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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 

Perinteisesti mielilajiamme on moi-
tittu kalliiksi ja aikaa vieväksi. Van-
han mielikuvan mukaan ensin piti 
ostaa kallis osake ennen kuin saattoi 
aloittaa golfauksen – ei enää! Ajan-
käytöstä irvailtiin sanomalla, että 
tasoituksen saaminen alle 20 ennakoi 

Golf – kallis ja aikaavievä harrastus?

työpaikan menetystä ja singelitasoi-
tus pääsääntöisesti johti avioliiton 
päättymiseen (eihän jatkuva golfaa-
minen jättänyt aikaa työn ja parisuh-
teen hoitamiselle). 

Nykyisin kauden pelimaksut ja 
jäsenyys golfklubissa ovat edullisia. 
Pelaaja voi valita itselleen parhaiten 
soveltuvan pelioikeuspaketin (Hiek-
kaharju Golfissa vaihtoehtoja on 
todella runsaasti). Jos kauden aikana 
on tarkoitus pelata vain muutama 
kierros ja nekin enimmäkseen 9 reiän 
kierroksia, maksaa pelioikeus 230 
euroa. Heavy user (30 –150 kierrosta 
kesässä) maksaa kaudesta enintään 
750 euroa. Ja jäsenyyden hinta on 
päälle 80 euroa – ei ole kallista koko 
pelikaudesta.

Golfarin ajankäyttökin on muut-
tunut. Viime vuosituhannella pe-

lattiin aina 18 reikää kerrallaan ja 
ajettiin melko kauas pelaamaan. 
Aikaa kului 5–7 tuntia per kerta. Li-
säksi keväällä innokkaimmat ajoivat 
huhtikuussa Meriteijoon useamman 
kerran viikossa – kokopäiväretkiä. 
Eipä ihme, että lajin sanottiin olevan 
aikasyöppö. Maailma on muuttunut 
tässäkin suhteessa. Golfkenttiä on 
rakennettu lähemmäksi ihmisiä – 
säästyy matka-aikaa. Samalla pelitot-
tumukset ovat muuttuneet: käydään 
rangella, harjoitellaan lähipeliä, 
pelataan 6 reikää tai pelataan 9 rei-
kää – golf on fantastinen peli, johon 
kuitenkaan aikaa ei saa kulua liiaksi. 

Hiekkaharju Golf on erinomainen 
esimerkki modernista golfkeskukses-
ta  – se on lähellä ja tarjoaa runsaasti 
erilaisia vaihtoehtoja. Tervetuloa 
nauttimaan!

Toivottaa Pexi

Kuinka paljon golfin harjoittelu vie aikaa?
•	 6	reikää	kiertää	noin	45	minuutissa.
•	 9	reiän	kierros	vie	aikaa	keskimäärin	kaksi	tuntia.
•	 18	reikää	ehtii	kiertää	hieman	alle	neljässä	tunnissa.
•	 Harjoittelu	rangella	on	nopeaa	ja	helppoa.	Korillisen	palloja	

lyö 10 minuutissa.
•	 Harjoittelu	lähipelialueella	vie	puolisen	tuntia.
•	 PGA	Pro	Esa	Saarimaan	opetus	kestää	½	tuntia	

Yritystapahtumat
Yritystapahtumia voidaan järjestää sopimuksen mukaan lähipeli-
alueella ja kuuden reiän kentällä. Tapahtumien ohjelmaan voivat 
kuulua esimerkiksi golfkurssit, esittelytilaisuudet, golfkilpailut ja 
ruokatarjoilut.
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Kenttäyhtiön asiat ovat hyvässä kun-
nossa. Taloudellisesti yhtiö on vaka-
varainen, ja tulorahoitus on riittävä 
menojen kattamiseen. Tiekartta kohti 
18 reiän kokonaisuutta etenee koko 
ajan, vaikkakin tällä hetkellä tahti 
on verkkainen. Yleismaailmallinen 
taantuma on otettava huomioon 
myös kenttäyhtiössä. Liian suuret 
investoinnit kostautuvat osakkeen-
omistajien liian suurina pääomavas-
tikkeina. Tuleva kesä tuo mukanaan 
kahden uuden väylän avaamisen, ja 
samalla entisestä Harjoituskentästä 
muodostuu mallikas kuuden reiän 
Oikea golfkenttä. Laajentamisen 
jatkumisesta päättää yhtiökokous 
tulevissa kokouksissa. Yhtiöllä on 
tarvittavat maa-alueet, ja kaavoitus 
on kunnossa, joten tulevaisuutemme 
on omissa käsissämme.

Kehä6-kenttämme avataan 25. 
päivä heinäkuuta. Perinteiseen ta-
paan avajaisista muodostuu Tikku-
rilan Golfkeskus Oy:n osakkaiden 
kesätapahtuma. Juhlahumun mer-
keissä uusi kenttämme on aluksi vain 
osakkaiden käytössä, mutta samana 
viikonloppuna se aukeaa yleiseen 
käyttöön. Kaksi uutta väylää kohti 
18 reiän kenttää!

Ensi kesänä keskitymme nykyi-
sen kenttämme trimmaamiseen. 
Vanha totuus, että kentän kypsy-
minen valmistumisen jälkeen vaatii 
useita vuosia, on todettu paikkansa 
pitäväksi. Nyt kypsymisvuodet ovat 
ohi, ja tulevasta kesästä odotamme 
huippulaatua – paineita kentän 
hoitohenkilökunnalle. Pitkälle Ysille 
tehtiin syksyllä iso operaatio roughin 
kasvun vauhdittamiseksi. Tuloksia 
näemme ensi kesänä. Viheriöiden 
kasvuunlähtö oli myöskin kivuliasta; 
vasta viime kauden loppupuolella 
saimme yliotteen griineistä. Uskoak-
seni jo tulevan kesän alkupuolella 
pääsemme viheriönopeuksissa hui-

masti parempiin tuloksiin. Syksyllä 
aloitimme myös Harjoituskentän 
väylien ja viheriöiden tehohoidon. 
Haluamme nostaa Kehä6:n laadun 
entistä korkeammalle tasolle.

