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Toimitusjohtajan
katsaus kauteen

R unsasluminen sekä kylmä talvi on takana 

ja Tawast Golfin 22. pelivuosi käynnisty-

nee pääsiäisenä, joten kaudesta on jäl-

leen tulossa ennätyspitkä.  Talvella satanut runsas 

lumi on aiheuttanut hieman huolia keväällä, mutta 

kenttä on kuitenkin talvehtinut kohtuullisen hyvin 

ja jo toukokuussa pelaamme taas täysin kesäkun-

toisella kentällä. Mielestäni talven paras puoli on 

se, että sen jälkeen tulee aina kesä.

Talvella tapahtunutta
Master plan hyväksyttiin talvella yhtiökokouk-

sessa ja sen puitteissa toimitaan kentällä seu-

raavat vuodet. Klubirakennuksen tiloja on myös 

hieman korjailtu talven aikana ja piharemontti 

saataneen loppuun toukokuun aikana. Vaikka 

master plan koskeekin vain kenttää, sen lisäksi 

myös muut yhtiön omistamat tilat vaativat kun-

nossapitoa joka vuosi. Pidetään kaikki omalta 

osaltamme huolta omaisuudestamme!

Yhteistyö ja yritystapahtumat
Yhteistyösopimuksia on solmittu ensi kesälle 

suunnitelman mukaisesti ja jo tässä vaiheessa 

suuri kiitos Tawast Golfin uskollisille tukijoille. 

Tukenne on tärkeä yhtiölle. Tulevan kesän yri-

tystapahtumat ovat olleet myös suosittuja ja 

varauksia on tehty budjetin mukaisesti. Yritys-

tapahtumien kysyntä kertoo meille, että kent-

tämme on vähintäänkin säilyttänyt suosionsa ja 

Tawast Golf on monelle mieluisa ympäristö niin 

vapaa-ajan viettoon kuin työn tekemiseen. Yri-

tystapahtumien määrä on nyt hyvällä tasolla ja 

koko ajan pidetään mielessä, että tapahtumat 

eivät saa liikaa haitata oman väen pelaamista. 

Tapahtumat onkin jälleen rajattu pois heinä-

kuulta, jolloin kenttä jätetään lomalaisten käyt-

töön.

Valmiina kesään
Kesätyöntekijät on valittu talven aikana ja meillä 

on jälleen hyvät sekä asiansa osaavat työntekijät 

hommissa. Vakituiset työntekijät ovat myös kaikki 

takaisin rivissä, joten olen varma, että kentän 

kunto sekä asiakaspalvelu ovat sillä tasolla, jolle 

ne kuuluvat Tawastissa, eli Suomen golfklubien 

kärkeen. 

Tälle kesälle on myös luvassa uutuutena Osak-

kaan Kortti, jolla osakas saa huomattavia etuja 

niin omalla kentällä kuin yhteistyökumppaneiden-

kin palveluista. Kortista lisää myöhemmin tässä 

lehdessä. Toivottavasti uudet edut miellyttävät 

osakkaita. Osakkuus kannattaa, ihan tosi!

Muistutuksena klubirakennuksen takkahuoneen 

seinällä olevasta taulusta: A bad day on the golf-

course is still better than a good day at the office. 

Pidetään tämä mielessä ja nautitaan pelistä! 

Hyvää golfkautta kaikille! ■

Lauri Manninen
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Kausi edessä Kentän perusparannus-
oletko valmis? suunnitelman toteutus

T awast Golfin visio on olla menestyvä gol-

fyhteisö. Keskeisimpänä tavoitteena on 

tulevallakin kaudella tyytyväiset osak-

keenomistajat ja jäsenet. Tyytyväisyys rakentuu 

paljolti hyville mahdollisuuksille harrastaa lajia 

ja hyvälle yhteishengelle.  Kentän perusparannus 

ja toimintasuunnitelma tähtää näiden toiveiden 

toteuttamiseen.   Seuran toimintasuunnitelmalla 

pyritään vastaamaan jäsenten tarpeisiin nauttia 

golfista kilpaurheiluna tai liikuntaharrastuksena.  

Toiminta- ja kilpailukalenterista jokainen voi halu-

tessaan hakea itselleen sopivat aktiviteetit.  

Meille kaikille on hyvin tärkeää, että pääsemme 

pelaamaan riittävän usein ja sopivaan aikaan ja 

että kierros kulkee ajallisestikin sujuvasti.  Tästä 

johtuen peliaikoja varattaessa on huomioitava 

muidenkin pelaajien vastaavat tarpeet.  Hyvä tapa 

on varata teeaikoja sen mukaan kuin varmasti 

pelaa.  Pelin sujuvuuden kannalta on tärkeää nou-

dattaa etikettiä ja pelinopeuden ohjeaikoja.  Mai-

nittakoon, että Golfliitto on ohjeistanut Green 

Cardin saamisen yhdeksi tärkeäksi ehdoksi sen, 

että aloittelijan tulee pystyä pelaamaan turvalli-

sesti vaaditussa rytmissä.   Aloittelijan lyöntien 

määrällä ei ole suurta merkitystä. Tämä linjaus 

sopii hyvin kaikille pelaajille.

 

Kauden aikana Tawast Golf järjestää kansallisen 

tason kilpailuja.  Kentällämme pelataan keski-

ikäisten eli Midien reikäpelin Suomen mestaruus-

kilpailu ja miesten Senior Tourin osakilpailu. 

Näiden lisäksi nais- ja junioritoimikunta järjestä-

vät yhdessä naapuriseuran kanssa omat avoimet 

kilpailunsa, joihin odotetaan laajasti kovatasoisia 

pelaajia.  Järjestelyiden onnistumiseksi rohkais-

taan jäsenistöä osallistumaan talkoisiin.

Näin kauden kynnyksellä lienee paikallaan sel-

vittää budjetoinnin periaatteita menemättä kui-

tenkaan liiaksi yksityiskohtiin.  Noin 190 000 € 
tuotoista jäsenmaksut ovat noin 100 000 € , peli-

oikeuksien vuokrat 35 000 €  ja kilpailu- ja muut 

tuotot, lähinnä junioreiden omavastuut, yhteensä 

noin 56 000 € . Periaatteena on se, että kilpailutuo-

toilla ja muilla tuotoilla rahoitetaan seuran edus-

tuspelaajien ja junioreiden valmentautuminen ja 

kilpailutoiminta.  Muu osa kuluista jakautuu Gol-

fliiton jäsenmaksuihin, hallintopalveluihin, seu-

ratoimintaan toimikunnissa ja erilaisiin muihin 

kuluihin, jotka rahoitetaan suurin piirtein vuo-

simaksuilla. Tarkemman kuvan niin budjetista 

kuin toimintasuunnitelmastakin saa seurasivuil-

tamme. Kehotan tutustumaan.

Hyvää peliä! ■

Miika Miettinen 
Tawast Golf ry:n puheenjohtaja

K ausi 2011 on 

kentän Master 

Planin eli perus-

parannussunnitelman 

aloitusvuosi. Lienee vielä 

kerran syytä kerrata, miten 

ja miksi suunnitelma on 

synnytetty. Tawastin ken-

tällä on pelattu yli 20 

vuotta.  Vaikka kenttä 

onkin tyydyttänyt pelaajia 

ja monen mielestä paran-

nuksia ei välttämättä tar-

vita, moni asia kuitenkin 

kaipaa kohennusta, jopa 

perusteellista korjausta.  

Vuoden 2010 aikana laa-

dittiin suunnitelma, se 

esitettiin yhdistyksen toimikunnille kommentoi-

tavaksi, suunnitelmaa esiteltiin syksyllä 2010 

pidetyssä tilaisuudessa ja se on ollut kaikkine ver-

sioineen kommentoitavissa verkkosivuilla. Varsin-

kin toimikuntien lausunnot olivat  suureksi avuksi 

lopullisen suunnitelman laadinnassa.  Lienee 

selvää, etteivät kaikki suunnitelmaa kommetoi-

neet ole olleet kaikista yksityiskohdista samaa 

mieltä. Yhdistyksen valitut toimikunnat ovat kui-

tenkin edustaneet kaikkia pelaajaryhmiä, niin juni-

oreja, senioreja, klubipelaajia, kilpapelaajia, yhtä 

hyvin mies- ja naispelaajia. Lopullisessa suunitel-

massa on säilytetty ne kohteet, joista kaikki tai 

selvä enemmistä ovat olleet samaa mieltä ja siitä 

on poistettu uudistukset, jotka eivät ole saaneet 

enemmistön kannatusta. 

