleen käyttämään tuoreita raa-
ka-aineita niin salaattipöydässä kuin lämpimissä ruoissakin. 

Lounasbuffet katetaan päivittäin klo 11.00 - 14.00, klo 14.00 - 16.00 
lounas on saatavilla lautastarjoiluna ja salaattipöytä bufeesta, koska 
14.00 - 16.00 välisenä aikana tarjoiltu lounas ei ole vastannut teidän 
vaatimaanne ja meidän haluamaamme tasoa.

Lounasta varten saamme myös tänä vuonna teille jäsenedun käyttöön. 
Etu sisältää 10 kpl lounaslippuja ja jäsenen vieraan green feen yh-
teishintaan 100,00€.

Kartanossa on tehty talven aikan pientä pintaremonttia alakerran salei-
hin ja käytävään sekä jäsenhuoneeseen. Toivommekin teiltä ideoita jä-
senhuoneen palveluihin, jotta saisimme huoneen aktiiviseen käyttöön 
ja jäsenistön viihtymään siellä.

Kauden 2016 uutuutena esittelemme jäsenedut, jotka saa käyttöönsä 
esittämällä klubikortin ravintolan kassalla.
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Talissa teitä odottaa alkavalla kaudella 
sekä uusia että vanhoja kasvoja. Toi-

miston puolella teitä palvelevat edellisten 
vuosien tapaan Tiina ja Milla. Caddiemas-
tereista Sophie on tuttu viime vuodesta 
ja uusina tuttavuuksina tiimiin liittyvät 
Mari, Tuulia ja Ilmari. Meillä on hyvä 
joukkue kasassa ja tavoitteemme on jat-
kaa loistavaa palautetta saanutta caddie-
mastertoimintaamme vähintään yhtä hy-
vin kuin tähänkin saakka. Tässä hieman 
lisää kauden 2016 caddiemastereista.

Olen Mari Jääskelä, 20-vuotias ja kotoisin 
Pohjanmaalta Alavieskasta. Muutin syk-
syllä 2015 Helsinkiin opiskelemaan elin-
tarvike-ekonomiaa yliopistoon. Koulun 
lisäksi aika kuluu kavereiden kanssa sekä 
uuden harrastukseni jenkkifutiksen paris-
sa. Viime kesänä toimin caddiemasterina 
Kalajoen Golfklubilla. Olen viihtynyt Hel-
singissä hyvin ja odotan innolla tulevaa 
kesää täällä etelässä!

Olen Tuulia Nikunen, pian 23 vuotta 
täyttävä opiskelija Oulusta. Opiskelen 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa 
markkinointia, mutta olen kotoisin Toho-
lammilta, Keski-Pohjanmaalta. Harrastan 
liikuntaa sekä musiikkia – laulan sekä soi-
tan klarinettia. 

Lupauksemme teille:
1.   Luke Donaldin swingin eleganssi tu-
lee jäämään kakkoseksi palvelutyylimme 
rinnalla.
2. Kohteliaisuudessa pyrimme aina saa-
vuttamaan ihannetuloksen.
3.   Olemme asiakkaille kuin birdie ama-
tööripelaajalle eli mukava piristysruiske 
päivään.

Toivomme teiltä vasta-
palvelukseksi:
1.   Noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja 
toimitaan ohjeiden mukaan, näin meillä 
kuin teilläkin on mukavampaa.
2.  Antakaa palautetta palvelustamme. Ri-
suja, jotta voimme kehittää toimintaam-
me ja ruusuja lämmittämään mieltä.
3.  Nauttikaa pelaamisesta ja luokaa mu-
kavaa ilmapiiriä ympärillenne. Golf on 
kivaa!

Palveluksessanne
Toimisto

Olen Sophie Bruck, 19-vuotias Helsingis-
tä ja aloittelen nyt innolla toista kesääni 
Talissa. Talvi meni nopeasti ja kevään 
vietän pääsykokeisiin lukiessa. Golfin pe-
laamisen aloitin noin 12-vuotiaana Talin 
Farmissa. Lyhyehkön tauon jälkeen in-
nostuin taas lajista muutama kesä sitten, 
ja on mukavaa päästä jälleen työskentele-
mään harrastuksen pariin. Odottelen in-
nolla tulevaa kautta ja sen tuomia kisoja 
sekä uusia haasteita. Hauskaa myös pääs-
tä näkemään tuttuja naamoja. Aurinkois-
ta kevättä ja kauden alkua!

