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Puheenjohtajan palsta:

Tyyntä myrskyn jälkeen...
Viime kaudella liikkui runsaasti huhuja golfin pelaamisen vaikeuttamisesta. Lehdissä, uutisissa ja internetin golfsivustoilla
keskusteltiin vilkkaasti golfin pelioikeuksien kehittämisestä.
Suomen Golfliitto asetti työryhmiä luomaan järjestelmän,
jolla pelaamisen kustannukset saataisiin vastaamaan hoitoja vastikekustannuksia. Satasivuisia raportteja ja ehdotuksia
lähetettiin golfseuroille kommentoitavaksi. Kuitenkaan tästä
paljon puhutusta ja suurta julkisuutta saaneesta ehdotuksesta
ei saatu käyttöön juuri mitään - mutta koko golfyhteisö sai
ajattelemisen aihetta. Käydyn keskustelun perusteella tuli
varsin selväksi, että kukaan ei ole oikein tyytyväinen nykytilanteeseen.
Suomen Golfliitto ehdotti myös lukuisia yhdistyksen sääntömuutoksia mm. että golf-osakeyhtiöt
hyväksyttäisiin Golfliiton jäseniksi. Ehdotuksen vuoksi keskusteltiin siitä tarvittaisiinko tämän jälkeen
golfseuroja, jos osakeyhtiöt voisivat myös huolehtia jäsenyyteen liittyvistä asioista (jäsenkortit ym).
Mielestäni nyt olisi korkea aika toteuttaa pelaajien haluamia muutoksia. Golfin pelaamiseen liittyvät
rakenteelliset epäkohdat ovat kaikkien tiedossa. Siksi on aika turhauttavaa, että mitään muutoksia ei
saatu aikaan. Uudistaminen ja muutosten tekeminen vaatii aina päättäväisyyttä ja rohkeutta. Tällaista
riskinottohalua ei tällä kertaa löytynyt. Maaliskuussa pidetty Golfliiton ylimääräinen liittokokous ei
hyväksynyt ehdotuksia vaan palautti ne uudelleen valmisteltaviksi. Uusimaa ja Itä-Suomi olivat ne
alueet, joilta löytyi eniten vastustusta. On mielenkiintoista seurata miten suunnitelmat etenevät ja
minkälaista keskustelua asiasta käydään jatkossa.
Liiketalouden yleiset säännöt pätevät myös golfyhtiöihin: kannattamaton toiminta ei tee hyvää yhtiön
taloudelle. Golfyhtiölle on siis kestämätöntä, jos greenfee-maksu ei kata pelikierroksen kustannuksia.
Halvat greenfeet panevat myös miettimään golfosakkeen omistamisen mielekkyyttä. Jokaisen golfin
harrastajan pitää arvioida oma panostuksensa lajiin omista lähtökohdistaan. Elämäntilanteet vaihtelevat
ja jossakin vaiheessa elämä sallii vain muutaman kierroksen kaudessa, joskus vuokrapelioikeus on hyvä
vaihtoehto ja joskus voi olla paikallaan hankkia golfosake. Näitä kaikkia vaihtoehtoja pitää olla tarjolla
golfareille – mutta ilman, että ne raunioittavat golfyhtiön talouden.
Golfin harrastajille tehdyt kyselytutkimukset osoittavat selvästi, että pelaajan ikä vaikuttaa
pelimieltymyksiin: nuoret aikuiset pelaavat mielellään monilla eri kentillä kauden aikana kun taas
varttuneemmat harrastajat keskittyvät mieluummin oman kentän tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.
Tähänkin asiaan on Hill Sidessä paneuduttu. Osakeyhtiö tutkii jatkuvasti eri vaihtoehtoja ”Alliansseille”,
jolloin pelaavat osakkaat pääsevät pelaamaan vastaavan tasoisia kenttiä toimistomaksun hinnalla.
Hill Side Golf otti rohkean askeleen ja kauden alussa avataan uusi Valleyn kenttä kaikille golfin
pelaajille. Valleyn kenttä on tietääkseni ensimmäinen virallinen 18-reikäinen golfkenttä, jolle ei
edellytetä green cardin suorittamista eikä minkään golfyhteisön jäsenyyttä. Tämä toimintamalli antaa
jokaiselle mahdollisuuden tutustua golfiin ja aloittaa pelaaminen ilman sen kummempia sitoumuksia ja
taloudellisia satsauksia. Sitten kun pelitaidot kehittyvät ja pelihalu kasvaa niin voi ryhtyä miettimään
mitä lajilta haluaa ja minkälaisia panostuksia tähän harrastukseen haluaa tehdä.
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Golfin harrastajien määrä kasvoi viime pelikaudella yli 3 % eli pelaajapotentiaalia tulee koko ajan lisää.
Hill Side Golfin kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus, sillä Hill Side Golf on loistava vaihtoehto
golfin pelaajalle. Meillä voi valita joko pay and play -pelaamisen tai pelioikeuden, joka tarjoaa laajemmat
pelimahdollisuudet.
Golfseuramme syyskokouksen päätös jäsenmaksun korottamisesta on myös aiheuttanut keskustelua.
Totean, että jäsenmaksun korotus oli välttämätön, jotta seura voi tarjota jäsenilleen hyvät ja kattavat
harrastusmahdollisuudet. Seuramme jäsenmaksu asettuu alueen golfseurojen keskitasolle ja uskon
jäsentemme ymmärtävän korotuksen perustelut.
Golfseuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Yleensä näihin kokouksiin
osallistuvien henkilöiden määrä on valitettavan pieni. Jäsenet saavat kokousaineiston hyvissä
ajoin etukäteen, joten tutustumisaikaa pitäisi olla riittävästi. Kokousasiat käsitellään ja päätetään
kokouksissa yhdistystoimintaa koskevien lakipykälien mukaisesti. Yhdistyksen luottamushenkilöiden
mahdollisuudet käydä läpi kokouksissa käsiteltyjä asioita kokousten ulkopuolella ovat hyvin rajalliset.
Sen vuoksi toivon, että jäsenet käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan nimenomaan niissä kokouksissa,
joissa asiat käsitellään ja päätetään. Toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan kokouksiin vaikuttamaan.
Luonnollisesti koko hallitus ja toimikuntien jäsenet vastaavat jäsenten kysymyksiin ja ottavat vastaan
kehitysideoita. Hallitus kokoontuu useita kertoja kauden aikana ja käsittelee myös jäsenten esille
tuomia asioita, joten rohkeasti vain kertomaan meille uusista ideoista.
Green cardin suorittamiseen saatiin huomattavia parannuksia alkavalle kaudelle. Hyväksymissäännöissä
korostetaan nyt pelin sujuvuutta eikä niinkään pelitaitojen riittävyyttä. Kapteenimme kertovat tästä
palstoillaan lisää.
Olemme saaneet myös risuja käytöksestämme. Golfkentän naapurikiinteistöjen omistajat ovat
todenneet, että pallojen noutamisen toisten pihoilta kieltävät taulut eivät tehoa. Pallon hakeminen
rajan takaa vaikka vain muutaman metrin päästä on myös rajan ylitys ja siten ehdottomasti kielletty!!!
Kieltotaulut on tehty noudatettaviksi. Toinen asia ovat kielelliset negatiiviset purkaukset, jotka
tyynellä säällä kuuluvat yllättävän pitkälle. Kunnioitetaan naapurimme kotirauhaa, sillä golfkentältä
kaikuvat alatyylin ilmaisut, noitumiset ja sadattelut eivät kuulosta mukavilta kenenkään korvissa.
Ne eivät myöskään mitenkään paranna golfin julkisuuskuvaa. Meidän jokaisen tehtävänä on opastaa
kanssapelaajiamme tässä asiassa – sekä omia jäseniämme että vieraspelaajia.
Nyt on aika siirtää hallinnolliset asiat taka-alalle ja keskittyä asian ytimeen – golfin pelaamiseen.

