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TAWAST GOLF RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2019
YLEISTÄ
Tawast Golfin 30. toimintavuosi oli vaihteleva ja haasteet kentän kunnon osalta olivat pääroolissa alkukaudesta.
Kenttä saatiin hienoon kuntoon keskikesällä ja kentän käyttöaste kasvoi huomattavasti. Kenttä avattiin
kesäviheriöille 15.4. ja kesäviheriöt suljettiin 24.10. Kentällä pelattiin kauden aikana 27 287 (25 142) kierrosta, joista
omien jäsenten varauksia oli 19 871 (18 886). Erilaisten vieraspelaajien statuksilla varauksia oli 7416 (5660) ja
virallisia green fee –pelaajia kentällä kävi 2316 (1721).
Kesän merkittävin tapahtuma oli elokuussa järjestetyt seuran 30 -vuotisjuhlat, jotka pidettiin klubin piha-alueella.
Aamulla pelattiin samaan aikaan kaksi yhdeksän reiän kilpailua ja alkuillasta aloitettiin kesäjuhlat. Iltatapahtumassa
oli osallistujia 150 ja juhlakilpailuun osallistui yli 100 pelaajaa. Tapahtumapäivän sää oli aurinkoinen ja iltaa vietettiin
pitkälle yöhön livemusiikin tahdittamana.
Yhdistyksen omistamista Tawastia Golf & Country Club Oy:n (51 kpl) pelioikeuksista 36 oli vuokrattuna kauden
aikana ja osa myytiin 10-kortteina uusille harrastajille.
Kokonaisuutena seuran talous toteutui budjetoidusti. Eri toimikuntien ohjelmat toteutuivat suunnitellusti ja
toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.
Tawast Golf ry:n jäsenmäärät vuosina 2015-2019

Naisseniorit (yli 49v.)
Naiset (22-49v.)
Tytöt (alle 22 v.)
Naispuoliset yhteensä

v2015
209
124
34
367

v2016
209
125
46
380

v2017
218
116
46
380

v2018
208
98
30
336

v2019
243
146
34
423

Miesseniorit (yli 49v.)
Miehet (22-49v.)
Pojat (alle 22 v.)

332
402
106

338
363
105

404
294
111

*398
274
93

461
511
100

Miespuoliset yhteensä
Jäseniä yhteensä

840
1207

806
1186

809
1189

765
1101

1072
1495

*miesseniorit ikämuutos 50 v.

TALOUS
Yhdistyksen tilivuoden tuotot olivat 206 305,20 euroa ja tulos 90,13 euroa voitollinen. Suurimmat tuotot olivat
vuosimaksut 112 082,00 €, pelioikeuksien vuokrat 31 945,45 € ja kilpailutuotot 38 850,60€. Yhdistys oli
arvonlisävelvollinen.
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KILPAILU- JA TASOITUSTOIMINTA
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 2019
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 uusien sääntöjen implementointi seuran
toimintaan ja pelaajien tietoisuuteen sekä kilpailujen läpivienti menestyksekkäästi. Molemmissa aiheissa
onnistuttiin; pelaajat iskostivat uudet säännöt hienosti ja kilpailut menivät kauttaaltaan hyvin.
Toimikunta kokoontui kokouksen merkeissä kaksi kertaa; kauden alussa perinteisessä toimikunnan kokouksessa,
jossa käytiin läpi tärkeimmät aiheet ja jaettiin vastuualueet kilpailujen johtamisen suhteen. Keskikesällä käytiin Linna
Golfissa ekskursiolla tutustumassa naapurikenttään ja kierroksen päätteeksi kokoustettiin ja vaihdettiin kuulumisia
kilpailuihin, sääntöihin ja tasoitusasioihin liittyen.
Edellisvuosien tapaan parikilpailut olivat suosittuja pelaajien keskuudessa. Myös ainoa henkilökohtainen avoin
kilpailu Kohinoor Open saatiin pelattua menestyksekkäästi läpi, vaikka osanotto oli edelleen melko ohkainen n. 50
henkilöä. Pelimuoto vaihdettiin best balliksi.
Seuran 30v juhlakisaan saatiin mahtava yli 100 hengen osanotto.
Tasoitusmuutospyyntejä ei kesän aikana tullut.
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Tawast Golfin mestarit vuonna 2019 eri sarjoissa:
Miehet A

