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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 

Golfin asema urheiluelämän kartalla 
on aina herättänyt keskustelua. Mo-
nelle nuorelle golf on liian hidastem-
poista, ja kynnys lajin aloittamiseen 
on korkea. Mutta kun kärpänen 
puree, golf vie nuorenkin mennes-
sään. Esikuvat, jotka menestyvät 
maailmalla ja ansaitsevat miljoonia, 
kiehtovat urheilullisesti lahjakkaita 
teinejä. Varttuneemmat pelaajat eivät 
hakeudu golfin pariin kilpailumie-
lessä, vaan tavoitteet ovat terveyden 
ylläpidossa ja sosiaalisuudessa. Golfin 

Suvun yhteinen harrastus
hienous on, että sitä voivat harrastaa 
eritasoiset pelaajat ja erilaisilla mo-
tiiveilla mukana olevat — yhdessä.

Yhdessä oleminen on tuonut 
golfin pariin uusia pelaajia harras-
tajien lisääntyessä perheen piirissä. 
Entisaikaan perheestä yleensä toinen 
vanhemmista, tavallisimmin mies, 
pelasi innokkaasti ja oli siten paljon 
pois kotoa. Lasten kasvaessa isä halu-
si tyttären tai pojan mukaan kentälle, 
jolloin omatkin pelimahdollisuudet 
lisääntyivät. Jos jälkikasvu innostui 
lajista, ei äitikään voinut yksin jäädä 
kotiin muun perheen viettäessä laa-
tuaikaa golfkentällä. Näin ovat monet 
golfperheet aloittaneet yhteisen golf-
taipaleen, joka on sittemmin laajen-
tunut yhteisiin golflomiin ja -matkoi-
hin. Golfsuurperheet syntyvät ukkien 
ja mummujen liittyessä joukkoon. 
Ja mahtuu mukaan siskoja, veljiä ja 
serkkuja kaukaisemmista sukulaisista 
puhumattakaan. Meillä Hiekkaharju 
Golfissa on useita golfklaaneja, jotka 
pelaavat vaihtelevilla kokoonpanoilla 
— varsin usein isovanhemmat lasten-
lasten kanssa: lasten vanhemmat kun 
joutuvat vielä käymään töissä.

Aika on meillä ihmisillä vähenevä 
luonnonvara; jokaiselle on varattu 
tietty määrä vuosia käytettäväksi. 
Paljon pitäisi ehtiä meille annetussa 
ajassa. Golf on löytämässä paikkansa 
meidän elämässämme. Työt on hoi-
dettava, ja käytettävissä oleva vapaa-
aika on käytettävä viisaasti. Perheen 
ja suvun yhdistämisessä golfharrastus 
on erinomainen vaihtoehto.

Hiekkaharju Golf on luotu sosiaa-
liseen golfaamiseen. Vaihtoehtoja on 
useita: 6 reiän kenttä, 9 reiän kenttä 
ja niiden yhdistelmät. Pelaamiseen 
voi käyttää runsaasti aikaa tai pelata 
pikaisesti lyhyen kierroksen. Lisäksi 
olemme asutuksen keskellä. Useilla 
pelaajillamme on alle 10 minuutin 
matka pelaamaan, ja junalla pääsee 
monesta suunnasta. Kävely asemalta 
klubille vie vain 5 minuuttia. Meno 
on klubillamme rentoa, pelaamaan 
pääsee jopa ilman green cardia 
Kehä6-kentällämme, joka on kuin 
luotu golfin kokeiluun .

Golf on sosiaalinen yhdessäolon 
muoto ja lisäksi kiva peli! Suvut ja 
perheet, tervetuloa Hiekkaharju 
Golfiin!

Toivottaa Pexi
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Osakkaan ja jäsenen edut
Tikkurilan Golfkeskus Oy

Vieraspelaajat

Ajanvaraus puhelimitse 1 
vuorokausi etukäteen.

Tasoitusvaatimus Pitkälle ysille 
on 36.

Lähipelialueen käyttö maksaa 4 
euroa käyttäjältä.

Osallistumisoikeus avoimiin 
kilpailuihin.

Nettisivut.

Osakasajan varausoikeus 1 tunti 
etukäteen.

Golfauton hinta vieraspelaajalle on 
35 euroa kerralta.

Tikkurilan Golfkeskuksen 
osakkaan edut

Ajanvaraus 7 vuorokautta etu-
käteen.

Osakkaan alle 18-vuotiailla lapsilla 
jäsenoikeus.

Osakkaan vieraana olevan vieras-
pelaajan tasoitus voi olla yli 36. 
Osakkaan varaus vieraalle onnis-
tuu myös osakasaikana.

Lähipelialueiden käyttö on ilmais-
ta. Etu koskee myös osakkaan 
perheenjäseniä.

Kausikärryt 20 euroa kaudelta. 
Alennus 20 euroa.

Osakkaan rangenappilataus (70 
latausta/80 euroa). Alennus 30 
euroa.

Green fee -hinnat osakkaan vie-
raana: 18r/25 euroa, 9r tai 2*6r/15 
euroa.

