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usKohta mennään taas

K ausi on ovella ja paljon on 
tapahtunut sitten viime 
syksyn. Kentän perus-

korjaus on viimeistelyä vaille val-
mis ja uudistettu Tawast Golf 
vaikuttaa kiinnostavan pelaajia.  
Korjaustyöt ovat menneet hyvin 
ja suuremmilta takaiskuilta on 
vältytty. Fiilis on hyvä, kun ken-
tästä tulee entistäkin parempi. 
Klubilla on tehty myös päivitystä 
ja toivottavasti muutokset miel-
lyttävät. 

Uusi kenttämestarimme Risto 
Tidenberg aloitti työt huhti-
kuun alussa. Olen varma, että 
Riston ammattitaito tulee kan-
tamaan hyvin ja kentän kunto 
tulee parantumaan entisestään.  
Timo ”Pino” Räsänen on hoitanut 
Tawastin uudelle tasolle oman 
työuransa aikana, mutta nyt on 
aika seuraavalle askeleelle Ris-
ton kanssa. Ristolta toivon näyt-
töjä varsinkin griinien osalta.

Ravintolatoiminnan osalta on 
myös tehty muutoksia, kun toi-
minta on otettu golfyhtiölle ja 
se on tietenkin iso muutos gol-
fyhtiön toiminnassa. Ravinto-
päällikkö Emmi Wickströmillä on 
suuri vastuu ravintolan toimin-
nan osalta, mutta olen varma, 
että Emmi ja koko ravintolahen-
kilökunta tulee onnistumaan 
tässä kaikessa hyvin. Ravintola-
toiminta on toki pyörinyt varsin 
hyvin myös ulkopuolisten yrit-
täjien toimesta, mutta vastedes 
olemme kaikki klubilla yhtä ja 
samaa yritystä. Toiminta tulee 

Toivon kaikille jäsenille ja osak-
kaille hyviä elämyksiä niin ken-
tällä kuin klubillakin! ■

Lauri Manninen

olemaan selkeämpää, niin yhtiön 
kuin asiakkaidenkin kannalta. 

Tawast Golfin hallituksissa on 
ollut myös pieniä muutoksia ja 
haluan tässä vaiheessa erito-
ten kiittää edellistä Puheenjoh-
tajaa Miika Miettistä saamastani 
tuesta ja avusta näiden kolmen 
yhteisen vuoden aikana. Kiitos 
omasta puolestani myös muille 
väistyneille hallituksien jäsenille.

Seuran aktiivista junioritoimin-
taa tullaan jatkamaan ja kilpailul-
listakin menestystä voimme taas 
odottaa niin junioreissa kuin 
muissakin ikäryhmissä. 

Viime vuoden sateisen, kylmän 
ja kenttäremontin täyteisen vuo-
den jälkeen on upea fiilis päästä 
taas takaisin normaaliin päiväryt-
miin ja kehittämään Tawast Gol-
fia takaisin Suomen kärkikenttien 
joukkoon. Paljon on viimeisten 
vuosien aikana tehty, mutta nyt 
alkaa todellakin näyttää, että 
kenttä ja klubitilat on päivitetty 
vastaamaan tämän päivän stan-
dardeja. Maailma ja ihmisten vaa-
timukset muuttuvat ja meidän 
pitää pysyä muutoksen mukana, 
jotta pärjäämme kilpailussa mui-
den kenttien kanssa. Mielestäni 
olemme hyviä, mutta pystymme 
vieläkin parempaan!

Muistutuksena: Jos joku toi-
mintatapamme harmittaa niin 
kerro siitä meille ja jos joku asia 
on oikein hyvin niin kerro siitä 
muille! 

TJ:n muistilista kesälle:

•  Ei lähdetä kentälle pelkästään   
 pelin takia. Nautitaan ulkoilusta 
 ja pelikavereiden seurasta.

•  18 reiän golfkierros saa kes-  
 tää maksimissaan 4 tuntia ja 
 15 minuuttia. 

•  Tawast Golfi ssa voit pelata 
 myös yhdeksän reiän kierroksia.  
 Pelaa sen verran kuin jaksat 
 tai kerkiät.

•  Pelaa välillä myös muiltakin 
 tiipaikoilta, kuin ”omalta”.

•  Peru varaamasi tiiaika hyvissä   
 ajoin, jos et pääse kentälle.

•  Golfkierros jää ”vajaaksi”, jos 
 et kertaa kierrosta kavereiden   
 kanssa klubilla.

•  Klubille voi tulla ruokailemaan 
 tai juomaan kesäjuomat ilman   
 golfi akin. 

•  Pelaa myös vieraiden ihmisten   
 kanssa. 

TTTTJ:n

• Ei läh
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T ilanne ja kausi ovat 

uusia. Tilanne ja kausi 

ovat toki uusia kai-

kille kotimaan kentille, kuten 

myös tähän asti erittäin ansiok-

kaasti johdetulle Tawast Gol-

fille. Tilanne ja kausi ovat uusi 

myös uudelle puheenjohtajalle.  

Tuoreeltaan tapahtunut Ry:n 

puheenjohtajan vaihdos ei ole 

seuralle suuren suuri asia – tie-

tynlainen aikakauden muutos 

kuitenkin. 

Kliseisesti puhutaan viestika-

pulan vaihdosta. Myös ”nuoren-

nusleikkaus” –termiä on kuultu 

leikkisästi käytettävän. Oli 

termi ihan mikä tahansa, kuu-

Puheenjohtajan
corneri

luu hienosta työstä saada 

ja antaa ansaittu kiitos. 

Haluankin osoittaa mitä 

suurimmat kiitokset 

koko seuran puolesta 

Tawast Golf Ry:n väisty-

neelle puheenjohtajalle 

Miika Miettiselle. 

Miika on tehnyt erittäin 

aktiivista ja aikaan-

saavaa työtä seuran 

ja koko Tawast Gol-

fin hyväksi. Seuran 

toiminta on jatka-

nut pitkään vallinneella 

positiivisen kehityksen tiellä 

myös viimeksi kuluneina vuo-

sina.

Uutuuden viehätystä kauteen 

tuovat kentällä tehdyt muu-

tokset sekä ravintolan uusittu 

lay-out. Myös kentän ja ravin-

tolan mestarit ovat uusia. Van-

han hyvän muuttaminen on 

usein vaikeaa. Kehitys kuiten-

kin pysähtyy ja paikat rapis-

tuvat mikäli faciliteeteista ei 

pidetä huolta. 

Kentän ja rakennusten yllä-

pitämiseen pätee yhteinen ja 

sama viisaus. Korjausvelka kas-

vaa, mikäli elinkaarta ei vaalita. 

Jatkuva ja suunnitelmallinen 

luu 

ja a
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suu
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hoito-, ylläpito- sekä kehitys-

työ takaavat fiksun ympäris-

tön. Viihtyisä ja huoliteltu 

golfympäristö istuu silmään ja 

mieleen. Nopeita ja tasaisesti 

rullaavia viheriöitä en uskalla 

luvata. Uskon kuitenkin kentän 

muutosten tarjoavan jatkossa 

parempaa pelattavuutta ja var-

masti myös lisää haastetta sitä 

kaipaaville. Ja ravintolan uskon 

palvelevan laadukkaasti niin 

jäsenistöä, vieraspelaajia kuin 

kaikkia muitakin asiakkaita. 

