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Lauri Manninen
14.10.1979
Perhesuhteet: Naimisissa, 2 lasta (3v ja 1v)
Asuinpaikka: Hämeenlinna
Koulutus: Matkailu Restonomi
Tasoitus: 6,6
Pelannut golfia  noin 10 vuotta

Talvi on takana ja itselläni kiirettä on pitänyt uusien 
töiden merkeissä. Töiden lisäksi aika on kulunut kotona 
pienten lasten parissa, mutta onneksi on jäänyt aikaa 
nauttia myös hienosta talvesta. Pitkästä aikaa lunta on 
ollut todella reippaasti ja kaupungin hiihtolenkit ovat 
olleet hienossa kunnossa. Uudet työni täällä Tawas-
tissa ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja toimiston Anja 
on ollut korvaamaton apu perehdyttämisessä, mutta 
ei Heikkikään ole saanut eläkepäiviään aloittaa täysin 
erossa Tawastista.  

Muutamia vuosia sitten olin Tawastissa Caddiemaste-
rina ja onkin todella hienoa päästä toimitusjohtajaksi 
juuri Tawastiin, kun paikat ja ihmiset ovat jo entuu-
destaan tuttuja. Mielestäni Tawast Golfissa on aina 
ollut hyvä perusmeininki ja teen kaikkeni, että hyvä 
toiminta jatkuu myös vastaisuudessa. Tietenkin jotain 
pientä uutta tuon myös mukanani. Tähän kirjoituk-
seen olen koonnut asioita, jotka näin keväällä ovat 
olleet päällimmäisinä mielessä.

Yhteistyökumppanit, 
yritystapahtumat ja avoimet kisat
Kentän taloudelle tärkeitä yritystapahtumia tullaan jär-
jestämään suurin piirtein saman verran kuin aikaisem-
min, mutta jäsenistölle jätetään varmasti riittävästi 
tilaa pelaamiselle. Etenkin heinäkuu tullaan pyhittä-
mään jäsenistön pelaamiselle. Tawast Golf on saanut 
talven aikana muutamia uusia yhteistyökumppaneita ja 
heidän logonsa tulevat näkyville väylätauluihin. Kiitos 
kaikille, jotka ovat mukana tukemassa Tawastia! 

Tawast Gollfissa järjestetään kesällä kaksi uutta 
avointa kisaa, mutta valitettavasti perinteikästä 
Hämeenlinnan Maljaa ei tänä vuonna pelata. Ehkäpä 
ensi vuonna Hämeenlinnan Malja on taas kalenterissa. 
Kesän avoimet kisat aloittaa Tomaatteja Tomaatteja 
Golf (15.5.2010), josta on helppo ja hauska startata 
golfkauteen. Pelimuotona pistebogey, mutta myös par-
haat scratch lyöntipelitulokset tullaan palkitsemaan. 
Syyskuun alussa Tawastissa pelataan Finnmatkojen 
avoin kisa, joten kaikki joukolla pelaamaan myös näitä 
uusia kisoja! 

Seuran sisäiset kilpailut säilyvät kutakuinkin ennal-
laan, mutta pelimuotoja saatetaan hiukan vaihdella. 
Jäsenistön omat kilpailut ovat vetäneet hyvin pelaajia, 
mutta hyviä ideoita kilpailujen kehittämiseksi otetaan 
vastaan. 

Ajanvarauksesta
Kesän aikana tullaan entistä tarkemmin puuttumaan 
ajanvarauksen ns. haamuvarauksiin. Niistä olisi jo 
korkea aika päästä eroon, sillä kenttämme on jo muu-
tenkin lähes täynnä. Tällä varausten kontrolloinnilla 
pyritään siihen, että varsinkaan omat jäsenemme eivät 
jää ilman peliaikaa ”haamuvarausten” takia. Pidetään 
yhdessä huoli, että perumme ylimääräiset lähdöt, jos 
pelaajia ei ole niihin varmasti. Muistathan, että netin 
kautta ajat pitää perua vähintään kaksi tuntia ennen 
lähtöä.
Tiedottamista netissä tullaan muutenkin lisäämään, 
joten muistathan informoida toimistoa muuttuneista 
sähköpostiosoitteista yms. Ainakin tämä vuoden 
ensimmäinen Tawastin Tuulet julkaistaan näin netti-

versiona, koska suurin osa tiedosta on sellaista, jota 
pelaajat tarvitsevat läpi kesän. Toivottavasti ratkaisu 
miellyttää.

Tiilaakson yhteistyö
Tawastin osakasedut lisääntyvät tulevalla kaudella. 
Linna Golf on saatu entistä vahvemmin mukaan Tii-
laakson yhteistyöhön, mikä entisestään nostaa Tii-
laakson arvoa golfareilleen. Tulevalla kaudella Linna 
Golf tarjoaa Tawast Golfin osakkaille kaksi yhden hin-
nalla Green Fee -lippuja (2 lippua / pelioikeus), joten 
kannattaa hyödyntää tämä etu ja käydä myös Linnalla 
pelaamassa. Nämä Linna Golfin etuliput ovat osakkaan 
noudettavissa toimistolta. Yhteistyö Aulangon kanssa 
jatkuu entiseen malliin. Muistutuksena, että Tawastin 
pelioikeutetut voivat ostaa pelioikeuden Aulangolle 
hintaan 129€. Kesän mittaan osakkaille ja jäsenille 
tullaan tarjoamaan muitakin etuja, joista tiedotetaan 
pääasiassa kotisivujemme kautta. 

Timo ”Pino” Räsänen joukkoineen on pitänyt kentän 
aina hyvässä kunnossa ja minulla on täysi luottamus, 
että myös tulevalla kaudella tulemme pelaamaan 
todella hyväkuntoisella kentällä. Toivottavasti kerkiän 
itsekin pelaamaan tarpeeksi ja nauttimaan hienosta 
kentästämme.

Olin Tawastissa kesätöissä Caddiemasterina joitain 
vuosia sitten ja yllättävän usean pelaajan nimen vielä 
muistan, mutta kesän jälkeen varmasti vielä reilusti 
useamman. Toimistoni ovi on aina auki, joten kuulu-
misia/ kommentteja saa ja pitääkin tulla kertomaan. 
Hyvää ja hauskaa golfkautta kaikille!

Lauri Manninen, toiminnanjohtaja

Uuden toiminnanjohtajan terveiset
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Otteita ry:n vuosikertomuksesta 2009
YLEISTÄ
Tawast Golfin kahdeskymmenes 
toimintavuosi oli hyvä niin jäsen-
ten ja vieraspelaajien pelaamisen 
aktiivisuuden, kilpailusaavutusten 
kuin seuran taloudenkin suhteen. 
Eri toimikuntien ohjelmat toteu-
tuivat perinteisellä tavalla. Syksyllä 
tehty mielipidekysely kertoi jäsen-
ten olleen melko tyytyväisiä Tawast 
Golfin toimintaan. Vastaajat tunsi-
vat myös saaneensa rahoilleen vas-
tiketta. Toimintasuunnitelmassa 
asetetut tavoitteet saavutettiin 
hyvin. 
Kentällämme pelattiin ennätyksel-
liset 28284 kierrosta, joista omien 
jäsenten varauksia oli 19670 ja eri-
laisten vieraspelaajien statuksilla 
varauksia oli 8614. 
 
TALOUS
Yhdistyksen tilivuoden tuotot olivat 
164511,64 euroa ja tulos: 616,71 
euroa tappiollinen
Suurimmat tuotot olivat vuosimak-
sut 89500,03 €, pelioikeuksien 
vuokrat 33185,25 € ja   kilpailutuo-
tot 34608,75 €. Kaikki yhdistyksen 
50 Tawast Golf oy:n osaketta oli 
vuokrattuna. Yhdistys oli arvonlisä-
velvollinen

     v2007 v2008 v2009

Naisseniorit (yli 49v.)                  166  176   183

Naisia (22-49v.)                              80    99   103

Tyttöjä (alle 22 v.)                          23    24     28

Naispuoliset yhteensä                269  299   314

Miesseniorit (yli 54v.)                 246  249   263

Miehiä (22-54v.)                          318  358   338

Poikia (alle 22 v.)                            82    94     98

Miespuoliset yhteensä               646  701   699

Jäseniä yhteensä                       915   1000 1013

Tawast Golf ry:n jäsenmäärä kasvoi edelleen maltillisesti:

Jäsenistön tasoituskehitys vuosina 2007-2009:

Tasoitusluokka Jäseniä 2007  % Jäseniä 2008 % Jäseniä2009 % 

1     alle  4,5 28 3,1 29 2,9 26 2,6 
2     4,5 – 11,4 105 11,5 121 12,1 120 11,8 
3   11,5 – 18,4 200 21,8 231 23,1 229 22,6 
4   18,5 – 26,4 236 25,8 249 24,9 243 24,0 
5   26,5 – 36,0 184 20,1 184 18,4 193 19,1 
6   37,0 – 54,0 162 17,7 186 18,6 202 19,9 
Yhteensä 915  1000  1013  
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TAWAST GOLF ry:n talousarvio 2010

Tawast Golfin toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle hyväksyttiin vuosikokouk-
sessa. Toimintasuunnitelman päätavoitteena on olla menestyvä golfyhteisö. 