Santtu Malin

Naiset

Heini Koivuniemi

Naiset 50-v

Marjut Suokanto

Naiset 60-v

Riitta Andersin

Miehet 50-v

Olli Laine

Miehet 60-v

Kari Anttonen

Miehet 70-v

Heikki Aaltonen

Miehet B

Mika Tamminen

Juniorit 18-v

Veikko Hiltunen

Pikkujuniorit (par 3 pb)

Teemu Kuronen

Muissa seuran sisäisissä kilpailuissa voittajat olivat:
Reikäpelimestaruus SCR:

Juha Selin

Reikäpelimestaruus HCP:

Kustaa Hautamäki

Marathon:

Aleksi Seppänen (SCR), Joni Myllymaa (HCP)

Perhemalja:

Eeli ja Lasse Riihimäki

Seniorit reikäpelicup:

Peter Arnsted

Jäsenistön tasoituskehitys vuosina 2017 - 2019
Tasoitusluokka

1

alle 4,5

2

Jäseniä 2017

%

Jäseniä
2018

%

Jäseniä
2019

%

39

3,3

40

3,6

48 3,2

4,5 – 11,4

127

10,7

128

11,6

151 10,1

3 11,5 – 18,4

239

20,1

240

21,8

313 20,9

4 18,5 – 26,4

300

25,2

290

26,3

392 26,2

5 26,5 – 36,0

237

19,9

223

20,3

314 21,0

6 37,0 – 54,0

247

20,8

180

16,4

277 18,6

Yhteensä

1189

1154
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1495

EDUSTUSPELAAJIEN TOIMINTA
Seuran reikäpelimestaruuden voitti konkari Juha Selin.
Keväällä Junnukoulu ja kesän ajan pidetyt junnutreenit pitivät edustuspelaajat kiinni seuratoiminnassa viikottain.
Yhteistyö seuran pro Olli Tapolan kanssa tiivistyi Ollin vetäessä edustukselle suunnatun harjoituskokonaisuuden läpi
parhaina pelikuukausina. Ollihan oli siis vastuussa myös junnutreenien sisällön tuottamisesta edustuspelaajien
pitäessä harjoitukset.
Edustuksen aktiivinen seuratoiminta sai huomiota Sepon Lautasen muodossa kauden päätteeksi. Tämä on tietenkin
erittäin hieno juttu ja kiitokset vielä siitä.
Mid SM-kisoihin ei joukkuetta kasaan saatu, mutta odotamme ensi kaudelle taas kovaa panosta myös sillä
rintamalla. Aikuiset naispelaajat kuten myös ”parhaassa iässä” olevien miespelaajien menestys loistavat
kohtuullisesti poissaolollaan.
Edustuksen toimikunta ehdottaa uudeksi edustajakseen hallitukseen Kalle Ahtiaista kaudelle 2020. Kallesta saataisiin
samalla erittäin pätevä vetäjä edustuspelaajille. Uskomme, että Kalle puhaltaa taas uutta virtaa toimintaan
kokonaisuudessaan, kunhan vain valituksi tulee.
Edustuspelaajien vetäjänä toimi Pasi Järvinen.