Toivon uusitun ravintolamme 

tarjoavan monta herkullista 

sekä monella tapaa hekumal-

lista hetkeä kauden aikana. 

Kokeilkaa ihmeessä, niin uusit-

tua kenttää kuin ravintolaakin. 

Molemmat ovat nimittäin tätä 

nykyä osa Tawast Golfin toimin-

taa.  

Tawast Golf Ry on seura. Se on 

urheiluseura ja golfseura. Toi-

miessaan seurana se haluaa 

olla aktiivinen seuratoimin-

nan järjestäjä sekä tarjota 

jäsenilleen edellytykset lajin 

harrastamiseen eri tasoilla. Golf-

yhteisömme menestystä tai toi-

minnan laatua voidaan mitata, 

ja tullaan mittaamaan, monilla 

eri mittareilla. Olkoon vertailu-
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kohtana mikä tahansa kotimaan 

”golfkerho”, lienee Tawast Gol-

fin tapauksessa kiistatonta kui-

tenkin aktiivinen toiminta läpi 

harrastajaryhmien, vahva junio-

rityö, laajalla rintamalla menes-

tyminen kilpagolfissa sekä se 

klubin henki. Näistä mitään ei 

saavuteta, saatikka säilytetä 

tekemättä töitä yhdessä asioi-

den eteen. Vaatii panostusta 

– onneksi varsin mukavaa sel-

laista!

Toivotan kaikille oikein menes-

tyksekästä golfkautta 2013. 

Golf on lystiä puuhaa! Ilon 

kautta pelaaminen meinaa 

satunnaisesti käydä haasta-

vaksi jos lyönti ei kulje, pallot 

ovat hukassa, putti temppuilee 

tai maksuvuoro klubilla näyttää 

väistämättömältä. 

Hetkellistä tuskaa lievittävät 

ainakin positiivinen asenne ja 

joutuisa peli. Näihin jokainen 

meistä voi osaltaan vaikuttaa. 

Eli uuteen kauteen ilon kautta ja 

rip rap! ■

Hyviä pelejä, kerholla nähdään!

Jussi Rouhento

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 TAWAST GOLFIN 

GOLFKOULU 
7-13 VUOTIAILLE

TI-TO 4.– 6.6. 
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 läpi kesän.
(Kesän harjoittelu maksullista)

VANHEMPIEN

TUTUSTUMINEN 
GOLFIIN

TI 4.6. klo 17.30–19.30
Tuo juniori golfkouluun ja tule myös itse

tutustumaan golfi n saloihin!
Ilmoittautuminen puh. (03) 630 610
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Puheenjohtajan (oy)
juttu

O dotamme kaikki malt-

tamattomina kevättä 

ja kesää. Kevät on kui-

tenkin tätä kirjoitettaessa peräti 

myöhässä, joidenkin arvioiden 

mukaan jopa 3 viikkoa. Viime 

yönä, eli 8.4. vastaisena yönä 

tuli jopa uutta lunta. Toivon 

kaikille malttia, kevät kuitenkin 

on yleensä tullut ja pelaamaan 

on päästy.

Malttamattomasti odotamme, 

miten kenttä on talvehtinut. 

Viime keväänä jouduimme 

perusparannuksien vuoksi 

odottelemaan koko kentän 

avautumista pelattavaan kun-

toon tavallista pitempään. Nyt 

toiveissa on huomattavasti 

parempi kauden aloitus. 

Perusparannussuunnitelman 

mukaiset työt saatiin kauden 

2012 aikana tehtyä ja jäljelle 

jäi hienosäätöä ja siistimistä. 

Varmuuden vuoksi pelaamme 

väylillä 14 ja 15 vanhaa kent-

tää odottaen ja varmistaen, että 

uudet väylät ja greenit saavat 

mahdollisimman hyvän alun.

Merkittäviä muutoksia on 

luvassa. Uusi kenttämestari 

Risto Tidenberg on aloittanut 

työnsä ja haluaa varmaan näyt-

tää kykynsä. Eläkkeelle jää-

neelle kenttämestarille Timo 

Räsäselle toivomme antoisia ja 

leppoisia eläkepäiviä.

Ravintolan pito siirtyy osakeyh-

tiön vastuulle. Toivomme ravin-

tolan toiminnan kehittyvän 

entistä paremmin jäsenistöä ja 

vieraita palvelevaan suuntaan 

ja että jokainen ottaa ravinto-

lan "omakseen". Uskomme, että 

meillä on kaikki mahdollisuu-

det kehittää ravintolasta paikka, 

jossa nautimme hyvästä ruuasta 

ja juomista ja viihdymme tois-

temme seurassa.  Viihtyisyyden 

ulkoisten edellytysten varmis-

tamiseksi olemme kattaneet 

ravintolan  terassin ja uusineet 

sen jo melko huonoon kuntoon 

menneen lattian.

Olemme muutaman viime vuo-

den aikana tehneet melkoi-

sesti töitä kentän, piha-alueen 

ja yhteisten tilojen kunnosta-

miseksi ja parantamiseksi. Kii-

tän kaikkia kärsivällisyydestä ja 

toivon, että entistä paremmin 

voimme viihtyä sekä kentällä 

että omassa klubiravintolas-

samme. ■

Kari Kujanen
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Kentänhoitajalta
keväällä 2013

V iimeistä kertaa saan nyt kenttämestarina kertoa 

kuulumisia, tätä kirjoittaessani aamukammassa 

on vain seitsemän piikkiä. Rehellisesti sanot-

tuna tuntuu siltä, että kuluneisiin 11 kauteen sisältyy 

parhaita vuosia elämässäni. Olen saanut täydellä vas-

tuulla tehdä monipuolista työtä luonnon keskellä ja 

nähdä työni tuloksia. Työtovereitteni kanssa meillä on 

ollut reilu ja tuloksekas joukkuehenki. Työnantajani eli 

Tawastin pelaajat olleet innostavia, rakentavia ja kan-

nustavia. 

On ollut täyttä elämää kerta kaikkiaan, kiitos kaikille.

Kentän tämänkertainen peruskorjausrysäys tullee 

kesän mittaan valmiiksi. Ikävä kyllä emme ehtineet 

ihan kevääksi viimeistellä kaikkia, mutta oma osuuteni 

on hoidettu sovitulla tavalla. Tulee olemaan mukava 

päästä maistelemaan uusittuja paikkoja, toivottavasti 

on onnistuttu.

Nyt on harvinaisen kylmää ja 10 päivän ennuste lupaa 

sen jatkuvan ainakin pääsiäiseen asti. Se on oikeastaan 

hyvä juttu vielä maaliskuun puolella, että lumipeite ei 

vielä sula ja päästä pakkasta maahan asti, koska yöpak-

kasia on kuitenkin vielä tässä vaiheessa. Toivottavasti 

sitten kun alkaa lämmetä, se jatkuu yhtäjaksoisesti. 

