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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 
Meneekö meillä hyvin?

Taas kerran maamme elää taantuman 
aikoja – talous rämpii, työttömyys 
lisääntyy ja YT:t ovat arkipäivää. 
Vaan miten menee golfilla? Uskoak-
seni Suomen lähes 150 000 golfaria 
voivat paremmin kuin koskaan. 
Harrastajista valtaosa on eläkeiässä 
tai vähintään jo työuransa jälkipuo-
liskolla. Kun ihminen on elämänsä 
työskennellyt ja elänyt turhia tör-
säämättä, on talouskin tasapainossa. 
Lisäksi edellinen sukupolvi, joka 
sota-aikoina oppi säästämään, on 
siirtymässä ajasta ikuisuuteen. Tämä 
polvi jättää jälkeläisilleen jotakin 
perintönä. Summa summarum: Jos 
golfareilla menee hyvin, pitäisi myös 
golfilla mennä hyvin – yleisen ta-
loustaantuman sentimentti turhaan 
houkuttaa valittamaan. Oma lukunsa 
ovat nuoret golfarit, joiden elämää 
maailman epävarmuus koskettaa 
läheisemmin. Työt, perhe ja ajan 
puute usein estävät aktiivisen golfin 
harrastamisen. Mutta niinhän se aina 
on ollut: ensin työ ja sitten huvi.

Vakiintuneiden golfkenttien ta-
lous ja toiminta ovat terveellä poh-
jalla. Osakas-, jäsen- ja pelaajamäärät 
riittävät turvaamaan kenttien yllä-
pidon ja kehittämisen sekä perus-
parannusten rahoituksen. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että yhtiöt ja 

seurat voisivat jäädä lepäilemään 
laakereillaan – seuratoimintaa ja 
erilaisia yhteisiä aktiviteetteja on 
kehitettävä, jotta ”vanhat” jäsenet 
eivät väsy hieromaan samoja reikiä 
vuodesta toiseen. Kyllä haasteita 
riittää. Pahin virhe tehdään, jos pik-
kuhiekkalaatikolla aletaan riidellä ja 
kylvää eripuraa. Toimialalla valitetta-
van suuren huomion ovat kuluneena 
vuonna keränneet eräät golfyhteisöt, 
joilla on sisäsyntyisiä ongelmia. Kun 
julkisuudessa riepotellaan muuta-
mien yhtiöiden vaikeuksia, syntyy 
luonnollisesti rinnastus, että koko 
toimiala elää kriisissä. Julkisen kes-
kustelun velloessa on hyvä palauttaa 
mieliin, että yli 90 % golfkentistä on 
vakaalla pohjalla ja niiden osakkaat, 
jäsenet ja asiakkaat tyytyväisiä!

Hiekkaharju Golf elää tasaisen 
ja voimakkaan kukoistuksen aikaa! 
Jäsenmäärä, joka koostuu pelaa-

vista jäsenistä (ei etäjäseniä), nousi 
yli 750:een, mikä onkin ylärajoilla 
kentän kapasiteettiin nähden. Osa-
kaspelaajia määrästä on lähes puo-
let. Vieraspelaajien määrä lisääntyi 
jonkin verran. 9 reiän kenttämme 
Pitkä ysi oli hyvässä kunnossa koko 
kauden – väylät ja viheriöt jopa erin-
omaiset. Kenkäämme hiertänyt kivi 
– roughit – tuuheutuivat jo syksyllä, 
joten hyvältä näyttävät nekin. 6 reiän 
harjoituskenttä muuttui heinäkuussa 
kahden uuden väylän avauduttua 
Kehä6:ksi. Ei enää ”par 3 -kenttä ” 
vaan todellinen kunnon 6 reiän täy-
siverinen golfkenttä (tätä tarvetta on 
jo pitkään peräänkuulutettu).

Kiitokset kaikille pelaajillemme ku-
luneesta kaudesta!

Pexi
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Tikkurilan Golfkeskus Oy

Kehä6 otettiin käyttöön 25.7.2014 
Heinäkuun 25. päivä Tikkurilan 
Golfkeskus Oy:n osakkaat pääsivät 
avaamaan 2 uutta, upeata väylää 
kenttämme pohjoisosassa. Olipa 
hieno tapahtuma! Mukana oli 70 
osakasta, jotka purtavan ja juomien 
merkeissä juhlistivat kesän kohokoh-
taa, Kehä6:n käyttöönottoa. Uudet 
kaksi väylää yhdistettiin vanhaan 
harjoituskenttään siten, että kaksi 
lyhintä väylää jäi pois ja ne korvattiin 
näyttävillä, Lassi-Pekka Tilanderin 
suunnittelemilla moderneilla väylillä. 
Luovuimme ”harjoituskenttä”-ni-
men käytöstä ja ristimme tulokkaam-
me Kehä6:ksi, koska vaikka kyseessä 
on 6 reiän kenttä, on se täysin tasoi-
tuskelpoinen ja lisäksi erinomaisen 
vaativa golfkenttä.