Nimeni on Ilmari Eskola, tuttavien kes-
ken Ile. Muutin viime syksynä Helsingistä 
Jyväskylään, jossa opiskelen tätä nykyä 
liikunnan yhteiskuntatieteitä yliopistota-
solla. Olen aina ollut kaikenlaisen urhei-
lun ystävä ja pitkäaikaisia harrastuksiani 
ovatkin olleet tennis ja jalkapallo. Golfin 
osalta sanottakoon, että par kolmoset on 
aikalailla nähty ja tavoitteenani on hank-
kia greencard mahdollisimman pikaisesti, 
jotta pääsisin kiertämään isäni ja veljeni 
kanssa kunnon kenttiä. Olen aiemmin 
työskennellyt tenniskenttien kassalla, 
mutta golfin puolella olen nyt ensimmäis-
tä kertaa. Odotan innolla tulevaa kesää, 
Tali on pelkästään miljöönä upea ja niin 
on varmasti golfklubin tunnelmakin!

Kuvassa vasemmalta oikealle: Mari, So-
phie, Tuulia ja Ilmari.
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Talin kenttämestari Tuukka Mönttinen 
on sanoutunut irti 1.3.2016. Tuukka 
siirtyy perustajaosakkaaksi ja yrittäjäksi 
yhtiöön, joka tarjoaa golfkentille kentän-
hoitopalveluja. Helsingin Golfklubin joh-
tokunta kiittää Tuukka Mönttistä hänen 
antamastaan panoksesta ja toivottaa Tuu-
kalle menestystä tulevaisuudessa yrittäjä-
nä.

”Vaikka Tuukan lähteminen onkin vali-
tettavaa, ei aiheesta tarvitse kuitenkaan 
huolestua. Talin palveluksessa työskente-
lee lopputenttiä vaille valmis kenttämes-
tari Sebastian Grönholm” kertoo HGK:n 
puheenjohtaja Lauri Gulin. Johtokunta 
on sopinut Sebastianin kanssa, että hän 
ottaa vastuulleen kenttämestarin tehtävät 
toistaiseksi.

Sebastian on ollut Talin palveluksessa jo 
kymmenkunta vuotta ja hän tuntee kent-
tämme yksityiskohtineen erittäin hyvin” 
sanoo kenttätoimikunnan puheenjohtaja 
Teemu Laakso.

Annetaanpa Sebastianin kertoa hieman 
itsestään: “Aloitin kentänhoitajan urani 
Talissa 17-vuotiaana, keväällä 2004. En-
simmäinen kesä kului pallopoikana ran-
gella, mutta jo seuraavana vuonna pääsin 
jopa ruohonleikkurin puikkoihin, lyönti-
paikkoja leikkaamaan. Siihen aikaan ta-
pana oli, että vain kokeneimmat ja pisim-
pään kentällä työskennelleet leikkasivat 
esimerkiksi viheriöitä. 

Niin kuin monella muullakin tällä alalla 
työskentelevällä, myös minulla oli tar-
koituksena suunnata muihin töihin. Ken-
tänhoidon oli tarkoitus olla vain mukava 
kesätyö opiskelun ohessa. Niin vaan kent-
tähommat kiinnostivat enemmän kuin 
pääsykokeisiin lukeminen ja tulokset jäi-
vät laihoiksi.

Syksyllä 2009 aloitin golfkentänhoitajan 
ammattitutkintoon valmistavan koulu-
tuksen Suomen Urheiluopistolla, Vieru-
mäellä, josta valmistuin 2010. Keväällä 
2011  sain vakinaisen kentänhoitajan 
pestin Helsingin Golfklubilta. Vuosina 
2011-2012 kävin golfkenttämestarin eri-
koisammattitutkintoon valmistavan kou-
lutuksen Vierumäellä. Kun tutkinnon 
suorittamisen aika tuli, niin kävikin ilmi, 

Tuukka siirtyy yrittäjäksi - Sebastian Grönholmista vt. 
kenttämestari

Kenttätoimikunta

ettei se enää Vierumäellä onnistu. Kurs-
simme siirrettiinkin kirjoille Hämeen am-
mattikorkeakouluun, Lepaalle, tutkinnon 
loppuun saattamiseksi. Tuo tutkinto olisi 
tarkoitus tämän kevään aikana suorittaa 
loppuun.

