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T alvi on taas kerran men-

nyt nopeasti ja itselläni 

talvi piti sisällään mat-

kan Orlandoon Klubi Manage-

reiden Maailman Konferenssiin.  

Tämä oli toinen kerta kun osal-

listuin kyseiseen tapahtumaan 

ja jälleen saamani oppi oli kor-

keatasoista ja varmasti hyödyl-

listä niin itselleni kuin Tawastin 

Klubin kehittämistäkin silmällä 

pitäenkin. 

Golftoiminta Suomessa on aika 

lapsenkengissä, jos meitä ver-

rataan esimerkiksi Amerikan 

suuriin yksityisklubeihin. Usein 

nämä suuret klubit pitävätkin 

sisällään myös muita aktiviteet-

tejä sekä runsaasti bisnes-

ajat telua ja meidän toiminta 

vai kuttaa enemmänkin urheilu-

seuratoiminnalta.

Voisimmeko vielä
oppia jotain?

On kuitenkin ollut hieno huo-

mata, että homman ydin on 

kuitenkin meillä kaikille sama: 

Miten pitää nykyiset osakkaat 

tyytyväisinä, miten saada uusia 

osakkaita ja miten kehittää toi-

mintaa unohtamatta perinteitä.  

On sitten business iso tai pieni, 

ovat nämä kuitenkin avainkoh-

dat onnistumiseen. Osakasajat-

telu on vahvassa nousussa myös 

meidän klubilla ja tulemme var-

masti lisäämään osakkaille 

suun nattuja etuja sekä osakkei-

den oikeuksia. 

Seuran jäsenet ovat jäsenten 

yhteenkuuluvuuden kannalta 

olennaisin osa ja heidän varaan 

rakennetaan klubikulttuuria, 

mutta ei pidä kuitenkaan unoh-

taa, että osakkaat ovat kuiten-

kin ne jotka vastikemaksuillaan 

kattavat n. 70 % Tawast Golfin 

golftoiminnasta. Osakkaat ovat 

aikoinaan mahdollistaneet ken-

tän rakentamisen sekä myö-

hemmin kentän kehittämisen.

Konferenssissa huomasin, että 

vaikka olemme klubina verrat-

tain pieni, niin meillä tehdään 

kuitenkin paljon asioita, joista 

voin olla ylpeä ja joista muut 
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voivat ottaa oppia. Yksi täl-

lainen asia on ehdottomasti 

meidän junioritoiminta mak-

suttomine golfkouluineen sekä 

lähialueen koulujen mukaan 

ottaminen toimintaan. Sain run-

saasti positiivista palautetta 

”isosta” maailmasta liittyen 

meidän juniorirekrytointiin ja 

tiedän, että olemme menossa 

oikeaan suuntaan. Suuntaan, 

joka jossain kohtaa johtaa mei-

dät takaisin tilanteeseen, että 

pelioikeuksista tulee pulaa ja 

osakkeen arvo alkaa taas nou-

semaan. 

Tärkeää on tietysti meidän 

kaikkien usko omaan toimin-

taamme ja positiivisen sanan 

levittäminen. Olen ennenkin 

sa nonut samaa, että levite-

tään positiivista sanaa ympäril-

lemme ja ohjataan negatiivinen 

palaute suoraan meille klubilla 

töitä tekeville. Palaute on aina 

arvokasta! Palautetta voit hel-

poiten antaa Tawastin kotisivu-

jen (etusivulla) palautteenanto 

sovelluksella. ■

Järjestäjä: CMAA, Club Managers 
Association of America

Maailman laajuinen klubijohta-
jien konferenssi pidettiin Orlan-
dossa 4-8.2.2104. Konferenssissa 
oli noin 2 500 osanottajaa 28 eri 
maasta. Ulkomaalaisia osanottajia 
oli noin kaksi sataa ja Suomesta 
toimitusjohtajia oli mukana viisi 
kappaletta. 

Luentoja järjestettiin joka päivä 
kymmenittäin ja osanottajat valit-
sivat päivän aikana itselleen mie-
luisat luennot. Päivät alkoivat kello 
8:00 ja päättyivät klo 18:00 pin-
taan. Luentojen aiheet vaihteli-
vat laidasta  laitaan. Itse valitsin 
aiheeksi muun muassa markki-
noinnin, ravintolapalvelut, uusien 
jäsenien hankinta, nykyisten 
jäsenien säilyttäminen sekä yksi-
tyisklubien palvelut. Lisäksi kävin 
luennoilla, jotka käsittelivät joh-
tajuutta ja ryhmähengen rakenta-
mista.

Alla muutama esimerkki luentojen 
aiheista: 

* When Losing a member We   
 have to Gain a Customer
*  Life Balance
*  Beyond The Gold (Brian Clay)
*  Thinking and performing 
 outside the Box: 
 How to posively differentiate
 your club and community in
  Today’s crowded market.
* Leverage Leadership

Perusluentojen lisäksi oli keskuste-
lutilaisuuksia, jotka oli suunnattu 
kansainvälisille klubijohtajille. 
Näissä tilanteissa pääsimme esit-
tämään omia näkemyksiämme ja 
keskustelemaan ”tämän päivän 
ongelmista”, jotka koskivat enem-
mänkin Eurooppaa.

Yhteenvetona totean, että olemme 
Tawastissa oikeilla jäljillä ja meidän 
tarvitse palveluiltamme vastata 
suurta yksityisklubia mutta meillä 
on varmasti asioita, joista voimme 
ottaa opiksi kehittäessämme omaa 
klubiamme. ■

Lauri Manninen

World Conference, Orlando



Kesällä 2014 pelataan viikoilla 31 
ja 32 Suomen yritysgolfin mestaruuksista 
World Corporate Golf Challenge kiertueella. 
Tawast Golfin osakilpailun 2 parasta pääsee Suomen 
finaalin, josta paras pari matkaa maailman finaaliin! 
Lisäksi 5 parasta paria palkitaan tuotepalkinnoilla.

WCGC on parikilpailu, missä vähintään toisen pelaajan on edustettava 
yritystä, minkä nimen alla kilpailijat pelaavat. Kilpailutulokseen lasketaan 
molempien parien yhteenlaskettu pistebogey-tulos. 

Haasta kaverisi mukaan!
Ilmoittautuminen caddiemaster@tawastgolf.fi
Kilpailumaksu 200 €/pari, sis. lounaan.
Lisätiedot olli.tapola@tawastgolf.fi tai 044 3244343
Kilpailun tuotto menee lyhentämättömänä Tawast Golfin junioritoimintaan

”BRINGING THE WORLD 
OF BUSINESS TOGETHER”

WORLD CORPORATE 
GOLF CHALLENGE

 
uuksistta

Vuoden 2013 kisan 
Sotogrande, Espanja

Sinun 

seuraava 

www.sgky.fi   •   www.worldcorporategolfchallenge.com
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Juhlavuosi ja 
pelinopeudesta vol 2.

S äästä ei tarvitse tällä 

pals talla enää kirjoit-

taa - sen näkee lasista ja 

il moja on pidelly!

Talviharjoittelun puutetta pää-

see kauden aikana kuromaan 

umpeen uusissa puitteissa. Ran-

nan uudesta harjoitusaluees ta 

saadaan Tawastiin ja Hämeen-

linnan seudulle pitkään kai-

vattu treenipaikka. Kentän ja 

perus harjoittelupaikkojen 

ohel la Tawast Golf tarjoaa tule-

vana kesänä mahdollisuuden 

myös pieniin peleihin ja pelin-

Puheenjohtajan
corneri

omaiseen harjoitteluun. 

Uusi harjoitusalue toimii 

loisto-ohjelmanumerona 

myös esimerkiksi firman 

kesäpäivien järjestämi-

seen tai kaveriporukan 

illanistujaisten alkuoh-

jelmaksi. Kentän pro:t 

voivat järjestää ope-

tuksen ohessa pientä 

lähipelikisaa ja klubin 

saunoille (juuri remon-

toitu) sekä ravintolaan 

voi mennä jatkamaan 

iltaa. Hyvä vaihtoehto 

jokavuotiselle virkistys-

päivien kesäteatterille tai sisä-

vesiristeilylle. Aktivoitumista, 

porukalla lystiä ja ehkä kos-

ketusta uuteen lajiin. Puitteet 

ainakin ovat kohdillaan. Vara-

uksien suhteen yhteydenotot 

toimistoon.   

Tawast Golfin omana toimin-

tana vuoden verran harjoitettu 

klubin ravintolatoiminta on 

kerännyt kehuja ja pienen posi-

tiivisen tuloksenkin. Jatkolle on 

siis täydet edellytykset. Kehitet-

tävää toki riittää, mutta pelaajat 

ovat löytäneet ”oman” ravin-

tolan pelipäivien lisäksi sekä 

lounasravintolana että juhlien 

järjestämispaikkana. 

Kentän kuntoon tehdään uutta 

oma

Uus
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hienosäätöä kun 25. toimin-

tavuoden kunniaksi greenien 

suhteen siirrytään ”perästäkä-

veltäviin leikkureihin”. Perintei-

set päältäajettavat greenikoneet 

siirretään sivuun. Lopputulos 

on viimeistellympi ja käsityön 

leima on jatkossa uusi standardi 

myös Tawastin viheriöillä.