Viheriöiden lämpeneminen aikaisin on avainasia, kun 

herätellään ruohoa, jotta se alkaisi yhteyttää, jonka jäl-

keen se kyllä kestää yöpakkasetkin. Se on aina niin pie-

nestä kiinni, että saa hyvän startin kauteen.

Koko henkilökunta selvästi odottaa uutta kautta toi-

veikkaasti, onhan tiedossa tuoreempaa otetta varmaan 

monessakin asiassa. Uusi kenttämestarimme Risto 

Tidenberg tulee jatkamaan työtäni uudella otteella ja 

uusilla eväillä. 

8
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Uskon, että Ristolla on voimia 

ja reipasta mieltä, joten roh-

keasti vaan töihin käsiksi. Itse 

ajattelin tänä kesänä lähinnä 

etsiskellä hukassa olevaa lyön-

tiä ja pidättyä keskustelemasta 

millään tavalla kentänhoidosta. 

Antaisin Ristolle tiedotus- ja 

kommentointivastuun. 

Olen saanut nauttia työtoverei-

den tuesta ja jäsenistön rakenta-

vista ohjeista ja kannustuksesta 

ja toivon sekä uskon, että näin 

käy Ristollekin. ■

Timo Räsänen 

9

K evät tuntuu saapuvan tavallista hitaammin 

tänä vuonna, mutta ravintolan korjaus- ja 

muutostyöt ovat jo hyvässä vauhdissa. Kaiken 

pitäisi valmistua juuri sopivasti kauden avajai-

siin vappulounaalle. Kuten olette varmasti jo 

kuulleet, ravintola siirtyy tästä kesästä eteenpäin 

Tawastin omaan omistukseen ja minä jatkan 

Tawastin palveluksessa ravintolapäällikkönä.

Terassin vanhat markiisit on jo uusittu parem-

min vedeltä suojaavalla lasikatteella ja lattia saa 

uuden tasaisemman kivipohjan.

Myös kalusteet vaihtuvat mukavampiin ja help-

pohoitoisempiin. Takkahuoneeseen on hankittu 

uudet sohvat ja nojatuolit. Myös myyntitis-

kiä parannellaan hiukan toimivuuden paranta-

miseksi. Uusi astiasto ja helpommin puhtaana 

pidettävät pöytäliinat takaavat

entistä nautinnollisemman kahvihetken golfkier-

roksen lomassa. Paljon toivottuna uudistuksena 

ravintolalle tulee myös virallinen aukioloaika.

Pyrimme tarjoamaan entistä monipuolisempia 

vitriinituotteita, mutta vanhat suosikit kuten sil-

lileivät pysyvät edelleen valikoimassa.

Uudelta ruokalistalta löytyy enemmän myös 

kevyitä vaihtoehtoja ja lapset saavat täysin 

oman listan.

Perinteinen vappulounas tarjoillaan tänä vuonna 

kahdessa kattauksessa, klo 12 ja klo 15. Ensim-

mäinen kattaus on avoin kaikille ja 

klo 15 syödään omien jäsenten ja osakkeen-

omistajien kesken.

Toivon että koette uudistetun ravintolan entistä 

viihtyisämmäksi ja tulette rohkeasti kertomaan 

mielipiteitänne. Näin saamme tehtyä ravintolasta 

meidän kaikkien yhteisen paikan viihtyä. ■

Terveisin 

Emmi Wickström
9

Kevätterveiset
klubiravintolasta
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Hyvää pelikautta 2013
L umi maassa ja hiihtokelit parhaimmillaan mutta kyllä se 

golfkausi sieltä tulee. Kausi alkoi 22.3 sisätiloissa, ravintola 

Sirkuksessa :) aika mielenkiintoinen idea. Toivottavasti ran-

gelle pääsee lyömään palloja pian. Palloiluhallin kuminhaju alkaa 

jo hieman tökkimään, mieluummin sitä harjoittelee raikkaassa 

ulkoilmassa. 

Uutta tulevalle kaudelle, uusia tiipaikkoja sekä väyliä, uusi kent-

tämestari ja ravintolatoiminta omassa hallinnassa, mielenkiintoi-

nen kesä tulossa. Toivottavasti kesä olisi suotuisa pelaamiselle ja 

kenttä saataisiin upeaan kuntoon. Itse ainakin odotan ja uskon 

että kenttä tulee olemaan loistavassa kunnossa läpi kauden. Pientä 

painetta uudelle kenttämestarille, odotukset hänen suhteen ovat 

kovat. Kilpailullista menestystä on odotettavissa junioreiden jouk-

kue SM-kisoista, jotka tänä vuonna pelataan Tawastissa elokuun 

alussa. Tsemppiä junioreille, kultamitalikahvitusta odotellessa!

Erittäin hyvää pelikautta kaikille jäsenille!

Pidetään omalta osaltamme hyvää huolta kentästä korjaamalla 

lyöntijäljet, kiitos! ■

Terveisin,

Marko Helén
Kapteeni

K esän mittaan pelataan 

kaksi klubiottelua, Mes-

silää sekä Aulankoa vastaan. 

Messilä on ollut viime vuo-

sina todella vaikea vastus, 

olemme hävinneet sekä vie-

raissa että kotona. Aulankoa 

vastaan yleensä pisteet ovat 

jääneet Tawastille. 

K l u b i o t t e l u t :
Kapteeni valitsee pelaajat 

otteluihin tiettyjen kritee-

rien mukaan, mm. seuratoi-

mintaan osallistumisen sekä 

tasoitus ryh mäjaot telun mu -

kaan. 

Tänä vuonna molemmat otte-

lut pelataan vieraskentillä. 

Messilää vastaan joukku-

eessa on 16 pelaajaa, naisia, 

junnuja, miehiä sekä edus-

tuspelaajia. Aulanko vastaan 

ryhmän koko on 10 miespe-

laajaa. 

Tänä vuonna molemmista 

otteluista odotan voittoa!
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kuulumisia
Junioreiden

Tawastin TUULET  2 ▪ 2011

T awast Golfissa tapah-

tuu monellakin saralla. 

Tässä jutussa tarkoituk-

seni on kertoa Tawastin uusia 

tuulia junioritoiminnan osalta.

Nimeni on Noora Lavonen ja ikää 

minulle on karttunut 30 vuotta. 

Olen Tawastin uusi junioripääl-

likkö ja tästä luottamuksen 

osoituksesta haluan ensitöik-

seni kiittää kaikkia. Minulla on 

kaksi juniori-ikäistä poikaa Elias 

7 vuotta ja Nooa 4 vuotta. Koko 

perheemme mukaan lukien mie-

heni on niin sanotusti hurah-

tanut golfiin ja odotammekin 

kesää innolla. Olen uusi jäsen 

Tawastilla mutta noin viitisen 

vuotta on lajia harrastettu Hat-

tula Golfin jäsenenä.

Minun on ollut helppo hypätä 

mukaan Tawastin junioritoimin-

taan edeltäjäni Kari Nylanderin 

opastuksella. Tilannetta junio-

ritoiminnan osalta kuvaan pie-

nellä golftarinalla: ” Seisomme 

tiiauspaikalla avaamassa. Kari 

ottaa suunnan kohti lippua ja 

avaa pelin täydellä osumalla 

suoraan kohti greeniä. Avaus-

lyönti onnistuu täydellisesti väy-

lällä joka on pituudeltaan bar 4. 