Antoisia golfhetkiä kaikille!
Jyrki Nykänen, puheenjohtaja
Hill Side Golf Club Ry
PS. Yhdistyksemme hallinto uudistui merkittävästi kuluvalle kaudelle. Ansioituneet kapteenimme
Matti ja Elina sekä junioritoimikunnan vetäjä Petri siirtyivät omasta toivomuksestaan pois tehtävistä,
joita he olivat hoitaneet usean vuoden ajan. Haluan kiittää heitä kaikkia seuramme ja sen jäsenistön
eteen tehdystä työstä.
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Toimarin huoneesta
Maailma muuttuu, kaikki muuttuu. Vai muuttuuko? Arabimaissa valta vaihtuu, luonnonkatastrofit
seuraavat toinen toistaan, ilmasto muuttuu jne. mutta muuttuuko golf pelaaminen ja osakkuus?
Väsymiseen asti on puitu sitoutumattomasta jäsenestä ja osakkeen omistamisen etuisuuksien
kasvattamisesta.
Me olemme ainakin yrittäneet pienellä osalla muuttaa golfin pelaamista Hill Sidessa. Hill Course
on jatkossa enemmän osakkaiden ja pelioikeutettujen sekä heidän vieraidensa käytössä ja uusi Valley
Course on vieraspelaajien sekä yritystapahtumien keskipisteenä. Vieraspelaamisen hinnoittelu uudelle
kentälle on pyritty tekemään mahdollisimman houkuttelevaksi.
Kristallipallo näyttää mielenkiintoista kesää. Jos sammakkomieheen on uskominen tulee lämmin
ja vähäsateinen kesä. Uusi kenttämme on saanut jo nyt valtavasti huomiota, eikä pelkästään
mahdollistamalla pelaaminen ilman jäsenyyttä vaan myös sillä, että arvostetut kollegani ja kilpapelaajat
ovat todenneet kentän olevan kisavirityksessä erittäin haastava.
Olemme asfaltoineet kentällämme olevia polkuja helpottaaksemme kävelyä sekä estääksemme
leikkuukoneillemme aiheutuneita vaurioita sateen jälkeen nurmikolle ajautuneista polkujen
pintakivistä. Pieniä perusparannuksia on tehty ja tullaan tekemään kauden aikana. Haluankin
muistuttaa turvallisuudesta kaikkia pelaajia sekä kenttähenkilökuntaa kohtaan. Kenttähenkilökunta on
aina etuoikeutettu kentällä. Huomioithan heidän antaman merkin lyöntioikeudesta.
Yhdistys toiminnassa paras palkinto on kun jäsenet osallistuvat mahdollisimman aktiivisesti
järjestettyihin kilpailuihin ja tapahtumiin. Olkaa yhteydessä jaostojen vetäjiin ja tulkaa mukaan
toimintaan. Se ei ota vaan palkitsee.
Meitä Hill Siden jäseniä on vajaat kaksi tuhatta. Sovitaanko, että jokainen tuo yhden lähtöryhmän
tutustumaan uuteen Valley Courseen?

