Helsingin Golfklubi ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021
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1.Yleistä:
Yksi kiireisimmistä kausista
Vuosi 2021 oli Helsingin Golfklubin 89. toimintavuosi. Kausi oli toiseksi vilkkain
katsottaessa varattujen kierrosten määrää, niitä kertyi yhteensä 31 856. Korona-epidemia
varmasti vaikutti pelaamisen määrään, koska esimerkiksi mitään suuria kesätapahtumia
tai konsertteja ei kesän 2021 aikana järjestetty. Myös matkustaminen, erityisesti maa
rajojen ulkopuolelle, oli kesän 2021 aikana hyvin rajallista ja hankalaa.
Kauden kuukausista kesäkuu oli edellisvuosien tapaan kiireellisin, silloin pelattiin yli
6800 kierrosta. Heinäkuun kierrosmäärä oli n. 6200 ja elokuussa pelattiin hieman yli
5500 kierrosta ja syyskuussa miltei 5000 kierrosta.
Kausi 2021
•
•
•

Range avattiin 16.4
Kenttä avattiin 29.4.
Kenttä suljettiin 23.10.

Tarkempi tilasto pelaamisesta:

KOKO KAUSI

2021

2020 muutos

Kaikki kierrokset

31 856

38 924

7 068 -

Jäsenvaraukset

23 385

30 289

6 904 -

Vierasvaraukset

4 326

5061

735 -

Kilpailukierrokset

3 695

3 574

121 +

86%

83%

+ 3%

Nettivarausprosentti

Vieraspelaajien määrä putosi selvästi, samalla laski myös greefee-tuotto yli 25.000 €.
Kilpailuihin osallistui hieman enemmän pelaajia, tosin kasvu tuli kokonaan
vieraspelaajista, sillä klubin jäseniä osallistui vähemmän pelaajia.
HGK jatkoi yhteistyötä Vuosaari Golfin kanssa tarjoamalla HGK:n jäsenille ja Vuosaari
Golfin osakkaille edullisemman pelimaksun toistensa kentillä koko kauden ajan (38 €).
Kilpailut ja tapahtumat
Isoimmat Talissa järjestetyt tapahtumat olivat edelleen The Erkko Trophy/Finnish
Amateur Championship ja seuran omat mestaruuskisat. Erkko Trohyn osallistujissa oli v.
2021 edellisvuosia vähemmän kansainvälisiä pelaajia. Joidenkin maiden pelaajat peruivat
osallistumisensa aivan tapahtuman alla. Peruutuksien syinä olivat epätietoisuus
voimassa olevista viranomaismääräyksistä ja maahantulovaatimuksista Korona-aikana.
Kisan suosio kotimaisten pelaajien keskuudessa varmisti kilpailuun maksimimäärän
osallistujia. Ihan kaikki halukkaat eivät edes siihen mahtuneet.
Seuran mestaruuskisat pelattiin kolmessa eri ryhmässä. Eri ikäluokkien mestaruuskisat
seniorisarjoissa pelattiin 10.-11.7 ja junioreiden sarjat 15.-16.7. Seuran mestaruuskisat
pelattiin 13.-15.8. Jako kolmeen eri ajankohtaan oli ja on pakollinen. Kisoihin osallistuu
ilahduttavasti niin paljon eri ikäisiä pelaajia, ettei kisatapahtuman järjestäminen yhden
viikonlopun aikana ole enää mahdollista. Miesten mestaruuskisoihin osallistui jopa 89
pelaajaa. Ensimmäistä kertaa mestaruuskisoissa oli ”cut” kahden päivän jälkeen.
Viimeisenä päivänä mukana oli 40 parasta miespelaajaa. Naisten mestaruuskisoihin
kaivattaisi lisää osallistujia, sillä vain 14 pelaajaa oli mukana kisassa, kun naisten
mestaruuksista pelattiin.
Eniten osallistujia keräsivät scramble ja shramble -tyyliset kilpailut. Näiden yli 100
osallistujapaikkaa täyttyivät muutamissa päivissä – jopa nopeammin.
2. Jäsenistö
Jäsenmäärä kauden lopussa oli yhteensä 1.463, joista aktiiveja oli kauden päättyessä
yhteensä 1.288. Uusia jäseniä otettiin 73 kpl. Eronneita kalenterivuoden aikana oli 83.