Esimerkkejä uusista seuratoi-

minnan terävöittämistoimista 

juhlavuodelle ovat uudet kilpai-

lut, jäsenistön ja erityisesti jun-

nujen opetukseen resurssien 

lisääminen, juniorien alennetut 

jäsenmaksut ja peliajat ilman 

green cardia, barbeque-illat 

sekä tietysti kauden päätteeksi 

pidettävät seuran neljännes-

vuosisatajuhlat. Eikä unohdeta 

seuran eri toimikuntien erit-

täin aktiivista toimintaa pelaa-

jien iloksi. Kannattaa osallistua. 

Täyttä vastinetta maksuille.

Oikein hyvää seuran juhlakautta 

toivottaen! ■

Jussi Rouhento

Ps. Ja siitä pelinopeudesta.  

Ongelma ei toki ole yksin mei-

dän, mutta ikävä kyllä hienon 

kenttämme murheista suu-
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rimpia. Syytä kannattaa hakea 

läheltä eli meistä pelaajista. 

Kentän puolesta kyllä pystyy 

pelaamaan nopeasti ja aina syy 

ei ole niissä edessä pelaavissa. 

On tilastollista faktaa, että suu-

rin syy golfin lopettamiseen on 

pelikierrosten ajallinen kesto! 

Tiipaikat eteen, greenit hitaiksi 

ja raffit lyhyiksi – perinteisiä 

uskomuksia kierrosnopeuden 

petraantumiselle. Ehkä näin, 

mutta vähän hölmöjä laastareita 

ongelmaan.  Mitä jos oikeasti 

myös pelattaisiin nopeammin. 

Aikaa kuluu ainakin kävelyyn, 

valmistautumiseen, mittailuun 

ja pallon hakemiseen. Tämän 

kaiken jos tekee esimerkiksi 

vain neljänneksen nopeammin, 

niin kierrosajasta lähtee sano-

taan nyt vaikka noin tunti pois. 

Miltä kuulostaisi? Saarivaltioissa 

nopea peli osataan, on osattu 

aina. Kenttiä ei todellakaan ole 

viritetty helpoiksi / nopeiksi 

pelata. Ruoka on toki pahaa 

(makuasia), mutta pöytätavat ja 

pelinopeus ovat kunnossa. Kult-

tuuri ja ”kotikasvatus” pelino-

peuteen liittyen on vaan niin eri 

levelillä. Ohjataan pelinopeutta 

omalla esimerkillä ja pelinopeu-

desta voi puhua muille pelaajille 

olematta siinä tympeä. Tarkoit-

taa sitä, että otetaan myös peli-

nopeuteen liittyvät keskustelut 

ja vinkit vastaan vetämättä her-

nettä nenään (koskee niin ikään 

jo meitä pitkään pelanneita mie-

hiä!). Nopea peli ei ole hauskuu-

desta, tuloksesta tai peli-ilosta 

pois. Ideoita pelinopeuden 

parantamiseen otetaan vastaan. 

Keppiä vai porkkanaa?
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Tawast Golfin osake
- mihin matka?

joiden osakkeita tarjottiin ilmai-

seksi. Joissakin ääritapauksissa 

myyjä joutui jopa maksamaan 

päästäkseen eroon osakkees-

taan.

Mistä tämä sitten johtuu? Mieli-

piteitä ja ajatuksia eri syistä on 

monia. Yksi on varmasti se, että 

tarjonta ylittää kysynnän. Golfin 

suosio ei jatka enää voimasta 

kasvuaan. Pelaajia Suomessa on 

vajaat 150 000 henkeä ja suur-

ten golfikäluokkien siirtyessä 

tulevina vuosina pois kentiltä, 

tarvitaan uusia nuoria pelaajia 

osakkeita ostamaan.

Internet tarjoaa kanavan pelilip-

pujen helppoon myyntiin. Myös 

erilaiset etäjäsenyydet antavat 

mahdollisuuden pelata halvem-

malla kuin vastikepelaaminen. 
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Tawast golfin osakkeen arvo 2005 - 2013 

Lähde: osakerekisteriin merkityt muutokset 

G olf-osakkeen omista-

minen oli vielä 2000-

luvun alussa merkki 

vauraudesta, jopa arvostuk-

sesta. Ajateltiinpa osaketta 

tuolloin myös hyvänä sijoituk-

sena. Arvo nousi ja jälkimark-

kinat kukoistivat. Pääasiassa 

osake kuitenkin hankittiin, 

koska haluttiin turvata mahdol-

lisuus pelaamiseen omalla ken-

tällä.

Mutta sitten tapahtui jotain. 

Golf-osakkeiden arvo on laske-

nut viime vuosina romahdus-

maisesti. Tämä on johtanut 

pahimmillaan siihen, että esi-

merkiksi Helsingin Sanomien 

viime kesänä tekemän tutki-

muksen mukaan Suomesta 

löytyi kymmenen golfkenttää, 

Pelaamisen eri mahdollisuudet 

ovat näin kasvaneet eikä omaan 

kenttään ja klubiin sitouduta 

enää niin kuin ennen.

Talouden yleiset suhdanteet 

heijastuvat osaltaan golf-osak-

keisiin kuten muuhunkin arvo-

paperikauppaan – kun ihmisillä 

on rahasta tiukkaa, on gol-

fosake usein se ensimmäinen 

realisoitava asia. 

Syitä on varmasti monia muita-

kin, mutta tärkeämpää on keksiä 

miten golfosakkeiden alamäki 

voitaisiin kääntää. Lähes kai-

killa kentillä osakkeenomistajia 

jo suositaan peliaikoja varatta-

essa ja yhä useammin vieraspe-

laajat toivotetaan tervetulleiksi 

vain tiettyinä viikonpäivinä. 

Löytyypä Suomesta jo muutama 

lähes kokonaan vain osakkeen-

omistajille tarkoitettu kenttä, 

esimerkiksi Hill Side Golfin toi-

nen kenttä sekä Nordcenter 

Raaseporissa (vain maanantai-

sin kenttä auki vieraspelaajille). 

Osakkaat saavat myös yleisesti 

alennuksia ravintoloista, ope-

tuksesta, green feen hinnoista 

vieraille jne. Pienet asiat kuten 

esimerkiksi vain osakkaille 

varatut parhaat parkkipaikat 

klubin vierestä tai osakkaiden 

yhteiset tapahtumat seurahen-
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keä kasvattamaan vaikuttavat 

myös myönteisesti mielikuvaan 

osakkeen omistamisesta. 

Vaikka oheisesta kuvasta 

käy ilmi, että keskimääräi-

nen Tawastin osakkeen (A ja 

B-osake) markkina-arvo on las-

kenut vuosien aikana, olemme 

kuitenkin pärjänneet selvästi 

maan keskiarvoa paremmin. 

Talouden suhdanteisiin emme 

voi vaikuttaa, mutta tekemällä 

asiat vieläkin paremmin ja 

kehittämällä Tawastia edelleen 

halutummaksi yhteisöksi, antaa 

tämä meille jatkossa taloudel-

lisen mahdollisuuden suosia 

osakkeen omistamista selvästi 

nykyistä enemmän. 

Tawastin nykyinen positiivi-

nen kierre tulee jatkossa näkyä 

selvemmin kentän omistajien 

hyvinvointina ja oheisen käyrän 

suunnan muutoksena! ■

Topi Tiitola

   Uudet  (vanhat)
Naiset:  Keltainen  CR  76,9  (77,1)  
  SLOPE 145  (137) 
 Sininen CR 74,4  (74,8)
  SLOPE 140  (132)
 Punainen CR 74,0  (72,7)
  SLOPE 139  (127)

Miehet: Valkoinen CR 73,2  (73,9)
  SLOPE 137  (134)
 Keltainen CR 71,3  (71,3) 
  SLOPE 133  (131)
 Sininen CR 69,3  (69,4)
  SLOPE 129  (127)
 Punainen CR 69,0  (67,7)
  SLOPE 128  (123)

TAWAST GOLFIN UUSI
COURSERATING:

Gol n terveysvaikutukset
  Yhdellä golfkierroksella palaa kaloreita roppakaupalla 

 (n. 1200-2000 kcal).
  Pitkäkestoinen, matalalla sykkeellä tapahtuva liikunta  

 vähentää oleellisesti riskiä sairastua diabetekseen ja  
 sydän- ja verisuonitauteihin.

  Liikkuminen kauniissa ympäristössä, hyvässä seurassa  
 vapauttaa elimistöstä endor ineja eli ns. hyvän olon 
 hormoneja (ei niillä, jotka ottavat kierroksensa liian 
 vakavasti ja katkovat mailojaan).

  Keskittyminen, lyönnin suunnittelu, lyönnin vaatima   
 koordinaatio ja pallon seuraaminen on aivoille erittäin  
 hyvää aktivointia.

  Golf on oivallinen harrastus tavata ystäviään ja luoda  
 uusia ystävyyssuhteita.

  Kaikki edellä mainittu vähentää stressiä ja alentaa 
 verenpainetta.

  D-vitamiinin saanti on taattua ja luustokin saa 
 tarvitsemaansa kuormitusta kävellessä.

