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HieG:n hallitus 2015: Pekka Nikkanen, 
Ulf Strömsholm, kapteeni Kimmo Ran-
tanen, Kimmo Hämäläinen, Marja-Liisa 
Ripatti, puh.joht. Markku Palo, Kaarina 
Kuisma, Jari Rantalainen, S-L Reis.

Ravintola Shamrockissa vietettyjen 
kauden päättäjäisten yhteydessä 
paljastettiin vuoden 2014 hiekkisläi-
nen. Arvostetun tittelin nappasi tänä 
vuonna ansaitusti Timo Turunen. 
Timo on kauden aikana kehittynyt 
golfarina päivittäisen harjoittelun, 
ahkeruuden ja tietenkin lahjakkuu-
den ansiosta.

Tunnemme Timon rauhallisena, 
sympaattisena ja seurallisena mie-
henä. Hän on haluttua peliseuraa ja 
viihtyy niin golfkentillämme, rangel-
la kuin klubillakin. Lisäksi hän osal-
listuu innokkaasti seuran järjestämiin 
kisoihin, ja sijoitus on ollut usein 
aivan tuloslistan kärkipäässä.

Paljon onnea Timolle!
Timo Turunen, vuoden 2014 hiekkis-
läinen.
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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 
Parisuhde golfin kanssa

Golfin aloitusvuonna suhde on in-
tohimoinen: niin huonoa säätä ei 
olekaan, etteikö kentälle lähdetä, jos 
työltä ja perheeltä saadaan hyväksyn-
tä. Tasoituksen alentuminen 53:een 
on uran kohokohtia ensimmäisten 
birdieitten ohella. Kavereiden kanssa 
keskustelun aiheina vastakkainen 
sukupuoli ja penkkiurheilu jäävät 
taka-alalle, jos seurueessa on muita 
golfareita. Uusien kenttien bongaa-
minen ja ulkomaille suuntautuneet 

golfmatkat ovat vuoden tapahtumia. 
Huippukilpailujen seuraaminen 
TV:stä on must-juttu.

Ensimmäisien vuosien jälkeen 
ollaan jo vanhoja konkareita. Termit 
on hallussa, ja uusille green cardien 
suorittajille annetaan auliisti ohjeita, 
kuinka tullaan hyviksi golfareik-
si. Oma peli kehittyy tasaisesti, ja 
händärikilpailu kavereiden kanssa 
kannustaa harjoittelemaan. Uusien 
mailojen ja muiden golftavaroiden 
hankinta kiinnostaa, ja osaamisen 
kehittäminen siirtyy yhä enemmän 
muiden golfasioiden kuin pelitaidon 
pariin. Intohimo alkaa muuttua ka-
veruudeksi. Edelleen golf on kuiten-
kin ajatuksissa numero uno.

Viiden pelivuoden jälkeen oma 
pelitaso on löytynyt – tasoitus ei mer-
kittävästi enää muutu. Kehittymi-
seen tarvitaan harjoittelua, jopa pron 
neuvoja sekä omaa viitseliäisyyttä. 
Golfkaveriporukka on muodostu-
nut; yhdessä käydään pelaamassa, ja 
golfelämä vakioituu. Kotikenttä on 
löytynyt ja pelikierrokset painottu-
vatkin pääasiassa kotikentälle. Ehkä 

jo puolisokin on saatu mukaan lajin 
pariin – ja lapset – ja lapsenlapset.

Kymmenen, viidentoista pelivuo-
den jälkeenkin golf viehättää. Pelin 
terveydelliset vaikutukset korostu-
vat, saadaan liikuntaa ja ulkoilmaa, 
ja stressittömyys lisääntyy.  Säännöl-
lisyys leimaa pelaamista: kotikenttä, 
tutut pelikaverit, oman klubin ilma-
piiri. Golf on elämänmuoto – kaikki 
hyvin.

Alhaiseksi pudonnut tasoitus saat-
taa alkaa kiusata, kun normaalikier-
rosten tulokset eivät yllä tasoituksen 
tasolle. Mutta onko se loppujen 
lopuksi kovin merkityksellistä?

Sitten vanhana! Terveysvaiku-
tukset golfissa on ykkösjuttu. Askel 
alkaa jo hiipua, mutta kokenut golfari 
pärjää. Tutussa seurassa, sama päivä 
ja sama kellonaika, kyllä elämä on 
ihanaa!

Hiekkaharju Golf on lähellä, sopii 
kaikenikäisille golfareille vauvasta 
vaariin ja tarjoaa runsaasti erilaisia 
vaihtoehtoja. Tervetuloa ja pitkää 
ikää!

Toivottaa Pexi

Näkymä Kehä6:lle.
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Tikkurilan Golfkeskus Oy

Tikkurilan Golfkeskus Oy:n kuulumisia 
Tikkurilan Golfkeskus Oy:n osakkaat 
muodostavat kentällämme tiiviin ja 
yksimielisen yhteisön. Tammikuun 
yhtiökokouksessa talven keskellä 
paikalla oli 48 osakasta leppoisis-
sa merkeissä ja pullakahvien kera 
luotsaamassa tulevaa kautta. Yhtiö 
on vakavarainen, ja vastikkeiden 
nykytaso riittää mainiosti kentän 
pitämiseen erinomaisessa kunnossa. 
Rakentamisen lainat ovat lähes ko-
konaisuudessaan pois maksettu, ja 
tulevaisuus näyttää valoisalta. Tänä 
vuonna investointeja tehdään varo-
vaisesti johtuen valtakunnan ylei-
sestä taloustaantumasta. Kuitenkin 
laajentamista viedään vääjäämättö-
mästi eteenpäin – vaikkakin hillitysti.

Yhtiökokouksen evästysten poh-
jalta osakkaiden etuja päätettiin edel-
leen lisätä. Osakkaiden vieraat, jotka 
ovat erittäin tervetulleita kentällem-
me, pääsevät ensi kesänä pelaamaan 
entistä edullisemmin. Osakkaan 
vieraan Pitkän ysin 9 reiän green fee 

tulee olemaan 15 euroa ja 18 reiän 
green fee 25 euroa peliajasta riippu-
matta (aamuin, illoin ja viikonloppui-
sin ). Edellytyksenä tietenkin on, että 
osakas itse pelaa samassa peliryhmäs-
sä. Osakas voi tuoda vieraanaan koko 
peliryhmän, eli ryhmässä voi olla 
enintään kolme vierasta. Kehä6:lla 
osakkaan vieras maksaa kuudesta tai 
kahdestatoista reiästä 15 euroa ja 18 
reiästä 25 euroa.

