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S yksyn ja talven aikana Tawast Golfille luo-

tiin strategia yhdessä molempien halli-

tusten kanssa. Myöhemmin lehdessä on 

esitelty Tawast Golfin strategia, joka ylettyy vuo-

teen 2014 saakka. 

Yleisellä tasolla strategia on suunnannäyttäjä niin 

yhtiön kuin yhdistyksenkin toiminnalle. Strategian 

avulla koko Tawast Golfin yhteisön on helpompi 

toimia ja suunta pysyy vakaana myös tulevaisuu-

dessa. Strategian pohjalta hallitusten jäsenten tai 

työntekijöiden vaihtuessa on jatkon suunnittelemi-

nen entistä helpompaa. Strategia on luotu ja sen 

mukaan toimitaan. Yksittäiselle osakkeenomista-

jalle ja jäsenelle tämä nyt julkaistu strategia antaa 

myös varmuuden mihin toiminnassa pyritään.

Strategiaa tarkastellaan tietysti vuosittain ja tarvit-

taessa siihen voidaan tehdä yhdessä suunniteltuja 

muutoksia.  

Strategia tukee Tawast Golfin visiota, joka on olla 

Tiilaakson halutuin golfyhteisö. Tawast Golfilla on 

hyvä asema Hämeenlinnassa, mutta on paljon asi-

oita, joita voimme tehdä vieläkin paremmin. Visio 

on päämäärä, johon pyrimme pääsemään.

Julkaisija:
Tawast Golf ry
Tawastintie 48
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tawast@tawastgolf.fi

Toimituskunta:
Lauri Manninen
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Pirjo Rantanen

Sisällys ▪ 1/2012
 3 Pääkirjoitus

 4 Normikausi - 
  puheenjohtajan terveiset

 6 Master Plan käynnissä - 
  Oy:n puheenjohtajan terveiset

 7 Pelaaminen Tawast Golfissa 2012

 8 Kohti kautta 

 10 Tawast Golfin strategia

 12 Ovet auki uuteen kesään

 13 Kausi 2012 - Kapteenin tervehdys

 14 Golfarin terveysnurkka

 15 Naisten kuulumisia

 16 Junioritoimikunta

18 No onkos tullut kesä 
  talven keskelle 

20 Seniorit kaudella 2012

23 Klubiravintolan terveiset

24 Kesän 2012 golfkurssit

26 Kilpailukalenteri 2012

ja Tawast Golfin strategia
Kausi 2012

Valokuvat:
Johanna Holmqvist, Lauri Manninen, 

Kari Kaartinen, Heikki Aaltonen 
Auli Ahopalo

Painopaikka:
Offset Kolmio Oy, Hämeenlinna

Strategian taustalle on luotu myös erillisiä vuosi-

suunnitelmia, joiden mukaan meidän työntekijöi-

den on helpompi toimia. Hyvien suunnitelmien 

avulla työn tekeminen on helpompaa ja työ pysyy 

myös mielekkäänä, kun tietää tekevänsä töitä tie-

tyn päämäärän saavuttamiseksi. Vuosisuunni-

telmien avulla toiminta kehittyy ja tällä voidaan 

varmistaa, että suunnitellut toimenpiteet on viety 

käytäntöön. 

Strategian pohjalta oma ensi sijainen päämääräni 

ensi kaudelle on huolehtia, että omat pelaajat pää-

sevät kentälle entistä paremmin.

Muistakaa, että kaikilla osakkailla ja jäsenillä on 

oikeus ja velvollisuus antaa palautetta toiminnasta. 

Parhaiten palautteen saat annettua kertomalla sen 

suoraan/sähköpostilla minulle, työntekijöille tai 

hallitusten jäsenille. 

Oli strategiaa tai sitten ei, niin kesä lähestyy ja läm-

min sekä aurinkoinen golfkausi. Hyviä hetkiä kai-

kille niin kentällä kuin muutenkin elämässä! ■

Lauri Manninen
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Normikausi
V iime kausi on historiaa, 

mutta siitä otetaan 

opiksi. Alkaneella kau-

della katselemme ja arvioimme 

kasvua. Odotamme parannettu-

jen alueiden tarjoavan entistä 

paremmat olosuhteet pelille. 

Nurmelta odotamme nopeaa 

ja hyvää kasvua. Tiipaikkojen 

siirtonurmen toivomme ole-

van pian pelikauden alussa 

lyöntikunnossa. Työt on tehty 

standardien mukaan ja hyvin.  

Toivotaan hyvää säätä.

Uuden golflehden tuorein 

numero tarjoaa hyvät virikkeet 

tulevaan kauteen. Tarjolla ovat 

kirjoitukset suomalaisten golf-

farien profiilitutkimuksesta, 

fysiikasta ja pelitaitojen kehit-

tämisestä. Lukija voi arvioida 

itseään kirjoitusten valossa 

ja vetää johtopäätöksen siitä 

millainen pelaaja on sekä vie-

läkö ehtii muuttua paremmaksi 

ennen kesää. 

Profiilitutkimus kertoo gol-

fin olevan suuri tunteiden peli. 

On hyvä, että koettu jännitys 

miellettiin 73- prosenttisesti 

myönteiseksi.  Kilpailu kuin kil-

pailu koukuttaa juuri jännityk-

sen vuoksi ja kun paineen alla 

onnistuu, menestyksen tuoma 

mielihyvä on valtava. Vastaa-

vasti epäonnistumiset saat-

tavat  tuntua masentavilta tai 

ainakin kiukuttavilta. Negatii-

visista tunteista meidän tulisi 

päästä eroon ennen ja jälkeen 

pelin. Keskittyminen ongelmien 

sijaan rohkeasti mahdollisuuk-

siin tuo paremman tuloksen. 

Peliin liittyvät kielteiset ja 

myönteiset kokemukset ovat 

meille kaikille tuttuja ja lehden 

kirjoitukseen poimitut lukijoi-

den huvittavat kommentit kovin 

osuvia. Golfin etiketti on var-

masti ikivanha, mutta näköjään 

vieläkin tarpeellinen niin kuin 

peili, jos haluaa nähdä itsensä.  

Tutkimus jakoi harrastajat kol-

meen profiililuokkaan tasoi-

tuksen mukaan. HCP-luokan 

profiili koostuu uudesta nuo-

resta sukupolvesta, naisia ja 

miehiä on yhtä paljon, taistele-

vat pelitaitojensa kanssa, kyn-

nys kuluttaa on suuri ja miettivät 

onko golf minun lajini. Tällai-

sia pelaajia meillä on 217, noin 

kaksikymmentä enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Hyvät neu-

vot ovat heille tärkeitä. Kieltei-

siltä tunteilta voi välttyä muun 

muassa pelaamalla muiden 

pelaajien rytmissä. Pistebogey 

on hyvä pelimuoto ja tasoi-

tusta voi laskea myös yhdeksän 

reiän pelillä. Aamulla ja illalla 

on usein väljempää ja kiireettö-

mämpää pelata. On hyvä muis-

taa, että vain harjoittelemalla 

kehittyy. Tawast Golfin muiden 

noin 900 profiilipelaajan tulee 

ymmärtää aloittelijan polulla 

olevia pelaajia ja edistää heidän 

kehittymistään. Tällä tavalla 

saamme uusia ja sitoutuneita 

jäseniä ja osakkeenomistajia 

suositulle kentällemme.

Golflehti esittelee golfkun-

toa kohottavan kahvakuula-

harjoittelun. Kuulan avulla on 

mahdollista vahvistaa koko-

naisvaltaisesti lihaksistoa ja 

tasapainon hallintaa. Tämä kuu-

lostaa niin hyvältä että otetaan 

käyttöön ja poistetaan luontai-

nen tai itse aiheutettu jäykkyys 

svingistä. Olisi mukavaa, jos 

Tawastiin saataisiin kahvakuu-

laesittely ja välinetarjous kau-

den alkuun. 

Ruotsissa on selvitetty mitä 

golffarit, niin jäsenet kuin vie-

raatkin, haluavat  golfkentältä. 

Tärkeimmät vaatimukset ovat 

ystävällinen palvelu ja kenttä, 

joka ei ole liian vaikea ja tar-

joaa mukavan pelin. Lisäksi 

arvostettiin yleistä siisteyttä ja 

vessoja kentällä. Ei ole ruot-

salaisilla mahdottomat vaati-

mukset. Emmeköhän me pysty 

täyttämään kyseiset vaatimuk-

set, kun kaikki henkilökunnasta 

pelaajiin huolehtii asioista osal-

taan. Haluan roskaamisen lop-

puvan kentällämme.

Pitsit ja sipit kuntoon. Taka-

talvi hellittää nopeammin kuin 

uskotkaan. Hyvää ja jännittävää 

peliä. ■

Miika Miettinen
Pj. Tawast Golf ry 



6

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012

7

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012

saatamme joutua pa neutumaan 

vuoden 2013 vuosikokouksess a.

Toivon kaikille hyvää, kaunista 

ja antoisaa pelikautta. Nautti-

kaamme jälleen. ■

Kari Kujanen

Master Plan käynnissä
T awast Golfin pelaajille 

kevään merkkejä ovat 

muun muassa 21.4. 

tulevat haravointitalkoot. Jän-

nitämme kaikki taas sitä, mil-

loin kenttä saadaan pelattavaan 

kuntoon. Alkukevään aikana 

saamme valitettavasti hieman 

joustaa, ellei peräti kärsiä siitä, 

että joidenkin väylien pelikun-

toon saaminen kestänee kesä-

heinäkuulle viime kauden aikana 

suoritettujen kunnostustöiden 

johdosta. Toivon kaikilta kärsi-

vällisyyttä. Lopputulos toivotta-

vasti on sen arvoista.