JUNIOREIDEN TOIMINTA
Kausi junioreilla alkoi huhtikuun lopulla ulkoharjoituksilla. Virallisesti kauteen harjoittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin
talvella, kun touhuiltiin Pullerin hallissa.
Kauden kohokohdat ovat joka vuosi golfkoulu, leirit, sekä Kanes junnuchallenge. Niin myös tällä kaudella.
Golfkoulussa meno oli taas hurjaa. Edustuspelaajien organisoima koulu sai paljon positiivista palautetta. Noin 60
lasta opetteli heidän johdollansa golfin perusteita ja touhuili golfin parissa 3 iltaa. Moni sai onnistumisia sekä ilon
tunteita leiriltä ja havaitsi että golfharjoituksissa on kivaa. Tämä meidän kaikkien tulisikin pitää mielessä, että lasten
kanssa golfkentällä tulee olla kivaa, jotta lapsi pysyy lajin parissa, heitetään tai potkaistaan vaikka välillä palloa
kentällä, kunhan jää lapselle tunne, että golfkentällä tai harjoituksissa oli kivaa.
Golfleirejä pidettiin tänä vuonna kaksi kappaletta. Leirit pidettiin yhdessä Lasten liikunnan tuen kanssa, toisen osan
päivästä juniorit pääsivät pelaamaan ja leikkimään eri liikuntalajeja, ja toisen osan golfin parissa. Leirin päätteeksi
jokainen sai green cardin, joten golfosuudessa käytiin läpi golfpeliä sekä opeteltiin leikin kautta golfin saloja.
Kanes Junnuchallenge osakilpailuita pidettiin myös tällä kaudella 4 kappaletta. Kaksi Tawastissa sekä kaksi
Aulangolla. Kilpailu on yhdessä Aulangon kanssa järjestetty 9 reiän matalan kynnyksen kilpailu junioreille. Kilpailuun
saa osallistua kuka vaan vaikka ilman green cardia. Ainoa velvoitus on, että on joko meidän tai Aulangon
harjoitusryhmissä. Tällä kaudella kilpailussa pyöri noin 24 junioria per osakilpailu.
Olemme pitäneet pari yhteistä palaveria Aulangon kanssa koskien yhteistyömme kasvattamista junioripuolella. Tällä
hetkellä pidämme talviharjoituksia yhdessä Aulangon kanssa, lisäksi meillä on tuo yhteinen juniorikiertue.
Toivottavasti saamme aikaan tiiviimpää yhteistyötä ja saamme lasten kautta kasvatettua tätä upeaa lajia.
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SENIOREIDEN TOIMINTA
Toimikunnan kokoonpano
Heikki Aaltonen (puheenjohtaja)
Raimo Aho
Jari Kettunen
Maritta Korkia-Aho
Riikka Lonka
Sisko Partanen
Olli Ruokonen
Pentti Toikka

Jäsenmäärä
Tawast Golf ry:n jäsenmäärä oli 31.8.2019 tilaston mukaan 1495 (1101), josta senioreiden osuus 704 (606). Näistä oli
miehiä 461 ja naisia 243. Senioreiden absoluuttinen lukumäärä on noussut edellisestä vuodesta 98:lla ja mutta
suhteellinen osuus laskenut 8 prosenttiyksikköä ollen nyt 47%. (v. 2018-55%, 2017 – 52%). Suhteellisen osuuden
lasku johtuu voimakkaasta jäsenmäärän kokonaislisäyksestä (394) 30-vuotisjuhlakampanjan ansiosta.
Ohjattu harjoittelu
Kiinnostus talviharjoittelua kohtaan pysyi korkealla tasolla. Vuoroja oli nyt kuusi, kussakin 10 innokasta. Vuoroja oli
maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Harjoituskertojen määrä oli entinen eli 10 kertaa, kukin vuoro 1½
tuntia. Harjoitusten vetäjänä toimi seuran pro Olli Tapola. Harjoittelusta perittiin pieni maksu.
Kevätretki
Kuudestoista kevätretki suuntautui jälleen Viroon ja siellä Pärnuun. Pelatut kentät olivat White Beach Golf ja kaksi
kertaa Pärnu Bay Links. Ensimmäisenä päivänä satoi niin, että kahta lukuun ottamatta muut keskeyttivät pelaamisen.
Kaksi seuraavaa päivää päästiin pelaamaan hyvässä kevätsäässä. Matkalla oli mukana 35 tawastilaista
senioripelaajaa sekä 3 seuralaista.
TawG – AGK senioreiden viikkokisat
Viikkokisat pelattiin vanhaan tapaan puoliksi Tawastilla ja Aulangolla, jossa taas puolet Hugolla ja puolet Everstillä.
Pelimuodoissa palattiin entiseen systeemiin. Sekä naisilla että miehillä sarjat olivat 50 v ja 70 v. Nuoremmat pelasivat
6 pistebogey- ja 6 lyöntipeliä, vanhemmat 12 pistebogeyta. Tulokset kirjattiin niin tasoituksin kuin ilmankin kaikissa
sarjoissa. 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 parhaiten ja järjestelmä päätettiin jäädyttää tällaiseksi.
Sarjaan osallistui kaikkiaan 100 (113) miestä ja 37 (45) naista eli yhteensä 137 (158) pelaajaa. Pelaajien määrä siis
laski hiukan edellisestä vuodesta. Suorituksia kertyi kaikkiaan 914 (1074), joka oli selvästi edellisvuotta vähemmän.
Miehet pelasivat 668 (770) ja naiset 246 (304) kierrosta. Kierrosmäärässä tapahtui siis selvää laskua niin naisten kuin
miestenkin osalta. Ikäjaon osalta miesten puolella nykyinen 50-70-jako näyttäisi olevan hyvin kohdallaan, mutta
naisten osalta 50v-sarjassa kierroksia kertyi kaksi kertaa enemmän kuin 70v-sarjassa. Tawastilaiset osallistuivat
kisoihin selvästi aulankolaisia aktiivisemmin. Sarjojen voitot menivät tällä kertaa tasan 4-4.
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Tulokset:
N50 hcp
N50 scr
N70 hcp
N70 scr
M50 hcp
M50 scr
M70 hcp
M70 scr

