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TOIMITUSJOHTAJALTA

Hyvältä näyttää!

K enttä avattiin tänä ke-
väänä ennätysaikaisin 
jo huhtikuun 10 päivä. 
Poikkeuksellista oli 
myös kin se, että kent-

tä avattiin kokonaisuudessaan suo-
raan kesägriineille. 

Pelaajia on ollut varsin hyvin heti 
avaamisesta lähtien ja kausi näyttää 
muutenkin oikein hyvältä etukäteis-
valmistelujen suhteen. Kesä men-
nään jossain määrin vanhalla kaa-
valla ja aloitamme valmistelut kohti 
lyöntipelin SM-kilpailuja, jotka pela-
taan Tawast Golfi ssa kesällä 2016.

Kentän suurimmat kunnostuk-
set ovat takanapäin ja tänä kevää-
nä aloitimme vesiesteiden kunnos-
tukset. Väylien 1, 10 ja 18 vesies-
teet ovat nyt entistä ehommat ja 
ovat jo tässä vaiheessa kautta saa-
neet runsaasti positiivista palautet-
ta pelaajilta. Säiden salliessa syksyl-
lä jatkamme vesiesteiden kunnos-
tamista muilla väylillä. Syksyllä kor-
jasimme lisäksi joitakin tiipaikkoja ja 
ne otetaan käyttöön heti keväällä. 
Kesällä jatkamme vielä bunkkerei-
den pienimuotoista kunnostamista 
kanttaamalla reunoja sekä lisäämäl-
lä hiekkaa bunkkereihin.

On oletettavaa, että kenttä on myös 
tulevana kautena varsin suosittu ja 
otamme käyttöön sanktiot käyttä-
mättä jääneistä pelikerroista. 

Mikäli pelaaja jättää saapumatta va-
raamalleen tiiajalle saa hän rangais-
tukseksi yhden viikon varauskiel-
lon. Rikkeen toistuessa on varaus-
kielto kahden viikon mittainen. Pe-
laaja saa pelata varauskiellon aika-
na, mutta ennakkoon tiiajan varaa-
minen ei onnistu. 

Toivottavasti kaikki pelaat ymmär-
tävät, että pelaajia pitää aina tul-
la kentälle ilmoitettu määrä. Aikai-
sempien kesien aikana meillä on 
jäänyt huomattava määrä varattuja 
tiiaikoja käyttämättä ja nyt on aika 
ryhtyä toimenpiteisiin. Tiiajat pitää 
perua kaksi tuntia ennen varattua 
aikaa ja voit tehdä sen joko Nexgol-
fi ssa tai puhelimitse Caddiemaste-
rille.

Pelaamiseen liittyen on tehty myös 
pieniä muutoksia ja tänä kesänä 
kaikki lähdöt tapahtuvat ykkös tiil-
tä. Tasatuntiaikoja on yksi päiväs-

sä ja ne ovat varattavissa edellise-
nä päivänä klo 20:00 alkaen. Ken-
tän valvonnasta vastaa Martti Jaak-
kola ja kauden teemana on riittävän 
ripeät gol  ierrokset. 

Tawast Golfi ssa kierros pitää pelata 
neljään tuntiin ja 15 minuuttiin mu-
kaan luettuna 10 min tauko yhdek-
sän reiän jälkeen. Taukoa ei voi pi-
tää, jos edellä menevä ryhmä on ke-
rinnyt liian kauas.

Nyt sitten toivotaan vaan lämmin-
tä ja aurinkoista kesää. Hyvää golf-
kautta kaikille!  

TEKSTI: Lauri Manninen
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Vasta olympialajin 
määritelmän saatuaan 

monia lajeja pidetään 
ns. oikeana urheiluna.

G olfi n nousu takaisin 
olympialaisten lajikir-
joon toteutuu Rion 
kisoissa kesällä 2016. 
Kilpailua kisapaikois-

ta tulee olemaan mielenkiintoista 
seurattavaa jo ennen varsinaista 
itse kisaa. 

Golfi n ”arvokilpailu” tulee saamaan 
uuden määritelmän nykyisten kor-
kealle arvostettujen amatööri ja am-
mattilaiskilpailujen rinnalle. Olym-
piastatuksella uskotaan olevan po-

sitiivinen vaikutus huippu-
golfareiksi pyrkivien sekä 
junioreiden unelmien ta-
voitteluun. 

Lajissa sisällä olevat tun-
nistavat ja tunnustavat 
korkeimpien tourien sta-
tuksen, mutta ei-lajispesi-
fi t penkkiurheilijat arvos-
tavat olympialaiset ylitse 
muiden. Vasta olympiala-
jin määritelmän saatuaan 
monia lajeja pidetään ns. 
oikeana urheiluna. Nähtä-
väksi jää asemoituuko golf 
aikojen saatossa olympia-
leimansa myötä enemmän 

”oikeaksi urheiluksi”. Hikoilun mää-
rä / fyysisyys ei monen muunkaan 
olympialajin kohdalla riitä rajanve-
doksi urheilun määritelmälle. 

Hieman ennen olympialaisia pela-
taan muuten lyöntipelin SM-kilpai-
lut Tawast Golfi ssa. Tuolloin paikan-
päällä voi seurata tulevien olympia-
edustajien tekemistä. Satsaus on 
kova sekä seuralle että kenttäyhtiöl-
le. Vapaaehtoista talkooväkeä toivo-
taan mukaan järjestelyihin seuran jä-
senistöstä sankoin joukoin. Koulutus 

ja tehtävistä suoriutuminen pyritään 
tekemään toimivaksi järjestäytymäl-
lä ja sitouttamalla aktiiviporukkaa jo 
hyvissä ajoin kuluvan kauden aika-
na. Kilpailun järjestäminen on kun-
nia-asia Tawastille ja tavoitteena on-
kin järjestää jälleen kerran hienot kil-
pailut. Keskiöön halutaan laittaa ur-
heilijat. Kilpailun ympärille järjestet-
tävät tapahtumat ovat myös oiva 
mahdollisuus alueen yrityksille saa-
da näkyvyyttä ja asemoida itseään 
golfi n kautta. 

Vaikka kilpailuun on vielä pitkälti ai-
kaa, on suunnittelu ja markkinointi 
jo aloitettu. Perinteisten kanavien li-
säksi tapahtumaan valmistautumis-
ta voi seurata sosiaalisessa medias-
sa #smgolf2016.

