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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 

Golf on lajina kokemassa samanlai-
sia vaiheita kuin muutkin pinnalle 
nousseet muotilajit – harrastamisen 
pitää olla helppoa ja vaivatonta. Pe-
liin käytettävä aika on suhteutettava 
muuhun elämiseen: perheen yhdes-
säoloon, työstä huolehtimiseen ja 
muihin harrastuksiin. Kiireinen elä-
mänrytmi vaatii veronsa. 24 tunnin 
vuorokaudesta pitää riittää moneen 
asiaan. Ideatasolla on esitetty vaihto-
ehtoja 18 reiän kentille, mutta ole-
massa olevaa kenttäkantaa on vaikea 
lähteä muuttamaan. Hiekkaharju 
Golf on ainutlaatuinen ja positiivi-
nen poikkeus, jossa golfaaminen ei 
edellytä koko päivän uhraamista 
kierrokselle, vaan pelata voi 6, 9, 
12, 15 tai 18 reikää ajankäytöstä ja 
jaksamisesta riippuen.

Ja mikä tavoitettavuus kentäl-
lämme onkaan! Sijaitsemme keskellä 
Vantaan ydinkeskustaa, ihmisten 
asuinympäristön kupeessa, juna-
aseman vieressä, tavoitettavissa pol-
kupyörällä ja muilla kulkuvälineillä. 
Uutuutena vielä Kehäradan avautu-
minen, mikä mahdollistaa suurelle 
joukolle golfareita tulla pelaamaan 
15 minuutin junamatkan päähän. 
Tämä on todellista citygolfia.

Kehärata ja Kehä6 – nopea yhdistelmä
Kehä6 on Hiekkaharju Golfin 

lahja kiireisille golfareille. Kierros 
hyvätasoisella 6 reiän kentällä kestää 
alle tunnin, ja se on kahteen kertaan 
kierrettynä täysin tasoituskelpoinen 
11,4 tasoitukseen saakka. Pelaamaan 
pääsee ilman green cardia golftaitoi-
sen pelaajan seurassa. 

Tasokas 9 reiän Pitkä ysi antaa 
nautintoa pitkälyöntisille pelaajille. 
Kolme par 5 -väylää houkuttaa eagle-
jahtiin, mutta rankaisee armottomas-
ti epätarkoista lyönneistä runsaiden 
vesiesteidensä vuoksi. Vaikka kenttä 
on pitkähkö, niin lyhyiden siirty-

miensä vuoksi yhdeksän reiän kierros 
kestää yleensä 1,5–2 tuntia. 

Pitkä ysi, Kehä6, driving range ja 
lähipeliharjoittelualueet: miksi men-
nä kauas golfaamaan, kun lähellä on 
Hiekkaharju Golf?

Tervetuloa nauttimaan!

Toivottaa Pexi
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Tikkurilan Golfkeskus Oy

Osakkaan ja jäsenen edut

Tikkurilan Golfkeskuksen 
osakkaan eduT

HieG ry:n jäsenen eduT VieraspelaajaT

Ajanvaraus 7 vuorokautta etukäteen. Ajanvaraus 4 vuorokautta etukäteen. Ajanvaraus puhelimitse 1 vuorokausi 
etukäteen.

Osakkaan alle 18-vuotiailla lapsilla 
jäsenoikeus.

Osakkaan vieraana olevan vieraspe-
laajan tasoitus voi olla yli 36.

Ei tasoitusvaatimusta. Tasoitusvaatimus Pitkälle ysille on 36.

Lähipelialueiden käyttö on ilmaista. 
Etu koskee myös osakkaan perheen-
jäseniä.

Lähipelialueiden käyttö on ilmaista. Lähipelialueen käyttö maksaa 4 eu-
roa käyttäjältä.

Kausikärryt 20 euroa kaudelta. Alen-
nus 20 euroa.

Golfliiton vakuutus.

Osakkaan rangenappilataus (70 la-
tausta/80 euroa). Alennus 30 euroa.

Golflehti kotiin (printti tai netti). 
Kaksi HieG ry:n lehteä vuodessa.

Green fee –hinnat osakkaan vieraana: 
18r/25 euroa, 9r tai 2*6r/15 euroa.

Osallistumisoikeus Tikkurilan Golf-
keskuksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Osallistumisoikeus HieG ry:n tapah-
tumiin ja kilpailuihin: kilpailukalen-
terissa olevat kilpailut, viikkokisat, 
eclectic, kauden päättäjäiset, treenit.

