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Tikkurilan Golfkeskus OyPääkirjoitus 

Suomalainen United Golf Group Oy 
jatkaa Pekka Nikkasen viitoittamaa 
tietä Tikkurilan Golfkeskuksen pää-
omistajana ja kehittämisen veturina. 
Nikkanen jäi tyytyväisenä eläkkeelle 
25-vuotisen rupeaman jälkeen syk-
syllä 2016 ja keskittyy Sirkka-Liisan 
kanssa nyt eläkepäiviin. Omistajan 
muutoksella pyritään saamaan lisää 
resursseja Hiekkaharjun kehittämi-
seen ja omien pelaajien palveluiden 
parantamiseen ja monipuolistami-
seen. 

United Golfin Groupin takana on 
vahvaa golfosaamista ja suomalaista 
yrittäjyyttä.

Hankkeen takana ovat seuraavat 
tahot:

HLR Golf Academyn yrittäjäpa-
riskunta Hanna-Leena ja Jari Ron-
kainen. HLR Golf Academy tulee 
jatkossa johtamaan ja kehittämään 
myös Hiekkaharjun opetustoimintaa.

Supergolf Oy on toiminut vuodesta 
2004 ja myy verkossa green feetä eri 
kentille Suomessa ja lähimaissa. Yh-
teistyökenttiä Suomessa on jo yli 60. 
Lisäksi Supergolf toimii matkanjärjes-
täjänä. Jari Koski toimii Supergolfin 
vetäjänä ja toimitusjohtajana.

Ville Nurmi on pitkän linjan gol-
fjohtaja, joka on toiminut muun 
muassa Suomen Golfkenttien yh-
distyksen toiminnanjohtajana ja Hill 
Side Golfin toimitusjohtajana. Ville 
tulee jatkossa toimimaan myös Uni-
ted Golf Groupin toimitusjohtajana.

Kari Laakso  on vantaalainen yrittä-
jä ja aktiivinen golfari, joka on muka-
na United Golf Groupissa sijoittajana 
ja kehittämässä suomalaisen golfin 
liiketoimintaa.

Kehitysmahdollisuudet 
vakuuttivat ostajat

Hiekkaharjun kenttä antaa ainut-
laatuisen mahdollisuuden kehittää 

UNITED GOLF GROUP OY HIEKKAHARJUUN PEXIN TYÖN JATKAJAKSI

täyden palvelun golfkeskusta hyvin 
lähelle nopeasti kasvavaa Tikkurilaa. 
Jo tehdyt kaavapäätökset ja vakiintu-
nut osakaskunta antavat erinomaiset 
eväät Hiekkiksen palveluiden pa-
rantamiseen ja kenttäkapasiteetin 
lisäämiseen. ”Haluamme laajentaa 
kentän täysimittaiseksi 18-reikäisek-
si kentäksi”, ilmoittaa United Golf 
Groupin hallituksen puheenjohtaja 
Jari Koski ja jatkaa: ”Aikataulu hank-
keelle ei ole vielä varmistunut, mutta 
lähdemme viemään sitä eteenpäin 
uusin voimin ja näkökulmin!”

Osakkaista huolehditaan myös 
jatkossa

Tikkurilan Golfkeskus Oy:n osakkaat 
ovat se voimavara, josta United Golf 
Group ammentaa ideoita ja suuntaa 
kehittämishankkeille. Uudet näkö-
kulmat ovat varmasti tervetulleita 
osakkaille, joista osa todennäköisesti 
pähkäilee golfosakkeen omistamisen 
ihanuutta tai vaatimuksia. United 
Golf Groupin tarkoituksena on et-
siä malleja, joilla yhtiön osakkaat 
pidetään tyytyväisinä — tarkoittaa 
tämä sitten pelaamista, palveluita tai 
mahdollista osakkeesta luopumista-
kin. Uudet omistajat ovat esimerkiksi 
sitoutuneita ylimääräisen yhtiö-
kokouksen päätökseen valtuuttaa 
Tikkurilan Golfkeskus Oy:n hallitus 
vastaanottamaan yhtiön osakkeita. 
Tämä prosessi etenee hallituksen 
käsittelyyn vielä syksyn aikana ja siitä 
tiedotetaan osakkaille sen edistyessä.