Kentän perusparannussuunni-

telman, ns. Master Planin toteu-

tus on edennyt erityisen hyvin. 

Olemme aikataulusta edellä ja 

tiukasti suunnitellussa budje-

tissa. Hallitus haki ja sai yhtiö-

kokoukselta valtuudet aloittaa 

suunnitelman vaiheen 2 toteu-

tuksen vuotta aikaisemmin. 

Vuoden 2011 yhtiökokous oli 

päättänyt, että suunnitelman 2 

vaiheen toteutukseen ja rahoi-

tukseen palataan vuoden 2013 

yhtiökokouksessa.

Kun vaiheen 1 kunnostukset 

olivat kuitenkin jo nyt pääosin 

toteutettu, katsoimme aiheel-

liseksi aloittaa vaihe 2 jo kulu-

vana vuonna.

Suunnitelman vaiheeseen 2 kuu-

luvat uuden ja pitemmän par 3 

väylän rakentaminen väylälle 

14. Ostimme sitä varten väylän 

14 vierestä peltoa 2 hehtaaria. 

Väylä 15 pääosin rakennetaan 

uudelleen siten, että saamme 

sen tiiausalueen pois suojelu-

alueelta puron varrelta. Väylä 15 

oikenee, mutta jäänee edelleen 

sankarigolfaajille yhdellä lyön-

nillä päälle lyötäväksi.

Peruskorjaussuunnitel man ra  hoi-

tus hoidetaan lainalla ja sen hoito 

yhtiökokouksen päätöksellä 

korottamalla hoitovastinetta. 

Hallitus esitti investointirahaston 

perustamis ta, mutta kumpikin 

vaihtoehto eli investointirahasto 

tai hoitovastine takaavat sen, 

että suunnitelma saadaan toteu-

tettua.

Kuluvana vuonna teetämme 

kiinteistölle perusteellisen kun-

totarkistuksen. Saattaa olla, että 

seuraava ”Master Plan” on klubi-

rakennuksen peruskorjaussuun-

nitelma. Siihen kysymykseen 

Pelaaminen
Tawast Golfissa 2012

turhia varauksia ja käyttämättä 

jääneitä lähtöjä.  Kannattaa siis 

varata lähtö vain oikeasti paikan-

päälle tuleville pelaajille! Tule-

valla kaudella emme myöskään 

hyväksy enää peruutusta caddie-

masterin tiskillä juuri ennen tiiai-

kavarausta!

Alkukesän 
erikoisjärjestelyt 
kentän pelaamisessa
Kentän peruskorjaus aloitettiin 

syksyllä ja keväällä pelaamme 

kenttää erikoisjärjestelyin. 

Väylä 7 on suljettuna arviolta 

Juhannukseen saakka. Alku-

kesästä väylänä 7 pelataan ”ran-

taväylä” (harjoitusväylä), jolloin 

etu yhdeksikön par-lukuna säilyy 

kuitenkin 36. Rantaväylä pela-

taan väylän 9 pelaamisen jälkeen 

ja tulos merkitään tuloskorttiin 

väylän 7 kohdalle.

Väylä 12. pelataan talviviheriölle 

J äsenet voivat varata tiiai-

koja aikaisintaan viisi päi-

vää ennen suunniteltua 

pelipäivää.

Vieraspelaajat ja lisäpelioikeuk-

silla pelaavat voivat varata tiiai-

koja aikaisintaan kolme päivää 

ennen suunniteltua pelipäivää.

Tasatuntiajat 00 ja 10 yli ovat 

pelioikeuden haltijoiden varatta-

vissa edellisenä iltana klo 20.00 

alkaen NexGolf -ajanvarauksen 

kautta.

Joinakin kilpailupäivinä avaamme 

kilpailun jälkeen käyttöön myös 

10.teelle ajanvarauksen. Myös 

nämä ajat ovat varattavissa Nex-

Golfin kautta.

4 hengen ryhmän enimmäis-

aika pelaamiseen on 4 h 10 min. 

Pelinopeuden valvontaa tullaan 

tehostamaan tulevalle kaudelle.

Kaikkien ryhmän pelaajien on 

ilmoittauduttava ajoissa caddie-

masterille ennen pelikierrokselle 

lähtöä.

Varatun tiiajan peruminen onnis-

tuu NexGolfin kautta viimeistään 

2 tuntia ennen varattua aikaa tai 

soittamalla caddiemasterille vii-

meistään 40 min ennen varattua 

aikaa.

Jos varattu aika jää käyttämättä 

eikä sitä peruuteta, siirtyy pelaa-

jien tiedot seurantaan ja jos asia 

toistuu, perimme green fee -mak-

sut koko lähdöstä. Tällä toimen-

piteellä pyrimme vähentämään 

17. väylän näkymä.

arviolta Juhannukseen saakka. 

Näistä tilapäisistä muutoksista 

huolimatta kenttä säilyy kuiten-

kin tasoituskelpoisena ja kentän 

slopet pysyvät ennallaan. 

Jäsenkortit ja 
pelioikeuksien 
rekisteröinti 2012
Pyydämme ilmoittamaan etu-

käteen osakkeen pelioikeuden 

käyttäjät tai jos osake vaihde-

taan pelilippuihin sähköpostilla 

tawast@tawastgolf.fi Ilmoi-

tus on tehtävä joka vuosi jotta 

ajanvarausjärjestelmämme olisi 

ajan tasalla.

Tänä vuonna emme jaa viime 

vuonna bagmerkin saaneille 

uutta merkkiä vaan bagmerk-

kiin liimataan vuositarra 2012.  

Tarrat, jäsenkortit ja pelili-

put ovat noudettavissa kauden 

avauduttua cm toimistosta. ■

Muistathan, että Tawast Golf on nyt 
Facebookissa. Klikkaa etusivun yläkulmasta 
”F” merkkiä ja TYKKÄÄ Tawast Golfista. 
Facebook sivuille päivittyvät kaikki kotisivuilla 
julkaistut uutiset ja tulemme myös julkaisemaan
 joitain kilpailuita yms. vain Facebookissa. 
Huhtikuun lopussa kaikkien Tawast Golfista tykkäävien kes-
ken arvotaan 4 green feetä Tawast Golfiin sekä 4 lounasta 
klubiravintolassa. Kannattaa tykätä Tawast Golfista! 

Tawast Golf Facebookissa
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Kohti kautta
S uuri luonnon draama, kevään tulo, sai 

tänäkin vuonna tunteet pintaan. Huhtikuu 

on käännekohta pimeyden ja valon, kuole-

man ja syntymisen jatkuvassa painissa. Rumana 

lumen alta tulevat esiin kuolleet kasvit ja roskat, 

näkymä on masentava. Uuden elämän merkit ovat 

aluksi piilossa, mutta ovat löytäjälleen aitoja ilon 

aiheita, toivon tuojia.

Tawast Golfin haravointitalkoot voi kokea riittinä 

yhteisöllisyydestä tai kevään evankeliumin julis-

tuksena. Pistetään paikat kuntoon, niin että siitä 

kaikki voivat nauttia ja autetaan luontoa uudistu-

maan. Yhdessä tekeminen tekee hyvää.

Miksi toiset kentät ovat aikaisemmin pelikun-

nossa kuin toiset? Tehdäänkö jotakin väärin, kun 

jonakin vuonna greenit ovat huonoja? Saako van-

han kentän huippukenttien tasolle? Kiperiä kysy-

myksiä, joihin ei ole suoria vastauksia.

Kentän avausajankohta riippuu kevään säästä, 

kentän mikroilmastosta, kentän rakenteesta, 

ruoholajeista, talvesta ja niin… myös hoidosta. 

Viheriöitä pitää syksyllä vahvistaa talvehtimi-

seen ja keväällä on huolehdittava viheriön sulami-

sesta, kuivumisesta kantavaksi ja lämpenemisestä 

sekä toisaalta kosteudesta ja ravinteiden imeyty-

misestä. Pinnan tiiveys rikotaan ja hiekoituksella 

annetaan uudelle kasvulle happea ja suojaa. Peh-

meäpohjaisilla greeneillä on tärkeää niin syksyllä 

kuin keväälläkin, että märällä viheriöllä ei tallata, 

kun se ei ole kantava.

Jonakin vuonna viheriöt saattavat kuitenkin jäädä 

huonoiksi. Voi olla niin, että on yhtä aikaa monta 

olosuhdesattumusta. On esimerkiksi talvella läm-

pöjaksoja tautipaineineen, jääpoltetta tai liian 

ohut lumikerros pakkasta vastaan. Keväällä voi 

olla pahat takatalvet ja tuulista ja kuivaa. Alku-

kesä voi myös olla kuiva tai liian märkä tai ei 

lämpene riittävästi. Jos tällöin kenttä on kovassa 

käytössä ja hoitolääkkeet tällä kertaa toimivatkin 

väärään suuntaan, käy huonosti. Hyvään hoitoon 

ei ole patenttireseptiä, mutta ahkeruus, verrokki-

seuranta ja ammattilaisten neuvot pitkän päälle 

auttavat.

Tawastin kenttä on aikansa lapsi. Tiipaikat ovat 

pienet ja vaihtelevat, väylien pinnat ”elävät”, bunk-

kerit ja viheriöalueet ovat muodoiltaan ”klassiset”. 