Tarjoamme joka vuosi jotakin 
uutta etua osakkaille, jotka kentän 
ovat rahoittaneet. Toisaalla tässä leh-
dessä on esitelty kaikki tulevan kesän 
osakasetuudet, jotka ovat voimassa.

Perinteeksi muodostunut osakkai-
den kesäjuhla järjestetään 29. touko-
kuuta, jolloin on taas luvassa ruokaa, 
juomaa ja iloista yhdessäoloa. Ja 
meillä kaikilla on niin mukavaa! 
Kuten eräs porsas aikoinaan lauloi.

Pexi

1. Jäsenoikeudet Hiekkaharju Golf 
ry:ssä:

•	 C-sarjan osaketta kohden yksi pe-
laaja voi olla jäsenenä Hieg ry:ssä. 

•	 Osakkeen omistaja ilmoittaa pe-
likauden alkaessa henkilön, joka 
em jäsenoikeuden käyttää.

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

•	 A-sarjan osaketta kohden kol-
me pelaajaa voi olla jäsenenä 
Hieg ry:ssä. Osakkeen omistaja 
ilmoittaa pelikauden alkaessa 
henkilöt, jotka em jäsenoikeudet 
käyttävät.

•	 Osakkeenomistajan alle 18 vuotias 
lapsi voi olla jäsenenä HieG ry:ssä

2. Pelilippuoikeus:
Osakkeenomistaja saa vuosittain 
maksettua vastiketta vastaan yhtiö-
järjestyksen mukaisen määrän peli-
lippuja ja voi vaihtaa ne tietyin edel-
lytyksin  nimetyksi pelioikeudeksi tai 
yhdeksän reiän pelilipuiksi. Osak-
keenomistaja voi luovuttaa peliliput 
ulkopuolisen henkilön käytettäväksi. 
Tällöin kuitenkin pelilipun käyttäjän 
on täytettävä kenttäyhtiön asettamat 
vaatimukset mm tasoitusten suhteen. 
Ulkopuolisen käyttämä pelilippu ei 
oikeuta mihinkään muuhun osak-
keenomistajan etuisuuteen vaan 
se on ainoastaan green fee-maksu 

pelikierroksesta. Myös nimetyn pe-
lioikeuden voi siirtää ulkopuoliselle 
pelaajalle.

3. Muut osakkeenomistajan oikeu-
det:

•	 Peliajan varaamisoikeus 7 päivää 
ennen pelipäivää itselle ja peli-
ryhmälle

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

•	 Osakkaan vieraana UUDET 
GREEN FEE -MAKSUT: 18 
reikää 25 euroa ja 9 reikää 
15 euroa kaikkina aikoina 
(aamu sekä ilta).

Lippu liehuu komeasti tuulessa Kehä6:n 
ykkösväylällä.

Tikkurilan Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajan erityisoikeudet 
vuonna 2015
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•	 Rangenapin latausetu – 50 la-
tauksen hinnalla osakas saa 70 
latausta.

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

•	 Golf-auto/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 – ennak-
koon vain osakkaan va-
rattavissa

•	 Osanotto-oikeus	osakasti-
laisuuksiin.

4. Siirto-oikeus:
Kohdan 3. oikeudet ovat 
osakaskohtaisia, eikä niitä 
voi siirtää samalla tavoin 

kuin pelilippu- ja jäsenoikeuk-
sia.

5. Kuka voi käyttää osakkeenomis-
tajan 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  
Golfkeskus Oy:n hallitus voi 
hyväksyä osakasoikeuksien käyt-
täjäksi 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.

Hei kaikille! Olen Timo Ahvenainen. 
Olen aloittanut golfin peluun silloin, 
kun Espoon Golfseura avasi kentän, 
ja siitähän on jo aikaa. Paljon olen 
palloja hukannut, ja monet väli-
neet on tullut hankittua. Usein olen 
seikkaillut luontopoluilla ja onkinut 
palloja.

Olen saanut pelata monia eri 
kenttiä useissa eri maissa. En ole var-
sinaisesti kenttäbongari, mutta vä-
hintään 22 eri maassa olen pelannut.

Golfissa on monia eri osa-alueita, 
jotka sopivat erityyppisille pelaajille. 
Minulle golf on tarjonnut mahdolli-
suuden muun muassa kilpailuvietin 
toteuttamiseen. Olen osallistunut 
vuosien varrella moniin kilpailui-
hin. Muistan, kun ensimmäisessä 
kilpailussani Espoossa sain saman 
tuloksen kuin voittaja, mutta tasoi-
tuksella hävisin hänelle. Voittaja sai 
lentolipun Amerikkaan ja minä taas 
golfhanskan.

Kun olin aktiivisesti mukana 
rotary-toiminnassa, niin siellä pelat-

tiin myös golfia. Olen voittanut kaksi 
kertaa Rotaryjen pohjoismaiden 
mestaruuden, ensimmäisen kerran 
Tanskassa ja toisen kerran Ruotsis-
sa. Olen lisäksi saavuttanut kerran 
Rotaryjen Suomen mestaruuden 
Kuusankoskella ja vuonna -93 Turun 
Aura-golfissa Rotaryjen Euroopan 
mestaruuden omassa sarjassani. Oli 
juhlava tunne noutaa palkinto kan-
sainvälisessä seurassa. 

Olen mukana myös Martoissa. 
Martat pelaavat aina Martan päivänä 
Mikkelin Annilassa oman kilpai-
lunsa, jonne tulee pelaajia ympäri 
Suomea. Pari vuotta sitten sain kir-
joituttaa nimeni voittajalistaan.

Elämä on kuljettanut minua 
paljon ja olen asunut kolmasosan 
elämästäni ulkomailla, viimeiset 
vuodet Latviassa. Golf on Latviassa 
nuori laji, mutta siellä on paljon in-
nostusta ja muutama kenttä. Siellä 
pelataan myös maan mestaruuskil-
pailut kaikissa eri sarjoissa, ja minä 
olen voinut osallistua ainoastaan yli 

HieG:n jäsen Timo Ahvenainen, Latvian seniorimestari

55-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden 
sarjoihin. Tänä vuonna voitin Latvian 
mestaruuden yli 65-vuotiaiden sar-
jassa, ja olin viime vuonna kakkosena 
samassa sarjassa. Vuonna 2006 voitin 
puolestaan Latvian mestaruuden yli 
55-vuotiaiden sarjassa.  