Tikkurilan Golfkeskus Oy

Tikkurilan Golfkeskus Oy:n kuulumisia 

Osakasetuuksien osalta yhtiön 
hallitus on uudistanut pelilippuoh-
jesääntöä tuomalla osakkaille mah-
dollisuuden vaihtaa 18 reiän liput 9 
reiän lipuiksi määrätyin edellytyksin. 
Vaihto on ilmoitettava yhtiölle maa-
liskuun 15. päivään mennessä eli 
saman aikaan kuin myös ilmoitus 
nimetystä pelioikeudestakin. Asia 
on tarkemmin esitetty tammikuun 
osakaskirjeessä ja pelioikeuden 
käyttöoikeusilmoituksessa. Golfau-
ton hinnoittelussa on myös otettu 
käyttöön erityinen osakasalennus. 
Luettelo osakaseduista on esitetty 
toisaalla tässä lehdessä.

Vaikka nykyisin ei ole välttä-
mätöntä omistaa golfosaketta voi-
dakseen harrastaa golfia, pyrimme 
yhtiössä korostetusti huomioimaan 
ne pelaajat, jotka osakeomistuksel-
laan ovat ratkaisevasti vaikuttaneet 
siihen, että meillä on erinomaiset 
olosuhteet lajimme harrastamiseen.

Uudet tiiauspaikat.

Uudet väylät.
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Tikkurilan golfkeskus 
oy:n osakkeenomis-
tajan erityisoikeudet  
v 2014 
1. Jäsenoikeudet Hiekkaharju Golf 
ry:ssä
•	 C-sarjan osaketta kohden yksi pe-

laaja voi olla jäsenenä Hieg ry:ssä. 
Osakkeenomistaja ilmoittaa peli-
kauden alkaessa henkilön, joka 
em. jäsenoikeuden käyttää.

•	 B-sarjan osaketta kohden kaksi 
pelaajaa voi olla jäsenenä Hieg 
ry:ssä. Osakkeenomistaja ilmoit-
taa pelikauden alkaessa henkilöt, 
jotka em. jäsenoikeudet käyttävät.

•	 A-sarjan osaketta kohden kolme 
pelaajaa voi olla jäsenenä Hieg 
ry:ssä. Osakkeenomistaja ilmoit-
taa pelikauden alkaessa henkilöt, 
jotka em. jäsenoikeudet käyttävät.

•	 Osakkeenomistajan alle 18-vuo-
tias lapsi voi olla jäsenenä HieG 
ry:ssä

2. Pelilippuoikeus
Osakkeenomistaja saa vuosittain 
maksettua vastiketta vastaan yh-
tiöjärjestyksen mukaisen määrän 
pelilippuja ja voi vaihtaa ne tietyin 
edellytyksin nimetyksi pelioikeudeksi 
tai yhdeksän reiän pelilipuiksi. Osak-
keenomistaja voi luovuttaa peliliput 
ulkopuolisen henkilön käytettäväksi. 
Tällöin kuitenkin pelilipun käyttäjän 
on täytettävä kenttäyhtiön asetta-

mat vaatimukset mm. tasoitusten 
suhteen. Ulkopuolisen käyttämä 
pelilippu ei oikeuta mihinkään muu-
hun osakkeenomistajan etuisuu-
teen, vaan se on ainoastaan green 
fee -maksu pelikierroksesta. Myös 
nimetyn pelioikeuden voi siirtää 
ulkopuoliselle pelaajalle.

3. Muut osakkeenomistajan oikeudet
•	 Peliajan varaamisoikeus 7 päivää 

ennen pelipäivää itselle ja peli-
ryhmälle

•	 Osakkeenomistaja voi tuoda vie-
raan, jonka tasoitus on 37–54. 
Edellytyksenä on, että ryhmä-
kohtainen tasoitusraja 110 ei 
ylity. Osakkeenomistajan on itse 
pelattava peliryhmässä.

•	 Osakkaan vieraan alennus 18 
reiän green feestä 15 euroa, 9 
reiän feestä 5 euroa. Vain osak-
kaan peliryhmälle.

•	 Rangenapin latausetu – 50 la-
tauksen hinnalla osakas saa 70 
latausta.

•	 Kausikärry maksaa osakkaalle 
20 euroa/vuosi (normaalihinta 
40 euroa).

•	 Golfauto/kierros maksaa osak-
kaalle 20 euroa (HieG:n jäsenet 
25 euroa, vieraspelaajat 35 euroa)

•	 Lähipelialueen käyttöoikeus ve-
loituksetta myös osakkaalla, joka 
ei ole HieG:n jäsen.

•	 Prime time -ajat arkisin 16.30–
17.30 – ennakkoon vain osakkaan 
varattavissa

•	 Osanotto-oikeus osakastilaisuuk-
siin.

4. Siirto-oikeus
Kohdan 3 oikeudet ovat osakaskoh-
taisia, eikä niitä voi siirtää samalla 
tavoin kuin pelilippu- ja jäsenoi-
keuksia.

5. Kuka voi käyttää osakkeenomista-
jan oikeuksia?
•	 C-osakkeen henkilöosakas. Mikäli 

C-osakkeen omistajia on useita, 
vain yksi henkilö voi käyttää 
osakkaan oikeuksia.

•	 Osake on yhteisön nimissä. Mikäli 
yhteisöllä on selkeä pääosakas, 
joka yksin tai perheensä kanssa 
käyttää päätösvaltaa yhteisössä, 
voi pääosakas käyttää osakasoi-
keuksia. 

•	 Osake on ostettu alaikäisen ni-
miin. Huoltaja voi käyttää osa-
kasoikeuksia.

•	 Osake ostettu puolison tai muun 
lähiomaisen nimiin, joka ei itse 
pelaa. Tällöin Tikkurilan Golfkes-
kus Oy:n hallitus voi hyväksyä 
osakasoikeuksien käyttäjäksi 
osakkeen ”todellisen” haltijan.

•	 B- ja A-osakkeet, joiden jäsenoi-
keuksien käyttäjät kuuluvat va-
kiintuneesti samaan talouteen tai 
osake on hankittu vakiintuneen 
ryhmän käyttöön. Tällöin Tik-
kurilan Golfkeskus Oy:n hallitus 
voi hyväksyä osakasoikeuksien 
käyttäjäksi B-osakkeelle 2 osa-
kaskäyttäjää ja A-osakkeelle 3 
osakaskäyttäjää.