Kauden päättyessä voimme tode-
ta, että kokonaisuus on onnistunut. 
Kehä6 on lunastanut paikkansa; se 
on tuonut valikoimaamme uutta 
potkua. Aloittelevat golfarit pääsevät 
Kehä6:lle kokeilemaan oikean golfin 
tuntua ja saavat mahdollisuuden 
alentaa tasoitustaan pelikierroksen 
onnistuessa. Jopa ilman green cardia 
on mahdollisuus päästä kentälle, jos 
peliryhmässä on mukana pelaaja,  
jonka tasoitus on alle 36. Myöskin 
kokeneet golfarit ovat löytäneet 
Kehä6:n. Aikaa on vähän käytettävis-
sä pelaamiseen, mutta pelihalut ovat 
kovat. Tällöin alle tunnin kierros 6 
reiän kentällä saattaa riittää – tai sit-
ten pelataan kenttä kahteen kertaan. 
Tai yhdistetään 9 reiän kierros Pitkäl-
lä ysillä 6 reiän kierrokseen Kehä6:llä 
– ihan miten parhaalta tuntuu. 

Kun maailmalla on alettu puhua 
12 reiän kentistä ratkaisuna kiireisten 
ihmisten golfharrastuksen edistämi-
seksi, me Hiekkaharjussa olemme 
menneet pidemmälle ja ratkaisseet 
ajankäyttöongelmat. Ensinnäkin 
kenttä on kaupungin keskustassa 

(lyhyt ajomatka), ja toiseksi meillä on 
vaihtoehdot pelata 6, 9, 12, 15 tai 18 
reikää. Me mahdollistamme kiireisille 
ihmisille golfin peluun!

Pexi

”Upouusi Kehä6 avattiin juhlallisesti 24.7.”
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Hiekkaharju Golf ry

Osakas – jäsen – vieraspelaaja

Kuva: Tom Lehti

Hiekkaharju Golf on kauden aikana 
täynnä golfareita, erilaisen statuksen 
omaavia golfareita. Hyvä niin, sillä 
monipuolisuus on rikkautemme: 
kaikille on tilansa. Kategoriasta riip-
puen pelaajilla on erilaiset oikeudet ja 
velvollisuudet. Kaikki ovat kuitenkin 
arvostettuja asiakkaita. Millainen 
asiakas Sinä haluat olla?

Tikkurilan Golfkeskus Oy:n osa-
kas on tärkein ja arvostetuin asiak-
kaamme. Hänellä on velvollisuuksia 
mutta myös oikeuksia kaikkein 
eniten. Omistamiseen liittyy vuosi-
vastike, joka on kuluneena vuonna 
ollut 680 euroa C-osakkeelta – siinä 
kaikki. Merkittävin etuus on vuosipe-
lioikeus, jonka voi valita: 1) nimetty 
rajaamaton pelioikeus molemmilla 
kentillä 2) 30 kpl 18 reiän pelilippuja 
3) 45 kpl 9 reiän pelilippuja. Muita 
etuuksia ovat muun muassa oikeus 
olla HieG:n jäsen sekä kymmenkunta 
muuta erilaista etuoikeutta. Osak-
kuus sopii parhaiten pelaajalle, joka 
pysyvästi asuu kentän läheisyydessä, 
on vakiintuneessa elämänvaiheessa 
ja pelaa itse sekä perheen tai tutta-
vien kanssa enemmän kuin 20–30 
kierrosta vuodessa. Osakkeenomis-
tajia on 300.

Hiekkaharju Golf ry:n jäsenenä 
voi olla pelaaja, jolla on jonkinmuo-
toinen pelioikeus. Pelioikeus voi olla 
nimetty tai pelilippupohjainen pelioi-
keus. Vuokrapelioikeuden voi valita 
erilaisista vaihtoehdoista itselleen 
sopivaksi. Jäsenellä on nettivaraus-
oikeudet, lähipelialueen maksuton 
käyttöoikeus ja oikeus osallistua 
seuran tapahtumiin, kilpailuihin ja 
muihin rientoihin. HieG:n jäsenyys 
sopii parhaiten lähellä asuville pe-
laajille, joilla ei ole liiemmälti aikaa 
ajaa kauas pelaamaan ja jotka pelaa-

vat vähintään kymmenen yhdeksän 
reiän kierrosta.  Jäsenmaksu on ollut 
aikuiselta 80 euroa ja juniorilta 40 
euroa. Seurassa on hieman yli 750 
jäsentä.

Vieraspelaajat ovat tervetullei-
ta Hiekkaharjuun. Heitä koskevat 
kuitenkin erilaiset tasoitusrajat, ja 
peliaikojen varaus on rajoitetumpaa. 
He pelaavat kertamaksulla. 

Toivotan kaikki golfarit tervetulleiksi 
Hiekkaharjuun!

Pexi

Junnuleirit käynnistyivät heti ke-
säloman ensimmäisenä päivänä, ja 
innokkaat oppilaat pääsivät tositoi-
miin Esan opastuksella. Viikoilla 23 
ja 24 pidetyt kurssit tarjosivat uu-
sille golfareille monipuolisen pake-
tin niin lyöntitekniikan, sääntöjen 
kuin kavereidenkin osalta. Sopiva 
ryhmäkoko ja viikon kestävä kurssi 

Junnuleirit
takasivat junnuille yksilöllistä ope-
tusta, ja näin ollen kehitys kurssin 
aikana oli vauhdikasta. Kurssi sisälsi 
kaikkea golfiin liittyvää aina putti-
harjoituksista rangen kautta pitkän 
ysin kiertämiseen. 