Osallistumisoikeus avoimiin kilpai-
luihin.

Pelioikeuden valintamahdollisuus: 
nimetty pelioikeus, 18 reiän peliliput, 
9 reiän peliliput.

Tasoituksen ylläpito.

Osakastiedotteet, nettisivut Jäsenkirjeet, nettisivut. Nettisivut.

Osakasajat Pitkällä ysillä arkisin 
16:30-17:30.

Osakasajan varausoikeus samana 
päivänä aamusta alkaen.

Osakasajan varausoikeus 1 tunti 
etukäteen.

Golfauton hinta on osakkaalle 20 
euroa kerralta.

Golfauton hinta on jäsenelle 25 euroa 
kerralta.

Golfauton hinta vieraspelaajalle on 
35 euroa kerralta.

Golfbox-tunnukset. Golfbox-tunnukset
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Hiekkaharju Golf ry

Hiekkisläiset Eestissä kautta 
avaamassa

Kesäkuun ensimmäisenä viikonlop-
puna me hiekkisläiset teimme parin 
päivän pelimatkan Eestiin. Meitä oli 
20 pelaajaa, ja lähdimme aamuai-
kaisella klubitalolta bussilla. Bagit ja 
pikkumatkalaukut sulloimme bussin 
alaosaan ja istuimme ylös kyytiin. 
Laivamatka oli helppo ilman tavaroi-
den siirtelyä: matkalippu vain käteen 
ja laivalle. Lounas syötiin yhdessä 
laivalla, niin että olimme valmiiksi 

tankattuja ensimmäisen päivän pe-
likierrokselle. 

Tallinnasta bussi ajoi suoraan 
Estonian Golf & Country Clubille. 
Pelasimme mukavan kierroksen 
kauniissa alkukesän säässä. EGCC:n 
kenttä on tavattoman kaunis. Esteitä 
toki löytyy: on kumpua, puuta, vettä 
ja hiekkaa.

Kierroksen jälkeen siirryimme 
bussilla Laulasmaa Span hotelliin 

kylpemään ja illalliselle. Heidän 
ruokansa on tunnetusti erinomaista 
lähiruokaa. Itse nautin majavaa. Se 
oli oikein maukasta, ja mielestäni 
se maistui hieman haavalta. Joku 
kyllä ihmetteli, että syönkö useinkin 
haapaa...

Sunnuntaipelit käytiin läheisellä 
Niitväljan kentällä. Kentällä oli ta-
vattoman kova tuuli, mutta onneksi 
ei sentään satanut. Kenttä on var-
maankin useimmille Eestin tutuin, 
koska Niitvälja on Eestin vanhin ja 
golfkulttuuriltaan kehittynein kenttä. 
Niitväljan klubitalon uudistus ja laa-
jennus on valmistunut tänä kesänä. 
Uudet pukutilat suorastaan häikäi-
sivät. Tuuliselta kentältä palasimme 
Tallinnan keskustaan pikaisesti shop-
pailemaan ennen laivalle lähtöä.  

Kapteenimme Kimmo oli taas 
ystävällisesti laittanut peliryhmät ja 
huolehti tuloslaskennasta. Virallisesti 
emme kilpailleet, mutta joka tapauk-
sessa parhaille tuloksille nousi Tuomo 
Westerlund. Hyvä Tuomo!

Matka jäi kaikkiaan mukavana 
mieleeni. Jokainen kulki vauhdilla 
mukana ryhmässä ja tunnelma oli 
kaikin puolin oikein miellyttävä. 
Ikävä kyllä tällaisella kahden päivän 
matkalla on vähän kiire koko ajan! 
Ison plussan tunnelmaan toi myös 
Lehtimäen tilausliikenteen bussin-
kuljettaja Jari, joka joustavasti vei 
meitä paikasta toiseen ja avusti jär-
jestelyissä. 

Kyllähän me jo Eestissä pohdim-
me seuraavaa pelikohdetta, mutta pa-
lataan siihen vaikkapa marraskuussa 
kauden päätösjuhlassa.

Kaarina Kuisma 
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Hiekkaharju Golf ry

HieG:n pelimatka Tammisaareen

Joukko innokkaita hiekkisläisiä 
suuntasi 29.8.2015 kesän toiselle 
yhteiselle pelimatkalle Tammisaaren 
golfkerholle. Sekä sää että Tammi-
saaren kenttä suosivat HieG:n peli-
ryhmää: Kesäpäivä oli aurinkoinen 
ja seurue iloinen. Kenttä puolestaan 
oli yllätyksellinen, kaunis ja vaati 
pelaajilta moniakin lyöntejä. Tästä 
edellä mainitusta huolimatta kaikki 
vaikuttivat tyytyväisiltä matkaan.