            Auli Ahopalo
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Tawast Golf ry:n varsinainen kokous 24.3.2014:
* Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Vahvistettiin vuosimaksut vuodelle 2014. Päätettiin pitää aikuisten jäsenmaksujen suuruudet ennallaan

 Aikuiset 104€. 19-20 vuotiaiden jäsenmaksun suuruus on 52€ (2013: 104€) ja alle 18 vuotta jäsenmaksua 

 laskettiin ja se on nyt 25€ (2013: 52€)

* Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 

 Vahvistettiin vuokrapelaajien maksut:

 Alle 25- vuotiaat ja vuonna 2014 aloittavat 760€
 Muut vuokrapelaajat 880€. Kevät-tarjous 830€.

 Junioripelikausimaksut:

 - 15 v. ja alle 130€ (2013 = 130€)

 - 16-18 v. 180€ (2013 = 180€)

 - 19-20 v. 280€ (2103 = 280€)

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

 Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Rouhento sekä hallituksen jäseniksi Marko Helén (kapteeni), Heikki Veteläi- 

 nen (edustuspelaajat), Auli Ahopalo (naiskapteeni), Leena Merisalo (klubitoimikunta), Lasse Karikoski 

 (kilpailu- ja tasoitustoimikunta), Noora Lavonen (junioritoimikunta), Heikki Aaltonen (senioritoimikunta) ja  

 Kari Nylander.

 Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Siltala, HTM ja Jari Määttänen, KHT.

 Kokouksessa päätettiin ry:n 49 äänen käyttämisestä Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokouksessa  

 26.2.2013. Hallitus ehdotti, että ääniä käytetään henkilövalinnoissa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous 24.3.2014:
* Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Päätettiin, että tilikauden voitto 62 622,68 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille hallituksen ehdotuksen   

 mukaisesti.

* Toimitusjohtaja Lauri Manninen selvitti kokousväelle, että vuoden alussa haltuun otettu ravintolatoiminta oli  

 hyvä ratkaisu niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Ravintolatoiminta tuotti voittoa hieman yli 70 000€ ja  

 vertailun vuoksi aikaisempina vuosina vuokratulo on ollut 10 000€ per vuosi.

* Master Planin osalta toimitusjohtaja selvitti, että työt on saatu päätökseen (pois lukien väylän 15. punai-

 nen tiipaikka. Tiipaikka saadaan kuitenkin pelikuntoon heti keväällä siirtonurmella). Master Plan toteutettiin  

 budjetoidusti ja hieman suunniteltua nopeammin.

 - Lauri Manninen toi lisäksi esille, että klubilla on käynnissä kylpyhuoneiden sekä saunojen remontti. Tilat  

 korjataan kokonaisuudessaan ja työt saadaan valmiiksi ennen golfkauden alkua.

 - Kenttämestari Risto Tidenberg kertoi, että kenttä on talvehtinut todella hyvin ja kenttä saataneen auki   

 viime vuotta aiemmin. Uudet perästä käveltävät griinileikkurit saapuvat keväällä ja niillä saadaan varmasti  

 Tawastin griineistä entistä paremmat.

Kokouksen muut päätökset:

* Vahvistettiin budjetti 2014 

* Päätettiin vastikkeen suuruudeksi 760€.

* Vahvistettiin hallituksen lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseniksi valittiin Topi Tiitola,  

 Jussi Rouhento, Meiju Honkavuori, Pekka Nenonen ja Sampo Liusjärvi. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka 

 Siltala, HTM ja Jari Määttänen, KHT.
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O ikein hyvää kevättä 

Tawastin Tuulien luki-

joille!

Golfkenttämme on talvehtinut 

erinomaisesti. Erinomaista tuu-

ria ja oikein ajoitetut työtoi-

menpiteet oikeilla työtavoilla 

ja aineilla koituvat nyt meidän 

kaikkien riemuksi!

Nyt kirjoitushetkellä 4.3. on sää 

+3 astetta päivällä ja yöksi on 

luvassa pientä pakkasta. Täl-

lainen säätyyppi sopii todella 

hyvin, ja sitä on nyt luvassa 

eteenpäinkin ainakin 10 seu-

raavaa päivää. Joten silloin on 

jo kuukauden puoliväli, kevät 

on jo todella lähellä, sekä ken-

tän avaaminenkin.

Ensimmäiset joutsenet len-

sivät kohti pohjoista tänään 

klo.11.30 konehallin ylitse, ajat-

telin että se tapahtuisi kuukau-

den lopussa, mutta hyvä näin.

Viheriöt ovat talvehtineet 

100%:sti, mikä on kyllä uusi 

kokemus omalla urallani. 

Viheriöiden hoidossa siirrymme 

kohti kansainvälistä huippua, 

alamme leikkaamaan niitä 

ns.singelikoneilla.

Singelikoneet ovat perässä 

käveltäviä koneita. Tulee kape-

ampaa raitaa, leikkuita/m tulee 

enemmän, voimme tasapainot-

taa viheriöiden vierintänopeu-

det samalle tasolle keskenään, 

sekä viheriöistä tulee nopeam-

mat. Leikkuri on myös huo-

mattavasti hellävaraisempi 

viheriölle ja sen ympärysalu-

eelle. Joten murtumia ei tule.

Herkät uudet viheriöt ovat 

onnessaan saadessaan täl-

laista kohtelua, samoin työn-

tekijöiden hyvinvointi lisääntyy 

oleellisesti, koska tulee hyvä 

aamulenkki, joka virkistää kum-

masti. Aamuinen unihiekka 

karisee  silmäkulmasta!

Viheriöille tulen käyttämään 

myös kasvuhormonia, auksii-

nia, joka hillitsee pystykasvua, 

energia suuntautuu sivukas-

vuun (paikkautuvuus) sekä 

juuristoon. Toimenpide tulee 

lisäämään rönsyröllin määrää 

viheriöillämme, mikä on toivot-

tavaa. Viime kauden kokemuk-

set Suomen golfkentiltä tämän 

aineen käytöstä rohkaisivat 

minuakin siihen.

Ympäristön viihtyisyyden paran-

taminen saa jatkoa tänä vuonna, 

mm. tee 1 kivikkoryhmään tulee 

istutukset heti keväästä. ”Sillat” 

kentällä kaipaavat parannusta, 

joko puulla tai lohkarekivellä 

teemme ne parempaan kun-

toon. Bunkkereiden laitoja jat-

kamme viime vuoden malliin, 

on tarkoitus tehdä niistä aina-

kin Euroopan kauneimmat!

Uusi harjoitusalue rannassa 

voidaan ottaa käyttöön. Heinä 

on hyvin juurtunut ja hyvässä 

kasvussa, eikä sielläkään ole 

homeita.

Tällaisia talvia toivomme li-

sää!!!

Ainoa asia mikä harmittaa on, 

ettei tullut hiihdettyä yhtään, 

oli minulle ensimmäinen talvi.

Mutta tulevaa pyöräilykautta 

innokkaana odottelen, ja ilman 

muuta golfkauttakin! ■

Kevätterveisin,

Risto Tidenberg

ps. hymyillään kun nähdään, 

voi nykäistä hihasta jos on jota-

kin kentän kehittämiseen liitty-

vää…

Uusi 
harjoitusalue 

avataan 
keväällä!
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uudet tuulet!
Tawastissa puhaltaa

”E i saa jäädä tuleen 

makaamaan”, van-

 ha sa nonta pi tää 

paik kaansa. Tawastissa tämä 

on mie lestäni hyvin hallussa, 

viime aikoina on tapahtunut 

paljon, toimitusjohtaja, ry:n 

puheenjoh taja, kenttämestari, 

hallitusten kokoonpano on vaih-

tunut, kenttää on uudistettu 

jne… Uudet tuulet siis puhalta-

vat. Näin pitääkin olla. Edellisiin 

lauseisiin peilaten tämä tai-

taa olla myös minun viimeinen 

kausi kapteenina mikäli mitään 

mullistavaa kauden aikana ei 

tapahdu. Toivoisin avointa kes-

kustelua, kommentteja, mielipi-

teitä kaikesta toiminnasta, myös 

kapteenin toiminnasta. Yleensä 

kun on hiljaista niin kaikki on 

hyvin, mutta aina sitä kaipaa 

palautetta niin positiivista kuin 

negatiivistakin. Mitä uudistuk-

sia kaivataan ja kuka voisi olla 

seuran tuleva kapteeni?

Suomen talvi!

Välillä se on todella pitkä ja 

luminen, toisinaan lyhyt ja 

lumeton niin kuin tänä vuonna. 

Aina kuulee sanottavan että 

annamme muille etumatkaa 

kun saavat pelata ja harjoi-

tella ympäri vuoden. Tässä asi-

assa olen eri mieltä, onneksi 

meillä Suomessa on talvi ja tau-

koa golfista, on aikaa kehittää 

fysiikkaa ja mahdollisesti myös 

korjata tekniikkavirheitä. Har-

joitteluun jää joka tapauksessa 

enemmän aikaa kuin kesällä. 

On aikaa harjoitella lähipe-

liä varsinkin puttitekniikkaa. 

Kyllä sitten kesällä on aikaa 

ja intoa pelata kierroksia, toki 

pitää muistaa myös ylläpitää 

fysiikkaa. Juniorit ovat huhu-

puheiden mukaan harjoitelleen 

todella ahkerasti fysiikkaa pul-

lerihallin uusilla laitteilla, hyvä 

näin. Mielenkiinnolla odotan, 

kuinka monta metriä häviän 

draivimitoissa tämän talven jäl-

keen junnuille! :-). Mutta toi-

saalta kun kuuntelee klubilla 

pelaajien puheita niin jokai-

selle on tullut ainakin 20 metriä 

lisää pituutta draiveihin (kii-

tos varmaan välinekehityksen)! 