3. Toiminta
3.1. Talous
Varsinaisen toiminnan ja Varainhankinnan tuotot tilikaudelta 2021 liittymismaksuineen
olivat 1.765.778,78 €. Ylijäämää kertyi kulujen ja poistojen jälkeen 37.764,38 €. Toiminnan
kulut olivat hieman budjetoitua suuremmat, toisaalta tuotot olivat selvästi yli budjetin.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Lainoja lyhennettiin suunnitelmien mukaan.
3.2. Kenttä
Kenttä oli erinomaisessa kunnossa koko kauden.
Uusitut viheriöt 10 ja 18 avattiin samaan aikaa muun kentän kanssa. Molemmat uusitut
viheriöt olivat erinomaisessa kunnossa koko kauden.
Reiän 14 muutostyöt aloitettiin lokakuussa. Keskeisenä tavoitteena on parantaa reiän
turvallisuutta, samalla kun reikää muutettiin Master Planin mukaiseksi.
Kentän perusleikkuut kauden aikana toteutettiin ns ”leikkujunalla”, jonka vuosia kentän
ykköstee oli suljettuna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7-8. Kun
leikkaajien ei tarvitse väistellä pelaajia eikä pelaajien leikkaajia, voidaan koko kentän
leikkuu suunnitella ja toteuttaa jouhevasti ja nopeasti. Kentänhoitajille jää myös aikaa
leikkuun jälkeen tehdä muita kentänhoitoon liittyviä toimenpiteitä.
3.3. Kilpailutoimikunta
Yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa pelattiin yhteensä 3 695 kierrosta (3 574 v. 2020).
Lisäys tuli kokonaisuudessaan vieraspelaajien kierroksista sillä jäsenet pelasivat hieman
vähemmän aikaisempaan vuoteen verrattuna.
Klubin lyöntipelimestaruuksista pelattiin edellisen vuoden tapaan eri ikäsarjoissa.
Mestareiksi pelasivat:
• Miehet: Petri Lehto
• Naiset: Sandra Palin
• Seniorimiehet M50: Markus Päiviö
• Seniorinaiset: N50 Gitta Kauppi
• Seniorimiehet M60: Lasse Durchman
• Seniorinaiset N60: Tiina Selin
• Seniorimiehet M70: Kim Jokipii
• Seuran reikäpelimestaruudet voittivat Gitta Kauppi ja Tuomas Tyry
Täydelliset kilpailutulokset kaikista klubin kilpailuista löytyvät HGK:n nettisivuilta.
Erkko Trophyn voittajat:
• miesten sarja: Arto Pehkonen, Laukaan Peurunkagolf
• naisten sarja: Emilia Väistö, Etelä-Pohjanmaan Golf