Parempia palveluita omille 
pelaajille

United Golf Group tarjoaa kaudella 
2017 golfpalveluita kahdella golf-
kentällä ja Suomen suurimmassa 
harjoittelukeskuksessa Continental 
Golf Parkissa Espoon Leppävaarassa. 
Yhtiön kentät ovat Hiekkaharju Golf 

ja Vantaan Golfpuiston uusi kenttä 
Petikossa. Hiekkaharjulaisille tullaan 
tarjoamaan erinomaiset mahdolli-
suudet päivittää omat peli- ja harjoit-
teluolosuhteensa sisältämään kaikki 
United Golf Groupin keskukset. 
”Haluamme, että monipuolinen golf-
valikoima on kaikkien United Golfin 
asiakkaiden käytettävissä järkevään 
hintaan”, toteaa ryhmän toimitusjoh-
taja Ville Nurmi. Haluamme parantaa 
myös hiekkaharjulaisten palvelua ja 
viihtymistä Hiekkaharjussa. Tästä 
osoituksena jo loppukaudeksi 2016 
on klubitaloon tehty parannuksia ja 
vaihdettu osa rangen lyöntimatoista 
uudempiin. Kaikki  matot uusitaan 
kaudelle 2017.

Asiakkaat ovat keskiössä

Golfkeskuksen kehittäminen vaatii 
aina asiakkaiden kuuntelemista. 
Tästä syystä United Golf Group 
haluaa kuulla teitä suunniteltaessa 
parannuksia ja kehityshankkeita. 
Haluamme olla helposti lähestyttäviä, 
joten tarttukaa käteen, lähettäkää 
sähköpostia, antakaa palautetta hen-
kilökunnalle ja soitelkaa! Haluamme 
kuulla, miten voimme palvella teitä 
entistäkin paremmin. On hienoa 
jatkaa Hiekkaharjun kehitystyötä, ja 
uskomme, että keskuksen menestys 
tulee jatkumaan pitkälle tulevaisuu-
teen!

United Golf Group on uusi toimija 
suomalaisessa golfkentässä. Yhtiö 
rakennuttaa parhaillaan 18-reikäis-
tä golfkeskusta Vantaan Petikkoon. 
Kentästä on valmiina 9-reikäinen 
kokonaisuus, joka saadaan avattua 
pelikäyttöön alkukaudesta 2017. Li-
säksi ryhmään kuuluu Leppävaarassa 
sijaitseva Continental Golf Park, joka 
on Suomen suurin golfharjoittelu-
keskus.
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Golfopetuksesta Hiekkaharjussa 
vastaa jatkossa Hanna-Leena Ron-
kaisen luotsaama HLR Golf Academy. 
Hanna-Leena on itse taustaltaan am-
mattilaispelaaja ja on toiminut ope-
tustehtävissä vuodesta 2011 alkaen.  
Hanna-Leenan apulaisena kiireisinä 
kesäkuukausina on toiminut 3–4 
muuta golfopettajaa. Golfopettajien 
ja apuohjaajien rekrytointi tehdään 
talven aikana, mutta Hiekkaharjussa 
tullaan näkemään myös useampia 
opettajia. Kaikki opettajamme ovat 
innokkaita ja ystävällisiä. Pidämme 
tärkeänä opettajiemme ammattitai-
don ylläpitämistä kouluttautumalla 
ja pysymistä mukana golfin jatkuvasti 
kehittyvissä opetusmenetelmissä, 
jotta pystymme tarjoamaan asian-
tuntevaa palvelua vaativimmillekin 
oppilaille.

Monipuolisia kursseja 
ja teematunteja
Uskomme Hiekkaharjun sijainnin 
houkuttelevan golfareita kursseil-

lemme myös oman jäsenistön ulko-
puolelta. Järjestämme siis kaikille 
avoimia golfkursseja sekä vain oman 
seuran jäsenistölle tarkoitettuja har-
joituksia.

Keväällä aloitamme preppaus-
kursseilla ja teematunneilla ja ke-
sälomakauden jälkeen tarjoamme 
kertauskursseja. Alkeiskursseja pi-
dämme läpi kesän, mutta sopivassa 
määrin, jotta saamme kursseille 
riittävästi osallistujia. Yksityistunteja 
on varattavissa 2–3 eri opettajalta. 
Kurssi- ja yksityistuntivaraukset on 
mahdollista tehdä netissä sähköisesti.