Osakkaan kahvi maksaa 1 euron, 
ja kahvin ja pullan hinta osakkaal-
le on 3 euroa.

Osallistumisoikeus Tikkurilan 
Golfkeskuksen järjestämiin tilai-
suuksiin.

Pelioikeuden valintamahdollisuus: 
nimetty pelioikeus, 18 reiän pelili-
put, 9 reiän peliliput.

Osakastiedotteet, nettisivut.

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

Golfauton hinta on osakkaalle 20 
euroa kerralta.

Golfbox-tunnukset.

HieG ry:n jäsenen edut

Ajanvaraus 4 vuorokautta 
etukäteen.

Ei tasoitusvaatimusta.

Lähipelialueiden käyttö on il-
maista.

Golfliiton vakuutus.

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

Osallistumisoikeus HieG ry:n 
tapahtumiin ja kilpailuihin: kil-
pailukalenterissa olevat kilpailut, 
viikkokisat, eclectic, kauden päät-
täjäiset, treenit.

Tasoituksen ylläpito.

Jäsenkirjeet, nettisivut.

Osakasajan varausoikeus samana 
päivänä aamusta alkaen.

Golfauton hinta on jäsenelle 25 
euroa kerralta.

Golfbox-tunnukset.
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HieG:n hallitus 2016

Kymmenen kesää on takana ja 
yhdestoista on vuorossa, nimittäin 
itselläni uraa Hiekkaharju Golfissa.  
Huhtikuussa 2006 sain mahdollisuu-
den aloittaa kenttämestarina Hiekka-
harjussa, kun aloimme Elise Järvisen 
kanssa kohentaa kentän pelattavuut-
ta ja kuntoa, samalla valmistautuen 
alkavaan kentänlaajennusprojektiin. 
Elisen kanssa olin aloittanut yhteis-
työn talvella 2003–2004, kun ryh-
dyimme Elisen johdolla rakentamaan 
Hirvihaaraan golfkenttää.

Matka Hiekkaharjussa on ollut 
haastava ja palkitseva. Paljon on 
tehty, paljon on opittu ja paljon on 
vielä matkaa maaliin. Hauskaa on 
ollut, ja hyvällä porukalla on saatu 
viedä erinäisiä projekteja eteenpäin. 

Kymmenen kesää

Hienosti olemme mahtuneet ken-
tälle yhtä aikaa pelaajien kanssa. 
Pelaajien ja kentänhoitajien välinen 
yhteistyö ja -henki ovat mielestäni 
poikkeuksellisia maamme golfken-
tillä. Kentänhoitohenkilöstö tuntee 
kuuluvansa yhteisöön, eikä ole vain 
se pakollinen paha ja haitta pelaajille.

Tuokaahan myös ystävänne ja 
tuttunne kokemaan Hiekkaharjun 
henki. Ja muistattehan Kehä6:n 
mahdollistavan ”kortittoman” pe-
laajan tutustumisen golfin jaloihin 
saloihin kanssanne. Omista perheen-
jäsenistä on helpoin aloittaa.

Tervetuloa kaudelle 2016!
Popedan sanoin Pitkää kuumaa 

kesää toivoo

Kenttämestari Marko Mäkelä

Markku Palo (pj) Kaarina Kuisma Pekka Nikkanen Jari Rantalainen

Kimmo Rantanen Sirkka-Liisa Reis Marja-Liisa Ripatti Ulf Strömsholm

Tikkurilan Golfkeskus Oy
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Hiekkaharju Golf ry

Toinen intohimoni - 
golf

Kuka olet?
Nimeni on Jari Rantalainen, olen 
syntynyt 1960 Hämeessä Hämeen-
linnassa ja muuttanut töiden perässä 
pääkaupunkiseudulle 1986. Asun 
perheeni kanssa Tikkurilassa. Per-
heeseeni kuuluvat vaimoni, aikuiset 
lapset ja koira. 
Miten aloitit pelaamisen – kuin-
ka sait ”kipinän”?
Suhteeni tähän toiseen ihastukseeni, 
golfiin, juontaa vuoden 2006 kevääl-
le. Ajaessamme vaimoni kanssa kohti 
Tammisaaressa sijaitsevaa kesämök-
kiämme keskustelimme syvällisesti 
parisuhteesta, siihen liittyvästä ajan-
käytöstä ja toisen huomioimisesta.  
Ajaessamme katselimme ihastellen 
Kehä III: n molemmilla puolilla ole-
via vehreitä ja kauniisti hoidettuja 
golfkenttiä, kunnes vaimoni yhtäk-
kiä pudotti pommin: ”Sun täytyisi 
alkaa pelaamaan golfia”. Alussa olin 
asiasta eri mieltä aprikoiden, kuinka 
paljon aikaa pelaaminen vie ja kuin-
ka kroppa kestää. Mutta vaimoni 
jatkoi motivoiden ja ilmoitti huo-