Olen saanut golfilta paljon enem-
män kuin minä olen voinut antaa 
golfille: elämyksiä kuten hole-in-one, 
monipuolisia kokemuksia ja paljon 
uusia ystäviä eri maissa.

Timo Ahvenainen

Sali täyttyi osakkaista.
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Hiekkaharju Golf ry
Miten sovittaa golf ja  
kentänhoito yhteen?
Tällä kertaa ajattelin kirjoittaa paljon 
ajatuksia ja keskustelua synnyttä-
neestä aiheesta, eli pelaamisen ja 
kentänhoidon sovittamisesta yhteen. 

Lähtökohtaisesti pyrimme ajoitta-
maan kaikki suuremmat ja urakka-
luontoiset työt päivän hiljaisimpiin 
hetkiin ja ennen ensimmäisiä pelaa-
jia. Normaalit leikkuutyöt ja esimer-
kiksi bunkkereiden hoidot aloitamme 
aamusta ja teemme niitä ripeään 
tahtiin eteenpäin koko päivän. Silloin 
emme aina pysty välttämään pelaa-
jien kohtaamista kesken pelikierrok-
sen. Kun kohtaatte kentänhoitajan 
työssään, niin malttakaa odottaa 
lupaa pelin jatkamiseen. Kentänhoi-
taja kyllä antaa luvan heti, kun se on 
vain mahdollista. Pelin sujuvuuden 
takaamiseksi olethan tehnyt itse 
jo kaikki valmistavat toimenpiteet, 
kuten mailavalinnan ja harjoitus-
swingit. Kentänhoitaja antaa merkin 
nostamalla REILUSTI käden ylös ja 
jää odottamaan pelaajan vastausta. 
Pelaaja vastavuoroisesti nostaa käden 
REILUSTI ylös ja suorittaa lyöntinsä. 
Pelaajaryhmästä voi ja saa kanssa-
pelaajakin vastata kentänhoitajalle, 
jotta vuorossa oleva saa rauhassa 

keskittyä lyöntiinsä. Joten ethän 
tässä kohtaa ala tekemään lyöntiä 
edeltäviä erilaisia manööverejä, jotka 
viivästyttävät pelaamista ja meidän 
työntekoa. Kentänhoitaja odottaa 
pelaajan lyövän palloa välittömästi 
saatuaan luvan. Samalla kentänhoi-
taja valmistautuu jatkamaan keskey-
tynyttä työtä. Näin kun toimitaan, 

Sametinpehmeällä viheriöllä on miellyttävä putata.

saadaan peli ja kenttä rullaamaan 
reippaasti eteenpäin. Kentänhoita-
jalla ei ole tarvetta viivyttää tarpeet-
tomasti kierrosta, vaan päinvastoin 
– olemmehan siellä töissä tekemässä 
parhaamme sinun sujuvan ja mie-
lekkään pelaamisen eteen. Muis-
tathan, että kaikista varotoimista ja 
lupamerkeistä huolimatta vastuu on 

Hetki ennen auringonlaskua.

aina pelaajalla. Joten huolehdithan, 
että olemme huomanneet sinut ja 
antaneet luvan pelin jatkamiseen. 
Samalla tulet huolehtineeksi kans-
samme meidän työturvallisuudesta.

Pyrimme arkisin lopettamaan 
työnteon kentällä noin kello 15.00 
mennessä ja viikonloppuisin py-
rimme työskentelemään ennen en-
simmäisiä kierroksia. Eli jos haluat 
pelata kierroksesi täysin häiriöttä, 
niin kannattaa valita peliaika mah-
dollisuuksien mukaan työaikamme 
ulkopuolelta.

Nautinnollista pelikesää 2015 toi-
vottaa kenttämestari miehistöineen.

Marko Mäkelä
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Seniorivetäjä Marja-
Liisa Ripatti esittäytyy

Olen ollut Hiekkaharju Golfin jäsen ja 
osakkeenomistaja vuosikymmenen. 
Olen lähtenyt Pohjois-Pohjanmaalta 
opiskelemaan Helsinkiin ja sillä tiel-
lä olen edelleen. Sitten oli edessä 
perheen perustaminen ja muutto 
Tikkurilaan omaan kotiin. Työurani 
olen tehnyt viestintäalalla alkuun 
järjestössä, Vantaan kaupungin tie-
dotuksessa ja Yleisradiossa. Sitten pe-
rustin oman viestintätoimiston, joka 
on toiminut jo yli kaksikymmentä 
vuotta.

Miksi golfiin hurahdin
Pelasin veljien kanssa pihapesäpalloa. 
Jos ei palloon osunut, niin pelistä 
pois. Pallopelit ovat aina minua kiin-
nostaneet. Kun perheessä oli ruuh-
kavuodet, en voinut aloittaa golfia. 
Mutta se kiehtoi minua, vaikka silloin 
oli asenne, että golf on aivan yli ym-
märryksen menevä laji. Sitä paitsi se 
oli kallista, ja lähes kaikilla oli omat 
osakkeet. Onneksi en ostanut osa-
ketta matkan päästä, koska nyt on 
todella mukava hurauttaa viidessä 
minuutissa Hiekkikseen pelaamaan.

Olen Tennistiellä liikkunut eri 
paikoissa: talvella tennistä kerran 
viikossa ja Foreverissa jumppaa sekä 
fustraa. Mielestäni golf on satsaus 
terveyteen, ja nyt voin sanoa, että 
sijoitus on ollut erinomainen. Olen 
aivan hämmästynyt, että tähän lajiin 
en ole kyllästynyt, jos menovaihtoeh-
toja on tarjolla, niin golf vie voiton. 
Hieman kyllä ystävät, jotka eivät 
golfaa, ihmettelevät outoa intoa.

Golf on niin monien tunteiden 
laji, joka on myös kasvattanut kär-
sivällisyyttä ja kai sitkeyttäkin; sitä 
ei heti luovuta. Olen aika rennosti 
ottanut pelin ja kilpailuihin osallis-
tun. Siinä huomaa, millä tuulella 
on. Lajissa on kiva, kun on aina 
peliseuraa, ja tätä voi pelata ympä-
ri maailmaa. Oli hauska kokemus 
pelata Etelä-Afrikassa, jossa kentillä 
oli pusikoissa pääkallonkuvia, jotka 
merkitsivät, että pallon kaiveleminen 
voi olla vaarallista.