Kenttää on suunnitelmassa kuvattu hyväksi klubi-

kentäksi.  Tavoitteena on luoda siitä erinomainen 

klubikenttä, jonka kohentamisessa kunnioite-

taan alkuperäistä suun-

nitelmaa, erinomaista ja 

kaunista maastoa, vaihte-

levuutta ja pelattavuutta. 

Kentän luonne ja ilme 

pyritään mahdollisimman 

hyvin säilyttämään.  

Vuonna 2011 ja 2012 

toteutetaan suunnitel-

massa ensijaisiksi kor-

jaus- ja uudistuskohteiksi 

(suunnitelman prioriteeti 

1 kohteet) luokitellut 

työt. Tällaisia ovat muun 

muassa kaikkien tiiaus-

paikkojen korjaukset 

ja eräät bunkkereiden 

parannukset. Väylän 17 

vesiesteen penkereen korjaus on ohjelmassa.  

Väylällä 7 parannetaan naapureiden turvallisuutta 

muun muassa korjaamalla suoja-aitausta ja alen-

tamalla tiiauspaikkaa. Harjoittelualueen kehittä-

minen rakentamalla pieni par 3 kenttä on myös 

ohjelmassa tavoitteena houkutella uusia pelaajia, 

ennen kaikkea nuoria lajin pariin.  Tarkempia tie-

toja kohteista on saatavissa vuosikokoukselle esi-

tetystä ja sen hyväksymässä töiden suunnitellusta 

aikataulusta.  

Vuoden 2011 vuosikokous on suunnitelman 

hyväksynyt ensisijaisten korjaus- ja uudistuskoh-

teiden osalta ja sen mukaan edetään vuosina 2011 

ja 2012.   Vuosikokouksessa hallitus sai  valtuu-

det ottaa 350.000 euron määräisen lainan. Sillä 

katetaan vuosien 2011 ja 2012 tehtävien uudis-

tuksen kustannukset sekä maanosto väylien 14 ja 

15 vierestä. Lainan hoito edellyttää yhtiövastineen 

korottamista ja kokouksessa näin päätettiinkin 
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vuoden 2011 osalta.  Hallitus oli 

alkujaan esittänyt rahoituksen 

järjestämiseksi 500.000 euron 

investointirahaston  perus-

tamista koko suunnitelman 

rahoitusta varten vuosiksi 2011 - 

2014.  Asiaan palataan vuosiko-

kouksen päätöksen perusteella 

vuoden 2013 vuosikokouksessa 

samalla kun käsitellään ns pri-

oriteetti 2 mukaisten uudistuk-

sien toteutus. 

Keskeistä näissä vuosina 2013 

ja 2014 toteutettavaksi esite-

tyissä ns. prioriteetti 2 suunni-

telmissa olivat väylien 14 ja 15 

uudistaminen, joilla saataisiin 

kentälle uusi pitempi par 3 väy-

lälle 14, jota on kovasti toivottu 

ja väylän 15 uudelleen raken-

taminen (”oikaisu”). Väylän 15 

nykyistä tiiauspaikkaa on peräti 

hankalaa kehittää, kun se sattuu 

sijaitsemaan kaavaan suojelu-

vyöhykkeeksi merkityllä alueella. 

Uudistukset on nyt mahdollista 

toteuttaa, kun vuosikokouk-

sen valtuutuksen perusteella on 

maata jo ostettu kyseisten väy-

lien vierestä. 

Useat ovat esittäneet huolensa 

siitä, miten pelaaminen onnis-

tuu korjaus- ja uudistustöiden 

aikana.  Aikataulu ja töiden ajoi-

tukset on tehty siten, että kenttä 

säilyy tasoituskelpoisena koko 

ajan ja pelaamista eivät korjaus-

työt pahemmin häiritse. ■

Erinomaista pelikautta toivoen,     

Kari Kujanen
karikujanen@gmail.com   

O n aika vaihtaa talvi-

lajit kesälajeihin… 

innokkaimmat jäse-

nemme ovat jo aloittaneet kau-

tensa Tawastin rangella. Kiitos 

tästä mahdollisuudesta kent-

tähenkilökunnalle, joka vuo-

desta toiseen hoitaa rangen 

niin, että siellä voi harjoitella 

myös keväällä/talvella. Osa 

jäsenistämme on luonnolli-

sesti jo käynyt myös korke-

anpaikan leireillä etelässä 

hiomassa swingiä kuntoon 

kesää varten.

Hyvän ja lumisen talven jäl-

keen odotamme taas aurin-

koista, lämmintä kesää ja loistavaa kentän kuntoa. On 

hienoa että jäsenistö halusi kentän kunnostamista Master Planin 

mukaisesti. Uskon, että muutaman vuoden päästä meillä on loista-

vassa kunnossa oleva kenttä. Odotan innolla myös uuden lähipeli-

alueen rakentamista, paikkaa missä voidaan hioa se golfin tärkein 

osa-alue kuntoon, lähestymislyönnit, chipit, putit ja bunkkerilyön-

nit. Varsinkin nuoria varten erinomainen paikka kisailla toisiaan 

vastaan. Tawastin tulevaisuus näyttää valoisalle.

Kun pääsemme keväällä kentälle kuin villihevoset, niin muistam-

mehan myös huolehtia kentästä ja sen hyvinvoinnista korjaamalla 

lyönti- ja alastulojäljet sekä huolehtia turvallisesta pelaamisesta.

Oikein hyvää pelikautta 2011 kaikille Tawast Golfin jäsenille.

Tavataan kentällä... ■

Ps. muistakaa perinteinen kauden aloittava vappulounas klubilla! 

Samalla näette kuinka vinoon kapteeni tänä vuonna avauksensa lyö!

Marko Helén
kapteeni

Kapteenin mietteitä
ennen pelikautta
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Jo pitkään Hämeenlinnan golf-

piireissä ideoitu ja keskusteltu 

seurayhteistyö sai uutta puhtia 

syksyllä 2010, kun Tiilaakso Aka-

temia aloitti toimintansa. Akate-

mian ensimmäinen valmennusryhmä 

aloitti harjoittelun joulukuussa 2010. 

Ryhmä koostuu osasta TawG kilpa-

ryhmän pelaajista, jotka haluavat 

harjoitella enemmän kuin seuran 

resurssit mahdollistavat.

Tiilaakso Akatemian ajatuksena 

on tarjota lisää ammattivalmenta-

jan vetämiä harjoituksia valmennus-

ryhmille. Toiminta on tarkoitettu 

TawG:n, AGK:n ja HaG:n 7-21-vuo-

tiaille junioreille, jotka ovat valmiita 

panostamaan tavoitteelliseen har-

joitteluun. Tärkeä osa Tiilaakso Aka-

temian toimintaa on pitkäjänteinen 

urheilukasvatustyö. 

Tiilaakso Akatemia ei kilpaile golf-

seurojen kanssa vaan tarkoitus on 

olla lisänä seurojen järjestämälle toi-

minnalle. Tarkoituksena on toimia 

tiiviissä yhteistyössä paikallisten 

Tiilaakson Akatemia
mikä se on ?

veksen nimeä, joka on Tiilaakso 

Akatemian pääyhteistyökumppani 

yhdessä Volvon ja Volvian kanssa. Kil-

pailussa pelataan ensimmäisenä päi-

vänä Tawast Golf ja Aulangon Eversti 

ja päätöspäivänä Linna Golf. Mukaan 

kilpailuun odotetaan 120 junioria.

Kesällä järjestetään useita golflei-

rejä paikallisille junioreille. Mukaan 

odotetaan n. 100 junioria. Lisäksi 

aloitetaan jo edellä mainittu ohjaaja-

koulutus.

Hämeenlinnan seudun elinkei-

noelämä on lähtenyt tukemaan 

Tiilaakso Akatemian toimintaa muka-

vasti. Yhteistyötä Akatemia tekee 

myös KOKO - Hyvinvointiverkoston 

(Työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. 

Toiminnan käyntiin saamiseksi on 

lisäksi tarvittu lukuisa joukko aktii-

visia vapaaehtoisia eri seuroista. Tii-

laakso Akatemian kotisivut aukeavat 

toukokuun aikana ja sieltä löytää 

lisää tietoa Tiilaakso Akatemian toi-

minnasta. ■

Kari Nylander

golfseurojen kanssa. Akatemia ei 

tue yksittäisiä pelaajia eikä kilpailu-

toimintaa. Akatemian valmennus-

ryhmiin osallistuminen edellyttää 

pelaajalta valmennusmaksun suorit-

tamista. Tarkoituksena on aloittaa 

seuroissa toimivien ohjaajien syste-

maattinen koulutus.