Junioritoiminta – 
Barkov Golf School
Junioritoimintaa pyrimme vire-
yttämään Vantaan Golfpuiston ja 
Hiekkaharju Golfin junioritoimintaa 
yhdistämällä. Golfia jo harrasta-
ville juniorille tulemme vetämään 
viikkoharjoituksia ja leiripäiviä, 
joissa harjoitellaan ja kisaillaan. Ju-
nioreiden harjoitukset toteutetaan 
monipuolisilla rastiharjoitteluilla, 
joissa pidetään lajitekniikoiden ja 
-taidon kehittämisen lisäksi huoli 
myös yleisistä liikuntataidoista ja la-
jin vaatimien perusominaisuuksien, 
kuten koordinaation, tasapainon ja 
nopeuden, harjoittelusta. 

HLR Golf Academy pitää aloittele-
ville junioreille leirejä, jotka kulkevat 
nimellä Barkov Golf School. Leirit 
saivat erinomaisen palautteen ku-
luneena kesänä, ja uskomme niiden 
innostavan junioreita golfleireille 
jatkossakin. NHL-tähti Aleksander 
Barkov tulee vierailemaan kesän 
päätteeksi pidettyyn kaikkien leiri-
läisten yhteiseen Barkov-päivään. 
Leirien jälkeen junioreilla on mah-
dollisuus suorittaa green card. 

HLR Golf Academy tuo uusia tuulia 
opetuspalveluihin
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Klubimme kesän vierasmatka tehtiin 
Naantalin Kultarantaan ja Halikon 
Wiurilaan. Matka toteutettiin pe-
laajien omilla autoilla, ja mukana 
oli yhteensä 15 pelaajaa. Yövyimme 
kauniissa Kultarannassa, missä van-
haan merelliseen luontoympäristöön 
on hienosti rakennettu uusia tasok-
kaita majoitustiloja ja muun muassa 
golfkenttä. Vanhoja rakennuksia on 
muokattu: navetassa oli pitseria, ja 
luhtiaitoissakin saattoi yöpyä. Tar-
jottimen kokoisia pizzoja kehuttiin 
maailman parhaiksi.

Toisena päivänä ajoimme Wiu-
rilaan. Sen kartanon miljöö onkin 
sitten hyvin vanhaa perua: 1700- lu-
vulta olevan aateliskartanon ympä-
ristössä toimivat nykyään museo, ra-

vintola, hostelli, ratsastuskoulu sekä 
golfkenttä. Ennen peliä ehdimme tu-
tustua Wiurilan kartanon ravintolan 
saleihin ja omistajien muotokuviin 
sekä myös nykytaiteeseen vanhaan 
viljamyllyyn järjestetyssä näyttelyssä.

Kultarannan kenttä oli oikein 
hyvässä kunnossa ja mielenkiitoinen 
pelata, kun eteen tuli kallioseiniä ja 
katajia. Kai palloja hieman katosikin.

Wiurilan kentällä kävi melkoinen 
tuuli, mutta ei se tunnelmaa pilan-
nut. Kenttä oli kovahko pohjaltaan ja 
väylät hyvin vaihtelevaiset. Väylillä 
oli jyrkkiä nousuja, näkymättömiä 
mutkia, jos kohta oli peltoakin.

Kävimme Kultarannassa ja Wiurilassa 
kesällä 2016

Talviharjoittelu tagissa
HLR Golf Academy palvelee talvella 
Tapiolan Golfkeskuksessa Golf Cente-
rin myymälän tiloissa. Myös hiekka-
harjulaisille löytyy talviharjoituksia, 
ja kaikki ovat tervetulleita myös 
yleisille kursseillemme ja yksityis-

tunneille. Näistä tiedotamme pitkin 
talvea Hiekkaharju Golfin kotisivuilla 
ja Facebookissa.

Lisää tietoa ja sisältöä toiminnas-
tamme löydät kotisivuiltamme www.
hlrgolf.fi ja www.barkovgolfschool.fi

Lisäksi löydät meidät Facebookis-
ta ja Instagramista

www.facebook.com/HLRGolfAca-
demy

w w w. f a c e b o o k . c o m / B a r k o v -
golfschool

www.instagram.com/hlrgolf

www. ins tagram.com/barkov-
golfschool

Pelimatkan kärkituloksen teki 
Leevi Keränen. Tuloksia lasketaan 
aina, vaikka matka ei ollutkaan var-
sinainen kilpailumatka. Matkoilla on 
tarkoitus tutustua uudenlaisiin peli-
ympäristöihin ja nauttia yhdessäolos-
ta klubilaisten kesken.  Ja mukavaa 
meillä oli!

Kaarina Kuisma

Kultarannan ensimmäisen lähdön lyöntijärjestystä arpomassa.