Kurssit huipentuivat green cardin 
suorittamiseen, ja tämän seurauksena 
Suomessa on taas useampi golfari 

– toivottavasti junnut saivat kipinän 
lajiin ja mahdollisesti jopa koko 
elämän mittaisen harrastuksen. 
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Hiekkaharju Golf ryNaisten golfkesä 2014
Keväällä pohdimme tulevaa kautta ja 
toivoimme kesältä paljon. Saatu on, 
ja vieläkin ehtii pelata monta kierros-
ta ennen kauden päättymistä. Ajasta 
vain tuppaa olemaan puutetta. Meillä 
ovat monet naiset kunnostautuneet 
ja parantaneet sijoituksiaan, mikä on 
hienoa. Anne Heiskanen kamppailee 
reikäpelimestaruuksista, Minna Mä-
kinen pelasi elokuussa naisten mes-
tariksi, ja Eila Hellas puolestaan vei 
seniorinaisten mestaruuden. Onnea 
Minna, Eila ja Anne!

Essillä on ollut entiseen malliin 
jatkuvasti kursseja. Essin treeneissä 
on opittu pelitaitoja. Vierailla kentillä 
on käyty. Se lisää rohkeutta ja antaa 
paukkuja parantaa omalla kentällä. 
Vai pitäisikö sanoa omilla kentilläm-
me? Harjoituskenttä muuttui heinä-
kuussa Kehä6:ksi. Sen Harakkasaari 
monipuolistaa mukavasti Hiekka-
harjun kenttämaastoa. Ja kuinka 
kaunis herkkä kukkameri siellä oli 
juhannuksen tienoilla! Kehä6 sopii 
oikein hyvin meidän naisten lyön-
timittoihin, ja uudet väylät antavat 
uudenlaista haastetta pelaamiseen.

Naisten tapaamisessa touko-
kuussa viritimme keskustelua ke-
sän suunnitelmista, terveysasioista 
ja muista kiinnostavista aiheista. 
Saimme meikkausohjeitakin. Kiitos 
Vitaroman Arja Lempisen.

Kesäkuussa Naisten sunnuntaina 
pelasimme hatut ja helmat hulmu-
ten. Tänä vuonna ei satanut Naisten 
sunnuntaina!

Hiekkaharjussa on ollut monen-
laisia tapahtumia. Erityisen runsas 
tapahtumakattaus oli Vantaan Lions 
Ladyjen Vernissan naisten hyvän-
tekeväisyysgolfkisassa, joka järjes-
tettiin yhdessä seuramme kanssa. 
Tapahtuman varat ohjattiin Lasten 
Sairaalan hankkeelle: näin olemme 
olleet osaltamme mukana Golfliiton 
Ladygolfareiden teemassa. Kaarina 
Suonperä avasi tapahtuman. Tomi 
Pulkkinen toi musiikillaan Vantaa-ai-
heista viihdettä. Hanna Sumari kertoi 

liikunnan harrastuksesta. 
Löytyi Fustra-opastusta, 
pomppulinna, arpajaisia, 
makkaroita enkä kaikkea 
taida muistaakaan.

Naisten oma syysil-
ta pidettiin lokakuussa. 
Silloin koottiin kesän 
kokemukset, kiitettiin 
toisiamme hyvästä kesän 
peliseurasta ja laitettiin 
itämään uusia juttuja 
Hiekkaharjun naisgol-
fareille seuraavalle kau-
delle.

Kaarina Kuisma

”Eila Hellas, Tiina Kortelainen, Minna Mäkinen ja 
Anita Tirkkonen mestaruuskilpailuissa.”

Junnujen golfkesä

”Junnut keskittyvät puttiharjoitteluun.”

Heti kesän alettua juniorigolfarit saa-
puivat taas piristämään kenttämme 
arkea. Alkukesästä kaikkein nuo-
rimmat golfin ystävät harjoittelivat 
lajin alkeita Herra Hakkaraisen golf-
koulussa. Hieman varttuneemmat 
golfarinalut puolestaan osallistuivat 
junnualkeiskursseille tavoitteenaan 
green cardin suorittaminen ja golf-
uran aloittaminen. Aktiivisimmille 
seuran juniorijäsenille pidettiin 
lisäksi kesän mittaan viikoittain jun-
nutreenejä Esa Saarimaan ja Jukka 
Raatikaisen vetäminä. Jukan opas-
tuksella junnut kiersivät ahkerasti 
Kehä6:ta ja harjoittelivat lähestymis-
lyöntejä ja puttausta.
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Vierailimme Aulangon Hugolla
Hiekkaharju Golf ry

Elokuun lopulla teimme päivän pe-
limatkan Hämeenlinnaan Aulangon 
Hugon yhdeksänreikäiselle kentälle. 
Lähdimme 21 pelaajan ryhmänä 
Hiekkaharjusta tilausbussilla, ja 
illansuussa palasimme kenttää ko-
keneempina takaisin. Osalle kenttä 
oli ihan uusi kokemus. Yhdeksän 
reikää kahdesti antoi tosin hieman 
tuntemusta toiselle kierrokselle.