Tiilaakso Akatemian toiminnan 

ohjaamiseksi on perustettu Tiilaakso 

Akatemian Tuki ry. Yhdistys kerää 

varoja yrityksiltä ja yhteisöiltä, sekä 

järjestää tapahtumia varojen kerää-

miseksi. Kerätyillä varoilla tuetaan 

ryhmien valmennustoimintaa, järjes-

tetään leirejä ja järjestetään ohjaaja-

koulutusta. Yhdistyksen hallituksen 

muodostavat Kari Nylander pj., Pekka 

Ahava, Otto Kuronen, Kari Kuivasaari 

(AGK), Petri Keskitalo (Linna Golf) ja 

Lauri Manninen (TawG). 

Auto-Ilves Tiilaakso 
Junior open 
Ensi kesänä 6.-7.7 järjestetään 

yhteistyössä seurojen kanssa juni-

orikilpailu. Kilpailu kantaa Auto-Il-
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Kauteen
                   2011
E i meikäläinen meinaa millään tottua 

Suomen pitkiin talviin, vaikka kuinka van-

haksi eläisi, päinvastoin! Sanotaan, että 

pelikausi vuosi vuodelta pitenee, mutta niin pite-

nevät talvetkin, yhtälö on mahdoton. Periksi 

emme kuitenkaan anna, vaan tänäkin vuonna yri-

tetään saada viheriöt auki huhtikuun puolella. 

Paksut hanget ovat suojanneet nurmea niin hyvin, 

että routaa ei ole väylillä ollenkaan ja viheriöillä-

kin hyvin ohuelti. Toisaalta hanget ovat hauto-

neet maan niin lämpimäksi, että sienirihmasto 

aloitti kasvunsa maaliskuun lopulla ja kun yöpak-

kaset vähänkin antoivat periksi, niin tuli kova 

kiire lumien poistossa, ettei tautitilanne pääsisi 

kovin pahaksi. Nyt tilanne näyttää ihan kohtuul-

liselta. Toivotaan vain, ettei Katuma nouse 17. 

greenille.

Seuraavan kolmen vuoden aikana tulee kentän 

kunnostamisessa aktiivinen vaihe. Työt on suunni-

teltu niin, että kenttä on joka vuosi tasoituskelpoi-

nen ja muutenkin hyvässä pelikunnossa vapusta 

syyskuun 20. – 25. päiviin asti. Arkkitehtimme Jari 

Rasinkangas on tehnyt hyvin perustellut kunnos-

tussuunnitelmat, niitä kannattaa käydä ajatuksella 

läpi. Jäsenistön mielipiteet ovat ohjanneet ja ohjaa-

vat suunnitelmien toteutumista, yritetään säilyttää 

Tawastin erikoispiirteitä.

Erityisen hankalaksi on osoittautunut 7. väylän tur-

vallisuus, sitä aletaan parantaa heti jo ennen kauden 

alkua. Alkukauden aikana tehdään tutkimusta lääk-

keiden löytämiseksi turvallisuusongelmaan kokeile-

malla muutamia juttuja ja naapurimme on luvannut 

pitää tilastoa tontilleen tulevista palloista. 

” Golfkentän pitäisi
 olla alue, missä
 voi lieventää stressiä,
 vaan ei lisätä sitä”

lyöntinurmelta ylhäältä, jollei se ole liian vaaral-

lista. Teen alentamisesta tulevalla maa-aineksella 

täytetään etubunkkeria oikeasta reunasta ja sivu-

bunkkeria etuosasta, jolloin kulkuväylä greenille 

levenee ja puttipintaa voidaan leikata hieman 

enemmän oikealle. Bunkkerien osittainen täyttö 

on kokeilu, joka auttaa greeniremontin suunnit-

telussa, eli tarvitseeko viheriötä yhtään siirtää.

Kenttämiesten turvallisuus sekä työnteon ja 

pelaamisen kitkaton yhteensovittaminen on 

asia, mistä täytyy määrävälein puhua ja tilanne 

päivittää. Ei sillä, että Tawastissa olisi ongel-

mia tässä suhteessa, mutta kun uusia sukupol-

via tulee, niin kerrotaan nyt pelisäännöistä. 

Pysytään tässäkin suhteessa edellä muita kent-

tiä.

kinastelemaan, vaan pyydetään anteeksi ja rau-

hoitutaan. Kokemuksesta voin sanoa, että läheltä 

piti tilanteessa sydän lyö kahtasataa ainakin seu-

raavat viisi minuuttia.

Kentänhoitaja antaa selvän käsimerkin, kun 

saa lyödä. Jos pelaaja ei nosta kättään vastauk-

seksi, niin kentänhoitaja yleensä jatkaa työtään 

olettaen, että pelaaja ei seuraa tilannetta. Jol-

loin pitää odottaa uutta lupaa. Meillä ajoleikku-

reiden ajajat ovat golfin harrastajia ja tehneet 

työtään keskimäärin yli kymmenen vuotta. Se 

tarkoittaa, että kentän kokonaistilanne on hallin-

nassa ja töitä tehdään siinä kohdassa, missä se 

ei hidasta pelaamista. Usein kentällä on hitaiden 

ryhmien letkoja, joista ei pääse ohitse. Kentän-

hoitaja ei koskaan mene tulpparyhmän eteen, jos 

ei varmasti pääse alta pois hidastamatta peliä. 

Sen sijaan kun kentällä on ruuhkaa, niin kentän-

hoitaja saattaa mennä väkisin nopeiden ryhmien 

eteen, koska hän tietää, että nopeat ajavat synty-

vät raot pian kiinni ja ovat klubitalolla joka tapa-

uksessa heti hitaiden perässä.

Pelaajamäärät alkavat olla usein tapissaan ja 

se ei ainakaan vähennä kentänhoidon tarvetta. 

Leikkuujälki tulee laadukkaaksi, kun ruoho on 

kuivaa eli kannattaisi leikata kello 9 – 19, mutta 

pelaajien määrä pakottaa tekemään kompromis-

seja ja kustannukset nousevat. Kuitenkin toistai-

seksi ilmapiiri kentänhoidon puolella on hyvä ja 

ollaan ikään kuin samassa joukkueessa pelaajien 

kanssa. Samaa voidaan havaita pelaajien puo-

lelta, meillä on hyvät perinteet. Joukkoon mahtuu 

tietenkin monenmoista menijää puolin ja toisin. 

Siksi olisi hyvä puhua asianosaiselle asiasta, jossa 

on kitkaa, sillä tavalla sitä voi hoitaa.

Golfkentän pitäisi olla alue, missä voi lieventää 

stressiä, vaan ei lisätä sitä. ■

Timo Räsänen 

Kentänhoitajat, muut pelaajat ja kentälle eksy-

neet ulkopuoliset nauttivat samoja YK:n perusoi-

keuksia, eli kenenkään henkeä ja terveyttä ei saa 

tahallaan vaarantaa esimerkiksi lyömällä golfpal-

loa silloin, kun se voi osua. Varmista, että kat-

veessa ei ole ketään. Jos tätä ei halua tai osaa 

noudattaa, on muiden golfin harrastajien velvol-

lisuus estää pelaaminen. 

Jos kuitenkin kentänhoitaja joutuu vaaratilan-

teeseen, hänen tulisi täyttää kaavake, johon hän 

tarvitsee pelaajan tunnistetiedon ja oman kuva-

uksen tilanteesta. Raportti tulee kapteenille, 

joka pyytää vaaran aiheuttajalta oman version, ja 

asia käsitellään. Siis tapahtumapaikalla ei ruveta 

Aluksi korjataan vanhojen lipputankojen nos-

timet ja hankitaan uusi verkko, joka viritetään 

ryhdikkäämmäksi. Sitten kokeillaan uloslyönti-

paikkoja eri korkeuksilla ja lyödään koepalloja 

verkon suuntaan ja mitataan niiden lentoradan 

korkeuksia. Seuraavaksi puretaan sinisten merk-

kien lyöntialue (se jossa on lyöntimatto) huomat-

tavasti alempaan korkeuteen ja tehdään siihen 

lyöntitasanne, jossa on aluksi matto. Kesäkuussa 

viimeistään pelataan keltaiselta teeltä entiseltä 
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K evät kolkuttelee edustuspelaajienkin 

ovelle, tiukka talviharjoittelukausi on 

takana ja katseet ovat tulevassa kauden 

avauksessa. Tänä vuonna odotetaan nuorten 

esiinmarssia kisapelaajien eliittiin. Naisten puo-

lella Saara Nylander on jo paikkansa lunastanut. 

Miesten puolella nimet Antti Ahava, Oula Mylly-

maa ja Henri Nylander saattavat hyvinkin löytyä 

tuloslistojen kärkipäästä, jos talven ankara har-

joittelu tuo tulosta. Loppukauden tulokset 

kyseisillä herroilla antoivat jo viitettä siitä, että 

yllätyksiä maamme päätoureilla voisi olla tar-

jolla. 