Tulee aina mieleen, että onko 

se lyöntipituus tärkein golfarin 

ominaisuus?! Tilastoimalla saa 

tarkempia lukuja sekä analyy-

Kapteenit vas. Kari Anttonen, Toivo Pönni ja Marko Helén.
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sejä omasta pelistä, mitä pitää 

kehittää ja missä ovat vahvuu-

det. Esim. griiniosumat sinäl-

lään ei kerro totuutta, mutta jos 

tilastoit esim. kuinka kaukaa 

on ensimmäinen putti lähtenyt, 

se kertoo jo paljon enemmän. 

Ketä kiinnostaa… ainakin niitä 

pitäisi kiinnostaa jotka aikovat 

kehittyä ja tähtäävät ylemmälle 

tasolle.

Kenttä!

Uskoisin että kenttä on tänä 

kesänä SUPER-kunnossa, 

remontit ovat takana ja kent-

tämestari on ehtinyt harjoitella 

yhden kauden kentän kanssa. 

Vaaditaan jokainen itseltämme 

hieman lisää, tämä koskee niin 

kenttämestaria, kenttähenki-

lökuntaa, kesäharjoittelijoita 

ja ennen kaikkia meitä pelaa-

jia. Kenttähenkilökunta huoleh-

tii että kenttä on aina hyvässä 

kunnossa ja pelaajat huolehti-

vat AINA lyöntijälkien korjaa-

misesta. Näillä pienillä toimilla 

jotka eivät ole mahdottomia 

toteuttaa, meillä on kenttä aina 

loistavassa kunnossa. Eikä tässä 

vielä kaikki, Tawast on päättä-

nyt hankkia tulevaksi kesäksi 

uudet griinileikkurit, ”käsileik-

kurit”… MAHTAVAA! 

”LITE BÄTTRE” Curt Lindström

Lähipelialue!

Uusi lähipelialue avataan tänä 

kesänä, aina ei tarvitse lyödä 

rangelle sillä isoimmalla mai-

lalla vaan välillä voi harjoi-

tella niitä vaikeimpia lyöntejä 

eli 30-70 m lähestymisiä niin 

sanottuja puolikkaita lyöntejä. 

Mielenkiintoista millaisen suo-

sion tämä alue saa, onko niin 

että juniorit ottavat kierroksen 

jälkeen pientä lähipelikisaa alu-

eella vai ketkä alueen valtaavat. 

Aika näyttää millainen harjoit-

telualue tämä on, vaikea vielä 

kuvitella mitä/miten alueella voi 

harjoitella ja missä kunnossa 

lyöntipaikat ja griinit pysyvät. 

Alueen pelisäännöt tarkentuvat 

kauden mittaan, muuten pätee 

samat säännöt kuin kentälläkin, 

varovaisuus päällimmäisenä ja 

toisaalta muistetaan korjata ne 

alastulojäljet griineillä ja korja-

taan lyöntijäljet. Kiitos jo etukä-

teen. ■

Hauskaa pelikautta kaikille!

Marko Helén
kapteeni
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Junioritoimikunnan
tuulahdus

K esä tulee kovaa vauh-

tia ja on aika keskit-

tyä tulevaan kesään. 

Junoiritoimikunnassa on tapah-

tunut muutoksia ja väki vaih-

tunut. Nyt voi todeta, että taas 

yksi ikäluokka on kasvanut 

lähes aikuisiksi. Jos sitä ei muu-

ten huomaa niin siinä vaiheessa 

viimeistään kun junioritoimi-

kunnassa rupeaa väki vaihtu-

maan syystä että lapset ovat 

kasvaneet jo isoiksi ja uuden 

ikäpolven nuoret ovat tuoneet 

tuulahduksen Tawastin klubi-

miljööseen. Toimikuntaa kasai-

lemme parasta aikaa kasaan 

ja mukana tällä hetkellä toimi-

kunnassa ovat Otto Kuronen, 

Jari Virtanen, valmennuksesta 

vastaava Olli Tapola ja tämän 

tarinan kertoja. Muutama vielä 

mukaan mahtuisi, vink,vink.

Talven tapahtumista sen ver-

ran kerron, että ympärivuotinen 

harjoittelu junioreiden osalla on 

lisääntynyt. Tällä hetkellä meillä 

on ollut junnuissa kaksi tsemp-

pariryhmää, yksi tiger-ryhmä ja 

pikkujunnut. Valmennuksesta 

on talven ajoilta vastannut 

Juha Hakulinen. Olli Tapolan 

hypätessä mukaan remmiin 

huhtikuun alusta, ottaa Olli 

vetovastuun myös juniorival-

mennuksesta. Ollin apuna val-

mennuksessa on Petra Malin. 

nen harjoitteluryhmä on kerran 

viikossa kokoontunut talvella-

kin pullerinhallissa. Aloitimme 

myös yhteistyön HPK:n juniori-

jääkiekon ja Steelersin kanssa 

ja toteutamme toisen golf-

koulun johon voivat osallistua 

HPK:n junnut sekä salibandyn 

junnut. HPK:n ja Steelersin jun-

nuille suunnattu golfkoulu jär-

jestetään kesäkuun toisella 

viikolla samalla tavalla kuin 

ensimmäisen viikon golfkoulu. 

Teemme myös yhteistyötä 

Tuuskin kiekkokoulun kanssa, 

jossa jääkiekkoilijanalut pää-

Petra on myös ollut mukana 

junnujen harjoitusten vetäjänä 

koko talviharjoittelun ajan.

Tulevasta kesästä sen verran 

kerron, että jo perinteeksi muo-

dostunut ilmainen golfkoulu 

järjestetään tänäkin vuonna 

kesäkuun ensimmäisellä vii-

kolla. Kaikki lapset mukaan 

tutustumaan lajiin, jos vielä ei 

ole ollut. Perheen pienimmätkin 

ovat tervetulleita mukaan sillä 

jo kohta vuoden pyörinyt alle 

kouluikäisten ryhmä on saanut 

suosiota niin, että ympärivuoti-
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sevät kokeilemaan golfia tuke-

vana lajina jääkiekon rinnalle. 

Junnukisoja pyrimme muu-

taman järjestämään kesän 

aikana ja seuran mestaruuski-

soihin pyrimme saamaan jun-

nuille omat kategoriat. Paljon 

siis touhua tiedossa. Jos aikaa 

on ja et tiedä mitä ylimääräi-

sellä vapaa-ajallasi teet, niin 

tule ihmeessä mukaan nautti-

maan junioreidemme mahta-

vasta seurasta. Oma pelitaitosi 

ei ole mittari junnutyön tekemi-

selle, mukaan voivat tulla kaikki 

innokkaat ja halukkaat.

Tälläinen menneen talven ja 

tulevan kesän tuulahdus junnu-

toiminnasta.

Terveisin,

Noora Lavonen

Muutoksia junioreiden
pelimaksuihin:

Jäsenmaksut:

Juniorit 18-20 v. 52 € 

Juniorit  alle 18 v. 25 €

Pelikausimaksut:

Juniorit 15 v. ja alle 130 €

Juniorit 16-18 v. 180 €

Juniorit 19-20 v. 280 €

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 3.– 5.6. 
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 30.5.2014

Golfkoulun jälkeen harjoittelua voi  jatkaa
  ohjatussa ryhmässä läpi kesän.
(Kesän harjoittelu maksullista)

Tervetuloa 
mukaan
Tawast Gol n
junioritoimintaan!
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K ylläpä voivat talvet olla 

erilaisia. Kun viime tal-

vena sai metsän sii-

meksessä hiihdellä pitkälle 

kevääseen, ovat vastaavasti 

tämän talven lylyn lykinnät jää-

neet ainakin allekirjoittaneella 

yhden käden sormin lasketta-

viksi tykkilumikokemuksiksi 

Ah veniston moottoriradan mai-

semissa. Lyhyt ja pääosin lauha 

talvi toivottavasti kuitenkin 

merkitsee sitä, että saamme 

kesällä nauttia hyväkuntoisesta 

kotikentästämme. Tätä kir-

joittaessani (14.3.) on Tawast 

Golf ollutkin jo muutaman päi-

vän auki talvigriineille. Golf-

kaudesta 2014 näyttäisi siis 

muodostuvan melko pitkä.

Kilpailukalenteri näyttää varsin 

mielenkiintoiselta. Kisakausi 

lähtee käyntiin perinteisesti 

Members Onlylla, jonka kisa-

tuotoista osa lahjoitetaan Uusi 

Lastensairaala – hankkeen tuke-

miseen. Avoimia kisoja kesän 

mittaan on kymmenkunta, joista 

tässä yhteydessä nostan esiin 

uutena ja toivottavasti perin-

teeksi muodostuvana kilpailuna 

helatorstaina (29.5.) järjestet-

tävän Hämeenlinnan avoimen 

mestaruuskilpailun. Kilpailua 

esi tellään tarkemmin toisaalla 

tässä lehdessä. Tawast Golfin 

mestaruudet eri sarjoissa rat-

kotaan tänä vuonna jo elokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna. 

Viime vuonna ”mestiksiin” osal-

listui upeat 151 pelaajaa, eikö-

hän pyritä tänä vuonna ainakin 

samaan?