Osakastilaisuus.
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Tulevaksi kaudeksi saamme käyt-
töömme uudistuneet Facebook- ja 
internetsivut. Näillä sivuilla tulen 
informoimaan pelaamiseen vaikut-
tavista hoito- ja kunnossapitotehtä-
vistä. Kotisivumme uudistuvat siis 
molemmilla tahoilla, jotta voimme 
parantaa ja helpottaa informaation 
jakamista ja saamista. Itse pyrin jopa 
viikoittain tiedottamaan kentällä val-
litsevista asioista ja tehtävistä , kuten 
viheriönopeuksista, hiekoituksista ja 
ilmastuksista. Samalla myös teidän 
mahdollisuutenne vaikuttaa asioihin 
helpottuu, kun otamme Hiekkaharju 
Golfin Facebook-sivut aktiiviseen 
käyttöön. Verkkosivuillamme tulen 
myös päivittämään asioita säännöl-
lisesti viikkotasolla, Facebookiin 
päiväkohtaisesti. Huomatkaa siis 
myös uudistuneet internetsivut. 
Muuttuneen ulkoasun lisäksi sieltä 
löytyy muun muassa kenttämesta-
rin tiedotusosio. Facebookin kautta 
voitte kysyä minulta ja antaa hoitoon 
liittyvää palautetta, jos ette tavoita 
meitä kentältä. Toivonkin saavamme 

Vuoden 2013 Hiekkisläinen 
Anita Tirkkonen
Vuoden hiekkisläinen Anita Tirkkonen on 
osallistunut aktiivisesti ja menestyksekkäästi 
seuran kilpailuihin ja on lisäksi pelannut sekä 
yksin että miehensä Tapion kanssa ahkerasti 
koko kauniin kesän Hiekkaharjussa. Me kaik-
ki tunnemme Anitan iloisena ja toivottuna 
pelikumppanina.

Golfaamisen Anita aloitti kesällä 2004 
miehensä ja tyttärensä kanssa. Nykyisin Ani-
tan tasoitus on alle 15.

Kentänhoitoa ja sähköistä  
informaatiota

mielekkään foo-
rumin keskuste-
luun kenttään 
liittyvissä asi-
oissa. Kaikesta 
asiallisesta pa-
lautteesta olem-
me kiitollisia. Ja 
jotta saisimme 
mahdoll is im-
man monelle ja-
ettua informaa-
tiota, niin käy-
pä tykkäämässä 
Facebook-s i -
vuistamme ja 
pyydä golfaavia 
kavereitasikin 
mukaan. Katso-
taan sitten kauden alkaessa, paljonko 
teitä on jo liittynyt tähän meitä yh-
distävään sivustoon. Ja koska kaikilla 
ei ole nettiä saati Facebook-profiilia, 
niin toki informointi perinteisillä 
muodoilla jatkuu. Tiedotamme siis 
jatkossakin ajankohtaisista asioista 
tämän lehden sivuilla sekä caddien 

Hiekkaharju Golf ry

palvelutiskillä ja ilmoitustauluilla, 
jotta kaikki kiinnostuneet saavat 
infon. 

Erittäin hienoa ja kierrosrikasta pelikaut-
ta 2014 toivoen

kenttämestari Marko Mäkelä 

Anita Tirkkonen vasemmalla.

Marko (oikealla) ja kenttähenkilökuntaa.
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 – Ohessa lyhyt ohje kertauksena 
miten pääset Hiekkaharjun Golf-
Box-järjestelmään. 

 – Mahdollisuus on HieG:n jäsenillä:
 – Osoitteessa www.hieg.fi valitse 

AJANVARAUS JÄSENILLE, jol-
loin avautuu Golfbox-järjestelmä. 
Järjestelmään pääset sisään kir-
jaamalla kohtaan ”username” 
FI-16-jäsennumerosi 

Jäsentietojen ylläpito, nettivaraukset ja tuloskortin tallentaminen  
GolfBoxiin

 – (FI=maatunnus/16=HieG seu-
ranumero/oma HieG jäsennu-
merosi) ja kohtaan ”password” 
syntymäaikasi muodossa PVK-
KVV (jos syntymäaikasi on esim 
01.08.1955 kirjaat 010855). Tä-
män jälkeen pääset  sisään järjes-
telmään. 

 – Käy ”muokkaa profiilia” koh-
dassa tarkistamassa tietojesi oi-
keellisuus. OVATKO MATKA-
PUHELINNUMEROSI JA säh-
köpostiosoitteesi ajantasalla? 

Käy hyväksymässä/hylkäämässä 
sähköpostin ja tekstiviestin vas-
taanotto.  

 – Tämän jälkeen ei muuta kuin 
kohdassa ”ajanvaraus” varauksia 
tekemään. Ajanvarauksen oman 
ohjeen löydät ajanvarausosiosta 
pdf-tiedostona. Lukaise se läpi 
ajatuksella, ja jos kysymyksiä 
ilmenee, soittele toimistolle, au-
tamme mielellämme.

 – Huom. tärkeät viestit

Kohdassa Tulokset/Tulosten kirjaus
 – Rastita kohta ”syötä tulos joka 

reiältä ja tarkista, että kohta ”ta-
soituskierros” on valittu.

 – Valitse kohta ”reiät” (18 tai 9 
reikää).

 – Valitse seura ja pelattu kenttä.
 – Jos olet pelannut Hiekkaharjussa, 

valitse kenttävalikosta joko Pitkä 
ysi tai harjoituskenttä.

 – Vie tulokset järjestelmään ja paina 
TALLENNA.

Tuloskortin tallentaminen suoraan Golfboxiin: 
Jos pelaat harjoituskentällä 12 rei-
kää, valitse ensin 18 reikää. Tallenna 
tämän jälkeen todelliset pelatut 12 
reiän tulokset ja sen jälkeen kuudelle 
viimeiselle reiälle tallenna tulos, joka 
antaa kyseiselle reiälle kaksi pistettä.

HieG ry:n jäsenet voivat tallentaa 
tuloskortin tiedot suoraan järjestel-
mään, jos kortista löytyy asianmu-
kaiset allekirjoitukset. Tulostietojen 
tallentamisesta saamme toimistoon 

viestin hyväksyntää varten. Mikäli on 
aiheellista, pyydämme toimittamaan 
tallennetun tuloskortin toimistolle.