Esittelyssä vuoden 2015  
hiekkisläinen Jari Rantalainen

lehtivansa golfarin huollosta (ruoka, 
lepo, varusteiden huollot jne.) lu-
kuun ottamatta vuosittaisia 2–4 vii-
kon lomia. Niinpä en lopulta voinut 
muuta kuin kuuliaisena aviomiehenä 
antaa periksi ja ilmoittautua Hanna 
Teerijoen green card -kurssille, jolta 
valmistuin täysiveriseksi ja innok-
kaaksi golfariksi 11.8.2006.
Missä pelaat kotimaassa Hiek-
kaharjun lisäksi ja mikä on ollut 
mielenkiintoisin kenttä?
Viime keväänä kausi tuli avattua 
maaliskuun lopulla Meri-Teijossa 
muutaman Hiekkaharjun aktiivin 
kanssa. Ei muuten uskoisi, että 
Suomi on myös niin leveä maa, että 
lämpötilaero Vantaaseen verrattuna 
oli noin kuusi astetta.

Kesän mittaan tuli pelattua Picka-
la, Kytäjä, Tammisaari, Vierumäki, 
Tali, Himos, Muurame, Vanaja, 
Eversti, Hirsala, ja kausi tuli päätettyä 
lokakuussa Vuosaaressa.

Mielenkiintoisin kenttä oli Jyväs-
kylän lähellä oleva Muurame. Kenttä 
oli syyskuussa erinomaisessa kunnos-
sa ja layoutiltaan todella vaihteleva 
ja mielenkiintoinen. Korkeuserot, 
puusto ja väylien kallistukset toivat 
mukavaa vaihtelua ja haastetta ”pel-
tokentän” miehelle.
Mikä on ollut mukavin golfkier-
ros tai -tapahtuma?
Pelaamme lapsuuden ajan kaverei-
den kanssa vuosittain niin sanotun 
Delta-golf tapahtuman Suomen Tii-
laakson kentillä kotikaupungissani 
Hämeenlinnassa. Tänä vuonna peli 
oli Aulangon Everstillä, ja mukana 
oli 16 kaveria. Näissä peleissä kyyti 
on usein kylmää, sillä puolet pelaa 
singelitasoituksilla, ja parhaimmat 
tasoitukset ovat nollan tietämissä. 
Parhainta on kuitenkin vuosittainen 
yhdessäolo ja pelin jälkeinen kesäi-
nen illanvietto Alajärven rannalla. 
Jututhan jatkuvat vuosittain aina 

siitä lauseesta, mihin edellisenä 
vuonna jäätiin — tyypillistä meille 
hämäläisille. Vaimo kommentoisi 
tähän, että jutut ovat myös joka vuosi 
samoja, eikä kukaan muista niitä 
ennen kerrotun.
Oletko pelannut lähiaikoina ul-
komailla?
Kuten yllä mainitsin, tuli golfia 
aloittaessani luvattua vaimolleni 
vuosittain 2–4 viikkoa lomaa golfa-
rin huoltotehtävistä. Tämän vuoksi 
jouduin esimerkiksi viime vuonna 
keväällä lähtemään viikoksi Turkin 
Belekiin pelaamaan ja vielä toiseksi 
viikoksi lokakuussa. Joulukuussa olin 
kolme viikkoa Hua Hinin loistavilla 
golfkentillä Thaimaassa.
Kuinka paljon pelaat ja mitä 
muuta harrastat?
Alkuvuosina tämä toinen intohi-
moni veikin ennakkoaavistuksieni 
mukaisesti aika paljon aikaa muulta 
perhetoiminnalta ja yhdessäololta. 
Nykyään on aikamenekki vähenty-
nyt niin, että pelaan enää noin neljä 
kierrosta viikossa ja lisäksi pari har-
joituskertaa lähipelialueella.

Olen kärsinyt noin 15 vuoden 
ajan pari kertaa vuodessa ilmenevis-
tä selkäongelmista, kesäisin yleensä 
parhaana pelikautena. Tunsin, että 
ikävuosien lisääntyessä ”ukko” alkoi 
mennä jatkuvasti enemmän niin 
sanotusti etukumaraan.

Tähän löysin avun lokakuussa 
2014 Hiekkaharjun Foreverillä, kun 
personal trainer Ville Hartikaisen 
johdolla aloitin viikoittaiset golfpai-
notteiset Fustra Personal Training 
-tunnit. Näiltä tunneilta sain apua 
ennen kaikkea selän ja keskivartalon 
lihaksiston vahvistamiseen ja liikku-
vuuden lisäämiseen. 

Koska en ole oikein koskaan har-
rastanut varsinaisten painojen ja le-
vytankojen kanssa touhuamista, olen 
Fustra -tuntien lisäksi ottanut Villeltä 
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PT-tunteja, joilla on sitten kolisteltu 
enemmän painoja, kuitenkin erityi-
sesti varmistaen liikkeiden oikeaop-
pinen suoritus ja oikeat liikeradat. 
Tämän lisäksi olen tehnyt omatoimis-
ta kuntosaliharjoittelua ja lenkkeilyä 
noin kolme kertaa viikossa.