Muistetaan pieni pilke silmäkulmassa ja let`s go meininki
niin saletisti natsaa…
Käytettävissänne,
Lassi Kiviniemi, toimari
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Kapteenien terveiset
Meillä on yhdessä ilo aloittaa kausi uusina kapteeneina. Matti Kokkinen ja Elina Ulpovaara ovat
hoitaneet näitä pestejä useamman vuoden ajan ennen meitä. Heitä on kiittäminen ansiokkaasti
hoidetusta tehtävästä. He ovat jatkaneet monia perinteitä klubilla ja luoneet uusia toimivia käytäntöjä
meidän kaikkien jäsenten hyväksi. Positiivisella asenteella ja aina iloisella mielellä ovat he olleet
loistava klubimme käyntikortti vieraspelaajille ja myös vieraillessaan vieraskentillä. Kiitos vielä kerran!
Meiltä uusilta kapteeneilta hymy meinasi tosin hyytyä kun poseerasimme Hill Sidessa eräänä lumisena
tammikuun pakkaspäivänä. Sen verran oli kylmä keli. Siellä näytti oudon autiolta ja rauhalliselta,
jotenkin epätodelliselta. Eipä aikaakaan kun klubitalon ovet ovat taas auki, luonto alkaa vihertää ja
liput liehuvat entistä useammalla griinillä.
Haluamme toivottaa omalta osaltamme kaikille aurinkoista kevättä ja golfkauden avausta. Haastakaa
meitä uusilla ideoilla, ruusut ja risut, kaikki on tervetullutta palautetta. Vain niin osaamme parhaiten
vastata teidän tarpeisiin ja kehittää toimintaa omalta osaltamme.

Tapaamisiin,
Terho ja Riikka

Terho Lehervo:

Olen Terho Lehervo 55 v. Nummelasta ja Hill Siden uusi Kapteeni. Kotona asuvaan perheeseen
kuuluvat vaimo Salli ja tytär Riikka 17 v. , jotka myös harrastavat golfin jaloa lajia. Pesästä ovat jo
lentäneet vanhemmat lapset, tytär 30 v. ja poika 33 v. Itse olen aloittanut golfin pelaamisen vuonna -88
Tarina golfissa Siilinjärvellä.

Riikka Vanha-aho:

Hei, nimeni on Riikka Vanha-aho. Asun Nummelassa ja olen Hill Siden uusi Ladykapteeni ja
naistoimikunnan puheenjohtaja. Golf on kuulunut harrastuksiini vuodesta 2003 ja koukuttanut
vuosi vuodelta yhä enemmän. Perheeseeni kuuluu golfaava aviomies Kaitsu sekä muutaman vuoden
harrastuksen parissa olleet 12-vuotiaat tyttäremme Maija ja Iida.
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Naisten tapahtumat kaudella 2011
Season Start 10.5. klo 18.00

Naisten kauden avajaistapahtuma pidetään Ainon päivänä 10.5. klo 18.00 rangella. Tule
kuuntelemaan kauden tapahtumista ja tapaamaan muita ladygolfareita.

Naisten sunnuntai 12.6.

Perinteistä valtakunnallista Naisten sunnuntaita vietetään golfklubillamme 12.6. Ohjelmassa on
tapahtumia niin vasta golfista kiinnostuneillekin kuin useamman kauden pelanneillekin.

Kukkulan Kuningatar open 17.7.

Oma naisten avoin kilpailu Kukkulan kuningatar pelataan 17.7. Kisassa on kaksi sarjaa:
tasoituksellinen lyöntipeli naisille, joiden tasoitus on 18,4 tai alle ja pistebogey naisille,
joiden tasoitus on 18,5 tai yli.

Naisten peli-illat
		
		
		
		
		
		
		
		

Kukan päivä perjantai 13.5. klo 16.30
Kielon päivä tiistaina 14.6. klo 16.30
Marketan päivä keskiviikko 20.7. klo 16.00
Lahjan päivä sunnuntai 7.8. klo 14.00

Elokuun peli-iltapäivä on samalla naisten kauden päätöstapahtuma. Kisan jälkeen on iltapalaa ja
ohjelmaa ravintolassa. Muiden peli-iltojen jälkeen puidaan tuloksia pienen purtavan kera naisten
pukuhuoneessa. Pelit pelataan vuoron perään pistebogina ja lyöntipelinä. Tänä vuonna pelataan
myös sarjakilpailu, johon otetaan huomioon kolme parasta kilpailutulosta. Olet toki tervetullut
mukaan ilman kisaamistakin eli pelaamaan hyvässä seurassa.

Birdie- ja Par-kilpailut

Kuka tekee kauden aikana eniten birdie:jä? PAR-kilpailu on tarkoitettu niille naisille, joiden hcp on
yli 36. Naisten pukuhuoneessa Birdie-mäki ja Par-puu odottavat tuloksianne.

Lady Eclectic

Mikä on sinun kesän paras ”kertymätulos”? Kertymätuloksella tarkoitetaan kierroksen tulosta, jossa
jokaisella yksittäisellä reiällä on pelaajan paras sillä reiällä tekemä tulos. Pelaamme eclecticiä
Hill Coursella. Eclecticissä on kaksi sarjaa tasoitusten mukaan: Ellit (tasoitus 18,5-36) ja Ullat
(tasoitus >36).

Ystävyysottelut

Pelaamme tänä kesänä kaksi naisten omaa ystävyysottelua. Nordcenterin ladyt tulevat meille vieraaksi
ja me menemme Kurk Golfiin. Tarkkaile ajankohtia ilmoitustauluilta.
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WANTED

Mr Hill Side

Vuoden 2011 Herrasmiespelaaja
Etsitään kohteliasta, kannustavaa ja tasa-arvoista miestä
ehdottomasti elävänä!
Nähty liikkumassa Vihdin Jokikunnalla.
Etsitty on rauhallinen ja kiistatta kiinniottamisen arvoinen.

Ladyt, äänestäkää!
Ohjeet naisten pukuhuoneen ilmoitustaululla.
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Pro palveluksessanne
Parannamme myös opettajien tavoitettavuutta ja otamme kesällä sähköisen ajanvarauksen käyttöön
NexGolfiin. Voit katsella vapaita aikoja ja varata palveluita vuorokauden ajasta riippumatta.
Opettajien määrä tuplaantuu kun vuosia ammattilaiskenttiä kiertänyt Hanna-Leena Ronkainen tulee
mukaan vahvistamaan opetustoimintaa.