Viemäröinti- ja kastelujärjestelmät ovat vanhat ja 

kasvukerrosmateriaalit eivät ole lähelläkään kel-

poisuusvaatimuksia. Viheriöillä viihtyy vain rikka-

kasvina pidetty kylänurmikka. Kuulostaa pahalta. 

Kuitenkin, mielestäni Tawastissa on kompensoitu 

ikääntymistä ja epämuodikkuutta viime aikoina 

juuri oikealla tavalla. Tehdyt muutokset on pyritty 

tekemään 80-luvun tyylillä pääpainon ollessa 

rakenteiden korjauksessa ja uudet kasvukerrok-

set ovat kompromisseja toimivuuden ja kylänur-

mikan suosivuuden välillä. Esimerkiksi tiipaikoista 

ei ole tehty jättisuuria suorakulmalaatikoita, vaan 

kokonaisuuteen istuvia, mutta toki tasaisia lyönti-

alueen osalta.

Tukea entisöintiajattelulle saa ympäri maailmaa. 

USA:ssa annetaan PGA:n koviakin kisoja mielel-

lään vanhoille kentille, jossa on kylänurmikka-

viheriöt ja vanhanaikainen muotoilu. Suuntaus 

johtunee paitsi kunnioituksesta itse peliä kohtaan 

myös erilaisuuden arvostamisesta. Eivät vanhat 

kentät olekaan puolustuskyvyttömiä nykyisiäkään 

huippuja vastaan!  En väitä, että Tawastin kenttä 

olisi parempi kuin esim. Linna golf, mutta aina-

kin R&A:n hallituksen jäsenet kyseenalaistivat 

Hämeenlinnan ykköskentän aseman pelattuaan 

täällä. Kohteliaita nuo skotit? ■

Timo ”Pino” Räsänen
Kenttämestarinne

8 9

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012 Tawastin TUULET  1 ▪ 2012



10

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012

11

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012Tawast Golfin strategia 2012-2014 Tawast Golfin strategia 2012-2014
Tawast Golfin toiminta-ajatus on tarjota osakkailleen ja jäsenilleen sekä 

muille golfin harrastajille miellyttäviä elämyksiä niin kentällä kuin klu-

billa. Tawast Golf kehittää toimintaansa ja palvelujaan ajan mukana seu-

rana ja yhtiönä sekä huolehtii jatkuvasti uusien harrastajien saamisesta 

lajin pariin.

Tawast Golfin visio on olla 
Tiilaakson halutuin golfyhteisö

KenTTä. Tawast Golfin kentän ehdoton valtti on sen Lay Out ja tätä ei tule muuttaa, mutta kentän kunnon tulee vastata 
nykypäivän tasokriteereitä. Griinien nopeuksia pitäisi pystyä hieman nostamaan, jotta griinit koettaisiin paremmiksi. Ken-
tän tavoitteena on lisäksi olla nykykenttien mukaan viritettävissä tarvittaessa haastavaksi lippujen paikkojen sekä lyönti-
paikkojen sijoittelun avulla 

KlubimilJöö Ja KlubihenKi. Tawast Golfin miljöö on upeaksi luotu ja klubihenki on kasvanut tawastilaisissa pitkään. 
Hyvä klubihenki huokuu ulospäin niin omille kuin vieraspelaajillekin. Tawast Golfissa on kiva käydä niin vieraana kuin 
omanakin pelaajana.

KenTän PerusKorJaus. Master Planin avulla kentän kunto pysyy oikealla tasolla ja takaa, että myös tulevaisuudessa 
kenttä säilyttää arvonsa. Korjaukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotta kentänhoidon taso ei kärsi.

KlubiTiloJen PerusKorJaus. 23 vuotta vanha klubitaloon tulee tehdä kuntokartoitus ja ryhtyä sen edellyttämiin korjauk-
siin Korjaukset pyritään aikatauluttamaan  tasaisesti eri vuosille. Rahoitus järjestetään tarkoituksen mukaisella tavalla.

osaKaseduT seKä osaKKeen omisTamisen hyödyT. Viime vuosina golf-osakkeen omistamisen hyödyt ovat olleet 
esillä. Tawastia Golf & Country Club Oy:n on hyvä tarjota golfin pelaamisen lisäksi osakkailleen myös mielekkäitä oheis-
palveluita, joilla saadaan osakkeiden omistamiselle lisäarvoa. Yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa on tässä avainase-
massa.

PeliaiKoJen TurVaaminen omille PelaaJille. Tawast Golfin kentän käyttöaste on suuri ja  varsinkin viikonloput ovat 
kysyttyjä. Hinnoittelulla voidaan haluttaessa säädellä vieraspelaamista siten, että turvataan osakkeenomistajien ja jäsenten 
pelimahdollisuudet parhaimpina peliaikoina. Vieraspelaajat ovat tervetulleita Tawastgolfiin. Heitä tulee palvella niin hyvin, 
että he tuntevat saavansa maksuilleen vastiketta ja tulevat toistenkin. Osakkaan maksaman laskennallisen kierrosmaksun 
pitää olla  lisäksi reilusti edullisempi kuin vieraspelaajan maksaman kierrosmaksun. 

JunioriT Ja JunioriToiminnan laaJenTaminen. Seuran juniorityö on ollut viime vuosina hyvällä tasolla ja kilpailullista 
menestystä on tullut paljon. Junioreiden määrää pitää kuitenkin pystyä lisäämään, jotta urheiluseuran tulevaisuus pystytään 
takaamaan. Ilmaiset golfkoulut/ tutustumiset lajiin ovat erittäin tärkeitä, jotta kynnys kokeilemiseen on mahdollisimman 
pieni. Seuran pro:n  tulee osallistua junioreiden valmennukseen tulevaisuudessa.
 
GolfKurssiT Ja uudeT JäseneT. Golfkurssien aktiivinen markkinointi ja esille tuonti ovat avainasemassa, kun tulevat 
harrastajat miettivät aloittamis-seuraansa. Golfyhtiö tukee tätä markkinointia antamalla kaikille kurssilaisille jonkinlaisen 
mahdollisuuden päästä heti pelaamaan. Pääasia on saada uudet jäsenet sisälle lajiin ja tutuiksi Tawast Golfin toimintaan. 
Uusista pelaajista kasvaa kuitenkin myös tulevaisuuden osakkeen omistajat. 
oPeTusToiminTa. Opetustoiminnan tulisi olla laajamittaista ja kattaa sekä juniorit, kilpapelaajat, uudet jäsenet, että nykyi-
nen jäsenistö. Opetustoiminnan pitäisi lisäksi olla levinneenä laajemmalle opettajaryhmälle, jotta eri käyttäjäryhmille löy-
tyisi opettaja omasta yhteisöstä. Talviharjoitteluhallin käyttöä voidaan myös tehostaa/ lisätä huomattavasti. 

Harjoitusalueet. Tawast Golfin harjoitusalueet ovat osittain hieman vaatimattomassa kunnossa. Master Planin mukaisella 
harjoitusalueiden kehittämisellä taso paranee aivan uudelle tasolla ja myös jäsenistön harjoitusmotivaatio tulee kasvamaan. 
On tutkittu, että mitä pienemmällä tasoituksella henkilö pelaa, sitä pienempi mahdollisuus on, että hän lopettaa pelaami-
sen. Tawast Golfin pitää huolehtia, että jäsenistöllä on tarpeelliset mahdollisuudet kehittyä lajissa.

● Hämeenlinnan kaupunki
● Hämeenlinnan yritykset
● Alueen koulut
● Alueen ja Suomen muut golfseurat
● Alueen muut urheiluseura
● Kaupungin matkailu ja majoituspalveluita tuottavat yritykset

Ta w a s t   G o l f   o r g a n i s a a t i o
osaKKaaT Ja JäseneT

oy yhTiöKoKous ry VuosiKoKous

halliTus halliTus

Kenttätoimikunta:
oy hallitus, TJ,
kenttämestari,

kapteenit

ry toimikunnat: naiset,
juniorit, seniorit,

edustuspelaajat, klubi.
kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Kenttämestari Toimistosihteeri

Kenttätyöntekijät Caddiemasterit

ravintola/Pro shop yhteistyössä
sujuvasti yhteisön kanssa

Toimitusjohtaja
Toiminnanjohtaja

seuraaVaT KohdaT TuKeVaT TaWasT Golfin Vision ToTeuTTamisTa:

● Organisaation ammattitaito ja yhteinen tahto tuottaa hyviä palveluita.
● Kentän ja kaikkien yhtiön tilojen kunnosta huolehtiminen läpi vuoden.
● Arvostetaan yhtiön osakkaita.
● Alueellinen yhteistyö kenttien, hotellien, sidosryhmien ja oheispalveluiden tuottajien kanssa.
● Vakaa talous ja hyvin suunnitellut investoinnit sekä hyvin suunniteltu kassavirta.
● Huomioidaan koko kenttäalueen siisteys.
● Toimivat oheispalvelut ja niiden jatkuva kehittäminen.
● Jatkaa toimintaa itsenäisenä yhtiönä.
● Noudatetaan hyvää hallintotapaa.
● Arvostetaan ihmisiä pelissä ja sen ulkopuolella sekä kehitetään uusia tapoja lisätä jäsenistön yhteenkuuluvuutta.  
● Mahdollistetaan laadukas harjoittelu ja kilpailu eri tasoilla. 
● Aktivoidaan jäsenistöä kilpailuihin ja muihin seuran tapahtumiin. 
● Huolehditaan ensisijaisesti osakkaiden ja seuran jäsenten ajanvarauksista.
● Arvostetaan yhdistyksen jäseniä. 
● Tiedotetaan säännöllisesti seuran toiminnasta ja varmistetaan, että jäsenistöllä on viimeisin tieto seuran asioista.
● Kehitetään toiminnan tuloksellisuuden mittareita, jotta toimintaa voidaan kehittää järjestelmällisesti. 
● Huolehditaan, että alueellinen yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa on aktiivista.