Olen koko golfharrastukseni ajan 
yrittänyt opetella lajia ikävä kyllä 
vain omatoimisesti, muutamaa pron 
tuntia lukuun ottamatta. Näinpä 
kaikki virheet svingissä, otteessa 
ja lippalakin asennossa ovat olleet 
joka kevät edessäni, ja kehitys on 
ollut pysähtynyttä. Viimeinen niitti 
oli kesällä 2015, kun promme Esa 
”Essi” Saarimaa otti videokuvaa 
lyönnin aikaisista liikkeistä. Näytti 
kyllä niin hirveältä, että ihmetytti, 
miksi kukaan Hiekkaharjun kave-
reista ei ole kertonut: ”Tee nyt hyvä 
mies jotain tuolle liikesarjalles.” 
Taisivat vain nauraa keskenään ja 
kytätä skinirahoja, siinä ikävä kyl-
lä myös onnistuen. Syksyllä 2015 
alkoi mielessäni pyöriä ajatus, että 
kun Fustran avulla alkaa kroppa olla 
parempi, niin mitäpä, jos kiinnittäisi 
huomiota tuohon lajiharjoitteluun. 
Toisaalta voisi säästää myös tulevissa 
skineissä. Niinpä marraskuussa 2015 
aloitin säännölliset lajiharjoitukset 
PeGo golfissa PGA Pro Juha-Pekka 
Peltomäen opastuksella. Opetuksessa 
olemme käyttäneet avuksi Trackman 
3 -analysaattoria.  Onpas muuten 
tarkka ja informatiivinen tutkajärjes-
telmä, rakettiteknologian sivutuote, 
mikäli olen oikein ymmärtänyt. No 

rakettitieteeltähän tämä golf usein 
tuntuukin. Kaiken kaikkiaan innos-
tava apuväline talven lajiharjoitte-
luun, kannattaa kokeilla. Näiden 
viikoittaisten pron tuntien lisäksi 
olen käynyt omatoimisesti 2–3 kertaa 
treenaamassa eri halleilla odottaen 
kuumeisesti tammikuun lopulla Vuo-
saareen valmistuvan Planmeca Golf 
Areenan aukeamista. Jospa sieltä saisi 
taas lisäintoa kevääseen, ennen kuin 
kenttämestarimme Marko Mäkelä 
aukaisee Hiekkaharjun kentän.

NIIN, JA SE ENSIMMÄINEN 
JA TÄRKEIN INTOHIMONI ON 
TIETYSTI VAIMONI.

Jari Rantalainen
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Ajanvaraus GolfBoxin kautta, ajan-
tasaiset jäsentiedot ja tuloskortin 
tallentaminen suoraan GolfBoxiin 
helpottavat huomattavasti sekä 
pelaajan että toimiston henkilö-
kunnan toimintaa. Ohessa on näin 
golfkauden aluksi lyhyt kertaus siitä, 
miten edellä mainitut asiat hoidetaan 
GolfBoxin kautta. Huomaathan että 
nämä ohjeet koskevat vain HieG ry:n 
jäseniä.

Jäsentietojen ylläpito 
ja kirjautuminen  
GolfBoxiin
Näin pääset Hiekkaharjun Golf-
Box-järjestelmään:

Verkkosivuillamme www.hieg.
fi vie kursori kohtaan AJANVA-
RAUS JÄSENILLE. Järjestelmään 
pääset sisään kirjaamalla kohtaan 
”username” FI-16-omajäsennu-
merosi (FI=maatunnus/16=HieG 
seuranumero/oma HieG:n  jä-
sennumerosi) ja kohtaan ”pass-
word” syntymäaikasi muodossa 
PVKKVV (jos syntymäaikasi on 
esim 01.08.1955 kirjaat 010855).  
Tämän jälkeen pääset sisään järjes-
telmään. 

Käy valikossa ”muokkaa profiilia” 
tarkistamassa jäsentietojesi oikeel-
lisuus. OVATKO MATKAPUHELIN-
NUMEROSI JA sähköpostiosoitteesi 
ajantasalla? Ilman ajantasaisia jä-
sentietoja emme voi olla yhteydessä 
sinuun. Käy hyväksymässä/hylkää-
mässä myös sähköpostin ja teksti-
viestin vastaanotto. Tämä kohta on 
tärkeä, jos haluat esimerkiksi saada 
tietoa kilpailujen lähtölistoista kän-
nykkääsi tai sähköpostiisi.

Tämän jälkeen ei muuta kuin 
kohdassa ”ajanvaraus” varauksia 

tekemään. Ajanvarauksen oman 
ohjeen löydät ajanvarausosiosta pdf-
tiedostona. Lukaise se läpi ajatuksel-
la, ja jos kysymyksiä ilmenee, soittele 
toimistolle, autamme mielellämme.

Tuloskortin  
tallentaminen suoraan  
Golfboxiin 
Tuloskortin voit tallentaa kohdassa 
Tulokset/Tulosten kirjaus:

Rastita kohta: syötä tulos joka 
reiältä. Tarkista, että kohta ”tasoitus-
kierros” 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.