Vakiomenestyjät, lahjakas ”vanha kaarti”, 

tulee mittamaan taitojaan Mid Tourilla, Audi 

Tourilla, haastajakiertueella sekä Hämeen-

linnan paikallistaistoissa. Monipuolinen Juha 

Perälä, Marko ”B-52” Helen, Lasse ”Robotti” 

Karikoski sekä armoton tuloskone Juha Selin 

aiheuttavat varmasti päänvaivaa kisakump-

paneille. Mielenkiinnolla odotamme myös 

mitä Tour-konkarit Kalle Ahtiainen ja Karri 

Sahla saavat aikaan kesän kuluessa. Haas-

tajan viitat asetetaan mm. Sauli Lehtisen, 

Aslan Järvisen, Tomi Virolan ja miksei myös 

Hese Kajannon vahvoille harteille.

Mid-tourilla Tawastilla on esittää varsin 

väkevä joukkue, jota johtaa viime vuoden 

karsinnoissa murskaavaa jälkeä tehnyt Jari 

”Mid” Salo. Mid-Tourille ajoittuu myös tänä 

vuonna edustuspelaajien kauden koho-

kohta, Tawastissa pelattavat Mid-ikäis-

Edustuspelaajat  2011
   uudet tähdet nousevat otsikoihin?

Junnut vs. edustus Ryder Cup 2011.

ten (yli 35 v.) SM reikäpelit. Nimistä Selin, 

Helen, Perälä, Koskinen, Veteläinen… voi-

daan koota todella kilpailukykyinen, jopa 

mitalisuosikiksi lukeutuva, joukkue. 

Edustuspelaajat tulevat kesäkuun alussa 

opastamaan jälleen kerran Junnukoulun puit-

teissa tulevia tähtiä golfin saloihin. Osanotto 

on ollut vuosi toisensa jälkeen valtava, joten 

tuokaahan junnunne tutustumaan maail-

man mukavimpaan ja haasteellisimpaan lii-

kuntamuotoon. 

Toivon myös, että Te jäsenet löydätte hei-

näkuussa tienne kesän kisakauden pää-

tapahtumaan, Midien SM-reikäpeleihin 

kannustamaan joukkuettamme. Viimeis-

tään 18. greenillä joku meistä tawastilaisista 

pokkaa kultaa…and that is a promise …

Hessu Veteläinen
edustuspelaajien puhemies

Tawast Golf 
osakkaan kortti 
Kauden 2011 
edut:
■ Osakkaan vieraan 
green fee ½ hintaan 
(norm. 48€, osakkaan tulee 
olla itse mukana ko. läh-
dössä, max. 3 vierasta ker-
rallaan, muut 40€/kpl,
ei voi yhdistää muita etuja). 

■ Polettikortit erikoishintaan Tawast Golfissa 
10 kpl kortti = 13€ (norm. 15€) 30 kpl kortti = 30€ (norm. 
40€). 

■ Tawastia Golf & Country Club Oy tarjoaa lisäksi 
osakkailleen ryhmäopetustunteja veloituksetta 
kesän 2011 aikana (tuntien aikataulut ilmoitetaan myö-
hemmin kotisivuilla sekä klubin ilmoitustaululla).

Yhteistyökumppaneiden 
tarjoamat edut osakkaille:
■ Lounas Tawast Golfin klubiravintolasta 8€ 
(norm.8,9€). Kesän mittaan myös muita erikoisetuja luvassa.

■ Hämeenlinnan Tori Optiikka tarjoaa kaikki silmä- 
ja aurinkolasit osakkaille (+ perheenjäsenet) -15 %.

■ Emilia Klubille ilmainen sisäänpääsy kortin omis-
tajalle sekä seuralaiselle pois lukien artisti-illat. (Etu 8-12€).

■ Aina Ohjelmakortin ensimmäisen vuosi -50 % 
hintaan. (norm. 29,90e/vuosi) ja avausmaksu 0€ (norm. 
12e). Kortilla näet yhdeksän laatukanavaa pelkällä vuosimak-
sulla. Eurosport, Eurosport HD, National Geographic, BBC 
World News, Travel Channel, STAR!, Al Jazeera, Bonuskanava, 
Russia Today. Tarjous on voimassa Tawast golfin osakkaille 
31.12.2011 saakka. Tilattavissa AinaComin kaapeli-tv –verk-
koon kytkettyihin kotitalouksiin.

Kortti on osakkaan henkilökohtainen ja se ei 
siirry pelioikeuden mukana vuokraajalle. 
Kortteja annetaan yksi per osakkeen pelioikeus (A, 
B=1, C=2, D=3) ja yritykset nimeävät käyttäjänsä 
kauden alussa, muuten kortit nimetään osakasluet-
telon mukaan. 

Kortit ovat osakkaiden noudettavissa caddiemaste-
rilta toukokuun puolen välin jälkeen. 
Tawast Golfilla on oikeus muuttaa kortin etuja/
ehtoja kesken golfkauden. 

Osakas kortin etuja pyritään lisäämään kauden mit-
taan ja uusista eduista tiedotetaan kotisivuilla.
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M issä olet ollut? vaimo tiukkaa, kun Ville 

tulee kotiin myöhään illalla. - Läiskit-

tiin poikien kanssa korttia, otettiin 

vähän viinaa ja katseltiin tyttöjä, Ville sanoo. Älä 

valehtele! vaimo kiljuu. Olet taas ollut pelaamassa 

golfia.   

Sitähän tässä kohta päästään pelaamaan, kun lumet 

hupenevat silmissä. Lauri-pomon kanssa katsottiin 

kilpailukalenteri muutama aika sitten. Kalenterista 

löytyy tänäkin kautena kilpailuja periaatteella - 

jokaiselle jotakin. Seniorit testaavat kentän jo 4.5 ja 

jäsentemme Members Only aloittaa kilpailukauden 

lauantaina 7.5. Junnujen tukikisa on 14.5., Lady-

kapteenimme kutsuu joukkonsa kokoon 22.5. ja 

vielä toukokuussa 28.5 on ensimmäinen avoin kisa 

Hanen järjestämä  Pro Shop Open. Ja rallia jatkuu 

sitten koko kauden Tawastin perinteisellä tyylillä. 

Otan vielä muutaman poiminnan kilpailukalente-

rista, mikä ilmestynee lähiaikoina Tawastin sivuille. 

Valtakunnallista kaikille avoimista kiertueista ken-

tällämme järjestetään elokuussa Volvo Masters 

Amateur ja syyskuussa Finnmatkat World Tour osa-

kilpailut. Omille jäsenille on myös edellisvuosien 

tapaan runsaasti tarjontaa. On maratonia, juhan-

nusgolfia, scramblea, naisten kisaa, seniori- ja juni-

orikisaa ym. Uusia tulokkaita kilpailuihin haluamme 

kannustaa mukaan. Marko-kapteenimme järjestää 

seuran tulokkaille ja korkealla tasoituksella pelaa-

ville Kapteenin Maljan syyskuussa. 

Kapteenimme ideasta pyrimme tänä vuonna lan-

seeraamaan myös uuden Shoot Out-kisan tai 

kisasarjan. Shoot out on pelimuotona hauska ja 

jännittävä, mutta ei sovi tiukkapipoille, koska 

joka väylällä huonoimman tuloksen tehnyt putoaa 

armotta pois. Näin voi siis käydä jo ensimmäisellä 

griinillä. Toisaalta yleensä vain ensimmäisellä väy-

lällä pudonnut ja voittaja muistetaan. Avoimiin 

Taas pääsee
 kotoa pois

kisoihin pyrimme yhdistämään uusia periodikoh-

taisia osakilpailuja. Nämä ovat vielä mietinnän alla, 

koska kilpailu- ja tasoitustoimikunta ei ole ehtinyt 

vielä tänä keväänä kokoontumaan. Myös viikkoki-

sat ovat mietintämyssyssä. Hyviä vinkkejä kaiva-

taan jäseniltä.

Golfliitto toivoo tavallisen golffarin sääntötieto-

utta lisättävän. Onhan kilpaileminen aina silloin 

varmempaa, kun tuntee säännöt. Panenkin tähän 

väliin yhden tärpin ”Laihian golfklubin” paikallis-

säännöistä. Liikkuvaa löytöpalloa ei saa ottaa.