Ajantasalla olevat jäsentiedot, netti-
varauksen tekeminen ja tulostietojen 
kirjaaminen suoraan järjestelmään 
helpottaa klubilla caddiemasterin 
työtä. KIITOS siitä sinulle jo etukä-
teen

HieG ry:n hallitus 2014
Pekka Nikkanen, Kimmo Rantanen 
(kapt.),Kaarina Kuisma, Markku 
Palo (pj), Ari Nakari, Sirkka-Liisa 
Reis. Kuvasta puuttuvat Kimmo 
Hämäläinen, Jari Rantalainen ja Ulf 
Strömsholm.
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to  24. huhti  Senioritapaaminen
pe  25. huhti  Naisten kohtaaminen
la  26. huhti  Kevättalkoot

to  1. touko  Wapputsempalot NARUKISA
pe  2. touko  Viikkokisa alkaa  
  (maanantaista sunnuntaihin)
pe  2. touko  Running Eclectic alkaa
la  10. touko  Kevät scramble AVOIN KILPAILU 
  (kahden hengen joukkueet)
ma  12. touko  Naisten viikkotreenit alkavat
la  17. touko  CGW Open AVOIN KILPAILU
su  18. touko  Vantaan kaupunkijuhla

ti  3. kesä  Junnutreenit alkaa
su  8. kesä  Naisten sunnuntai  
la  7. kesä  Pikareikäpelit harjoituskentällä

ti  1. heinä  Reikäpelimestaruus pelit alkaa
la  26. heinä  Kapteenin kannu (scr/shoot out)

viikko 32  Pexi Cup

la  9. elo  Hyväntekeväisyys golftapahtuma: 
  Varoja LASTENSAIRAALALLE
  LC Vantaa/Vernissa
la  16. elo  Mestaruuskilpailut jun/sen
la-su  23-24. elo  Mestaruuskilpailut m/n
pe  29. elo  Miesten kohtaaminen

la  6. syys  Syyskisa AVOIN KILPAILU

la  4. loka  Kinkkukisa AVOIN KILPAILU

pe  7. marras  Pikkujoulu ja kauden päättäjäiset

Kauden aikana järjestetään runsaasti erilaisia tapahtu-
mia ja kilpailuja. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta 
www.hieg.fi tai ilmoitustauluiltamme.

Hiekkaharju Golf ry

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
Viikkokisa 2014
Kilpailun ajankohta: Viikkokisaa pelataan viikoilla 
19–39. Pelipäivät ovat maanataista sunnuntaihin.
Ilmoittautuminen ja maksu: Viikkokisa maksetaan 
pelaamaan mennessä caddiemasterille.
Pelimuoto: Pelimuotona viikkokisassa on 18 reiän 
pistebogey ja scratch.
Sarjat: Kisassa on omat sarjat miehille ja naisille.
Osallistumisoikeus: Kisaan voivat osallistua HieG 
ry:n jäsenet.
Joka viikko palkitaan paras SCR- ja PB-tulos. Lisäksi 
kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi arpapal-
kinto.
Kaikista sarjoista palkitaan parhaat kisan päättymisen 
jälkeen viikolla 41:
•	 osallistujia 3–7/sarja, palkitaan paras
•	 osallistujia 8–14/sarja, vähintään kaksi parasta 

palkitaan
•	 osallistujia >15/sarja, vähintään kolme parasta 

palkitaan
Maksut: Pelilippu tai lätkä + 3 €/18 reikää
Kilpailun johtaja: Kilpailutoimikunta
Kilpailun eteneminen: Maksa viikkokisamaksu ja 
pelaa 18 reikää. Palauta tuloskortti samana päivänä 
caddiemasterille.
Merkitsijän tasoituksen tulee olla 36 tai pienempi.

HieG jäsen 2014
Kauden 2014 teemamme:
Osallistutaan tilaisuuksiin ja autetaan aloittelijoita sekä 
vieraspelaajia!
Nautitaan hyvästä yhteishengestä!
Pidetään paikat siistissä kunnossa!

Treenit
Junnutreenit käynnistyvät kesäkuussa 2014.
Naisten treenit alkavat toukokuussa 2014. Treenit 
pidetään maanantaisin klo 17 alkaen.
Äijätreenit alkavat toukokuussa 2014. Treenit pide-
tään keskiviikkoisin klo 15 alkaen.
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Running eclectic 2014
Kilpailun ajankohta: Kilpailua pelataan viikoilla 
19–39. Pelaaja varaa itse peliajan. Eclecticiä saa pela-
ta maanantaista sunnuntaihin. Kierrosmäärää ei ole 
rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja maksu: Eclectic maksetaan 
pelaamaan mennessä caddiemasterille.
Pelimuoto: Pelimuotona on yhdeksän reiän scr 
running eclectic.
Sarjat:  Miehet hcp 0–11,9; 12–19,9; 20–36; 36–54
 Naiset hcp 0–36; 36–54
Osallistumisoikeus: Kisaan voivat osallistua HieG 
ry:n jäsenet.

Kaikista sarjoista palkitaan parhaat kisan päättymisen 
jälkeen viikolla 41:
•	 osallistujia 1–7/sarja, kaksi parasta palkitaan
•	 osallistujia 8–14/sarja, neljä parasta palkitaan
•	 osallistujia >15/sarja, kuusi parasta palkitaan
Maksut: Pelilippu tai lätkä + 1 €/9 reikää
Kilpailun johtaja: Kilpailutoimikunta
Kilpailun eteneminen: Jokaiselta reiältä otetaan huo-
mioon pelaajan eclectic-kierroksella tekemä paras tulos.
Nämä reikäkohtaiset parhaat tulokset muodostavat 
pelaajan yhdeksän reiän tuloksen. Eclectic-kierroksesta 
tehdään oma tuloskortti, joka palautetaan caddiemas-
terille.
Pelaajakohtaista tilannetta seurataan ilmoitustaululla.

Golfin alkeiskurssit ja junnuleirit

Aikuisille:

PERINTEINEN

Alkeiskursseissa on valittavana joko iltakurssi (ke–pe) 
tai viikonloppukurssi (la–su). Kurssiajat ovat seuraavat: 
iltakurssi ke–pe klo 17–21 ja viikonloppukurssi la–su klo 
10–16. Kursseja järjestetään joka viikko. Kurssille otetaan 
kerrallaan enintään kahdeksan henkeä. Kurssin hinta on 
195 euroa. Kurssin hintaan sisältyy mailat ja pallot kurssin 
aikana sekä sääntökirja ja green card –testi. Kurssin aika-
na käydään läpi säännöt, etiketti ja eri lyönnit. Kurssin 
ohjelmaan kuuluu lisäksi peliharjoittelua ja videointi.

