TAWAST GOLF RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2021
YLEISTÄ
Kauteen lähdettäessä tiedettiin, että Tawast Golfin 32. toimintavuosi tulee olemaan toiminnan
täyteinen. Kentän käyttöaste ei yltänyt samoille aivan samoille luvuille, kuin vuonna 2020, johtuen
lähinnä kylmästä keväästä ja sateisesta syksystä, jolloin kierroksia pelattiin vähemmän.
Kenttä avattiin kesäviheriöille 22.4.2021 ja kenttä suljettiin 31.10.2021. Kentällä pelattiin kauden
aikana 37 963 (v. 2020: 39 828) kierrosta, joista omien jäsenten varauksia oli 28 503 (30 048).
Vieraspelaajien varauksia oli 9460 (9780). Kiireisin kuukausi oli heinäkuu, jolloin hyvät ilmat ja
kentän hyvä kunto keräsi ennätykselliset 7500 pelaajaa.
Kesän merkittävin uudistus oli Toptracer lyöntisimulaattorin valmistuminen. Koronapandemian
aiheuttamien viivästysten johdosta simulaattori aukesi jäsenten ja vieraiden käyttöön hieman
aikataulusta myöhässä elokuussa 2021. Toptracer simulaattorin avulla mm. junioreiden
omatoimisen harjoittelun ja pelaamisen uskotaan lisääntyvän merkittävästi. Seuran ja Olli Tapolan
järjestämillä kursseilla oli peräti 156 uutta golfaria. Uusien golffareiden määrä jatkoi kasvuaan jo
toista vuotta peräkkäin. Yli sata lasta osallistui ja suoritti greencardin perinteisessä OPgolfkoulussa. Golfkoulun vetovastuu oli seuramme edustuspelaajilla yhdessä junioritoimikunnan ja
muiden vapaaehtoisten kanssa.
Yhdistyksen omistamien Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeiden kaikki pelioikeudet olivat
vuokrattuna kauden aikana.
Kokonaisuutena seuran talous toteutui budjetoidusti. Eri toimikuntien ohjelmat toteutuivat ja
toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet saavutettiin suurilta osin hyvin. Toimikuntien
perinteiset seuraottelut käytiin ja senioreiden viikkokilpailuissa palattiin normaaliin 12 osakilpailun
malliin. Seuran järjestämien kilpailuiden kilpailutuotot säilyivät edellisvuoden tasolla.
Junioritoimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia ja pelaajilta nähtiin hienoja onnistumisia
valtakunnan tasolla. Junioreiden talviharjoitteluun osallistuu ennätysmäärä lapsia, kesälle
pyrimme saamaan lisää lapsia harjoitusryhmiin. Ensimmäistä kertaa järjestettiin lapsi-aikuinen
ryhmä, jossa oli hienosti päiväkoti-ikäisiä lapsia. Valtakunnan tasolla Tawast Golf menestyi
erinomaisesti kaikilla rintamilla tuoden useita SM-mitaleja ja hyviä sijoituksia.
Uusia jäseniä seuraamme liittyi kaudella 2021 noin 250. Vastaavasti aikaisemman kauden
jäsentarjouksen hyödyntäneitä poistui lähes saman verran, joten jäsenmäärässä oli kasvua
marginaaliset 3 kpl ja lopullinen jäsenmäärä 1434.

Tawast Golf ry: jäsenmäärät vuosina 2015-2021

*miesseniorit ikämuutos 50v.

Yhdistyksen tilivuoden tuotot olivat 229 350 euroa (vuonna 2020: 209 418 euroa) ja tulos 9 142,17
euroa voitollinen. Suurin tuotto kertyi yhdistyksen vuosimaksuista, 115 400,00 euroa.
Pelioikeuksien vuokrista kertyi 30 700 euroa ja kilpailutuotoista 46 600 euroa. Yhdistys oli
arvonlisävero velvollinen.

JUNIORITOIMIKUNTA
Kaudella 2021 saatiin toimintaa vietyä suunnitelman mukaisesti eteenpäin.
Haluamme tarjota matalalla kynnyksellä laadukasta liikuntaa lapsille Golfin parissa sekä
tulevaisuudessa rakentaa Hämeenlinnaan kestävän pohjan golfin harrastamiselle yhteistyössä
alueen golfkenttien kanssa.
Juniorikoordinaattorin valinta
-

yhteistyössä Aulanko golfin kanssa palkattiin A-J Järvinen juniorikoordinaattoriksi Hämeenlinnan
golf junnuille.
A-J:n työnkuva on tarkentunut ja rakentunut syksyn ja talven aikana.