Nuoret mukaan
Olen antanut nuorille mahdollisuu-
den golfiin. Green card -kurssit he 
ovat käyneet, ja golfmailat ovat va-
rastossa. Nyt heillä on vauvojen aika, 
mutta toivottavasti saisin innostaa 
seuraavaa sukupolvea golfiin, ja he 
voisivat aloittaa hieman aikaisem-
min.

Hiekkaharjun senioreiden golf
Kun aloitin golfin, oli aina kiire. Nyt 
kun on aikaa vähän enemmän, niin 
ei aina tule tekstareita kentälle: ”Mis-
sä olet?” Päätin lopettaa maailman 
parantamisen ja keskittyä vain omiin 
juttuihin. Nyt kuitenkin lupauduin 
senioritoimikuntaan ja toivon, että 
me loisimme avoimen ja positiivinen 
kenttäfiiliksen kaikille pelaajille. Toi-
von, että yhdessä tehden se onnistuu.

Kun olin suorittanut green cardin, 
olin kuuntelemassa Hotelli Vantaan 
alakerrassa luentoa, jonka piti Mikko 
Ilosen valmentaja. Hän sanoi, että 
golfissa pitäisi olla ”hurmostila”, jotta 
peli kulkee. Tämä mielessä on hyvä 
kulkea kohti kesän odotusta.

Marja-Liisa Ripatti

Hiekkaharjun naisten 
kesää odottaessa
Tulossa on paljon tapahtumia kentil-
lämme. Katsokaahan tämän lehden 
kilpailu- ja tapahtumakalenteria. 
Arvelen, että vielä lisää tulee mu-
kaan, niin kuin viime kesänä. Klu-
bi- ja kenttäympäristömme tarjoaa 
oivat puitteet tapahtumille luonnon 
helmassa, kaupungissa ja peltojen 
keskellä.

Seuramme oma naisten kesä vi-
ritellään naisten kohtaamisessa 
torstaina 23.4. Silloin voimme yhdes-
sä suunnitella kesän toimia. Erityisen 
lämpimästi toivotamme tervetulleek-
si mukaan Hiegin uudet naisjäsenet 
tutustumaan meihin seuran muihin 
ladyihin ja tuomaan uusia ideoita 
pelikauteemme.

Oma ”proomme” Esa Saarimaa on 
luvannut aloittaa naisten treenit 
maanantaina 11.5. Silloin pääsemme 
ohjatusti aloittamaan pelitaitojen ko-
hotusta. Essi järjestää maanantaisin 
naisille kaksi eri ryhmää, toisen kello 
17–18 ja toisen kello 18–19. Essi on 
tuttu ja hyvä pro meille!

Suunnitteilla on klubilaisten peli-
matka Eestiin 6.–7.6.2015. Lauantai-
na aamuaikaisella on lähtö klubin pi-
hasta ja paluu sitten sunnuntai-iltana 
myöhään klubille. Pelit olisivat Esto-
nian Golf & Country Clubin kauniilla 
kentällä, yöpyminen Laulasmaa Span 
hotellissa, joka on lähellä Niitväljaa. 
Ja sitten toinen peli Niitväljan kentäl-
lä. Seuratkaa kotisivujemme viestejä!

Naisten sunnuntai kisataan ja 
nautitaan 14.6. Mietitään sitten huh-
tikuun illassa, miten sen hauskimmin 
saisimme järjestymään. Hattuja, 

Naisenergiaa klubilla.
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kukkia, huiveja, hameita? Kehäkuu-
tonen on nyt valmiina käytössä.

Syksyn naisten illan ajankohta 
katsotaan myöhemmin syyskuulle. 

Kesäkaudelle jää tapahtumia, 
muun muassa muutamia seuran 
jäsenten pelimatkoja, joista tiedotam-
me myöhemmin Hiegin kotisivuilla ja 
Klubin ilmoitustauluilla.

Omat yhteystiedot pyydämme 
ystävällisesti tarkistamaan ja korjaa-
maan ajan tasalle toimiston caddielle, 
toimisto@hieg.fi tai puh.0102922814. 
Viestintä ei onnistu väärään osoittee-
seen!

Minusta kannattaa kokeilla ja 
harjoittaa golfin mielikuvaharjoitte-
lua. Golf-aiheisia kirjoja ja videoita 
on yllin kyllin tarjolla – myös erityi-
sesti naisille laadittuna – tukemaan 
mielikuvatyöskentelyä. Kaikki golfin 
ympärillä liikkuvat ajatukset valmen-
tavat meitä peleihin. Fyysistä kuntoa 
emme saa tietenkään unohtaa. 

Ei meidän aina tarvitse tähdätä 
voittoon, vaan pikemminkin nautin-
nollisiin kierroksiin!

Kaarina Kuisma
(puh. 0400-847318)

Kaarina Kuisma.

Jäsentietojen ylläpito, nettivaraukset ja tulos-
kortin tallentaminen GolfBoxiin
 – Alla on lyhyt ohje kertauksena 

siitä, miten pääset Hiekkaharjun 
GolfBox-järjestelmään:

 – HieG ry:n jäsenillä on mahdol-
lisuus:

 – Verkkosivuillamme www.hieg.fi 
valitse AJANVARAUS JÄSE-
NILLE, jolloin avautuu Golfbox 
-järjestelmä. 

 – Järjestelmään pääset sisään kir-
jaamalla kohtaan ”username” 
FI-16-omajäsennumerosi 

 – (FI=maatunnus/16=HieG seura-
numero/oma HieG:n jäsennume-
rosi) 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

Tuloskortin tallentaminen suoraan Golfboxiin: 
Kohdassa Tulokset/Tulosten kirjaus:
 – Rastita kohta: syötä tulos joka 

reiältä. Tarkista, että kohta ”tasoi-
tuskierros” on valittu.

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

 – Valitse seura: pelattu kenttä.
 – Valitse kenttä: esim. Hiekkahar-

justa oletko pelannut Pitkän ysin 
vai Kehä6:n.