Kirjaa tulokset reikä reiältä järjes-
telmään ja paina TALLENNA.

Jos  pelaat  Kehä6: l la  12 
reikää, valitse 18 reikää. Tal-
lenna ensin todell iset  pe-

Jäsentietojen ylläpito, nettivaraukset 
ja tuloskortin tallentaminen

Hiekkaharju Golf ry

latut 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 
lähtee viesti tuloskortin merkitsijäl-
le, jonka tulee vahvistaa tulos. Jos 
merkitsijä ei tee vahvistusta tietyn 
ajan kuluessa, saamme toimistolle il-
moituksen vahvistamista odottavasta 
tuloskortista, jonka sitten vahvistam-
me. Mikäli on aiheellista, pyydämme 
toimittamaan tallennetun tuloskortin 
toimistolle.
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Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2016
PVM KK PV Kilpailu/tapahtuma
   
21 huhti to Senioritapaaminen
22 huhti pe Naisten kohtaaminen
   Peinteiset kevättalkoot
   
1 touko su WAPPUTSEMBALOT
2 touko ma Running Eclectic alkaa
2 touko ma Viikkokisa alkaa/UUDET SÄÄNNÖT
5 touko to Senioritorstait alkavat
9 touko ma Naisten viikkotreenit alkavat
14 touko la CGW OPEN - AVOIN
21 touko la Kevät Scramble AVOIN
27 touko pe Tikkurilan Golfkeskus Oy:n 
   osakastapah. kello 17-20
16 touko ma Junnujen viikkotreenit alkavat
   
1 kesä ke Reikäpelit/Mestaruuskisat alkavat
4, 5 kesä la-su Pikareikäpelit KEHÄ 6
5 kesä su Naisten OMA sunnuntai
10-12 kesä pe-su Kevätmatka
   
      Kapteenin kannu
15 heinä pe Shamrock Open

vk 32   PEXI CUP
30 heinä la Mestikset jun/sen
13 elo la Hyväntekeväisyyskilpailu /
   Lions Club Vantaa/Vernissa
14 elo su Original Sokos Hotel Vantaa Open
20-21 elo la-su Mestikset mies/nais
   
3 syys la Syyskisa  AVOIN
17-18 syys la, su Syysmatka
   
2 loka  Eclectic päättyy
2 loka  Viikkokisa päättyy
8 loka la Kinkkukisa AVOIN
   
11 marras pe Pikkujoulut ja kauden päättäjäiset

Hiekkaharju Golf ry

Logopaidat ja SGKY:n kortti
Hiekkaharjun logolla varustettujen lippisten ja paitojen myynti 
jatkuu kaudella 2016. Voit varata paitasi Hiekkaharjun klubita-
lolla. Ilmoita varauksen yhteydessä haluamasi koko ja väri, ja 
suorita maksu. Muista tilata myös SGKY:n kortti.
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Hiekkaharjun golfklubin kauden 
2016 aikatauluja on suunniteltu jo 
vuoden alusta saakka. Vaikka konk-
reettiset suunnitelmat vielä puuttu-
vat, on meillä jo alustavia ajatuksia 
joistakin kauden aikana järjestettä-
vistä yhteisistä pelimatkoista.

Olemme suunnitelleet alustavasti, 
että tekisimme kotimaan pelimat-
kan 10. - 12.6.2016. Matkaisimme 
mahdollisesti Turun suuntaan, koska 
sielläpäin todennäköisesti kentät 
kesällä tulevat ensimmäisinä hyvään 
kuntoon.

Toinen pelimatka tehtäisiin sitten 
17. - 18.9.2016, ja matka suuntautui-
si mahdollisesti ulkomaille eteläm-
mäksi, koska siellä syksyn lämpöä 
riittänee paremmin kuin kotimaan 
kentillä.

Viikkokisa 2016
Kilpailun ajankohta: Viikkokisaa pelataan viikoilla 
VK18-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, joka voi muut-
taa sääntöjä tarvittaessa.
Kilpailun eteneminen: Maksa viikkokisamaksu ja 
pelaa 18 reikää. Viikoittain voidaan pelata rajat-
tomasti kierroksia, mutta viikon viimeinen peli 
jää voimaan. Jokaiselta uudelta kierrokselta on 
maksettava uusi kilpailumaksu. Palauta tulos-
kortti samana päivänä caddiemasterille. 
Merkitsijän tasoituksen tulee olla 36 tai pienempi.

Running eclectic 2016
Kilpailun ajankohta: Kilpailua pelataan viikoilla 
VK18-VK39. Pelaaja varaa itse peliajan. Eclecticiä saa 
pelata maanantaista sunnuntaihin. Kierrosmäärää ei ole 
rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja maksu: Eclectic maksetaan en-
nen pelikierrosta caddiemasterille(1 €/9 reikää).
Pelimuoto: Pelimuotona on yhdeksän reiän scr running 
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
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 pe-
laajan yhdeksän reiän tuloksen. Eclectic-kierroksesta teh-
dään oma tuloskortti, joka palautetaan caddiemasterille 
kierroksen jälkeen.
Pelaajakohtaista tilannetta seurataan klubitalon ilmoi-
tustaululla.