Golfkoulu
-

Golfkoulu järjestettiin 17-19.5. Kouluun osallistui n. 80 lasta, osallistujamäärä oli rajattu.
Järjestelyt toimivat hyvin ja oltiin otettu oppia aiemmista.
Edustuspelaajat tulivat ansiokkaasti auttamaan rastien vetämisessä.
Hyvä ja toimiva tapa saada harrastajia golfin pariin, järjestetään myös ensi keväänä.

Harkkaryhmät
-

4 harjoitusryhmää, Tiikerit 1-3, sekä uutena lapsi-vanhempi ryhmä MiniTiikerit. Lisäksi muutama
kilpaileva juniori.
Maanantain junioreiden 9r. pelivuoro oli hyvä lisä ja sitä pitää nyt laajentaa niin että kaikki ajat
saadaan täyteen lähdöissä. Saatiin tästä risuja ja ruusuja ja otetaan oppia niistä.
Olli valmensi 2 ryhmää ja kilpajunnuja. Harkkaryhmissä uusia ohjaajia oli Jari Vilmunen MiniTiikerit
ja Joni Myllymaa Tiikerit.
Ohjaajien palaute kuultiin ja kulukorvaukset otetaan huomioon budjetissa.
Jari Vilmunen ilmoitti, että ei jatka seuraavana kesänä. Uusien ohjaajien rekrytointi on
käynnistynyt.

Harjoitusalueet ja harjoittelu

-

-

Rannan harjoitusalueen muokkaaminen par 2 (tai par 3?) kentäksi sai paljon kiitosta. Ollille ja
kenttämestarille iso kiitos tästä. Sinne voisi rakentaa yhteistyökumppanin kanssa samanlaisen
kisan, kun oli puttigreenillä menneenä kesänä.
Protracer on iso apu ja sitä voi varmasti hyödyntää jatkossa vielä tehokkaammin junnujen kanssa.
Olosuhteet ovat kunnossa harrastamiseen. Jos haluamme kehittää junioreiden kilpagolfia, on mm.
fysiikka harjoittelun puolelle tehtävä tulevaisuudessa panostuksia valmennuksessa sekä
olosuhteissa. Samoin suunnitelmallisuutta on lisättävä. Golfliitolta saamme apuja tähän.

Kilpailut junioreille
-

Kanes touria pelattiin 5 osakilpailua ja alueelle suunnattuja Liiton kilpailuja kävi kisaamassa
kourallinen pelaajia
Tiedottamisessa on paljon kehitettävää. Liiton kisoihin ilmoittautuminen on melkoinen työ mikä
vanhemman pitää hoitaa. Tähän tarvitaan tiedostusta ja opastusta.

Tiedotuskanava, seuran sisäinen
-

Nimenhuuto niminen sovellus otettiin käyttöön mutta sitä ei käytetty aktiivisesti kauden aikana.
Nyt onkin hyvä ottaa tässä ryhtiliike ja opettaa lapset ja vanhemmat tätä käyttämään.

-

Junioritoimikunta kaudella 2022
-

-

Junioritoimikunnan PJ:nä toimi allekirjoittanut ja olen ilmoittanut vetäytyväni tehtävästä.
Toimikunta on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Joni Myllymaan ja ehdottaa samalla Jonia Ry:n
hallitukseen.
Kati Kajanto jättää junioritoiminnan ja siirtyy naistoimikuntaan.
Junioritoimikunnan kokoonpano kaudella 2022, Joni Myllymaa PJ, Kari Nylander rahastonhoitaja,
A-J Järvinen juniorikoordinaattori, Vesa Toivonen jäsen, Petteri Salminen jäsen, Olli Tapola pro.
Naisia saisi olla enemmän antamassa näkökulmaa.