Kilpagolfissa Tawast Golf näkyy tälläkin kaudella 

eri osa-alueilla ja kiertueilla. Kauden kilpagolfin 

huipentuma omalla kentällämme on 1.-3. heinä-

kuuta järjestettävä MID reikäpelin SM-kisa. Lisäksi 

juniorien ja seniorien kiertueet vierailevat Tawast 

Golfin kentällä kauden mittaan. Jotta pystymme 

tarjoamaan hyvät puitteet näille Suomen Golfliiton 

järjestämille kisoille, tarvitsemme taas teidän apu-

anne erilaissa talkootehtävissä. Mutta niistä lisätie-

toa kauden alettua. 

Kovin kaukaiselta tuntuu tässä vaiheessa kauden 

Kilpailukorttien tarkistusta Pro Shop Openissa 29.5.2010, 
vas. Kalervo Ylinen selin Markku Kerttula oik. Pertti Hagren.

loppupää. Toivotaan, että saamme kunnon kesän 

viime vuoden malliin, kenttämestarimme Pino 

pitää kentän tunnetulla taidollaan huippuiskussa, 

piharemontti saa viime silauksensa ja kenttämme 

uudistamisen Masterplan pääsee hyvään vauhtiin. 

Hienoja kilpailusuorituksia tulee liukuhihnalla ja 

meillä kaikilla on niin mukavaa. Kauden päätöskil-

pailu Everybody osuu muuten hauskasti lauantaille 

8.10. eli tasan viisi kuukautta kauden avauskisasta 

7.5.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tehtävänä on järjes-

tää jäsenistöä inspiroivia kilpailuja sekä suosittuja 

yleisiä kilpailuja. Kilpailutuloilla on suuri merkitys 

seuramme toiminnalle. Toinen osa-alue on huoleh-

tia tasoitusjärjestelmän ylläpidosta ja oikeellisuu-

desta. Toimikunnan kokoonpano on Antti Punkari 

(pj), Auli Ahopalo, Maritta Korkia-Aho, Marjut Viita-

salo, Heikki Aaltonen, Marko Helen, Tomi Virola ja 

Lauri Manninen. Ottakaapa hihasta kiinni!

Panen tähän loppuun vielä pikku jutun ihan vaan 

automyyjien kiusaksi. Mistä katsastusmies tun-

nistaa VW Golfin ?? No sen lattiassa on 18 reikää. 

Mutta ihan oikeasti sanotaan, että menestyksek-

kään golfin salaisuus on lyödä palloa lujaa, suo-

raan ja mahdollisimman harvoin. Siinä on haastetta 

meille kaikille. Nähdään kentällä kohta puoliin. ■ 

 Antti Punkari

I nnostuin kun Riikka soitti 

minulle loppuvuodesta 2010 ja 

kysyi mahdollisuuttani osallis-

tua klubitoimikuntaan. Pitkän linjan 

Tawastilaisena koin kunnia-asiaksi 

lähteä mukaan ja kynnyskään ei ollut 

korkea kun tutut Ansku ja Lauri ovat 

toimistolla. 

Klubitoimikunnan lähtökohta on se 

että niin toiminta kuin viihtyvyyskin 

kuuluu kaikille. Toisen huomioiva ja 

sujuva yhteistyö sekä klubihengen 

rakentaminen ovat jokaisen jäse-

nen vastuulla. Tätä tukee klubitoi-

mikunta, joka pyrkii järjestämään 

jäsenilleen tapahtumia, kilpailuja ja 

yleistä yhdessäoloa. 

Perinteistä luopumatta, mutta niitä 

hieman uusin silmin katsomalla 

luomme uutta. Toiminnan jatku-

vuuden kannalta on tärkeää se että 

mahdollisimman moni klubilainen 

ottaa osaa toimintaamme. Erityisen 

mukavaa oli kun ensimmäistä kertaa 

järjestetty hiihtotapahtuma keräsi 

mukavasti porukkaa. Kynnys osal-

listua tapahtumiin pitäisi olla pieni ja 

tunnelman sellainen, että klubille on 

Tawastin TUULET  1 ▪ 2011

klubitoimikunnasta 
Tervehdys 

mukava tulla vaikka ei pelaisikaan.

Alla muutamia askelmerkkejä tule-

valle kaudelle, lisää kehitetään ja 

kehitytään matkan varrella. ■

Salla Kivinen

Tapahtumat:
Hiihtotapahtuma 27.3.  (siivoustalkoot)  Vappulounas
 Heinäkuun yömyssy (heinäkuussa perjantait esim. 8.7., 22.7. teras-

silla ’Mies ja kitara’ vilkastamaan heinäkuun hiljaisia perjantaita)  Jäsenten 
kirpputori   Nokia River Golfiin klubiretki kesäkuussa

Jäsenten omat kilpailut:
Members Only   Juhannus Golf    Everybody (joskus ollut myös 
kuutamogolf)

Yhteistyö muiden toimikuntien/ 
toimijoiden kanssa:
Golfmatka syksyllä/talvella 2011–2012?   ’Vaellusratsastusta’ 
lähitallin kanssa, jäsenistöllä mahdollisuus osallistua hevosteluun. 

Muita toimenpiteitä:
Lisäksi ajatus esim. teemaviikosta: Greeni -viikko klubitoimikunta 
sponsoroi greenihaarukat Master -valvojaiset (Golfin katselua) 

Tawg- member kangasmerkki ja mahdollisesti tarra 
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JUNIOREIDEN TUKIKISA

La 14.5.2011

KILPAILUMUOTO:
Henkilökohtainen PB + ryhmäkohtainen BESTBALL

3 hengen ryhmissä, jokaiseen ryhmään tulee 
yksi TawG -juniori mukaan!

Lisäksi erikoiskilpailu junioria vastaan väylällä 9.

Kilpailumaksu 50€ sisältäen keittolounaan ja poletin.

Ilmoittautumisaika päättyy to 12.5. klo 16.00

KILPAILUN TUOTTO KÄYTETÄÄN 
LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ 
TAWASTIN JUNIORITYÖHÖN!

TULE MUKAAN YKSIN 
TAI FIRMAPORUKALLA 

JA TUE TAWASTIN JUNNUJA!

klo 9.00 yhteislähtö

Suurin, kaunein 
              ja suosituin !
M ikä se on?

No, sehän on Hä meen-

linna La dy Open eli 

reilun vuoden ajan suunnitel-

missa muhinut ja tulevana kesänä 

ensimmäistä kertaa toteutuva 

naisten kaksipäiväinen avoin 

golfkilpailu.

9.-10.7.2011 pelattava kilpai lu 

on Aulangon Golfklubin ja Ta wast 

Golfin naistoimikunti en yhteinen 

voimainponnistus tehdä tun-

netuksi Hämeenlinnan kauniita 

kenttiä.  Ajankohdaksi valitsimme 

jazzviikonlopun, jolloin kilpai-

lupäivien yhteydessä voi naut-

tia myös kulttuuritarjonnasta.  

Olemme markkinoineet tapah-

tumaa oivallisena kesäretkikoh-

teena eritasoisille naisgolfareille; 

sarjoja on scr-, hcp- ja pistebo-

geysarjat.  Tammikuisessa lady-

kapteenien tapaamisessa lähtivät 

ensimmäiset mainokset matkaan 

ympäri Suomea.

Lauantaina 9.7. pelataan Tawas-

tilla ja sunnuntaina 10.7. 

Au langon Everstillä.  Hugolla 

lauan taina pelattava jazz scram-

ble saattaa hieman verottaa 

paikallisia osanottajia, mutta 

us komme saavamme kilpai-

lumme täyteen eli 120 pelaajaa.

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi 

pelattu, mutta talkooapuakin 

(startterit ja forecaddiet) tarvi-

taan tawastilaisista lauantain kil-

pailupäivään!

Tawastin naisten kesään osuu 

tänä vuonna myös Gloria Cup 

-osakilpailu (muun Suomen kar-

sintaa), joka pelataan Ladies Day 

–kilpailun yhteydessä.  Naisten 

osalta onkin siis kesän tapahtu-

missa suurta urheilujuhlan tuntua!  

Kesän ohjelma ja Tahkon kesä-

retken tiedotteet löytyvät kevään 

kuluessa Ladyinfosta Tawastin 

nettisivuilta.

Edellisen kesän tapaan jatkamme 

naistoimikunnan voimin aloit-

televien naisgolfareiden ”kum-

mitoimintaa”.  Kesän mittaan 

varaamme lähtöaikoja, joihin 

esim. vasta green cardin saaneet 

pelaajat voivat tulla mukaan.  Muu-

tenkin naistoimikunnan jäseniä 

voi kysyä kummeiksi ensimmäi-

sille pelikierroksille opastamaan 

kentän sujuvassa pelaamisessa, 

kertaamaan sääntöjä ja etikettiä 

tai seuraksi muuten vaan! ■

Tapaamisiin,

Auli Ahopalo 
Ladykapteeni

Auli Ahopalo 

Naistoimikunta Marja Helanen-Ahtola, Maritta Korkia-aho, Anita 
Mäkelä, Taina Portaanpää ja Elina Väyrynen.
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Senioreiden 
                 kausi 2011

1616

Niitväljan kuuluisa saariviheriö.