Klubin toimintaa kesällä 2016
Palataan näihin suunnitelmiin 

vielä lähempänä kesää. Kerromme 
niistä, kuten kaikista muistakin klu-
bin tapahtumista, kotisivuillamme. 
Niitä kannattaa seurata ahkerasti!

Kaarina Kuisma

PS. Kauden kaikkien tapahtumien 
aikataulut löytyvät Kilpailu- ja ta-
pahtumakalenterista
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Hiekkaharju Golf ry

Golfopetuksesta Hiekkaharju Gol-
fissa vastaa kaudella 2016 tuttuun 
tapaan PGA Pro Esa Saarimaa. Esan 
vetämät golfkurssit alkavat 25. huh-
tikuuta, ja kursseja pidetään aina 
syksyyn saakka.

Alla on alkukauden kurssioh-
jelma, josta voit valita itsellesi sopi-
vimman ajankohdan. Tiedotamme 
loppukauden kursseista verkkosi-
vuillamme www.hieg.fi.

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

Kurssien lisäksi Esa Saarimaa 
vetää tuttuun tapaan myös junnut-
reenejä, äijätreenejä sekä naisten 
treenejä. Junnutreenejä pidetään 
16.5. alkaen maanantaisin kello 
16–17. Äijätreenit ja naisten treenit 
alkavat jo 9.5. Äijätreenejä järjes-
tetään maanantaisin kello 15–16. 
Naisten treenit ovat puolestaan 
maanantaisin kahdessa ryhmässä, 
ryhmä 1 kello 17–18 ja ryhmä 2 
kello 18–19.

Kauden 2016 opetustarjonta
ALKEISKURSSI OHJELMAT 2016
AK-1
Ma 25.4 Klo  17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri 
Ti 26.4 Klo    17-20.30 Kertaus, peli    
Ke 27.4 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset   
AK-2  
Ma 2.5 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri 
Ti 3.5 Klo 17-20.30 Kertaus, peli    
Ke 4.5 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-3 VL         
La 7.5 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli    
Su 8.5 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset   
AK-4          
Ti 10.5 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri  
Ke 11.5 Klo 17-20.30 Kertaus, peli     
To 12.5 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-5 VL         
La 14.5 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli    
Su 15.5 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset   
AK-6          
Ti 17.5 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri  
Ke 18.5 Klo 17-20.30 Kertaus, peli     
To 19.5 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-7 VL         
La 21.5 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli    
Su 22.5 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset   
AK-8          
Ti 24.5 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri  
Ke 25.5 Klo 17-20.30 Kertaus, peli     
To 26.5 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-9 VL       
La 28.5 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli
Su 29.5 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset 
AK-10          
Ti 31.5 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri  
Ke 1.6 Klo 17-20.30 Kertaus, peli    
To 2.6 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-11 VL         
La 4.6 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli    
Su 5.6 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset   
AK-12          
Ti 7.6 Klo 17-20.30 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri  
Ke 8.6 Klo 17-20.30 Kertaus, peli     
To 9.6 Klo 17-20.30 Pelikoe, kirjalliset    
AK-14 VL         
La 18.6 Klo 10.00-15.00 Harjoittelu + peli   
Su 19.6 Klo 10.00-16.00 Harjoittelu + pelikoe, kirjalliset  

JUNNUT
JUNNU-1
Ti 24.5 Klo  14-17 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri   
Ke 25.5 Klo 14-17 Harjoittelu + peli     
To 26.5 Klo 14-17 Harjoittelu + peli     
JUNNU-2         
Ti 31.5 Klo 14-17 Peruslyönti, putti,chippi ja bunkkeri   
Ke 1.6 Klo 14-17 Harjoittelu + peli     
To 2.6 Klo 14-17 Harjoittelu + peli    

Esa Saarimaa opastamassa uusia gol-
fareita.
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On jälleen se aika vuodesta, kun on 
hyvä kääntää katse kohti alkavaa 
golfkautta 2016. Toivottavasti kaikki 
hiekkisläiset ovat pitäneet talven 
aikana hyvää huolta sekä henkisestä 
että fyysisestä kunnostaan ja ovat nyt 
valmiita ottamaan mailan kauniiseen 
käteen ja suuntaamaan kohti vuo-
den 2016 golfhaasteita. Uusi vuosi 
tuo aina mukanaan uusia kujeita. 
Mitä kaikkea uutta Hiekkiksessä 
on luvassa tällä kaudella? Siitä lisää 
seuraavaksi.

Ensinnäkin meillä on ilo ker-
toa, että rangen palloautomaatti 
vaihdetaan uuteen malliin keväällä 
2016. Uusi pallokone sujuvoittaa ja 
mukavoittaa rangen käyttöä; tavoit-
teenamme on luonnollisesti tarjota 
aiempaa paremmat harjoittelumah-
dollisuudet kaikille pelaajille. Terve-
tuloa koeajamaan uutta pallokonetta 
heti kauden alkaessa!