EDUSTUSPELAAJAT
Edustuspelaajien toimikuntaan vuonna 2021 kuuluivat Kalle Ahtiainen, Karri Sahla, Marko Helén,
Harri Juvonen sekä Jonne Eerola.
Alkukaudesta pidettävä junioreiden golfkoulu on jo osa edustuspelaajien pitkää perinnettä, eikä
vuosi 2021 tehnyt poikkeusta. Seuramme edustuspelaajat toimivat jälleen esimerkillisesti
ohjaajina golfkoulussa opastaen lajin tulevaisuuden pelaajia. Tänä vuonna golfkoulua ei sää
suosinut ja ensimmäinen päivä jouduttiinkin perumaan ukkosen johdosta. Mutta turvallisuus aina
ensin! Harmitusta oli monella havaittavissa huonon sään johdosta, mutta viimeistään hymy nousi
kasvoille, kun jäätelöt jaettiin kaikille golfkoulun päätteeksi.
Kauden 2021 kilpailukausi oli monella tapaa erittäin onnistunut ja jopa historiallinen seuramme
edustuspelaajilta. Historialliseksi kilpailukauden teki mm. se, että seuramme edustuspelaaja
saavutti ensimmäistä kertaa Finnish Tourin osakilpailun voiton. Ja mikä hienointa, niin osakilpailu
voitot tulivat vuonna 2021 niin naisten kuin miesten sarjoissa. Ensimmäisenä Tawastilaisena
Finnish Tourin voittoon toukokuussa pelasi Kerttu Hiltunen voittaessaan FT:n (Finnish Tour)
naisten sarjan Nordcenterissä. Ja muutama viikko myöhemmin voiton nappasi miehissä Tuomas
Nukari. Historiallista kaudessa oli myös se, että Kerttu Hiltunen pääsi osallistumaan European
Ladies Tourin (LET) osakilpailuun. Kilpailussa Kertun sijoitus oli upea T21, ollen koko kilpailun paras
amatööri!

Kerttu ja Tuomas saavuttivat menestystä omissa sarjoissaan myös yhdessä Euroopan
vanhimmassa ja Suomen mittapuulla ehkä legendaarisimmassa amatöörien välisessä kilpailussa
The Erkko Trophyssa Talissa. Kerttu saavutti hopeaa ja Tuomas pronssia. Myös Midien puolella
seuramme edustuspelaajat olivat lähellä saada joukkue-SM mitalin, mutta lopulta Tawastin
joukkue sijoittui viidenneksi. Joukkueessa pelasivat Marko Helén, Karri Sahla, Jonne Eerola, Henri
Nylander, Tuomas Nukari sekä Aleksi Seppänen.
Mid Tourilla useampana vuotena menestynyt Marko Helén oli lähellä jatkaa menestyksellistä
sarjaansa Mid Tourin SM-lyöntipelikisoissa. Menneenä kautena Marko joutui kuitenkin tyytymään
neljänteen sijaan, jääden lyönnillä mitalisijasta. Karri Sahla täydensi osaltaan Mid Tourin
onnistumisia. Karri oli lähellä päästä loppusuoralle asti Mid Tourin reikäpeli SM-kisoissa, mutta
tällä kerralla Karrin lopullinen sijoitus oli kahdeksan parhaan joukossa.
Seuran lyönti- ja reikäpelimestaruuskilpailuissa Tuomas Nukari jatkoi vakuuttavia otteitaan
voittaen jälleen seuran molemmat tittelit A-sarjassa. Loistavan kauden päätteeksi Tawast Golf Ry
palkitsi Tuomaksen seuramme arvostetuimmalla palkinnolla Sepon lautasella.
Edustuspelaajien vetäjänä toimi Kalle Ahtiainen.

SENIORITOIMIKUNTA
Toimikunnan kokoonpano
Heikki Aaltonen (puheenjohtaja)
Raimo Aho
Maritta Korkia-Aho
Riikka Lonka
Sisko Partanen
Olli Ruokonen
Heikki Taavitsainen
Pentti Toikka
Jäsenmäärä
Tawast Golf ry:n jäsenmäärä oli 31.8.2021 tilaston mukaan 1434 (1431), josta senioreiden osuus
655 (676). Näistä oli miehiä 432 (447) ja naisia 223 (229). Senioreiden absoluuttinen lukumäärä on
laskenut edellisestä vuodesta 21:lla mutta suhteellinen osuus pysynyt lähes samana ollen nyt 46%.
(v. 2020 - 47%, 2019 – 47%).
Ohjattu harjoittelu
Talviharjoittelu jouduttiin perumaan Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Korvauksena
järjestettiin ulkokaudella lyhyempiä harjoituksia pro Olli Tapolan johdolla. Suosio oli suuri.
Kevätretki
Kevätretki jäi vallitsevan Korona-epidemian vuoksi toteutumatta. Viime vuoden suunnitelmat
odottavat parempia aikoja toteutuakseen.