Vastaanotto kentällä oli sydämel-
linen ja kohtelu kaikin puolin miel-
lyttävää. Kuohariluvat oli menetetty, 
mutta olut oli kylmää ja maittavaa 
niin ekan kuin toisenkin ysin jälkeen. 
Sauna oli kuuma ja ruoka maistui. 
Kaikki toimi mainiosti seuraa ja 
säätä myöten. Ja meillä kaikilla oli 
niin mukavaa — ja olisit varmaan 
halunnut olla mukana!

Naisten pelitulokset ylsivät kor-
keimmalle tällä uudella ja haasteel-
lisella kentällä. Parhaat pisteet saivat 
Ulla Väistö, Anita Tirkkonen ja Meiju 
Lee. Ulla palkittiin uunikintaalla. 
Kun miehet jäivät tuloksista jälkeen, 
tuli ehdotus, että ensi kerralla laite-
taan miehille oma sarjansa.
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Naisten golfkesä 2015
Hiekkaharju Golf ry

HieG:n naisjäsenten toiminta oli kesällä ilahduttavan 
aktiivista. Perinteisten naisten kohtaamisen ja naisten 
sunnuntain lisäksi Hiekkiksen naiset kokoontuivat kau-
della 2015 viikoittain yhteen naisten keskiviikkotapahtu-
man merkeissä Kehä6:lla. Pelitaitoja hiottiin puolestaan 
aina maanantaisin naisten treeneissä Esa Saarimaan 
opastuksella. Kesän päätteeksi keskiviikkotapahtumaan 
osallistuneiden keskuudesta palkittiin Raija Mikkonen 
naisten pokaalilla.

Jokakesäiseen tapaan juni-
origolfarit aloittivat aher-
ruksensa Hiekkaharjussa 
heti koulujen päätyttyä. 
Alkukesästä PGA Pro Esa 
Saarimaa luotsasi uusia jun-
nuja golfin saloihin Herra 
Hakkaraisen golfkoulussa, 
junnuleirillä ja juniorial-
keiskursseilla. Seuran aktii-
vijunnuille pidettiin kauden 
aikana myös viikoit-
tain junnutreene-
jä Esa Saarimaan ja 
Jukka Raatikaisen 
vetäminä. Junnujen 
kesä huipentui elo-
kuussa Kehä6:lla pe-
lattuun kilpailuun.

Junnujen golfkesä
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Hiekkaharju Golf ryKentänhoitoa ja kehuja
Näin kauden loputtua on miellyttävä 
palata golfkauden aikaisiin palaut-
teisiin. Palautteet ovat aina hyvin 
tärkeitä, ja niihin suhtaudutaan 
asiallisesti. Jokainen palaute, myös 
negatiivinen, pyritään käsittelemään 
kentänhoitajien ja tarvittaessa yhtiön 
johdon kanssa mahdollisimman no-
peasti. Jatkotoimiin ryhdytään, jos 
palaute antaa tarvetta toimiin. Hy-
väksi havaittu keino on antaa palaute 
suoraan kentänhoidolle, jos se on 
vain mahdollista. Monesti voimme 
nopeastikin reagoida palautteeseen, 
joskus jopa välittömästi.

Kuluneella kaudella olemme 
saaneet todella paljon positiivista 
palautetta kentän kunnosta. Se on 
ollut samalla polttoainetta meille 
kentänhoitajille, jotta jaksamme yhä 
kehittää upeaa kenttäämme uudelle 
tasolle. Olemmekin pyrkineet joka 
vuosi viemään kenttäämme laadul-
lisesti yhä eteenpäin. Joskus hyp-
päykset ovat silmiin pistäviä, joskus 
taasen putterin päässäkin tuntuvia. 
Tänä vuonna olemme onnistuneet 
viheriöiden nopeuden ja tasaisuuden 
parantamisessa melkoisesti, mikäli on 
teihin pelaajiin uskomista. Viheriöistä 
tulleiden palautteiden määrät ovat 
suorastaan räjähtäneet taivaisiin.