K ausi 2011 ei juurikaan 

poikkea totutusta kaa-

vasta. Runkona ovat 

viikkokisat, lisänä eri seuraotte-

lut. Kun tämä vielä kuorrutetaan 

parilla valtakunnallisella kisalla, 

alkaa kesän ohjelma olla valmis 

kunhan vielä muistaa seuran 

mestikset sekä omat reikäpelit. 

Ja jos tämä ei kilpailunälkäisille 

riitä niin valtakunnan kisakalen-

terissa riittää varmasti tarjontaa 

yllin kyllin.

Viikkokisat
Aloitetaan vaikkapa viikkoki-

soista. Niiden suhteen ei mitään 

uutta ole odotettavissa jos ei 

lasketa sitä, että miehissä nyt 

30 parasta saa pisteitä. Sarja 

aloitetaan keskiviikkona, 4.5. 

Tawastilla ja päätetään 21.9. 

Everstillä. Entiseen tapaan pela-

taan 6 kilpaa meillä ja 6 Aulan-

golla (3 Hugolla ja 3 Everstillä). 

Pelimuotoina samat tutut 6 pis-

tebogeytä ja 6 lyöntipeliä. Lop-

putulokseen lasketaan kolme 

tulosta meiltä ja kolme Aulan-

golta. On hyvin tiedossa, että 

pelit Hugolla kestävät kauan, 

mutta se on vain kestettävä. 

Hugo tuo oman vivahteensa ja 

erilaisuutensa sarjaan ja onhan 

se osa Suomen golfhistoriaa. 

Hugon kisoja on kuitenkin vain 

3 kesän aikana, ja koska sarjaa 

pelataan arkipäivisin, olettamus 

on, että suurin osa pelaajista 

on jo poissa jokapäiväisestä 

työstä, joten eiköhän sitä aikaa 

sittenkin löydy riittävästi. Toi-

vottavasti pelaajamäärä säilyy 

entisellään, sillä tämähän on 

Heiniemet, Loposen Leena ja Luoston Taisto Suuresta Golfissa.

vaihtelua tosin sekin. Kotka-

laisia vastaan täytyy tsempata 

oikein tosissaan, kotikentällä 

kun pelataan. Olisihan se vähän 

häpeä, jos he juottaisivat meille 

tappion katkeraa kalkkia tääl-

läkin. Kotkassa sen vielä joten-

kin sulattaa. Heidän viheriönsä 

tuottavat varmaan harmaita 

hiuksia nuoremmillekin.

Kaupunkiottelu Hyvinkäätä vas-

taan yhdessä aulankolaisten 

kanssa pelataan tällä kertaan 

meidän kotikentällä. Voitto on 

puolustettavana, mutta helpolla 

ei varmaan päästä.

Syksyn perinteinen 7 seuran 

ottelu kilvoitellaan nyt Vierumä-

on se, että perinteisiin seura-

otteluihin eli noihin kolmeen 

ensimmäiseen pääsevät kaikki 

halukkaat aikaisempiin saavu-

tuksiin katsomatta. Kaupun-

kiottelussa on kyseessä koko 

kaupungin maine ja Vierumä-

ellä vielä suuremmankin alueen 

silmissä, joten noiden joukku-

eiden valinnassa täytyy käyttää 

harkintaa. Vaikka leikkiähän 

tämä golf tällä tasolla on, mutta 

kuitenkin.

Mestaruuskisat
Seuran lyöntipelimestaruuksista 

pelataan 20.-21.8. Sinnehän 

lähtevät tietenkin kaikki kyn-

nelle kykenevät tälläkin kertaa. 

On keskusteltu iäkkäämpien 

parasta golfyhdessäoloa mitä 

paikkakunta tarjoaa.

Kevätmatka
Senioreiden perinteinen kevät-

matka suuntautuu tällä kertaa 

läntiseen naapuriimme Ruot-

siin. Viro on tällä haavaa niin 

kaluttu, että haluttiin vähän 

vaihtelua huolimatta siitä, että 

pakollinen laivamatka venyt-

tää kokonaisaikaa. Matkaan 

lähdetään sunnuntaina 15.5, 

maanantaina pelataan Gripshol-

missa, tiistaina Strängnäsissa ja 

keskiviikkona Fullerössä. Tors-

taina puoliltapäivin ollaan jäl-

leen kotona. Ei siis tälläkään 

kertaa mikään turistimatka vaan 

täyttä golfia koko ajan. Mukaan 

on lähdössä 40 tawastilaista, 

joten bussissa on tunnelmaa. 

Mennään Siljalla yli Helsingistä 

ja palataan Vikingillä Turkuun, 

joten säilyy tasapaino niin nykyi-

sen ja entisen pääkaupungin 

kuin laivayhtiöidenkin välillä. 

Voidaan vaikka tehdä vertai-

levaa tutkimusta. Tällä kertaa 

on mukana poikkeuk sellisen 

paljon ensikertalaisia, mistäkö-

hän se kertoo?

Seuraottelut
Ei mitään uutta tälläkään rin-

tamalla. Kurk Golf ja Kymen 

Golf kohdataan kotona, Nurmi-

järvi vieraissa. Kymen kanssa 

pelataan varmastikin perin-

teistä lyöntipeliä, mutta kur-

kilaiset täytyy yllättää jollain 

muulla. Niinhän nekin tekivät 

meille viime vuonna ja haastoi-

vat reikäpeliin. Ihan mukavaa 

ellä. Viime vuonna Messilässä ei 

oikein onnistuttu, mutta nyt lai-

tetaan uutta matoa koukkuun 

ja lähdetään uuteen nousuun.

Joukkueiden valinta on aina 

ollut vaikeaa, mutta periaate 

senioreiden omista sarjoista 

niin naisten kuin miestenkin 

puolella. Mitään varmaa tietoa 

ei vielä ole, mutta asialla ei 

liene suuria esteitäkään. Senio-

reiden oma reikäpelimestaruus 

pelataan entiseen tapaan kesän 
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osallistumisen edellytyksenä on 

tietyn tasoinen tasoitus, joten 

ihan kuka vain ei näihin ska-

poihin voi osallistua. Taisto on 

täällä myös astetta tuimempaa.

18

aikana. Sen verran asiaan tulee 

muutosta, että mitään lohdu-

tussarjaa ei enää pelata. Se on 

kerrasta poikki sanon suoraan 

sen, niin kuin iskelmässä ker-

rotaan. Viime vuosi opetti, ettei 

tuo Lucky Looser-peli oikein 

enää kiinnostanut vaan luovu-

tuksia tuli paljon. Toivottavasti 

kuitenkin mahdollisimman 

moni uskaltautuu mukaan täl-

läkin kertaa. Reikäpeli on ihan 

erilaista golfia ja kun sitä seni-

oreiden kesken pelataan vielä 

tasoituksin. Mahdollinen pieni 

epätarkkuus jollain väylällä ei 

pilaa koko peliä niin kuin lyön-

tipelissä saattaa käydä.

Muut kilpailut
Avoin Nordea Senior Open pela-

taan 16.8. Tällöin saadaan vie-

raaksi paljon kollegoja muista 

seuroista ja päästään vertaile-

maan omia taitoja vieraampien 

kanssa. Kotikenttä antaa oivan 

edun menestykseen ja sitähän 

on aikaisempina vuosina saatu-

kin.

Aluetourilla pelataan jälleen 3 

osakilpailua, joiden perusteella 

eniten pisteitä keränneet pääse-

vät loppukilpailuun. Osakilpailut 

pelataan 14.6. Nokialla, 12.7. 

Asikkalassa ja 9.8. Hartolassa. 

Monelle ainakin kaksi viimeistä 

saattavat olla vähän vieraampia, 

mutta ei muuta kuin rohkeasti 

mukaan.

Astetta kovemmille pelimiehille 

on oma Haastajatour. Siinä pela-

taan 5 osakilpailua, joiden perus-

teella samoin parhaat pääsevät 

loppukilpailuun. Osakilpailuihin 

”Muistakaa, että 
  senioritoimikunta  
  on teitä varten.”

suunnata katseet kohti talven 

peruskuntoharjoittelua.