VahVuudeT Ja KorosTeTTaVaT alueeT TaWasT Golfin Toiminnassa

Toiminnan Tasoa nosTaVia alueiTa

hyVä maineinen raVinTola. Tawast Golfin ravintolan maine on ollut hyvä läpi vuosien. Ravintoloitsija on vaihtunut, mutta 
silti maine säilynyt. Voisikin todeta, että ravintolan maine on pysynyt klubin mukana. Hyvä ravintola tukee hyvää golftoimin-
taa.

siJainTi. Hämeenlinna ja Tiilaakso ovat erittäin hyvällä paikalla keskellä Etelä-Suomea ja tämä on selkeästi eräs valttikortti kil-
pailtaessa vieraspelaajista. Alueella pelaajat ovat jakaantuneet hyvin eri kentille ja kilpailutilanne kenttien välillä on terve.

TalViharJoiTTelu mahdollisuudeT. Tawast Golf tarjoaa Suomen mittakaavassa erittäin hyvät talviharjoittelumahdolli-

suudet jäsenistölleen. 

sidosryhmäT, JoTKa TuKeVaT niin seuran Kuin yhTiönKin ToiminTaa

● Hämeen Matkailu
● Suomen Golfliitto
● Suomen Golfliiton kenttäkonsultit
● FGMA sekä FGA
● Suomen PGA
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M eillä golffareilla ikään ja sukupuoleen 

katsomatta on paljon yhteistä, vaikkei 

sitä aina uskoisi. Toiset käyttävät tunti 

tolkulla aikaa rangella harjoitteluun puntaroi-

den miten grippi on kädessä, kuinka viedä mai-

laa taakse ja miten saada drive suoraksi. Toiset 

taas juoksee hullunlailla ympäri kenttää aamusta 

iltaan ja retostelevat klubilla kuinka monta kier-

rosta on kierretty. Joku pelaa autolla hiljaa ajaen, 

jäykällä rungolla ja puolittaisella swingillä, pii-

naten takana tulevia kiireisimpiä. Toiset nautti-

vat ilta-auringosta ja leppoisasta seurasta kun 

taas toiset pärräävät, tiuskivat ja heittelevät mai-

laa siihen malliin, että herää kysymys: onko golf 

enää hauskaa?

Golfkenttä on siinä mielessä ainutlaatuinen 

paikka, että sinne aina vaan palataan kun on ker-

taalleen aikanaan lähdetty. Missä muualla käve-

let neljä tuntia ulkona, joskus jopa altistat itsesi 

vieraaseen seuraan ja pystyt juttelemaan vento-

vieraan kanssa?

Vaikka golf on yksilölaji, se kuitenkin kehittää 

meidän omaa mukavuusaluetta, sitä laajenta-

malla. Olen nähnyt ihmisten viettävän syntymä-

päiviä golfkentällä, avio-ongelmien ratkontaa 

reikien välissä, lasten kiukuttelua ja kilpagolfia 

parhaimmillaan. Totuus on se, ettei ole oikeata 

tapaa pelata golfia ja siinä mielessä golf ei ole 

kuin mikä tahansa laji. Se on kokemus, joka on 

joka kerta erilainen. Siihen vaikuttavat pelikave-

rit, sää, mieliala, vireystila, ikä, aika ja paikka. 

On toisaalta totta että golfia pelataan vaan 

S ormet syyhyää… jotain uutta kaudelle 

2012, pitkästä aikaa jotain uutta Tawas-

tissa, nimittäin kenttäuudistus. Odotan 

ainakin itse että pääsen pelaamaan uusille grii-

neille (7 ja 12) myös uudet tiipaikat tuovat lisä-

maustetta kesän peleihin. Uudistukset ovat 

näyttäneet hyville paperilla ja luonnossakin, toi-

vottavasti ovat hyvässä kunnossa kauden myötä. 

Toivottavasti nämä muutostyöt onnistuvat täydel-

lisesti jotta kehitystyö voi jatkua, pelaamme kui-

tenkin 20 vuotta vanhalla kentällä joka kaipaa 

korjausta ja pieniä muutoksia.

Talvi on taas takana, golf ei paljon ollut mielessä 

talvella mutta kun nurmi alkaa vihertämään niin 

on aika kaivaa mailat varastosta. Odotan tulevasta 

kaudesta menestyksellistä niin tyttö- kuin poika-

junioreiden osalta sekä myös muiden edustuspe-

laajien osalta. Olisiko MID-pelaajien vuoro ottaa 

ryhtiliike? Toivottavasti edustuspelaajien huippu-

kunto ajoittuu Aulangolla pelattaviin Lyöntipelin 

SM-kisoihin.

Oikein hyvää kauden alkua kaikille tawastilaisille, 

kentällä nähdään…

Marko Helén
Kapteeni

Ovet auki uuteen kesään! Kausi 2012

Tapahtumat 2012 
18.3.  Hiihtotapahtuma

21.4.  Siivoustalkoot

28.4.  siivoustalkoot

1.5.  Vappulounas

v. 22  arvontakonsepti

 Teemapäivä

 Klubiretki kesäkuussa 
 (mahdollisesti Messilään)

JäsenTen KilPailuT

5.5.  Members Only

21.6.  Juhannus Golf

13.10.  Everybody

oudosta tavasta tulla joka kesä kentälle. Toiset 

pelaa, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä. 

Näen myös, että toiset nauttivat pelistä ilman 

mitään syvällisempää ajatusta mailan valinnasta 

tai tuloksen teosta. Joskus golf on peliä ystävien 

seurassa, toisinaan kilpailua ja joskus kylmää 

olutta ja hauskan pitoa. Mutta useimmiten se on 

kuitenkin hieno kokemus – kaukana arkipäivän 

askareista, ja se on meille kaikilla yhteistä – peli-

tyylistä riippumatta. ■

Nautinnollista golf-kesää 2012! 

Tervetuloa myös Klubitoimikunnan tapahtumiin!

Salla Kivinen

12 13
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Plantaarifaskiitti (eli jalkapohjan kalvojänteen kiinnityskohdan tulehdus)

Golfarin Naisten kuulumisia
terveysnurkka ja kesäsuunnitelmia

K antaluuhun kiinnittyvän kalvojänteen kiputila on yksi yleisimmistä jalkaterän vaivoista.  Usein 

syynä on liiallinen kävelystä tai juoksusta aiheutunut rasitus.  Kipu tuntuu jalkapohjassa kanta-

luun etureunassa ja on pahimmillaan aamuisin ensiaskelilla.  Kipu helpottaa muutaman askeleen jäl-

keen, mutta haittaa huomattavasti pidempiaikaista kävelyä.

Akuutin vaiheen hoitona on rasituksen vähentäminen ja tulehdustilan helpottaminen tulehduskipu-

lääkkeillä.  Kantapään kuormitusta voi helpottaa myös pehmeillä silikonikantalapuilla. Kenkien valin-

nassa on tärkeää tukevuus varsinkin kantakupin osalta (pieni korko vähentää kivuliasta venytystä 

kudokselle). 

Tärkeää plantaarifaskiitin hoidossa ja ennaltaehkäisyssä ovat pohjelihasten, akillesjänteen ja jalka-

pohjan kalvojänteen venytykset.  Pitkittyneessä kiputilassa voidaan käyttää öisin pidettävää yölastaa 

tai jalkaterää venyttävää sukkaa. ■

KoTiharJoiTTeeT :

Teksti ja kuvat:
Auli Ahopalo

Tee venytykset rauhallisesti, anna lihasten venyä noin
minuutin verran, rentouta ja tee uudelleen.  
Toista venytykset 2-3 kertaa päivässä.  
 

Venytä varpaita 
ylöspäin

1 .

Paina suorana olevan jalan 
kantapäätä lattiaa kohti 
(liu’uta taaksepäin saadak-
sesi hyvä venytys) ja siirrä 
painoa samanaikaisesti 
etujalalle.

3 .

Polviseisonnassa siirrä 
painoa etummaiselle jalalle 
ja paina samanaikaisesti 
kantapäätä lattiaa kohti.

 
 

4 .

Asetu seinän viereen ja 
laita varpaat ja päkiä 
tiukasti seinää vasten. 
Siirrä painoa eteenpäin ja 
venytä.

2 .

T awast Golfin naispe-

laajien talveen kuu lui 

liikunnanohjaajaopiske-

lija Saara Nylanderin (paremmin 

tunnettu Suomen mestarina!) 

vetämät harjoitukset.  

Keskiviikkoisin treenasimme 

li has  voimaa ja sunnuntaisin 

hi oimme golflyöntiä.  Halliharjoit-

te lun ensimmäisellä ja  viimei-

sellä harjoituskerralla Saara oli 

viritellyt testiradan, joka painot-

tui lähinnä lähipelin testaami-

seen, jolloin jokainen pelaaja 

sai palautetta harjoittelun vai-

kutuksesta. Molempiin harjoi-

tusryhmiin il moittautui 15 

pelaajaa ja varsinkin halliharjoi-

tuksissa into säilyi vii meiseen 

kertaan asti.   