Menneen kauden aikana saimme 
kenttämme hienoon, jopa upeaan 
kuntoon. Lyöntipaikkamme ja väy-
lämme ovatkin olleet aina vertailu-
kelpoisia ja usein jopa parempia kuin 
yleisesti ottaen Suomessa on totuttu. 
Nyt olemme saaneet myös viheriöt 
nostettua tuolle tasolle. Kenttämme 
on ollut loisteliaassa kunnossa, pakko 
on jopa itsekin uskoa siihen.

Suurella ilolla olemme panneet 
merkille yhä kasvaneen määrän 
vieraspelaajia. Vieraspalaajilta tulleet 
palautteet ovatkin olleet pääsään-
töisesti erittäin positiivisia ja roh-
kaisevia. Monet heistä ovat tulleet 
uudelleenkin pelaamaan ja ovat 

olleet tyytyväisiä pelikokemukseen-
sa. Samalla he ovat tuoneet omia 
kavereita kokemaan ja katsastamaan 
kentämme uusi taso.

Ihan ilman kovaa ja armotonta 
työtä emme ole päässeet tälle tasolle. 
Kiitos siitä kuuluu sitoutuneelle ja  
asiansa osaavalle henkilökunnalle, 
joka aina pyrkii mahdollisimman 
hyvään lopputulokseen eikä puo-
livillaisesti rasti ruutuun tehtyyn 
työhön. Paljon on tehty ja paljon on 
opittu, joskus myös erehdytty, mutta 
eteenpäin on menty kuin mummo 
hangessa. Hitaasti, mutta varmasti! 

Nyt kyllä kelpaa pelata Hiekkahar-
jussa ja tuoda niitä omia vieraita 
pelailemaan. Kuluneesta kaudesta 
nöyrimmin kiittäen kenttämestari 
henkilökuntineen. Tervetuloa myös 
kaudella 2016! Tehdään siitäkin kau-
desta parempi kuin edellinen.

Kenttämestari Marko Mäkelä
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Hiekkaharju Golf ry

Muistoja kaudelta 2015
Eipä tässä kohtaa voi muuta kuin todeta, että 
menikö se kesä jo? Kyllä aika vain meni no-
peasti. Kuitenkin palatessani mielessäni töiden 
aloittamiseen toukokuussa,  muistan hyvin en-
simmäisten työvuorojen jälkeiset fiilikset. Sillä 
ensimmäiset pari vuoroa menivät turkulaisvitsejä 
kuunnellessa, jolloin ajattelin tästä tulevan vielä 
pitkä kesä. Kesän edetessä paikallistuin nopeasti 
Naantalin Aurinko golfista Hiekkaharjuun, jol-
loin murrekin tasoittui. Ei mennyt kauaa, kun 
pelaajat alkoivat tulla tutuiksi. Kesän edetessä 
alkoi jo tunnistaa suurimman osan pelaajista 
joko nimen tai kasvojen perusteella. Nyt vielä 
loppukaudesta osaa sanoa, ketkä pelaajat pelaa-
vat mihin aikaan. Selvästi on töitä tehty ja oltu 
paikalla. Kuitenkaan pelaajien autojen tunnista-
misesta en voi lähteä Markon kanssa kisaamaan. 
Kenttämestari Marko nimittäin tunnistaa autois-
ta, ketkä ovat tulleet pelaamaan. Siihen tarvitaan 
vielä lisää työkokemusta. 

Ilokseni monet jäivät juttelemaan ja piris-
tämään työpäivääni. Kesän myötä on mukaan 
tarttunut lempinimiä Suvi-Tuulista Eleonooraan. 
Kotoisa olo tuli nopeasti, kiitos kaikille pelaajille 
ja työkavereille!  

Oikein paljon kiitoksia jokaiselle tästä kaudesta 
ja hyvää loppuvuotta.

Moikataan, kun tavataan!

Suvi Virtanen
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Hiekkaharju Golf ry

Kuulumisia caddiemasterin tiskin takaa
Golfkausi 2015 jää monen pelaajan 
mieleen varmasti ennen kaikkea 
vaihtelevaisesta säästä. Golfkausi 
alkoi varhaisen kevään myötä jo 
maaliskuussa, mutta kesän tulo antoi 
odottaa itseään: kesä-heinäkuu vie-
tettiin sateisessa ja viileähkössä sääs-
sä, mikä näkyi myös klubilla hieman 
tavallista hiljaisempina työpäivinä. 
Onneksi loppukesä on kuitenkin hel-
linyt golfin ystäviä. Pitkän odotuksen 
jälkeen kunnon golfsää saapui lopul-
ta auringonpaisteen kera. Parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan!