TawG – AGK senioreiden viikkokisat
Viikkokisat pelattiin entiseen tapaan puoliksi Tawastilla ja Aulangolla. Peleissä palattiin vanhaan
käytäntöön eli pelattiin 12 kierrosta, joista 6 Tawastilla, 3 Hugolla ja 3 Everstillä. Pelimuodoissa
jatkettiin vanhaa systeemiä. Sekä naisilla että miehillä sarjat olivat 50 v ja 70 v. Nuoremmat
pelasivat 5 pistebogey- ja 5 lyöntipeliä, vanhemmat 10 pistebogeyta. Tulokset kirjattiin kaikissa
sarjoissa niin pistebogey kuin lyöntipelissäkin tasoituksin. Lisäksi kaikissa kisoissa ja sarjoissa
kirjattiin lyöntipelitulos ilman tasoitusta kaikilta niiltä, joilta löytyi lyöntitulos joka väylältä. Sarjoja
oli siis kaikkiaan 8. Pisteitä jaettiin kaikissa sarjoissa ja kaikilla pelitavoilla vanhaan tapaan 30:lle
parhaalle miehelle ja 10:lle naiselle. Tämä tuntuu toimivan hyvin eikä muutoksiin ole näillä
näkymin tarvetta. Sarjaan osallistui kaikkiaan 109 (105) miestä ja 33 (33) naista eli yhteensä 142
(138) pelaajaa. Pelaajien määrä oli siis lähes sama kuin edellisenäkin vuonna. Suorituksia kertyi
kaikkiaan 950 (797), joka oli selvästi edellisvuotta enemmän. Kisojahan oli myös kaksi enemmän
kuin edellisenä vuonna. Keskimäärin molempina vuosina on ollut 79 pelaajaa per kisa.
Tawastilaiset pelasivat 594 ja aulankolaiset 356 kierrosta Miehet pelasivat 707 (596) ja naiset 243
(201) kierrosta. Ikäjaon osalta miesten puolella nykyinen 50-70-jako näyttäisi olevan hyvin
kohdallaan, ja naistenkin osalta epäsuhta kahden sarjan välillä tasoittui jonkin verran. Sarjojen
voitot menivät nyt tawastilaisille 5-3.
Sarjojen voittajat:
N50 hcp Sisko Partanen

N50 scr Pirkko Saari

N70 hcp Rakel Marin

N70 scr Erja Helen-Salonen

M50 hcp Ilkka Ylänen

M50 scr Jyri Koskinen

M70 hcp Raimo Aho

M70 scr Heikki Vehkaperä

Viikkokisakauden loppupuolella pelattiin kymmenettä kertaa kaksipäiväinen Ryder Cup. Mukana oli
kuusi miestä ja neljä naista viikkokisojen scr-tilaston perusteella niin, että naisia oli 2 kummastakin
ikäluokasta mutta miehiä 4 M50 sarjasta ja 2 M70 sarjasta. Näin saatiin sekä best balliin että
singeleihin tasaparit. Pelimuotona ensimmäisenä päivänä tututusti fourball bestball ja toisena
päivänä single. Lopputulos oli tasan 12½-12½. Cupin perinteen mukaan kiertopalkinto jää tässä
tapauksessa edellisen vuoden voitajalle eli Tawastille. Voitot nyt tawastille 8 – 2.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pidettiin 14.-15.8.2021. Voittajat olivat sarjoittain seuraavat:
Naiset 60v 36r Riitta Andersin
Miehet 50v 36r Jari Rantanen
Miehet 70v 36r Heikki Vehkaperä

Naiset 70v 36r Aila Hossi
Miehet 60v 36r Kari Anttonen

Senioreiden reikäpelimestaruus
Senioreiden reikäpelimestaruudesta pelasi tänä vuonna tosi vähän, vain 18 kilpailijaa. Harmi, sillä
tämä on senioreiden ainoa mahdollisuus pelata tätä alkuperäistä pelimuotoa. Mestaruuden uusi
Jari Papunen, joka finaalissa voitti Juha Harilon tiukan väännön jälkeen 1 up. Kolmatta sijaa jakoivat