Muuta
Tänä talvena ei enää järjestetty 

johdettua harjoittelua sisähal-

lilla. Oma harjoitusaika tawasti-

laisilla toki oli, mutta ei seuran 

prota. Talvella päätettiin, että 

nyt kokeillaan sellaista järjes-

telyä, että harjoituspaikkojen 

avauduttua Hane pitää treenejä 

golfin eri osa-alueilta autent-

tisessa ympäristössä. Yrite-

tään muodostaa riittävä määrä 

pienryhmiä niin, että saadaan 

aikaan mahdollisimman teho-

kasta harjoittelua. Vaikka vähän 

vähemmän tunteja,  mutta 

tehokkaammin. Asiasta ker-

rotaan aikanaan senioreiden 

omalla ilmoitustaululla por-

taikon ylätasanteella. Käykää-

hän vilkuilemassa ja laittakaa 

nimi listaan.

Ja lopuksi. Muistakaa, että 

senio ritoimikunta on teitä 

varten. Se pyrkii järjestämään 

käytettävissä olevien resurs-

sien puitteissa juuri sellaista 

senioriohjelmaa kuin te halu-

atte, kunhan vain kerrotte mitä 

haluatte. Rohkeasti vain hihasta 

kiinni ja juttusille. Toimikun-

taanhan kuuluvat Nordeassa 

2.3. kevätkokouksessa valitut 

Aila Hossi, Britta Stenius, Marjut 

Viitasalo, Raimo Aho, Mikko 

Lario, Ahti Mustonen, Esko Rai-

tanen, Eino Rintala ja allekirjoit-

tanut..

Heikki Aaltonen
senioritoimikunnan vetäjä

Finnish Senior Tour on sitten 

huippusenioreita varten. Sinne 

voivat osallistua vain harvat ja 

valitut, viime kauden 50 parasta 

pistemiestä sekä 40 toukokuun 

karsinnassa parhaiten menes-

tynyttä. Sarjan yksi osakilpailu, 

kaksipäiväinen Seniorpokaa-

lit pelataan miesten osalta tänä 

vuonna Tawastilla. Jos ei pääse 

itse pelaamaan, niin voi osallis-

tua toimitsijana, niitä nimittäin 

tarvitaan runsaasti. Seuralla on 

käytettävissä pieni määrä vil-

lejä kortteja tähän kisaan, joten 

saapas nähdä kenelle ne mene-

vät.

Heinäkuussa järjestetään vielä 

senioreiden SM-kilpailut sarjoit-

tain eri paikkakunnilla. Sinnekin 

voivat halukkaat yrittää mukaan. 

Viime vuosina on kisaan otettu 

niin paljon pelaajia, että lähes 

kaikki halukkaat ovat päässeet 

mukaan.

Tawastin senioreiden kauden 

päätöskisa pelataan 28.9. Sen 

jälkeen onkin hyvä hetki jääh-

dytellä vielä muutamalla rus-

kakierroksella, ladata akkuja ja 

Peruskurssi 2011
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.

 Kurssin hintaan sisältyy myös: 
	 Sääntöopas	sekä	5	green	fee	lippua	Tawast	Golfiin	(9reikää).

Lisätiedot: Arki-illan kurssit:
 10.-12.5.  klo 17-20
 24.-26.5.  klo 17-20
 7.-9.6.      klo 17-20
 28.-30.6.  klo 17-20
 2.-4.8.      klo 17-20

 

Jatkokurssi 2011
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 17.-18.5.  klo 18-20.30
 2.kurssi: ke-to 15.-16.6. klo 18-20.30
 3.kurssi: ti-ke 12.-13.7.  klo 18-20.30
 

Yksityistunnit 2011
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 2011
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.

K e s ä n  2 0 1 1  G o l f k u r s s i t

Viikonloppukurssit (la-su):
14.-15.5.  klo 9-13
28.-29.5.  klo 9-13
18.-19.6.  klo 9-13
2.-3.7.      klo 9-13
23.-24.7.  klo 9-13
6.-7.8.      klo 9-13
13.-14.8.  klo 9-13
20.-21.8.  klo 9-13
3.-4.9.      klo 9-13

19
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M enestyksekkään kau-

den 2010 jälkeen 

junioreiden talvi-

harjoittelu on sujunut hyvin 

ja motivaatio harjoitteluun on 

ollut korkealla.

Tawastin Tigereiden osalta har-

joittelu Pullerihallilla käynnis-

tyi jo lokakuussa. Tigerit ovat 

harjoitellet perjantaisin Mikko 

Hiltusen ja Aku Myllymaan joh-

dolla. Mukana on ollut n. 15 

innokasta Tigeriä. Innokkaim-

mat Tigerit ovat osallistuneet 

myös koulun iltapäiväkerhon 

toimintaan. Joka toinen tiistai 

on harjoiteltu lajitaitoja ja joka 

toinen tiistai kehitetty fyysisiä 

ominaisuuksia ja parannettu 

kehonhallintaa. Perinteisissä 

talven Tiilaakso challenge -lähi-

pelikisoissa Tigerit ovat mitel-

leet taitoja AGK:n ja HaG:n 

junioreiden kanssa.

Kilparyhmän harjoittelussa on 

tehty iso satsaus fyysisen har-

joittelun osalta. Ryhmä on har-

joitellut Titleistin TPI ohjelman 

mukaisesti Antti Aitasalon ja 

Ville Suomalaisen johdolla. 

Ohjelmaan on kuulunut alku-, 

väli- ja lopputesti. Ennen 

Copa Sotogrande -joukkuekil-

pailussa.

Kotimainen kilpailukausi alkaa 

junioreiden osalta 22.5. Alue-

tourin kilpailulla Loimijoki 

Golfissa ja jatkuu FJT:n osakil-

pailulla 28.-29.5. Meri-Teijossa.  

Tsemppitour alkaa Aulangon 

Hugolla 29.5. 

Tawastin Tigerit kisailevat 

ke sän aikana perinteiseen 

tapaan AGK:n ja HaG:n juniorei-

den kanssa lähipeli- ja caddie-

kisoissa.

Junioreista ainakin Antti Ahava, 

Oula Myllymaa ja Saara Nylan-

der nähdään mukana Finnish 

Tourin osakilpailuissa. 

Uutuutena järjestetään kansal-

linen juniorikilpailu Tiilaakso 

Junior Open, joka pelataan 

6.-7.7. Tawastin, Aulangon 

Everstin ja Linna Golfin kentillä. 

Kilpailuun odotetaan mukaan 

Suomen juniorigolfin parhaim-

mistoa.

Tavoitteet ja odotukset kau-

delle 2011 on asetettu kor-

kealle eli toivottavasti kesällä 

nähdään runsaasti uusia junio-

reita ja tavataan mitalikahvien 

merkeissä. Toivomme myös 

Tawastin junioreiden runsasta 

osallistumista eri junior tourei-

hin.

Lopuksi toivotan kaikki mukaan 

osallistumaan Junioritoiminnan  

tukikisaan 14.5. ■

Loistavaa golfkautta 2011 

toivottaen 

Kari Nylander  

vuoden vaihdetta oli omatoimi-

sen harjoittelun jakso ja vuo-

denvaihteen jälkeen tämän 

lisäksi kerran viikossa yhteiset 

harjoitukset.

Lajiharjoittelussa on Reima 

Kaijan johdolla panostettu 

lähipeli- ja  puttiharjoitte-

luun. Pääsiäisenä innokkaim-

mat juniorit ovatomatoimisesti 

leireilemässä ja hakemassa tun-

tumaa ruohoon Espanjan   

Costa Ballenassa. 

Junioreiden kilpailukauden 

aloitti Saara Nylander maalis-

kuun lopulla Espanjassa naisten 

TAWAST GOLFIN 

GOLFKOULU 
7-13 VUOTIAILLE

TI-TO 7.– 9.6. 
klo 17.30–19.30

Max. 40 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä

KURSSIN HINTA 30 € 

GOLFKOULUUN ILMOITTAUTUMISET 
JA TIEDUSTELUT

TAWAST GOLF puh. (03) 630 610

Golfkoulun käyneet voivat halutessaan 
jatkaa harjoittelua 

ohjatussa ryhmässä 
kerran viikossa läpi kesän.

Junioireiden
 kuulumisia
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 KAUDEN AVAJAISET 1. TOUKOKUUTA
 Kauden avajaiset pidetään perinteisesti sunnuntaina 1.toukokuuta vappulounaan merkeissä. 
 Lounaspöydän kattaus on klo 14.00. Ennen lounasta klo 13.30 suoritetaan lipunnosto ja kapteenin avauslyönti.   
 Pöytävaraukset ravintoloitsijalle tai caddiemasterille. 

MEMBERS ONLY – KILPAILUKAUDEN AVAUS 7. TOUKOKUUTA
 Members Only – parikilpailu pelimuotona bestball pistebogey kahden hengen joukkuein. 
 Kilpailun jälkeen lounas ja palkintojen jako klubilla. 