Sisko Partanen
Riitta Andersin
Tuula Lehto
Rakel Marin
Risto Saari
Kari Anttonen
Esko Korpela
Heikki Vehkaperä

Viikkokisakauden loppupuolella pelattiin kahdeksatta kertaa kaksipäiväinen Ryder Cup. Mukana oli kuusi miestä ja
neljä naista viikkokisojen scr-tilaston perusteella, pelimuotona ensimmäisenä päivänä fourball bestball ja toisena
päivänä single. Lopputulos oli jälleen TawG:n voitto pistein 10 – 5.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pidettiin 17.-18.8.2019. Palkituiksi tulivat sarjoittain seuraavat:
Naiset 50v 36r
Naiset 60v 36r
Miehet 50v 36r
Miehet 60v 36r
Miehet 70v 36r

Marjut Suokanto
Riitta Andersin
Olli Laine
Kari Anttonen
Heikki Aaltonen

Senioreiden reikäpelimestaruus
Senioreiden reikäpelimestaruudesta pelasi tänä vuonna 30 kilpailijaa. Mestaruuden voitti Peter Arnsted, joka
loppuottelussa kukisti Heikki Aaltosen luvuin 2/1. Kolmatta sijaa jakoivat Pekka Kainulainen ja Olli Ruokonen. Kaavio
oli tänäkin vuonna suoraan Nexgolfin ohjelman tuottama ilman etukäteisiä sijoitteluja.
Maanantai Madamet
Maanantai Madamet oli madamille taas menneen kesän viikon suosituin aamukierros. Saatiin pelata hyvässä säässä,
vain kerran pelikierros peruuntui sateen vuoksi.
Peliaamuja kertyi 14 ja osallistujia oli kaikkiaan 153 madamea, uusiakin mukana kuusi.
Muutamaa hiljaisempaa aamua (kolme flaittia) lukuun ottamatta kiinnostus peliaamuun heräsi taas kun elokuun
loppu lähestyi. Viimeinen kierros oli 26.8. ja sää kesäisissä lämpötiloissa. Neljä flaittia ei riittänytkään, saatiin
järjestettyä vielä viides, joten kentälle lähti 19 madamea. Hieno saavutus. Ensi keväänä jatketaan.
Seuraottelut
Kilpailu

Osallistujat

Joukkuetulos

Paras henk.koht

TawG-Kurk, pb hcp

11 + 5

282-259 voitto

Heikki Aaltonen

TawG-KG, pb hcp

25 + 25

565-543 tappio

Juha Harilo
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NGK-TawG, lp hcp

11 + 5

745-746 tappio

Tuija Herbst

HML-Hyvinkää lp, hcp

16 (8+8)

593-603 tappio

Risto Saari
(Esko Virola)