Puheenjohtajan 
corneri

TEKSTI:  Jussi Rouhento

PUHEENJOHTAJALTA
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Markkinointi- ja myyntiponnistelua 
pyrittiin iskostamaan golftoimialan 
ihmisten mieliin myös golfi n kevään 
vuosittaisilla toimialapäivillä. Odot-
tamalla ja keväisellä lehti-ilmoituk-
sella ei kasvavasta jäsen- tai pelaaja-
määrästä kannata haaveilla. Golfosa-
kekaupan jäähtyminen ja laskeva jä-
senmäärä ovat Suomi golfi n tasolla 
saaneet kentät jo sanoista tekoihin 
vaiheeseen. 

Tilastoista ikävimpiä lienee osak-
keenomistajien ikääntyminen tasa-
tahtia kuluvien vuosien kanssa jo 
pidemmän aikaa. Omien osakkai-
den etuudet ja paketoidut jäsenyy-
det oheisetuineen ynnä muut tuot-
teet ovat perinteisiä piristysruiskei-
ta hiipumista vastaan. Kentät ehti-
vät jo välillä myös profi loitua entis-

tä tarkemmin ja tavoittelivat tietty-
jen kohderyhmien edustajia pelaa-
jikseen / jäsenikseen. Nyt kun auto-
maattinen kasvu ei olekaan jatku-
nut, ovat golfyhteisöt lipsutelleet 
profi loitumisesta ”kaikki käy” moo-
diin. Joka euro tuntuu ja on kassas-
sa niin tärkeä, että vanhat lupaukset 
ovat saaneet joustaa. 

Esimerkkinä mainittakoon järjeste-
tyt yhteiskuljetukset kaupungin kes-
kustasta aikaisemmille ns. upper 
class maineessa olleille pelipaikoille. 
Vastaavan kaltaiset ilmiöt saanevat 
jatkoa. Mukavia ja tarvittavia tempa-
uksia, vaikka osin ehkä hieman sivus-
sa vanhan liiton business opeista – 
hintatietouden piti olla merkki mark-
kinan tehostumisesta, jolloin erikois-
tumisen taasen piti kannattaa. Lajin 

aloituskynnyksen madaltamisessa 
kukaan tuskin kuitenkaan näkee ne-
gaa, päinvastoin!

Kuluvan kauden seuratoiminnan tar-
jonnasta nostettakoon esiin uudistu-
nut kilpailukalenteri. Jäsenistön tah-
toa on kuultu ja ohjelmassa onkin 
uusia kilpailuja mukaan lukien halut-
tuja scramble kisoja läpi kauden. Toi-
vottavasti kisoihin saadaan mukaan 
paljon myös uusia osallistujia. 

Kentän ”pelisysteemiin” kokeillaan 
myös pientä muutosta. Pelaaminen 
aloitetaan ainakin kauden 2015 alka-
jaisiksi päivittäin väylältä nro 1. pa-
lautteen perusteella ja uudistusmie-
lessä. Niitä toivotaan lisää!

Sippi, putti ja kuppi ■
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TEKSTI: Risto Tidenberg

H olotna, eli kylmää on 
ollut tämä kevät. Vii-
me kevään kaltaista 
lämpörynnistystä ei 
tullutkaan tänä ke-

väänä. 

Tarkkailin viheriöitä koko talven 
ajan melko säännöllisesti, kun ha-
jua alkoi ilmaantua viheriölle, avasin 
sen lumesta ja jään särjin ilmastoin-
tikoneella/ tummalla lannoitteella.
Avaamiset onnistuivat todella hy-
vin, todella pienin tuhoin selvisin 

toimenpiteistä. Mutta kuitenkin, 
muutamalla viheriöllä ilmeni ns. jää-
polte. 

Jääpolte on mielestäni hieman har-
haanjohtava nimi, ei se jää sinäl-
lään polta kasvustoa. Varsinkin tä-
män kevään pienet tuhoalueet joh-
tuivat siitä, kun sulaminen tapahtui, 
ei vedellä ollut paikkaa mihin men-
nä, koska pohjatkin olivat kyllästy-
neitä vedestä. Eli viheriöt 4 ja 17. Vi-
heriön 4 pohja on todella märkä, sa-
moin viheriön 17, jonka kosteus kor-

reloi suoraan Katumajärven veden 
pinnan tasoa. 
Kyseiset viheriöt voi kyllä peruskor-
jata, kun siihen yhtiö näkee tarvet-
ta. 

Keväällä olemme hieman stilisoi-
neet kenttää kauniimmaksi, lammet 
väyliltä 1, 10 ja 18 on ns. peruskorjat-
tu, eli ruopattu kaivinkoneella. Hai-
tallista ravinnerikasta sedimenttiä 
oli paikoin jopa 40 cm. Nykyinen pe-
ruskorjaus kyseisillä lammilla kestää 
ainakin seuraavat 15 vuotta. Ei kas-

Kaunista kevättä kaikille!

Uusi bunkkeri 
valmistumassa.

KENTTÄMESTARILTA
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va läheskään niin helposti umpeen. 
Pelaajien en soisi astuvan jalallaan 
kivireunalle, ihan jo senkin takia et-
tei luiskahda altaaseen, mutta tie-
tenkin myös siksi ettei reunus mene 
rikki.

Uusitut teeboxit odottavat vielä 
hieman vahvistusta ennen kuin an-
namme luvan niiltä pelata. Mieles-
täni aivan loistavat uudistukset. 
Kenttähenkilökunnalta terveisiä pe-
laajille. Toivomme että huomioitte 
meidät kentällä. Väistämme mah-
dollisimman nopeasti, mutta välil-
lä leikkuu on järkevämpää suorit-
taa loppuun ennen kuin annamme 
tilaa. 

Haluaisin henkilökohtaisesti vielä 
muistuttaa golfi n perusetiketeistä, 
jotka koskevat kentän kohtelua, siis 
Teidän omaisuuden käytöstä. Pal-
lojen alastulojälkiä on ollut nyt ke-
väällä todella paljon, samoin suuria 
turpeita, eli väylädivotteja. Varsin-
kin pallojen alastulojäljet viheriöil-

lä harmittaa. Viheriöiden kasvusto 
on näin kylmänä keväänä hyvinkin 
herkkää, joten korjaamaton alastu-
lojälki arpeutuu noin kuukaudessa, 
kun taas oikein korjattu kahdessa 
viikossa. 

Ei ole tarkoitus mäkättää, olen hy-
vin onnellisessa asemassa palvelles-
sani teitä. Edelleenkin Hämäläinen 
gol  ulttuuri on mielestäni erittäin 
hyvää ja leppoisaa.