BUDJETTI x 1000 euroa Tot.08 Tot.09 Bud10

  

TUOTOT  

VUOSIMAKSUT 77,3 89,5                90

PELIOIKEUKSIEN VUOKRAT 31,0 33,2 32

KILPAILUTUOTOT 32,5 34,6 35

MUUT TUOTOT 5,6 7,4 8

TUOTOT YHTEENSÄ 146,4 164,7 165

 

KULUT  

VASTIKKEET / OY 27,8 29,2 30

HALLINTOPALVELUT 45,1 35,6 40

MAKSUT GOLFLIITOLLE 21,6 22,9 23

TALVIHARJOITTELU 5,3 6,3 5

EDUSTUSPELAAJAT 8,4 8,4 14

JUNIORITOIMINTA 14,2 14,5 17

SENIORITOIMINTA 3,0 2,5 4

NAISTOIMIKUNTA 2,4 2,4 3

KULUT KILPAILUISTA 9,8 9,2 10

YHTEISET TILAISUUDET 1,9 4,9 4

MUUT,TSTO,HALL,MARKK 14,2 18,1 15

KULUT YHTEENSÄ 153,7 154,0 165

20 v. juhla                    11,3

YHTEENSÄ 7,3 0,6
 

 Seuran menestystä tukevat tehtävät: 
- Arvostetaan ihmisiä pelissä ja sen ulkopuolella 
- Mahdollistetaan laadukas harjoittelu ja kilpailu eri 
tasoilla 
- Aktivoidaan jäsenistöä kilpailuihin 
- Huolehditaan ensisijaisesti seuran jäsenten ajanva-
rauksista 
- Noudatetaan golfetikettiä 
- Vahvistetaan jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta erilai-
silla tilaisuuksilla 
- Tiedotetaan säännöllisesti seuran toiminnasta 
- Kehitetään toiminnan tuloksellisuuden mittareita 
- Kehitetään seuran toimintaa 
- Noudatetaan hyvää hallintotapaa. 

 Seuran tavoitteet 2010: 
- Seurassa on hyvä yhteishenki ja golfetiketti sekä 
tyytyväiset pelaajat 
- Seuran jäsenet menestyvät golfissa 
- Eri ikäluokat ja sarjat menestyvät kilpailuissa. 
- Jäsenet viihtyvät yhdessä 
- Jäsenet nauttivat oheispalveluista 
- Seuran toiminta ja talous on hyvin hoidettu 
- Tiedotus on nopeaa ja hyvää 
- Seuran yhteistoiminta muiden seurojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa on hyvä. 

Toimikunnat ja hallinto johtavat edellä olevista koh-
dista tehtävänsä, tavoitteensa ja budjettinsa vuodelle 
2010. Toimikuntien suunnitelmat ovat luettavissa 
seuran kotisivuilla.
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Talousarvio 2010
TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY

Budjetti x 1000 euroa 
Budj.
2008

Toteut.
2008

Budj.
2009  Tot 12/09 

Budj.
2010 

TUOTOT 
HOITOVASTIKKEET 417 416,7 435 437,5 441,5
GREENFEET 76 98,6 95 99,2 95
OSAKASPELIOIKEUDET 20 18,8 20 20,7 20
RANGE 20 20,9 20 21,8 20
YRITYSTAPAHTUMAT    30 19,8 20 23,9 20
VUOKRAT 19 22,9 20 22,5 20
MAINOSTILATUOTOT 36 33,7 30 22,4 25
MUUT TUOTOT 23 36,5 20 24,8 20
LIIKEVAIHTO 641 667,9 660 672,8 661,5

KULUT 
KENTÄNHOITOTYÖT 225 239,5 242 243,3 245
KENTÄNHOITOKULUT 76 71,5 92 69,7 90
TOIMIHENKILÖKULUT 103 99,6 93 97,2 97,5
VUOKRAT 50 54,1 50 43,1 45
KIINTEISTÖKULUT 65 52,8 65 81,0 70
MUUT,TSTO,HALLINTO 60 45,7 50 63,2 55,0
KULUT YHTEENSÄ 579 563,2 592 597,5 602,5

KÄYTTÖKATE 62 104,7 68 75,3 59

KOROT -12 -9,3 -8 -6 -6
RAHOITUSTULOS 50 95,4 60 69,3 53

LAINAN LYHENNYS 20 20 20 20 20

INVESTOINNIT 30 29,1 40 12,5 33

RAHOITUSJÄÄMÄ 0 46,3 0 36,8 0
 

VUOSIKOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ
Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 
ja Tawast Golf ry:n varsinainen kokous pidettiin 
17.3.2009.

Yhtiökokouksessa päätettiin vastikkeen suuruudeksi 
talousarvion mukaisesti 640 euroa. Tawastia Golf &
Country Club Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Kari 
Kujanen, Pekka Nenonen, Miika Miettinen, Meiju Hon-
kavuori ja Topi Tiitola (uusi). Tilintarkastajina toimi-
vat Voitto Järvelä, HTM ja Pekka Siltala HTM. 

Tawast Golf ry:n varsinaisessa kokouksessa valittiin 
hallituksen puheenjohtajaksi Miika Miettinen sekä 
hallituksen jäseniksi Marko Helén, Maritta Korkia-
Aho, Jorma Laaksonen, Riikka Lonka, Kari Nylander, 

Antti Punkari, Heikki Veteläinen (uusi) ja Heikki Aalto-
nen (uusi).

TawG:n jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin hyväk-
syä: Aikuiset 100 euroa ja juniorit 50 euroa.

Kapteenit ja toimikuntien vastuuhenkilöt v. 2010:
Kapteeni: Marko Helén
Naistoimikunta, naisten kapteeni: Maritta Korkia-Aho
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta: Antti Punkari
Junioritoimikunta: Kari Nylander
Edustuspelaajat: Heikki Veteläinen
Senioritoimikunta: Heikki Aaltonen
Klubitoimikunta: Riikka Lonka
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AJANVARAUSOHJEET
1 AJANVARAUS
•jäsenet voivat varata ajan kyseiselle päivälle ja 
viidelle sitä seuraavalle päivälle
•vieraspelaajat  ja Aulangon lisäpelioikeuden käyt-
täjät voivat varata ajan kyseiselle päivälle ja kol-
melle sitä seuraavalle päivälle

2 INTERNET AJANVARAUS
•jäsenet ja pelioikeuden haltijat voivat varata lähtö-
aikoja ja ilmoittautua kilpailuihin internetin kautta 
omilla tunnuksillaan osoitteesta www.nexgolf.fi/tawg
•salasanan internet-ajanvaraukseen saa caddiemaste-
rilta

3 LÄHTÖAJAT
•10 minuutin välein
•Yksi aika/ tunti (tasatunti 00) on varattavissa aino-
astaan paikanpäältä cm:n toimistossa aikaisintaan 1 
tunti etukäteen. Em. aikoihin ei oteta puhelinvarauk-
sia!
•Alkukaudesta kokeiluna kokopäivän lähdöt 10.tiiltä 
perjantaisin 

4 TASOITUSRAJAT
•Vieraspelaaja              36,0  
•Max ryhmätasoitus  108,0

•Suosittelemme, että aikaa 
varatessasi ilmoitat oman jäsen-
numerosi, näin nopeutat ajan-
varauspalvelua! Jäsennumeron 
löydät jäsenkortistasi.

•Varattu lähtöaika kuitataan 
caddiemasterille viimeistään 10 
minuuttia ennen starttia!

•Mahdollisista peruutuksista on 
viipymättä ilmoitettava! Peruut-
tamatta jätetyt ajat jäävät Nex-
golfiin no show -lähdöiksi, jotka 
tarkastetaan.

TAWAST GOLFIN  
GOLFKOULU 7-13 VUOTIAILLE 

MA-TO 7.– 10.6. klo 18 – 20 
Max. 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä 

KURSSIN HINTA 35 €
GOLFKOULUUN ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT 

TAWAST GOLF puh. (03) 630 610 

Golfkoulun käyneet voivat halutessaan jatkaa harjoittelua 
ohjatussa ryhmässä kerran viikossa läpi kesän. 
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TOIMISTON TIKKUASKIT
Caddiemasterin toimisto 
avoinna: 
ma-pe klo 8.00 - 20.00
la-su   klo 8.00 – 19.00 
UUTTA! Sesonkiaikana jo klo 
7.00 alkaen (n. juhannuksesta 
elokuun alkuun saakka) 
Alku- ja loppukaudesta lyhyem-
mät aukioloajat.