Toistaiseksi kenttä näyttää talvehtineen 
erittäin hyvin. Valokuvia aikaisemmil-
ta vuosilta vertaillessa on helppo nähdä, 
miten muut heinälajit ovat vallanneet ti-
laa kylänurmikalta. Tuukan johdolla on 
viimeisen kahden vuoden aikana saatu 
selkeä muutos aikaiseksi. Tarkoitus on 
jatkaa tuota työtä, siirtäen painopistettä 
viheriöiltä myös kentän muille osa-alueil-
le. Pitkän ajan ennusteet lupaavat läm-
mintä ja jossain määrin kosteaa kevättä. 
Lähtökohdat ovat siis suotuisat.”

Golfaa naiselle ammatti Talissa la 16.7.

Lisätiedot www.helsingingolfklubi.fi ja https://www.naistenpankki.fi/tietoa-meista/naisten-pankki-open-2016/
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Viime vuonna kevätalvella Talissa jär-
jestettiin seuratuomarikurssi. Koska 

säännöt tuntuvat osittain epäselviltä ja 
mutkikkailta, päätin kokeilla, olisiko päi-
vän mittaisesta kurssista apua. Kurssi oli 
todella hyvä ja päivän lopuksi sain seura-
tuomarikortin plakkariini.

Tosikoitoksesta löysin itseni ensim-
mäistä kertaa Tsemppitourin saapu-

essa Taliin. Hieman jännitti, kun aamu-
varhaisella tuomarin punaisessa autossa 
kiersin kenttää.  Piti tarkastaa liput, tii-
merkit ja että kenttä on valmis vastaan-
ottamaan kilpailijat. Tiedän, että isoissa 
kisoissa tuomarit kiertävät kenttää jo ai-
empina päivän, tarkastaen sen perusteel-
lisesti, ottavat kantaa reiän paikkoihin 
jne.

Samalla kun ensimmäiset pelaajat läh-
tivät matkaan, minä lähdin kokeile-

maan, miten aikatarkkailua käytännössä 
hoidetaan.  Olin painanut visusti mielee-
ni Risto Hintikan neuvon: kierrä kenttää 
eri suuntaan kuin pelaajat, niin löydät 
helpoiten ruuhkakohdat ja vapaat väylät.   
Siispä toimeksi! Tuomarin käytössä on 

selkeä kaavio, josta nopeasti voi tarkistaa 
ryhmän peliajan. Hitaimpia ryhmiä kävin 
muistuttumassa ja auttamassa eteenpäin. 
Vaikka kenttä oli täpötäynnä - ensimmäi-
set lähtivät matkaan klo 8 ja loput klo 12, 
niin hienosti junnut pysyivät neljän tun-
nin ihanneajassa! Osalle pelaajista tuli 
tosi paljon lyöntejä ja pelikokemustakaan 
ei paljon ollut, mutta asenne oli kohdal-
laan.  Kaikella tavalla yritin toimia niin, 
ettei kenellekään jäänyt pelkoa tai ikävää 
kokemusta tuomarin paikalle tulosta – 
eikös tuomarikin ole asiakaspalveluam-
matissa?  Sitkeänä elää myytti, että kil-
pailussa ei saa päästää ohi. Tämä ei pidä 
paikkaansa ja pari kertaa autoin ryhmiä 
ohituksessa.

Puhelimeni pirisi aika ajoin  ja joka 
kerta vähän säpsähdin,  että mitähän 

nyt kysytään! Onneksi kysymykset koski-
vat ihan perusasioita: miten vapaudutaan 
korjauksenalaiselta, miten toimitaan kun 
pallo on kivitetyssä kohdassa salaojassa 
tai pitääkö putti uusia, kun upottaa toisen 
pelaajan pallon. 