10 seuran ottelu pb hcp

15

1. KosG
8. TawG

Kauden päätöskilpailu
Senioreiden kauden päätöskilpailu pelattiin 25.9.2019. Pelaajia oli mukana ennätysmäärä 57. Pistebogeynä käydyn
kisan voitti Ari Heikkilä tuloksella 35. Toiseksi sijoittui viime vuoden voittaja Martti Jaakkola samalla tuloksella.
Parhaan scratch-tuloksen teki myös Ari Heikkilä 82 lyöntiä. Väylällä 7 tarkin oli Erkki Räsänen, väylällä 11 Antti
Sistonen.
Päätöskisa yhteydessä pelattiin myös perinteinen joukkuekilpailu, muunneltu valssi. Siinä parhaan tuloksen teki
joukkue Taito Halonen, Taisto Luosto, Risto Rintala, Pekka Rysä.
Seuran järjestämät avoimet kilpailut
Tawastin toimesta järjestettiin Senioreiden Alue III Tourin osakilpailu 2/3 sekä SGS:n N60/70 Tourin ja M75 Tourin
osakilpailu 2. Ensin mainittuun otti osaa 126 pelaajaa, jälkimmäiseen naisia 67 ja miehiä 75. Lisäksi kesäkuun alussa
järjestettiin Detur Senior Open, johon osallistui 47 pelaajaa.
Kansainvälinen menestys
Seuran seniori Juha Selin edusti Suomea sekä EGA:n että ESGA:n joukkueiden Euroopan mestaruuskisoissa.
Valvonta
Seniorit hoitivat nyt neljättä kertaa kentän valvontaa. Mukana oli edelleen kolmisenkymmentä aktiivia,
valvontapäiviä viikoittain 5-6. Valvonta oli jaettu aamupäivä- ja iltapäivävuoroihin, kumpikin kestoltaan noin 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.

NAISTOIMINTA
Naistoimikuntaan kaudella 2019 ovat kuuluneet ladykapteeni Sirpa Teno, Auli Ruokonen, Eija Ylänen, Maritta KorkiaAho. Mirja Toikka ja Riitta Taavitsainen.
Naistoimikunta on kokoontunut neljä kertaa kauden aikana.
Mirja Toikka ja Eija Ylänen tekivät naisten pukutiloihin uuden birdietaulun, johon hyödynnettiin vanhasta taulusta
upeat linnut.
Kausi alkoi kevätkokouksella 25.4. Klubille oli saapunut 25 ladya. Kokouksessa esiteltiin tulevan kauden tapahtumat
ja jaettiin kaikille tapahtumakalenteri.
5.5. kisailtiin Lady Captain’s Dayn merkeissä narukisaa, osallistujia 13.
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7.5. alkoivat Pro Olli Tapolan oppitunnit naisille: 8 puolentoista tunnin sessiota rangella, aiheena swingi ja lähipeli.
Lisäksi kaksi kahden tunnin jaksoa peliopetusta kentällä. Opetustunneille osallistuttiin 45 kertaa.
21.5. pelattiin Everstillä AGK – TawG ystävyysottelu 18 reiän pistebogey kisana. Aulankolaiset voittivat meidät 187 –
160.
9.6. golfviikon avajaisiksi teemalla Mun tapa pelata pelattiin scrambleä 14 parin voimin.
16.6. lähdettiin Hyvinkäälle ystävyysotteluun HyG – MeG – TawG. Ottelun voitti Hyvinkää pistein 241, toisena
Messilä 231 pistettä ja meidän pisteet 194.
20. – 21.7. oli vuorossa avoin naisten valtakunnallinen Hämeenlinna Lady Open, jonka järjestimme yhdessä Aulangon
ladyjen kanssa. Meiltä järjestelytoimikuntaan kuuluivat Mirja Toikka, Heini Koivuniemi, Anna-Maija Mikkotervo ja
allekirjoittanut. Kisaan osallistui 35 paria.
25.7. pelattiin seuraottelu TawG – AG – EGS kahdeksan henkisin joukkuein. Tässä ottelussa sijoituimme
ensimmäisiksi pistein 199, Aura Golf toisena pistein 186 ja Espoon Golf Seuran pisteet 173.
15.8. pelattiin 9 reiän ystävyysottelu aulankolaisten kanssa. Voitimme 102 – 81.
17. – 18.8. olivat seuran mestaruuskisat, osanottaja määrä huolestuttavan alhainen; N70v 0, N60v 14, N50v 1 ja
Naiset 3 osallistujaa.
25.8. kisailtiin Birgitan Maljan tiimoilta, mukana 26 ladya.
22.9. pelattiin Naisten kauden päätöskilpailu, jossa oli mukana 22 ladya. Kilpailumuotona henkilökohtainen
pistebogey ja joukkuekilpailuna Valssi.
Kilpailun jälkeen pidettiin kauden päättävä syyskokous. Syyskokouksessa palkittiin eniten Birdejä kaudella tehnyt
Heini Koivuniemi, sekä valittiin jäsenet naistoimikuntaan. Sovittiin myös talviharjoittelusta Pulleri hallilla
tammikuusta alkaen Olli Tapolan johdolla. Lisäksi käytiin erittäin vilkas keskustelu mestaruuskisojen pelimuodosta.