Kisakauden päättää lokakuussa 

Everybody päättäjäisillallisi-

neen. Sitä ennen on paremmuuk-

sia ratkottu muiden muassa 

toukokuun scrambleissä, 

seuran reikäpeleissä ja hei-

nä-elokuun suosituissa ja hyvä-

maineisissa henkilökohtaisissa 

kilpailuissa. Kilpailukalenteria 

voi tutkailla tarkemmin Tawas-

tin nettisivuilla. Kilpailuihin 

kan nattaa osallistua rohkeasti, 

sillä vaikka ei välttämättä aina 

menestystä tulisikaan, on pal-

kintona usein uusia tuttavuuk-

sia ja hauskoja kokemuksia. 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan 

puolesta toivotan oikein läm-

mintä kesää kaikille! ■

Lasse Karikoski
Kilpailutoimikunta kävi viime kesänä vierailulla Tahkolla, vas. Antti Punkari, 
Auli Ahopalo ja Lasse Karikoski.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan
terveiset
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• Kilpailukalenteri 2014 •

KILPAILUKALENTERI •  KILPAILUKALENTERI  •  KILPAILUKALENTERI  

TOUKOKUU      

LA 3.5. 9.00 MEMBERS ONLY (2 henk.joukkueet) 18 r mix TawG jäsenet
LA 10.5.  10.00 LADY CAPTAIN´S DAY 18 r. lippukilpailu TawG naiset
LA-SU 17.-18.5. 9.00 TIILAAKSO SCRAMBLE HaG, AGK H, TawG  36 r. lp hcp/scr AGK, TawG, HaG jäs.
KE 21.5. 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 2/12 18 r. Pb AGK, TawG seniorijäs.
SU 25.5 8.30 PRO SHOP POLICE OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin
To 29.5. 8.00 HÄMEENLINNAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 18 r. Lp scr Avoin
LA 31.5. 9.00 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE (A) 18 r. Scramble Avoin

KESÄKUU      

PE-LA 6.-7.6. 8.00 ONGOLF SENIORIPOKAALIT  36 r. lp hcp/scr Avoin, N 50 v.
SU 8.6. 9.00 NAISTEN SUNNUNTAI 18 r. TawG naiset
KE 11.6. 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 4/12 18 r. Pb AGK, TawG seniorijäs.
SU 9.6.  9.00 NAISTEN SUNNUNTAI 18 r.  TawG naiset
KE 18.6. 5.00 MARATHON 72 r. lp scr/hcp TawG jäsenet
TO 19.6. 18.30 JUHANNUS GOLF 9 r.  TawG jäsenet

HEINÄKUU      

KE 2.7. 8.00 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 6/12 18 r. Pb/lp  AGK, TawG seniorijäs.
LA 5.7. 8.30 KOHINOOR OPEN 18 r. Lp scr/hcp Avoin
LA-SU 12.-13.7. 9.00 HÄMEENLINNA LADY OPEN SCRAMBLE, TawG, AGK E 36 r. scr,/hcp Avoin naiset
TI 15.7. 8.00 TSEMPPITOUR 18 r. hcp Avoin juniorit
LA 19.7. 8.30 SANDELS OPEN 18 r. Lp scr/hcp Avoin
LA-SU 26.-27.7. 8.30 LEIMARAKENTAJAT OPEN TawG, AGK  36 r. lp scr/hcp Avoin

ELOKUU      

LA -SU 2.-3.8.  TAWG MESTARUUSKILPAILUT 36-54 r. lp scr/hcp TawG jäsenet
KE 6.8. 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 8/12 18 r. Pb/lp AGK, TawG seniorijäs.
SU 10.8.  ONGOLF TOUR 18 r. Avoin
SU 17.8. 8.30 HONDA OPEN 18 r. Lp scr/hcp Avoin
LA 23.8. 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r. Pb TawG naiset
LA 30.8. 9.00 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 18 r. Hcp/pb Avoin

SYYSKUU      

KE 3.9. 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. lp AGK, TawG jäsenet
SU 14.9. 9.30 SEPON MALJA 18 r. Pb TawG jäsenet
KE 17.9. 9.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. Lp AGK, TawG jäsenet

LOKAKUU      

LA 4.10.  KINKKU SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. Hcp Avoin
LA 12.10.  EVERYBODY (2 henk. joukkueet) 18 r.  TawG jäsenet
      

REIKÄPELIT ALKAVAT KESÄKUUN ALKUPUOLELLA, SEURAA ILMOITTELUA www.tawastgolf.fi    

Perhemalja      
Senior Reikäpeli      
Tawastin reikäpelimestaruus SCR/HCP      
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kesä 2014
Tawastin Edustuspelaajien

18

E dustuspelaajat ovat 

noin 25 hengen tiivis, 

hyvähenkinen joukkue 

joka pelaa kesällä paljon golfia 

yhdessä ja liikkuu vapaa-aika-

naankin paljon porukalla. Ydin-

porukka on säilynyt vuosien 

varrella varsin tiiviinä, mutta 

olemme saaneet ilahdutta-

vasti uusia kasvojakin mukaan 

porukkaan. Edustuspelaajat kil-

pailevat lähes kaikilla maamme 

päätoureilla Finnish Tourista 

(FT) Finnish Senior Touriin 

sekä varsin menestyksekkäästi 

muissa maamme avoimissa kil-

pailuissa.

Kesän kohokohtia meille ryh-

mänä ovat Junnukoulun 

vetäminen, kesäkuun alun har-

joitusleiri, Tawast Golfin mes-

taruuskilpailut sekä seuran 

reikäpelimestaruuskilpailut. 

Huomionarvoista on, että Toivo 

”Topi” Pönni on junnukoulun 

ohjaajana 25:n kerran. Edustus-

pelaajat onnittelevat Topia!!

Tänä vuonna päätimme palaut-

taa kisakalenteriin Hämeenlin-

nan Mestaruuskilpailut. 

Jatkossa kilpailu tunne-

taan nimellä Hämeen-

linnan Avoimet 

Mestaruuskilpailut  ja 

pelipäivänä on hela-

torstai (tänä vuonna 

29.5.). Kaupungin 

mestaruus ratkaistaan 

18-reiän scr-lyönti-

pelinä. Edustuspelaa-

jat ovat rakentamassa 

kilpailusta hyvin jär-

jestettyä, vahvojen 

yhteistyökumppanien 

tukemaa ja valtakun-

nallistakin julkisuutta saavaa 

kilpailua. Toivomme ”Avoimien” 

houkuttelevan kilpailijoita 

ympäri maata Tawastiin ja kisan 

ansaitsevan ”parhaan kevätkau-

den kisan” maineen. Haluamme 

kisassa esitellä myös uusittua 

kenttäämme ja upean remontin 

saanutta klubiamme. Näistä kii-

tos tj. Laurille ja kenttämestaril-

lemme Ristolle!!

Kisan jälkeen vietetään BBQ-il-

taa ja toivomme, että klubilaiset 

(jos eivät tule mittaamaan tai-

tojaan kilpailussa) tulevat kan-

nustamaan meitä maan muiden 

klubien huippuja vastaan sekä 

nauttimaan oman klubiravinto-

lamme tarjoilusta kisan jälkeen.

Kisapelaajan talvi ei kulu pel-

kästään Viasatin golfkanavan 

ja sokkoskinin ääressä vaan 

panostamme talvella tekniik-

kaharjoitteluun sekä fysiikan 

kehittämiseen. Tästä lisää ”Edus-

tuspelaajan takaysissä” jossa 

haastatellaan kahta Tawastin 

nousevaa tähteä; Antti Ahavaa 

sekä Tuomas Nukaria.

Erinomaista golfkesää tawas-

tilaisille!! Lyönti se on soketti-

kin… ■

Hessu Veteläinen

Hessu ja Major voittaja Charl Schwartzel Turkin Bele-kissä Eurooppa Tourin osakilpailussa v. 2013.

Tervetuloa! Pelimuoto: LP SCR
Ilmoittautumiset TawG caddiemasterille.

Tawastin TUULET  1 ▪ 2014

Hämeenlinnan Avoimet Mestaruuskilpailut 2014
Helatorstaina 29.5. alk. klo 8.00
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Tawastin Tuulet selvitti 
keitä nämä kaksi kovaa 
edustuspelaajaamme 
ovat miehiään. 
Vastaajina Antti Ahava 
ja Tuomas Nukari.

1) Nimi, ikä ja hcp, paras kier-
rostulos uralla?
Antti: Antti ”Ana” Ahava, 22 v., 0,2, 68 
(Meri-Teijo, Nordic League 2012)
Tuomas: Tuomas ”Tupe” Nukari, 19 v., 
+0,7, 70 (Pickala Park, FT karsinta 2013)

Tupe: SM-pronssi (alle 21-vuotiaiden lyöntipeli, Tak-
kula 2013).

6) Kuka on esikuvasi golfissa ja miksi?
Ana: Mr. Tiger Woods, ”kova poika niittämään menes-
tystä”.
Tupe: Martin Kaymer, aloittanut lajin vanhana ja silti 
onnistunut menestymään maailman vaikeimmassa 
palloilulajissa.

7) Hienointa Tawastissa?
Ana: Edustuspelaajien hieno yhteishenki ja kuinka 
sitä joka vuosi kohotetaan kaikella yhteisellä tekemi-
sellä.
Tupe: Samat sanat. Meillä on loistoporukka Tawas-
tissa.