Kaudesta tulee todella hyvä, kesä 
on kaunis ja lämmin. Nautitaan! Ja 
uudella takaterassilla on kiva hör-
pätä aamukahvi juuri ennen aamun 
avausta…. 

Iloisin kevätterveisin Risto ja Anssi, 
Pekka, Rauno, Teemu, Elisa, Joona, 
Marde, Iiro, Martti  ■

Marde Jaakkola 
singelileikkuussa.
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KAPTEENILTA

TEKSTI: Marko Helén

Tawastissa 
puhaltaa uudet tuulet

O n hienoa jälleen to-
deta ja kertoa ken-
tän olevan parem-
massa kunnossa 
kuin ikinä. 

Tämä tarina on toistunut vuodesta 
toiseen, toivotaan että tämä jatkui-
si tästä eteenpäinkin. Kiitos olosuh-
teiden, ”helppojen" talvien sekä 
kenttähenkilöiden ammattitaidon. 

Toki yksi syy hyvään kuntoon löytyy 
myös Master Planista, joka on saa-
tettu nyt valmiiksi. Kenttää on pa-
rannettu ja näin tulee myös jatkua. 
Toivon ja uskon että osakeyhtiön 
hallitus jatkaisi kentän kehittämis-

tä aktiivisesti jotta kentän kunto ja 
imago säilyy.

Haastakaa itsenne ja 
kaverinne!

Viime kesä osoitti meille että kilpai-
lut ja tapahtumat eivät enää vedä 
niin kuin huippuvuosina, syitä on 
varmaan monia mutta haluaisinkin 
haastaa kaikki mukaan aktiivisesti 
meidän kaikkiin tapahtumiin. Meil-
lä on leikkimielisiä kilpailuita mm. 
Juhannusgolf. Kenttään kierretään 
kapteenin ”erikoisradalla”, tiipaik-
ka voi olla keskellä metsää ja väylät 
pelataan väärään suuntaan, välillä 
rastina voi olla tikanheitto tai kro-
ketti. Pääasia että kaikilla on haus-
kaa ja tutustutaan omaan golfyhtei-
söömme. 

Meillä on paljon hyviä klubikilpailui-
ta joissa voi haastaa itsensä ja kave-
rinsa, aina ei tarvitse voittaa kilpai-
lua vaan riittää että voittaa jonkun 
tietyn kaverin ja mahdollisesti saa 
tasoitustaan laskemaan. Meillä on 

Kapteeni tutustumassa 
. vesiesteeseen TawG mestiksissä.

k
k
s
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myös useita joukkue- ja parikilpailui-
ta jos yksin kisaan ei uskalla lähteä. 

Nyt jokainen jäsen osallistumaan 
meidän tapahtumiin, kaikille on jo-
tain tarjolla! Haluan nähdä uusia 
kasvoja meidän tapahtumissa. Ja 
KAIKKI osallistuvat seuran mesta-
ruuskisoihin :-)

Tarina, juttu, muisto!

Golf on mielenkiintoinen laji, itsel-
läni on todella huono muisti, mut-
ta onneksi olen jotain juttu-
ja säästä-
nyt omal-
ta uralta-
ni. Pala-
taan vuo-
teen 1997 
jolloin itsellä-
ni alkoi neljäs 
vuosi golfi n 
parissa. Tasoi-
tuksen olin saa-
nut laskettua 
silloin ykköseen 
(1) ja olin ilmoit-
tautunut Finnish 
Amateur Openiin eli The Erkko 
Trophyyn jonne kokoontui ympä-
ri Eurooppaa huippuja pelaamaan. 
Lähtölistat käsiin saatuani pelästyin 

olen jotain juttu-

7
ä-
äs 
fi n
soi-
saa-
ttua
seen
moit-
innish 
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Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tawast Golf puh (03) 630 610

Ilmoittautuminen päättyy 29.5.

Golfkoulun jälkeen harjoittelua
voi jatkaa ohjatussa ryhmässä läpi kesän 

(kesän harjoittelu on maksullista).
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    Tawast Golfin
GOLFKOULU
7-13 -vuotiaille

MA - KE 1.-3.6. klo 17.30 - 19.30

Golfkouluun otetaan
100 junioria

ilmoittautumisjärjestyksessä

Tervetuloa 

mukaan

Tawast Golfi n 

junioritoimintaan!

GOLFKOULU ON MAKSUTON!

kun parissani oli kaksi +2 tasoituksel-
la olevaa pelaajaa. Nimet olivat Rolf 
Geilenberg (joku nobody) ja Jamie 
Donaldson (nobody silloin)! Muis-
tan tilanteen että jännitti ihan pirus-
ti mennä plussan tasoituksien kans-
sa pelaamaan kun itselläni oli vas-
ta kolme täyttä vuotta takana gol-
fi a. No, eipä mitään kuin ykköstiille 
vaan ja palloa ilmaan kädet täristen. 
Pääsin tuolloin cutista läpi ja sijoitus 
oli n. 40 paikkeilla. Geilenberg hä-
visi uusinnassa voiton, mutta pää-
asia oli että voitin Donaldsonin (ei 
pelannut loppuun eli keskeytti). 
Kovien kaverien kanssa olen silloin 
päässyt pelaamaan, toinen herrois-
ta on edustanut Eurooppaa Ryder 
Cupissa ja muutenkin pärjännyt aa-
vistuksen verran paremmin golfi ssa 
kuin minä. 

Tämän muiston löysin varastoa sii-
votessani, muutaman kerran silmiä 
piti hieraista että onko tuo todella 
se jota epäilen ja olihan se! 

Toivotan kaikille turvallista ja loista-
vaa gol  esää.  ■
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JUNIORITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Noora Lavonen

Junioritoimikunnan 
kehittämisen askeleet

jatkuvat

I lokseni voin todeta, että seu-
ramme junioritoiminta on 
valittu golfl iiton junioritoi-
minnan laatumerkki proses-
siin 25 muun Suomen golf-

seuran kanssa. 

Prosessin tarkoituksena on kehit-
tää junioritoimintaa golfl iiton laati-
mien kriteerien pohjalta. Kriteerien 
täyttyessä omassa seurassamme 
on meillä mahdollisuus saada laatu-
merkki tunnustus golfl iitolta, joka 
on voimassa 24 kuukautta takuuna 
hyvästä junioritoiminnasta. Juniori-
toiminnan laatumerkki asettuu Va-
lon sinettiseura statuksen alapuo-
lelle. Ohessa jäsenistölle tiedoksi 

mitä tavoittelemme kehittäessäm-
me junioritoimintaa.