UUTTA,UUTTA!

Green card –kurssi on puolestaan tarkoitettu sellaisille, 
joilla on jo kokemusta golfista harjoittelun tai pelaamisen 
kautta, mutta green cardia ei ole vielä suoritettu. Kurssi 
on luonteeltaan suppeampi ja nopeatempoisempi kuin 
alkeiskurssi. Kurssiajat ovat seuraavat: ma klo 19–21 ja 
ti klo 17–21. Kursseja järjestetään joka viikko. Kurssille 
otetaan kerrallaan enintään kuusi henkeä. Kurssin hinta 
on 100 euroa. Kurssin hintaan sisältyy mailat ja pallot 
kurssin aikana sekä sääntökirja ja green card –testi.

Kauden opetustarjonta ja  
kurssilaisten pelioikeus

UUTTA,UUTTA!

Kevätkertaus järjestetään vapun jälkeisinä kolmena 
viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina klo 16.30–18. 
Kertaus on tarkoitettu golfia jo pelanneille. Ohjelmaan 
kuuluu peruslyöntien ja lähipelin kertausta. Lisäksi käy-
dään läpi tulevan kauden harjoittelua. Kertauksen hinta 
on 40 euroa.

Junioreille:

UUTTA,UUTTA!

Junnuleirit 9–15-vuotiaille järjestetään viikoilla 24 ja 
25. Leiri kestää maanantaista perjantaihin. Harjoittelua 
on joka päivä klo 10–14.30. Leiri sisältää mailat, pallot, 
päivittäisen lounaan sekä mahdollisuuden green cardin 
suorittamiseen. Leirin hinta on 295 euroa.

PERINTEINEN

Junnualkeiskurssit 9–15-vuotiaille alkavat touko-
kuussa. Kurssi kestää maanantaista perjantaihin. Har-
joittelua on joka päivä klo 15–17. Kurssi sisältää mailat, 
pallot ja opetusmateriaalin. Kurssin hinta on 150 euroa.

PERINTEINEN

Herra Hakkaraisen golfkoulu järjestetään touko-
kesäkuussa 5–8-vuotiaille junioreille. Koulu järjestetään 
kahtena eri viikonloppuna la–su klo 16.30–19. Koulun 
hinta on 110 euroa.

Hiekkaharju Golf ry
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Fore, kausi lähestyy!

Hiekkaharju Golf ryEnsikertalaisen golfopas 
Hei ensikertalainen, 
tule kokeilemaan  
golfia! 
Aloittaminen on hyvin yksinkertais-
ta: pyydä caddiemasterilta poletti 
rangen pallokoneeseen sekä vuokra-
maila (kysy rautaysiä). Pallokoneen 
edestä löytyvät korit, jotka kone 
täyttää noin 36 pallolla. Rangelta 
voit valita itse lyöntipaikkasi ja olet 
vapaa jäljittelemään muiden harjoit-
telijoiden lyöntiä. Tule kokeilemaan, 
saatko pallon lentämään!

Jos innostuit harjoittelemaan, voit 
lisäksi vuokrata putterin ja vierailla 

lähipelialueella. Rautaysiäsi voit 
käyttää lyhyiden chippien harjoitte-
luun. Lähipelialueella tarvitset omat 
pallot, joita voit ostaa caddiemaste-
rilta.

Jos tuntuu siltä, että saattaisit 
viihtyä lajin parissa enemmänkin, 
ilmoittaudu alkeiskurssille. Kurssin 
päätteeksi tulet osallistumaan green 
card -kokeeseen, jonka läpäistyäsi 
voit liittyä jäseneksi. Hiekkaharju 
Golfiin jäseneksi liittyessäsi voit hyö-
dyntää kurssitarjoustamme.

Jos ennen kurssille ilmoittau-
tumista epäröit lajin sopivuutta, 
lyöttäydy golfaavan kaverin seuraan 
(jolta jäsenyys jo löytyy) ja käy pe-

laamassa uusi Kehä Kutonen. Jokai-
sella golfarilla tulee kentällä olla oma 
bägi – me vuokraamme sen sinulle 
mielellämme. 

Sinä, joka suoritit green cardin 
80-luvulla etkä sen jälkeen ole mai-
laan tarttunut, tule käymään! Voit 
virkistää muistiasi rangella yksin tai 
golf pron opastuksella. 

Tänä kesänä erityisesti haluamme 
innostaa niin lajin parista eksyneitä 
kuin ensikertalaisiakin tarttumaan 
mailaan. Tervetuloa svingaamaan!

Victoria Poljatschenko

Kevään lähestyessä on sopivaa aloit-
taa valmistautuminen tulevaan golf-
kauteen – vaikka ajatuksen tasolla, 
jos ei vielä muuten. On mukavaa 
haaveilla tulevista kierroksista ja 
golftuttujen näkemisestä – tulisipa 
kesästä lämmin ja sopivan kostea.

Nyt on hyvä hetki arvioida oma 
kunto – eihän talven aikana ole lep-
suiltu? Suomessa golfkausi on puolen 
vuoden mittainen. Jotta siitä ajasta 
saisi mahdollisiman paljon irti, kan-
nattaa tehdä joitain suunnitelmia. Jo 
nyt voi alkaa miettiä tavoitteita ensi 
kaudelle. Jokainen itse tietää, mihin 
aika riittää. Päätä vaikka ottaa tavaksi 
osallistua viikkokisoihin, tai mitäpä 
jos löisit ainakin korillisen palloja 
joka viikko? Naisten harjoittelun 
tulokset ovat nähtävissä birdiepuussa 
–  lady, aloita lintusten ripustaminen 
heti Vappuna! 

Jos sinulla on taipumus repiä peli-
housut, voit päättää kehittää malttia. 
Yksi hyvä tavoite on myös Hiekkik-
sen nettisivujen ja caddiemasterin 
tiskin ilmoitusten seuraaminen ja 
osallistuminen klubin tapahtumiin 
– ne ovat aina kivoja. 