Joonas Paanasen terveiset

Terve Hilliläiset,

Kesä tulee kovaa vauhtia ja kohta on aika kaivaa mailat autotallista ja suunnata ruoholle.
Kauden alkuun suosittelen lämpimästi kaikentasoisille pelaajille perusasioihin paneutumista opettajan
avustuksella. Pidempiaikainen yksilöllinen ja tavoitteellinen harjoittelu ammattilaisen kanssa on
loistava tapa parantaa omaa peliä. Jo pienilläkin tekniikka parannuksilla ja harjoittelulla muuttuu
itse peli paljon nautittavammaksi. Miltä kuulostaisi kierros ilman 3putin griinejä tai palloa hillin väylä
numero14 vedessä.
Opetuksessa pyrin yksinkertaisuuteen ja helposti ymmärrettävään opetukseen. Käytän opetuksen
apuna erilaisia opetusvälineitä sekä highspeed kameraa ja svingianalyysi ohjelmaa.
Itsellä talvi on kulunut valmentaessa ja koulutuksia käydessä. Alkanut golfin 4-tason koulutus ja
Valmentajanammattitutkinto ja useat PGA:n järjestämät koulutukset ovat tuoneet lisää tietoa, taitoa
ja ymmärrystä golfista.

Tervetuloa viihtymään ja oppimaan tunneilleni!
Iloista kautta 2011 kaikille toivottaa,

Joonas, pro
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Pro palveluksessanne

Hanna-Leenan terveiset,

Tervehdys kaikille täältä Hill Sidesta!
Tätä kirjoitettaessa hanget ovat vielä maassa ja pakkaset paukkuu, mutta ensi kesän ohjelmia
puuhastellaan kovaa vauhtia. Olen tosiaan laajentanut hieman toimialaani seurassa edustuspelaajasta
opettajaksi ja ensi kesänä minut tulee näkemään lähes päivittäin Hill Sidessa.
Olen mukana junnutoiminnassa, vedän useita kursseja ja yksityisopetusta on varattavissa niin paljon
kuin kalenteri antaa myöten. Olen varmasti monille vielä uusi tuttavuus, sillä edelliset vuodet ovat
menneet kilpakentillä Ladies European Tourilla, eikä kotimaassa ole ehtinyt juurikaan olemaan. Tulkaa
siis kauden alkaessa rohkeasti nykäisemään hihasta ja kyselemään lisää opetuskuvioista.
Olen viihtynyt Hill Sidessa todella hyvin, täällä on erinomainen porukka ja ihanan avoin ja seurallinen
ilmapiiri. Odotan siis innolla tulevaa kautta, kun pääsen olemaan enemmän menossa mukana ja
tutustumaan paremmin teihin.
Toivoisin näkeväni ensi kesänä paljon vipinää ja vilskettä Hillin harjoitusalueilla ja harjoittelu on
mukavaa ja tehokasta, kun ammattilaisen opastamana tietää mitä treenata!

Tervetuloa viihtymään ja oppimaan tunneilleni!
Iloista kautta 2011 kaikille toivottaa,

Hanna-Leena, pro

Yhteystiedot ja lisätietoa opetuksista:
www.hillsidegolf.fi
www.golfopetus.fi
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Seppo Kiviniemi:

Senioritoiminta
Historiaa
Tämä kausi on senioritoimikunnan 7. toimintavuosi. Perustaminen tapahtui
14.7.2005. Tämä on uskottava, kun katselee vanhoja vuosikirjoja vuodesta
2005 lähtien.Seniori-ikäisten seuran jäsenten määrä on kasvanut tuon alun
n. 140 nykyiseen n. 470 luonnollisista syistä.
Senioritoimikunnan kokoonpano on vaihdellut oikeastaan suhteellisen vähän. Aivan alkuperäisistä
7 perustajajäsenestä on vielä jäljellä 4. Vuosien varrella on jäsenyydestä luopunut 4 ja tilalle tullut 5.
Nykyinen vahvuus on 8 jäsentä.
Senioritoimikunnan tarkempi historiikki kirjoitetaan varmasti jossain vaiheessa, esimerkiksi seuran
täyttäessä 10 vuotta 2013. Toimikunnan puheenjohtaja lupautuu säilyttämään salaisen arkistonsa
käytettäväksi tähän tarkoitukseen.

Vertailua muihin senioritoimikuntiin
Meidän toimintamme selviää vuosittaisista toimintasuunnitelmistamme, jotka sinällään ovat
toteutuneet kohtuullisesti. Kun katsellaan muutamien muiden senioritoimikuntien toimintaa,
niin ehkä merkillepantavin ero löytyy ns. oheistoiminnasta. Kulttuuriharrastusta eli teatteria ym.
löytyy samoin kuin urheilua esim. keilailua. Kulinaarisia nautintoja näytetään myös harrastettavan.
Systemaattinen pron vetämä harjoittelu on monen ohjelmassa ympäri vuoden. Merkillepantavaa on
myös runsas kotimainen ja ulkomaille suuntautuva golfmatkailu.
Meillä senioreistamme osallistuu noin 10% järjestämiimme tapahtumiin. Lisäisikö kilpailu- tai
sosiaalisen tarjonnan lisääminen osallistusmisaktiviteettia. Vai onko niin, että tuo 10% on yleispätevä
määrä kaikilla klubeilla tarjonnasta riippumatta. Tällaisia kysymyksiä herää.

Kauden ohjelmasta
Toukokuun alussa on perinteinen avajaisilta, jossa kerrotaan ja on tilaisuus kysellä. Yleisesti mennään
aikalailla perinteisesti. Toimikunnan järjestämässä ohjelmassa on edelleen kuukausikilpailut, reikäpelija lyöntipelimestikset sekä ladyjen järjestämät hauskat scramblet (tms). Lisäksi yritämme päästä edelleen
jatkoon Uudenmaan senioreiden reikäpelimestaruuskarsinnan lohkosta 1. Senioritoimikuntavierailuja
meillä on 7. Vieraissa 4 ja kotikentällä 3 vastavuoroisuusperiaatteella. Lisäksi matkailemme vähän
kotimaassa ja ulkomailla. Toimintasuunnitelmamme on ollut seniorisivulla netissä jo viime vuoden
puolelta, joten katsonette tarkemmin sieltä ja sieltähän aina löytyy myös ajantasaista tietoa.