Tämä kenttä on Suomen toiseksi 
vanhin ja lähes alkuperäisessä kuosis-
saan. Luultavasti kyllä puut ovat nyt 
isompia ja oksat ottavampia kuin 
silloin 1940-luvulla. Ainakin itse 
sain kokea muutaman kerran, kuin-
ka tammi katkaisee pallon lennon. 
Minusta oli kiehtovaa pelata vanhaa 
kenttää meidän Hiekkaharjun uuden 
avaran kentän verrokkina. Hugo on 
kauniilla Aulangolla luonnonpuisto-
alueella, missä on vanhoja komeita 
puita ja järvimaisemia. Aluetta hal-
koo muutama yleinen ulkoilutie, 
joten lyönneissä piti olla vähän 
tarkkana.

Kierroksien lopuksi kahvilassa 
saimme myös kuulla lyhyesti Aulan-
gon osakkaan Kari Kaukisen tarinaa 
kentän historiasta ja ympäristöstä.

Matka oli vain pelimatka – ei 
kilpailumatka; tarkoitus oli nauttia 
toisenlaisesta peliympäristöstä muka-
vassa seurassa. Ja niin moni tekikin. 
Kapteenimme Kimmo organisoi kui-
tenkin mainion skinin halukkaille, 
joten tulihan sitä kilpailua kuitenkin 
kirittämään pelejämme.

Kaarina Kuisma

Eka ryhmä kierroksen lopussa, vasemmalta Meiju Lee, Kaarina Kuisma ja Ulla Väistö. 
Ulla, kapteenska, pelasi tosi hienosti Hugon. Hän oli kuulemma aikoinaan golfkautensa 
alussa tiputtanut ensimmäistä tasoitustaan roimasti juuri Hugolla.  
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Hiekkaharju Golf ry

Hiekkaharju Golf lintuperspektiivistä 
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Hiekkaharju Golf ry

Ajatuksia leikkurin päältä
Hiljainen golfkenttä herää eloon aamuisin jo kukon-
laulun aikaan, kun kentänhoitajat saapuvat töihin 
Hiekkaharjuun. Tehtävien jako on pian ohi, ja ken-
tänhoitaja toisensa jälkeen aloittaa  joka-aamuiset 
rutiininsa koneiden tasaisen hurinan säestämänä. 
Viheriöt leikataan ja reikien paikat vaihdetaan. 
Väyläleikkuri jatkaa väsymätöntä kulkuaan väylältä 
toiselle, ja bunkkerit pehmennetään ja tasoitetaan 
edellisen päivän jäljistä. Saatatpa päästä myös tiiaa-
maan avauslyöntisi juuri leikatulta lyöntipaikalta, ja 
pallokin löytyy lyhyeksi leikatusta raffista. 

Kenttäalueen ruohonleikkuut viheriöistä raf-
feihin ovat golfkenttämme aikaavievimpiä ja toki 
myös näkyvimpiä hoitotöitä. Se on kuitenkin vain 
osa kentänhoitoa. Mitä lyhyempää ruoho on ja mitä 
enemmän siihen kohdistuu kulutusta, sitä enemmän 
hoitotoimenpiteitä se vaatii. Tavallisen pihanurmikon 
voi saada erinomaiseen kuntoon viikoittaisella leik-
kuulla ja kerran kesässä lannoittamalla. Golfkentällä 
parhaimmillaan vain 3 millimetrin pituisilla viheriöil-
lä hoitotoimenpiteet ovat huomattavasti runsaampia. 

Yksi tärkeimmistä hoitotoimenpiteistä ovat lan-
noitukset. Kentällemme räätälöidään vuosittain 
tarkka lannoitussuunnitelma edellisten kausien ja 
syksyllä otettavien maanäytteiden tulosten perus-
teella. Viheriöiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että 
lannoitamme ne pelikauden aikana lähes joka viikko. 
Pienillä annoksilla usein tehdyt lannoitukset pitävät 
ruohon kasvun tasaisena mutta maltillisena, jottei 
liian suuria kasvupiikkejä pääse syntymään. Muita 
tärkeitä hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa vi-
heriöiden hiekoitukset ja erilaiset ilmastukset aina 
viiltoilmastuksista syvempiin tappi-ilmastuksiin. 
Hiekoituksen tarkoituksena on tasoittaa viheriön 
epätasaisuuksia, ja ilmastuksilla pyritään paranta-
maan ruohon hapensaantia, lisäämään ravinteiden 
läpäisykykyä sekä estämään viheriöiden liiallista 
tiivistymistä. 