Jos pallojen lisäksi myös mailat 
viime kauden lopussa päätyivät ve-
siesteeseen, voi intoa hyvällä syyllä 
hakea uusista välineistä. Hieno uusi 
tönkköputteri voisi hyvinkin saada 
sinut innostumaan uudelleen lajis-
ta. Missäköhän kunnossa muuten 
vanhat mailat ovat, ja pelittävätkö 

golfkengät vielä ensikauden? Jos taas 
lyönti on hukassa, kannattaa kääntyä 
golf pron puoleen heti kauden alussa. 
Essi auttaa mielellään etsinnöissä. Jos 
yksi opetustunti ei tunnu riittävän, 
voi apu löytyä viikottaisista treeneis-
tä. Naisten treenit alkavat toukokuun 
puolivälissä, eikä äijätreenejäkään 
sovi unohtaa.

Jos edellisellä kaudella tuli tuskin 
käytyä klubilla, kannattaa tulevana 
ehdottomasti tulla edes koeajamaan 
uusi Kehä Kutonen. Jos tulevana 
kesänä tuntuu olevan tavallista 
enemmän aikaa golfille, olisi syytä 
harkita pelilippujen lunastamisen si-
jaan ’lätkää’ eli rajatonta pelioikeutta. 
Lätkän paras kaveri on kausikärryt. 
Ne kannattaa maksaa heti kauden 
alussa, jos vuokrakärrylle on tänä 
vuonna enemmän käyttöä. Upouu-
det vuokrakärryt odottavat muuten 
jo klubin tallissa nurmelle pääsyä.

Kausi kannattaa aloittaa heti ran-
gen auetessa. Muistathan, että tieto 
aukeamisesta tulee myös nettiin, pian 
nähdään!

Victoria PoljatschenkoHarjoittelua.
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Mitä lupaat uudelle 
kaudelle?
Suomalaiselle golfarille tammikuu 
tuntuu pitkältä ja kevään tulo vielä 
pidemmältä, mutta toivossa on hyvä 
elää… 

Hiekkaharjun klubin naisten 
tapaamisessa syyskuun lopussa 
kohtasi parikymmentä naisgolfa-
ria. Kertasimme naisten menneen 
kauden asioita. Kyselimme silloin 
myös osallistujien toiveita seuraa-
valle kaudelle. Naisten yhteiset 
pelipäivät ja lyhyet kotimaan 
peliretket nousivat toivelistan 
kärkeen. Toivottiin myös tukea ja 
opastusta vasta-alkaneiden pelaa-
mistaitoihin, kuten sääntöopastusta 
ja pron opetusta kentällä. Sääntöjen 
hallinta on todella tärkeää. Esimer-
kiksi oikealla pallon pudottamisella 
sääntöjen mukaisesti saattaa välttää 
monta lisälyöntiä. Ainakin itse yritän 
joskus turhaan hankalasta paikasta 
jatkaa, kun en ole ollut ihan varma 
säännöistä. Nykyiset golfin säännöt 
ovat voimassa vuoteen 2015 saakka 

Naisten toimintaa

ja ne perustuvat kansainvälisiin R&A 
-sääntöihin. Säännöt vahvistetaan 
nelivuotiskausiksi eivätkä ne paljoa 
muutu edellisistä. Sääntökirjoja ja 
lyhyempiä oppaita löytyy muun 
muassa caddiemasterin toimistosta.

Hyvät pelitaidot ovat aina paikal-
laan, eikä kunnon golfari taida kos-
kaan olla mielestään riittävän hyvä. 
Pro osaa auttaa yksilöllisesti ja tie-
tenkin hänen ohjeidensa mukainen 
harjoittelu on tärkeää. Pelikierrokset 
antavat mielestäni erinomaista tun-
tumaa lajin hallintaan. Harjoittelua 
se on harjoituskierroskin! Mahdolli-
sesti saamme omia naisten puttikisoja 
Hiekkaharjuun – harjoitus- ja oppi-
mismielessä.

Tulevan kesän pelit ja pelimatkat 
selviävät vasta lähempä-
nä kesää.  Naisten sun-
nuntaita vietetään golf-
kentillä jo sunnuntaina 
8.6.2014, tietysti myös 
meillä Hiekkaharjussa. 

Ladygolfista  saa 
tietoja www.ladygolf.fi 
-sivuilta. 

Ja että mitä itse olen luvannut? 
Olen antanut pitkästä aikaa yhden 
uuden vuoden lupauksen. Olen 
luvannut itselleni kehittää puttiani. 
Putteja tuli viime kesänä ihan liikaa, 
”enemmän kuin lääkäri määrää”. 
Yhden keinon olen jo tehnytkin  
asian eteen: olen lukenut Joe Pa-
rentin viime vuonna suomennetun 
kirjan ”Zen ja puttaaminen, henki-
nen peli viheriöllä”. Kirjan alkusa-
nat lupaavat kirjan auttavan meitä 
kiinnostumaan siitä, mitä golf tekee 
meille eikä siitä, mitä me teemme 
golfille. 

Lämmintä golfkautta odottaen

Kaarina Kuisma

Hiekkaharju Golf ry

Naisenergiaa. Naisten syystapaaminen.
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Uusi golfkausi alkaa taas keväällä, 
kun sään haltija sen vain sallii. Ke-
vätauringon sulattaessa pois talven 
nietoksia moni golfista innostunut 
varmasti miettii, mitä kaikkea hänen 
tulisi tietää lajista ennen pelaamisen 
aloittamista. Tässä on joitakin hyö-
dyllisiä vinkkejä vasta-alkajille.

Jotta golfkentälle pääsee pelaa-
maan, täytyy green card olla ensin 
suoritettuna. Kortin suorittaminen 
onnistuu helpoiten osallistumalla 
golfin alkeiskurssille. Kurssipaikaksi 
kannattaa valita sellainen golfkenttä, 
jossa aikoo tulevaisuudessa myös 
pelata. Suositeltavin vaihtoehto 
useimmille pelaajille on kenttä, joka 
sijaitsee mahdollisimman lähellä 
omaa kotiovea: kuka nyt haluaisi 
viettää useampaa tuntia auton ratissa 
päästäkseen golfaamaan. Hiekka-
harju Golfissa kursseja järjestetään 
promme Esa Saarimaan johdolla 
keväästä aina myöhäiseen syksyyn 
saakka. Valinnanvaraa ajankohdan 
suhteen siis riittää!