Pelioikeuden vaihto pelilipuiksi 
(20 kpl):
-  ilmoitus etukäteen toimistoon, 
jotta liput ovat valmiina caddie-
masterilla.
- 10 € maksu pelilipusta on pois-
tettu tälle vuodelle.

Tiedotus ajankohtaisista asi-
oista ja tapahtumista koti-
sivuilla www.tawastgolf.fi, 
klubin infotauluilla sekä teksti-
viesti- ja sähköpostilähetyksinä. 
Tapahtumakalenterista löytyy 
tulevat tapahtumat kentällä ja 
kilpailukalenterista kilpailuja 
koskevat kutsut.

Jäsenkortit, bagmerkit ja peli-
liput noudettavissa caddie-
masterilta, tarvittaessa myös 
postitetaan

Bägikaapit: kaappi pysyy käy-
tössäsi automaattisesti, kunnes 
toisin ilmoitat. Ota yhteys toi-
mistoon, mikäli haluat vuokrata 
uuden kaapin tai luopua kaa-
pista.

Muuttuneet osoitetiedot, gsm-
numerot ja sähköpostiosoitteet 
voi päivittää itse Nexgolfin 
kautta! Käy tarkistamassa myös 
omat yhteystietosi. Nexgolfissa 
olevan osoitetiedon mukaan 
postitetaan myös Golflehti.

10. tee lähdöt kokeiluna
Alkukaudesta kokeilemme koko 
päivän lähtöjä 10.tiiltä perjantai-
sin. Toivomme pelaajien anta-
van palautetta asiasta. Mikä olisi 
paras päivä, jos 10.tee lähtöjä 
jatketaan kesän mittaan?

Jos vuokraat osakkeesi eteen-
päin, ilmoitathan vuokraajan 
tiedot toimistoon.

Ilmoitustaulut klubilla:
Alakerran ilmoitustaululla nähtävissä kilpailukutsut ja kiinteät ilmoituk-
set. Jäsenten ja osakkeenomistajien oma ilmoitustaulu siirtyy bägivaras-
tosta yläkerran ilmoitustaululle.
Junioreiden, naisten ja senioreiden ilmoitustaulut säilyvät ennallaan ylä-
kerrassa.
HUOM! Kaikki ilmoittautumiset tapahtuvat joko caddiemasterille tai Nex-
golfin kautta suoraan, ei enää ilmoitustauluille.
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OLEN SITÄ MIELTÄ, ETTÄ …

M
aaliskuussa hyväksyttiin vuosikokouksessa 
viime kauden hyvä toiminta ja talous sekä 
alkaneen kauden tavoitteet ja talousarvio. 
Toiminnanjohtaja on ahkeroinut tammi-

kuun alusta alkaen kesän sesongin eteen.  

Golfliiton laatimassa Suomen golfin strategiassa on 
määritelty vahvuudet, haasteet, uhkatekijät ja mah-
dollisuudet. Ne sopivat pääosin myös Tawast Golfiin. 
Liiton johdolla laadittu strategia on luettavissa Golf.
fi-sivuilta.

Vahvuutemme on jäsenten ja osakkeenomistajien 
sitoutuneisuus sekä taloudellinen panostaminen kent-
täämme ja toimintaamme. Mielipidekyselyn mukaan 
tawastilaiset tunsivat saaneensa maksuilleen hyvin 
vastinetta, joten jäsenistöllä on haluja panostaa 
Tawast Golfiin.  Lajin sosiaalisuudella ja terveellisyy-
dellä on merkitystä haluun pelata golfia läpi elämän.  
Ruotsalaisten 30 000 golffarille tekemä tutkimus 
todistaa jopa, että golfin pelaajien kuolleisuus on 40 
% pienempi kuin muilla samanikäisillä lajia harrasta-
mattomilla. Hyvä meille, että hyvinvointimme puitteet 

ovat kunnossa.
Yksi haasteistamme on viestintä. Tiedonvälitys paranee 
jäsenkabinetin suurella näytöllä pyörivällä aineistolla. 
Seuramme nettisivut saatetaan uuteen muotoon ja 
sisältöön panostetaan. Toinen haaste on uusien jäsen-
ten vastaanotto. Lasten ja nuorten saaminen golfin 
pariin on pidemmän päälle menestymisen edellytys 
elinkaarilajissa. Katseet tulee kääntää kouluihin sekä 
mahdollisesti urheiluseuroihin, joissa sesonki on eri 
kuin golfissa. Nuoret tarvitsevat katkeamatonta ohja-
usta ja valmennusta. Maaliskuussa pidetty ohjaajakou-
lutus oli merkittävä askel juniorityössä. Tyytyväisenä 
on myös todettava, että syksyllä valmentajapulaan jou-
tunut kilpajunioreiden valmennus saatiin toimikunnan 
ja Risto Kuitusen panoksella korjattua. Reima Kaijan 
ryhdyttyä nuorten kilparyhmän vastuuvalmentajaksi, 
tilanne alkoi näyttää valoisalta. 

Ehkä tärkein liikkeelle paneva voima golfissa on sen 
tarjoama mahdollisuus menestyä. Käytetään kukin 
tavallamme menestymisen mahdollisuus kuntoillen 
tai kilpaillen golfin parissa ja verkostoituen seuraelä-
mässä.

 … NÄILLÄ MENNÄÄN. 
Tawast Golf ry:n puheenjohtaja  
Miika Miettinen
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Tawastin kilpapelaajien ykkösnyrk-
kinä tulevaan kauteen lähtee Karri 
Sahla. Kolmatta vuottaan Tawastin 
riveissä pelaavalla Sahlalla on täysi 
pelioikeus Finnish Tourille (entinen 
Finnish Golf Tour) tulevaksi kau-
deksi. Pelioikeuden Finnish Tourille 
(FT) Sahla hankki haastajakier-
tueen kautta, jossa tasoituksella 
+0,2 pelaava tawastilainen sijoittui 
viime kaudella yhteispisteissä kol-
manneksi.

Messilässä golfoppinsa ammenta-
nut 28-vuotias Karri Sahla muutti 
kaksi vuotta sitten työn perässä 

Hämeenlinnaan.  Parolannummella 
huoltokomppanian huoltopalvelu-
osaston johtajana työskentelevä 
Sahla on viihtynyt hyvin uudessa 
kotikaupungissa. 
– Hämeenlinnassa olen viihtynyt 
tosi hyvin. Varuskunta on ihan vie-
ressä ja golfin kannalta tämä on 
ihan ehdoton paikka, Sahla kertoi.

Valtakunnan ykköskiertueelle Sahla 
tekee uutta tulemista. Aikaisemmin 
Sahla on pelannut FGT:llä ja sitä 
edeltäneellä FAT:lla (Finnish Ama-
teur Tour), mutta opiskeluaikana 
golfin pelaaminen jäi neljäksi vuo-

deksi lähes kokonaan. 
– Kadettikoulussa opiskelun aikana 
golfin pelaaminen muuttui han-
kalaksi. Opiskelu lamaannutti kil-
pailutoiminnan ja muutenkin tuli 
aika vähän pelattua. Ensimmäisenä 
vuonna pelasin muutaman kilpai-
lun, mutta sitten kilpailut jäi täysin. 
Asuin opiskeluaikana Helsingissä. 
Minulla ei ollut autoa ja kun sen 
yhdistää vielä opiskelijan tulota-
soon, niin pelaamisesta muodostui 
hankalaa. 

Opiskelut meni golfin 
edelle
Karri Sahla aloitti golfin pelaami-
sen 12-vuotiaana. Jääkiekko ja jal-
kapallo oli päälajeja, mutta ensin 
kuviosta tippui jalkapallo pois. 
Jääkiekkoa Sahla pelasi aina A-juni-
oreihin saakka, kunnes sekin sai 
väistyä golfin tieltä. 

Sahla menestyi golfissa kohtuulli-
sen hyvin, mutta opiskelu vei kui-
tenkin voiton. Karri Sahla on hyvä 
esimerkki myös junioreille siinä, 
että koulutus on tärkeää hoitaa 
kuntoon urheilu-uran ohella. 

– Minulla etsikkoaika oli ehkä gol-
fillisesti mennyt ohi. Tavoitteet 
minulla oli silloin korkealla, mutta 
realiteetit pitää myös tunnustaa. 
Piti tehdä ratkaisuja ja minulla se 
oli koulutuksen hankkiminen. Näen 
asian niin, että jos maailman hui-
pulle tähtää, niin kyllä 20-vuotiaana 
pitää olla menestynyt jo kansainvä-
lisesti. Kilpailu golfin huipulla on 
kuitenkin niin kovaa. Suomessakin 
monella on koulunkäynti jäänyt 
lukion jälkeen, kun golfiin on 
panostettu täysillä. Usein opiske-
luista voisi olla hyötyäkin golfinkin 
kannalta, kun ajatukset on välillä 
muuallakin kuin golfkentällä.