Toinen Hiekkaharjun jäseniä var-
masti ilahduttava uudistus on muu-
tos osakasaikojen varaukseen. Arki-
iltoina ajat kello 16:30:n ja 17:30:n 
välillä ovat varattuina Tikkurilan 
Golfkeskuksen osakkaille. Ennen 
tätä kautta muilla kuin osakkailla on 
ollut oikeus varata näitä aikoja vasta 
tuntia aikaisemmin. Tänä kautena 
HieG ry:n jäsenillä on oikeus varata 
osakasaikoja jo saman päivän aa-
muna. Vieraspelaajilla varausoikeus 
on edelleenkin vasta tuntia ennen 
tiiausaikaa. Käyttäkää siis muut-
tuneet varausoikeudet hyväksenne!

Kolmas tämän kauden uudistus 
koskee viikkokilpailua. Kilpailun 
sääntöjä on muutettu siten, että 
jatkossa viikoittain voi pelata rajat-
tomasti kierroksia, mutta viikon vii-
meinen kierros jää aina voimaan. Jos 
siis sade, tuuli tai muuten huono peli-
päivä pilaa viikkokisakierroksesi, voit 
yrittää parantaa tulostasi pelaamalla 
kisan uudestaan. Huomaa kuitenkin, 

Katse kohti alkavaa kautta Hiekkaharju Golf ry

että jokaiselta uusintakierrokselta on 
maksettava uusi kilpailumaksu. Ja 
viikon viimeisin kierros jää tosiaan 
aina voimaan, vaikka se olisi huo-
nompi kuin aikaisempi pelattu kier-
ros. Ei muuta kuin kaikki ahkerasti 
pelaamaan viikkokisaa!

Pyrimme tänä vuonna myös 
kertomaan aiempaa aktiivisemmin 
klubin toiminnasta Facebook-sivu-
jemme ja verkkosivujemme kautta. 
Tähän toivomme apua myös kaikilta 
Hiekkiksen pelaajilta: toivomme teil-
tä kuvia kenttämme tapahtumista. 
Porkkanana järjestämme tällä kau-
della valokuvakilpailun, johon voi 
lähettää Hiekkaharjun golfkenttään 
liittyviä kuvia. Kuvissa voi olla esi-
merkiksi pelaajia, kauniita maisemia 
Hiekkiksestä tai kentällä viihtyviä 
eläimiä. Julkaisemme kuvia viikoit-
tain Facebook-sivuillamme, ja kau-
den päätteeksi palkitsemme parhaan 

valokuvan pienellä tuotepalkinnolla. 
Jos siis näet kentällä jotain ikuista-
misen arvoista, nappaa siitä kuva ja 
lähetä se meille sähköpostiosoittee-
seen toimisto@hieg.fi.

Jos teillä pelaajilla on mielessänne 
omia uudistusehdotuksia kenttämme 
toimintaan tai jos teillä on meille 
muuta palautetta, oli se sitten posi-
tiivista tai negatiivista, kertokaa siitä 
ihmeessä kentän henkilökunnalle. 
Pyrimme joka vuosi parantamaan 
toimintaamme edellisvuodesta, ja 
siinä asiakkaiden palautteella on 
merkittävä rooli. Nyt kauden alussa 
kannattaa myös kysyä mieltä askar-
ruttavista jäsenyys- ja pelioikeus-
asioista. Me kyllä autamme kaikissa 
HieG:n asioissa. Hyvää alkavaa kautta 
kaikille ja nähdään klubilla!

Tommi Koskinen
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Kaudella 2016 Hiekkaharju Golfin caddiemas-
tereina jatkavat tuttuina kasvoina Tommi Kos-
kinen ja Suvi Virtanen. Uutena työntekijänä 
aloittaa Anna Eronen, jonka esittelyn löydät 
alta. Hiekkiksen henkilökunta toivottaa teidät 
tervetulleiksi klubille!