Hiekkaharjun kauteen on mah-
tunut monenlaista kilpailua ja ta-
pahtumaa. Kilpailukausi avattiin 
toukokuussa letkeästi perinteisen 
vappukilpailun merkeissä. Alkuke-
vään kisaputken jälkeen levättiin 
hetki ennen loppukauden tiivistä 
kilpailurumbaa, johon kuului muun 
muassa seuran mestaruuskilpai-
lut, Kapteenin kannu, Pexi Cup, 
Shamrock Open ja hyväntekeväi-
syysgolfkilpailu Vantaan nuorten 
hyväksi. Ahkerimmat golfarit ovat 
toki mitelleet viikoittain viikkoki-
san ja eclecticin parissa. Uutta tänä 
vuonna ovat olleet naisten keski-
viikkotapahtumat ja senioritorstait, 
joita on pidetty viikoittain seuran 
nais- ja seniorijäsenille. Toivottavasti 
jokainen hiekkisläinen on löytänyt 
tänä vuonna edes yhden mieluisan 
golftapahtuman, johon osallistua, 
sillä kokoontuminen yhteen toisten 
pelaajien kanssa on ehdottomasti 
golfin suola.

Golfkauden päättyessä on hyvä 
hetki kääntää katse jo kohti tulevaa 
vuotta: olethan miettinyt jo jäsenyys- 
ja pelioikeusasiasi valmiiksi kautta 
2016 varten? Jos vastaus on kieltei-
nen, niin kannattaa olla yhteydessä 
Hiekkiksen toimistoon. Toimiston 
väki osaa kyllä auttaa sinua kaikissa 
mieltäsi askarruttavissa kysymyk-
sissä. Kun jäsenyys ja pelioikeus 
on laitettu jo varhain kuntoon, voit 

aloittaa kolopalloilun taas rennoin 
mielin keväällä. 

Viettäkäähän kaikki mukava talvi 
ja levätkää, jotta jaksatte taas golfata 

ensi keväänä. Nähdään kaudella 
2016!

Tommi Koskinen
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Hiekkaharju Golf ryKauden 2015 parhaita

Inger Jakobsson ja Louise Vattulainen 
nappasivat ykköstilan wapputsemba-
loissa.

Wappukisan toinen sija meni Tiina ja 
Jussi Kortelaiselle.

Samuli Väänänen ja Veijo Kekki, wap-
putsembaloiden kolmospari.

Esko Vattulainen ja Tapio Päiväniemi 
juhlivat wappukisan neljättä sijaa. Esko Vattulainen voitti HCP-sarjan CGW 

Openissa.

Jussi Kortelainen teki parhaan scratch-
tuloksen CGW Openissa.”

Reino Kallio oli CGW Openin toiseksi 
paras.

Kolmas sija CGW Openissa meni Jari 
Rantalaiselle.

Jari Rantalainen, kapteeni Kimmo Ran-
tanen ja Tommi Aalto Kapteenin kannu 
-kilpailun viimeisellä väylällä. Tommi 
Aalto vei lopulta kilpailun voiton.”

Pekka Soikkeli ja Karri Koskela mittelivät 
pikareikäpelin voitosta. Pekka veti kisassa 
lopulta pidemmän korren.”

Marko ja Pexi aurinkoterassilla.

Minna Mäkinen, reikäpelien kaksois-
mestari.

Samuli Väänänen, Pexi, Anita Tirkko-
nen ja Jussi Kortelainen Pexi Cupissa.
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Hiekkaharju Golf ryKauden 2015 tapahtumia

Pertti Kokko, Kai Miikki, Reino Kallio ja Meiju Lee Original 
Sokos Hotel Vantaa Openissa.

Wappu vuosimallia 2015.

Osakastilaisuus.Wappuun kuuluu, että pukeudutaan 
hyvin.

Pexi Cupin finalistit, voittaja Hannu Salonen vasemmalla.