Saara sai hyvää harjoitusta niin 

golftaitojen ohjaamisessa kuin 

fysiikkatreenien vetämisessä.  

Kiitokset Saaralle!  Jatkoa toivot-

tiin viimeistään ensi talvena… ■

Pron kevätstartti ja Saaran teemapäivä naisille 

12.5. Lady Captains’ Day  (perinteinen lippukisa)
25.5. Ystävyysottelu TawG-AGK (scramble) alk. 15.30
10.6. Naisten Sunnuntai (teemana ”Turvallisuus”)

11.-12.6. Kesäinen golfretki Lappeenrantaan (Koski Golf ja Etelä- 
 Saimaa Golf)  Lisätietoja tulee naistoimikunnan sivuille!
14.-15.7. Hämeenlinna Lady Open 2012 (TawG/AGK, Eversti)
31.7. Seuraottelu EGS-TawG-Aura Golf  Espoossa
19.8. Birgitan Malja (pb)
3.9. Ystävyysottelu AGK-TawG Hugolla alk. 17.00
29.9. Päätöskisailu
 Naisten pukuhuoneessa birdiepuu ja eclectic –taulukko
 Reikäpeli (parikilpailu) kesän mittaan AGK:ta vastaan

Kilpailut, seuraottelut ja kesäretki

Naistoimikunta.

T oukokuun aikana starta-

taan rangella ja lähipeli-

harjoitusalueilla kesään pro 

Hannu Kuussaaren johdolla.  

Tuttuun tapaan käydään läpi 

lyöntiharjoittelua eri osa-alu-

eilla.  Ohjausajoista tulee tietoa 

nettiin ja naisten ilmoitustau-

lulle!

Saaralla on työharjoitteluunsa 

liittyen suunnitelmissa kehitellä 

naisille oma golfpäivä, johon 

kuuluisi  harjoittelua, lounas ja 

leikkimielinen kilpailu. Seuraa 

tiedotteita! Kentällä nähdään!

Tervetuloa naisten omiin tapah-

tumiin! ■

Toivottaa naistoimikunta  eli  

Auli, Anita, Elina, Kiki, Marjut 

ja Taina
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Junioreiden

TUKIKISA
Menestyksekkään kauden 2011 
jälkeen junioreiden talviharjoittelu 
on sujunut hyväksi todetun kaavan 
mukaan.

H ienon kauden 2011 pelannut Santtu 

Malin valittiin kaudelle 2012 poikien 

maajoukkueeseen. Eli edustustehtävät 

Tawastin junioreilla jatkuvat. Vielä kerran onnea 

Santulle valinnasta.

Harjoittelu käynnistyi marras-joulukuun vaih-

teessa Pullerinhallilla Reima Kaijan vetäessä kil-

paryhmän harjoituksia ja Mikko Hiltusen vetäessä 

tsemppareiden ja Tawastin Tigerin harjoituksia.

Junioreiden kilpailukausi käynnistyy toukokuun 

puolivälissä ja jatkuu syyskuun loppuun.

Junioritoimikunnalla on jälleen haastellinen 

tavoite kerätä tuottoja  kustannusten kattami-

seksi. Tärkeä osa tätä on jälleen junioritoimin-

nan tukikisa, joka järjestetään 26.toukokuuta. 

Toivottavasti tapaamme siellä.

Kauden kuitenkin merkittävämpänä asiana on 

keväällä käynnistyvä ohjelma Tawast Golfin juni-

orivalmennuksen kehittämiseksi 2012-2016.

Ohjelman tavoitteena on:

- tehdä Tawast Golfin junioritoiminnasta Suo-

men paras vuoteen 2016 mennessä. Kriteereinä 

ovat vakiintunut ympärivuotinen harrastus- ja 

valmennustoiminta, junioreiden liikuntamäärät 

vastaavat fyysisen aktiivisuuden suosituksia, ryh-

mäkoko on 6 junioria yhtä valmentajaa/ohjaajaa 

kohden, juniori harjoittelee aina taitotasoltaan 

sopivassa ryhmässä, vuosittain 35 uutta junioria 

jatkaa syys-talvikauden ohjelmaan ja näistä 20 

jatkaa aktiivisena harrastajana ainakin 1-3 vuotta 

tämän jälkeen, Tawast Golfilla on seuroista eni-

ten pelaajia Tsemppitourilla tyttöjen ja poikien 

sarjoissa 2016.

Toiminta käynnistyy jo aikaisin keväällä, jolloin 

mennään lähialueen kouluihin kertomaan Tawast 

Golfin junioritoiminnasta. Golfkoulu järjestetään 

5.-7. kesäkuuta. Golfkoulu on tällä kertaa maksu-

ton ja mukaan otetaan 100 innokasta lasta. 

Toiminnan tukemiseksi myydään ”Tawast Golf 

Tigers bägilätkiä”, jotka ovat hinnaltaan 25€. 

Toivottavasti se roikkuu mahdollisimman monen 

Tawastilaisen ja mikseipä muidenkin bägissä.  

Bägilätkien tuotto menee pienempien Tigereiden 

harjoittelun tukemiseen. 

Tätä hanketta hienosti tukee rannan lähipelialu-

een uudistaminen kesän 2012 aikana.

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan teke-

mään Tawast Golfin junioritoiminnasta Suo-

men parasta, ota yhteyttä Mikko Hiltuseen tai                          

Kari Nylanderiin. ■
  

Menestyksekästä 

golfkautta 2012 

toivottaen 

Kari Nylander  

Junioritoimikunta

La 26.5.2012

K I L P A I L U M U O T O :
Henkilökohtainen pistebogey + ryhmäkohtainen bestball

Kilpailuryhmissä on mukana Tawastin junioreita!

Kilpailumaksu 50€ sisältäen lounaan ja poletin.

Ilmoittautumiset caddiemasterille to 24.5. mennessä:
caddiemaster@tawastgolf.fi

tai puh. (03) 630 610

Kilpailun tuotto käytetään 

LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ 
Tawastin Juniorityöhön!

TULE MUKAAN YKSIN, KAVEREIDEN KANSSA 
TAI TYÖPORUKALLA 

JA TUE TAWASTIN JUNIOREITA!

klo 9.00 yhteislähtö

”Ohjelma Tawast Golfin juniorivalmennuksen kehittämiseksi 2012-2016. 
Ohjelman tavoitteena on tehdä Tawast Golfin junioritoiminnasta Suomen paras vuoteen 2016”



18

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012

19

Tawastin TUULET  1 ▪ 2012

No onkos tullut kesä
talven keskelle...

19

T untuu nurinkuriselta, 

kun lunta tulee taivaan 

täydeltä. Aprillipäivän 

jälkeisenä päivänä on pari tuntia 

vierähtänyt lumitöissä, aamulla 

kolme varttia ja illalla reilu 

tunti. Lunta on tullut reilu pari-

senkymmentä senttiä vuoro-

kauden sisään. Muutama päivä 

sitten näytti lumien sulami-

nen jo lupaavalta. Saapa nähdä 

miten Tawast Golfin kevättal-

koiden ja kauden alun aikatau-

lun käy?

 

Golfkauden perustyöt on 

kuitenkin jo pääosin tehty. 

Laurin tekemä kilpailuka-

lenteri on ollut jo pitkään 

klubin www-sivuilla. Tasoi-

tus- ja kilpailutoimikunta 

pitää kauden aloituskoko-

uksensa huhtikuun puoli-

välissä, jolloin sovitaan ja 

tarkennetaan alkavan kilpai-

lukauden järjestelyjä ja työn-

jakoa. Toimikunnan jäseninä 

on tänä vuonna sopiva koos-

tumus vanhaa kokemusta ja 

toisaalta uutta virkeää näkö-

kulmaa. Toimikunnan muo-

dostavat ”vanhoista” Auli 

Ahopalo, Heikki Aaltonen, 

Marko Helén ja Lauri Man-

ninen. Uudet jäsenet ovat 

Sisko Partanen, Lasse Kari-

koski ja Jussi Luokomaa. 

Toimikunnan vetäjänä toi-

mii ties monettako vuotta jo 

allekirjoittanut. Uusia voimia 

on tosin hankittu toimikun-

taan vahdinvaihtoa silmällä-

pitäen.

Otteita kilpailu-
kalenterista
Viime kesä oli kilpailutoimin-

nan osalta menestys. Ohjel-

massa olivat mm. reikäpelin 

Mid SM-kisat ja muutama 

suuri valtakunnallinen kier-

tue. Kilpailutoiminnan tuo-

tot olivatkin lähinnä noista 

seikoista johtuen tavan-

omaista selvästi suurem-

mat. Alkavana kautena osin 

kenttäremontistakin johtuen 

palataan viime kautta tavan-

omaisempaan kilpailutar-

jontaan, mikä on huomioitu 

myös budjetin laadinnassa. 

Joka tapauksessa tarjonta 

on kuitenkin hyvää ja moni-

puolista. Kilpailuja välttä-

vien jäsenten toiveita on 

myös kuunneltu jäsenkyse-

lyssä. Painopistettä on jon-

kin verran muutettu kesän 

ja kevään suuntaan, jolloin 

syksyn hämärissä vapautuu 

lisää peliaikoja viikonloppui-

sin.