Kaikilla kentänhoitotöillä on kuitenkin yksi 
yhteinen tekijä. Saada pelialusta mahdollisimman 
hyvään kuntoon pelata. Se ei tapahdu yhdessä 
yössä, vaan vaatii pitkäjänteistä hoitosuunnitelman 
toteuttamista ja toisaalta myös reagoimista muuttu-
jiin, kuten sääolosuhteisiin ja kasvitauteihin. Yksi 
tämän alan mielenkiintoisimpia piirteitä mielestäni 
onkin, ettei golfkenttä ole koskaan valmis. Mitä pa-
rempaan kuntoon kenttä on saatu, sitä kovemmiksi 
vaatimustasot nousevat – niin kentänhoitajilla kuin 
pelaajillakin.  Pyrimmekin työssämme parantamaan 
kentän kuntoa resurssien puitteissa askel askeleelta, 
vuosi vuodelta. Tavoite on loppupeleissä kuitenkin 
yksinkertainen: kun golfari lähtee kierroksen jälkeen 

hymyssä suin kotiin, ovat kentänhoitajatkin luultavasti on-
nistuneet hommassaan. 

Kun seuraavan kerran törmäät kentänhoitajaan golfkier-
roksellasi Hiekkaharjussa, tule rohkeasti vaihtamaan sana tai 
pari. Otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia 
vastaan. Ja jos mieltä askarruttaa jokin, niin kysyäkin saa!

Mukavaa syksyä toivottaen,

Kentänhoitaja Juho Oikarinen (Juho on työskennellyt kentän pal-
veluksessa vuodesta 2006 saakka.)
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Hiekkaharju Golf ry

Caddiemasterin kesäkokemuksia

78 työvuoroa ja 499,75 tuntia tehty-
nä, ja kesä 2014 alkaa omalta osaltani 
olla takana Hiekkiksessä. Kesään on 
mahtunut niin aurinkoa ja hellettä 
kuin muutama sadepäiväkin, tai no 
muutama ja muutama, onneksi hel-
teinen heinäkuu korvasi koko kesä-
kuun sateet. Taisipa yksi päivä sataa 
jopa lunta siinä kesäkuun puolen vä-
lin tienoilla. Ensimmäisestä työvuo-
rosta tuntuu kuluneen jo ikuisuus, ja 
tässä ajassa ovat sekä työrutiinit että 
golfarit tulleet tutuiksi. Nimien, naa-
mojen ja numeroiden yhdistäminen 
vei aikansa, mutta työ tuotti tulosta. 
Ja mitä enemmän olen oppinut tun-
temaan pelaajia, sitä hauskempaa 
töissä on ollut. Hiekkis on ehkä siksi 
juuri niin mukava paikka työsken-
nellä: pelaajat tuntevat niin toisensa 
kuin henkilökunnankin, ja aina löy-
tyy sekä juttu- että peliseuraa. Tästä 
syystä varmaan itsekin innostuin 
golfaamisesta – en vain lajista vaan 
sen tuomista kavereista, oivalluksista 
ja  mahdollisuuksista.

Golf on ollut jossain määrin osana 
elämääni jo monta vuotta vanhem-
pien golfinnostuksen takia, mutta 
työskentely golfkentällä on antanut 
todellisen kipinän omalle golfharras-
tukselleni. Ennen tätä kesää kävin 
kiertämässä ysin ehkä kerran vuo-
dessa. Tämän vuoden kierrosmäärä 
oli jo kesäkuun alussa ylittänyt koko 
elämäni aikana kierrettyjen golf-
kierrosten lukumäärän, eikä loppua 
innostukselle ole näkyvissä. Suurelta 
osin tähän ovat vaikuttaneet muiden 
pelaajien positiivisuus ja into. Kiitos 
siis teille kaikille innokkaille golfa-
reille, jotka olette näyttäneet mallia 
siitä, että golfia voi pelata milloin 
vain, ja aina ei tarvitse ottaa niin 
tosissaan. Tärkeintä on että nauttii 
siitä mitä tekee. Ihmettelin aluksi, 
miten samat pelaajat jaksavat kiertää 
samaa kenttää päivästä toiseen. Nyt 

olen ymmärtänyt, että golfin hienous 
piilee juuri siinä, että jokainen kierros 
antaa uuden mahdollisuuden paran-
taa suoritusta. Ja kun tuntee kentän, 
on helpompi onnistua, kun tietää 
minne kannattaa lyödä. Toisaalta golf 
tarjoaa myös vaihtelua, sillä yksikään 
päivä ei ole samanlainen eikä lippu 
ole kahta kertaa samassa kohdassa 
griiniä. Siksi lajiin on melkein mah-
dotonta kyllästyä – aina löytyy uusia 
haasteita.  

Haasteita löytyy niin golfkentältä 
kuin omasta elämästänikin, onneksi. 
Olisi tylsää vain tehdä samaa juttua 
päivästä toiseen ilman mitään vaih-
telua. Juuri sen takia tämä vuosi 
onkin ollut itselleni niin tapahtu-
marikas: paljon on ehtinyt tapahtua 
ja paljon tulee vielä tapahtumaan. 
Muutin huhtikuun lopussa opiske-
lujen loputtua Mikkelistä takaisin 
pääkaupunkiseudulle ja elokuun 
puolessa välissä olen lähdössä jat-
kamaan kauppatieteiden opiskeluja 
Hongkongiin. Täytyy käydä katsasta-
massa paikan golftarjonta, jospa tänä 

vuonna tulisi pelattua ihan vuoden 
ympäri. Kiitos siis kaikille kuluneesta 
kesästä. Työskentely Hiekkiksessä 
antoi minulle paljon enemmän kuin 
olisin koskaan osannut odottaa: uu-
sia kavereita, uuden harrastuksen ja 
uusia kokemuksia. Seuraavat seikkai-
lut odottavat, saa nähdä, mistä päin 
maailmaa löydän itseni seuraavaksi!