8) Tawastin hankalin väylä, miksi?
Ana: Väylä 14 takateeltä, iso keppi kädessä ja vesi 
edessä, niin kaukaa lyöty harvoin pysyy sillä greenillä
Tupe: Väylä 14. Haastava greeni, pituus etenkin taka-
teeltä.

9) Anan kysymys Tupelle: Hienoin golfhet-
kesi? 
SM-mitalin saavuttaminen.

Tupen kysymys Analle: Miten säilytät 
positiivisen fiiliksen golfkierroksella? 
Keskityn vain seuraavaan lyöntiin, huonon lyönnin 
sureminen ei auta peliä yhtään. ”Turha itkeä bogeya 
koska voi pelata seuraavat viisi väylää viisi alle”. Golf-
tulos ei ratkaise sitä onko hyvä vai huono ihminen.

Takaysi – yhdeksän kysymystä Tawastin edustuspelaajille

2) Mitä on talvella tullut lajin eteen tehtyä?
Ana: Kaikkea enemmän, paljon lajiharjoittelua sekä 
fysiikkaa valmentajan (Mikko Hiltunen) johdolla. 
Enemmän ajatusta tekemisessä, tullut tehtyä enem-
män lajia palvelevia harjoitteita ja jätetty päämäärä-
tön tekeminen pois.  
Tupe: Syksyllä treenasin tosi paljon lajia, fysiikkaa 
enemmän kuin koskaan. Mikon ohjeilla keskittynyt 
lajinomaiseen fysiikkatreeniin selkeillä välitavoitteilla. 
Molemmat ovat myös hyödyntäneet esim. Track Man-
analysaattoria jotta svingistä saisi painetilassa mah-
dollisimman toimivan ja yksinkertaisen. Tuloksia niin 
svingin kuin fysiikan osalta on myös jatkuvasti tes-
tattu jotta tekeminen menisi oikeaan suuntaan.

3) Tavoitteet kaudelle 2014?
Ana: FT:llä pari TOP 10 sijoitusta sekä yksi TOP 5 
sijoitus sekä parantaa SM:ssä aikaisempia tuloksia. 
Amatöörirankingissa kympin sakkiin jotta oma kate-
goria paranisi. HML:n Avointen Mestaruuskilpailujen 
voittaminen!!
Tupe: Uusia FT-kategoria ja menestyä paremmin kuin 
aikaisemmin maamme päätourilla (FT). SM-mitali 
juniori sm:ssä, uusia Tawastin mestaruus kapteenin 
(Marko Helén) nenän edestä niin kuin edellisinäkin 
vuosina.

4) Oman svingin/pelin kehityskohteet? 
Ana: Wedge-peli ja putti. ”Kaikessa on vielä teke-
mistä…”
Tupe: Wedge-peli sekä puttien upottaminen, aggres-
siivisempi puttipeli.

5) Parhaat saavutukset golfissa? 
Ana: Miesten reikäpeli-SM kahdesti viides (2011, 
2013), FT viides sija (Peuramaan osakilpailu 2012, 
samassa kisassa paras amatööripelaaja).
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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 ja  bagmerkkien vuositarrat  ovat noudettavissa caddiemasterilta ja pyynnöstä 
myös postitamme.  Bagmerkin voi edelleen vaihtaa 20 erilliseen golfkierrokseen, mutta peli-
lippujen sijaan lataamme kierrokset latauskortille. Muistutammekin ilmoittamaan osakkeiden 
käyttäjät hyvissä ajoin, jotta saamme NexGolf-ajanvarausjärjestelmän toimimaan moitteetto-
masti. 

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 sähköpostiviesteinä. 
Kilpailujen lähtöajat lähetämme tekstiviestinä. Naisten ja senioreiden ilmoitustaulut ovat 
myös aktiivisesti käytössä. Tawastin reikäpelimestaruuskaaviot sijaitsevat ilmoitustaululla 
klubin yläkerrassa.

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

Osakkeenomistajat voivat varata lähtöaikoja 7 päivää etukäteen. Muut pelioikeuden halti-
jat voivat varata aikoja 5 päivää etukäteen. Aulangon lisäpelioikeudella pelaavilla ja vieras-
pelaajilla 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. Tasatuntiaikoja on muutettu tälle vuodelle 
siten että toukokuussa ja syys-lokakuussa tunnissa on yksi aika (00) joka on varattavissa jäse-
nille ja pelioikeuden haltijoille edellisenä iltana klo 20.00 alkaen netin kautta. Kesä-elokuussa 
tasatuntiaikoja on kaksi tunnissa (00 ja 10 yli). Aamulla ajat vapautuvat kaikkien käyttöön.
Tulevana kesänä sunnuntaiaamupäivät ovat ainoastaan osakkeenomistajien, jäsenten ja 
hotelli greenfeellä pelaavien käytettävissä!

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. 
Caddiemasterin toimistossa teitä palvelevat Olli Tapola, Iiro Nurminen, Anni Hiiri, Petra Malin 
ja Ainomaria Harjunpää.

Toimiston palsta

pyynnöstä
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Green fee arkisin 55 € (9 r. 32 €)
Green fee viikonloppuisin  65 € (9 r. 37 €)
 * juniorit alle 18 v. - 50 %
 * opiskelijat 40 €
 * osakkaan vieraat 27,50 €/32,50 €     
 (max. 3 hlöä lähdössä, sitä seuraavat 40 €, 
 edun saa käyttää 5 vertaa kauden aikana)

Harjoituspallot 2,50 € /poletti
 18 € /10-kortti (osakas 15 €)
 45 € /30-kortti (osakas 35 €)

Golfauton vuokra 30 € /kierros  (pelioikeutetut 20 €, 10-kortti 170 €)

Kilpailumaksu avoimet kilpailut55 € (vieraspelaajat ja jäsenet ilman pelioikeutta)
 28 €  (jäsenet joilla pelioikeus)
 * juniorit 18 €/ 28 € sis . poletin ja buffet-lounaan

Seuran sisäisten kilpailujen maksut mainitaan kilpailukutsussa.

Bagkaappi 40 € /kausi
Sähkökärryn latauspaikka 50 € /kausi
Golfauton parkkipaikka 50 € /kausi
Golfauton sähköpaikka 70 € /kausi

Kausimaksut:

Jäsenmaksu aikuinen 104 €
Jäsenmaksu 19-20 v. 52 €
Jäsenmaksu alle 18 v. 25 €

Juniorit pelioikeus 15v. Ja alle 130 €
Juniorit pelioikeus 16-18 v. 180 €
Juniorit pelioikeus 19-20 v. 280 €    (Junioripelioikeuksiin kuuluva AGK lisä 76 €)

Osakkeen hoitovastike
/pelioikeus 760 €

Vuokrapelioikeus 21-25 v. 
ja gol n aloittavat 760 €
Vuokrapelioikeus  880 € (tarjous 830 € 30.4. saakka)

SGKY-kortti 10 € osakkaat
 30 € pelioikeutetut

• Maksut 2014 • Maksut 2014 • Maksut 2014  •
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Peruskurssit 2014
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. ,     
 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), gol n säännöt ja -etiketti. 
 Kurssilla käytettävät mailat ja pallot sisältyvät kurssin hintaan.

 Kurssin hintaan sisältyy myös: 
 Sääntöopas sekä 5 green fee lippua (9 r.) Tawast Gol in (pelilippujen saaminen
 edellyttää Tawast Gol n jäsenyyttä)).

Lisätiedot: Arki-illan kurssit 17-20:
 ti-to 13.-15.5.  
 ti-to 26.-28.5.  
 ti-to 10.-12.6.      
 ti-to 24.-26.6.  
 ti-to 15.7.-17.7. 

 Pelkkä Green Gard-kokeen
 suoritus 80€  

Jatkokurssit 2014
Kesto: 5 h 
Hinta: 90 €
Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari
Ilmoittautuminen: Tawast Golf puh. (03) 630 610, fax (03) 630 6120, tawast@tawastgolf. , 
 Hannu Kuussaari 040 506 2977
Kurssin kuvaus: Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille ja gol a jo harrastaville pelaajille. 
Yksilöllinen kertaus:  lähipelin tekniikan tarkistus, svingin perusteiden kertaus ja videoanalyysi.

Lisätiedot: Kurssipäivät:
 1. kurssi: ti-ke 20.-21.5. 18-20.30
 2. kurssi: la-su 7.-8.6. klo 10-12.30
 3. kurssi: ti-ke 17.-18.6. klo 18-20.30
 4. kurssi: ti-ke 22.-23.7. klo 18-20.30

Yksityistunnit 2014

Hinta: 55 min/50 €, 25 min/30 € (lisählö 10 €) Henkilökohtainen opetuspaketti 5 h/225 €, 10 h/400 €
Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari
Ilmoittautuminen: Varaa aika Tawast Gol sta puh. (03) 630 610 tai Hannu Kuussaarelta 040 506 2977.
Kurssin kuvaus: Yksilöllistä opetusta kaikentasoisille pelaajille.
Lisätiedot: Green Card -kokeen suoritus 80 €

Yritystilaisuudet  2014
    
Vetäjä: Pga Pro Hannu Kuussaari
Ilmoittautuminen: Kysy lisää suoraan Hannu Kuussaarelta 040 506 2977.
Kurssin kuvaus: Yrityksille ja ryhmille tarkoitettu tutustumistilaisuus gol n eri osa-alueilla. 
 Mahdollisuus järjestää myös kilpailuja harjoitusalueella.