Kilpailukauden aloittaa 

omien jäsenten suosittu 

Members Only- kisa jo lauan-

Uudet säännöt ja 
tarkentuvat kilpailu-
määräykset voimaan

Alkava kausi tuo taas uuden 

sääntökirjan. Tarpeen 

mukaan järjestetään sään-

tökoulutusta jäsenille. Sään-

tötuntemus on mielekkään 

pelaamisen kannalta tärkeä 

asia ja toivoisin yhä useam-

man teistä hankkivan uuden 

sääntökirjan ja tutustuvan 

sääntöihin. Kukahan voisi 

alkaa pitää Tawastin sivuilla 

tai klubilla esillä olevaa sään-

tökysymyspalstaa? Pieni kisa 

voisi auttaa sääntöasioiden 

aktivoinnissa.

Kilpailumääräyksistä haluan 

myös tähdentää muutaman 

asian. Ilmoittautuminen vii-

konlopun kisoihin tapahtuu 

entiseen tapaan viimeistään 

torstaisin. Ilmoittautuminen 

on sitova. Huono sää tai sopi-

maton lähtöaika ei ole hyväk-

syttävä pois jäämisen syy.  

Ilman peruutusta tapahtuva 

poisjäänti kilpailusta edel-

lyttää kilpailumaksun mak-

samisen ja poisjäänti tai 

keskeyttäminen ilman hyväk-

syttävää syytä aiheuttaa myös 

kilpailukiellon. Tänä kau-

tena tullaan kiinnittämään 

erityistä huomiota ripeään 

pelaamiseen. Hidas pelaami-

nen sanktioidaan kilpailuissa 

säännön 6-7 mukaan. Ensim-

mäinen rikkomus tuo yhden 

lisälyönnin, toinen rikkomus 

kaksi lyöntiä ja seuraavasta 

aiheutuu kilpailusta sulkemi-

nen. 

Deane Beman, vuonna 1938 

syntynyt tunnettu ammatti-

golffari ja myöhemmin kent-

täsuunnittelija, on aikanaan 

todennut: ”Jos takana seu-

raava ryhmä painaa päälle, 

viittoilkaa heidät ohi ja lisät-

kää sitten vauhtia.” Ajankoh-

tainen ja tärkeä ohje edelleen, 

mitä toivoisi kaikkien noudat-

tavan!

Palkintojen jako tapah-

tuu pääsääntöisesti heti 

kilpailun tulosluettelon val-

mistuttua. Tälläkin kaudella 

ruokailu sisältyy pääosin kil-

pailumaksuun, mistä käytän-

nöstä saatiin viime kesänä 

hyvää palautetta. Kilpailu-

määräysten mukaan, mikäli 

palkinnon saaja on estynyt 

jäämästä palkintojen jakoon, 

on siitä ilmoitettava kilpailun 

johtajalle. 

Toivottavasti seuramme 

jäsenet ja lukuisat vieraspe-

laajat taas tälläkin kaudella 

osallistuvat aktiivisesti kilpai-

lutoimintaan. Erityisesti toivoi-

sin näkeväni uusia ”naamoja”  

taina 5. toukokuuta ja seu-

raavana lauantaina aloittavat 

Tawastin naiset lippukil-

pailulla. Hannu Kuussaaren 

klassikko ProShop Open 

”korkkaa” kauden avointen 

kisojen sarjan helatorstaina 

17. toukokuuta. Heti viikon-

loppuna ja pari viikkoa siitä 

eteenpäin on kaksi suosittua 

parikisaa peräkkäin. Tuttu 

Tiilaakso Scramble on siir-

retty syksystä toukokuulle ja 

perinteinen Hämeen Sano-

mat Scramble on kesäkuun 

ensimmäisenä lauantaina. 

Kannattaa ilmoittautua 

nopeasti, koska molemmat 

kisat ovat aiempina vuosina 

täyttyneet nopeasti.

Muutama uutuuskisakin 

on ensi kesänä. Golf Cen-

ter & OnGolf Tour esittäytyy 

Tawastilla heinäkuun alussa. 

Catmandoo Open ja Honda 

Open ovat vuorossa elokuun 

puolivälissä. Hienoa on 

myös, että saimme edelleen 

pidettyä valtakunnallisen 

Volvo World Golf Challenge- 

kilpailun meillä Tawastilla. 

Uskon, että kilpailukalente-

rimme tarjoaa sopivasti tut-

tua ja turvallista tarjontaa ja 

niiden ohella muutamia mie-

lenkiintoisia uusia kisoja.

kilpailuissa. Sitä kautta on 

helppo tutustua muihin ihmi-

siin ja luoda kontakteja. Oma 

mottoni onkin tässä asiassa. 

”Rohkeasti mukaan, tärkeintä 

ei ole voitto vaan osallistumi-

sen mukanaan tuovat uudet 

ja jännittävät kokemukset! ”

Ehkä tuohon lopputoteamuk-

seeni sopii kuuluisan ame-

rikkalaisen naisurheilijan 

Babel Didrikson Zahariaksen 

lausuma. ”Voittaminen on 

minulle aina ollut tärkeää, 

mutta se, että samalla voittaa 

itselleen ystäviä on merkinnyt 

minulle kaikkein eniten.” 

Babe oli todellinen monilah-

jakkuus. Hän voitti vuoden 

1932 Olympialaisissa nais-

ten keihäänheiton, 80 met-

rin aidat ja olisi voittanut 

myös korkeushypyn, mutta 

hänen omalaatuisen tyylinsä 

johdosta, hän tasatuloksella 

menetti voittonsa. Myöhem-

min hänestä tuli Amerikan 

ensimmäinen naispuolinen 

golfjulkkis. Hän saavutti myös 

golfissa paljon menestystä, 

ollen myöhemmin vuodesta 

1947 lähtien ammattiurhei-

lun tultua hyväksytyksi, kuu-

luisa ja menestyvä golfin 

naisammattilainen. ■

Antti Punkari
18
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Seniorit kaudella 2012

P aljon vanhaa, hiukan 

uutta …ei kuitenkaan lii-

kaa, ettei seniori sekoa. 

Näinhän se tulee kulkemaan 

taas golfkausi 2012 seniorei-

den vinkkelistä. Runkona toi-

mii jälleen yhteinen viikkokisa 

aulankolaisten kanssa. Seura-

ottelujakin pelataan ja innok-

kaimmat käyvät mittelöimässä 

taitojaan aluetasolla ja rohkeim-

mat jopa valtakunnan tasolla. 

Lyöntipelimestaruudetkin rat-

kotaan ja reikäpeliä pelataan. 

Kauden lopuksi on suunnitteilla 

jopa senioreiden omat päättä-

jäiset. Siinähän sitä on ohjel-

maa hengästymiseen saakka. Ja 

kun niin ajattelin vähän harjoi-

tellakin! Missä ihmeen välissä..

Harjoittelu
Aloitetaan kuitenkin harjoitte-

lusta. Hallikautena järjestet-

tiin helmikuussa neljä kertaa 

”Hanen hallipäivät”. Oma pro 

Hannu Kuussaari oli seniorei-

den tavattavissa hallilla, jolloin 

jokainen halukas saattoi hakea 

pieniä vinkkejä omaan pelaami-

seensa. Tilaisuutta käytettiinkin 

aktiivisesti hyväksi, sillä keski-

määrin 13 senioria per kerta oli 

innokkaana paikalla. Jotkut jopa 

useammankin kerran. Taisi tulla 

perinne heti ensi kokeilulla.

Harjoittelua jatketaan klu-

bin omilla harjoituspaikoilla 

oikeissa peliolosuhteissa heti 

kun kelit sen sallivat. Harjoittelu 

tapahtuu viime vuoden tapaan 

pienissä ryhmissä eri osa-alu-

eilla. Se on todettu tehokkaim-

maksi opetuksen muodoksi. 

Tästä harjoittelusta peritään 

myös pieni omavastuu toisin 

kuin halliharjoituksista, jotka 

olivat ilmaisia.

Kevätmatka
Kymmenettä kertaa järjestettävä 

kevätmatka suuntautuu jälleen 

vuoden tauon jälkeen kohti ete-

lää. Nyt ulotetaan reissu Viron 

lisäksi Latviaan, jossa käytiin 

vähän haistelemassa tuulia (ja 

sateita) jo vuonna 2005. Matka 

alkaa niin kuin aina ennenkin 

äitienpäivän jälkeen eli maa-

nantaina 14.5 ja tietenkin ani 

varhain. Puolilta päivin pela-

taan jo vanha tuttu Niitvälja 

hiukan Tallinnan ulkopuolella. 

Yöksi ajetaan vielä Pärnuun. 

Tiistaiaamuna suunnataan bus-

sin keula kohti Riikaa, ja ilta-

vuosi lähinnä pitkän pelipäi-

vän takia. Kun pelaajia on pal-

jon, jää etu- ja takalenkin väliin 

pitkä tauko, joka merkitsee, 

että käytännössä kisaa varten 

täytyy varata koko päivä. Erilai-

sia vaihtoehtoja ongelman rat-

kaisemiseksi on esitetty, mutta 

ainakaan toistaiseksi ei mitään 

kaikkien hyväksymää muutosta 

ole löytynyt. Hugolla vain kaksi 

peliä, Hugolla vain puolia kier-

roksia jne. Helppoja ratkaisuja 

ei taida olla kun pelit täytyy 

aina sovittaa kenttien muuhun 

toimintaan niveltyviksi. Onhan 

siellä pelaamassa muitakin kuin 

meitä senioreita. 