Tunnelmia Sokos Hotel Vantaan kilpailusta.
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Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja tasoituksen mukaan 
Tasoitusryhmä Naiset Miehet Yhteensä 

Klubitasoitus: yli 36 118 115 233 

Ryhmä 1: alle 4,5 0 1 1 

Ryhmä 2: 4,5 - 11,4 2 23 25 

Ryhmä 3: 11,5 - 18,4 7 91 98 

Ryhmä 4: 18,5 - 26,4 28 128 156 

Ryhmä 5: 26,5 - 36,0 96 125 221 

Yhteensä 246 496 742 

Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja iän mukaan 
Ikäryhmä Naiset Miehet Yhteensä 

Alle 25 vuotta 14 63 77 

25-60 vuotta 138 271 409 

Yli 60 vuotta 94 162 256 

Yhteensä 246 496 742 

Hiekkaharju Golf ry

HieG jäsenet 2015

Vernissa LadyLeijonat järjestivät 
viimevuotiseen tapaan Hiekkahar-
jussa hyväntekeväisyyskilpailun 
8.8.2015. Yhteislähtökilpailuun 
osallistui eri golfseuroista yhteensä 
40 pelaajaa, joista pistebogeykil-
pailun voitti seuramme oma Kari 
Ojala tuloksella 37 pistettä. Parhaan 
scratch-tuloksen pelasi puolestaan 
Erkki Ruuska Porvoo Golfista 79 

Hyväntekeväisyysgolf-
tapahtuma 8.8.2015

lyönnillä. Naisten sarjan voittajaksi 
kisassa selviytyi Leila Vahvelainen 
Kymen Golfista. Kaikki palkittiin! 
Ja mikä tärkeintä — tapahtumalla 
saatiin kokoon merkittävä määrä 
varoja Vantaan nuorten hyväksi! 
Hyväntekeväisyystapahtuman koh-
teina olivat muun muassa Viertolan 
vastaanottokoti, Vantaan turvakoti ja 
Suzuki Families.

Erkki Vaittinen ja Kari Ojala valmiina 
hyväntekeväisyysgolfkilpailuun.

Golfarit hyvän asian puolesta. Hyväntekeväisyyskilpailun ruokahuolto pelasi hyvin.
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Mestarit 2015 Hiekkaharju Golf ry

Antti
Tom
Mikko
Jukka-Pekka
Juha
Anne
Hannu
Reino
Karri
Riku
Jari
Pasi
Kai
Tarja
Ilkka
Kimmo
Petteri
Ville
Harri
Markku
Timo
Eila
Minna
Leevi

Eskelinen
Lehti
Oikarinen
Wollsten
Hagström
Heiskanen
Ojala
Kallio
Koskela
Routarinne
Rantalainen
Lepistö
Miikki
Ruuskanen
Pyrrö
Rantanen
Schutschkoff
Grönberg
Hyttinen
Eskelinen
Ruuskanen
Hellas
Mäkinen
Keränen

4,5
5,2
5,7
6,3
6,9
8,6
9,2
9,3
9,3
9,9
10,2
10,7
10,7
10,9
11,2
11,2
11,2
11,3
11,3
11,4
11,4
11,5
11,5
11,6

Jussi Kortelainen 11,7
Ilkka Laanti 11,9
Tommi Aalto 11,9
Esko Vattulainen 12,5
Risto-Matti Jaakkola 12,,7
Kimmo Nykänen 12,7
Arto Bergdahl 12,9
Isto Puttonen 13
Juha Haapavirta 13,1
Pekka Nikkanen 13,3
Timo Ahvenainen 13,5
Erkki Järvinen 13,5
Antti Kvist 13,8
Jukka Rajala 13,9
Esa Kokkonen 14
Antero Lätti 14,1
Anita Tirkkonen 14,1
Jukka Kuivalainen 14,2
Esko Paulus 14,3
Timo Turunen 14,3
Pertti Andelin 14,4
Timo Calonius 14,7
Timo Kuoremäki 14,8
Markku Palo 15,1
Marko Kosonen 15,2
Juha Hartikainen 15,3

Aktiiviset tasoitukset 2015

Juha Hagström HieG 
ry:n mestaruuspokaalin 
kanssa.”

Tommi Aalto ja Anne 
Heiskanen olivat seniori-
mestisten kaksi parasta.

Minna Mäkinen, naisten 
sarjan mestari.

TOP 50
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Kiitos kuluneesta pelikaudesta osakkaille, jäsenille, koko asiakaskunnalle, yhteistyö-
kumppaneille, talkooväelle ja koko henkilökunnalle! Kerätään jaksamista, 

hoidetaan kuntoa ja odotetaan uutta kevättä 2016!

CGW Service Oy
Tikkurilan Golfkeskus Oy

HieG ry



CITYGOLF      Hiekkis
Syksy 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