3.4. Juniorit
Golfleirit järjestettiin kolmena viikkona ennen Juhannusta. ilmoittautuminen oli avoin
kaikille junioreille. Kaikki leiriviikot olivat jälleen kerran täynnä.
Farmitoimintaa jatkettiin neljässä eri ryhmässä, jotka oli jaettu iän ja taitojen mukaan.
Lisäksi edistyneemmille junioreille oli kaksi omaa harjoitusryhmää eli ns. kilparyhmät.
Ryhmäjako perustui kansallisiin kiertueisiin, ikäsarjoihin ja harjoitusmotivaatioon.
Kaikille halukkaille tarjottiin mahdollisuus talviharjoitteluun.
Valmentajina toimivat Henrikki Tolonen, Jani Saarinen, Ari-Pekka Koutuaniemi.
Toiminnassa oli mukana myös useita vapaaehtoisia, joiden apu on todella merkittävää
koko junioritoiminnalle.
Edustuspelaajista Camilla Järvelä voitti alle 21v. sarjan SM reikäpelimestaruuden ja
lyöntipelin SM hopeaa.
Perinteistä matkaa keväällä ei järjestetty.
3.5. Klubitoimikunta
Toimikunnan päätapahtumat olivat kauden avausscramble, naisten haastereikäpeli,
Midnight Sun, Valopallo, golfia ja rapuja sekä päättäjäiset. Lisäksi joitain tapahtumia
järjestettiin yhdessä senioritoimikunnan kanssa. Perinteinen Midnight Sun-kisa
järjestettiin toista kertaa ns. normaalilähdöin peräkkäisinä.
Stockholms Golfklubia vastaan ei pelattu vuosittaista ottelua Koronaepidemian vuoksi.
Vuosi 2021 oli jo toinen vuosi ilman Kevinge-ottelua.
3.6. Senioritoimikunta
Senioreiden viikkokilpailut pelattiin ensimmäistä kertaa tiistaisin. Siirto maanantaista
tiistaille ei näkynyt osallistujien määrässä, vaan toiminta ole edelleen suosittua ja
vilkasta. Klubiottelut saatiin järjestettyä ja pelattua normaalisti.
Perinteistä kauden aikana järjestettävää kotimaan peli matkaa ei toteutettu vallinneen
Koronaepidemian vuoksi.
3.7. Rakennustoimikunta
Klubin omistamien kiinteistöjen ja laitteiden huolto- ja kunnostustöitä tehtiin tarpeen
mukaan sekä ennen kautta että kauden aikana. Kartanon peltikatto korjattiin ja
maalattiin aivan alkukesästä. Samalla paikattiin pari peltisaumoissa ollutta reikää.
Kartanon länsisiiven seinä pestiin ja huoltomaalattiin. Sigges Bar:n sohvat saivat uudet
päällysteet ja sohvatyynyt. Laajennetulle ulkoterassille hankittiin lisää kalusteita.
Talviharjoittelutilan lämmitystä parannettiin.
Rakennustoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
3.8. Tiedotustoimikunta

Jäsenkirje meni sähköpostilla kaikille sen tilanneille varsinaisen kauden aikana n. kerran
viikossa. Seuran eri some –kanavien (Facebook ja Instagram) käyttöä lisättiin ja
laajennettiin.
Seuran lehti ilmestyi keväällä.
4. Vuosikokoukset
Kevätkokous 2021
Klubin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Osallistuminen toteutettiin etäyhteydellä. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jyri Sarpaniemi.
Syyskokous 2021
Syyskokous pidettiin Hotelli Haagan isossa auditoriossa. Kokoukseen sai osallistua
tulemalla paikan päälle tai ilmoittautumalla kokoukseen etäyhteydellä. Äänestys
syyskokouksessa tapahtui historiallisesti siten, että kokouksessa paikalla olleet äänestivät
perinteisellä lippuäänestyksellä ja etäyhteydellä osallistuneet digitaalisesti omalta
laitteeltaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jyri Sarpaniemi.
Kokouksessa käsiteltiin sekä sääntömääräiset asiat että johtokunnan esitys kentän
korjaussuunnitelman eli Master Planin toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi.
Erovuorossa johtokunnasta olivat sekä rahastohoitaja että rakennustoimikunnan
puheenjohtaja. Ennen kokousta rahastonhoitaja Sami Erviö oli kertonut haluavansa
asettautua ehdolle uudestaan. Erviötä sekä ehdotettiin että kannatettiin ja koska muita
ehdokkaita ei ollut, tuli Erviö valituksi yksimielisesti seuraavalle kolmivuotiskaudelle
rahastonhoitajaksi. Rakennustoimikuntaan ehdotettiin ja kannatettiin vain yhtä
ehdokasta. Niinpä uudeksi rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Salo,
hänetkin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Johtokunnan ehdotus Master Planin toteuttamisaikatauluksi ja -järjestykseksi
Toiminnanjohtaja Lauri Gulin esitteli alustavan kentän perusparannussuunnitelman
(Master Plan) toteuttamisaikataulun ja -järjestyksen.
Kentän väylistä on korjattu kuusi väylää, jotka ovat 1, 4, 7, 10, 14 ja 18. Korjaamatta on 12
väylää, jotka olisi tarkoitus korjata kahden vuoden aikana, syksyllä 2023 ja 2024.
Korjausvaihe 1:
Kausi 2023 pelataan normaalisti syyskuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen pelataan väylät
6-14. Peli aloitetaan väylältä 6 ja lopetetaan väylälle 14. Korjattaviksi jäävät väylät 2, 3 5
sekä 15-17, sillä väylät 1, 4 ja 18 on jo korjattu. Samalla korjausalueella alueella on
useampi myös tee-alueita, jotka kaipaavat peruskorjausta. Näitä ovat tee-alueet 3, 4, 5 ja
16, kaksi jälkimmäistä vain osin. Väylän 5 punainen/sininen tee-alue siirretään
lähemmäksi muita tee-alueita ja reiän 16 korjaus koskee vain valkoista tee-aluetta. Kaikki