Pallo lentää suoraan kohti lip-

pua ja tippuu keskelle väylää. 

Parempaa paikkaa jatkolyönnille 

ei voisi toivoa. On minun vuo-

roni jatkaa Karin palloa. 

Asetun pallon taakse ja 

katson tarkkaan suun-

taa minne kannattaisi 

lyödä. Otan lyöntiasen-

non ja keskityn lyöntiin 

tarkasti ja tosissani. 

Lyöntini lähtee ja pallo 

nousee ilmaan… Se 

mihin lyönnilläni pallo 

putoaa jää nähtä-

väksi… ”

Edellä olevaan tari-

naan viitaten siis jat-

kan Karin ja ko ko 

junioritoiminnas sa 

mukana ol lei den 

va paa eh tois ten hy -

vää tehtyä työ tä.  

Nä mä eivät ole mit-

kään hyvästit vaan 

pikemminkin uuti-

nen että toiminta 

jatkuu vähintään samanlaisena 

mitä se jo on sekä hyvällä enti-

sellä porukalla johon kyllä uusia 

toiminnasta kiinnostuneita ote-

taan ilo mielin mukaan.

Toiminnassamme tänä vuonna 

kohokohtana tulee olemaan 

junioreiden joukkue SM-kisat 

jotka saamme järjestää Tawas-

tilla. Kisat tulevat olemaan var-

masti huikeat ja jännät sillä 

omissa junioreissamme on 

erittäin hyviä kisaajia. Tavoit-

teinamme on myös jatkaa juni-

oreiden valmennusta edellisten 

kausien tapaan.

Rohkeasti vaan nykäisemään 

minua hihasta mikäli junioritoi-

minta, valmennus yms. kiinnos-

taa. ■

Kevät terveisin,

Noora Lavonen
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T ätä juttua kirjoitettaessa 

ollaan kevään tuloa aja-

tellen muutamaa viikkoa 

aiemmin liikkeellä kuin viime 

vuonna, joten ei ole lainkaan 

tavatonta, että vielä tehdään 

lumitöitä täyttä häkää. Viime 

vuonnahan tosiaan ansioitunut 

edeltäjäni Antti Punkari kertoi 

olleensa lumikolan kimpussa vielä 

”aprillipäivän jälkeisenä päivänä”. 

Hiihtokelejä siis näyttäisi ainakin 

vielä toviksi aikaa piisaavan.

Olen siis ottanut vastaan kilpailu- 

ja tasoitustoimikunnan puheen-

johtajan pestin toimikunnan 

pitkäaikaisen vetäjän Punkarin 

Antin siirryttyä toimikunnan rivi-

jäseneksi. Itselläni alkaa kahdes-

kymmeneskolmas kausi rakkaan 

harrastuksemme parissa, ja kil-

pailuja olen tuona aikana ehtinyt 

pelata lukemattomia. Niiden tuo-

maa kokemusta pyrin nyt luon-

nollisesti hyödyntämään uudessa 

tehtävässäni.

Omaa golftaustaani voin valottaa 

lyhyesti sen verran, että pelini 

alkoivat vuonna 1991 Aulan-

golla. AGK:ta edustinkin koko 

junioriurani, parhaat saavutuk-

set joukkue-SM –kisojen kulta- 

ja hopeamitalit (1994 ja 1995) 

sekä henkilökohtaiselta puo-

lelta muistaakseni lyöntipe-

lin 10. sija 1995. 1990-luvun 

lopussa siirryin Tawastiin, jota 

olen edustanut erinäisissä kil-

pailuissa vuosien varrella ikävä 

kyllä ilman suurempaa valtakun-

nallista menestystä. Tasoitus on 

tällä hetkellä 0,4. Oma kilpailu-

kalenterini koostuu nyt jo toista 

vuotta hyvin pitkälti Mid Tourin 

kisoista, joten kovinkaan mon-

taa Tawastin kisaa en todennä-

köisesti ehdi pelaamaan.

Rakkaan kotikenttämme kisa-

kalenteriin kaudella 2013 kuu-

luu viisitoista avointa kilpailua, 

joista tosin osa on senioreille tai 

junioreille suunnattuja. Ensim-

mäinen avoin kilpailu on 26.5. 

pelattava Pro Shop Police Open ja 

viimeinen 5.10. kisattava Kinkku 

Scramble. Näiden väliin mah-

tuvat muiden muassa jo perin-

teeksi muodostuneet Hämeen 

Sanomat Scramble 1.6., Tawas-

tin ja Aulangon yhteinen Lei-

marakentajat Open heinäkuun 

viimeisenä viikonloppuna ja 

tästä viikon päästä pelattava Tii-

laakso Open.

Kauden kilpailuihin kuulu-

vat luonnollisesti myös kau-

den avajaiskisa Members Only, 

Juhannusgolf sekä klubin mes-

taruuskisat, jotka ratkotaan 24. 

- 25.8. Lisäksi kesän kuluessa 

selvitetään reikäpelimestarit A- 

ja B-sarjassa, senioreissa sekä 

Perhemaljassa.

Tarjontaa siis riittää, ja kilpai-

luthan ovat golfin suola, joten 

toivonkin jäsenistöltä aktiivista 

osanottoa. Kesän kilpailukalen-

teri kokonaisuudessaan löytyy 

Tawastin kotisivuilta.

Lopuksi haluaisin toivottaa 

uuden kenttämestarimme Risto 

Tidenbergin tervetulleeksi. 

Toivokaamme talven olleen 

lempeä ja kesän antavan sopi-

vassa suhteessa lämpöä ja 

kosteutta kentänhoidollisia toi-

menpiteitä varten. Samoin tässä 

yhteydessä kiitän omasta sekä 

kilpailu- ja tasoitustoimikun-

nan puolesta pitkäaikaista kent-

tämestariamme Timo Räsästä. 

Hyviä ja vähälyöntisiä eläkepäi-

viä Pino! ■

Lasse Karikoski

Tasoitus- ja kilpailutoimikunnan
tervehdys



• Kilpailukalenteri 2013 •
KILPAILUKALENTERI •  KILPAILUKALENTERI  •  KILPAILUKALENTERI 

TOUKOKUU
LA 4.5. Members Only (2 henk. joukkueet) 9.00 18 r. bestball pb   
KE 8.5. Senioreiden viikkokilpailu 8.30 18 r.  pb Avoin  
LA 18.5. Lady Captain´s Day 10.00 18 r. lippukilpailu   
LA-SU 18.-19.5. Tiilaakso Scramble. Hag,AGK,TawG 9.00 36 r. lp hcp/scr 
LA 26.5. Pro Shop Police Open 8.30 18 r. lp scr/hcp Avoin  