Tuija Herbst ja Risto Rintala. Kaavio oli tänäkin vuonna suoraan Nexgolfin ohjelman tuottama ilman
etukäteisiä sijoitteluja.
Maanantai Madamet
Kesän 2021 muistamme.
Perinteet jatkuvat...
Maanantaiaamujen lähdöt olivat kysyttyjä,
kun Madamet aloittivat peliviikkonsa.
Kesän helteet hellivät,
iloiset ilmeet ihastuttivat.
Näin viikko saatiin käyntiin.
Maanantai Madamet olivat taas vauhdissa.
Seuraottelut
Kilpailu
TawG- Kurk
TawG-KG
NGK- TawG
HML-Hyvinkää

Osallistujat
pb hcp 11 + 5
pb hcp 30 + 30
lp hcp 11 + 5
lp hcp 16 (8+8)

Joukkuetulos
306-287 voitto
375-361 voitto
756-762 tappio
575-593 voitto

10 seuran ottelu

pb hcp 10

7. sija

Paras henk.koht
Sisko Partanen
Eino Rintala
Pekka Nenonen
Seppo Eloranta
(Ilkka Ylänen)
Ilkka Ylänen

Kauden päätöskilpailu
Senioreiden kauden päätöskilpailu pelattiin 22.9.2021. Pelaajia oli mukana 52, eli hiukan edellistä
vuotta vähemmän. Pistebogeynä käydyn kisan voitti Pekka Rysä tuloksella 44. Toiseksi sijoittui
Pekka Nenonen tuloksella 40. Kolmas oli Tuula Rantanen, tulos 39. Parhaan scratch-tuloksen teki
Juha Selin 73 lyöntiä. Toiseksi sijoittui Jyri Koskinen, tulos 75. Kolmas oli Pekka Nenonen tuloksella
82. Väylällä 7 tarkin oli Taisto Luosto, väylällä 11 Pekka Nenonen. Päätöskisa yhteydessä pelattiin
myös perinteinen joukkuekilpailu. Siinä parhaan tuloksen teki joukkue Raimo Aho, Raimo
Ahtiainen, Kari Anttonen, Pekka Rysä.
Seuran järjestämät avoimet kilpailut
Kauden aikana järjestettiin Detur Senior Open, johon osallistui 22 pelaajaa. Kisa voitti Jukka
Huisman HirG. Paras tawastilainen oli toiseksi sijoittunut Toivo Pönni. Kesän aikana jatkettiin
useissa kisoissa senioreille (60v) omaa sarjaa. Tämä osoittautui edelleen hyväksi ratkaisuksi,
pelaajia oli runsaasti. Tämä järjestelmä pyritään saamaan myös ensi kaudella mukaan
mahdollisimman moneen kilpailuun.
Valtakunnallinen kilpailutoiminta
Vaikka moninkertainen menestyjä Toivo Pönni piti vähän välivuotta, oli Tawastin senioreiden
menestys valtakunnallisesti erinomainen. Erityisesti sarjassa M75 tuli mitaleita roppakaupalla.
Espoon Ringsidessa M75 SM-joukkuekisassa tuli kultaa joukkueella Heikki Aaltonen, Lauri Lindberg,

Heikki Vehkaperä. Ensiksi mainittu saavutti lisäksi henkilökohtaisessa kisassa pronssia. Lauri
LIndberg oli sijalla 10 ja Heikki Vehkaperä sijalla 14. Saman sarja reikäpelimestaruudesta
Nurmijärvellä pelattaessa nappasi Heikki Vehkaperä kullan, toinen Heikki viidennen sijan. M65kisassa kotikentällä Tawastin joukkue oli neljäs ja Kari Anttonen henkilökohtaisesti seitsemäs. N60
SM-kisassa Riitta Andersin oli sijalla 11.
Kansainvälinen kilpailutoiminta
Tawastin Heikki Veteläinen valittiin senioreiden maajoukkueeseen edustamaan Suomea EGA:n
M50 EM-kisoissa Slovakian Sedin Golf Clubilla. Tuloksena joukkueelle kahdeksas sija.
Valvonta
Seniorit hoitivat nyt viidettä kertaa kentän valvontaa. Mukana oli edelleen reilut parikymmentä
aktiivia, valvontapäiviä viikoittain 4-6. Valvonta oli jaettu aamupäivä- ja iltapäivävuoroihin,
kumpikin kestoltaan noin 2-3 tuntia. Näin kullekin tuli kesän mittaan vain 3-4 vuoroa. Valvonnalle
asetetut toiveet täyttyivät ja ensi kaudella jatketaan samaan. Osakeyhtiö maksoi valvonnasta
pienen korvauksen ry:lle, joka kasvatti senioreiden vuosibudjettia vastaavalla summalla.