K e s ä n  2 0 1 4  G o l f k u r s s i t

Viikonloppukurssit (la klo 9-13 ja su klo 9-14):
12.-13.4. (huom! hinta tällä kurssilla 150€)
10.-11.5.
17.-18.5. 
24.-25.5.
31.5.-1.6.
14.-15.6. 
5.-6.7. 
19.-20.7. 
26.-27.7. 
2.-3.8.
9.-10.8.
23.-24.8.
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Klubitoimikunta
S inä aikana kun olen 

pelannut golfia, ovat 

pelaajamäärät kasva-

neet huimasti. Tämän lisäksi 

myös golf-kulttuuri on koke-

nut muutoksen. Kun itse toimin 

vuosituhannen alussa caddie-

masterina Tawastissa, oli golf-

kulttuuri melko erilainen kuin 

nykyään. Jo pelkästään se, että 

kenttiä on rakennettu enem-

män, on edesauttanut kenttien 

profiloitumista ja lajin hengen 

muuttumista.  

Klubitoimikunta pyrkii pysy-

mään muutoksessa mukana ja 

koittaa houkutella jäseniä yhtei-

siin hetkiin kentällä ja myös sen 

ulkopuolella. Mielikuvaa avoi-

mesta ja hyvähenkisestä urhei-

luseurasta pyritään viemään 

eteenpäin. Viime kesinä Tawas-

tissa järjestettiin tempauksia, 

mikä toi huiman määrän koulu-

laisia tutustumaan lajin pariin. 

Tällainen tapahtuma oli varsin 

positiivinen juttu monella eri 

tavalla.

Tulevana kesänä siirrän klubi-

toimikunnan vetovastuun Leena 

Merisalolle, joka jatkaa myös 

Tawast Golfin ry:n hallituksessa, 

mikäli yhtiökokous tämän vah-

vistaa. On ollut mukava olla toi-

minnassa mukana, mutta vielä 

mukavampaa on antaa muil-

lekin mahdollisuus osallistua 

toiminnan kehittämiseen. Täs-

säkin toiminnassa on mieles-

täni tärkeää, että moniäänisyys 

tulee esille, koska meitä klu-

bilaisia on monesta eri ikäryh-

mästä ja taustasta. 

Tawast Golfissa, niin klubi-

toiminnassa kuin kentälläkin, 

tarvitaan kaikkia: junioreita, 

senioreita sekä konkareita ja 

aloittelijoita. Tämä takaa sen 

yhteisiin tapahtumiin mukavan 

kirjon innokkaita golfareita. ■

Nautinnollista 

golf-kesää 2014!

Salla Kivinen-Luokomaa
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Naisten kausi 2014
- tapahtumia, kilpailuja, klubiottelu

N aisten kausi alkaa yhteisellä kevätkokoon-

tumisella Tawast Golfin klubiravintolassa 

tiistaina 29.4. klo 18.00.  Naistoimikunta 

esittäytyy ja keskustellaan kesän tapahtumista. Toi-

veita ja ideoita naisten toiminnan toteuttamisesta 

otetaan ilolla vastaan!  Kutsu tulee nettisivuille, il -

moit  tautuminen kah v i tarjoilun takia.

Lauantaina 10.5. pela-

taan kauden ensimmäi-

nen naisten oma kilpailu, 

Lady Captains Day.  

Lippukilpai lussa kukin 

pelaaja e tenee kentällä 

niin pitkälle kuin tasoi-

tuksen mukaisia lyöntejä 

riittää. Parhaat pääsevät 

18 greenille asti, joskus 

jopa aloittamaan uutta 

kierrosta. Tätä kilpai-

lua aiemmin pelanneilla 

on varmasti muistissa, 

kuinka pitkälle on oman 

lippunsa saanut kulje-

tettua. Miten käy tänä 

vuonna?

Maanantaina 2.6. klo 15.30 alkaen tapaamme 

Aulangon Golfklubin naiset ystävyysottelun mer-

keissä Tawastilla.  Kilpailu pelataan pistebogey-

kisana 15 hengen joukkueella. Kiertopalkinto on 

oleillut viime kauden vaihteeksi Aulangolla, nyt on 

aika taas saada ”Neito” kotiin.  

8.6. on valtakunnallinen Naisten Sunnuntai.  Tee-

man toteuttaminen vaatii vielä ideointia, valtakun-

nallisella golfviikolla halutaan korostaa golfia koko 

perheen pelinä.

Perinteinen kolmen seuran kilpailumme Aura Golfia 

ja Espoon Golfseuraa vastaan pelataan tänä kesänä 

Turussa 24.6. klo 13.00 alkaen.  Joukkueiden kokoa 

haluttiin viime kesänä hieman pienentää, matkaan 

siis lähdetään 8 pelaajan voimin. Viemme ”Tytön” 

kesäretkelle Aura Golfiin ja tuomme omaan vitrii-

niin takaisin, sovittu?

Toinen klubiottelumme 

on sekin vieraspeli eli 

teemme vastavierailun 

Gumböle Golfiin.  Ajan-

kohta on vielä avoin, 

mutta toivomuksena 

on kaunis, aurinkoinen 

kesäpäivä. Joukkueen 

koko on 15 pelaajaa, 

joten tämä ottelu on pie-

nimuotoinen kesäretki-

kin.

Neljäs Hämeenlinna 

Lady Open pelataan tällä 

kaudella ensimmäistä 

kertaa scramblenä. Kil-

pailua haluttiin uudistaa 

houkuttelevalla, leppois-

ammalla pelimuodolla ja ajankohta siirrettiin takai-

sin entiselle paikalleen Linnajazz –viikonloppuun, 

12.-13.7. 

Parikilpailuna ja kesäretkipuitteilla toivomme saa-

vamme kilpailuun paljon vieraspelaajia tutustu-

maan Hämeenlinnan kahdelle upealle kentälle, 

lauantaina Tawastille ja sunnuntaina Aulangon 

Everstille. Emäntinä olemme tietenkin itsekin 

kisassa mukana isolla joukolla!

Viime kesänä Naisten sunnuntain aiheena oli reikäpeli, 
Lasse Karikoski Kilpailutoimikunnasta kertomassa aiheesta 
peliaamuna.
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eluita, opetusta, retkiä, uusia golfystäviä...
Viime kesän kesäretki Lahteen (kierros Takkulassa, 

shoppailua Luhta Outletissä, iltaruoka ja kesäteat-

teri Lahden Myllysaaressa) oli niin mieluisa retki, 

että mukana olleet haluavat sinne uudelleen. Kesä-

retkelle lähdetään torstaina 24.7. Nyt on kyllä lady-

kapteeninkin pakko anoa vuosilomapäivä tuohon, 

pakko päästä mukaan! Retkitoimikunta on jo täy-

dessä vauhdissa järjestelyissä.

Loppukesästä pelataan naisten omia kilpailuja vielä 

Birgitan Maljan (23.8.) ja kauden päätöskilpailun 

(7.9.) merkeissä. Syksyn ystävyysottelu AGK:ta 

vastaan on sovittu 2.9. tiistai-illaksi, 9 reikäisenä 

kilpailuna Hugolla.

Alkukeväästä tarvitsemme ehdottomasti pron ohja-

uksessa tapahtuvaa kertausta mm. lähipeliin. Uusi 

harjoitusalue tulee tutuksi ja samalla tavataan van-

hoja ja uusiakin pelikavereita talven jälkeen.  Aloitte-

lijoille ja tuoreille green cardin saaneille on luvassa 

myös omaa starttiopastusta uuteen kauteen ja me 

kaikki naistoimikunnan jäsenet olemme mielel-

lämme käytettävissä peliseuraksi kierroksille. 

Opetustuntien ajankohdista ja sisällöstä tulee tie-

dotusta nettisivuille ja naisten ilmoitustaululle. ■

Tapaamisiin kentällä!

Pitkää ja aurinkoista golfkautta 2014 toivottaa 

Tawast Golfin naistoimikunta:

Auli Ahopalo, ladykapteeni

Helena Hakanen

Sirkka-Liisa Loikala

Kiki Pekarila

Tuula Rantanen

Marjut Suokanto
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 Opetus on maksutonta.

Joitakin tunteja on kohdistettu tietylle tasoi-
tusryhmälle, mutta jos pari päivää ennen 
opetusta näyttää ryhmä (max. 10 henkilöä) 
jäävän vajaaksi, voi muullakin tasoituksella 
mennä tunnille mukaan!

Lähipeliopetuksissa käydään läpi lähesty-
mislyöntejä, bunkkerilyöntiä ja puttia, svin-
gitunneilla pidempien mailojen lyöntejä 
rangella.

Varsinkin uudet pelaajat, rennosti mukaan 
kertaamaan peruslyöntejä talven jälkeen!

12.5. maanantai klo 17.00-18.30 
LÄHIPELI Hcp 25-54 tasoituksella pelaavat.
Klo 18.30-20.00 LÄHIPELI Hcp alle 25

19.5. maanantai klo 17.00-18.30 SVINGI   
Hcp alle 25
Klo 18.30-20.00  SVINGI   Hcp 25-54

2.6.  maanantai klo 17.00-18.30 LÄHIPELI 
(ei tas. rajoitusta)
18.30-20.00 SVINGI (ei tas. rajoitusta)

TERVETULOA!