korjaukset viheriöt mukaan lukien viimeistellään siirtonurmilla, joiden käytöllä
varmistetaan kentän aukeaminen seuraavan kauden alussa.
Korjausvaihe 2
Kausi 2024 pelataan normaalisti 18-reikästä kenttää syyskuun puoliväliin saakka. Tämän
jälkeen pelattaviksi jäävät väylät 1-5 ja 15-18. Väylän viisi jälkeen kävellään pihan poikki
reiälle 15 ja pelataan siitä loppuun. Korjattaviksi jäävät väylät 6-14. Väylät 7,10 ja 14 on jo
kunnostettu, joten korjattavaksi jäävät väylät 6, 8, 9, 11, 12 ja 13. Kyseisellä alueella on
yksi yksi tee-alueen laajennus väylällä. Kaikki työt ja korjaukset viheriöineen
viimeistellään siirtonurmilla, jotta koko kenttä on pelikuntoinen kauden 2025 alkaessa.
Master Planin toteuttamisen kustannusarvio
Toiminnanjohtaja Lauri Gulin esitteli alustavan kustannusarvion edellä esitetyn Master
Planin toteuttamiseksi. Kokonaiskustannusarvio on n 1,7 Meur (liite) ja se perustuu
vuosien 2019-2021 tehtyihin vastaaviin korjaustöihin.
Johtokunta esittelee yksilöidymmät korjaussuunnitelmat tarkempine
kustannusarvioineen syyskokouksessa 2022.
Rahoitussuunnitelma
Korjausrakentamisen rahoittamiseksi rahastonhoitaja Sami Erviö esitteli suunnitelman.
Siinä haettaisi lyhytaikaista lainaa rahoituslaitoksilta, joka on tarkoitus maksaa kokonaan
pois vuoden 2028 vuoden loppuun mennessä, jotta laina ei jää rasittamaan yhdistyksen
taloutta ja tulevien johtokuntien mahdollisuuksia kehittää toimintaa.
Suunnitelman mukaan aikuisjäsenen kokonaiskustannukseksi muodostuisi n. 1.300 €
vuosien 2022-2027 aikana. Juniorijäsenet (alle 17v.) ja nuoret 17-24v. maksaisivat
suhteessa nykyisiin maksuihin. Yhdistyksen vähintään 80 vuotta täyttäneet maksaisivat
50% aikuisjäsenten maksuista kunakin vuosina.
Koska yhdistyksen säännöt eivät tunne esimerkiksi rakennus- tai korjausrahastoa, esitteli
johtokunta Master Plan maksun eri jäsenkategorioille, jotka lisättäisi vuoden 2022 jäsenja pelimaksuihin. Sääntöjen mukaan seuraavan kauden maksuista päättää aina kutakin
kautta edeltävä syyskokous, siksi tulevien kausien maksuja ei kokouksessa voitu päättää.
Johtokunnan kokoukselle ehdottama maksut lisättäisi sekä vuoden 2022 jäsen- ja
pelimaksuihin seuraavasti:
- Aikuisjäsen (s.1996-1943) jäsenmaksu 420 € + Master Plan -maksu 160 € = 580 €
- Aikuisjäsen (s 1996-1943) pelimaksu 620 € + Master Plan -maksu 150 € = 770 €
- v. 1941 tai 1942 syntyneet, jäsenmaksu 420 € + Master Plan -maksu 160 € = 580 €
- v. 1941 tai 1942 syntyneet, pelimaksu 620 €
- v. 1940 tai aik. synt., jäsenmaksu 420 € + Master Plan -maksu 160 € = 580 €
- v. 1940 tai aik. synt., pelimaksu 390 €
- juniorit, v. 2006 tai sen jälk. synt., jäsenmaksu 115 € + Master Plan maksu 50 € =
165 €
- juniorit, v. 2006 tai sen jälk. synt., pelimaksu 200 € + Master Plan maksu 50 € = 250
€
- nuoret v 2005-1997 synt., jäsenmaksu 220 € + Master Plan maksu 100 € = 320 €