Palkinnoista
Valtiovarainministeriön ohjauksen mukaisesti pyrimme pienentämään hiilijalkojemme jälkiä. Tämän
pyrkimyksen mukaisesti yritämme välttää jatkossa ylisuurien palkintojen jakoa kilpailuissamme
pärjänneille. Valitamme linjanmuutosta. Kunnia kyllä voittajille säilytetään.

Lopuksi
Oheinen kuva ei ole allekirjoittaneesta, vaan kertoo minkälaista oli golffata Australiassa joulukuussa
2010. Kenguruilla on suuret ja kauniit silmät sekä pitkät silmäripset.

Seppo Kiviniemi, senioritoimikunnan pj.
14

Janne Hartemo:

Tiskin takaa
On olemassa sanonta ”ainoa pysyvä on muutos”. Tämä pyörii itselläni
usein mielessä kehittäessämme Hill Siden toimintoja. Tällä kertaa tämä
osuu lähimmäksi Valley Coursen laajennuksen tuomaa muutosta kenttien
käyttämiseen. Onneksi kaikki asiat eivät kuitenkaan ole muuttumassa,
caddie masterien toiminta pysyy hyvin pitkälti samoissa raameissaan
aikaisempien vuosien viitoittamilla teillä.
Haastetta kyllä riittää, siitä pitävät jälleen kasvavat pelaajamäärät huolen.
Hill Side on saanut vahvan jalansijan Länsi-Uudenmaan golfareiden
keskuudessa ja omien pelaajien lisäksi saamme palvella myös lähes kaikkien
suomen vierasseurojen edustajia kausittain. Aika hyvä otanta suomen
seuroista on ollut kaudella 2010 nimittäin edustettuna, 124 seuraa
kaikkiaan 128 seurasta.
Ajanvarausjärjestelmä NexGolf uudistuu jatkuvasti ja paljon uutta on jälleen tullut kaudelle 2011.
Palvelua kehitetään pääsääntöisesti käyttäjälähtöisesti ja mielellämme välitämme kehotusehdotuksia
eteenpäin. Uutuutena esimerkiksi NexGolfin sisäänkirjautumisen jälkeen löytyvä ”Ystävät” osio.
Täällä voitte pyytää pelikavereitanne omiksi ystäviksi, jolloin näette heidän aktiiviset varaukset
sekä yhteystiedot. Sosiaalista puolta tullaan jatkossa kehittämään muun muassa viestinnän osalta.
Muutoksen pysyvyys caddie mastereiden toiminnassa ja toiminnoissa on myös käyttäjälähtöistä. Olkaa
aktiivisia palautteen kanssa, pienetkin asiat voivat vaikuttaa paljon toimintaamme.

Tervetuloa!
Janne Hartemo, Head Caddie Master
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Sun City: Gary Player Golf kierroksella syksyllä 2010.
(Kirjoittaja ensimmäinen oikealla.)
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Kenttäkuulumisia
Pohdintoja kentästämme
Kauden 2011 tärkein puheenaihe Hill Sidessa on uusi Valleyn Pay & Play-kenttämme. Odotuksia ja
toiveita on esitetty kentän suunnittelun ja rakentamisen edetessä. Peliaika, turvallisuus ja tietenkin
pelaajamäärät, jotka vaikuttavat merkittävästi myös Hill Siden talouteen, ovat puhuttaneet.
Väylien pelijärjestykseen puuttumatta, on kentän turvallisuus ja pelattavuus puhuttanut. Riskit on
kartoitettu ja niiden mukaisesti on suunniteltu ja toteutettu, mutta vasta oikea elämä tulee osoittamaan,
miten tässä työssä on onnistuttu. Kentän rakentuminen on tietenkin useiden vuosien työ ja lopputulos
muovautuu pikkuhiljaa ympäristön kasvun myötä sellaiseksi, johon suunnittelutyössä on tähdätty.
Meidän tuleekin olla valmiit tekemään sellaiset muutokset, jotka edistävät kentän turvallisuutta,
pelattavuutta tai peliviihtyvyyttä. Palaute meiltä golfareilta on siis erittäin tärkeää, jotta uudesta
kentästämme tulisi yhtä haluttu ja arvostettu peliareena kuin Hillimme.
Hill-kenttä on meille jo tuttu ja siten myös kohtuullisen turvallinen peliareena. Siellä tapahtuneet
istutukset ja muutokset tähtäävät peliturvallisuuden ja -viihtyvyyden lisäämiseen.
Kierrokseen käytetty peliaika puhuttaa meitä kaikkia. Kierroksen aikana jokainen odotettu minuutti
tuntuu pitkältä ja turhalta ajalta. Pelirytmiin vaikuttavat monet, usein myös pelaajasta riippumattomat
tekijät, ryhmä edessä takana viereisellä väylällä yms.
On kuitenkin asioita, joihin voimme itse vaikuttaa. Hitaan tai reippaan kävelyn ero voi olla 60 s/
väylä. Kierrosajassa tämä tarkoittaa 18 minuuttia. Viisi sekuntia lisää valmistautumiseen per lyönti
tuo huomaamatta 5–10 lisäminuuttia kierrosaikaan. Puhun siis lisäajasta, en siitä ajasta, joka kaikissa
tapauksissa kuluu pelisuoritteeseen. Sekunti ei ole mitään, ei tietenkään, mikäli et joudu sitä odottamaan
jonkun takana. Edessä olevan ryhmän takana, valmiina lyömään, on kuitenkin pelin sujumisen kannalta
se paras paikka rullaavaan pelin kannalta. Varsinkin kotikentällään on mahdollista arvioida etäisyyksiä
jo matkalla omalle pallolle, mikä nopeuttaa oikeaa mailavalintaa. Tämä mahdollistaa joutuisan, mutta
myös kiireettömän peli-ilon meille kaikille.
Erinomainen paikka oppia miten kenttä rullaa on valvojan auto. Näiden vuosien aikana olen vain yhden
kerran puolittanut neljän pelaajan ryhmän. Se auttoi siinä määrin, että jälkeenpäin sain jopa kiitoksen
kyseisen solmun aukaisusta. Valvoja parhaimmillaan auttaa kaikkia kentällä olevia pelaajia nauttimaan
pelistään parhaansa mukaan. Jo tieto siitä, miksi kenttä seisoo, auttaa useimpia pelihuumorin
säilyttämisessä. Usein se edellä oleva ryhmä ei ole pysäyttänyt koko kenttää, vaan tämä on voinut
tapahtua jo tunti sitten jonkin toisen ryhmän toimesta. Yksi pelinopeudesta merkittävästi hitaampi
ryhmä vaikuttaa useiden tuntien ajan kentän pelirytmiin. Pyrkimys pelata edessä olevan ryhmän takana
onkin parempi, kuin takana olevan ryhmän edessä.
Kenttävalvonta meillä on hoidettu ammattimaisen ja vapaaehtoisen valvonnan yhdistelmänä. Valleyn
kenttälaajennus lisää merkittävästi vapaaehtoisen kenttävalvonnan tarvetta. Tässä tarjoutuu Sinulle
erinomainen tilaisuus tutustua kenttään ja muihin pelaajiin. Samalla autat myös kenttää palvelemaan
paremmin pelaajiaan. Voit olla vaikka päivän valvojana kentällämme. Opastusta ja tukea saat aivan
varmasti, eikä sinne tarvitse yksin mennä. Kiinnostuitko? Lähetä postia, kentta@hillsidegolf.fi tai jätä
yhteystietosi caddie-tiskille. Otan kyllä yhteyttä ja katsomme sitten, miten asiassa etenemme. Mikäli on
useita uusia halukkaita, järjestämme muutaman lyhyen koulutustilaisuuden aiheen tiimoilta.