 – Vie tulokset järjestelmään ja paina 
TALLENNA.
Jos pelaat Kehä6:lla 12 reikää, va-

litse 18 reikää. Tallenna ensin todel-
liset pelatut 12 reiän tulokset ja sen 
jälkeen kuudelle viimeiselle reiälle 

tallenna tulos, joka antaa kullekin 
reiälle 2 pistettä.

HieG ry:n jäsenet voivat tallentaa 
suoraan järjestelmään tuloskortin, 
jossa on asianmukaiset allekirjoi-
tukset. Tulostietojen tallentamisesta 
saamme toimistoon viestin hyväk-
syntää varten. Mikäli on aiheellista, 
pyydämme toimittamaan tallennetun 
tuloskortin toimistolle.

Ajantasalla olevat jäsentiedot, 
nettivarauksen tekeminen ja tulos-
tietojen kirjaaminen suoraan järjes-
telmään helpottaa klubilla caddie-
masterin työtä. KIITOS siitä sinulle 
jo etukäteen!

HieG jäsen 2015
Muista tilata caddiemasterin toimistosta SGKY:n kortti!
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Hiekkaharju Golf ry

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
Ke 22.4. Senioritapaaminen 
To 23.4. Naisten kohtaaminen 
La 25.4. Kevättalkoot. Paikat kuntoon. 
Pe 1.5. Wappusembalot: 9 + 6 R, 
 PARIKISA, PB
Ma 4.5. Viikkokisa alkaa, ma-su, pelataan 
viikot 19-39,  18 r pb ja scr,
Ma 4.5. Running Eclectic alkaa , ma-su, 
 pelataan viikot 19-39 9 r scr, 
 sarjat: Miehet hcp 0-11,9; 12-19,9;  
 20-36, 37-54
 Naiset hcp 0-36; 37-54 
To 7.5. Senioritorstai 
La 9.5. CGW open, AVOIN SCR
Ma 11.5. Naisten treenit alkavat 
La 16.5. Kevät-scramble, AVOIN 
 PARIJOUKKUEKILPAILU
Ti 19.5. Junnutreenit alkavat
La-su 23.-24.5. Pikareikäpelit kehä6:lla
Pe 29.5. Tikkurilan Golfkeskus Oy:n 
 osakastapahtuma
Ma 1.6. Reikäpelimestaruuskilpailut 
 alkavat, hcp ja scr
Su 14.6.  Naistensunnuntai
Ma-pe 8.-12.6. Junnuleirit
La 18.7.  Kapteenin kannu, scr, shoot out
La 25.7. Mestaruuskilpailut jun/sen. 
La-su 1-2.8.  Mestaruuskilpailut m/n
Ke-pe 5.-7.8.  Pexi cup
La 29.8. Kotimaan pelimatka Hieg ry:n 
 jäsenille
La 5.9. Syyskisa, AVOIN, 18 R PB
La 3.10. Kinkkukisa, AVOIN, 18 R PB 
Pe 6.11. Pikkujoulut ja kauden päättäjäiset

Kauden aikana 
järjestetään mui-
takin tapahtu-
mia ja kilpailuja. 
Tarkemmat tie-
dot löydät osoit-
t e e s t a  w w w.
Hieg.Fi ja ilmoi-
tustauluiltam-
me. Ota myös 
tämä lehden ka-
lenteri talteen, 
jotta tapahtu-
mat eivät pääse 
unohtumaan!

Viikkokisa 2015
Kilpailun ajankohta: Viikkokisaa pelataan viikoilla 
VK19-VK39. Pelipäivät ovat maanantaista sunnun-
taihin.
Ilmoittautuminen ja maksu: Viikkokisa maksetaan 
ennen pelikierrosta caddiemasterille (3€/kilpailu).
Pelimuoto: Pelimuotona viikkokisassa on 18 reiän 
pistebogey ja scratch.
Sarjat: Kisassa on omat sarjat miehille ja naisille.
Osallistumisoikeus: Kisaan voivat osallistua kaikki 
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.

Running eclectic 2015
Kilpailun ajankohta: Kilpailua pelataan viikoilla 
VK19-VK39. Pelaaja varaa itse peliajan. Eclecticiä saa 
pelata maanantaista sunnuntaihin. Kierrosmäärää ei 
ole rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja maksu: Eclectic maksetaan 
ennen pelikierrosta caddiemasterille(1 €/9 reikää).
Pelimuoto: Pelimuotona on yhdeksän reiän scr run-
ning eclectic.
Sarjat: Miehet hcp 0–11,9; 12–19,9; 20–36; 37–54

Naiset hcp 0–36; 37–54
Osallistumisoikeus: Kisaan voivat osallistua kaikki 
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
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Hiekkaharju Golf ry

Maksut: Pelilippu tai lätkä + 1 €/9 reikää
Kilpailun johtaja: Kilpailutoimikunta
Kilpailun eteneminen: Jokaiselta reiältä otetaan 
huomioon pelaajan eclectic-kierroksella tekemä pa-
ras tulos.

Kauden opetustarjonta ja 
kurssilaisten pelioikeus
Golfopetuksesta Hiekkaharju Golfissa vastaa tänäkin 
vuonna PGA Pro Esa Saarimaa. Esan vetämät golfkurssit 
alkavat keväällä heti, kun sää sen vain sallii, ja kursseja 
pidetään aina syksyyn saakka.

Tarjoamme kaikille alkeiskurssin vuonna 2015 suo-
rittaneille jäsenyyden sekä pelioikeuden kuusireikäisellä 
Kehä6:lla. Kurssilaisille pidetään infotilaisuus seuraan 
liittymisestä ja pelaamisen aloittamisesta.

Alla on alkukauden kurssiohjelma. Tiedotamme 
loppukauden kursseista verkkosivuillamme www.hieg.
fi. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa toimistoomme ja 
kysyä neuvoa.

Kursseille voit ilmoittautua soittamalla numeroon 
010 292 2814, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
toimisto@hieg.fi tai tulemalla käymään toimistollamme. 
Golfopettaja Esa Saarimaan tavoitat puolestaan joko 
Hiekkaharjun klubilta tai numerosta 0400 886 880.

Kurssien lisäksi Esa Saarimaa vetää tuttuun tapaan 
myös junnutreenejä ja naisten treenejä. Junnutreenejä pi-
detään 19.5. alkaen tiistaisin kello 16–17. Naisten treenit 
alkavat 11.5. Naistentreenit ovat maanantaisin kahdessa 
ryhmässä, ryhmä 1 kello 17–18 ja ryhmä 2 kello 18–19. 
Naisten treenejä ei pidetä viikoilla 25 ja 30.