LAATUMERKKI KRITEERISTÖ
1. Tavoitteet, tarkoitus ja suunnitel-
mallisuus
a) Seura on kirjannut ja kuvannut ju-
nioritoiminnan pääperiaatteet, toi-
minnan tarkoituksen ja kohderyh-
mät.
b) Seura on kirjannut junioritoimin-
nan kehittämisen suuntaviivat seu-
raavalle kolmelle vuodelle
c) Seuralla on seuran hallituksen 
tai johtokunnan hyväksymä juniori-
toiminnan toimintasuunnitelma ja 
budjetti kuluvalle tai tulevalle toi-
mintakaudelle.

2. Junioritoiminnan organisoitumi-
nen, ryhmien toiminta ja vastuu-
henkilöt
a) Seuralla on nimetty junioritoimi-
kunta, joka kokoontuu säännölli-
sesti
• Junioritoimikunnan jäsenten vas-
tuualueet on määritelty ja ne löyty-
vät seuran nettisivuilta sekä sähköi-
seen alustaan.
• Junioritoimikunnan jäsenten sekä 
muiden junioriaktiivien nimet ja yh-
teystiedot löytyvät helposti seuran 
nettisivuilta ja ne on kirjattu toimin-
talinjaan
b) Seuran kaikkien ryhmien toimin-
ta perustuu juniorigolfohjelman 
mukaiseen harjoitteluun ja ryhmi-
en toiminnan sisällöt on kuvattu ja 
kuvaukset tulee löytyä seuran netti-
sivuilta sekä sähköisestä alustasta.
• Seuralla on vähintään kaksi toi-

unioritoiminnan organisoitumi-
n, ryhmien toiminta ja vastuu-

kilöt

-
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minnassa olevaa junioriryhmää jois-
sa on vähintään 5-8 junioria. Mikä-
li toimintaryhmiä on minimimäärä, 
tulee panostus olla rekrytointitoi-
menpiteissä.
• Jokaisella seuran juniorijäsenel-
lä on mahdollista osallistua ympä-
rivuotiseen harjoitteluun niin halu-
tessaan
• Seuralla tulee olla kirjattu suun-
nitelma uusien juniorijäsenten akti-
vointiin ja hankintaan. Rekrytointi-
toimenpiteiden vaikuttavuutta ar-
vioidaan aktiivisesti ja siitä kerätään 
palautetta. Rekrytointitoimenpitei-
siin on nimetty vastuuhenkilö.
c) Seuran toimintaryhmien vastuu-
ohjaaja tai valmentaja on nimetty ja 
hänen yhteystiedot löytyvät toimin-
talinjasta sekä nettisivuilta
• Vastuuohjaajan tulee olla käynyt 
vähintään I-tason golfohjaajakoulu-
tus.
• Ohjaajilla tulee olla käytynä vähin-
tään JGO:n iltakoulutus
• Jokaisessa toimintaryhmässä vas-
taava ohjaaja/valmentaja ei voi olla 
sama henkilö.

3. Juniorigolfohjelman mukainen 
harjoittelu
a) Hauskaa: Ohjattu toiminta on 
monipuolista ja vaihtelevaa. Lisäksi 
junioreille järjestetään monipuolis-
ta toimintaa ja virikkeitä tarjotaan 
lapsen kehittymisen mukaisesti.
b) Monipuolisuus: Perusliikuntatai-
tojen opettelemista ja harjoittele-
mista ennen lajitaitoja tai lajiharjoi-
tusten rinnalla. Lisäksi monilajisuu-
teen kannustamista ja ohjaamista.
c) Tehokkuus: Tehokkaasti toteu-
tettuja ja järjestelmällisesti suunni-
teltuja harjoituksia.
Lisäksi intensiivisiä harjoituksia, jois-

sa harjoitellaan koko kehoa ja teh-
dään laadukkaita lajiharjoitteita
d) Ympärivuotisuus: Kesäkauden li-
säksi monipuolisen harjoittelun to-
teuttamista talvikaudella. Vähin-
tään puolet seuran harjoitteluryh-
mistä tulee harjoitella talvikaudella 
vähintään kerran viikossa.

Junioritoimikunta on täysillä läh-
dössä toimintaa kehittämään, jon-
ka koemme olevan koko seuran 
edun mukaista. Mukaan toimikun-
taan olemme saaneet uusia jäseniä 
viime vuotisten lisäksi. Tällä kaudel-
la junioritoimikunnan jäseninä ovat 
Jari Virtanen, Olli Tapola, Otto Kuro-
nen, Elina Hänninen (uusi), Vesa Toi-
vonen (uusi) ja Noora Lavonen. 

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan 
toimintaan sekä mukava, että vii-
mekauden jäsenet jatkavat toimi-
kunnassa tänäkin kautena. 

Toiminta pyörii hyvin pitkälti saman-
laisena kuin viime kesänäkin harjoit-
telujen osalta. Kesäharjoittelu alkaa 
toukokuun alusta, josta tiedotam-
me sähköpostilla, nettisivuilla ja fa-
cebookissa. Harjoitteluryhmien tie-
dottamisen helpottamiseksi otam-
me käyttöön Tawastin junnut -blo-
gin, jossa harjoittelua koskeva tie-
dottaminen tapahtuu.

Gol  oulu järjestetään taas kesä-
kuun ensimmäisellä viikolla 1.6. – 
3.6.2015, joten vilskettä klubilla on 
taas luvassa näiden päivien iltoina. 
Junnuille on luvassa kesän aikana 
kilpailuja oman Junnu Challengen 
merkeissä, josta valmennus tiedot-
taa kesän korvilla lisää. Tänä vuon-
na olemme mahdollisesti osallistu-

massa junioreiden joukkue SM-kil-
pailuihin, josta vetovastuun kantaa 
Olli Tapola junnuja tsempaten. Tänä 
vuonna järjestämme seuran mesta-
ruuskilpailuihin lisää sarjoja viime 
vuotisten sarjojen lisäksi, jotta ki-
soihin osallistuminen olisi mahdolli-
simman monelle junnulle mielekäs-
tä. Kisatunnelma on kokemisen ar-
voinen!

Vielä viimeisenä mutta ei suinkaan 
vähäisimpänä muistutan kaikkia 
24h-challenge pelaamisesta, jossa 
kerätään varoja junioritoiminnan 
hyväksi. Lähitulevaisuudessa tie-
dämme, ketkä lähtevät tänä vuon-
na Olli Tapolan mukaan pelaamaan 
golfi a vuorokauden ympäri yhteen 
putkeen. 