Peli-iloa toivottaa
Timo Huuhtanen, Kenttätoimikunnan vetäjä
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Pasi Pyykkinen:

Junioritoiminta
Juniorit – seuramme tulevaisuus
Sain vastuun junioritoiminnasta vuoden vaihteessa. Haluan vielä kiittää Petri Forsiusta aikaisemmista
vuosista junioritoimikunnan puheenjohtajana. Tulevana kautena haemme hieman suurempaa muutosta
junioritoimintaan ja pyrimme pitämään samalla kiinni vanhoista hyvistä asioista. Olemme saaneet
junioripelaajan mukaan aluevalmennuksen piiriin, joten tästä on hyvä jatkaa menestymistä.

Tuleva kesä
Kesän harjoitukset tulevat olemaan uudistetusti kahden pron vastuulla. Hanna-Leena Ronkainen
vastaa maanantai-illan harjoituksista, jotka tarkoitettu aloittelijoille. Näistä ryhmistä ensimmäinen on
junioreille, joilla ei ole vielä green cardia ja opetus on ilmaista. Illan jälkimmäinen ryhmä on green cardin
suorittaneille. Joonas Paananen vastaa tiistain harjoituksista, jolloin on myös kaksi ryhmää. Näiden
ryhmien harjoitukset ovat enemmän kilpagolfiin suuntautuvia ja harjoitusryhmiin on tasoitusrajat.
Tarkemmat tiedot harjoituksista ja muusta kesän toiminnasta Hill Side Golfin internetsivuilta, kohdasta
> jäsenet > junioritoimikunta.

Junioritoiminnassa hankkeita
Hanna-Leena Ronkainen ja junioritoimikunta on saanut Hill Side Golf Club ry:n hallitukselta valtuudet
hakea seuratukea kahteen hankkeeseen. Nämä hankkeet ovat harrastus mahdollisuuksien lisääminen 619 -vuotiaille, jossa lähtökohtana on ilmaisen ammattivalmennuksen tarjoaminen kaikille halukkaille
junioreille. Toinen hanke, johon haettiin seuratukea kohdistuu harjoittelukulttuurin kehittämiseen
11-15 -vuotiaille, tälle hankkeelle on ollut suunnitelma jo aikaisemmin, mutta rahallinen lisätuki
mahdollistaisi suunnitelma täysivaltaisen toteuttamisen. Molemmat hankkeet tullaan toteuttamaan
kesän 2011 aikana, mutta seuratuki ja muiden tukijoiden panostus mahdollistaisi suunnitelmien
laajemman toteutuksen.

Mukaan junnuharjoituksiin ja tukitoimintaan
Jos perheessänne on mahdollisesti innokas juniori tai nuori, niin helpoiten ilmoittautuminen harjoituksiin
onnistuu Hill Side Golfin internetsivuilta tai Caddie Masterilta saatavalla ilmoittautumislomakkeella.
Maanantain harjoituksiin voi tulla mukaan kokeilemaan ilmoittautumatta.
Junioritoiminta on seuramme tulevaisuuden tae ja sen tukeminen onnistuu monin eri tavoin. Tarkemmat
tiedot junioritoiminnan tukemisesta tai junioritoimikuntaan liittymisestä löytyy Hill Side Golf Club
ry:sen internetsivuilta tai junioritoimikunnan puheenjohtajalta.

Pasi Pyykkinen,
junioritoimikunnan puheenjohtaja
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Fred Koskinen:

Vuoden 2010 juniori
1. Miten innostuit golfin peluuseen?
Vanhemmat ovat pelannet pitkään ja olin pienenä usein
Muksulassa ja pääsin mukaan rangelle ja kentälle.