Opiskelujen jälkeen työt Parolan-
nummella toi miehen Hämeenlin-
naan. Tawast Golf valikoitui miehen 
seuraksi hetken mietinnän jälkeen. 
– Minulla oli tuntuma, että Tawas-
tilla oli alueen seuroista ollut eniten 
edustusta kiertueilla ja koin, että 
se on alueen urheilullisin seura. 

Karri Sahla tavoittelee menestystä 
Finnish Tourilta



Tawastilaisista Sairasen Esa ja Perä-
län Juha oli tuttuja. Tawastiin on 
ollut oikein mukava tulla ja minut 
on otettu hyvin vastaan. Tawast on 
oikein mukava klubikenttä. Se on 
riittävän hyväkuntoinen ja sitä on 
mukava pelata. Kentällä saa lyödä, 
mutta myös tarkkuutta tarvitaan. 
Toki nykyvälineillä kenttä alkaa olla 
jo liian lyhyt. Kilpapelaajien tuki on 
ollut Tawastilla riittävää ja toivotta-
vasti siitä ei jatkossakaan karsita. 
Junioripuolelta karsintaa ei aina-
kaan saisi tehdä. 

”Sisähallissa verkkoon 
lyömisen olin jo hylän-
nyt”
Tulevaan kauteen Sahla lähtee 
varsin luottavaisena ja motivoitu-
neena. Talvella treenikertoja on 
kertynyt Pullerihallissa 2-6 viikossa 
riippuen työtilanteesta. Kauden 
tavoitteeksi mies asettaa rohkeasti 
30 joukkoon sijoittumisen Finnish 
Tourin yhteispisteissä.

– Ensimmäinen kausi tawastissa oli 
lämmittelyä, kun ei ollut pelannut 
pitkään aikaan. Viime kaudella peli 
kulki haastajatourilla mukavasti. 
Tälle kaudelle haastajatourilta 
saatu kategoria 3C mahdollistaa 
pelaamisen kaikissa FT:n kisoissa. 
Tavoitteenani on sijoittua kiertueen 
yhteispisteissä 30 parhaan jouk-
koon. Se vaatii jo kunnon onnistu-
misia, pelkät cuttien selvittämiset 
ei siihen riitä. Sisähallissa verkkoon 
lyömisen olin jo hylännyt, mutta 
FT:lle saatu kategoria motivoi har-
joittelemaan talven hyvin. Siinä voi 
kuitenkin treenata tekniikaa, kun ei 
tarvitse pallon lentoradasta stres-
sata. Finnish Tour on nykyään niin 
kovatasoinen kiertue, että turha 
sinne on mennä kokeilemaan, jos 
ei ole kunnossa. Töiden suhteen 
kevät on ollut tiivis eikä minulla ole 
ollut mahdollisuutta pelata muu-
alla, joten oman aikansa varmaan 
vie, että saa pelituntuman kohdal-
leen, Sahla aprikoi tulevan kauden 
kynnyksellä.

Finnish Tour on Suomen golfliiton ja 
Suomen PGA:n järjestämä ammat-
tilaisten ja amatöörien yhteinen 
kilpailukiertue. Kiertue pitää sisäl-
lään kuusi osakilpailua sekä finaa-
lin Tahkolla syyskuun puolivälissä. 
Osa kiertueen kilpailuista kuuluu 
yhteispohjoismaiseen Nordic Lea-
gueen. FT:n ensimmäinen kilpailu 
pelataan Meri-Teijossa 28.-30.5. 
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Hyvää ja turvallista 
golfkesää 2010
Kauden teemana on kentästä huolehtiminen ja turvallinen pelaaminen.
- tiipaikoilla jäljet korjataan laatikoissa olevalla seoksella
- väylillä ja raffissa fileet takaisin paikoilleen
- bunkkerit haravoidaan kunnolla ja haravat oikeille paikoille
- griineillä putoamisjäljet korjattava oikein vaikka oma pallo ei olisikaan   
griinillä (pallo on voinut pudota griinillä)
- klubilla ohje kuvineen miten putoamisjäljet korjataan oikein.

Valvontaa tullaan lisäämään ja rikkeisiin puututaan.

Lisää urheilullista menestymistä kaudelle 2010

Viime kesä oli urheilullisesti hyvä, joten voinemme odottaa lisää 
menestystä tänä vuonna. Toivon, että kaikki kannustaisivat ja tukisivat 
pelaajiamme menestymään entistä paremmin. Kilpailuista ja tuloksista 
tiedottaminen tulee myös paranemaan nettisivuillamme, joten jäsenistö 
saa entistä enemmän infoa oman jäsenkunnan menestyksestä.

Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää golfkautta ja hyviä lyöntejä! Ken-
tällä nähdään.

Terveisin,

Capitano

Ps. Olemme parhaillaan Portugalin Playa Del Reyssä saarroksissa tuhka-
pilven takia, joten paluuaika ja -tapa Suomeen on arvoitus.



J
os se menee oikealle, se on 
slaissi. Jos se menee vasem-
malle, se on hukki. Jos se 
menee suoraan, se on IHME. 

Tuttu tunne kauden alkaessa, var-
sinkin kun kauden ensimmäisillä 
klubikäynneillä on tottunut kuule-
maan: ”Hei Antti, mites sun hukkisi 
on talvehtinut?”

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta piti 
huhtikuun puolessa välissä koko-
uksen, missä suunniteltiin kauden 
toimintaa ja jaettiin työt toimikun-
nan jäsenten kesken. Uusia mie-
lenkiintoisia kilpailuja on alkavalla 
kaudella muutama. Tomaatteja 
Tomaatteja-Open juhlistaa stand 
up-festivaalia lauantaina 13.5. ja 
Run and Golf with Ironman pela-
taan heti seuraavan viikon sun-
nuntaina. Myöhemmin kesällä on 
vuorossa uutena avoimena kisana 
Finnmatkat-Open. Erityisesti uusia 
kilpailijoita toivomme Kolmekuto-
set-kisaan, johon voivat osallistua 

vähintään ko. tasoituksen omaa-
vat. 

Kilpailujen imagoa pyritään teräs-
tämään. Avoimien kisojen palkinto-
jen yhteissummaksi on määritelty 
vähintään 1500 euroa. Startteri-
toimintaa pyrimme myös skarp-
paamaan. Mikäli olet kiinnostunut 
toimimaan startterina, ilmoita siitä 
klubilla, niin annamme sinulle 
lyhyen perehdytyksen tehtävään. 
Muutama tunti lähettäjänä ja saat 
vaivan palkaksi kahvin ja lounaan 
sekä pääset sisäpiiriin. Suunnit-
teilla on lisäksi tietyn jakson kestä-
viä lisäkisoja, kuten lähinnä-lippua 
esim. seiskalla ja ysillä muutaman 
euron panoksella tai muuta vastaa-
vaa. Jos sinulla on hyvä idea, niin 
kerro se.

Toivomme, että mahdollisimman 
moni tawastilainen osallistuisi täl-
läkin kaudella kilpailuihin. Kilpai-
lutuotot on merkittävä rahan lähde 

seuralle juniori- tai muuta toimintaa 
ajatellen. Kilpailumaksun olemme 
päättäneet pitää entisenä omille 
pelaajille, mutta vieraiden maksua 
nostetaan kolme euroa green feen 
noususta johtuen. 

Kilpailu- ja tasoitustoimikuntaan 
kuuluvat: Maritta Korkia-Aho, 
Marjut Viitasalo, Heikki Aaltonen, 
Tomi Virola ja Lauri Manninen ja 
allekirjoittanut puheenjohtajana. 
Ehkä ajankohtaan sopii Charles 
W. Mooren sanat golfkauden alka-
essa. ”Vanhat ystävät kokoontu-
vat ykköstiille. … Muistot , aivan 
kuin jäätyneen talven läpi kulkeva 
punainen lanka, sitovat vanhat kil-
pakumppanit taas uusiin koitok-
siin. …Talviuntaan nukkunut veri 
herää, käsi tarttuu mailaan ja taas 
kerran tunnet eläväsi ja rakasta-
vasi ulkona olemista.”