Se miten itse pääset vaikuttamaan 
tapahtumaan, voit antaa panoksesi 
0,20 snt – 5 €  jokaista tehtyä par-, 
birdie-, tai sitä parempaa tulosta 
kohden ja näin ollen yhdessä voim-
me kerryttää varoja junioritoimin-
nan hyväksi. Ollin ja kumppaneiden 
on siis tarkoitus saada mahdollisim-
man monta paria, birdie tai sitä pa-
rempaa tulosta aikaiseksi 24 tunnin 
aikana kentällä.

Tervetuloa kaikki junnut taas kesä-
harjoitteluun mukaan ja kokemaan 
yhteisöllisyyden iloa klubilla! ■
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Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan
kuulumisia

TEKSTI:  Lasse Karikoski

G ol  ausi Tawastis-
sa on ovella, joissain 
paikoissa Suomessa 
jo täydessä käynnis-
sä. Kenttämestarim-

me mukaan kenttämme on talveh-
tinut hyvin, joten odotettavissa on 
hieno kesä rakkaan harrastuksem-
me parissa. 

Kilpailuja on jälleen kalenteriin saa-
tu mukavasti. Members Only avaa 
kauden totutusti 2.5. ja Everybody 
päättää sen 10.10. 
Mikäli kuitenkin sääherra on suo-
siollinen, on mahdollista, että päät-
täjäisten jälkeenkin vielä Tawastissa 
kisaillaan. Tämän asian suhteen ol-
laan viisaampia syksymmällä.

Helatorstaina ratkotaan toista ker-
taa Hämeenlinnan Avoin Golfmes-
taruus, elokuun ensimmäisenä vii-
konloppuna seuran mestaruudet 
eri sarjoissa ja kesän mittaan on 
muutenkin tarjolla paljon hyviä kil-
pailuja. Toukokuulle on muun mu-
assa sijoitettu muutama scramble, 
jotka varmasti hyvine palkintoineen 
houkuttelevat sankoin joukoin vä-

keä kentälle. Odotan muutenkin il-
moittautumislistojen täyttyvän eri 
malliin kuin viime vuonna, jolloin 
osallistumisinto oli yleisesti ottaen 
hieman laimeaa. Syitä tähän on var-
masti monia ja tilanteen paranta-
miseksi teemme toimikunnassa ko-
vasti töitä.

Toimikunnan kokoonpanoon on tul-
lut pari muutosta. Useamman vuo-
den ladykapteenina ansiokkaas-
ti toiminut Ahopalon Auli jäi pois 
ja hänen tilalleen tuli uusi ladykap-
teenimme Marjut Suokanto. Aulil-
le suurkiitokset kuluneista vuosista! 

Lisäksi tehtiin hieman ristiinpölytys-
tä, kun toimikuntaan kutsuttiin mu-
kaan Mikkotervon Anna-Maija klu-
bitoimikunnasta. Tällä järjestelyl-
lä saamme varmasti tiivistettyä yh-
teistyötä toimikuntien välillä ja sitä 
kautta järjestettyä parempia tapah-
tumia ja kilpailuja jäsenistölle.

Allekirjoittanut lähtee tästä pakka-
ushommiin, huomisaamuna ote-
taan varaslähtö kauteen, kun Hel-
sinki-Vantaalta lähtevän koneen 
nokka osoittaa kohti Malagaa. Oi-
kein hyvää tulevaa gol  autta kai-
kille! ■

Olli Tapola vetämässä 
kurssia harjoitusalueella.
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ABACUS 
SCRAMBLE 

24.5.2015 

La 24.5.2015 klo 9.00 yhteislähtö 
18 -r. LP HCP + paras SCR 

2 hengen joukkuein 
 

Joukkueen tasoitus:  
Yhteenlasketusta slopesta huomioidaan 25 % 

lisäksi joukkueen pelitasoitus ei voi olla suurempi kuin pienempitasoituksisen 
pelaajan henkilökohtainen tasoitus.  

Max. henkilökohtainen tarkka tasoitus 36,0 (+slope) 
 

Kilpailumaksu sis. poletin ja buffet lounaan: 
50 € /henkilö vieraat ja vain jäsenmaksun maksaneet 

25 € /henkilö jäsenet joilla pelioikeus 
 

Ilmoittautumiset 03-630610, tai caddiemaster@tawastgolf.fi 

 

MUKANA BEAT 
THE PRO 

KILPAILUSSA  
KAISA RUUTTILA 
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EDUSTUSPELAAJILTA

TEKSTI: Heikki Veteläinen

Kevätterveiset 
kauden 2015 kynnyksellä

U usi kausi, uudet ku-
jeet. Niinhän sitä 
aina sanotaan ja hy-
viä lupauksia teh-
dään kauden kyn-

nyksellä jotta oma peli kehittyisi, 
kentällä olisi hauskempaa ja kisa-
menestys parempaa. 

Tänä kesänä voisi näin käydäkin kun 
tarkastelee Edustuspelaajien talvi-
harjoittelua. Moni Edustuksen pe-

laajista on panostanut vahvasti fyy-
sisien ominaisuuksien parantami-
seen sekä tehostanut lajiharjoitte-
lua. Kautta on kulunut hämmästyt-
tävästi jo kuukauden verran ja kier-
roksia on kertynyt monella pelaajal-
la jo toistakymmentä. Kun olen kat-
sellut kisapelaajiemme otteita, niin 
kehitystä on tapahtunut. Pelaajam-
me ovat selkeästi paremmassa fyy-
sisessä kunnossa ja tällä on suora 
vaikutus peliesityksiin tällä kaudel-
la. Myös kovia tavoitteita on ase-
tettu ja muutama pelaaja puhuu 
jopa ammattilaisuudesta. Olisi upe-
aa saada Vilmusen Jopan ja Selinin 

Juhan manttelinperijöitä seuraam-
me!!

Ykköstykkimme Tupe Nukarin pelis-
tä pääsemme nauttimaan Hämeen-
linnan Avoimien Mestaruuskilpai-
luissa helatorstaina 14.5., kun Ta-
wastissa avataan kansallinen pe-
likausi huippukisalla. Kovimmat 
haastajat lienevät Antti Ahava ja 
Marko Helén. Mustia hevosia voisi-
vat olla vaikka kovin tavoittein kau-
teen lähteneet Harri Juvonen, Sant-
tu Malin sekä Lasse Karikoski. Puo-
lustavan mestarin Oula Myllymaan 
kunto on pienoinen arvoitus, mutta 
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tämä herra tunnetusti syttyy isoihin 
kisoihin. Ja sitähän takateeltä pelat-
tava Avoimet on!!