KESÄKUU
LA 1.6. Hämeen Sanomat Scramble  9.00 18 r. scramble hcp/scr (2 hlö/joukkue) Avoin  
LA 8.6. World Golfers Championship 8.30 18 r. Hcp Avoin  
SU 9.6. Naisten Sunnuntai  9.00 18 r.   
PE-LA 14.-15.6. Ongolf Senioripokaalit  36 r. lp scr/hcp  
KE 19.6. Marathon 8.00 72 r. lp scr/hccp
TO 20.6. Juhannus Golf 18.30 9 r.
KE 26.6. Senioreiden viikkokilpailu 8.30 18 r. pb
LA  29.6. Kohinoor Open 8.30 18 r. lp scr/hcp Avoin    

HEINÄKUU
TI 2.7. Junior Aluetour Länsi 8.00 18 r. scr Avoin 
KE 3.7. Senioreiden viikkokilpailu  18 r. Lp  
LA-SU 6.-7.7. Hämeenlinna Lady Open  8.30 36 r. scr/hcp/pb Avoin
LA 13.7. Sandels Open 8.30 18 r. scr/hcp Avoin
LA 27.-28.7. Leimarakentajat Open. TawG, AGK 8.30 36 r. lp scr/hcp Avoin 
TI 30.7. Senior Aluetour 8.00 18 r. scr Avoin
           

ELOKUU
PE-SU  2.-4.8. Tiilaakso Open TawG, AGK, E, VLG  54 r. lp scr/hcp Avoin
MA-KE 5.-7.8. Juniorit joukkue-SM  54 r. scr Avoin
KE 13.8. Senioreiden viikkokilpailu 8.30 18 r. lp hcp
TO 15.8. Kantapankki Senior Open 8.30 18 r. lp hcp Avoin
LA  17.8. Honda Open 8.30 18 r. Lp scr/hcp Avoin
SU 18.8. Birgitan Malja 10.00 18 r. Pb
LA-SU 24.-25.8. TawG Mestaruuskilpailut 8.00 36-54 r. scr
LA  31.8. Volvo World Golf Challenge 9.00 18 r. Hcp/pb Avoin 
           

SYYSKUU
KE 4.9. Senioreiden viikkokilpailu 8.30 18 r. lp hcp
KE 11.9. Senioreiden viikkokilpailu 9.30 18 r. lp hcp
SU 15.9. Sepon Malja 9.00 18 r. pb 
    

LOKAKUU
LA  5.10. Kinkku Scramble (2 henk. joukkueet)  18 r. hcp Avoin
LA  12.10. Everybody (2 henk. joukkueet)  18 r. greensome

Reikäpelit alkavat kesäkuun alkupuolella, seuraa ilmoitteulua www.tawastgolf.fi  
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Caddiemasterin aukioloajat ovat kauden alusta ma-pe klo 8.00-20.00 

ja la-su klo 8.00-19.00.

Kesäkuun alusta sesongin loppuun avaamme aamuisin jo klo 7.00.

Loppukaudesta lyhennämme päivää sitä mukaa kun illat pimenevät.

Jäsenkortit, bagmerkit ja peliliput ovat noudettavissa caddiemasterilta ja pyynnöstä myös 

postitamme. Muistutammekin ilmoittamaan osakkeiden käyttäjät hyvissä ajoin, jotta saamme 

NexGolf-ajanvarausjärjestelmän toimimaan moitteettomasti. 

Yritysosakkeiden käyttäjät voivat nykyään myös varata aikoja netin kautta, aikaa varatessa 

osake täytyy valita käyttöön ajanvarausikkunassa olevasta kohdasta - Näytä / piilota pelilippu- 

ja sarjakorttitiedot. Caddiemasterilta saat tarvittaessa lisäneuvoja.

Klubin viereisessä rakennuksessa sijaitsevassa bag- ja sähkökärryvarastossa on tällä hetkellä 

vapaita paikkoja, ota yhteyttä toimistoon jos olet kiinnostunut vuokraamaan.

Klubin pukuhuoneissa olevat lukolliset pukukaapit ovat kaikkien käytettävissä vapaasti.

Tiedotus tapahtuu kotisivuilla www.tawastgolf.fi, uutiskirjeinä ja tekstiviesteinä.

Naisten ja senioreiden ilmoitustaulut ovat myös aktiivisesti käytössä.

Tawastin reikäpelimestaruuskaaviot sijaitsevat ilmoitustaululla klubin yläkerrassa.

NexGolfiin voi päivittää myös itse muuttuneet osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostit!

Jäsenet, osakkeenomistajat ja vuokrapelaajat voivat varata aikoja 5 päivää etukäteen. 

Aulangon lisäpelioikeudella pelaavilla ja vieraspelaajilla varausoikeus on 3 päivää.  

Osoitteessa www.nexgolf.fi/tawg voi itse varata aikoja ja ilmoittautua kilpailuihin. 

Omat ajanvaraustunnukset saa caddiemasterilta, muistathan että tunnukset ovat 

henkilökohtaiset.

Lähtöajat Tawast Golfissa ovat 10 minuutin välein. Tasatunti ja 10 yli ajat ovat varattavissa 

jäsenille ja pelioikeuden haltijoille edellisenä iltana klo 20.00 alkaen netin kautta. 

Aamulla ajat vapautuvat kaikkien käyttöön.

Mikäli joudut perumaan ajan, teethän sen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuitenkin 

viimeistään 2 tuntia ennen varattua aikaa. Jos varaamastasi tiiajasta jää joku pelaaja pois, 

myös siitä on ilmoitettava caddiemasterille. 

Pelaamaan lähtiessä ei voi enää ilmoittaa että joku pelaaja jää pois.

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

  sähköjärjestelmälle.

ä).

n*.
    *T

Uusi 
E-Z-GO RXV

electric

RXV-Le malli

E-Z-GO RXV-Le mallissa ylellinen metalliväri maalaus, kromivanteet, etu- ja takavalot, jarruvalot



16

Tawastin TUULET  1 ▪ 2013

kaudella 2013
Tawastin naisten tapahtumia

6.5.  maanantai klo 18.00 klu-

 biravintolassa naisten 

 kevättapaaminen

18.5.  lauantai Lady Captain's

 Day, perinteinen 

 lippukilpailu

28.5.  tiistai klo 16 alk. 

 Everstillä ystävyysottelu  

 AGK - TawG

9.6.  sunnuntai Naisten valta- 

 kunnallinen Sunnuntai,   

 teemana reikäpeli

25.6. tiistai klo 14 alk. 

 Seuraottelu TawG-Aura-

 Espoo Tawastilla

6.-7.7.  la ja su Hämeenlinna   

 Lady Open (lauantaina   

 Everstillä, sunnuntaina

 Tawastilla (HUOM! lau-

 antaina mahdollisuus   

 pelata samalla tai 

 erikseen Gloria Cupin   

 osakilpai lu Everstillä!)

18.8. sunnuntai Birgitan Malja

3.9.  tiistai klo 16 alk. Tawas-

 tilla ystävyysottelu   

 TawG-AGK (9r.)

21.9.  lauantai Naisten kauden  

 päätöskilpailu

Lisäksi naisille järjestetään pro 

Hannu Kuussaaren opetusta tou-

kokuussa, seuraa ilmoituksia!