KAPTEENIN YHTEENVETO
Uusien jäsenien perehdytys:
◦

Uusien jäsenten infotilaisuus järjestettiin kesäkuussa

◦

Kapteenin kierroksia järjestettiin viisi kappaletta

◦

Näiden molempien osalta osallistujamäärät ovat olleet odotettua pienempiä.

• Tapahtumat ja seuraottelut:
◦

Vappubrunssilla Kapteenin avauslyönti lähti ilmaan, mutta hieman faden puolelle…

◦

Juhannusgolf keräsi hyvin väkeä ja palaute oli positiivista

◦

Seuraottelut pelattiin vieraskentillä. Valitettavasti kärsimme tappiot sekä Messilää että Aulankoa vastaan.
Tapahtumat olivat kuitenkin hyviä ja joukkuehenki erinomainen -> tämä on pääasia.

◦

30-vuotisjuhlat oli iso ponnistus. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja palaute oli positiivista.

• Golfkentän turvallisuuteen liittyviä tapauksia on ollut kaksi ja ne on selvitetty. Lisäksi on ollut yksi kurinpidollinen
tapaus, joka on selvitetty. Pelikieltoja ja muita rangaistuksia ei ole jaettu.
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• Kapteeni on osallistunut Tawast Golfin viestintään: Facebook, Instagram, nettisivut
• Kapteenin ensi kauden painopisteet pitää linjata Tawast Golfin strategian mukaisesti.
Yksi tavoite on se, että Pelaaja ensin -kyselyn tulokset paranevat vuodesta 2019.

MUUT PALKITSEMISET
Tawast Golf palkitsi päättäjäisissä Sepon Lautasella edustuspelaajat. Vuoden Junioriksi valittiin Kerttu Hiltunen.
Kerttu Hiltunen palkittiin myös Topin Junioripokaalilla pienimmän junioritasoituksen (+3,4) johdosta. Lisäksi jaettiin
Vuoden Tsemppari -palkinto Vili Alitalolle.
KLUBIOTTELUT
Tawast Golf- Messilä Golf ottelun voitti Messilä Golf, ottelu pelattiin Messilässä.
Tawast – Aulanko klubiottelu päättyi myös Aulangon joukkueen voittoon, ottelu pelattiin Aulangon Everstillä.
HOLE IN ONE
Kaudella 2019 tehtiin 9 hole in onea seuraavassa järjestyksessä:
5.6.
10.7.
31.7.
8.8.
20.8.
22.8.
31.8.
14.9.
12.10.

Jukka Marin, väylä 9
Janne Parkkinen, väylä 9
Reijo Palo, väylä 7
Jyri Koskinen, väylä 11
Jari Kettunen, väylä 14
Tuija Leinonen, väylä 7
Ismo Kivinen, väylä 11
Jon Grönqvist, väylä 7
Jukka Marin, väylä 11 (epävirall.)

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen hallitus vuodelta 2019: Jussi Rouhento (pj), Kari Nylander (vpj), Heikki Kajanto, Marko Helén, Sirpa Teno,
Jussi Luokomaa, Pasi Järvinen ja Heikki Aaltonen.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Pekka Siltala (HTM) ja Jari Määttänen (KHT) sekä varalla Vesa Kivilä (HTM).
Yhdistyksellä oli kaksi vakinaista toimihenkilöä, toiminnanjohtaja Lauri Manninen ja toimistosihteeri Anja Pirttiniemi.
Molempien työpanos hankittiin ostopalveluna.
EDUSTUKSET GOLFYHTEISÖISSÄ
Suomen Golfliiton hallituksen varajäsen: Jussi Rouhento.
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