Tuleva kausi näyttää jo nyt todel-
la lupaavalta kentän kunnon osal-

ta. Risto on tehnyt jälleen loista-
vaa työtä ja jatkaa siitä mihin viime 
kaudella jäätiin kentän hoidon osal-
ta. Edustuspelaajat ovat kilvan kii-
telleet myös Riston taitoa virittää 
kenttä kisakuntoon ja pitää kentäl-
lä korkeaa tasoa läpi kauden. Toi-
mistolla Lauri ja Anja tekevät hyvää 
työtä ja kehittävät seuraa ja klubia 
jäsenistömme hyväksi. 

Edustuksella on Tawastissa hyvä 
olla. Muistetaan kaikki aika ajoin 
kiittää henkilökuntaamme. Kiitos 
ei maksa mitään, pikku skinit Edus-
tuksen kanssa voivat kyllä keventää 
kukkaroa. Kokemusta on. 

Huippuhauskaa kesää!! ■

Edustuspelaaja Aleksi Seppänen ongella 
vesiesteessä väylällä .

Tiesitkö että…
Keskimääräisesti pelaajalta tulee 

8 alastulojälkeä 18 reiän kierroksessa.
Oletetaan että vain 130 kierrosta pelataan 

Tawast Golfissa per päivä.

Griinit vastaanottavat siis
1040 alastulojälkeä päivässä.

31 000 kuukaudessa,
187 200 golfkauden aikana.

Taitaa olla arpapeliä että saamme 
upotettua putit näissä olosuhteissa?

Mahtavaa että jaksoitte lukea tähän asti,
Kiitos ja hauskaa kierrosta!
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NAISTOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Marjut Suokanto

Tawast Ladyt golffaa ja pitää h

N aisille on jälleen ker-
ran paljon tapahtu-
mia, opetusta ja ki-
soja tiedossa. Tu-
lehan mukaan ta-

soitukseen, pelikokemukseen tai 
ikään katsomatta.  Hauskaa ja mu-
kavaa yhdessäoloa olisi tarjolla!

Mitä uutta 
naistoimikunnassa?
Aloitin innokkaana Tawast Golfi n 
Ladykapteenina tänä keväänä ja ha-
luan kiittää saamastani luottamuk-

sesta! Pesti tuntuu oikein mielen-
kiintoiselta . Olen ollut naistoimi-
kunnassa kolmisen vuotta, joten 
toiminta on jo sinänsä tuttua ja tur-
vallista auttavien, osaavien, kannus-
tavien ja mukavien naistoimikunnan 
jäsenten kanssa. Suurkiitokset Aho-
palon Aulille, joka oli Ladykapteeni-
na neljä vuotta ja on pitänyt toimin-
taamme vireänä ja aktiivisena!

Naistoimikunnassamme on ollut 
kuusi jäsentä (kuvassa). Kevätko-
kouksessa 13.4.15 toimikuntaamme 
valittiin kaksi jäsentä lisää. Pidäm-
me kauden päätteeksi myös syys-
kokouksen, jossa kerrataan kauden 
tapahtumia ja ideoidaan seuraavaa 
kautta. Jatkossa syyskokoukses-

sa valitaan seuraavan kauden nais-
toimikunta. Näin siksi, että toimin-
nan suunnittelu seuraavalle kaudel-
le tehdään talvella ja on luonnollis-
ta, että suunnittelun lähtökohdat 
tekee toteuttava toimikunta. 

Meitä naisia on 
jäsenistöstä noin 30 %
Seurassamme oli tammikuun 2015 
tilaston mukaan naisjäseniä lähes 
31%. Tasoituksella HCP <26,4 löy-
tyy 42% ja HCP >26,5 löytyy 58%.  
Ladykap teenien päivillä tuli esiin, 
että kyselyjen mukaan naiset koros-
tavat arvoissaan yhteisöllisyyden, 
tunnelman ja ilon merkitystä. Golf 
on mitä erinomaisin koko perheen 
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ä hauskaa

laji. Ajallisesti golf vie aikaa, joten 
hauskat, aikaa säästävät pelimuo-
dot ovat meille järjestäjille mahdol-
lisuuksia saada kisoihin pelaajia en-
tistä enemmän mukaan. Pelikave-
reiden puute voi olla yhtenä kynnyk-
senä ja tällöin tulisi kehittää tapoja, 
joilla pelikavereita löytyy. Miellyt-
tävä, turvallinen oppimisympäristö 
on avain siihen, että uuden lajin pel-
ko madaltuu.

Tawastissa on mukava pelata ja 
kaikki osaltamme vaikutamme sii-
hen, minkälainen pelikokemus on 
itselle ja toiselle.  Ollaan siis innos-
tavia, iloisia ja nauttikaamme hie-
nosta pelistä.

Aloittelijan kannustusta

Haluan kannustaa aloittelevia tai 
vähemmän pelikokemusta omaavia 
naisgolff areita tulemaan mukaan ta-
pahtumiimme. Tapahtumien kautta 
tutustuu toisiin naisgolff areihin. Pe-
liseuraa saa paremmin tai ainakin 
uskaltaa lähteä sellaiseen lähtöön 
mukaan, jossa on jo tuttuja muka-
na. Pienet, pääosin leikkimieliset ki-
sailut keskenämme ovat mukavia ja 

yhdessäolo hauskaa. 

Jokaisen aloittelevan golff arin on 
hyvä muistaa, että jokainen on jos-
kus ollut aloittelija ja sieltä 54 tasoi-
tuksesta on lähdetty. Itse suoritin 
vuonna 1998 green cardin ex-mie-
heni kanssa samaan aikaan Aura 
Golfi ssa ja ensimmäiset varsinaiset 
pelikokemukset ovat Wiurila Gol-
fi sta Halikosta.  Pelasin ihan alkuun 
vain ex-mieheni kanssa, koska mui-
ta lähtöön ei sitten tietysti mah-
tunutkaan molempien korkeiden 
tasoitusten takia. Paljon oli opetel-
tavaa gol  lubin käytännöissä, peli-
aikojen varaamisesta peliasujen va-
lintaan asti.  Kun tasoitukset parani-
vat, niin ryhmään mahtui jo muita-
kin pelaajia. Ensin uudet pelikaverit 
toivat lisää jännitystä, mutta pian 
huomasi, että kuitenkin pärjää. 