Naisten oma kesäretki tullaan 

järjestämään sopivana ajankoh-

tana, kaksi päiväisenä, jonnekin 

Etelä-Suomen kauniista ken-

16
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tistä! Klubiretki kaikille jäsenille 

on 27.6. torstaina Vääksyyn 

Kanava Golfiin!

Kaikki Tawastin naispelaajat 

ovat tervetulleita kilpailuihin ja 

naisten omiin tapahtumiin peli-

vuosiin ja -taitoihin katsomatta. 

Kilpailut ovat rentoja, joskus 

leikkimielisiäkin ja tavoitteena 

on mukava yhdessäolo ja niin 

vanhojen tuttujen kuin uusien 

pelaajienkin tapaaminen.

Uudet jäsenet, ottakaa meitä 

"vanhoja" pelikavereiksi ja 

oppaiksi kierrokselle!  Nais-

toimikunnan jäsenten yhteys-

tiedot löytyvät naisten omilta 

sivuilta.  Sieltä löydät myös tar-

kemmat tiedot tapahtumista, 

kilpailuista ja opetuksista kau-

den mittaan.

Naisilla on oma ilmoitustaulu 

pukuhuoneeseen mennessä ja 

pukuhuoneesta löytyy birdie-

puu ja Eclectic -taulu, joihin 

kesän mittaan merkitään

parhaita tuloksia. Kauden päät-

teeksi parhaat suoritukset pal-

kitaan! ■

TERVETULOA MUKAAN!

Terveisin 

Auli Ahopalo
ladykapteeni

Perinteinen Vappulounas 
1.5.20131.5.2013

1. Kattaus klo 12.00 avoin kaikille

2. kattaus klo 15.00 TawG jäsenille ja osakkeenomistajille perheineen

Hinta 35€  sis. kuohuviinilasin (lapset 2-12 v. 10€)

Kapteenin kauden avauslyönti ja lipunnosto kattauksien välissä.

Tule tutustumaan uudistettuun klubiravintolaan!

Pöytävaraukset ke 24.4.2013 mennessä:
Emmi Wickström 040 455 4362 tai emmi.wickstrom@tawastgolf.fi 
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kausi 2013
Tawastin senioreiden

Lajiharjoittelu
Kausi käynnistyy Hanen joh 

dolla lajiharjoittelulla omilla 

harjoituspaikoilla niiden aue-

ttua. Tapahtuu pienryhmissä 

ja pienellä omavastuulla. Koh-

teina golfin eri osa-alueet: 

lyhyet raudat, pitkät raudat, 

pitch, chip, putti, bunkkeri jne. 

Asiasta tarkemmin senioreiden 

ilmoitustaululla pukuhuone-

tasanteella kevään edistyessä. 

Kevätretki
Tämänvuotisen kevätretken 

kohteina ovat Pärnu, Otepää 

ja Estonia Golf. Ajankohta on 

heti toukokuun äitienpäivän 

jälkeen maanantaiaamuna ja 

paluu keskiviikon torstain väli-

senä yönä. Mukaan lähdössä 43 

henkeä eli bussillinen. Mahdol-

lisista peruutuspaikoista tietää 

Heikki.

Kirpputori
Seniorit järjestää kirpputo-

rin toukokuussa. Jokainen voi 

tuoda myytäväksi golftarvik-

keita, joita ei enää itse tarvitse. 

Asiasta tarkemmin keväällä net-

tisivuilla ja ilmoitustauluilla.

Omat kisat
Seuran mestaruuskilpailut pela-

taan 24.-25.8.2013. Seniori-

sarjoina N50, N60, M55, M65 

ja M70. Seniorit pelaavat myös 

oman reikäpelimestaruuden, 

jonka ajankohdasta tarkemmin 

ilmoitustaululla. Syyskuulla pela-

taan perinteisesti oma päätöskisa, 

jonka yhteydessä on suunniteltu 

myös senioreille omaa päätösti-

laisuutta.

Naissenioreilla jatkuu Torstai 

Tuulahdus, oma ei niin vakava 

golftapahtuma, johon kaikki nais-

seniorigolfarit voivat osallistua.

Viikkokisat
Tawastin ja Aulangon senio-

reiden viikkokisa pelataan täl-

läkin kaudella. 6 osakilpailua 

Tawastilla, 3 Hugolla ja 3 Evers-

tillä. Miesten sarjassa 30:lle par-

haalle pisteitä, naisten sarjassa 

10:lle. Lopputulokseen laske-

taan kolme parasta sijoitusta 

Tawastilta ja  kolme Aulangolta. 

Neljä ensimmäistä kisaa pela-

taan pistebogeyna, kahdeksan 

seuraavaa lyöntipelinä. Kauden 

lopulla pelataan myös Tawas-

tin ja Aulangon senioreiden väli-

nen Ryder Cup, jonka joukkueet 

muodostetaan parhaiten viikko-

kisassa menestyneistä.

Seuraottelut
Senioreiden ohjelmaan kuuluvat 

myös lukuisat seuraottelut. Kurk 

Golf kohdataan kotona, Suur-

Helsingin Golf vieraissa, Kymen 

Golf kotona ja Nurmijärvi vie-

raissa. Yhdessä aulankolaisten 

kanssa pelataan ottelu Hämeen-

linna – Hyvinkää, tänä vuonna 

Aulangon Everstillä. Iskukykyi-

nen joukkue lähtee myös 10 

seuran otteluun Kanava Golfiin 

Asikkalan Vääksyyn. Näistä kai-

kista myös enemmän ilmoitus-

taululla, jonne voi ilmoittautua. 

Varsinaisiin seuraotteluihin vali-

taan joukkueet halukkaista läh-

tijöistä, kaupunkiotteluun ja 10 

seuran otteluun valitaan jouk-

kue senhetkisen viikkokisame-

nestyksen perusteella.

Avoimet kilpailut
Senioreiden ykköstourin FST:n 

yksi osakilpailu, OnGolf Senio-

ripokaalit pelataan kesäkuussa. 

Miehet pelaavat Tawas-

tilla, naiset Everstillä. Kisojen 

onnistuneen läpiviennin var-

mistamiseksi tapahtumaan tar-

vitaan runsaasti vapaaehtoisia 

eri tehtäviin. Aikaisempaa koke-

musta ei tarvita, vain halua olla 

mukana. 

Elokuussa pelataan Tawastin 

oma avoin Kantapankki Open, 

jossa osanottajamäärä on vuo-

sittain ollut luokkaa 80 eli kisa 

on ollut hyvin suosittu myös 

muiden seurojen senioreiden 

keskuudessa.

18



19

Tawastin TUULET  1 ▪ 2013

19

PVM. KLO. KENTTÄ PELIMUOTO

8.touko 8.30 Tawast PB

22.touko 8.30 Aulanko E PB

12.kesä 8.30 Aulanko H PB

26.kesä 8.30 Tawast PB

3.heinä 8.30 Tawast LP

24.heinä 8.30 Aulanko H LP

7.elo 8.30 Aulanko H LP

13.elo 8.30 Tawast LP

21.elo 8.30 Aulanko E LP

4.syys 8.30 Tawast LP

11.syys 9.30 Tawast LP

18.syys 9.30 Aulanko E LP

Tawastilaiset ovat myös innolla 

osallistuneet senioreiden alue-

tourin osakilpailuihin. Niitä 

pelataan 3 ja parhaat kutsutaan 

valtakunnalliseen loppukilpai-

luun, tänä vuonna Botnia Gol-

fiin Kauhajoelle syyskuussa.