Päiväni tuomarina

Valvojaksi tai kilpailutoimitsijaksi?
Tule mukaan vapaaehtoiseksi kisoihimme tai valvomaan kentän pelinopeutta. Tarvitsemme kauden aikana valvojia, starttereita, 
forecaddeja, tuomareita, kilpailunjohtajia ja apuvoimia tulospalveluun. 

Järjestämme toiminnasta kiinnostuneille infoillan to 19.5. klo 18.00 alkaen. Illan aikana kerromme eri tehtävistä sekä jaamme valvon-
ta- ja toimitsijavuoroja. Mikäli et pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut tehtävistä ole yhteydessä toimistoon. Lisätietoja voi kysellä 
toimistosta Millalta ja Tiinalta. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen infoiltaan joko toimistoon Millalle toimisto@helsingingolfklubi.fi tai suoraan Nexgolfiin.

Eniten kysyttiin miten edetä, kun pallo 
oli päätynyt 14. väylän sillalle. Minun 

onnekseni Asko Arkkolan sääntöillassa 
oli käsitelty samaa tilannetta ihan paikan 
päällä. Silta on keltaisten paalujen välis-
sä, joten pallo on esteessä.  Mailan saa 
kuitenkin laskea ja asettaa sillalle ennen 
lyöntiä. Sääntöjen mukaan vesiesteen 
pohjaa ei saa koskea, ja pohja sijaitsee 
pari metriä alempana Mätäjoessa.

Yksi pelaaja jouduttiin kiikarin käytön 
takia hylkäämään. Kurja juttu pelaa-

jalle, mutta Tsemppitourilla on etäisyyt-
tä mittaavien laitteiden käyttö kielletty.  
Mielestäni on hyvä, että junnut oppivat 
kaksi tärkeää asiaa: golfia pitää osata 
pelata ilman etäisyysmittareita ja golfia 
pitää osata pelata joutuisasta ja tavoitea-
jassa.  Huomasin, että monella pelaajalla 
oli mailat ja muutkin varusteet ihan vii-
meisen päälle, kaikki merkkikamaa ja vii-
meisintä huutoa - vähän jäin miettimään, 
että riittäisikö vähempikin?

Ensimmäinen päiväni tuomarina oli 
tosi mielenkiintoinen ja mukava ko-

kemus. Täytyy tosin myöntää, että en 
olisi selvinnyt ilman toimiston apua, aika 
monta kertaa varmistin vielä Tiinalta, Mil-
lalta tai Janilta että en ole neuvomassa pe-
laajaa väärin!  Päivän kohokohta oli, kun 
yksi pikkutyttö tuli ylpeänä näyttämään 
minulle palkintoaan.

St Andrewsin nettisivuilla on hieno tie-
topaketti golfin säännöistä: aihealueit-

tain, esimerkkivideoita ammattilaiskil-
pailuista ja voit myös testata miten hyvin 
tunnet säännöt. Ennen pelikauden alkua 
kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaa-
massa osoitteessa www.randa.org/Rules-
of-Golf.

tiina seLin
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Junioritoimikunta

Helsingin Golfklubin juniorifarmi sai 
Suomen Golfliiton Junioritoiminnan Laa-
tuseura-merkin helmikuussa järjestetys-
sä Golfgaalassa Jyväskylässä. Laatuseu-
ramerkki myönnetään seuroille, joilla on 
tavoitteellista ja organisoitunutta juniori-
toimintaa sekä joissa junioreiden harjoit-
telu on juniorigolfohjelman mukaista. 

HGK:lla on myös Valon Sinettiseuran sta-
tus, jonka kriteerit ovat vielä Laatuseu-
ramerkkiäkin tiukemmat. Voidaan siis 
hyvällä syyllä sanoa, että HGK:n juniori-

HGK junioritoiminnan 
laatuseuraksi FARMIN AIKATAULUT 2016

Farmi 1
• Maanantaisin ohjaajantunnit 18-19 (6.6-
12.9.)
• Tiistaisin valmentajantunnit 17-18  (3.5.-
13.9. HUOM! koulun kesälomalla 13-
14.15)
• Peli-illat keskiviikkoisin 19-20 (8.6.-3.8.)