Antti Punkari,
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

IHME
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Kentän valvonta

Kentänvalvoja toimii TawG:n valtuuttamana toimitus-
johtajan osoittamissa valvontatehtävissä. Valvojan 
ensimmäisenä tehtävänä on pelin edistäminen siten, 
että kaikki pelaajat mahdollisuuksien rajoissa, saavat 
kentällä myönteisiä kokemuksia golfin parissa. Valvo-
jalta saa neuvoja peliin liittyvistä määräyksistä ja sään-
nöistä.
Valvoja seuraa pelin etenemistä ja tarvittaessa puut-
tuu asioiden kulkuun mm. seuraavissa tapauksissa:
- pelinopeus
- turvallisuus
- pelisäännöt
- etiketti
- kentän kunnosta huolehtiminen

Pelinopeussuositus on 2 h /9 r
Turvallisuuteen kuuluu oleellisesti kenttähenkilö-
kunnan työrauha ja turvallisuus. Pelaaja vastaa aina 
lyönnistään. Pelisäännöt ja etiketin tuntemus kuuluu 
kaikille. Omien jälkien korjaaminen on jokaisen vel-
vollisuus. Jälkien korjaamisesta pitää tulla rutiinitoi-
menpide kaikille ja aina vaikka lyöntijälkeä ei kunnolla 
huomaisikaan.
Valvonnan tehtävänä on ennaltaehkäistä ruuhkien syn-
tymistä. Jos ruuhkia syntyy, valvoja edesauttaa omalla 
toiminnallaan kentän saamista uudelleen liikkeelle.

Toimenpiteinä valvojalla on:
- kannustus/hoputus
- huomautus
- ryhmien uudelleen järjestely
- ryhmän siirtäminen syrjään ohitustilanteessa
- pelaajan siirtäminen pallo ylhäällä eteenpäin
- (poistaminen kentältä)

Ruuhkia aiheuttaa esim. pelaamisen rutiinin puute ja 
suunnittelemattomuus.
Suunnittele ajoissa
- kulkureittisi, bägin paikka, käytettävä maila/mailat
- pidä saatavilla tuloskortti, pallo, tii, varapallo
- älä pidä ylimääräistä rekvisiittaa mukanasi

Huolehdi ensin oman pelisi sujuvuus. Auta tarvittaessa 
kokemattomampia. Ole myönteinen.
Vaikeuksiin kentällä tulee puuttua niiden alkuvai-
heessa:
- tarjoa ohitusta
- pyydä ohitusta
- älä kerää raivoa viimeisille väylille
- ohittamisen ja muut ongelmat tulisi pystyä hoita-
maan ilman ”valvontakomissiotakin”
- valvoja kyllä auttaa mielellään ongelmatilanteissa

Valvonnasta vastaavat ensisijaisesti kentänvalvoja 
Seppo Kekäläisen lisäksi toimitusjohtaja, caddiemas-
terit, kapteenit, kenttämestari ja hallituksen jäsenet.
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä caddiemasteriin, joka 
kutsuu paikalle valvojan.

Viihtyisää peliä!
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O
lipa oikein kunnollinen 
wanhan ajan talvi! Meillä 
suomalaisilla on aika-
moinen etuoikeus saada 

nauttia vuodenaikojen reiluista 
vaihteluista, ainakin teoriassa. 
Viime vuosina talvet ovat lähinnä 
olleet kuusi kuukautta yhtä samaa 
hämärää, vaihteluna joko liukasta 
tai märkää. Tällä kertaa oli lunta 
kunnolla eivätkä suojakelit haitan-
neet. Sehän meille kelpasi ja kelpasi 
myös kentän ruohopeitteelle. Vihe-
riöt ja muut alueet ovat säilyttäneet 
energiavarastonsa ja lähtivät muka-
vasti kasvuun. Tosin marras-jou-
lukuun vaihteen tienoilla tulleet ja 
silloin torjutut pienet sienitautitäp-
lät ehtivät maaliskuun puolivälissä 
herätä uudelleen henkiin ja laajeta. 
Nopea lumien poisto pysäytti heti 
tauti-invaasion. Tämmöinen on tyy-
pillistä meidän kylänurmikallemme, 

mutta onneksi kylänurmikan omi-
naisuus on myös pomminvarmasti 
kuroa tautilaikut umpeen. Mitä 
pienemmät laikut ovat, sitä nope-
ammin se tapahtuu. Nyt uskoisin, 
että toukokuun puolivälissä greenit 
ovat lähes moitteettomat. Pelikun-
nossa viheriöt ovat toivottavasti jo 
ennen vappua.

Maaliskuun 17. päivänä järjes-
tettiin Golfliiton peruskorjaussemi-
naari. Kaksi vuotta sitten oli ensim-
mäinen seminaari ja silloin ilmeni, 
että aihe kiinnostaa kovasti. Tupa oli 
nyt täynnä. Todettiin, että seminaa-
reja tullaan järjestämään säännölli-
sesti. Tällä kertaa kohderyhmänä 
oli 80-luvulla ja 90-luvun alussa 
rakennetut golfkentät. Useimmilla 
näistä kentistä on jo tehty mittavia 
peruskorjausten sarjoja, kokonais-
budjetit ovat olleet kokoluokkaa 

250.000 € - 3.000.000 €. Seminaa-
rissa käytiin tarkemmin läpi Mes-
silän, Tuusulan, Pickalan Parkin ja 
Seasiden sekä Sankivaaran projek-
teja. Kaksi vuotta sitten esillä oli 
Nordcenterin Fream, Vuosaari ja 
Espoon golfseura. 

Keskeisiä oppeja oli hyvä orga-
nisaatio, riittävä tiedottaminen ja 
kokonaissuunnitelman olemassa-
olo. Organisaatiossa on liikkeelle-
panevana voimana kaikkien käyt-
täjäryhmien toiveiden huomioon 
ottaminen, sen jälkeen tulee tiiviin 
ja asiantuntevan operaatioryhmän 
kasaaminen. Kokonaissuunnitelma, 
josta voi käyttää nimeä Master plan, 
on osoittautunut erinomaiseksi 
työkaluksi. Master planin kokoaa 
yleensä golfarkkitehti (10 000 – 20 
000 € ?), joka takaa kaiken käytet-
tävissä olevan tiedon huomioimi-

Kentänhoitajan kantilta
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Tätä kirjoittaessa istun Levin mökissä ympärilläni metrin kinokset 
lunta ja taivas harmaana.

Kesä ei ole mielessä eikä näkyvissä näillä leveysasteilla. Odotan 
kuitenkin jo tulevaa kevättä ja kesää - viheriöitä, range-harjoitteluja 
ja kierroksia kentällä sekä kesäelämääni Katumajärven rannalla. 

Klubitoimikunnan puheenjohtajana olen miettinyt toimikunnan 
tarkoitusta. Toimikunnan tarkoitus on lisätä klubin viihtyvyyttä ja 
järjestää jäsentapahtumia. Mihin suuntaan meidän pitäisi edetä 
näissä asioissa? Ota kantaa, anna uusia ehdotuksia ja haasteita. 
Kuulisin mielelläni mielipiteesi. Laita postia tulemaan (riikka.
lonka@netsonic.fi). Tavataan ja jutellaan.

Klubitoimikunnan toimintasuunnitelma v:lle 2010:
•kevättalkoot 24.4 klo 10.00, tarjolla keittolounas
•Vappulounas 1.5 klo 12.00 ja 15.00, lipunnosto, kapteenin 
avauslyönti, musiikkia/ohjelmaa
•juhannuskisa 24.6 klo 18.00, Timon valmistamaa loimulohta 
tms. ja mukavaa yhdessäoloa
•jos löytyy kiinnostusta mahd. jokin jäsenistön yhteinen peli ja 
illanvietto elokuussa
•Everybody-päättäjäiset 9.10 klo 10.00, päivällä pelataan, illalla 
juhlava päätösjuhla palkintojenjakoineen ja ohjelmineen.

Kaikki joukolla mukaan erilaisiin tapahtumiin.
Mukavaa kesää ja hyviä pelikierroksia kaikille.  

Riikka Lonka
klubitoimikunnan pj

Klubitoimikunnan 
kuulumisia 
huhtikuussa 2010

sen. Master plan helpottaa myös 
linjan pitävyydessä, kun luottamus-
henkilöt ja toimihenkilöt vaihtuvat. 
Kokonaissuunnitelmassa käydään 
läpi infrastruktuuria ja kenttää 
väylä väylältä teeltä greenille.

Peruskorjaussuunnitelman tekee 
tarpeelliseksi pelivälineiden kehi-
tys, huono rakentaminen, pelilli-
set lisäarvot, estetiikka ja kentän 
ikääntyminen. Amerikassa golfark-
kitehtiliitto ASGCA puhuu kentän 
elinkaari-ajattelusta. Sen mukaan 
esim. viheriöt ikääntyvät uusimis-
kuntoon keskimäärin 15 – 30 vuo-
dessa ja lyöntipaikat 15 – 20 vuo-
dessa. Kuulostaa kyllä minusta ark-
kitehtien työllistämispuuhalta. 