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Yleistä
Tawast Golfin Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toiminnan yleistavoite on järjestää seuran avoimia
ja sisäisiä kilpailuja mahdollisimman menestyksekkäästi niin viihtyvyyden, kilpailullisuuden sekä
osallistujamäärien suhteen. Toimikunta vastaa yleensä myös kilpailujen tuomaroinnista ja toimii
mahdollisen sponsorin apuna erinäisissä asioissa kuten tiedottaminen ja palkintojenjako.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastaa myös sääntöjen sekä seuran pelaajien tasoitusten
oikeellisuudesta yhdessä Tawast Golfin toimiston kanssa. Toimikunnan vastuulla on myös
tiedottaa mistä tahansa tasoitusjärjestelmään tai sääntöihin liittyvistä mahdollisista muutoksista.
Jos seuran jäsen haluaa muuttaa tasoitustaan esimerkiksi terveydellisiin syihin vedoten,
toimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan jäsenten tuella, tekee päätöksen tasoitusmuutoksen
tarpeellisuudesta.
Kesä 2021
Toimikuntaan kuului seitsemän henkilöä
Jussi Luokomaa (pj)
Heikki Aaltonen
Sirpa Teno (naiskapteeni)
Anna-Maija Mikkotervo
Antti Punkari
Janne Oksanen
Heikki Kajanto (kapteeni)