Farmi 2
• Keskiviikkoisin ohjaajantunnit 17-18 
(8.6.-14.9.) sekä peli-ilta 18-19 (8.6.-3.8.)
• Torstaisin Valmentajantunti 18-19 ( 5.5.-
15.9. HUOM! koulujen kesälomalla 14.30-
15.45)

Farmi 3
• Maanantaisin ohjaustunnit 17-18 (6.6.-
12.9.) 
• Keskiviikkoisin peli-ilta 18-19 (8.6.-3.8.)
• Torstaisin Valmentajantunti 17-18 (5.5.-
15.9. HUOM! koulujen kesälomalla 13-
14.15) 

Farmi 4 
• Tiistaisin valmentajantunti 18-19 (3.5.-
13.9. HUOM! koulujen kesälomalla 14.30-
15.45)
• Keskiviikkoisin ohjaustunti 18-19 (8.6.-
14.9.) sekä peli-ilta 19-20 (8.6.-3.8.)

Talvikausi on vihdoin selätetty ja rangel-
la lentelee jo palloja reippaaseen tahtiin. 
Talvikaudella Makasiinissa kävi paljon 
talilaisia harjoittelemassa omatoimisesti 
sekä erilaisilla kursseilla ja valmennuk-
sessa. Valmentajana on ilahduttavaa huo-
mata, että yhä useammalle harrastajalle 
golfista alkaa tulemaan ympärivuotinen 
laji, jota harjoitellaan läpi vuoden sekä 
ulkona että sisällä.

Pelikaudella tulee olemaan tarjolla erilai-
sia kurssivaihtoehtoja aina yhden kerran 
teemaharjoituksista useamman kerran 
kokonaisuuksiin. Ulkokauden kurssit al-
kavat 26.4. ja kurssitarjonta jatkuu aina 
ulkokauden loppuun, jolloin siirrytään 
sisätiloihin sään niin pakottaessa. Kurs-
sitarjonta päivittyy jatkuvasti, joten kan-
nattaa seurata sekä nettisivuja että ilmoi-
tustauluja. 

Täysin uusi kurssi tulevalla kaudella on 
Opi Golfia-kurssi. Kurssi alkaa touko-
kuun 11. ja kestää syyskuun loppuun 
asti. Harjoituskertoja tulee yhteensä 15 
kpl tasaisesti läpi koko pelikauden. Kurssi 
on tarkoitettu aloittelijoille, kertaajille tai 
sellaiselle harrastajalle joka haluaa sään-
nöllistä ohjattua harjoittelua läpi pelikau-
den. Pieni ryhmäkoko takaa yksilöllisen 
palautteen ja ohjauksen.

Toinen uusi konsepti tulevalle kaudelle 
ovat Pelileirit. Peliopetusta on ollut tar-
jolla HGK:n valmentajien johdolla ja niin 
on toki jatkossakin. HGK:lla on mahtavia 
edustuspelaajia ja haluamme tuoda hei-
dän osaamisensa sekä taitonsa HGK:n 
jäsenistölle paremmin hyödyksi. Kauden 
ensimmäinen pelileiri järjestetään Talissa 
14.–15.5. HGK:n Tour-pelaajien Tuomas 
Tuovisen ja Antti Lassilan johdolla. Voin 

farmin toiminta on takuulla laadukasta ja 
tunnustettua.

Farmissa treenaa vuosittain lähes 130 
lasta ja nuorta. Farmilaiset harjoittelevat 
neljässä eri ryhmässä viikottain sekä val-
mentajien että ohjaajien johdolla. Lisäksi 
peli-illoissa lapset pääsevät kokeilemaan 
pelaamista käytännössä.

Ohessa farmin kesän aikataulut. Otathan 
farmilaiset huomioon treenatessasi ja pe-
latessasi.

Head Pron terveiset
lämpimästi suositella kaikille jäsenillem-
me osallistumista Tuomaksen ja Antin 
”Tour-campille”.