Suhtaudun itse jonkin verran kriit-
tisesti Suomessa tehtyihin perus-
korjausprojekteihin. Onko käyte-
tylle rahalle saatu vastinetta? Osa 
suoritetuista korjauksista on ihan 
perusteltuja ja onnistuneita, osa ei 
ole. Käytetyn rahan määrä nostaa 
tukan pystyyn. Uskoisin, että kym-
meniä pienempiä ja isompia korja-
uksia tehtyäni voin arvostella käy-
tetyn rahan määrää. Monesti saman 
työn olisi voinut tehdä jopa neljäs-
osasummalla. Kilpailu urakoista 
vaan ei toimi golfalalla. Tämä tuli 
myös esille seminaarissa. Monesti 
jätetyt urakkatarjoukset eivät olleet 
reaalimaailmasta ja projektit jou-
duttiin viemään läpi kentänhoidon 
omana työnä, onnistuneesti. Uskoi-
sin, että esim. 200.000 – 300.000 
euron kokonaiskustannuksilla me 
Tawastissa voisimme tehdä koko-
naan uuden greenialueen, 2 uutta 
väylää, 3 – 4 uutta teealuetta, uusia 
vesiesteitä, 2 – 3 greeniremonttia, 
3 – 4 teeremonttia, 4 – 6 uutta hiek-
kaestettä ja hankkia lisämaata noin 
6 hehtaaria.

Tulee tietysti halvemmaksi jatkaa 
nykytyyliin, jossa kentänhoito on 
aina välillä kuin tulipalojen sam-
muttamista. On ”korjauslistoja” ja 
”kokonaissuunnitelman” noudat-
taminen riippuu kenttämestarin 
muistin tilasta ja vireydestä sekä 
projektit ovat sidoksissa henki-
lökohtaisiin tavoitteisiin. Mutta 
hyvinhän me olemme pärjänneet, 
tähän asti.

Joka tapauksessa onhan se 
hianoo, kun taas päästään hake-
maan golfkentältä stressinaiheita 
vai pitikö sen olla toisin päin?

pohtii Timo Räsänen
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Tätä kirjoittaessa ulkona on vielä puoli metriä lunta, 
mutta aurinko paistaa ja päivä pitenee vauhdilla. Aja-
tukset kääntyvät väkisinkin hiihtoladulta ensi kesän 
pelaamiseen. Junioritoimikunnassa suunnitellaan par-
haillaan tulevan kauden tapahtumia ja kilpailuja, mutta 
ensin muutama sana talven toiminnasta.

Syksyllä aloitti toiminnan nuoremmille junioreille tar-
koitettu ryhmä Tawastin Tigerit. Tigerit ovat harjoitel-
leet sunnuntaisin. Harjoituksissa on käynyt mukavasti 
junioreita, jopa niin paljon, että ryhmä päätettiin 
jakaa kahtia. Harjoitusten lisäksi Tigereille on järjes-
tetty yhdessä AGK:n ja HaG:n kanssa lähipelikilpailuja 
kolme kertaa talven aikana. Näissä kilpailuissa junio-
rimme ovat olleet ylivoimaisena enemmistönä. Myös 
kilpailullista menestystä on tullut mukavasti. Tige-
reiden harjoituksissa on ollut oikeanlaista tekemisen 
iloa. Tästä kuuluu kiitos junioreille ja vetäjille eli Hil-
tusen Mikolle ja Lehdon Karrille. Myös vanhempia on 
ollut mukavasti mukana. 

Kilpajunioreiden osalta valmennuskuviot aiheuttivat 
aikamoista päänvaivaa. Onneksi Kuitusen Risto apu-
naan Myllymaan Aku ja Nukarin Antero ottivat vas-
tuun harjoituksista. Suuret kiitokset tästä Ristolle ja 
kumppaneille. Helmikuussa saatiin junioreille uusi val-
mentaja, kun Reima Kaija otti päävastuun junioreiden 
valmennuksesta. Uudet tuulet ja ajatukset ovat sel-
västi tuoneet aktiivisuutta ja uutta intoa junioreiden 
harjoituksiin. 

Nylanderin Saara on leireillyt talvella runsaasti tyttöjen 
maajoukkueen kanssa Vierumäellä ja Espanjan aurin-
gossa. Malinin Santun talven ohjelmaan on kuulunut 
leirejä koti- ja ulkomailla aluevalmennettavien mukana. 
Myös muutama muu juniori on omatoimisesti hakenut 
pelituntumaan ruoholta. Junioreiden harjoittelussa on 
lisätty myös fyysisten ominaisuuksien kehittämistä. 

Joulukuussa Anssi Kankkonen kävi pitämässä mielen-
kiintoisen luennon junioreillemme golfista kilpaur-
heiluna. Anssin luennosta tärkeimpänä viestinä jäi 
mieleen, että pitää uskaltaa asettaa itselleen unelmia 
ja tavoitteita kilpagolfarina. Maaliskuussa järjestettiin 
golfohjaajakurssi, johon osallistui 10 henkilöä. Siellä 
opittiin ohjaamista sekä käsiteltiin Tawast Golfin juni-
oritoiminnan tulevaisuuden suuntaviivoja. Tästä on 
tarkoitus saada ennen pelikautta valmiiksi suunni-

telma mihin suuntaan Tawast Golfin juniorityötä jat-
kossa kehitetään.  

Tigereiden osalta tulevana kesänä on tarkoitus har-
joitusten lisäksi lisätä lähipeli- ja caddiekisoja niin 
Tawastissa kuin yhteistyössä alueen muiden seu-
rojen kanssa. Muutama uusi pelaaja on lupautunut 
lähtemään Tsemppitourille kokeilemaan taitojaan. 
Ensimmäinen Tsemppikisa pelataan Tawastissa 10.6. 
Perinteinen golfkoulu järjestetään tuttuun tapaan 
edustuspelaajien vetämänä viikolla 23. 

Kilpajunioreiden kesän harjoittelussa Reima on luvan-
nut panostaa pelaamiseen ja kilpailemiseen liittyvään 
harjoitteluun. Lähestymislyöntien pituuskontrollia 
parantamalla tarkoituksena on vähentää lyöntien 
määrää tuloskortista. Kilpajunioreiden osalta kausi 
alkaa 23.5 Aluetourin kisalla Wiurila Golfissa. FJT:n 
kilpailut alkavat Pickalassa 29.5. Ensimmäisenä kilpai-
lukauden kuitenkin aloittaa Saara toukokuun alussa 
Espanjassa, jossa pelataan Spain girls-kilpailu. 

Odotettavissa on mielenkiintoinen kausi 2010. Tige-
reiden osalta odotetaan vilskettä harjoitusalueilla ja 
myös kentällä. Toivottavasti saamme omalla esimer-
killämme ja toiminnallamme kasvatettua Tigereistä 
kunnon tawastilaisia, joista voimme tulevaisuudessa 
olla ylpeitä. Kilpajunioreiden osalta kauden tavoitteet 
on asetettu korkealle, sillä tavoitteena on pysyä mitali-
kannassa SM-kilpailuissa ja sijoittua  junioreiden jouk-
kue SM-kilpailuissa neljän parhaan joukkoon.

Kaikille tawastilaisille mukavaa kevättä ja pelikauden 
odotusta toivottaa

Kari Nylander  

JUNIORIT
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Lumet ovat sulaneet hyvää vauhtia ja ravintolakin 
avaa pian ovensa. 

Toivomme, että tulevana kesänä mahdollisimman 
moni jäisi varsinkin kilpailukierroksen jälkeen klubille 
syömään. Mielestämme klubikulttuurin kehittämiseen 
sopii mainiosti kilpailuun kuuluva lounas. Ei tarvitse 
kiirehtiä kierroksen jälkeen kotiin nälkäisenä, vaan 
voi pelikavereiden kanssa kerrata kilpailun birdiet ja 
bogit. Toivottavasti jossain vaiheessa kokeilisimme, 
että miltä se tuntuisi, jos hieman korotettuun kisa-
maksuun kuuluisi lounas. 

Me teemme parhaamme, että ainakin ravintolassa 
on draivit suoria ja keskellä väylää. Luomua löytyy 
tänä vuonna ainakin viineistä ja ruokalistaltamme 
päivittäin kalan muodossa. Uskon, että myös muuhun 
luomutarjontaan löydämme sopivia tuotteita kauden 
aikana.

Aamiaistarjoilu jatkuu ja lounas on päivittäin. Juhan-
nussunnuntaina on mahdollisuus juhlistaa keskike-
sän juhlaa runsaalla brunssilla.

Henkilökunta on osin tuttua viime kaudelta, mutta 
myös uusia kasvoja porukkaan saadaan.

Hintatasossa pyrimme edelleen hyvään hinta-laa-
tusuhteeseen eli tuotteiden tuoreus on meille tänäkin 
vuonna kunnia-asia. Pullan leivontaakin allekirjoit-
tanut on talven aikana harjoitellut. Lämpimäisiä on 
luvassa maistiaisten muodossa jo tiistaina 27.4. klo 
14-18. Tervetuloa pullakahville! Klubi tarjoaa range-
poletin, joten mailat mukaan. Samalla voit myös 
noutaa tasoituskortin ja bägilätkän toimistosta.