Myös haastatourilla on aina 

ollut myös tawastilaisia. Sarja 

käsittää 5 osakilpailua ja on 

tarkoitettu lähinnä niille, jotka 

tasoituksensa vuoksi eivät voi 

osallistua enää aluetourille. 

Aluetourilla parhaiten menesty-

neet pelaavat finaalin Vanajan-

linnassa syyskuussa.

Tämän lisäksi on mahdollista 

osallistua vaikkapa Suomen 

mestaruuskilpailuihin, jos vain 

tasoitus on kyllin hyvä sekä tie-

tenkin muiden seurojen seniori-

kilpailuihin. Niitä riittää kauden 

mittaan varmasti joka viikolle 

runsain mitoin. 

Kisakalenteri ilmestyy tänä 

vuonna vain sähköisessä muo-

dossa netissä, joten kannattaa 

olla tarkkana ja selailla nettisi-

vuja ahkerasti.

Tiedottaminen
Omista senioritapahtumista 

pyritään tiedottamaan mah-

dollisimman kattavasti omalla 

ilmoitustaululla ylätasanteella. 

Käykää ahkerasti vilkaisemassa 

taulua. ■

Senioriterveisin

Heikki Aaltonen
Senioritoimikunnan vetäjä

TAWAST - AGK SENIORIVIIKKOKILPAILUT 2013
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Peruskurssit 2013
Kesto: 9 h + green card-koe
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), golfi n säännöt ja -etiketti. 
 Kurssilla käytettävät mailat ja pallot sisältyvät kurssin hintaan.

 Kurssin hintaan sisältyy myös: 
 Sääntöopas sekä 5 green fee lippua (18 r.) Tawast Golfi in (pelilippujen saaminen
 edellyttää Tawast Golfi n jäsenyyttä)).

Lisätiedot: Arki-illan kurssit 17-20:
 ti-to 14.-16.5.  
 ti-to 28.-30.5.  
 ti-to 11.-13.6.      
 ti-to 2.-4.7.  
 ti-to 30.7.-1.8. 

 Pelkkä Green Gard-kokeen
 suoritus 80€  

Jatkokurssit 2013

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 golfi a jo harrastaville pelaajille. 
Yksilöllinen kertaus:  lähipelin tekniikan tarkistus, svingin perusteiden kertaus ja videoanalyysi.

Lisätiedot: Kurssipäivät:
 1. kurssi: ti 21.5. ja to 23.5. klo 18.-20.30
 2. kurssi: la-su 8.-9.6. klo 10-12.30
 3. kurssi: la-su 6.-7.7. klo 10-12.30

K e s ä n  2 0 1 3  G o l f k u r s s i t

Viikonloppukurssit (la klo 9-13 ja su klo 9-14):
11.-12.5.
18.-19.5.
25.-26.5.
1.-2.6.
15.-16.6.
29.-30.6.
13.-14.7.
20.-21.7.
10.-11.8.  

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  

Toimisto:
  Fax (03) 630 6120 tawast@tawastgolf.fi 
Sihteeri Anja Larramäki  (03) 630 6132 anja.larramaki@tawastgolf.fi 
Taloushallinto Mervi Tabermann  mervi.tabermann@tawastgolf.fi 
Toimitusjohtaja Lauri Manninen  044 330 6131 lauri.manninen@tawastgolf.fi 
 
Kenttä:
Kenttämestari Risto Tidenberg 044 340 5915 risto.tidenberg@tawastgolf.fi 
Apulaiskenttämestari Anssi Saarinen 044 330 6160

Klubiravintola: 
Ravintolapäällikkö Emmi Wickström 040 455 4362 emmi.wickstrom@tawastgolf.fi 

Golfopetus:
PGA Pro Hannu Kuussaari  040 506 2977 hannu.kuussaari@netti.fi 
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Suomen Golfkenttien
yhdistys - SGKY

S uomen golfkenttien 

yhdistys ry on perustettu 

vuonna 2002 huoleh-

timaan golfkenttien edunval-

vonnasta ja yhteistyöstä. SGKY 

edustaa golfkenttien omistajia 

suhteessa muihin golfin etujär-

jestöihin.

SGKY toimii golfkenttien väli-

senä yhteistyöelimenä, jossa 

voidaan keskustella alan tilan-

teesta ja ratkoa mahdollisia 

yhteisiä ongelmia.

Omistavien pelaajien eduista 

huolehtiminen on erittäin tär-

keää nykyisessä golfkenttien 

rahoitusmallissa. Yhdistys kehit-

tää parhaita käytäntöjä, joilla 

yksittäiset kentät voivat tarjota 

omistajilleen välineet omistaja-

arvon säilyttämiseksi vanhoilla 

kentillä ja kenttärahoituksen 

onnistumiseksi uusilla kentillä.

Syksyllä 2012 SGKY aloitti jul-

kaisemaan omaa lehteä. Yhdis-

tys osallistuu lehden avulla 

keskusteluun suomalaista gol-

fyhteisöä kiinnostavista aiheista 

ja tuo siihen golfosakkeenomis-

tajan vahvan mielipiteen.

SGKY järjestää vuosittain kou-

lutusta kenttien hallituksille, 

caddiemastereille ja valvojille. 

Lisäksi syksyisin järjestetään 

hallitusten puheenjohtajien ja 

toimitus/toiminnanjohtajien 

yhteiskilpailu ja tapaaminen.

SGKY huolehtii omistajien 

eduista muun muassa tuotta-

malla jäsenkentilleen Etu- ja Kul-

takortit, jotka mahdollistavat 

edullisen vastavuoroisen tutus-

tumisen toisiin kenttiin Suo-

messa ja muualla Euroopassa. 

Lisätietoa www.sgky.fi ■

Tawast Golf on liittynyt SGKY:n (Suomen Golfkenttien Yhdistys) 
jäseneksi ja nyt kaikilla Tawast Golfi ssa henkilökohtaisella pelioi-

keudella pelaavilla on mahdollisuus ostaa SGKY:n etukortti. Tawastia 
Golf & Country Club Oy:n osakkaalle etukortti maksaa 10€ ja vuok-
rapelaajalle 30€. 

Etukortti sisältää seuraavat edut:

● Etukortilla green fee 50 % alennuksella pelioikeuden haltijalle
 
● Etukortilla pelioikeuden haltija voi vierailla kaikilla Etukorttikentillä 
 50 % alennuksella normaalista greenfeestä. Etukortti lunastetaan  
 omalta kotikentältä. Etu on voimassa kerran kauden aikana ja ken-
 tät voivat tarjota Etukorttilaisille lisäalennuksia. Tarkkaile kenttien  
 internet-sivuja!
 