 LADY CAPTAIN´S DAY 22. TOUKOKUUTA
 Naisten oma kauden avauskilpailu pelimuotona lippukilpailu.

NAISTEN SUNNUNTAI 12. KESÄKUUTA
 Perinteinen valtakunnallinen naisten tapahtuma, teemana Roosa Nauha.

MARATHON 22. KESÄKUUTA
 Golf-friikkien suosima 72 reiän kisan, jossa kunto on todella koetuksella. 
 Peliä yhtä mittaa aamuhämärästä illansuuhun.

 JUHANNUSGOLF 23. KESÄKUUTA
 Kapteeni kutsuu kaikkia juhannusaatonaaton viettoon. Leikkimielisen kilpailun jälkeen nautitaan klubilla  
 hyvästä ruuasta ja hauskasta yhdessäolosta. Missähän sitä tällä kertaa seikkaillaan?

 SEURAN LYÖNTIPELIMESTARUUS 20. – 21. ELOKUUTA
 54/36 reiän mestaruuksista pelataan ilman tasoituksia. 
 Omat sarjat tytöille, pojille, miehille, naisille, senioreille, veteraaneille.

 BIRGITAN MALJA 28. ELOKUUTA
 Naisten kilpailu, pelimuotona henkilökohtainen pistebogey. Kilpailun jälkeen yhteinen lounas klubilla.

 SEPON MALJA 18. SYYSKUUTA
 Perinteikäs pistebogey-kilpailu seuran jäsenille.

 SENIOREIDEN KAUDEN FINAALI 28. SYYSKUUTA
 Tawastin senioreiden kauden päätöskilpailu. Henkilökohtainen pistebogey.

 KINKKUSCRAMBLE 2. LOKAKUUTA
 Pelimuotona nimensä mukaisesti scramble. Pelaa joulukinkku kotiin.

 EVERYBODY PÄÄTTÄJÄISET 8. LOKAKUUTA
 Päättäjäispäivänä pelataan joukkuekilpailuna greensome pistebogey. Päivä huipentuu illanviettoon,  
 jossa nautitaan herkullisesta buffetpöydästä ja palkitaan kauden aikana menestyneitä pelaajia.

 SEURAN REIKÄPELIMESTARUUS
 Reikäpelimestaruus pelataan kahdessa sarjassa. Hcp 0-11,4 pelaavat omassa kaaviossaan ilman tasoituksia ja  
 hcp 11,5-36,0 omassaan kaaviossaan ¾ tasoituksin. 

 Tapahtumien tarkemmista ohjelmista tiedotetaan nettisivuilla.

JÄ
SE

NT
AP

AH
TU

MI
A •

  JÄ
SE

NT
AP

AH
TU

MI
A  
•  J

ÄS
EN

TA
PA

HT
UM

IA
  • 

• Kilpailukalenteri 2011 •
KILPAILUKALENTERI •  KILPAILUKALENTERI  •  KILPAILUKALENTERI  • 

TOUKOKUU
LA 7.5. Members Only - kilpailukauden avaus 9.00 18 r bestball pb, 2 hlö/joukkue TawG jäsenet  
LA 14.5. Juniorit tukikilpailu 9.00 18 r  pb Avoin  
SU 22.5. Lady Captain´s Day 10.00 18 r lippukilpailu TawG naiset  
SU 28.5. Pro Shop Open 8.30 18 r lp hcp+scr Avoin  

KESÄKUU
LA 4.6. Hämeen Sanomat Scramble 9.00 18 r scramble hcp+scr, 2 hlö/joukkue Avoin  
SU 12.6. Naisten Sunnuntai - Roosa Nauha 9.00 18 r  TawG naiset  
PE-LA 17.-18.6. Aurinkomatkat Senioripokaalit 8.00 36 r lp scr+hcp Avoin/mies seniorit  
KE 22.6. Marathon 5.00 72 r lp scr+hcp TawG jäsenet  
TO 23.6. Juhannus Golf 18.00 9 r leikkimielinen kilpailu TawG jäsenet  
           

HEINÄKUU
PE-SU 1.-3.7. Golf Center Mid RP-SM  Reikäpeli Avoin/M/N 35 v  
KE-TO 6.-7.7. Tiilaakso Junior Open   
   TawG + AGK E + VLG 8.30 54 r   Avoin/juniorit   
LA-SU 9.-10.7. Hämeenlinna Lady Open 
   TawG + AGK E  8.30 36 r  scr+hcp+pb Avoin/naiset  
TI 19.7. Junior Aluetour Länsi 8.00 18 r scr Avoin/juniorit   
TO 21.7. Ladies Day Open/
   Gloria LadyCup karsinta 8.30 18 r hcp Avoin/naiset  
PE-SU  22.-24.7. Tiilaakso Open                  
   TawG + AGK E + VLG     8.30 54 r lp hcp+scr Avoin  
LA-SU 30.-31.7. Leimarakentajat Open   
   TawG + AGK E 8.30 36 r lp hcp+scr Avoin  
           

ELOKUU
LA 6.8. Kohinoor Open 8.30 18 r lp scr+hcp Avoin  
LA 13.8. Volvo World Golf Challenge 8.30 18 r pb 0-12, pb 12,1-24 Avoin  
TI 16.8. Nordea Senior Open 8.30 18 r lp hcp+scr Avoin seniorit  
LA-SU 20.-21.8. TawG Mestaruus 8.00 36-54 r lp scr TawG jäsenet  
SU 28.8. Birgitan Malja 10.00 18 r pb TawG naiset  
           

SYYSKUU
LA 3.9. Finnmatkat World Tour 8.30 18 r pb Avoin  
SU 11.9. Kapteenin Malja 9.00 9 r pb TawG jäsenet hcp 36-54  
SU 18.9. Sepon Malja 9.30 18 r pb TawG jäsenet  
LA-SU 24.-25.9. Tiilaakso Scramble  
    AGK Hugo + HaG + TawG  9.00 36 r scramble hcp+scr, 2 hlö/joukkue TawG+AGK+
      HaG jäsenet  
    

LOKAKUU
LA 1.10. Kinkku Scramble 9.00 18 r scramble hcp+scr, 2 hlö/joukkue TawG jäsenet  
LA 8.10. Everybody 12.00 18 r greensome pb, 2 hlö/joukkue TawG jäsenet  
           
           

Kilpailuihin ilmoittautumiset suoraan Nexgolfiin tai caddiemasterille.       
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M a k s u t  2 0 1 1
Green fee /touko- ja syyskuu   38 € / kierros arkisin (9 r. 26 €)
 48 € /kierros  viikonloppuisin (9 r. 32 €)
Green fee /kesä-elokuu 48 € / kierros joka päivä (9 r. 32 €)

 * juniorit alle 18-v. 24 € / kierros (9 r. 16 €)
 * osakkaan vieraat  24 € / kierros (max.3 hlöä osakkaan kanssa   
 lähdössä, sitä seuraavat 40 €)

Harjoituspallot  2 € / poletti
 15 € / 10 kortti (osakas 13 €)
 40 € / 30 kortti (osakas 30 €)
Golfauton vuokra 30 € / kierros 
 (pelioikeutetuilta 15 € tai 10-kortti 130 €)
Vuokramailat 20 € / koko setti
 12 € / puoli setti
Sääntökirja  5,50 €
Väyläopas 6 € 
Kilpailumaksut 40-50 €  (vieraspelaajat)
(sis.kahvilipun tai lounaan) 20-25 € (tawg pelioikeutetut / agk jäsenet 
 + vierasjuniorit)
 10-15 € (omat juniorit)
Juniorien valmennusmaksu 100 € (sis. vapaat poletit)
Mailakaappi 40 € / kausi 
Sähkökärryvarasto 50 € / kausi
Golfauton p-paikka 40 € / kausi
Golfsähköauton p-paikka 50 € / kausi
Sähköpaikka asuntoautolle/vaunulle 5 € / vrk (anna avain mukaan, P 2-alue)

Ta w a s t  G o l f  y h t e y s t i e d o t
Caddiemaster  (03)	630	610	 caddiemaster@tawastgolf.fi	
	 	 (03)	630	6120		 tawast@tawastgolf.fi

Lauri Manninen   (03)	630	6131	 lauri.manninen@tawastgolf.fi
toimitus/toiminnanjohtaja  044 330 6131 
  
Toimisto:
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:
Huoltohalli  (03) 630 6150
Timo Räsänen, kenttämestari	 044	330	6150	 timo.rasanen@tawastgol.fi
Anssi Saarinen, apulaiskenttämestari 044 330 6160

Valmennus:
Hannu Kuussaari, PGA pro 	 040	506	2977	 hannu.kuussaari@netti.fi