Ennen kauden alkua todettiin, että tärkeimpiä aiheita alkavalla kaudella on ylläpitää kilpailujen
vuonna 2020 kasvanutta suosiota ja tehdä tapahtumista mahdollisimman pelaajaystävällisiä.
Asetettiin myös tavoitteeksi järjestää ”matalan kynnyksen” kilpailuja pelaajille, joilla ei ehkä
muuten ole halukkuutta osallistua ”isompiin” kisoihin tai jotka ovat uusia lajin parissa.
Edellä mainituissa aiheissa onnistuttiin hyvin. Kilpailut menivät kauttaaltaan hyvin ja
pelaajamäärät olivat hyvällä tasolla. Ilahduttavaa oli myös se, että lähes jokaiseen kilpailuun
saatiin startteri paikalle. Kesäperjantaisin järjestetyissä ”Miesten vuoro” 9 reiän kisoissa kävi suht
mukavasti väkeä, mutta tilaa vielä olisi ollut useammallekin pelaajalle.
Toimikunta kokoontui kokouksen merkeissä kaksi kertaa; kauden alussa Teamsin välityksellä
perinteisessä toimikunnan kokouksessa, jossa käytiin läpi tärkeimmät aiheet ja jaettiin
vastuualueet kilpailujen johtamisen suhteen. Keskikesällä käytiin Lahden Golfissa ekskursiolla
tutustumassa perinteiseen päijäthämäläiseen kenttään. Kierroksen päätteeksi kokoustettiin ja
vaihdettiin kuulumisia kilpailuihin, sääntöihin ja tasoitusasioihin liittyen.
Edellisvuosien tapaan parikilpailut olivat suosittuja pelaajien keskuudessa. Kilpailijamäärät olivat
läpi kesän varsin kiitettäviä eikä yhtäkään kisaa jouduttu perumaan vähäisen osanottajamäärän
vuoksi.
Golfautojen käyttö on lisääntynyt valtavasti ja tämä näkyi myös joissakin kilpailuissa, joissa se
helteen tai kilpailun luonteen vuoksi oli sallittu. Tämä trendi tulee varmasti jatkumaan ja asian
selkeä tiedottaminen autosäännön selkeyden vuoksi on tärkeää.
Liittymättä varsinaisesti kilpailutoimintaan, mutta yleisesti kenttään, kasvaneet pelaajamäärät ja
aloittelijoiden suuri määrä näkyi heikkona bunkkereiden haravointina läpi kauden. Kesällä 2022
tähän asiaan tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi ohjeistamisella sekä tiedottamisella.
Tulevaisuus
Ensi kesänä, kaudella 2022, tavoitteena on säilyttää positiiviset pelaajamäärät kilpailuissa ja näin
ollen kasvattaa myös seuran rahallisia tuloja kilpailutoiminnan suhteen. Kilpailuissa järjestettäville
seniorisarjoille on edelleen tilaus, kuten myös matalan riman pikkukisoille.
Pelinopeuteen tulisi edelleen kiinnittää huomiota, sillä jotkin joukkuekisat kestivät vähän turhan
kauan (~6h).
Jos keväällä tai kesällä olisi mahdollista saada sääntöguru Arto Teittinen luennoimaan seuran
jäsenille, olisi se varmasti hyvä lisä. Miksei myös aloittelijoidenkin kannalta.
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan toimikunnan kokouksen koolle heti kunhan kauden 2022
kilpailukalenteri alkaa hahmottumaan. Toimikunnan puheenjohtaja on halukas jatkamaan
tehtävissään ja hänellä on toimikunnan tuki takanaan. Toistaiseksi ei ole tullut tietoisuuteen, että
toimikunnan kokoonpano muuttuisi miltään osin ensi kaudeksi.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikuntaan kaudella 2021 ovat kuuluneet ladykapteeni Sirpa Tenon lisäksi Minna Ikonen,
Tuula Räsänen, Tuula Rantanen, Mirja Toikka ja Marja-Eeva Rintala.
Naistoimikunta on kokoontunut yhden kerran kauden aikana. Yhteyttä on pidetty sähköpostilla ja
Whatsappilla. Jäsenistöä on tiedotettu Facebookissa ja Minna Ikosen avaaman Instagram tilin
kautta. Kauden avauskokousta ei tälläkään kertaa voitu koronan takia pitää.
16.5. kisailtiin Lady Captain’s Dayn merkeissä norjalaista golfia, jossa yhdenlyönnin/per väylä sai
korvata pallon heitolla, osallistujia 22. Kisan voittaja Sisko Partanen.
30.5. pelattiin Everstillä AGK – TawG ystävyysottelu 18 reiän pistebogey kisana. Aulankolaiset
voittivat meidät 205 – 174.
21.6. pelattiin Yögolfia yhdentoista hengen voimin.
10. – 11.7. oli vuorossa avoin naisten valtakunnallinen Hämeenlinna Lady Open, jonka järjestimme
yhdessä Aulangon ladyjen kanssa. Meiltä järjestelytoimikuntaan kuuluivat Mirja Toikka, AnnaMaija Mikkotervo ja allekirjoittanut. Kisaan osallistui 33 paria.
17.7. pelattiin Messilässä seuraottelu MeG -HyG - TawG kymmenen henkisin joukkuein, kahdeksan
tulos laskettiin kilpailun tulokseen. Messilä voitti pistein 281, toiseksi tuli Hyvinkää 259 pisteellä ja
meille tuli pisteitä 229. Ensi vuonna järjestysvuorossa Hyvinkää.
27.7. kisailtiin perinteinen kolmoisklubiottelu EGS – AG – TawG Espoossa, joukkueessa kahdeksan
pelaajaa, joista kuuden parhaan tulos laskettiin joukkueen tulokseen. Espoo voitti pistein 211,
Aura Golf toisena 210 pisteellä ja me saimme 182 pistettä. Ensi kaudella on meidän vuoro järjestää
tämä kisailu.
12.8. pelattiin 9 reiän ystävyysottelu aulankolaisten kanssa. Aulankolaiset voittivat meidät 111 102.
13. – 15.8. olivat seuran mestaruuskisat, osanottajia; N70v 3, N60v 9, N50v 0 ja A naiset 4
osallistujaa.
22.8. kisailtiin perinteinen Birgitan Malja, mukana 16 ladya.
19.9. pelattiin Naisten kauden päätöskilpailu, jossa oli 19 osanottajaa.
Keväällä järjestettyyn naisten peliopetukseen osallistuttiin aktiivisesti yhtensä 54 kertaa.
Päätöskilpailun jälkeen pidettiin kauden päättävä syyskokous. Kokouksessa käytiin läpi kauden
tapahtumat ja palkittiin eniten Birdejä kaudella tehnyt Kiki Pekarila, hänelle niitä oli kertynyt 16
kappaletta.

Naistoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Liisa Pakkanen, Raika Laine, Minna Ikonen, Tuula
Rantanen ja Sirpa Teno. Tuleva Ladykapteeni Petriina Punkari-Mäkiaho esittäytyi.