Anna-Maija ja Riitta Wiurilan pihassa 
pelin alkua odottamassa.
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Toukokuussa naisten tapaamisessa 
tuleva kesä tuntui lupaavan pitkää 
pelikautta, vaan nyt syyskuun tapaa-
misessamme kesä tuntuikin nopeasti 
ohi vilahtaneelta. Onneksi vielä on 
mahdollisuus moniin hyviin syksyn 
kierroksiin. 

Kävimme viimeisenä sovittuna 
naisten syyskuun kuukausipelipäi-
vänä kesän tapahtumia lyhyesti läpi. 
Klubilla oli mukana tapaamisessa 
uusi, tasokas Hiekkiksen Hanna-Lee-
na Ronkainen. Hän jos kuka tuntee 
hyvin naisten golfin, kun hän on en-
tinen ammattilaisgolfari ja nykyään 
golfvalmentaja. Oli mukavaa jutella 
ja tutustua kahvia ja lohileipiä mais-
tellen. Ensi kesälle rakennammekin 
sitten uutta puhtia naisten treeneihin 
ja peleihin.  Pelitaitojen kehittäminen 

kannattaa aina, vaikka meistä naisista 
harva haluaa tulla näytösluontoiseksi 
pelaajaksi. Suurin osa meistä pelaa 
luonnossa liikkumisen ja miellyttä-
vän yhdessäolon takia. 

Naisten sunnuntaina kesäkuussa 
pelasimme perinteisesti hatussa ja 

Naisten kesä meni nopeasti

Riitta Brander, Pirjo Lappi ja Kirsi Salo, naisenergiaa naisten sunnuntaina.

hameessa. Mukaan oli kutsuttu myös 
caddieita. Kaunista oli ja melko kyl-
mää, mutta oikein mukavaa.

Naisten viikkokisoissa olisi voinut 
olla enemmänkin pelaajia.  Marras-
kuun kauden päätösjuhlassa sitten 
saamme kuulla tarkemmat tilastot.

Meille naisille kentän ja muun 
ympäristön viihtyisyys on tärkeä. 
Keväällä sovimme tekevämme osal-
tamme pienen ekoteon ja kentällä 
kulkiessamme keräävämme katkotut 
tiit ja muutakin pientä roskaa pois. 
Sopimus on pitänyt: oranssit tiiaus-
paikat ovat kunnossa toisin kuin 
keltaiset.  Kiitos siitä kuuluu tarkka-
silmäisille ja notkeapolvisille naisille! 
Klubitalon ympäristön somistus huo-

mattiin myös; Hanna-Leena taitaa 
olla ollut asialla. 

Viime aikoina on kenttien ym-
päristöystävällisyys nostettu esiin. 
Viheralueet on aiemmin todettu 
positiivisiksi hiilinieluiksi. Tutkitusti 
golfissa suurin hiilijalanjälki aiheu-
tuu automatkoista kentälle. Useat 
ajavat kymmeniä kilometrejä ken-
tälle. Hiekkaharjussa on harvinainen 
mahdollisuus pelata pienin hiilija-
lanjäljin, kun useat asuvat lähellä ja 
kentälle pääsee myös sähköjunalla.  
Bägikaappeja vain toivotaan lisää; 
jono etenee hitaasti.

Hyvää talvikautta kaikille; pian 
sekin menee ja pääsemme uusille 
nurmille!

Kaarina Kuisma
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Hiekkisläiset saivat syyskuussa tilai-
suuden päästä tutustumaan United 
Golf Groupin kahteen muuhun toi-
mipisteeseen pääkaupunkiseudulla. 
13. syyskuuta vuorossa oli Golf Park 
Leppävaara. Leppävaarassa tutkailtiin 
pelaajien lyöntejä Trackmanin avulla 
ja testattiin lähipelitaitoja Golfliiton 
lähipeliradalla. Lähipeliradan kolme 
parasta – Kimmo Rantanen, Leena 
Saarinen ja Kirsi Salo  –  palkittiin 
pienimuotoisilla palkinnoilla tutus-
tumisillan jälkeen. 20. syyskuuta 
hiekkisläiset pääsivät katsastamaan 
vielä Vantaan Golfpuiston rakenteilla 

Hiekkaharjulaisten tutustumispäivät 
United Golf Groupin toimipisteissä

olevan kentän opastetulla kävelyret-
kellä. Tutustumiskierrosten lisäksi 
ohjelmaan kuului molempina iltoina 
myös makkara- ja virvoitusjuoma-
tarjoilu.
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22 vuoden taival Hiekkaharju Golfin 
puuhamiehenä päättyi heinäkuussa. 
Uudet nuoret voimat jatkavat tästä 
eteenpäin. Onhan aika jo yli-ikäisen 
jäädä eläkepäivien viettoon.