2. Kuinka usein pääset kentälle?
Kesällä 2-3 kertaa viikossa.

3. Miten vanhempasi suhtautuvat pelaamiseesi?
Koko perhe myös isoveljeni pelaa aktiivisesti

4. Oletko saanut uusia ystäviä golfin mukana?
Olen saanut hyviä kavereita Hillsidessa mm. Henkka
ja Sakke ja tsemppitourilla olen tutustunut moneen
pelaajaan.
Kuva: Valokuvaamo StudioLindell

5. Mikä on parasta golfissa?
Kiva onnistua ja olla kavereitten kanssa.

6. Pidätkö kilpailemisesta ja onko sinulla tavoitteita golfin
suhteen?
Tykkään kilpailla ja golftavoitteena on päästä single
pelaajaksi parin vuoden sisällä. Päälajini on kuitenkin
jääkiekko jota olen pelannut 10 vuotta HIFK:ssa.

7. Mitä haluaisit sanoa uusille junnupelaajille?
Tulkaa mukaan pitämään hauskaa kentällä. Kilpaileminen
ei kuitenkaan ole niin vakavaa, mutta voittaminen on
kuitenkin aina hauskaa.
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Patrick Palmroth:

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimikuntaa muutaman kauden luotsanneen Terho Lehervon siirtyessä hoitamaan kapteenin
pestiä, sai allekirjoittanut mahdollisuuden ottaa kilpailutoimikunnan vetäjän roolin.
Hieman itsestäni, lyhyesti. Nimeni on Patrick Palmroth, olen 32-vuotias, asun Espoossa yhdessä
avopuolisoni ja kahden koiramme kanssa. Nyt alkava kausi on minulle kuudes.
Kaudella 2011 kilpailutoimikunta järjestää yhteensä 15 kilpailua. Kilpailukausi avataan sään salliessa
30.4 avajaiskisan merkeissä. Kilpailukalenteri löytyy kokonaisuudessaan caddie masterin toimistolta ja
Hill Siden www-sivuilta.
Suurimman muutoksen aiempiin kausiin, myös Hill Sidessä järjestettävien kilpailujen kohdalla, tuo
kesäkuun alussa avattava uusi 18 reikäinen Valley Course. Uutta kenttää tullaan lähes heti sen auettua
hyödyntämään muutamissa kilpailuissa kauden aikana. Myös seuran mestaruuskisa pelataan sekä Hill
Coursella että Valley Coursella.
Itse kilpailuissa suurimman muutoksen aiempiin kausiin on kokenut viikkokilpailu. Pääpiirteittäin
kilpailu etenee kuukausi kerrallaan aina kolmen viikon jaksoissa. Kunkin jakson jälkeen palkitaan
jakson parhaat pelaajat ja kauden päätteeksi koko kesän parhaat kisaajat. Viikkokilpailuun osallistutaan
ilmoittamalla caddie masterille pelaavansa viikkokisakierroksen ja suorittamalla kilpailumaksun 2€.
Tarkemmat aikataulut ja säännöt löytyvät caddie masterilta ja Hill Siden www-sivuilta.
Toinen läpi kesän pelattava koitos, eli Eclectic säilyy seuran jäsenten kilpailuviettiä ylläpitämässä.
Pääpiirteittäin Eclectic säilyy aiempien vuosien kaltaisena myös Valley Coursen tullessa mukaan 18
reikäisenä. Koitokseen pääsee mukaan 1€ kertamaksulla tai 40€ kausimaksulla. Sääntöjä ja sijoituksia
voi seurata Hill Siden www-sivuilla tai caddie masterin toimistosta.
Kilpailukalenterissa olevien kisojen kilpailu maksut määräytyvät kilpailukohtaisesti, suurimpana
vaikuttavana tekijänä hintaan mahdollisesti kuuluva ateria tai muut mahdolliset erikoisominaisuudet.
Tänäkin vuonna junioreille kilpailut ovat maksuttomia, joukkuekilpailuissa juniorista ei kuitenkaan
saa hyvitystä. Kilpailukutsut pyritään laittamaan klubitalon ilmoitustaululle ja internettiin viisi
viikkoa ennen kilpailua. Kilpailukutsuista löytyvät ilmoittautumisajat ja mahdolliset kilpailukohtaiset
säännöt.
Kauden päätteeksi pidettävässä juhlassa jaetaan perinteisesti Hill Siden mestarin lasimalja sekä
kausikilpailujen palkinnot.

Terveisin,
Patrick Palmrotht
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KILPAILUKALENTERI 2011
Huhtikuu
30.4.

Avajaiskisa

Toukokuu
1.5.
14.5.
21.-22.5.
28.5.

Vappukisa
Kevätkunto Texas Scramble
Esbecon Spring Challenge
Family Greensome

Kesäkuu
11.6.

Marathon

Heinäkuu
3.7.
9.-10.7

Hill Side Open
Vihdin Kunnan Mestaruus

Elokuu
20.8.
21.8.

Seuramestaruus 1. päivä
Seuramestaruus 2. päivä

Syyskuu
10.9.
17.9.

Family Scramble
Syyskunto Scramble

Muutokset kalenterissa annettuihin tietoihin mahdollisia.
Tarkista kilpailun yksityiskohdat kilpailukutsusta.
Ajantasaisen kilpailukalenterin löydät Hill Side Golfin www-sivuilta
www.hillsidegolf.fi
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Green fee -maksut 2011
Katso myös: www.hillsidegolf.fi

Hill Course

					
Vieraspelaajat
18 reikää

ARKENA

Aikuiset
Juniorit (alle 16 v.)
Opiskelija (kuvallinen opiskelijakortti)

Vieraspelaaja avainasiakkaan seurassa
Aikuiset
Juniorit (alle 16 v.)

Vieraspelaaja pelioikeuden haltijan seurassa
Aikuiset
Juniorit (alle 16 v.)

Valley Course

					
Vieraspelaajat
18 reikää

Vieraspelaaja pelioikeuden haltijan seurassa
Aikuiset
Juniorit (alle 16 v.)