Pienenä lisänä viikkokisoihin on 

suunnitteilla suuren maailman 

malliin Ryder Cup Tawastin ja 

Aulangon kesken. Ajankohta 

voisi olla loppukesällä, jouk-

kueiden koko 8-12 pelaajaa, 

pelimuodot ehkä Best Ball, 

Greensome, Scramble, ei kai 

kuitenkaan Foursome. Jotain 

tällaista. Aikanaan nähdään 

mitä saadaan aikaiseksi.

On myös keskusteltu ainakin 

miesten osalta kahdesta eri sar-

jasta, M55 ja M65. Jatketaan 

keskustelua kevään aikana, 

ja katsotaan miten käy. Peri-

aatteessa tasoituksen pitäisi 

hoitaa ikäongelmat, mutta käy-

tännössä niin ei kuitenkaan 

tapahdu.

Seuraottelut
Tälläkin sektorilla suurin osa 

on vanhaa tuttua, mutta ehken 

jotain uuttakin. Ensimmäiseksi 

kohdataan Kurk Golf jo touko-

kuun lopussa 31.5. Kurkin koti-

kentällä. Jännä nähdä, minkä 

pelimuodon isännät tällä ker-

taa valitsevat. Viimeksi Kurkissa 

pelattiin reikäpeliä, jossa aina-

kin allekirjoittanut sai selkäänsä 

oikein kunnolla. Vieläkin hävet-

tää. Kotkaan mennään nyt elo-

kuun alussa eli 8.8. Meripäivät 

jäävät näkemättä, mutta nau-

titaan pelistä sitä enemmän (ja 

nopeista viheriöistä!). Nurmi-

järvi saapuu vieraaksemme syys-

kuussa X.9. Mitään Nurmijärven 

väylän C9 veroista ei meillä ole 

tarjota mutta keksittäisiinkö 

jotain muuta jäynää? No reilussa 

hengessä mennään, pääasia-

han ei ole voitto vaan rehti kisa 

(vaikka kyllä voittaminen kivaa 

on sanovat sen kokeneet).

Suur-Helsingin Golfin senio-

reita kävi bussilastillinen viime 

kesänä tutustumassa Tawas-

tiin ja ihastuivat niin kovin, että 

haluaisivat pelata täällä useam-

minkin. En yhtään ihmettele! 

Syntyi ajatus uuden seuraot-

telun henkiin herättämisestä. 

Valmistelut ovat käynnissä. 

Ajankohta olisi alkukausi ja 

meillä kotona, jolloin saataisiin 

tasapainoon kauden tapahtu-

mat ja matkustaminen. Perästä 

kuuluu.

Kaupunkiottelu Hyvinkään 

kans sa on myös saamassa uu sia 

piir teitä. Kytäjäläiset halaja-

vat mukaan Hyvinkään joukku-

eeseen. Tämähän meille kyllä 

sopii. Saadaan uusia kasvoja ja 

ennen kaikkea yksi uusi kenttä, 

jolloin järjestelyvuoro olisi jokai-

sella seuralla vain joka neljäs 

vuosi. Joukkueen koko pysyisi 

entisellään. Meillehän pelaajien 

jako kahden seuran kesken on 

tuttua, ja tuskin siitä Hyvinkääl-

läkään mitään ongelmaa syntyy.

” Ei turhaan puhuta
  golfin terveydellisistä 
  vaikutteista ”

yön jälkeen karautetaan uudeh-

kolle Saliena Golfin kentälle 

lähelle Jurmalan kuuluisia hiek-

karantoja. Torstaina käänne-

tään bussin keula jälleen kohti 

kotia, jonne saavutaan ilta-

sella. Neljä päivää, kolme kier-

rosta golfia, seniorit jaksaa.. Ei 

turhaan puhuta golfin tervey-

dellisistä vaikutuksista. Ja kun 

senioreilla ei ole suuria hou-

kutuksia tuohon yöelämään? 

Mukaan on lähdössä 45 henkeä, 

enempää ei vakiokuljettajamme 

Matti Hämäläinen luvannut 

ottaa mukaan. Kohta tarvitaan 

kai erillinen tavarankuljetus-

auto! Ensikertalaisia on jälleen 

runsaasti mukana. Saapa nähdä 

onko ainutkertainen matka vai 

saadaanko vakiolähtijöitä?

Viikkokisat
Viikkokisojen osalta ei mitään 

uutta ole odotettavissa. 12 

osakilpailua; 6 Tawastilla, 3 

Hugolla ja 3 Everstillä. Puolet 

pistebogeynä, puolet lyönti-

Pelistrategiaa miettimässä Raili Hulkko, Ritva Mustonen Kaisu Aho ja 

Pekka Lehtinen Startterina Heikki Aaltonen.

päivällä ensimmäiset tiiaavat 

pallonsa OZO Golfin ykkösellä. 

Hotelli Rigassa hyvin nukutun 

pelinä. Lopputulokseen kolme 

peliä sekä Tawastilta että 

Aulangolta. Hugo puhuttaa joka 
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Myös entinen 7 seuran ottelu 

laajenee ensi vuonna. Asikkala, 

Hartola ja Iitti tulevat mukaan, 

jolloin pelataankin 10 seuran 

ottelu. Joukkueita joudutaan 

varmaan hiukan pienentämään, 

nythän se käsittää 5+10 pelaa-

jaa eli yhteensä 105, muuten ei 

yksi päivä riitä kisan läpiviemi-

seksi. Järjestelyvuoro olisi kul-

lakin joka kymmenes vuosi, 

meillä seuraavan kerran 2018. 

Tulevalla kaudella pelataan joka 

tapauksessa Lahdessa, Takku-

lassa, isäntänä LG.

Joukkueiden valinta on aina 

välillä ollut hiukan ongelmal-

linen. Viime vuonna ei tahto-

nut olla halukkaita tarpeeksi. 

Periaate on ollut, että perintei-

siin seuraotteluihin ilmoittau-

dutaan, kaupunkiotteluun ja 

10 seuran otteluun kutsutaan. 

Jokaiselle halukkaalle on aina 

löytynyt edustustehtäviä niin 

varmasti tänäkin vuonna. Roh-

keasti vain mukaan. On tosi vir-

kistävää pelata välillä vieraiden 

kanssa. Ja seurallisuus ja sosi-

aalisuushan ovat niitä golfin 

positiivisia puolia.

Mestaruuskisat
Seuran lyöntipelimestaruudet 

ratkotaan 25. – 26.8. Siellä näh-

dään taas sankka joukko seni-

oreita mittelemässä taitojaan. 

Täälläkin on keskusteltu lisä-

sarjoista iäkkäämmille eli N65 

ja M70. Mitään periaatteelli-

sia esteitä ei kai ole. Seura itse 

päättää millaisia mitaleita se 

jakaa. Pitää vain päättää.

Seniorit pelaavat myös omasta 

reikäpelimestaruudesta, tällä-

kin kertaa osatasoituksin. On 

harkittu arvontakaavion modi-

fioimista niin, että yläkaaviossa 

pelaisivat alhaisen tasoituksen 

omaavat ja alakaaviossa kor-

keamman tasoituksen omaavat. 

Ajatus on, että peleistä saatai-

siin vähän tasaisempia ja jän-

nittävämpiä. Ehkä tämä myös 

innostaisi entistä useampaa 

osallistumaan kisaan. Reikä-

pelihän on golfin alkuperäinen 

pelimuoto ja aivan eri peli kuin 

lyöntipeli. Kannattaa kokeilla.

Muut kilpailut
Valitettavasti perinteikäs Nordea 

Senior Open joudutaan tältä vuo-

delta perumaan. Tilalle ollaan 

etsimässä korvaavaa kisaa. Toi-

vottavasti onnistutaan. Kilpailu 

on ollut hyvin suosittu, ja herät-

tänyt kiinnostusta oman alu-

eemme ulkopuolellakin.

Aluetourilla pelataan jälleen 

kolme osakilpailua, 12.6. Evers-

tillä, 10.7. Messilässä ja 31.7. 

Tammer Golfissa. Parhaiten 

menestyneet pääsevät finaaliin 

Sarfviikiin 1.9.

T alvenselkä on taittunut 

myös ravintolan osalta, ja 

on aika pyyhkiä pölyt hyllyistä 

sekä aloittaa jälleen tuoreen pul-

lan ja leivän valmistus.

 Tuoreet raaka-aineet ja hyvät 

maut ovat meille tärkeitä myös 

tänä vuonna, pyrimme myös 

kehittämään tuotteita menekin 

mukaan.

Keittolounasta alamme tarjoa-

maan heti kentän avauduttua, 

lounas- ja ruokatarjoilu laajenee 

toukokuun alusta pelaajamää-

rien mukana.

Perinteinen Vappulounas 1.5. klo 

14 alkaen, hinta 30 € sisältäen 

lasillisen kuohuvaa. Sunnuntaina 

Koko maan kattava Haastaja-

Tour alkaa 22.5. Pickalassa. 

Sarja käsittää viisi osakilpailua 

ja finaalin. Halukkaita pelaajia 

on paljon, jonka vuoksi kisoihin 

osallistuminen edellyttää koh-

tuullisia pelitaitoja eli alhaista 

tasoitusta.