Golfin alkeiskurssille voivat osal-
listua kaikki, joita golfaamisen aloit-
taminen vain kiinnostaa. Putterin 
ja draiverin ei siis suinkaan tarvitse 
olla kurssilaiselle etukäteen tuttuja. 
Mainittakoon kuitenkin, ettei siitä 
toki haittaakaan ole, jos on jo tutus-
tunut golfin saloihin ennen kurssin 
alkamista. Kurssille saapuessa on 

Hiekkaharju Golf ry
Vinkkejä alkeiskurssilaisille

hyvä muistaa ainakin seuraavat 
asiat: Kurssilaisella ei tarvitse olla 
mukanaan omia välineitä, vaan talo 
tarjoaa kaiken tarvittavan, kuten 
mailat ja pallot. Toinen muistettava 
seikka on se, että kannattaa pukeutua 
aina sään mukaan; golfin harjoittelu 
on huomattavasti mukavampaa, kun 
on varustautunut oikealla tavalla. 
Vaatetuksen tulisi myös olla ulko-
asultaan siisti, vaikkei entisaikojen 
tiukkoja pukeutumissääntöjä useilla 
suomalaiskentillä enää noudateta-
kaan. Farkut ja hihattomat t-paidat 
on siis syytä jättää kotiin.

Kurssin jälkeen tulevan golfarin 
on suositeltavaa liittyä jonkin golf-
seuran jäseneksi. Seuran jäsenyys 
takaa oikeuden päästä pelaamaan 
vähintään oman kotiseuran kentällä. 
Jäseneksi liityttyäsi kannattaa pelata 
säännöllisesti ja palauttaa aktiivisesti 
tuloskortteja, sillä tasoituksen laski-
essa avautuu mahdollisuus golfata 
myös muilla kentillä.

Hiekkaharju Golf tarjoaa mo-
nenlaisia vaihtoehtoja tuoreille 
jäsenilleen: Kaudella 2013 useat 
alkeiskurssin suorittaneet golfnoviisit 
ottivat itselleen niin sanotun kurssi-
pelioikeuden. HieG ry:n jäsenyyden 
lisäksi kurssipelioikeus sisältää kym-

menen pelilippua harjoituskentälle. 
Jäsenelle voidaan räätälöidä myös 
muuntyyppisiä pelioikeuksia pelaa-
jan oman tarpeen mukaan. Vaihtoeh-
dot ulottuvat Pitkän ysin lippupake-
teista aina nimettyyn pelioikeuteen 
saakka. Jos kiinnostuit Hiekkaharju 
Golfin jäsenyydestä, ota rohkeasti 
yhteyttä Sirkka-Liisa Reis’iin ja pyydä 
pelioikeustarjous.

Tommi Koskinen

Äijätreenit.

Kurssitunnelmia.
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Pelaajien odottaessa malttamattomi-
na golfkentän avautumista ja vuoden 
ensimmäistä avauslyöntiään myös 
Hiekkaharju Golfin henkilökunta 
valmistautuu kuumeisesti alkavaan 
golfkauteen. Kun väylät keväällä 
avataan, täytyy kentän ja työnteki-
jöiden olla jälleen valmiina uusiin 
koitoksiin.

Uuden golfkauden valmistelu al-
kaa hyvissä ajoin jo edellisen vuoden 
puolella. Yksi monista tehtävistä on 
juuri kädessäsi olevan kevätlehden 
ideointi ja juttujen kirjoittaminen. 
Myös kentän puolella tapahtuu, sillä 
kaikki koneet ja laitteet on huollet-
tava kuntoon ennen kevättä; em-
mehän halua, että leikkurit sanovat 
sopimuksensa irti kesken kauden.

Alkava golfkausi työllistää hen-
kilökuntaa kenties tavallistakin 
enemmän, sillä luvassa on tukku 
uudistuksia. Ensinnäkin uudistettu 
kuuden reiän kenttä Kehä6 avataan 
golfareiden käyttöön heinäkuussa. 
Aiemmin harjoituskentän nimellä 
tunnettu Kehä6 muodostuu kahdesta 
täysin uudesta ja neljästä vanhem-
masta väylästä. Kenttähenkilökunta 
tulee ahertamaan uusien väylien 
parissa ahkerasti, jotta ne olisivat 
huippukunnossa ennen avajaisia. 
Samaan aikaan myös Kehä6:n van-
hat väylät vaativat kentänhoitajilta 
erityistä huomiota: väylätaulut on 
vaihdettava ja kenttäopasteita muu-
tettava. Uudistustöiden ohella olisi 
pidettävä huolta vielä Pitkän ysinkin 
nurmialueiden hoidosta. Edessä on 
siis kiireisiä työpäiviä.

Kasvojenkohotuksen saanut kuu-
den reiän kenttä tulee olemaan 
varteenotettava kilpailija yhdek-
sänväyläiselle Pitkälle ysille etenkin 
silloin, kun muut kiireet haittaavat 
golfaamista. Kehä6 on Pitkää ysiä no-
peampi kiertää ja se on muutostöiden 
myötä myös entistä haastavampi ver-
rattuna vanhaan harjoituskenttään. 
Golfareiden on syytä pitää varansa 

Hiekkaharju Golf ry

Uusi kausi, uudet kujeet
erityisesti uudella kakkosväyläl-
lä, jolla avauslyönti olisi saatava 
kantamaan rinteeseen uurretulta 
lyöntipaikalta Rekolanojan yli aina 
vastarannalle saakka. Aiempaa pi-
demmistä ja haastavammista väylistä 
huolimatta Kehä6 sopii kuitenkin 
erinomaisesti myös vasta-alkajille. 
Kuuden reiän kenttä on oiva paikka 
harjoitella golfia ennen isommille 
kentille siirtymistä. Kannattaa siis 
tulla testaamaan uutta kenttää heti 
sen auettua.

Toinen iso uudistus kaudella 2014 
on Hiekkaharju Golfin uunituoreet 
verkkosivut, jotka otetaan käyttöön 
helmikuun kuluessa. Vanha sivusto 
alkoi olla jo parhaat päivänsä nähnyt, 
joten päätimme tarttua tuumasta 
toimeen ja suunnitella sivut alusta 
saakka uudelleen. Suunnittelutyön 
tuloksena saimme golfkentällemme 
modernin, selkeän ja visuaalisesti 
näyttävän sivuston, jonka kautta 
pelaajat voivat aiempaa vaivatto-
mammin varata peliaikoja ja etsiä 
tietoa Hiekkaharjun kentästä. Tietoa 

golfkentästä ja sen ajankohtaisista 
tapahtumista saat muuten jatkossa 
kätevästi myös Facebook-sivujemme 
kautta, joten käythän tykkäämässä 
meistä sivuillamme.