Olen avannut uudet nettisivut www.hank-
tolonen.com josta löydät lisätietoja järjes-
tämistäni kursseista, valmennuksesta ja 
matkoista. Tervetuloa tutustumaan koti-
sivuihini ja niiden laajenevaan tarjontaan.
Kaikkien HGK:n valmentajien yhteystie-
dot ja tarkemman kurssitarjonnan löydät 
HGK:n kotisivuilta Valmentajat-valikosta.
Mahtavaa golfkesää ja pelikautta kaikille!

henrikki toLonen ja taLin vaLmentajat



taligolf 17

Reikä 4 Laukkarata
Siellä, missä kakkos- ja nelosväylät ny-
kyään sijaitsevat, harrastettiin ennen 
vanhaan aivan toista lajia, eli laukkaa. 
Laukkarata rakennettiin vuoden 1940 
olympiakisojen varten, mutta kun kisat 
tunnetusti siirtyivät vuoteen 1952, tapah-
tui samoin hevosurheilutapahtumillekin. 

Reikä 5 Talli
Rakennus, jossa caddiemasterit oleske-
levat, näyttää yhtä vanhalta kuin Talin 
muut rakennukset mutta ulkonäkö pet-
tää. Kun golffarit pääsivät Taliin vuonna 
1932, oli samalla paikalla samannäköinen 
tallirakennus mutta se lahosi jo parikym-
mentä vuotta sitten. Vanhojen kuvien 
avulla rakennettiin velikelloa myöten ul-
kopuolelta samannäköinen uusi talli täs-
mälleen samaan paikkaan. 

Reikä 6 Erkko
Kutonen oli pitkään Talin ensimmäinen 
reikä ja on edelleenkin yksi kentän van-
himpia reikiä. Täällä klubin ensimmäinen 
kapteeni, Eljas Erkko, löi historiamme 
ensimmäisen avauslyönnin toukokuus-
sa vuonna 1933. Palloa tavoittamassa oli 
monta mailapoikaa, joista kaikista vikke-
lin oli Voitto Paumo, joka nappasi pallon 
ja sai Erkolta 200 markkaa palkkiokseen. 
Se oli merkittävä summa aikakautena, 
jolloin juoksupoika tienasi 300 markkaa 
kuussa.

Reikä 8 Emppu
Ollessaan kenttätoimikunnan puheenjoh-
taja joskus 1980-luvulla tekniikan tohtori 
Eino ”Emppu” Niemelä ajatti Taliin isoja 
kivilohkareita sisältänyttä jätemaata vie-
reiseltä Stockmannin työmaalta, jossa 
hän toimi valvojana. Maat sijoitettiin lä-
hinnä väylien 8 ja 17 varrelle, ja ne olivat 
aluksi aika pahannäköisiä. Niemelä oli ta-
pansa mukaan toiminut omin päin eli asia 
tuli suureksi yllätykseksi myös HGK:n 
johtokunnalle. Kun lohkareet peitettiin ja 
nurmetettiin, ne antoivat kieltämättä uut-
ta ilmettä näille ennen tasaisilla pelloilla 
kulkeneille väylille, ja näistä kumpareis-
ta käytettiin nimitystä ”Emppulandia”. 
Kaikki eivät kuitenkaan olleet ilahtuneita. 
Monet olivat aluksi jopa sitä mieltä, että 

Emppu pitäisi erottaa seuran jäsenyydes-
tä.

Reikä 9 Pappa Jensen
1920-luvulla Suomeen muutti USA:ssa 
golfia opetellut tanskalainen Charles R. 
”Pappa” Jensen. Häntä voidaan hyvällä 
syyllä pitää HGK:n perustamisen isänä. 
Pappa Jensenillä oli tapana pelata punai-
sessa ratsastustakissa ja sulkahattu pääs-
sä. Kerran vuonna 1936 hän vahingossa 
pulahti Mätäojaan nykyisellä yhdeksän-
nellä reiällä kurkottaessaan palloaan 
joesta pitäen kiinni rantapusikon oksista, 
jotka pettivät. Hänen mailapoikansa, Eero 
Toivonen, yritti kyllä saada Jensenistä 
kiinni ja estää häntä putoamasta jokeen, 
mutta putosi samalla itsekin veteen. Poi-
ka parka pääsi pois syyskylmästä vedestä 
vasta saatuaan Jensenin kelluvan hatun 
pois joesta, mutta sai vaivastaan 100 
markkaa ekstraa työnantajaltaan.