Tosi pelimiehille on vielä Finnish 

Senior Tour, jonne vaaditaan jo 

todellista golfin ikäluokan huip-

puosaamista. Noin puolet pelaa-

jista valitaan edellisen vuoden 

ansioiden perusteella, toinen 

puoli pelaa osallistumisoikeu-

desta kevään karsinnoissa. Sar-

jan yksi osakilpailu pelataan 

myös Hämeenlinnassa, tänä 

vuonna niin, että miehet pelaa-

vat Everstillä, naiset Tawastilla.

Suomen mestaruuksista pela-

taan sarjassa M55 kesäkuun 

lopussa, naiset heinäkuu alussa 

ja M65 heinäkuun loppupuo-

lella. Näissäkin kisoissa on aina 

ollut mukana tawastilaisia, toi-

vottavasti myös tänä vuonna.

Kun tähän lisätään vielä Tawas-

tin senioreiden oma päätös-

kisa 26.9, johon on suunniteltu 

hiukan erilaisuutta siihenkin, 

ollaan jo kauden loppupuolella. 

Jäljellä ovat ruskakierrokset ja 

leppoisampi pelailu muutaman 

mailan kanssa nauttien ehken 

enemmän ilmoista kuin pelistä. 

Tästä on hyvä liukua pieneen 

palauttavaan lepoon, haavei-

luun etelän lämmöstä ja siitä 

ahkerasta talviharjoittelusta, 

joka viime kaudella jäi teke-

mättä mutta jonka nyt varmasti 

toteutan. 

Maaliskuun 14. päivänä pide-

tyssä senioreiden kevätkoko-

uksessa valittiin toimikuntaan 

seuraavat jäsenet: Heikki Aalto-

nen, Raimo Aho, Aila Hossi, Ahti 

Mustonen, Esko Raitanen, Eino 

Rintala, Britta Stenius ja Marjut 

Golf voi olla hauskaakin tuumivat Teuvo Pekuri Paula Jalassola-Huttunen Maritta Korkia-Aho Merja Miettinen ja Ahti Mustonen.

Viitasalo. Heidän yhteystietonsa 

löytyvät klubin nettisivuilta. Jos 

on hyviä ajatuksia toiminnan 

kehittämiseksi, uusiksi ideoiksi 

niin niitä kaivataan. Rohkeasti 

vain hihasta kiinni tai puhelin 

käteen. ■

Heikki Aaltonen
Senioritoimikunnan vetäjä

13.5. Äitienpäivälounas tarjolla 

klo 12 alkaen. Pöytävaraukset 

sähköpostilla timo.lyytinen@

luukku.com tai 0500-572 872.

Henkilökuntamme tänä vuonna 

on sopivasti sekoitus vanhoja 

tuttuja sekä uusia kasvoja. Var-

masti osan meistä tapaat usein 

myös kentällä, toivottavasti 

myös saamme innostettua uusia 

pelaajia hienon lajimme pariin 

hienolle kentällemme.

Toivotamme kaikille hyvää golf-

kesää ja tervetuloa nauttimaan 

ravintolan antimia.

Helena, Timo 
ja henkilökunta

23
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Uusi 
E-Z-GO RXV

electric

Oy J-Trading Ab
Kuriiritie 15, 01510 Vantaa
puh 020 7568 600, 050-369 8289

RXV-Le malli

R = Reliability, X = Xperience, V = Value
Miten RXV eroaa vanhemmista malleista?

 

      

TAWAST GOLFIN 

GOLFKOULU 7-13 VUOTIAILLE
TI-TO 5.– 7.6. klo 17.30–19.30

Golfkouluun otetaan 100 junioria ilmoittautumisjärjestyksessä.
GOLFKOULU ON MAKSUTON 

Golfkouluun ilmoittautumiset ja tiedustelut
TAWAST GOLF puh. (03) 630 610
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.

Golfkoulun jälkeen harjoittelua voi jatkaa ohjatussa ryhmässä 
2 kertaa viikossa läpi kesän (kesän harjoittelu maksaa 36€/kk).

VANHEMPIEN 
TUTUSTUMISILTA 

GOLFIIN 
TI 5.6. klo 17.30-19.30

Tuo juniori golfkouluun 
ja tule myös itse 

tutustumaan golfin saloihin!

Ilmoittautumiset 
puh. (03) 630 610

     Peruskurssi 2012
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. 9 h opetusta + 2 h green card -kokeen suoritus
 Viikonlopun kurssi sis. 9 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 (18 reikää).

Lisätiedot: Arki-illan kurssit:
 klo 17-20:
 ti-to 8.-10.5. 
 ti-to 22.-24.5. 
 ti-to 29.-31.5. 
 ti-to 5.-7.6. 
 ti-to 24.-26.7. 

Jatkokurssi 2012
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: to-pe 17.-18.5. klo 18-20.30  2.kurssi: ke-to 13.-14.6. klo 18-20.30
 3.kurssi: ke-to 27.-28.6. klo 18-20.30  4.kurssi: ke-to 11.-12.7. klo 18-20.30

 Yksityistunnit 2011
Hinta: 50 €/55 min, 30 €/25 min (10 €/ lisählö), henkilökohtainen opetuspaketti 
 225 €/5 h, 440 €/10 min
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.

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

Viikonloppukurssit la klo 9-13 ja su klo 9-14
19.-20.5.
16.-17.6. 
30.6.-1.7. 
14.-15.7.
21.-22.7. 

4.-5.8. 
11.-12.8. 
25.-26.8. 
3.-4.9.      
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• Kilpailukalenteri 2012 •
TOUKOKUU
LA  5.5. 9.00 MEMBERS ONLY (2 henk.joukkueet) 18 r pb bestball   
LA  12.5. 10.00 LADY CAPTAIN’S DAY 18 r.  lippukilpailu   
TO  17.5. 8.30 PRO SHOP OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin  
LA-SU 19.-20.5.  9.00 TIILAAKSO SCRAMBLE Hag; AGK H, TawG 36 r. lp hcp/scr 
KE 23.5. 8.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r.pb

KESÄKUU
LA 2.6. 8.30 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE (2h jouk) 18 r. lp hcp/scr Avoin  
SU  10.6. 9.00 NAISTEN SUNNUNTAI     
KE  13.6. 8.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r. pb    
PE-LA 15.-16.6.  SENIOR POKAALI 36 r. lp scr/hcp Avoin  
LA 20.6. 8.00 MARATHON 72 r. lp scr/hccp   
TO 21.6. 18.30 JUHANNUS GOLF 9 r.     
LA 30.6. 8.30 KOHINOOR OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin

HEINÄKUU
KE 4.7. 8.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r. pb    
LA 7.7. 8.30 GOLFCENTER & ONGOLF TOUR 18 r. scr/pb Avoin  
LA-SU 14.-15.7. 8.30 HML LADY OPEN, TawG, AGK 36 r. scr,/hcp/pb Avoin  
TI 24.7. 8.00 TSEMPPI TOUR 18 r. scr Avoin  
LA 28.-29.7. 8.30 LEIMARAKENTAJAT OPEN  36 r. lp scr/hcp Avoin 

ELOKUU
PE-SU 3.-5.8.  TIILAAKSO OPEN TawG, AGK E, VLG 54 r. lp scr/hcp Avoin  
SU 12.8. 8.30 CATMANDOO OPEN 18 r. hcp/scr Avoin  
KE 15.8. 8.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r. lp hcp    
LA 18.8. 8.30 HONDA OPEN 2012 18 r. lp hcp/pb Avoin  
SU 19.8. 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r.     
TI 21.8. 8.30 KANTAPANKKI SENIOR OPEN 18 r hcp/scr Avoin
LA-SU 25.-26.8 8.00 TAWG MESTARUUSKILPAILUT 36-54 r. scr  

SYYSKUU
KE 5.9. 8.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r. lp hcp    
LA 1.9. 8.30 VOLVO WORLD CHALLENGE 18 r. lp hcp/pb Avoin  
LA 16.9. 9.00 SEPON MALJA 18 r. pb    
KE 19.9. 9.30 SENIOREIDEN VIIKKOKILPAILU 18 r. lp hcp 

LOKAKUU
LA 6.10.  KINKKU SCRAMBLE 18 r.     
LA 13.10  EVERYBODY (2 henk. joukkueet) 18 r. greensome 

REIKÄPELIT ALKAVAT KESÄKUUN ALKUPUOLELLA SEURAA ILMOITTELUA www.tawastgolf.fi     
Perhemalja        
Senior Reikäpeli       
Tawastin reikäpelimestaruus SCR/HCP

             

PERJANTAI ARPAJAISET
Arpajaiset toteutetaan joka perjantai alkaen toukokuun 11. päivä ja palkintona on lahjakortti klubin tuotteisiin.

Jokainen Tawast Golfin pelioikeutettu on mukana arvonnassa automaattisesti. 
Mahdollista voittoa varten tulee kuitenkin olla fyysisesti klubilla perjantaina klo 20:00–20:30. 

Ensimmäisen arvontapotin rahallinen arvo on 200€ ja arvontapotti kasvaa joka viikko.

Tarkemmat tiedot arvonnasta löydät toukokuun alussa klubin nettisivuilta sekä klubin ilmoitustaululta.
Perjantai-iltana ravintolasta ja Pro Shopista tuotteita erikoishinnoin.

Nyt kannattaa ihan tosissaan tulla klubille aloittamaan perjantai-ilta!  Tervetuloa!

Tawast Golf, Hannu Kuussaari sekä Klubiravintola

Kesän 2012 uutuus!    Kesän 2012 uutuus!   Kesän 2012 uutuus!   Kesän 2012 uutuus!