Sirkkiksen kanssa olemme eläneet 
symbioosissa Hiekkaharju Golfin 
kanssa vuosikymmenet ja sinä aikana 
olemme nähneet vauvojen kasvavan 
aikuisgolfareiksi, joidenkin aikuisgol-
fareiden siirtyvän ajasta ikuisuuteen 
sekä useita muita hiekkisläisten golfa-
reiden elämän vaiheita. Kaikkia meitä 
on yhdistänyt golf ja klubimme per-
hehenkisyys – olemme voineet jakaa 
niin ilot kuin surutkin jäsentemme 
kanssa. Olemme pyrkineet luomaan 

Eläkeläisgolfia
kodikasta henkeä klubiimme. Nyt se 
tehtävä siirtyy uusille voimille.

Jättikiitokset niille sadoille kan-
nustaville ystäville, jotka ovat olleet 
innostavia ja auttaneet jaksamaan 
joskus pitkiä ja raskaita työpäiviä. 
Niistä toisista – vähälukuisista – 
emme puhu. Paljon on vettä virran-
nut Rekolanojassa näiden vuosien 
aikana – alussa oli 11 hehtaaria ja 
9 par3-reikää, ei klubitaloa, vihe-
riöt leikattiin kotiklipoilla, yhtiö 
konkurssikypsä ja Suomi lamassa. 
Paljon on saatu aikaan noiden aiko-
jen jälkeen, mutta tehtävää jäi vielä 
seuraajillekin.

Evästyksenä jatkajille haluamme 
muistuttaa: hiljaisen pienen ihmisen 
onnellisuus on tärkeämpää kuin 
kovaäänisten vaatijoiden oikkujen 
tyydyttäminen.

Evästyksenä hiekkisläisille: säi-
lytetään Hiekkiksen ystävällinen 
ja lämmin henki ja vastaanotetaan 
uudet tulijat ystävyydellä.

KIITOS kaikille!

Pexi ja Sirkkis

P.S.  Emme  aja kauas, vaan tulemme 
lähelle pelaamaan Hiekkaharjuun!



9

Kauden 2016 parhaita

Wappukisan voittajapari oli Tommi Aalto 
ja Tomi Karttunen. Tomi Karttunen 
puuttuu kuvasta.

Tapio Päiväniemi ja Esko Vattulainen 
sijoittuivat wappukisassa toiseksi.

Tapio ja Anita Tirkkonen, wappukisan 
kolmospari.

Ulla Väistö ja Marja-Liisa Ripatti olivat 
wappukisassa neljänsiä.

Jari Rantalainen, CGW Openin voittaja.

Tom Lehti nappasi toisen sijan CGW 
Openissa.

Jukka Kuivalainen, CGW Openin kol-
mas.

Esko Vattulainen sijoittui neljänneksi 
CGW Openissa.

Syyskisan miesten ja naisten sarjojen 
voitot nappasivat Pekka Soikkeli ja Anita 
Tirkkonen hienoilla 39 pisteen tuloksilla. 
Parhaan scr-tuloksen tehtaili Jari Ran-
talainen.”

Pexi Cupin finaalikaksikko, Timo Turu-
nen ja Kimmo Rantanen

Kapteenin kannun kärkikolmikko ja 
kapteeni.

Kinkkukisan pistebogey-voittaja Antti 
Vanninen.

Kinkkukisan parhaasta scratch-tulokses-
ta vastasi Tom Lehti.

Texas Trio Scramblen voittajat yhteis-
kuvassa.
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Kauden 2016 tapahtumia

Markku Palo, Kimmo Rantanen, Sirkka-Liisa Reis ja Pekka Nikkanen avaamassa 
kautta 2016.

Asta Saarelma ja Aila Jukarainen vap-
putunnelmissa.

Sanna Kaivola ja Olga Gordeeva viettä-
mässä naisten sunnuntaita.

Kostea alku Original Sokos Hotel Vantaa 
Openille.

Tunnelmia Cross country pariscramblen 
palkintojenjaosta.