Olemme pyrkineet keksimään 
täksi vuodeksi paljon muutakin uutta 
pelaajien iloksi. Eräs pelaajien eniten 
toivomista parannuksista toteutuu 
viimein keväällä, sillä päivitämme 
golfkärryt tuoreempaan versioon. 
Uutuuttaan kiiltävillä kärryillä kelpaa 
varmasti rullailla pitkin Hiekkik-
sen kenttää. Tule siis koeajamaan 
Kehä6:n lisäksi myös uudet golf-
kärryt.

Kaikkien muutosten keskellä yksi 
asia sentään pysyy samana – nimit-
täin henkilökunta. Vuonna 2014 
kolopalloilijoita palvelevat pääasiassa 
samat ihmiset kuin edellisenäkin 
vuonna. Tutut kasvot odottavat siis 
sinua, kun saavut seuraavan kerran 
Hiekkikseen. Tavataan klubilla!

Tommi Koskinen

Jätetään parkkipaikoille ajoväylät.
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             (Voimassa toistaiseksi)

Jäsenmaksut 2014 aikuinen juniori
Jäsenmaksu 80,- 40,-
Kannatusjäsenmaksu 60,-
HUOM! EI LIITTYMISMAKSUA

Vuokrapelioikeudet
Nimetty pelioikeus 750,- 400,-
Peliliput 18 r   20 kpl 560,- 340,-
Peliliput 18 r   10 kpl 340,- 220,-
Peliliput 9 r 20 kpl 400,- 250,-
Peliliput 9 r 10 kp 230,- 150,-
Räätälöidään tapauskohtaisesti

6 reiän kenttä:
Peliliput 6 r 10 kpl 120,- 60,-
Nimetty pelioikeus 6 r kenttä  400,- 220,-

Poletit
1-3 kpl poletteja (36 pal/poletti)  2,50/kpl
4 kpl tai yli  2,-/kpl
11 kpl  20,-
Ladattava rangenappi  8,-
Rangenappilataus:
10x36 palloa  18,-
30x36 palloa  50,-
50x36 palloa  80,-
70x36 pal. Osakaslataus  80,-

Pitkä ysi: Green fee
Arkisin ennen klo 14.00:   
Tas.vaat. M36, N36, JR36, vierailijat.
9-reikää 25,- 14,-
18-reikää 45,- 23,-
Iltaisin ja viikonloppu:
9-reikää 30,- 17,-
18-reikää 50,- 27,-
Lisäkierros 9-reikää 20,- 9,-
9-reikää: 6-reiän lippu + lisämaksu   12,- 6,-

Harjoituskenttä: Green feet
(voimassa kesäkuu 2014 asti)
6-reikää 12,- 7,-
12-reikää 20,- 12,-
18-reikää 27,- 15,-

Kärryvuokra
Kertaveloitus 2,-
Kausivuokra 40,-
Kausivuokra osakkaat 20,-

Golfauto
Golfauto osakkaat 20,-
Golfauto jäsenet 25,-
Golfauto vieraspelaajat 35,-

Lähipelialue   4,-
Lähipeli kausimaksu (vieraspelaaja) 50,-

Muut maksut:
Mailavuokra/kpl 2,-
Puolisetti 10,-
Kokosetti 30,-
Mailakaappi/kausi 50,-

Olimme päättäneet yhdistää seuran kauden päätösjuhlan 
ja pikkujoulut. Juhla järjestettiin hyvissä ajoin, yhdeksäs 
marraskuuta ennen vilkkainta pikkujoulusesonkia. 

Tilaisuuden alussa seuramme puheenjohtaja Markku 
Palo esitteli kauden tuloksia, kentän kierrosmääriä ja 
muita tilastoja. Kehä kuutosen, harjoituskentän muu-
tostöiden valmistuminen esiteltiin myös. 

Vuoden Hiekkisläinen julkistettiin. Raati oli valinnut 
Anita Tirkkosen vuodelle 2013. Vuoden Hiekkisläiseksi 
valitaan hyvän kenttäetiketin hallitsija ja esimerkillisen 
pelaajan tunnukset täyttävä henkilö. Hän huomioi toi-
set pelaajat ja on ystävällinen kaikkia kohtaan. Hän on 
toivottua peliseuraa.

Kiitokset lausuttiin myös kenttämestarille ja hänen 
tiimilleen kauden aikana hyvään kuntoon saaduista 
viheriöistä.  

Jo toista kertaa saimme viettää rattoisan päätösjuhlail-
lan ravintola Shamrockissa. Erittäin maukas joulubuffet 
maistui osallistujille. Shamrockin isäntäpari Anne Heiska-
nen ja Reino Kallio ovat seuramme yhteistyökumppaneita 
ja tasokkaita golfareita. Reino ”pyöritti” meille myös illan 
ohjelmaa. Osallistuimme toki kolinasoitantaan kyky-
jemme mukaan; onhan jäsenissämme muusikoitakin. 
Hauskaa oli vaikka joulupukkia ei nähtykään paikalla. 

Tulevan vuoden päätösjuhlan ohjelmavalmistelut lu-
pasimme aloittaa viime vuotta aiemmin eli hyvissä ajoin.

Kaarina Kuisma

Hiekkaharju Golf ry

HieGin kauden 
2013 päätösjuhla 
ja pikkujoulut

Hinnasto 2014 (sis.alv)
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Kehä 6

Hieg-kenttätietoa 1 
2
3
4
5
6

6-väyläisellä harjoituskentällä voi 
pelata ilman tasoitusta. Kenttä on 
tasoituskelpoinen pelattaessa 12 
reikää. Ohessa väyläpituudet eri 
lyöntipaikoilta

1 

2

3 4 5

6 254     240
321     223
159     129
120     110
257     257
140 94
1.251 1.053

Pitkä ysi
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

350
195
486
162
447
435
387
347
310

345
175
448
151
415
430
365
283
305

305
130
410
133
370
381
315
259
275

300
130
366
94

326
339
275
230
275

3.119 2.917 2.578 2.335

Pitkää ysiä pelataan, kun-
nes täysi 18 reikäinen 
kenttä on kokonaisuu-
dessaan valmis. Ohessa 
väyläpituudet eri lyönti-
paikoilta

(avataan 25.7.2014)
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sirkka@hieg.fi  0102 922 810 
Marko Mäkelä
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