Pappa Jensen opetti talilaisille golfin van-
hoja tapoja, muun muassa että sillan yli 
kuljetaan samassa järjestyksessä kuin 
ysin tiillä lyötiin, eli käytössä oli ”silta-
honööri”. 

Reikä 10 Piccadilly 
Lontoolaisperäisen nimen lisäksi kympil-
lä on myöskin epävirallinen nimi eli ”Suo-
men lyhin par vitonen”. Nimen takana on 
edesmennyt Sami Ahokas, joka hermos-
tui kun mutkassa oleva koivu kasvoi niin 

suureksi, ettei hän enää päässyt yrittä-
mään kahdella päälle vaan joutui lyömään 
välilyönnin.

Reikä 12 Sahara
Nimi perustuu siihen, ettei väylää ennen 
vanhaa saatu juurikaan kasteltua ja sen 
takia se paloi kuivina kesinä aivan karrel-
le. 

Reikä 13 Trombi
Sunnuntaiaamupäivänä 28. elokuuta 
vuonna 2005 trombi, eli pyörremyrsky, 
kulki Piccadillyn yli kohti 13 griiniä ja 
aiheutti naisten Euroopan Tourin kilpai-
lun keskeyttämisen. Trombi repi hospita-
lity-teltan irti ja kaatoi puita. Yhdeksän 
ihmistä vietiin sairaalaan, mutta uhkaa-
vasta tilanteesta selvittiin ilman vakavia 
henkilövahinkoja. Kilpailun tulokset kah-
den kierroksen jälkeen jäivät voimaan.

Muut nimet:
Reikä 1 Koivukuja
Reikä 2 Arkkola
Reikä 3 Bunkkeri
Reikä 7 Ristituuli
Reikä 11 Pajamäki
Reikä 14 Siirtolapuutarha
Reikä 15 Mätäoja
Reikä 16 Makasiini
Reikä 17 Pitkä
Reikä 18 Saarni

Lena seLLberG

Tunnetko Talin nimet?
Tiedätkö että Talin rei’illä on omat nimet? Että esimerkiksi nelonen on Lauk-
karata, kuutonen Erkko ja ysi Pappa Jensen? Nimien takana piilee eri tarinoi-

ta, joista tästä seuraa muutama. 

pappa jensen kasteLun aLLa
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Soutuveneellä Taliin
Tarina kertoo, että aikoinaan Taliin on tultu pelaamaan soutuveneellä. Talin nuorison mielestä sen on pakko 
olla urbaanilegendaa, joten Tali-lehden toimitus lähti ottamaan asiasta selvää!   Tavoitimme Henrik Serlachiuk-
sen Lapin keväthangilta.

Hentta, totta vai tarua?

”Tarina on totta! Vuonna 1958  naapurini Ali Nylund löi Talin jäsenkortin käteeni, vaikka en ollut golfista 
koskaan mitään kuullutkaan. Hän antoi myös neljä mailaa ja poikansa minulle pelikavereiksi. Lisäksi sain  
käyttööni  veneen, jolla Kuusisaaren mökiltä matka Taliin taittui noin 20 minuutissa. Alkumatka peräprutkun 
avittamana ja loppumatka soutaen.  Nykyisen seiska griinin vieressä oli yleisessäkin käytössä oleva vaatimaton 
laituri, johon parkkeerasin veneen. Ja siitä lähdimme suoraan pelaamaan. Siihen aikaan seiska  oli väylä nu-
mero viisi. Mutta vuonna 1962 nykyinen Tarvontie rakennettiin , jonka jälkeen soutuvene vaihtui fillariin tai 
mopoon.”

Miten Tali on noista ajoista eniten muuttunut?

”Caddiet ovat hävinneet, aikoinaan he istuivat  silloisen toimiston (nykyinen Siggen baari) edustalla odottamas-
sa pelaajia. Caddiet oli jaettu  kolmeen luokkaan ja sen mukaisesti heille maksettiin palkkio.Lisäksi caddeillä 
oli omat peliväylänsä kentän laitamien metsiköissä. Pelaajat oppivat tuntemaan nuoret caddiensa ja kanssakäy-
minen sukupolvien yli oli vilkasta. Myös klubitoiminta oli vilkasta, oli herrojen korttipeli-iltoja ja rouville omaa 
toimintaa. Puttigriini oli terassin edessä talon etupiirissä ja siellä järjestettiin puttauskisoja iltaisin.” 