Saara Toivola
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Golfkausi 2014 on kääntynyt jo eh-
toopuolelle, joten nyt on hyvä hetki 
pohtia, mitä tästä kaudesta on jäänyt 
käteen. Pitkän ysin vesiesteet ovat 
ainakin imaisseet syövereihinsä taas 
tuhansia palloja ja niiden perässä 
lukemattomia pelaajien kiroamisia, 
mutta mitä muuta kauden aikana on 
oikein tapahtunut?

Tänä vuonna tavoitteenamme on 
ollut toteuttaa kentällämme uudis-
tuksia, jotka tekisivät Hiekkaharjusta 
pelaajia entistä paremmin palvele-
van kentän. Isoin muutos entiseen 
verrattuna on luonnollisesti ollut 
uuden Kehä6-kentän käyttöönotto 
heinäkuun lopussa. Kaksi uutta ja 
upeaa väylää korvasivat kuuden 
reiän kentällä kaksi vanhaa ja lyhyttä 
väylää, minkä ansiosta uusi kenttä 
on entistä miellyttävämpi ja haasta-
vampi pelata. Uudistuneen ilmeen 
myötä kuuden reiän kenttä on nyt 
varteenotettava vaihtoehto Pitkälle 
ysille: Aina ei jaksa tai ehdi pelata 
yhdeksää reikää tai täyttä kahdek-
santoista reiän kierrosta, jolloin voi 
käydä pyörähtämässä nopeasti kuu-
den reiän kierroksella. Muutosten 
jälkeenkin Kehä6 on edelleen oiva 
paikka myös aloittelijoille tutustua 
uuteen lajiin. Monet seuran jäsenet 
ovatkin tuoneet ystäviään kokeile-
maan Kehä6:lle, olisiko golf heille 
sopiva harrastus. Tutustumiskier-

roksen jälkeen useat vasta-alkajat 
ovat jääneet koukkuun ja löytäneet 
itsensä seuraavan viikon alkeiskurs-
silta. Tuokaa ihmeessä jatkossakin 
kavereitanne tutustumaan golfiin: 
uudet golfarit ovat aina tervetulleita 
joukkoomme!

Pelaajat ovat varmasti huoman-
neet selvän eron entiseen myös 
Pitkällä ysillä. Väylät ja viheriöt 
ovat kentänhoitajien tarmokkaan 
työn ansiosta nyt huippukunnossa, 
ja karheikotkin kasvavat aiempaa 
paremmin. Vaikka kiitos kentän 
kunnosta kuuluu etupäässä kenttä-
työntekijöille, on pelaajien kiittäviä 
kommentteja ollut kiva kuulla myös 
klubin puolella. Kauden lopulla mes-
taruuskilpailuissa viheriöt olivat jopa 
niin nopeita, että joidenkin pelaajien 
kuultiin ihmettelevän sitä, mikseivät 
griinit ole aina niin upeassa kuosis-
sa. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
kentänhoito on pitkäjänteistä työtä: 
kenttä ei voi millään olla pitkän tal-
ven jälkeen heti alkukaudesta niin 
hyväkuntoinen kuin se 
on kesän lopulla. Jotta 
kenttä saadaan lois-
tokuntoon, vaaditaan 
paljon aurinkoisia päi-
viä, vettä ja tietenkin 
kentänhoitajien hikipi-
saroita. Eikä pelaajien 
apukaan ole koskaan 
haitaksi; muistakaahan 
siis aina korjata alastu-
lojälkenne viheriöillä.

Kentän uudistumi-
sen ohella toinen ta-
voitteemme on ollut 
parantaa tiedonkul-
kua klubilta pelaajien 
suuntaan. Tammi-
kuun alussa otimme 
käyttöön upouudet 
verkkosivut, ja van-
hat Facebook-sivutkin 
kaivettiin esiin naf-
taliinista. Olemme 
uudistuneiden vies-
tintäkanavien kautta 

pyrkineet kertomaan asiakkaillem-
me aiempaa aktiivisemmin kentän 
kilpailuista ja tapahtumista sekä 
pelaamiseen vaikuttavista kentän-
hoitotöistä. Lisäksi olemme yrittäneet 
ilahduttaa Hiekkiksen pelaajia kerto-
malla kentän arjesta kuvin ja videoin. 
Toivon mukaan pelaajatkin ymmär-
tävät ottaa uudet viestintäkanavat 
käyttöön: antakaa ihmeessä palau-
tetta toiminnastamme ja kysykää 
mieltänne askarruttavista asioista, 
niin osaamme palvella teitä vieläkin 
paremmin. Ja lähettäkää meille myös 
kuvianne kentältä. Otamme ne aina 
ilolla vastaan!

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 
pelaajia ja kentän työntekijöitä 
mukavasta golfkaudesta. On ollut 
mukavaa työskennellä kanssanne. 
Levätkää hyvin talvella, että jaksatte 
tulla Hiekkikseen kaudella 2015. 
Nähdään taas ensi keväänä!