Kapteeni Kimmo Rantanen sai oman 
muistolaatan klubitalon seinälle.
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Tunnelmia UAS:n reikäpelistä HieG-Peuramaa.

Aktiiviset tasoitukset 2016

TOP 50

Antti Eskelinen  4,4
Tom Lehti  7
Riku Routarinne  7,9 
Jari Rantalainen  8 
Kimmo Rantanen  9,3 
Reino Kallio  9,4 
Anne Heiskanen  9,5 
Esa Kokkonen  9,9 
Kai Miikki  10 
Kimmo Suur-Uski  10,8 
Jussi Kortelainen  11,2 
Petteri Schutschkoff  11,3 
Markku Eskelinen  11,4 
Esko Vattulainen  11,4 
Pasi Lepistö  11,6 
Harri Hyttinen  11,6 
Tarja Ruuskanen  11,6 
Timo Ruuskanen  11,7 
Ilkka Pyrrö  11,7 
Minna Mäkinen  11,8 
Arto Bergdahl  12 
Ilkka Laanti  12,1 
Eila Hellas  12,1 
Tommi Aalto  12,1 
Juha Haapavirta  12,5 
Leevi Keränen  12,5 
Timo Karjalainen  12,6 
Timo Turunen  13,4 
Jukka Kuivalainen  13,6 
Isto Puttonen  13,8 
Jukka Rajala   13,9 
Erkki Järvinen   13,9 
Pekka Nikkanen   13,9 
Timo Ahvenainen   13,9 
Jouni Suontakanen   14,1 
Timo Calonius   14,1 
Jouko Salminen   14,2 
Esko Paulus   14,2 
Tapio Päiväniemi   14,4 
Mauri Jurvanen   14,6 
Anita Tirkkonen   14,6 
Lauri Ahonen   15 
Timo Kuoremäki   15,1 
Jorma Kilponen   15,2 
Hannu Salonen   15,2 
Harri Lindholm   15,3 
Markku Palo   15,5 
Aleksi Kilpiä  15,6 
Marko Kosonen  15,6 
Topi Kuronen  15,6
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Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja tasoituksen mukaan * 
Tasoitusryhmä Naiset  Miehet  Yhteensä  
Klubitasoitus: yli 36 102  119  221  
Ryhmä 1: alle 4,5 0  2  2  
Ryhmä 2: 4,5 - 11,4 1  20  21  
Ryhmä 3: 11,5 - 18,4 8  90  98  
Ryhmä 4: 18,5 - 26,4 28  138  166  
Ryhmä 5: 26,5 - 36,0 97  130  227  
Yhteensä 236  499  735  
 

Aktiivinen ryhmittely sukupuolen ja iän mukaan * 
Ikäryhmä Naiset  Miehet  Yhteensä  
Alle 25 vuotta 10  58  68  
25-60 vuotta 125  268  393  
Yli 60 vuotta 101  173  274  
Yhteensä 236  499  735  
	  

HieG jäsenet 2016
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Mestarit 2016

Vasemmalta oikealle: Eila Hellas, naisten seniorimestari. Tom Lehti, miesten seniori-
mestari. Jussi Saastamoinen, HieG:n juniorimestari. Arto Sahamies, seniorimiesten 
toinen. Anne Heiskanen voitti HieG:n mesta-

ruuskilpailuiden naisten sarjan.

Vasemmalta oikealle: Jussi Kortelainen, HieG:n mestaruuskilpailuiden miesten sarjan 
toinen. Kimmo Rantanen, miesten sarjan voittaja. Jari Rantalainen, mestaruuskil-
pailuiden kolmas miesten sarjassa.
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United Golf Groupin toimipisteet 
kartalla

Vantaan Golfpuisto

Golf Park Leppävaara
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Lämmin kiitos kuluneesta pelikaudesta 2016 kaikille osakkaille, 
jäsenille, koko asiakaskunnalle, yhteistyökumppaneille ja 

koko henkilökunnalle! Levätään, pidetään kunnosta huolta ja 
odotetaan uutta golfintäyteistä kevättä 2017! 

United Golf Group Oy 
Tikkurilan Golfkeskus Oy 

HieG ry



CITYGOLF      Hiekkis
Syksy 2016

Yhteystiedot

Hiekkaharju Golf
toimisto@hieg.fi  0102 922 814
Marko Mäkelä
marko@hieg.fi  0102 922 813 
 

PL 122  01301 VANTAA
Tennistie 9, Hiekkaharjun urheilupuisto

www.hieg.fi