Voimassa toistaiseksi 
Jäsenmaksut 2016   aikuinen juniori
Jäsenmaksu     80 e  40 e
Kannatusjäsenmaksu   60 e 
Vuokrapelioikeudet (räätälöidään tapauskohtaisesti)  
Nimetty pelioikeus   750 e  400 e
Pitkän ysin nimetty pelioikeus  600 e  320 e
Peliliput 18 r   20 kpl   560 e  340 e
Peliliput 18 r   10 kpl   340 e  220 e
Peliliput 9 r     20 kpl   400 e  250 e
Peliliput 9 r     10 kpl   230 e  150 e
Kehä 6  
Peliliput 6 r 10 kpl   140 e    70 e
Nimetty pelioikeus 6 reiän kenttä 400 e  220 e
Poletit  
1-4 kpl poletteja (36 pal/poletti) 2,50 e/kpl
5 kpl tai yli    2 e/kpl
Ladattava rangenappi   8 e
Rangenappilataus:  
10x36 palloa    18 e
30x36 palloa    50 e
50x36 palloa    80 e
70x36 pal. Osakaslataus   80 e
Pitkä ysi: FEET  
Arkisin ennen klo 14.00:    Tas.vaat. M36, N36, JR36, vierailijat. 
9-reikää    25 e  14 e
18-reikää    45 e  23 e
Osakkaan vieras 9-reikää  15 e 
Osakkaan vieras 18-reikää  25 e 
Iltaisin ja viikonloppu:    
9-reikää    30 e  17 e
18-reikää    50 e  27 e
Lisäkierros 9-reikää   20 e    9 e
9-reikää: 6-reiän lippu + lisämaksu 12 e    6 e
Kehä 6: FEET  
6-reikää    15 e    9 e
12-reikää    25 e  15 e
18-reikää    30 e  20 e
Osakkaan vieras 6 tai 12-reikää  15 e 
Osakkaan vieras 18-reikää  25 e 
Kärryvuokra  
Kertaveloitus      2 e 
Kausivuokra    40 e 
Kausivuokra osakkaat   20 e 
Golfauto  
Golfauto osakkaat   20 e 
Golfauto jäsenet   25 e 
Golfauto vieraspelaajat   35 e 
Lähipelialue        4 e 
Lähipeli kausimaksu   50 e 
Muut maksut:  
Mailavuokra/kpl   2 e 
Puolisetti/kokosetti   10 e/30 e

Hinnasto 2016(sis.alv) Caddiemasterit kaudella 2016

Suvi Virtanen

Anna Eronen

Hei kaikille! Nimeni on Anna ja tulen tulevana 
kesänä palvelemaan teitä caddiemasterina. 
Hymyilen siitä, että tieni on vienyt minut 
Hiekkaharju Golfiin ja teidän luokse. Golfin 
parissa on useat kesätyöt vietetty ja tämä kesä 
tuo jatkoa. Pääkaupunkiseudulta olen kotoisin 
ja olen tällä hetkellä opiskelureissulla Turussa, 
opiskelen lääkäriksi. Lapsuuden maisemat 
vetävät puoleensa ja kesäksi muutan taas 
takaisin. Moikataan, kun nähdään!

Tommi Koskinen
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Hiekkaharju Golfin monipuolinen 
pelivuosi 2015 päättyi, ja jälleen 
vietettiin kauden päätösjuhlaa sekä 
pikkujoulua yhtä aikaa. Liki neljä-
kymmentä jäsentä kokoontui yh-
teen juhlimaan Tikkurilan Ravintola 
Shamrockiin. Ohjelma koostui pe-
rinteisesti seuran puheenjohtajan 
Markku Palon esityksestä, illallisesta 
ja mukavasta yhdessäolosta. Markku 
kertasi klubin tapahtumia lyhyesti. 
Tulokset ja perusteellisemmat tiedot 
kisoista löytyvät kaikille toimitetusta 
Citygolf Hiekkiksen syysnumerosta.

Vuoden hiekkisläisen 2015 valinta 
julkistettiin. Hän on Jari Rantalainen, 
joka tunnetaan ystävällisenä seura-
miehenä ja tiimipelaajana. Hän on 
aktiivinen pelaaja ja menestyksekäs 
kilpailija kisoissa. Jari ei vain ollut pai-
kalla; toki saimme viestin tuoreeltaan 
hänelle soittamalla.

Tällä kertaa juhlassakin pidimme 
tuntumaa golfiin, kun pikkujouk-

ISKELMÄ
KARAOKE
RUOKA
SALUUNA

SHAMROCK -KANTA-ASIAKKAAKSI
HYVIÄ ETUJA
-maistuvia ruokatarjouksia 
-juomatuote -etuja ja -tarjouksia
-etuja sisäänpääsymaksuista

TIETOA, KUTSUJA, TAPAHTUMIA
-informaatiota shamrockin ja yhteistyö-
 kumppaneiden tapahtumista
-kanta- asiakashappeningeja

KIRJAUDU KANTA- ASIAKKAAKSEMME 
rekisteröitymällä kotisivuillamme
www.shamrock.fi  tai palauttamalla
yhteystieto- lomakkeen henkilökunnalle.

HIEG –JÄSENILLE
 SHAMROCKISTA

KANTA-ASIAKASKORTTI
 VELOITUKSETTA

Päätösjuhla ja pikkujoulut 

kueilla golfkeilasimme ravintolasalin 
lattialla. Voittajiksi tulivat ryhmyrit 
”Bad ass” ylivoimaisesti nopeimmilla 
ja taitavimmilla lannekaadoilla. Heillä 
taisi olla parhaat svingtaidot!

Ja joulua muistimme arpomalla 
muutaman pikkulahjan osallistujien 
kesken.

Saimme myös tutustua Sham-
rockin uuteen mainioon biljardihuo-
neeseen, jossa virittelimme lauluakin. 
Ilta jatkui taas iloisten juhlijoiden 
hajaannuttua eri puolille Shamrockin 
tiloja ja tapahtumia...

Kaarina Kuisma

Tunnelmia Hiekkiksen pikkujouluista.

- kauden viimeinen ”listatapahtuma”
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Kehä 6

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 2016

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