Tommi Koskinen

”Uudet golfkärryt saapuivat vihdoin 
ilahduttamaan pelaajia.

Hiekkaharju Golf ry

Kuulumisia caddiemasterin tiskin takaa
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Hiekkaharju Golf ry

Hiekkaharjulaiset voittivat UAS- 
reikäpelit Nordcenterissä

Uudenmaan alueen senioreiden reikäpeli-
kamppailu Nordcenteriä vastaan pelattiin 
Benz-kentällä osittain vesisateessa, mutta 
silti leppoisassa hengessä. HieG oli vierasjouk-
kueena tällä kertaa parempi luvuin 2–1. Nor-
dcenteriä reikäpelissä edustivat Anssi Kukko-
nen, Mikael Charpentier ja Ritva Kukkonen. 
Hiekkaharjulaisten vastaava joukkue oli Pekka 
Nikkanen, Leevi Keränen ja Liisa Keränen. 
HieG:n saldo tämänvuotisista UAS-peleistä oli  
yksi häviö, yksi tasapeli ja yksi voitto.

Kauden 2014 parhaita

”Marko Hooli ja Juhani Kortelainen, 
wapputsembaloiden voittajapari. ”Tapio Päiväniemi ja Esko Vattulainen 

sijoittuivat wapputsembaloissa toiseksi.”

”Liisa ja Leevi Keränen nappasivat kol-
mostilan wapputsembaloissa.”

”CGW Openin voittajia: Timo Eskelinen 
ja Jari Rantalainen.” Voittaja Janne 
Kupiainen puuttuu kuvasta.

”Juhani Kortelainen ja Marko Hooli, 
kevätkisan voittajat.”

”Juha Kajukorpi nappasi itselleen 
Kapteenin kannun voiton. Voittajan on 
helppo hymyillä!”

”Tapio Päiväniemi ja Ulla Väistö menes-
tyivät syyskisassa.”
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Hiekkaharju Golf ryKauden 2014 tapahtumia

”Rohkeimmat uskaltautuivat laittamaan 
jalalla koreasti Vantaa-päivänä.”

”Hyväntekeväisyysgolfia.”

”Tunnelmia seuran mestaruuskilpai-
luista.”

Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja tasoituksen mukaan 
Tasoitusryhmä Naiset Miehet Yhteensä 

Ei HCP tai HCP = 99 0 1 1 

Klubitasoitus: yli 36 122 121 243 

Ryhmä 1: alle 4,5 0 1 1 

Ryhmä 2: 4,5 - 11,4 2 21 23 

Ryhmä 3: 11,5 - 18,4 4 80 84 

Ryhmä 4: 18,5 - 26,4 26 150 176 

Ryhmä 5: 26,5 - 36,0 96 125 221 

Yhteensä 250 499 749 

Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja iän mukaan 
Ikäryhmä Naiset Miehet Yhteensä 

Alle 25 vuotta 15 67 82 

25-60 vuotta 152 282 434 

Yli 60 vuotta 83 150 233 

Yhteensä 250 499 749 

HieG jäsenet 2014

Syyskuun lopulla HieG ry:n jäsenmäärä oli 756.
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Mestarit 2014 Hiekkaharju Golf ry

TOP 50
Aktiiviset Tasoitukset 2014
Antti Eskelinen 4,2
Mikko Oikarinen 5,4
Marko Hooli 5,5
Tom Lehti 6
Jukka-Pekka Wollsten 6,3
Oskari Leino 7,1
Anne Heiskanen 8
Hannu Ojala 8,6
Timo Eskelinen 9
Toni Rönkkö 9,6
Karri Koskela 9,8
Juha Hagström 9,9
Tommi Aalto 10
Reino Kallio 10,4
Pasi Lepistö 10,4
Kimmo Suur-Uski 10,6
Harri Hyttinen 10,7
Samuli Sidensnöre 10,7
Markku Eskelinen 10,8
Kai Miikki 11
Timo Ruuskanen 11,2
Minna Mäkinen 11,3
Eila Hellas 11,4
Axel Ahmala 11,5
Jussi Kortelainen 11,5
Isto Puttonen 11,6
Jari Rantalainen 11,6
Kimmo Rantanen 11,7
Mika Moilanen 11,8
Ilkka Pyrrö 11,8
Petteri Schutschkoff 12
Tomi Olasmaa 12,2
Arto Bergdahl 12,7
Pekka Nikkanen 12,7
Antero Lätti 12,8
Leevi Keränen 12,9
Timo Ahvenainen 13,1
Ilkka Laanti 13,4
Risto-Matti Jaakkola 13,5
Timo Turunen 13,5
Antti Kvist 13,8
Esa Kokkonen 14
Pete Morris 14
Ari Nakari 14
Juha Haapavirta 14,1
Esko Vattulainen 14,1
Erkki Järvinen 14,3
Pertti Andelin 14,4
Anita Tirkkonen 14,5
Timo Calonius 14,6

”Minna Mäkinen ja Marko Hooli tulivat 
voittajina klubille HieG ry:n mestiksissä.”

Hole in one 2014

”Juho Saarinen tyytyväisenä holarin 
jälkeen.”