Valtio on jälleen korottanut mm. alkoholiveroja, 
mutta perustuotteet eivät silti kallistu. 1.7. tapahtu-
van arvonlisäveron muutosten aikaan ainakin lounas 
ja ala carte -hintoja lasketaan.

Vappulounas on perinteiseen tapaan 1.5. Ensimmäi-
nen kaikille avoin kattaus on klo 12. "Kauden avaus" 
-juhla on klo 15 kattauksessa, sisältäen mm. kaptee-
nin avauslyönnin fore-huutoineen sekä perinteisen 
lipun noston. Pöytävaraukset joko timo.lyytinen@
luukku.com tai 0500-572872. 
Aikuiset 29€
Lapset 4-14v 12€ 

Hyvää golfkautta 2010 toivottaa ravintolasta 
Helena, Timo ja henkilökunta

Klubiravintolan kuulumisia
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Viikkokisat
Kausi 2010 odottaa vain sopivia 
ilmoja. Toimintasuunnitelmat tule-
vaa kesää varten on hiottu. Kaikki 
on valmiina 5.5 Aulangon Everstillä 
tapahtuvaa viikkokisojen avausta 
varten. Siitä käynnistyy perinteinen 
tawastilaisten ja aulankolaisten 
kymmenen osakilpailua käsittävä 
sarja. Perussäännöt ovat samat 
kuin viime kaudella: viisi kilpailua 
Aulangolla ja viisi Tawastilla. Puolet 
pelataan pistebogeyna, toinen puoli 
lyöntipelinä. Lopputulokseen laske-
taan kolme kisaa kummaltakin ken-
tältä. Päättäjäiset pidetään Tawas-
tilla 22.9. Toivottavasti osanotto 
on yhtä runsasta kuin edellisilläkin 
kausilla. Ja miksei olisi, sillä nämä 
kisat ovat hauskaa yhdessäoloa!

Kevätmatka
Heti äitienpäivän jälkeen maanan-
taina 10.5. lähtee Tawastin seni-
oreiden iskujoukko perinteiselle 
kevätmatkalle Viroon. Uutena kent-
tänä on mukana nyt Suuresta Golf 
aivan Tallinnan kupeessa. Muut 
kierrokset pelataan Pärnun White 
Beach Golfissa ja Niitväljassa. 
Matka kestää kolme päivää ja sisäl-
tää kolme kierrosta. Tahti on tällä 
kertaa tiukka, mutta kyllähän iki-
nuoret sen kestävät. Matkaan on 
lähdössä ennätysjoukko (45 pelaa-
jaa), joten matkalla bussissa on 
varmasti erittäin tiivis tunnelma. 
Matkakokemuksista voi sitten 
lukea syksyllä seuraavasta seura-
tiedotteesta.  Ensikertalaisiakin on 
mukana, mikä erityisesti lämmittää 
matkan järjestäjiä.

Seuraottelut
Perinteitä kunnioittaen pelataan 
myös vakiintuneet seuraottelut 
Kurkissa perjantaina 11.6., Kot-
kassa 20.7. ja kauden ainoana 
kotiotteluna Tawastilla Nurmijär-
veä vastaan elokuussa. Pyritään 
siihen, että mahdollisimman moni 
pääsisi osallistumaan näihin tapah-
tumiin, joissa tärkein asia ei ole 
voitto, vaan hauska yhdessäolo ja 
leppoisa klubihenki. 
Astetta tiukempia kisoja ovat kau-
punkiottelu Hämeenlinna-Hyvin-
kää, joka pelataan Hyvinkäällä 
juhannusviikolla 22.6. Tässä puo-
lustetaan yhdessä aulankolaisten 
kanssa koko kaupungin mainetta. 
Lahden Takkulassa pelataan syys-
kuussa seitsemän seuran ottelu, 
jossa Tawastilla on useita hyviä 
sijoituksia ja niitä lähdetään tavoit-
telemaan tälläkin kertaa.

Mestaruuskisat
Seuran mestaruuskisat pelataan 
21.-22.8. Seniorit ovat aina olleet 
joukolla mukana ja toivottavasti 
niin on myös tänä vuonna. Senio-
reiden oma reikäpeli pyörähtää jäl-
leen kesäkuun alkupuolella käyn-
tiin. Toivottavasti mahdollisimman 
moni uskaltautuu mukaan koke-
maan reikäpelin erilaisuutta. Mes-
tarit ovat selvillä syyskuussa. 

Muut kisat
Avoin Nordea Senior Open pelataan 
10.8. Siinä jokaisella on mahdolli-
suus mitellä taitojaan maan muiden 
seurojen senioreiden kanssa. Koti-
kenttä on aina suuri etu, joten 

Seniorikuulumiset
mukaan kannattaa lähteä joukolla. 
Palkinnot ovat tässä kisassa aina 
olleet varsin laadukkaita, joten jo 
senkin vuoksi kannattaa osallis-
tua. Tawastilaiset ovat aina osal-
listuneet innolla Aluetourille ja 
viime vuodelta on puolustettavana 
jopa 65-vuotiaiden finaalin voitto. 
Aluetourin kilpailut pelataan 8.6. 
Messilässä, 6.7. Pirkkalassa ja 5.8. 
Vammalassa. Kilpailuhaluisille seni-
oreille löytyy muista seuroista kil-
pailuja niin paljon kuin vain jaksaa 
pelata, joten tekemisen puutetta ei 
kukaan voi valittaa. Näistä kisoista 
on vuosittain julkaistu oma kalen-
teri, joka postitetaan Suomen Gol-
fliiton Senioreiden jäsenille jäsen-
kortin yhteydessä.

Ja lopuksi
Jotain uuttakin pitäisi aina keksiä, 
joten hyvät vinkit ovat kullan 
arvoisia. Senioritoimikuntahan on 
kaikkia lähes 500 seuran senioria 
varten. Toimintaa muokataan juuri 
sellaiseksi kuin jäsenet haluavat, 
joten kertokaa toiveistanne avoi-
mesti senioritoimikunnalle. Kevät-
kokouksessa 16.3. Nordeassa toi-
mikuntaan valittiin Britta Stenius, 
Marjut Viitasalo, Raimo Aho, Mikko 
Lario, Ahti Mustonen, Esko Raita-
nen, Eino Rintala ja allekirjoittanut. 
Heidän kauttaan voi kauden aikana 
esittää toiveita uusista tapahtu-
mista ja tekemisistä. Olkoon kan-
nustimena ”yhdessä eteenpäin, 
kaikkien parhaaksi”.

Heikki Aaltonen
senioritoimikunnan vetäjä

Senioreiden kevätmatkalla Saarenmaalla 
2009 vasemmalta Anneli Erkkilä, Mar-
ketta Heiniemi ja Tuula Ruuska



19

Golfaavat naiset 
Tawastissa

N
aisten golkausi aloitettiin, voisiko jo sanoa 
perinteisesti, yhteisellä kevättapaamisella 
torstaina 25.3 Hämeenlinnan Osuuspankin 
kokoustiloissa. Tarkoituksena oli järjestää 

seuramme naisjäsenille tilaisuus, jossa voimme tutus-
tua toisiimme ja luoda yhteishenkeä. 

Naistoimikunta panosti tilaisuuden ohjelmaan ja kut-
suun. Päätimme lähestyä Tawast Golfin uusia jäseniä 
lähettämällä heille tekstiviestin lisäksi henkilökoh-
taisen kutsun omaan kotiosoitteeseen. Tapaamiseen 
saatiinkin mukavasti naisenergiaa - lämmin kiitos kai-
kille osallistujille. Herkullisen ja runsaan juustopöy-
dän lomassa saimme kuulla luentoja, tutustuimme 
tulevan kesän tapahtumiin ja ideoimme Auli Ahopalon 
johdolla kolme ideaa kesään.

Illan aikana saimme kuulla varatuomari Kati Piilon aina 
ajankohtaisen luennon elämäntilanteisiin varautumi-
sesta. Tuli kyllä ajattelemisen aihetta. 

Golfopettaja Nora Ahtolan pitämä luento mentaalihar-
joittelusta itsetunnon vahvistajana oli erittäin mielen-
kiintoinen. ”Kuvittele mielessäsi miltä lyönnin pitäisi 
näyttää, valitse maila ja toteuta lyönti – think box – 
play box. Pidä ajatuksesta kiinni.” Helppoa, eikö totta? 
Mutta kuitenkin alitajunnassa on aina mielessä ”bunk-
keri”, ”vesi” – sinne se pallo kuitenkin menee!

Tapaamisessamme valittiin naistoimikuntaan Auli 
Ahopalo, Marja Helanen-Ahtola, Taina Portaanpää ja 
Elina Wäyrynen. Toimikunnasta eroavan Tiina Kainu-
laisen tilalle valittiin uusi Tawastin jäsen Anita Mäkelä. 
Tervetuloa Anita joukkoomme ja Tiinalle lämpimät kii-
tokset panostuksestasi naistoimikunnassa!