Osallistuin myös naisten tapahtu-
miin, joista sai uusia pelikavereita 
nopeasti. Minusta tuli innokas pe-
laaja ja jos kaveria ei löytynyt, niin 
uskalsin lähteä jo yksinkin peliryh-
miin, vaikka pelitaidot olivat hei-
kot. Huomasin, että golff arit ovat 
kivoja ja auttavaisia. Jos lyöntejä tu-
lee paljon, niin pallon voi ja pitääkin 
nostaa hyvän pelinopeuden turvaa-
miseksi. Paremman golff arin kanssa 
pelatessa oppii pelistä enemmän ja 
saa ehkä varteenotettavia neuvoja-
kin.

Ensimmäisten pelivuosien aikana 
kierroksia tuli noin 15-30 kesässä. 
Joillakin oppikursseilla kävin ja posi-
tiivisesti uskoin, että kurssin jälkeen 
osaan kaiken. Mutta eihän se ihan 
niin ole mennyt. Jos nyt aloittaisin 
golfi n, niin ottaisin opetustunteja al-

kuun paljon enemmän. Jälkeenpäin 
pinttyneiden, selkäytimeen jäänei-
den virheiden poisoppiminen vie ai-
kaa. Aloituskurssin jälkeen opettelu 
vasta alkaa, kuten monen muunkin 
pallolajin. 

Tawast Golfi n naistoimikunnan toi-
minnassa satsaamme myös ope-
tukseen. Kevätkauden alkuun nai-
sille on opetustunteja tarjolla mak-
sutta – katso tapahtumakalenteris-
ta lisää!

Tawast Ladyjen tapahtumat 
ja opetustunnit 2015
Tapahtuma- ja kilpailukalenterissa 
on naisten tällä hetkellä sovitut ta-
pahtumat ja kisat kerrottuna ja tar-
kemmat kisaohjeet. Seuraa aktiivi-
sesti naisten sivuja, sillä kauden ai-
kana voi tapahtumia tulla lisää tar-
peen ja palautteen mukaan.

Naisten kevätkokous oli 13.4 Emilia 
Klubilla. Kävimme läpi tulevan kau-
den naisen tapahtumat, opetustun-
nit ja kisat peli-iltoineen.  Kesäretki 
haluttiin pitää 1-päiväisenä ja suun-
nittelua jatketaan elokuun alkuun. 
Vitabalans Oy:n Liisa Kansanen esi-
telmöi siitä, miten ravitsemukselli-
sesti olisi hyvä gol  ierrokselle läh-
teä ja mitä urheilujuomia ja ravinto-
lisiä on urheilijalle tarjolla.  Yhdessä-

Tapahtumien kautta 
tutustuu toisiin 

naisgolffareihin.

Kuvassa TawG naistoimikunta  
vasemmalta: Helena Hakanen, Tuula 
Rantanen, Sirkka-Liisa Loikala, Auli Aho-
palo, Kiki Pekarila ja Marjut Suokanto. 
Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Sirpa 
Teno ja Orvokki Nurminen.
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olon ja rennon seurustelun lisäksi 
nautimme hyvää iltapalaa .

Nimeltään perinteinen Lady 
Captain’s Day on lauantaina 9.5., 
mutta pelimuoto on uusi. Aiemman 
lippukilpailun sijasta pelataan Dri-
ving Scramble. Jokainen pelaaja sa-
massa ryhmässä avaa. Ryhmän mie-
lestä paras drive valitaan ja toisesta 

lyönnistä eteenpäin jokainen jatkaa 
omalla pallolla loppuun.  Ryhmästä 
jokaiselta valitaan yhtä monta ava-
usta. Lisäksi pidetään puttikisa kai-
kille halukkaille ja vähimmillä puteil-
la kierroksesta selvinnyt palkitaan.
 
Naisten sunnuntain 7.6. tapahtu-
man perustana on innostaa tuttavia 
tai aloittelijoita (naisia tai miehiä) 
gol  arrastuksen pariin ja madal-
taa kynnystä osallistua kisoihin. Ko-
keneempi pelaaja lyö pitkät lyönnit 
ja em. tuttava tai aloittelija saa pu-
tata. Golfl iiton teemanakin on tänä 
vuonna + 55-vuotiaat golff arit, jon-
ka tavoitteena on houkutella uusia 
golff areita harrastuksemme pariin. 
Toki kisaan saa osallistua millä ikää 
tahansa, mutta teeman mukaisesti 
nostetaan huomio siihen, että gol-
fi a voi harrastaa pitkään ja sen voi 
myös aloittaa vanhemmalla iällä. 
 
Naisten avoin kisa Hämeenlinna 
Lady Open on 11.-12.7. ja se järjeste-
tään jo viidettä kertaa yhdessä Au-
langon Gol  lubin kanssa. Lauantai-
na 11.7. kisataan Tawastilla ja 12.7. 
Everstillä, pelimuotona scramble. 
Viime vuonna scramble kisa todet-
tiin hyväksi ja sillä mennään tänä-
kin vuonna. Innolla siis mukaan pe-
laamaan, kiva pelimuoto, kaksi eri 
kenttää ja loistavat palkinnot!
Loppukesän tapahtumat ja kisat 
päivitetään Tawastin nettisivuille. 
Perinteinen Birgitan Malja on 23.8. 
ja Kauden päätöskisa 6.9. Syysko-
kousaika ilmoitetaan myöhemmin.

Naisten opetustunnit ovat sekä gol-
fopettajien pro Hannu Kuussaaren 
ja Olli Tapolan johdolla touko-ke-
säkuussa. Osa tunneista hcp >25 ja 

hcp < 25 tasoituksella,  osa on ilman 
tasoitusrajaa. Naisjäsenellä on mah-
dollisuus osallistua kahdelle ope-
tussessiolle maksutta. Käydään läpi 
lähilyöntejä ja svingiä.

Naisten ystävyysottelut Aulankoa 
vastaan Everstillä 26.5. (18 reikää) 
ja Tawastilla 25.8. (9r). Lisäksi rei-
käpeliottelu 21.7. Tawastilla. Gum-
böle tulee pelaamaan ystävyysot-
telun Tawastille 17.7. iltapäivällä ja 
Espoon Golfseuran, Aura Golfi n ja 
Tawast Golfi n ystävyysottelu kol-
miotteluna pelataan tänä vuonna 
Espoossa 27.7. Otteluihin mahtuu 
joko 10 tai 15 naista/seura, joten ol-
kaa tarkkana ja nopeita ilmoittautu-
maan, jotta mahdutte mukaan! 