Elokuussa 2014 Hiekkaharju Golfissa 
kerättiin kahteen otteeseen varoja 
hyvän asian puolesta, uuden lasten-
sairaalan hyväksi.

Vernissa Leijona -naisjäsenet jär-
jestivät 9.8.2014 koko perheen Hy-
väntekeväsyyskilpailut Pitkällä ysillä 
ja Kehä6:lla. Tapakouluttaja 
Kaarina Suonperä avasi tilaisuu-
den, ja musiikista tilaisuudessa 
vastasi Tomi Pulkkinen. Golfin 
lisäksi ohjelmassa oli muun 
muassa erilaisia tuote-esittelyjä, 
puttikilpailu ja arpajaiset. Per-
heen pienimpien iloksi paikalle 
oli tuotu myös pomppupatja. 
Hanna Sumari puolestaan kertoi 
”elämänsä tarinan” liikunnan 
näkökulmasta.

Sokos Hotel Vantaan Hertas-
ravintola organisoi verkostonsa 
hyväntekeväisyystapahtumaan 
Hiekkaharju Golfissa 17.8. Kil-
pailulla kerättiin varoja Lasten 
sairaalan hyväksi. Kilpailu pe-
lattiin kauniin sään suosiessa 
pelaajia. Paikalla oli useita Suo-
men eturivin artisteja, jotka 
uhrasivat aikaansa ja lahjojansa 
hyvän asian puolesta. TV:stä 
tutut kasvot näyttivät peliken-

Esittelyssä: Hyväntekeväisyysgolftapahtumat 
9.8.2014 ja 17.8.

tällä hallitsevansa taiteen lisäksi myös 
urheilun. Palkintojenjako suoritettiin 
Hertaksessa karaoken merkeissä. 
Ja mikä tärkeintä – tapahtumassa 
kerättiin runsaasti varoja hyvään 
tarkoitukseen; kaikille jäi hyvä mieli!
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Tervehdys HieG ry:n jäsenet! Hei-
näkuun loppupuolella 24.7.2014 
päättyi golfkausi Suomen osalta, ja 
matka alkoi kohti Kuala Lumpuria 
Malesiassa. Matkani tarkoitus on 
vuoden auttaa Malesian jääkiekko-
liittoa ja muita Aasian maita kehittä-
mään jääkiekkoa kaikilla osa-alueilla. 
Tehtäviini kuuluu valmennusta, 
tuomarointia, hallinnointitehtäviä 
ja pelaamista. Vajaan kahden kuu-

Hiekkaharju Golf ryMiehemme maailmalla  
– Nikolas Sepponen

kauden aikana olen ehtinyt käymään 
Singaporessa ja Hong Kongissa työni 
parissa. Lisää reissuja on tiedossa 
tulevina kuukausina.

Syyskuun 3.–6. päivä järjestimme 
kansainvälisen turnauksen, johon 
osallistui joukkueita ympäri Aasiaa. 
Turnauksessa oli useampi nuorten 
sarja, naisten sarja, Aasian miesten 
sarja ja ekspatriaattien sarja. Mei-
dän ekspatriaattijoukkue voitti tur-

nauksen, ja olimme ainoa voittaja 
Malesian joukkueista. Turnauksessa 
oli hyvä nähdä, kuinka hyviä entisiä 
ammattipelaajia asuu Aasiassa. Vas-
tustajina oli vanhoja NHL-pelaajia, 
NCAA (Yhdysvallan yliopistope-
laajia) ja monia muita.

Sain kunnian tulla nimetyksi 
18.9.2014 Malesian miesten maa-
joukkueen päävalmentajaksi. Odotan 
innolla haasteita ja mahdollisuuksia, 
joita tehtävä tuo tullessaan. Jouk-
kueen kohokohta on, kun osallistum-
me IIHF Challenge Cup of Asiaan, 
jonka voittamisen olemme asettaneet 
tavoitteeksemme. Turnaus pelataan 
Kuwaitissa huhtikuussa.

Olen sopeutunut malesialaiseen 
elämäntyyliin todella nopeasti ja 
nauttinut kahdeksasta viikostani tääl-
lä. Paikalliset ovat todella ystävällisiä, 
ja suurin osa puhuu englantia. Olen 
myös tutustunut pariin suomalaiseen 
perheeseen, ja yksi niistä asuu naa-
purissani. On kiva viettää välillä aikaa 
suomalaistenkin kanssa, niin ei tule 
liian suuri ikävä Suomeen. Ruoka 
on todella hyvää ja halpaa, ja ruoka-
tyylejä on täällä vaikka muille jakaa. 
Ei ainakaan tarvitse nuoren miehen 
nääntyä nälkään. Lämpötilat ovat 
täällä jatkuvasti 30 asteen paikkeilla, 
joten ei tarvitse miettiä pilkkihaala-
reiden ja villasukkien käyttöä. Golfia 
olen kerennyt käydä pelaamassa 
vasta kerran, mutta onneksi tässä on 
vielä 10 kuukautta aikaa siihen.

Mahtavat kahdeksan viikkoa 
takana, ja odotan innolla, mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan.

Ystävällisin terveisin,

Nikolas Sepponen
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