Alkeiskurssien ohjelmat 2015
AK-1 VL  
La 25.4 Klo 10-15 Harjoittelu + peli  
Su 26.4 Klo 10-16 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset 

AK-2      
Ma 27.4 Klo 17-19 Teoria, peruslyönti  
Ti 28.4 Klo 17-20 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ke 29.4 Klo 17-20 Kertaus, peli  
To 30.4 Klo 17-20 Pelikoe, kirjalliset  

AK-3      
Ma 4.5 Klo 17-19 Teoria, peruslyönti  
Ti 5.5 Klo 17-20 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ke 6.5 Klo 17-20 Kertaus, peli 
To 7.5 Klo 17-20 Pelikoe, kirjalliset  

AK-4 VL     
La 9.5 Klo 10-15 Harjoittelu + peli  
Su 10.5 Klo 10-16 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset 

AK-5      
Ma 11.5  Klo 19-21  Huom ! Teoria, peruslyönti 
Ti 12.5 Klo 17-20 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ke 13.5 Klo 17-20 Kertaus, peli   
To 14.5 Klo 17-20 Pelikoe, kirjalliset  

AK-6 VL      
La 16.5 Klo 10-15 Harjoittelu + peli 
Su 17.5 Klo 10-16 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset 

AK-7      
Ma 18.5 Klo 19-21  Huom ! Teoria, peruslyönti 
Ti 19.5 Klo 17-20 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ke 20.5 Klo 17-20 Kertaus, peli   
To 21.5 Klo 17-20 Pelikoe, kirjalliset   

AK-8 VL      
La 30.5 Klo 10-15 Harjoittelu + peli   
Su 31.5 Klo 10-16 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset

Junnut
JUNNU-1      
Ma 25.5 Klo 14-17 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ti 26.5 Klo 14-16 Peruslyönti, putti, chippi  
Ke 27.5 Klo 14-17 Harjoittelu + peli  
To 25.5 Klo 14-17 Harjoittelu + peli  

JUNNU-2     
Ma 1.6 Klo 14-17 Peruslyönti, putti, chippi ja bunkkeri 
Ti 2.6 Klo 14-16 Peruslyönti, putti, chippi 
Ke 3.6 Klo 14-17 Harjoittelu + peli  
To 4.6 Klo 14-17 Harjoittelu + peli

Nämä reikäkohtaiset parhaat tulokset muodostavat 
pelaajan yhdeksän reiän tuloksen. Eclectic-kierroksesta 
tehdään oma tuloskortti, joka palautetaan caddiemaste-
rille kierroksen jälkeen.

Pelaajakohtaista tilannetta seurataan klubitalon il-
moitustaululla.

Esa Saarimaa jakamassa neuvoja oppilailleen.
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On jälleen se aika vuodesta, kun 
golfarin pelihammasta alkaa pitkän 
talven jälkeen kolottaa. Kuukausien 
hiljaiselon jälkeen on taas mukava 
päästä lätkimään palloja rangelle ja 
kokeilemaan kentälle, josko pallo 
tällä kertaa löytäisi tiensä kuppiin 
ensimmäisellä lyönnillä. Näin golf-
kauden aluksi suuntaan perintei-
seen tapaan katseeni tulevaan: mitä 
kaikkea vuosi 2015 tuo tullessaan 
Hiekkaharju Golfissa?

Kauden alkupuolella monia var-
masti askarruttavat jäsenyys- ja pe-
lioikeusasiat. Ne on hyvä saada kun-
toon ajoissa, niin pääsee pelaamaan 
heti, kun kenttä keväällä aukeaa. 
Näitä asioita on turha murehtia yk-
sin: Hiekkiksessä pyrimme tekemään 
golfin pelaamisesta mahdollisimman 
helppoa. Jos sinulla on kysyttävää 
jäsenyydestä ja pelioikeuksista, kan-
nattaa rohkeasti kääntyä toimiston 
henkilökunnan puoleen sähköpostit-
se, puhelimitse tai käymällä henkilö-
kohtaisesti klubitalolla. Me kyllä mie-
lellämme vastaamme kysymyksiisi ja 
etsimme sinulle parhaan ratkaisun. 
Tietoa löytyy myös verkkosivuiltam-
me: sieltä voit tarkistaa hinnastomme 
ja lähettää myös jäsenanomuksen. 
Parhaassa tapauksessa pääset golfaa-
maan jo samana päivänä.

Hiekkis on asiakasystävällinen 
kenttä myös niille, jotka vielä harkit-
sevat golfharrastuksen aloittamista. 
Kaikki voivat luonnollisesti tulla 
rangelle kokeilemaan golflyöntejä 
ilman, että olisi suorittanut green 
cardin tai olisi seuran jäsen. Myös 
kuusireikäiselle Kehä6:lle pääsee 
pelaamaan ilman green cardia ja 
jäsenyyttä, kunhan samassa peli-
seurueessa vain on edes yksi pelaaja, 
jonka tasoitus jää 36:n alle. Jos mietit 
itse uuden harrastuksen aloittamista 
tai tunnet jonkun, joka on kiin-
nostunut golfista, tulkaa ihmeessä 
piipahtamaan kentällämme! Jos golf 
tuntuu omalta lajiltasi, ei muuta kuin 
rohkeasti ilmoittautumaan seuraa-
valle alkeiskurssille.

Katse kohti alkavaa kautta
Seuran jäsenille uusi vuosi tarjoaa 

monia erilaisia kilpailuja ja tapahtu-
mia, joihin voi ottaa osaa; jokaiselle 
luulisi löytyvän jotakin. Kilpailukausi 
alkaa 1.5. Wapputsembaloilla ja päät-
tyy 3.10. Kinkkukisaan. Siinä välillä 
pelataan muun muassa viikkokisaa, 
joka on muuten oiva tapa pitää oma 
tasoitus kunnossa. Kaikki innokkaat 
kisaajat ovat enemmän kuin ter-
vetulleita mukaan. Mitä enemmän 
osallistujia on, sitä paremmat kisat 
saamme järjestettyä. Kaikkien kil-
pailujen tiedot löydät tämän lehden 
sivuilla olevasta kilpailu- ja tapah-
tumakalenterista. Lisää tietoja voit 
etsiä verkkosivuiltamme ja ilmoitus-
taulultamme.