Naistoiminnan tulevan kauden tavoitteista mainitsen 
naisgolfareiden pelitaitojen kehittämisen, yhteisten 
peli- ja kilpailupäivien sekä pelimatkan järjestämisen. 
Lisäksi haluamme kehittää viestintää. 

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lompakkoon 
mahtuvan pienen kortin, johon on kirjattu naistoi-
mikunnan ja kapteenin yhteystiedot sekä kauden 
tapahtumat. Pelimatka tullaan järjestämään myös ensi 
kesänä. Kohteesta saimme ideoita ja valinta tehdään 
alkukesästä mahdollisimman pian. Seuraa nettisivu-
jamme ja varaudu tulemaan mukaan. Golfpro Hanen 
perinteiset kurssit aloitetaan myös keväällä.

Kapteenina yritän omalta osaltani vaikuttaa siihen, 
että naisten tapahtumiin ja Tawast Golfiin olisi kaik-
kien pelaajien helppo ja mukava tulla. 

Tervetuloa mukaan!

Maritta, naiskapteeni

Naistoimikunta 2010, vasemmalta Elina Wäyrynen, 
Maritta Korkia-Aho, Auli Ahopalo, Anita Mäkelä, 
Marja Helanen-Ahtola ja Taina Portaanpää.

Naisten kevätkokous pidettiin 25.3.2010 Hämeenlin-
nan Osuuspankin kokoustiloissa.



T
ärkeän kilpailun 72. reikä, kuuma kesäpäivä. 
Kaksi pelaajaa on tasatilanteessa taiste-
lemassa tärkeän golfturnauksen voitosta. 
Pelaaja A on hyvän fyysisen kunnon omaava, 

lajiharjoittelun lisäksi monipuolista kunto-ohjelmaa 
noudattava golffari. Pelaaja B puolestaan uskoo 
pelkän pallonlyömisen auttavan huippusuorituksiin. 
Viimeisen reiän jälkeen pelaaja B joutuu harmistu-
neena toteamaan hävinneensä loppuvaiheen väsäh-
tämisen takia. Hyvä fyysinen kunto ja sen myötä 
paraneva henkinen kantti on golfissakin suurempi 
valtti, kuin mitä monesti ajatellaan.

Golf on siinä mielessä kiehtova laji, että kenen 
tahansa on mahdollista menestyä iästä, sukupuolesta 
kunnosta, ym. riippumatta. Golfista voi myös naut-
tia suunnattomasti, vaikkei erityisemmin menestyi-
sikään. Hyvä fyysinen kunto on golffarillekin tärkeä, 
vaikka laji ei kovaa kuntoa erityisemmin vaadikaan. 
Kierroksesta nauttiminen on paljon antoisampaa, kun 
sen jälkeen on energiaa vielä vaikkapa jälkipeleihin. 
Toisaalta huipputasolla pelaaminen vaatii paljon lyön-
titoistoja, joista mahdollisesti aiheutuvia vammoja 
voi ehkäistä monipuolisen harjoittelun avulla. Tämän 

päivän huippugolffarit käyttävät jopa kolmasosan 
harjoitusajastaan voima-, liikkuvuus- ja kestävyyshar-
joitteluun. Eräskin Tawast Golfin jäsen (ja caddiemas-
ter) päätti muutama vuosi sitten hakea uutta nousua 
golfaamiselleen triathlonista ja kilpailee tätä nykyä 
ammattilaisena kyseisessä lajissa.
Äärimmäisyyksiin menemistä en tietenkään suosittele 
kenellekään, mutta uskon monipuolisen liikunnan 
golfkierrosten ulkopuolella parantavan pelaamista 
ja lisäävän hyviä pelivuosia. Mitään maagista ohjel-
maa kunnon kohottamiseen ei ole, vaan jokaisen on 
löydettävä parhaiten itselleen sopivat liikuntamuodot. 
Annan mielelläni vinkkejä, joten rohkeasti kysymään 
kun tavataan.

Toukokuun 23.päivä järjestetään Tawast Golfissa 
ensimmäinen ”Run and Golf with the ironman” – 
tapahtuma, jossa mukavan alkuverryttelyn (juoksu, 
pyöräily tai sauvakävely) jälkeen pelataan 9. reikää 
rautaista golfia. Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoit-
teesta http://rungolfwithironman.blogspot.com/

Caddiemaster Jaakko, triathlonisti
jaakko.hiekkaranta@gmail.com

Parempaa golfia 
    monipuolisesti liikkumalla
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Kilpailukalenteri
2010
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Peruskurssit 2010
   Hinta: 180 € 

   Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari 

   Ilmoittautuminen: Tawast Golf puh. (03)630 610, fax (03)630 6120, tawast@tawastgolf.fi, Hannu 
Kuussaari 040 506 2977 

   Kurssin kuvaus: Arki-illan kurssi sis. 3 x 3 h opetusta + 2 h green card -kokeen suoritus 
Viikonlopun kurssi sis. 2 x 4 h opetusta + 2 h green card -kokeen suoritus 
Kurssille otetaan max 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Käymme läpi perustekniikat eri osa-alueilta (putti, chippi, svingi), golfin säännöt ja -
etiketti. Kurssilla käytettävät mailat ja pallot sisältyvät kurssin hintaan. 

Arki-illan kurssit (ma-ke): 
10.-12.5. klo 17-20 
17.-19.5. klo 17-20 
31.5.-2.6.klo 17-20 
14.-16.6. klo 17-20 
12.-14.7. klo 17-20 
2.-4.8. klo 17-20  

Viikonloppukurssit (la-su): 
29.-30.5. klo 9-13 (täynnä) 
12.-13.6. klo 9-13 
3.-4.7. klo 9-13 
10.-11.7. klo 9-13 
24.-25.7. klo 9-13 
31.7.-1.8. klo 9-13 
7.-8.8. klo 9-13 
28.-29.8. klo 9-13 

Jatkokurssit 2010
   Kesto: 5 h  

   Hinta: 90 € 

   Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari 

   Ilmoittautuminen: Tawast Golf puh. (03)630 610, fax (03)630 6120, tawast@tawastgolf.fi, Hannu 
Kuussaari 040 506 2977 

   Kurssin kuvaus: Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille ja golfia jo harrastaville pelaajille.  
Yksilöllinen kertaus: lähipelin tekniikan tarkistus, svingin perusteiden kertaus ja 
videoanalyysi. 

   Lisätiedot: Kurssipäivät: 
1.kurssi:ti-ke 25.-26.5. klo 17-19.30  
2.kurssi:ma-ti 28.-29.6. klo 17-19.30 
3.kurssi:ma-ti 26.-27.7. klo 17-19.30 

Yksityisopetus

Yksityistunnit 2010
   Hinta: 45 €/h, 10 €/ lisählö, TawG jäsenet 40 €/h 

   Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari 

   Ilmoittautuminen: Varaa aika Tawast Golfista puh. (03)630 610 tai Hannu Kuussaarelta 040 506 2977. 

   Kurssin kuvaus: Yksilöllistä opetusta kaikentasoisille pelaajille. 

Yritystilaisuudet

Yritystilaisuudet 2010
   Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari 

   Ilmoittautuminen: Kysy lisää suoraan Hannu Kuussaarelta 040 506 2977. 

   Kurssin kuvaus: Yrityksille ja ryhmille tarkoitettu tutustumistilaisuus golfin eri osa-alueilla. 
Mahdollisuus järjestää myös kilpailuja harjoitusalueella. 

Kesän golfkurssit Tawastissa



23

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT
      puhelin		 sähköposti
Caddiemaster	 	 	 	 	 (03)	630	610	 caddiemaster@tawastgolf.fi	
Toimisto:
Fax      (03) 630 6120 tawast@tawastgolf.fi
Lauri Manninen, toimitus/toiminnanjohtaja (03) 630 6131 lauri.manninen@tawastgolf.fi
      044 330 6131
Anja Larramäki, toimistosihteeri   (03) 630 6132 anja.larramaki@tawastgolf.fi
Mervi Meredith, taloushallinto   (03) 630 6132 mervi.meredith@tawastgolf.fi
Klubiravintola:	Timo	Lyytinen	Oy	 	 (03)	630	6140
Timo	Lyytinen	 	 	 	 	 0500	572	872	 timo.lyytinen@luukku.com
Helena	Lyytinen		 	 	 	 050	338	3063
Kenttä:
Timo	Räsänen,	kenttämestari	 	 	 044	330	6150	 timo.rasanen@tawastgolf.fi
Anssi	Saarinen,	apulaiskenttämestari	 	 044	330	6160
Valmennus:
Hannu	Kuussaari,	PGA	pro	 	 	 040	506	2977	 hannu.kuussaari@netti.fi