Kaudella 2013 Etukortissa ovat mukana ainakin seuraavat kentät:

1. Alastaro Golf
2. Archipelagia Golf Club
3. Gumböle Golf
4. HillSide Golf & Country Club
5. Hirvihaaran Golf
6. Hyvinkään Golf
7. Kankaisten Golf
8. Kotojärvi Golf
9. Kurk Golf
10. Lahden Golf
11. Loimijoki Golf
12. Meri-Teijo Golf
13. Nurmijärven Golfkeskus
14. Porvoo Golf
15. Rauma Golf
16. RuukkiGolf

17. SeaGolf Rönnäs
18. Suur-Helsingin Golf
19. Tuusulan Golfklubi
21. Hangolf
22. Hartola Golf
23. Hiekkaharju golf
24. Hiisi-Golf / Farmigolf
25. Ikaalisten Golf
26. Kaakon Golf
27. Keimola Golf
28. Kerigolf
30. Lakeside Golf & Country Club
31. Messilä Golf
32. Nevas Golf
33. Tawast Golf 
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Tawast Golf edustus-
pelaajat
Tulevana kesänä on edessä se 

mistä jo muutama kesä sitten 

kirjoitin: nuorten läpimurto kan-

salliseen eliittiin. Siitä on saatu 

merkkejä jo edellisinä vuosina 

ja vallan vaihtuminen edustus-

pelaajien keskuudessa on tosi-

asia! Tästä todisteena Ahavan 

Antin ja Nukarin Tuomaksen 

hienot otteet edellisenä kesänä 

mm. FT:llä ja ”Tupen” suve-

reeni esitys seuran mestaruus-

kisoissa elokuussa. 

Tawastin edustuspelaajat ovat 

varmasti yksi Suomen golfkent-

tien tiiviimmistä yhteisöistä. 

Joukkueen henki on loistava, 

kilpailuilmapiiri on erinomainen 

ja hienot tulokset vuosien var-

relta todistavat, että Tawastin 

lahjakkuuksista on onnistuttu 

kasvattamaan tefloninkovia kil-

pailijoita. 

Tulevalla kaudella edustus-

pelaajat hiovat pelikuntoaan 

heti keväällä harjoitusleirillä 

joka tuttuun tyyliin pidetään 

Salon Wiurilassa. Junnukou-

lun vetäminen kesän alussa on 

jo perinne.  Mestisviikonlop-

puna selvitetään kenelle kuuluu 

himoittu mestarin parkkipaikka 

sekä himoittu seuran mestarin 

kannu. Perinteikkäässä junnut-

edustuspelaajat Ryder Cupissa 

junnut tuskin vielä kokenutta 

kaartia yllättää, sen verran kova 

vanhemman kaartin kokemus 

ja henkinen ylivoima vielä on! 

Tulevan kesän kohokohtana 

ovat meidän isännöimät Junio-

reiden joukkue SM-kisat joissa 

TOP 5 sijoitus on joukkueel-

lemme hyvinkin realistinen.

Heikki Veteläinen
Edustuspelaajat

Edustuspelaajien
toimintasuunnitelma 2013
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Seuraa näitä pelaajia ensi kesänä:

Nuoret tähdet:

A N T T I  A H A V A
Pystyy parhaimmillaan kutosella 

alkaviin kierrostuloksiin. Lois-

tava tuloksen tekijä joka pystyy 

kympin sijoituksiin FT:llä. Kova 

kuntotreeni talvella sekä teho-

kas lajiharjoittelu tulevat näky-

mään ensi kesänä jos fokus 

pysyy työssä eikä yössä.

TUOMAS NUKARI
Seuran hallitseva mestari osoitti 

viime kaudella lahjakkuutensa 

ja ahkeran harjoittelun tuloksen 

merkityksen. Loistava lähipe-

laaja ja hyvähermoinen kilpailija 

on tulevana kesänä otsikoissa. 

Toivotaan, että Tupe ei kilpaile 

itseään uuvuksiin kun kahlaa 

FJT:n ja FT:n kilpailuja.

OULA MYLLYMAA
Pitkälyöntinen Oula väläytteli 

viime kesänä taitojaan ja omaa 

valtavasti potentiaalia menes-

tykseen. Tänä kesänä edessä 

iso harppaus parrasvaloihin 

edessä? 

Viime kesänä saavutettu ylivoi-

mainen Audi Tourin voitto on 

osoitus siitä, että Helge on yksi 

valtakunnan parhaita Tourin 

ulkopuolisia single-pelaajia. 

Draivit ovat tuttuun tapaan 

mailin pituisia ja viime kesänä 

ne napsahtivat ladulle useam-

min kuin koskaan aikaisemmin. 

Isolla miehellä on myös yllät-

tävän herkät kädet lähipelissä 

ja en ihmettele jos Audi Tour 

napsahtaa Bemari-miehen tilille 

tänäkin kesänä.

TOIVO ”TOPI” PÖNNI
M65 sarjan ranking-voittoa 

havitteleva henkisesti kova ja 

taitava Topi on siirtynyt täysi-

päiväiseksi golffariksi ja se tulee 

tuottamaan tulosta tulevana 

kesänä. Topin nälän tulevat kil-

paveikot pussihousuissaan tun-

temaan ensi kesänä. Seuramme 

senior-ykkönen nähdään jat-

kossakin palkintopallilla senk-

ku-Tourilla ja maanantaisin 

klubilla! ■

SANTTU MALIN
Viime kesän lyöntipelin SM-kiso-

jen 39. sija ei tullut sattumalta. 

Ensi kesänä vielä juniori-ikäi-

nen Santtu esittelee lyöntiva-

likoimaansa myös FT-Tourilla 

josta kovana harjoittelijana tun-

nettu Santtu tuo varmasti muka-

naan hyviä sijoituksia niin kuin 

maajoukkuepelaajalta odottaa 

sopiikin.

Seuran kokenut kaarti 

– kestotähdet

LASSE KARIKOSKI
Keskittyy tulevalla kaudella Mid-

Tourille ja on asettanut tavoit-

teekseen maajoukkuepaikan 

(kahdeksan joukkoon Tourilla). 

Tawastin erinomainen all-round 

pelaaja on hionut talvella fyy-

sistä kuntoaan, laittanut vihoit-

televan olkapään kuntoon ja on 

valmis menestymään. Nyt kun 

puttikin kulkee niin Midillä näh-

dään nälkäinen Lasse.

MARKO HELEN
Marko on vuodesta toiseen 

osoittautunut olevansa erin-

omainen kilpailija ja keskittyjä. 



Jokaisen SGKY:n jäsenyhtiön neljä parasta tasoituksen 
pudottajaa saa kutsun semifinaaliin Gumböle Golfiin. 
 
Semifinaali la 31.8.2013
Gumböle Golf (Par 70 - 5.221m)

Semifinaalin neljä parasta etenee finaaliin, 
joka pelataan lokakuussa Turkin Belekissä.

• semifinaaliin kutsutulla tulee olla  
voimassaoleva EGA tasoitus. 

• kutsutulla tulee olla pelioikeus  
jollakin jäsenyhtiön kentällä. 

• tasoituksen pudotus lasketaan prosenteissa

 
Alkukilpailu päättyy 15.8.2013. 

Pudota tasoitustasi kesän aikana 
ja voita matka Turkin Belekiin

SUURIN
PUDOTTAJA
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