Niille pelaajille, joilla on lyönti 
hukassa tai jotka muuten vain ha-
luavat kehittää pelitaitojaan, voin 
varauksetta suositella osallistumista 
golfopettajamme Esa Saarimaan 
treeneihin. Esa pitää kesällä viikoit-
tain junnutreenejä sekä naisten- ja 
miestentreenejä. Treenien tarkan 
ohjelman voit tarkistaa verkkosivuil-
tamme. Jos haluat yksilöllisempää 
opetusta, voit kysyä Esalta yksityis-
tunneista. Esa kyllä opastaa, miten 
saat lyöntisi kulkemaan.

Golfkenttiemme puolella tämä 
vuosi ei edellisvuosista poiketen tuo 
mukanaan suuria muutoksia. Kent-
tähenkilökunta keskittyy olemassa 

olevien väylien hoitoon: tavoitteena 
on saada ne viikko viikolta aina vain 
parempaan kuosiin, jotta golfarit pää-
sevät lyömään avauksensa tasaisilta 
lyöntipaikoilta ja puttaaman sametin-
pehmeillä viheriöillä. Pelaajatkin 
ovat tervetulleita näihin talkoisiin 
korjaamalla lyönneistä aiheutuvat 
vauriot nurmessa. Pidetään yhdessä 
huolta kentästä, niin kaikki ovat 
tyytyväisiä.

Vaikka golfkentillä ei muutoksia 
tapahdukaan, niin Hiekkiksen hen-
kilökunnassa on tapahtunut jonkin 
verran vaihdoksia verrattuna edel-
lisvuoteen. Kun saavut seuraavan 
kerran klubille, voit odottaa kohtaa-
vasi joukon uusia kasvoja. Uusina 
caddiemastereina Hiekkiksessä aloit-
tavat Anna Pirttiaho ja Suvi Virtanen. 
Klubilla ahertaa kuitenkin myös 
joukko vanhojakin työntekijöitä. 
Allekirjoittaneen lisäksi tulet edel-
leenkin näkemään Pexiä ja Sirkkistä 
sekä kenttämestariamme Markoa. 
Voit luottaa siihen, että niin uudet 
kuin vanhatkin työntekijät palvele-
vat sinua mielellään kaikissa golfiin 
liittyvissä asioissa.

Hyvää alkavaa kautta 2015! Nähdään 
klubilla!

Tommi Koskinen
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Yksi golfin monista viehättävistä 
puolista on se, että sitä pelatessa tulee 
samalla liikuttua ulkona luonnossa. 
Luonnossa liikkumisen on todettu 
olevan oiva tapa rentoutua, joten 
golfia voikin pitää hyvänä keinona 
päästä irti arjen murheista. Hiek-
kaharjussa pääset golfaamaan ja 
tarkkailemaan luontoa vieläpä aivan 
kaupungin sydämessä, hyvien liiken-
neyhteyksien varressa.

Hiekkaharju on ympäristönä viih-
tyisä ja luonnonläheinen. Kenttä on 
rakennettu vanhalle viljelysmaalle, 
joten maisema on avara. Ympäröiväs-
tä maastosta erottuu peltoja, metsä-
kaistaleita, muutama vanha maatila-
rakennus, ja kauempana horisontissa 
siintävät kasvavan Vantaan asuin- ja 
toimistotalot. Kenttää halkoo rau-
hallisesti soljuva Rekolanoja, joka 
on yksi Keravanjoen sivuhaaroista.

Hiekkiksessä tapaat monia eläimiä 
ja kasvilajeja, joita ei välttämättä 
odottaisi kohtaavansa keskellä tiiviisti 
asuttua aluetta. Tavanomaisten ru-
sakkojen ja sorsien lisäksi voi vastaasi 
jolkottaa kettu tai kentänhoitajien 
huoltorakennuksessa talvensa viettä-
vä minkki. Onpa kentän lähimaastos-

Luonnonläheinen kenttä 
keskellä kaupunkia

sa nähty joskus hirviä ja ilveksiäkin. 
Kesäisin voit myös kuunnella kau-
nista satakielen laulua Rekolanojan 
rantametsiköissä, bongata joutsenia 
vesiesteissä ja nähdä ehkä taivaalla 
saalista etsivän varpushaukan. Al-
kukesästä on lisäksi mukava ihastella 
Rekolanojan rantojen monimuotois-
ta kukkaloistoa.

Kaikki Hiekkaharjussa viihtyvät 
eläimet eivät välttämättä ole aina 
pelaajien mieleen. Näitä ovat muun 
muassa valko-
poskihanhet, 
jotka suurissa 
parvissa pysäh-
tyvät syksyisin 
ruokailemaan 
Vantaan pelto-
aukeille. Viime 
vuosina han-
het on kuiten-
kin Hiekkik-
sessä onnistut-
tu ohjaamaan 
pois golfkentän 
alueelta, mikä 
on varmast i 
paras ratkaisu 
niin lintujen 

Yhdessä on paljon mukavampaa.

kuin golfareidenkin kannalta: linnut 
saavat ruokailla rauhassa ja golfken-
tän asiakkaat välttyvät epämiellyttä-
viltä hanhien jätöksiltä.

Kaiken kaikkiaan Hiekkaharju 
on mahtava paikka viettää aikaa ja 
pelata golfia. Pääkaupunkiseudulla 
asuvien on helppo ja nopea tulla 
Hiekkikseen nauttimaan hyvästä 
peliseurasta, golfista ja luonnosta.