”Kentän kunto ei ollut sellainen puheenaihe kuin nykyään, vaan kenttä  pelattiin sellaisena kuin se on. Raffit 
olivat paljon nykyistä pahempia esim.  Saharan oikeanpuoleiset raffit olivat polvenkorkuisia. Mutta maailma 
muuttuu ja Tali sen mukana.  Palvelut pelaavat paremmin nykyään, ei Taliin olisi näin isoa pelaajamäärää ai-
koinaan mahtunut. Hienoa että Siggen baarissa on edelleen  vanhaa  talilaista henkeä ja tunnelmaa  tallella.”

tiina seLin

Tarinoita Talista
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Interclub
 
Neljän seuran klubiottelu (MGC – SGC-EGS – HGK), 
neljän hengen joukkueille. Yksi pelaaja voi ilmoittautua 
yhteen peliin pelaajaksi, muihin varasijalle. 

24.5 Interclub Master Golf Club klo 15
21.6. Inteclub Sarfvik  klo 15
19.7. Interclub Espoo Golf klo 15
31.8. Interclub Tali klo 14:30

Klubitoimikunta

Ladies only
Lähdöt varattu vain naisille, peli ilman kisaa jonka jäl-
keen vapaaehtoinen ruokailu. 

ti 10.5, ke 25.5
to 9.6, ti 21.6.
ke 6.7, to 21.7
ti 2.8, ke 24.8

Tänä keväänä ei järjestetä erikseen naisten kevätkokousta. Klubitoimikunta toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi kauden avajaisiin 
21.5. Jos et halua kisata, tule vain viettämään iltaa kanssamme!

Kauden avaus lauantaina 21.5.
Kausi avataan pitkän kaavan mukaan lauantaina 21.5. Aamulla golfataan ja illalla 

nautitaan ravintolan antimista hyvän seuran ja musiikin siivittäminä.

Avausscramble 2 hengen joukkuein yhteislähtönä klo 10.00. Peliparin toisen jäsenen 
tulee olla Talin jäsen. Huom! Kisaajien määrä on rajattu, mutta kartanon kauden ava-

jaisiin mahtuvat kaikki mukaan.

Kilpailun jälkeen saunat ovat kuumina ja klubilla on osanottajille Happy Hour koko 
tapahtuman ajan.

Päivän osallistumismaksu 10 e jäseniltä ja 60 e jäsenten vierailta. Osallistumismaksu 
ilman kisaan osallistumista on jäseniltä 10 e.

Ilmoittautuminen tapahtumaan 30.4. alkaen joko caddiemasterille tai suoraan 
Nexgolfiin. Tarkemmat tiedot tulevat nettiin, seuraathan ilmoittelua.



Tuovisen & Lassilan 
peliviikonloppu 

 

 

 

 
  

14.-15.5 Talissa treenataan 
pelaamista ammattilaisten 
kanssa 
HGK:n omat Tour-pelaajat Tuomas Tuovinen ja Antti Lassila opastavat 
pelinomaiseen harjoitteluun ja kentällä pelaamiseen. Peliviikonloppuna 
pelataan kaksi kierrosta ja tutustutaan pienryhmässä kentällä 
kilpapelaajien hyviksi toteamiin menetelmiin.  HGK:n jäsenille suunnattu 
kurssi tarjotaan hintaan 150 €/hlö ja se sisältää n.16 tuntia opastettua 
ohjelmaa ja aamukahvit sekä lounaat! 

(Vaatii toteutuakseen min. 6 pelaajaa) 

 

Paikkoja rajoitetusti, 
täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä! 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
huhtikuun loppuun mennessä: 

tuomas.tuovinen@pp.inet.fi 
0405876008 

antti.s.lassila@gmail.com 
040400435476 

(Järjestetään min. 6 pelaajalle) 
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