Paketti: Hill Course + Valley Course
36 reikää

					

Paketti

        100 €
          50 €
          80 €

45 €
25 €

          45 €
          35 €

60 €
30 €

          60 €
          40 €

					

          50 €
          35 €

39 €
35 €

          45 €
          35 €

ARKENA

		

Pelimaksu

Golfauton vuokraus
		

VIIKONLOPPUISIN

        120 €

KOKO PÄIVÄ

          10 €

		

Osakkaat / Pelioikeus
Vieraat

Hallinnointimaksu, yleinen					
Sotiemme veteraanit pelaavat kentällä ilmaiseksi.
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VIIKONLOPPUISIN

45 €
35 €

100 €

PAR 3
5 reikää

80 €
40 €
50 €

ARKENA

Aikuiset
Juniorit (alle 16 v.)

VIIKONLOPPUISIN

KIERROS

          20 €
          30 €
15 €

Kausipelioikeudet
Katso myös: www.hillsidegolf.fi

Kausi 2011
Aikuiset
            1000 €
- Rajaton pelioikeus kaikille kentille
- Mahdollisuus vaihtaa 24-kerran sarjakorttiin kaikille kentille
Juniorit (alle 12 v.)
Juniorit (alle 16 v.)
Juniorit (alle 21 v.)

100 €
250 €
450 €

Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.
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Pelikauden 2010 -tuloksia
Avajaiskisa 8.5. PB
1.
2.
3.

Sirenius Henri 		
Riikonen Timo 		
Sirenius Marko		

41
38
37

Family Greensome 29.5. LP HCP
1.
2.
3.

Iho Jaakko 		
Korva Jussi
Moisio Leena		
Moisio Teppo
Kokkinen Annemari
Kokkinen Matti

3/4 Maraton 12.6. LP HCP
1.
2.
3.

Sjöholm Heikki 		
Castrén Heidi 		
Ronkainen Juha 		

Early Birdie 19.6.
1.
2.
3.

Grönlund Peter
Grönlund Mikael
Raatikainen Petri

75
75
78

215
222
225

41
39
37

1.
2.
3.

Kallioniemi Markus
Lehtiranta Petri 		
Björn Jarkko 		

74
80
81

1.
2.
3.

Kallström Heidi		
Pyykkinen Heidi 		
Ulpovaara Elina 		

86
90
91

SCR Naiset

LP HCP 0-18,4
1.
2.
3.

Castrén Heidi		
Kallström Heidi 		
Vanha-Aho Riikka		

68
69
72

1.
2.
3.

Kemppainen Irja 		
Korhonen Monica		
Noro Anna-Mari 		

38
37
36

PB HCP 18,5 -36

Mestaruuskilpailut 21.-22.8.
54 r SCR Miehet

Hill Side/PD Golf Open 4.7.
SCR Miehet

Kukkulan Kuningatar 18.7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Martikainen Janne
Grönlund Mikael		
Huotari Esa 		
Kallioniemi Markus
Salo Juhani 		
Nykänen Joonas 		
Kokkinen Matti 		
Tanskanen Pasi 		
Ekström Teppo 		
Kuosmanen Jyrki 		

219
235
236
238
246
246
250
250
251
251

1.
2.
3.
4.

Pyykkinen Heidi 		
Ulpovaara Elina		
Vanha-Aho Riikka		
Kallström Heidi 		

261
276
277
281

54r SCR Naiset

Ikäkausimestaruus 28.-29.8.
Miehet yli 65v. 36r SCR
1.
2.
3.

Dammert Kari 		
Lehtinen Pentti		
Kolari Paavo HSGC

162
166
167

1.
2.
3.

Lehervo Terho		
Mykkänen Harri		
Ekström Antero		

163
167
167

Miehet yli 55v. 36r SCR
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Lisää tuloksia löydät osoitteesta: www.hillsidegolf.fi

Naiset yli 60v. 36r SCR
1.
2.
3.

Suominen Sirpa 		
Dammert Ulla 		
Kiviniemi Tuuli 		

207
209
217

1.
2.
3.

Vähäkainu Merja		
Eckhardt Satu		
Korhonen Monica		

174
185
199

1.
2.
3.

Riikonen Sakari 		
Mononen Max 		
Hukkanen Taneli		

171
171
184

1.
2.

Teiniketo Tia 		
Tammio Janika 		

200
281

1.
2.
3.

Vanha-aho Iida
Vanha-aho Maija
Grönlund Miranda

1.

Moilanen Markus

Naiset yli 50v. 36r SCR

Juniorit 36r SCR, pojat

Juniorit 36r SCR, tytöt
Minit, tytöt

Pojat

2.
3.

Miehet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Huotari Esa		
Nykänen Joonas		
Grönlund Mikael		
Kokkinen Matti		
Palmroth Patrick		
Hyrkäs Mikko		
Karhunen Marko		
Grönlund Peter		
Lehervo Terho		

80
81
81
83
83
86
87
88
89

1.
2.
3.

Ulpovaara Elina		
Pyykkinen Heidi		
Kallström Heidi		

97
98
99

1.

Riikonen Sakari		

97

Naiset:

Juniorit:

Viikkokisa

Family Scramble 19.9. LP HCP
1.

ECLECTIC

Lassila Marko		
Ulpovaara Elina
Hätönen Joonas		
Hätönen Juha
Pyykkinen Heidi		
Pyykkinen Pasi

60

1.
2.
3.
4.
5.

Kallioniemi Markus
Grönlund Mikael		
Nykänen Joonas		
Salo Juhani		
Kokkinen Matti		

250
245
234
227
196

63
63

Reikäpelimestari 2010: Esa Huotari
Captain’s Cup: Totte Westerlund

Kauden 2010 seuraottelut
Hill Side - Ruukki Golf

7,5 - 8,5
Naisten mestari: Heidi Pyykkinen
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