P.S. Näin loppuun vielä todettakoon, 
että otamme mielellämme vastaan 
kuvianne kentällä majailevista luon-
tokappaleista. Julkaisemme niitä 
verkkosivuillamme, Facebookissa 
ja seuralehdessämme. Kiitoksia jo 
etukäteen!
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Caddiemasterit 2015 Hinnasto 2015 (sis.alv)
Voimassa toistaiseksi 

Jäsenmaksut 2015 aikuinen juniori
Jäsenmaksu  80 € 40 €
Kannatusjäsenmaksu 60 € 

Vuokrapelioikeudet  
Nimetty pelioikeus 750 € 400 €
Pitkän ysin nimetty pelioikeus 600 € 320 €
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 kpl 230 € 150 €
Räätälöidään tapauskohtaisesti  

6 reiän kenttä/Kehä6:  
Peliliput 6 r 10 kpl 140 € 70 €
Nimetty pelioikeus 6 reiän kenttä/Kehä6 400 € 220 €

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

Pitkä ysi: FEET  
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 €

Kehä6: FEET  
6 reikää 15 € 9 €
12 reikää 25 € 15 €
18 reikää 30 € 20 €

Kärryvuokra  
Kertaveloitus 2 € 
Kausivuokra 40 € 
Kausivuokra osakkaat 20 € 

Golfauto  
Golfauto osakkaat 20 € 
Golfauto jäsenet 25 € 
Golfauto vieraspelaajat 35 € 

Lähipelialue   4 € 
Lähipeli kausimaksu 50 € 
Muut maksut:  

Mailavuokra/kpl 2 € 
Puolisetti 10 € 
Kokosetti 30 € 
Mailakaappi/kausi 50 € 

Tommi Koskinen.

Anna Pirttiaho.

Suvi Virtanen.
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Hiekkaharju Golf ry:n  
kauden päätösjuhla ja pikkujoulut 
2014 Shamrockissa

Hiekkaharju Golf ry

Puhe Kehäkuutoselle
(Puhekisan voittajien esitys)

Rakas harjoituskenttä, upgreidasit itsesi 
Kehäkuusi, unohdit vaan samalla 
upgreidata muotosi.
Lähtösi kapea uuma ja omituinen tolppa 
verkkoineen houkuttelee meidän aloitteli-
joiden palloja, oi miksi oi miksi.
Kun selviämme hengissä kakkosen kum-
muille, pallojen hautausmaa pusikossa 
kutsuu toiveikkaita lyöntejämme - mene 
yli, mene yli. Ei mennyt.
Tämän jälkeen nautimme mukavista 
haasteistasi Marja-radan varrella.
Uutta kohtaamista odotellessa, muis-
telemme lämmöllä mukavia hetkiä 
kanssasi.

Kiitos ja - kyllä me vielä opimme ja 
näytämme!

Alkanutta perinnettä (tämä oli jo kol-
mas vuosi) noudattaen Hiekkaharjun 
kauden päätösjuhla ja pikkujoulut 
yhdistettiin kokoontumalla Ravintola 
Shamrockiin. Meitä oli paikalla reilut 
30 klubilaista marraskuun alun tilai-
suudessa. Tunnelmaa voisi yleisesti 
luonnehtia innostuneeksi ja iloiseksi.

Seuran puheenjohtaja Markku 
Palo kokosi aluksi esityksessään kau-
den tapahtumat ja tulokset. Monen-
laista on ehtinytkin tapahtua viime 
kesänä kentillämme ja seurassamme. 
Tarkemmin kaikki tiedot löytyvät 
seuran lehden, Citygolf Hiekkiksen 
syyslehden sivuilta. Lehti on postitet-
tu Hiekkaharju Golfin jäsenille kotiin 
loppusyksyllä 2014.

Hiekkaharju Golfin vuoden hiek-
kisläinen 2014 julistettiin. Valittu on 
Timo Turunen. Hänet tunnemme 
aktiivisena ja ystävällisenä pelaajana, 
joka jaksaa sekä pelata että harjoi-
tella ahkerasti. Onnea ja menestystä 
Timolle jatkossakin!

Naisten birdie-
puun hedelmiä oli 
eniten kertynyt Liisa 
Keräselle, jolle ojen-
nettiin asiaankuu-
luva pikkupalkinto. 
Liisa tiedetään ak-
tiivisena ja tarkkana 
pelaajana, joten eipä 
tämä ollut ihme.

E r i n o m a i s e n 
maukkaiden buf-
fet-ruokien jälkeen 
ohjelmassa oli pu-
hekisa. Se juoksutti 
pöytäkuntien kieliä 
kuin illan maukas 
jälkiruokakin. Pu-
hekisan aiheet jaet-
tiin viidelle pöytä-
kunnalle. Ne olivat 
puhe klubitalolle, 

voittajan ylistys, puhe HieG:n väylä 
ysin etubunkkerille, puhe Kehäkuu-
toselle sekä puhe seiskan vesille. 
Tuomaristo, johon kuuluivat Markku 
Palo, Reino Kallio ja Kaarina Kuisma, 
piti puhekisan kriteereinä aiheen 
käsittelyä, esitystapaa ja luovuutta. 
Tuomariston oli tosi vaikeaa arvioida 
puhekisan tuloksia, niin lähekkäin 
kaikki erilaiset esitykset menivät. 
Kaikki olivat hienoja ja vetoavia esi-
tyksiä. Golfiin liittyy todella paljon 
myös tunteita: se saatiin huomata 
illan esityksistä.

Voittajaksi valittiin sitten ryhmä, 
jonka esityksessä oli myös runollista 
poljentoa. Ryhmään kuluivat Taina ja 
Arto Rautiainen sekä Marjo ja Seppo 
Pesonen puheellaan Kehäkuutoselle.

Kisan jälkeen saimme kuulla 
illan ”karaokekuningattaren”, Kaija 
Westerlundin kauniisti soivaa laulua. 
Myös monet muut seuramme lau-
luntaitajat esiintyivät. Hieno juttu, 
parhaat kiitokset esiintyjille!

Puhekisan voittajat kauden päättäjäisissä.

Pikkujoulujen merkeissä ja ison 
joulun odotukseksi arvoimme joita-
kin pieniä lahjoja. Sitten ilta jatkuikin 
sulautuen muuhun Shamrockin illan 
kulkuun...

Kaarina Kuisma
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Kehä 6, nopea golfkierros

Hieg-kenttätietoa 1 
2
3
4
5
6

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

6-väyläisellä kentällä voi pelata ilman 
tasoitusta. Kenttä on tasoituskelpoi-
nen pelattaessa 12 reikää. Ohessa 
väyläpituudet eri lyöntipaikoilta



CITYGOLF      Hiekkis
Kevät 2015

Yhteystiedot

Hiekkaharju Golf
toimisto@hieg.fi  0102 922 814
Tj Pekka Nikkanen
pekka@hieg.fi  0102 922 811
Sirkka-Liisa Reis
sirkka@hieg.fi  0102 922 810 
Marko Mäkelä
marko@hieg.fi  0102 922 813 
 
PL 122  01301 VANTAA
Tennistie 9, Hiekkaharjun urheilupuisto

www.hieg.fi