-

nuoret v 2005-1997 synt., pelimaksu 410 € + Master Plan -maksu 100 € = 510 €

Päätös Master Planin toteuttamisesta ehdotuksen mukaisesti
Kokouksen puheenjohtaja Jyri Sarpaniemi kertoi, ettei kokouskutsussa ollutta kohtaa
11.4: ”Päätös Master Planin toteuttamisesta ehdotuksen mukaan” ei voida tehdä.
Puheenjohtaja Jyri Sarpaniemi tarkensi, että yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokous
voi päättää ainoastaan seuraavan vuoden jäsenille koituvien maksujen suuruudesta.
Joten vasta syyskokouksessa 2022 voidaan päättää vuotta 2023 koskevia maksuja.
Pitkän ja värikkään keskustelun päätteeksi Puheenjohtaja Sarpaniemi totesi
käsityksenään, että kokoukselle oli tehty ja kannatettu kahta eri ehdotusta jäsenten
maksuiksi kaudelle 2022. Kokous oli puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Äänestys
järjestettiin kahden eri ehdotuksen väillä.
Kokoukselle tehdyt ehdotukset olivat:
- Ehdotus 1 oli johtokunnan tekemä, joka sisälsi Master Plan lisän jäsen- ja
pelimaksuihin v 2022.
- Ehdotus 2 oli vuoden jäsen- ja pelimaksujen päättäminen ilman Master Plan
lisämaksuja
Äänestyksen tulos oli:
- johtokunnan ehdotus 84 ääntä
- jäsen- ja pelimaksut ilman Master Plan lisämaksuja 61 ääntä
Johtokunnan ehdotus jäsen- ja pelimaksuista Master Plan -lisillä hyväksyttiin vuoden
2022 toimintasuunnitelmaan.
5. Edustukset
Golfliiton puheenjohtajana jatkoi HGK:n jäsen Hanna Hartikainen.
Golfliiton eri toimikunnissa toimivat HGK:n jäsenet Teemu Laakso ja Henrikki Tolonen.
Suomen PGA:n toiminnanjohtajana toimi HGK:n jäsen Teemu Laakso.
6. Hallinto
6.1. Johtokunta ja tilintarkastajat
Johtokuntaan kaudella 2021 kuuluivat:
Heimo Hakkarainen
Sami Erviö
Pekka Altonen
Jussi Uusikylä
Sirpa Korpela
Kristiina Lassila
Sirpa Rauhala
Markku Piiponniemi
Sylvi Beck

puheenjohtaja
rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja
kapteeni
kilpailutoimikunnan pj.
naisten kapteeni ja klubitoimikunnan pj.
junioritoimikunnan pj.
rakennustoimikunnan pj.
kenttätoimikunnan pj.
sihteeri, jäsenasiat

Bernt Heikel

senioritoimikunnan pj.

Johtokunta kokoontui neljätoista kertaa. Golftoimenjohtaja osallistui kaikkiin kokouksiin.
Toimistopäällikkö ja kenttämestari oli kutsuttuna useimpiin kokouksiin.
Tilintarkastajana toimi Anssi Pietiläinen (HT), varatilintarkastajana Tapani Kärkkäinen
(HTM).
6.2. Henkilöstö
Toimintavuoden aikana klubin palveluksessa oli yhteensä kuusi vakituisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä:
golftoimenjohtaja; Lauri Gulin
palvelupäällikkö; Henriette Heikel
kenttämestari Kai Kurikka
apulaiskenttämestari; Sebastian Grönholm 1-9kk/2021 (opintovapaalla loka-joulukuu
2021)
asentaja Eetu Paasovaara ja Timo Huuhtanen
Toimintavuoden aikana palkkaa maksettiin eripituisista määräaikaisista työsuhteista
yhteensä 25 kausityöntekijälle.
6.3. Ravintolatoiminta
Ravintoloitsijana toimi edelleen Gourmet Safvik Oy / Teemu Mattila.
Helsingissä 26.4. 2022
Johtokunta