Naistoimikunta 

ja pro Hannu Kuussaari

Naisten Kevätstartti
eli Pron opastusta

lähipeliin ja svingiin
Jokainen voi ilmoittautua max. kahdelle 

tunnille. 
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Senioreiden, sennujen, semppujen

”R akkaalla” lapsella 

on monta nimeä. 

Näin me seniorit 

ainakin itse ajattelemme. Tal-

ven aikana on vähän pohdittu 

mitä kaudella 2014 tehtäisiin. 

Kun pyörää ei kannata kek-

siä uudestaan, valtaosa on sitä 

vanhaa samaa. Viikkokisoja on 

vähän rukattu mutta ei paljon, 

jottei muisti rasitu liikaa. Muu-

ten ollaan koko lailla vanhoilla 

linjoilla.

- tapahtumia, kilpailuja, klubiottel

Harjoittelu

Talviharjoittelu on takana. Tällä 

kertaa saatiin kokoon kolme 

ryhmää. Harjoitukset jatkuvat 

luonnon oloissa kunhan pai-

kat saadaan auki ja Hane takai-

sin kotimaahan. Pienryhmissä 

golfin eri osa-alueita hiotaan. 

Pieni omavastuu harjoituksista 

peritään. Seuratkaa senioreiden 

ilmoitustaulua!

Kevätretki
Tällä kertaa matka suuntau-

tuu ulko-Suomeen eli Ahvenan-

maalle. Monena vuonna esillä 

ollut ajatus toteutetaan vih-

doin. Matkaohjelmakin on tällä 

kertaa enemmän senioreille 

sopiva. Neljä päivää reissataan, 

kaksi kierrosta golfia pelataan. 

Maisemiakin ehditään katsella 

erityisesti kotimatkalla, kun tul-

laan omalla bussilla saaristo-

tietä pitkin Kustaviin. Monelta 
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eluita, opetusta, retkiä, uusia golfystäviä...
on varmaan jäänyt toistaiseksi 

ajamatta. Viime hetken peruu-

tuspaikkoja voi kysellä Heikiltä.

Omat kilpailut

Seuran lyöntipelimestaruudet 

pelataan nyt elokuun alussa. 

Senioreilla on sarjat N50, N60, 

M55, M65, M70. Seniorit pelaa-

vat kesän mittaan myös rei-

käpelimestaruudesta. Kaavio 

laaditaan viime vuosien tapaan 

ylä- ja alalohkosta, jolloin isom-

mallakin tasoituksella voi yltää 

aina finaaliin ja mestaruuteen 

saakka. Kauden päätteeksi 

pelataan oma päätöskisa hen-

kilökohtaisena ja joukkuepelinä 

yhteislähtönä.

Torstai Tuulahdus

Naisten oma juttu. Vähintään 

yhtä paljon mukavaa yhdessä-

oloa kuin golfia. Onko päivä tor-

stai vai joku toinen päivä, siitä 

tarkemmin lähempänä kauden 

alkua.

Viikkokisat

Samaa aikaisemmilta vuosilta 

on 12 osakilpailua, 6 Tawas-

tilla, 3 Hugolla, 3 Everstillä. 

Pelipäivä keskiviikko. Pisteitä 

30 parhaalle miehelle ja 10 

naiselle. Pelimuoto miehillä 

4 ensimmäisessä kisassa pb, 

loput 8 lp. Lopputulokseen las-

ketaan 3 osakilpailua Tawas-

tilta ja 3 Aulangolta (Hugo tai 

Eversti). Uutta kaudella 2014: 

naiset pelaavat 8 ensimmäistä 

kisaa pb, 4 viimeistä lp. Kus-

takin kisasta niin miehillä kuin 

naisillakin lasketaan tulokset 

erikseen scr ja hcp. Niistä saa 

myös erikseen pisteitä. Kau-

den viimeisen kisan yhteydessä 

palkitaan parhaat niin scr- kuin 

hcp-pelaajatkin. Lisäksi on mie-

tinnässä palkita erikseen kunkin 

kisan voittajat. Kilpailukalen-

teri ja tarkemmat ohjeet löyty-

vät ilmoitustaululta. Elokuulla 

pelataan myös senioreiden 

Ryder Cup, johon Tawastilla on 

kaksi kiinnitystä. Joukkue vali-

taan viikkokisojen menestyk-

sen perusteella.

 

Seuraottelut

Seuraotteluiden sarja alkaa 20. 

toukokuuta kotiottelulla Suur-

Helsingin Golfia vastaan. Touko-

kuun lopulla käydään vierailulla 

Kurk Golfissa. Elokuun alussa 

on vuorossa matka perinteik-

kääseen Kotkaan ja sen tuulen-

nopeille viheriöille. Syyskuussa 

saadaan vielä vieraaksi Nurmi-

järven seniorit.

Kaupunkiottelu Hyvinkäätä vas-

taan yhdessä aulankolaisten 

kanssa pelataan Kytäjällä hei-

näkuussa. 10-seuran otteluun 

Hartolaan lähdetään vielä lop-

pukesästä. Kahteen viimeksi 

mainittuun joukkueen valitsee 

toimikunta siihenastisen viikko-
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PVM. KLO. KENTTÄ PELIMUOTO

7. touko 8.30 Aulanko E PB

21. touko 8.30 Tawast PB PB

4. kesä 8.30 Aulanko H PB

11. kesä 8.30 Tawast PB PB

25. kesä 8.30 Aulanko E LP/PB

2. heinä 8.30 Tawast LP/PB

23. heinä 8.30 Aulanko H LP/PB

6. elo 8.30 Tawast LP/PB

13. elo 8.30 Tawast LP

3. syys 8.30 Tawast LP

10. syys 9.30 Tawast LP

17. syys 9.30 Aulanko E LP

TAWAST - AGK SENIORIVIIKKOKILPAILUT 2014

kisamenestyksen perusteella, 

neljään ensimmäiseen eli perin-

teisiin seuraotteluihin voi jokai-

nen ilmoittautua ilmoitustaulun 

listoille.

Avoimet kilpailut

Finnish Senior Touriin kuu-

luva Senioripokaalit pelataan 

Hämeenlinnassa kesäkuussa. 

Nyt on naisten vuoro mitellä 

paremmuudesta Tawastilla, 

miehet pelaavat Everstillä. Elo-

kuussa pelataan perinteikäs 

Kantapankki Open.

Tawastin seniorit voivat mitellä 

kullasta ja kunniasta myös val-

takunnallisissa Haastajatourin 

ja Aluetourin kisoissa. Niiden 

tarkemmat tiedot löytyvät seni-

oreiden kilpailukalenterista.

Tiedotus

Senioreiden ilmoitustaulu klu-

bitalon pukuhuonekerroksen 

tasanteella on päätiedotuska-

nava. Sieltä löytyvät yleensä 

tiedot tulevista tapahtumista 

ja ilmoittautumislistat. Myös 

nettisivustoa kannattaa käydä 

säännöllisesti vilkuilemassa. 

Nopeissa tilanteissa hyödyn-

netään sähköpostiosoitteistoa, 

joten se kannattaa pitää ajan 

tasalla omilla jäsentietosivuilla. 

Tekstiviestejä ei enää kustan-

nussyistä lähetellä.

Lopuksi

Kaikki uudet seniorijäsenet eli 

vuonna 1964 syntyneet naiset 

ja 1959 syntyneet miehet roh-

keasti mukaan jos vain aikaa 

liikenee. Kipparikvartettia lai-

naten; ”Ja meillä kaikilla oli niin 

mukavaa…”. ■

Heikki Aaltonen
Senioritoimikunnan vetäjä
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N imeni on Olli Tapola ja olen aloittanut 

Tawast Golfissa Assistant Prona. Sain 

hienon mahdollisuuden lähteä mukaan 

Tawastin kehittyvään toimintaan jossa työku-

vaani kuuluu junnuvalmennuksesta vastaaminen 

sekä opetus. Jatkan työn ohella koulutustani gol-

fopettajana ja seuraavana opinahjona on pelaa-

jan kehittäminen.Tulette myös törmäämään 

minuun caddiemasterin tiskillä. Olen viimeiset 

vuodet toiminut Hattula Golfissa toiminnanjoh-

tajana sekä golfopettajana, ja haluankin tuoda 

Tawastin käyttöön oman osaamisen ja tietotai-

don jota vuosien varrella on kertynyt golfalalta. 

Tawast Golf on mahtava perinteikäs seura johon 

jokaisen golffarin on helppo tulla ja jokainen voi 

kokea itsensä tervetulleeksi. Tätä kuvaa haluan 

omalta osaltani vahvistaa ja rakentaa junioreista 

tulevaisuuden pelureita Tawastiin. ■

Nähdään kentällä!

Olli Tapola

Tawast Gol ssa 
vietetään 25 v. juhlia 

elokuussa 2014!

Assistant Pro
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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.  

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

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

Golfopetus:
PGA Pro Hannu Kuussaari  040 506 2977 hannu.kuussaari@netti. 
Assistant Pro Olli Tapola  044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf. 

Vappulounas 1.5.2014
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€). 
Vappumenu: www.tawastgolf. .

Kapteenin kauden avauslyönti ja lipunnosto kattauksien välissä. Tervetuloa!

Pöytävaraukset ke 24.4.2014 mennessä:
Emmi Wickström 040 455 4362 tai emmi.wickstrom@tawastgolf. 
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