Tawastin Ladyt 
Facebookissa
Tawast Ladyt on nyt Facebookis-
sa omana ryhmänään! Tulehan mu-
kaan ryhmään (ryhmä on suljettu ja 
keskustelut näkyvät vain ryhmäs-
sä oleville). Sivuilla on rentoa kes-
kustelua ajankohtaisista jutuista ja 
siellä voi antaa palautetta tai hakea 
peliseuraa. Mukaan siis, siellä on jo 
mukavasti Ladyja mukana. 

Tawast Golf Ladyt
–logopaita
Hankimme keväällä Tawast Golf La-
dyt-logolla olevia lyhythihaisia tai 
hihattomia paitoja ja niitä tilattiin-
kin noin 30 kpl. Voidaan kyllä tila-
ta lisää tai miettiä toiveita ensi kau-
deksi, laita toiveitasi tulemaan.

Oikein Rentouttavaa, mukavaa kau-
den alkua kaikille! ■



Helmi
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SENIORITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Heikki AaltonenJäätelö --
eikun seniorikesä 2015

M einaa iän myötä 
sanat vähän se-
koilla, toivotta-
vasti eivät aja-
tukset, ainakaan 

kauhean paljon. Senioreiden kesä 
2015 kulkee hyvin pitkälti samoja 
latuja kuin aikaisemmatkin, mitä-
pä sitä paljoa muuttamaan. Nykyi-
selläänkin on ihan tarpeeksi muis-
tamista. Viikkokisoja yritettiin vä-
hän rukata mutta eipä mennyt kuin 
Strömsöössä sekään. Lähipelitaito-
ja on tarkoitus hioa kerran kuukau-
dessa aulankolaisten tapaan. Siinä-
pä ne isoimmat uutiset.

Harjoittelu

Talven halliharjoittelu on jo takana-
päin. Tällä kertaa saatiin kokoon 
peräti neljä ryhmää, jotka Hanen 
opastuksella ovat hioneet taitojaan 

koko alkutalven. Harjoituksia jatke-
taan ulkona paikkojen avauduttua 
joko Hanen tai Ollin tai molempien 
tarkkojen silmien alla. Ilmoittautu-
minen harkkoihin tapahtuu viime 
vuoden tapaan netissä kilpailut-osi-
ossa. Pieni omavastuu/harjoitusker-
ta peritään kulujen kattamiseksi.

Kevätretki

Perinteinen senioreiden kevätretki 
suuntautuu vanhojen perinteiden 

mukaan jälleen Viroon. Monta muu-
takin suuntaa oli selvittelyn alla, 
mutta Viro se vaan on ylivertainen 
kun ajattelee kustannustehokkaasti 
ajan ja rahan käyttöä.  Mitään uutta 
ja yllättävää ei matkalla ole odotet-
tavissa paitsi yöpyminen Tallinnan 
keskustassa, jota emme ole sitten 
ensimmäisen matkan kolmetois-
ta vuotta sitten tehneet. Luotetta-
valla porukalla voi näinkin menetel-
lä, mitta- eli matkatappioita kun ei 
sallita. Niitvälja pelataan kahdesti ja 
Estonia kerran.

. Kungsbana. 
Reitin varrelta . . .
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T A W A S T  G O L F  R Y  •  M A K S U T  2 0 1 5
GREEN FEE HINNAT aikuinen  juniori
Green fee 18 r arkisin 55 €  27,50 €
Green fee 18 r  viikonloppuisin  65 €  32,50 € 
Green fee 9 r arkisin 32 €  16 €
Green fee 9 r viikonloppuisiin 42 €  21 € 
* opiskelijat 18 r. 40 €
* osakkaan vieraat - 50 % (max. 3 hlöä lähdössä, sitä seuraavat 40 €,               
   edun voi käyttää viisi kertaa kauden aikana)
Tiilaaksopassi 143 €   (Tawast, Eversti, Linna)

RANGE HINNAT
Poletti  2,50 €
10 kpl polettikortti 18 € (osakas 15 €)
30 kpl polettikortti 45 € (osakas 35 €)

Polettikortit ovat sähköisiä latauskortteja, joille voi ladata 
caddiemasterilta lisää pallokoreja.

KILPAILUMAKSUT
Avoimet kilpailut    28 €  (jäsenet joilla pelioikeus sekä AGK jäsenet   
 joilla lisäpelioikeus)
 43 €  (AGK jäsenet joilla pelioikeus Aulangolle,   
 mutta ei lisäpelioikeutta)
 55 €  (vieraspelaajat ja jäsenet ilman pelioikeutta)
sis. poletin ja buffet lounaan

Senioreiden 
viikkokilpailut 16 € (jäsenet joilla pelioikeus sekä AGK    
 jäsenet joilla lisäpelioikeus)
 31 €  (AGK jäsenet joilla ei lisäpelioikeutta)
 55 €  (jäsenet ja AGK jäsenet joilla ei    
 pelioikeutta)  
sis. keittolounaan

Seuran sisäisissä kilpailussa mahd. kilpailumaksut mainitaan 
kilpailukutsussa.

VUOKRAHINNAT
Golfauton vuokra            30 € /kierros 
 (pelioikeutetut 20 €, 10-kortti 170 €)
Bagkaappi 40 € /kausi
Sähkökärryn latauspaikka 60 € /kausi
Golfauton parkkipaikka 50 € /kausi
Golfauton sähköpaikka 80 € /kausi

KAUSIMAKSUT
Jäsenmaksu aikuinen 104 €
Jäsenmaksu 19-20 v.   52 €
Jäsenmaksu 18 v. tai alle   25 €
Juniorit pelioikeus 15v. ja alle 130 €
Juniorit pelioikeus 16-18 v. 180 €
Juniorit pelioikeus 19-20 v. 280 €  
(Junioripelioikeuksiin kuuluva AGK lisä 75 €)

Osakkeen hoitovastike/pelioikeus 750 €

Vuokrapelioikeus 21-25 v. 
ja golfi n aloittavat 750 €
Vuokrapelioikeus  880 € (tarjous 830 €)

SGKY-etukortti 10 € osakkaat
 30 € pelioikeutetut

Omat kisat

Lyöntipelimestaruuksista otellaan 
heti elokuun alussa. Sarjat ovat sa-
mat kuin aikaisemminkin eli N50, 
N60, M55, M65 ja M70. Seniorit pe-
laavat vanhan tapaan myös oman 
reikäpelimestaruuskisan. Toivotta-
vasti porukka kasvaa, että päästäi-
siin 64 pelaajan kaavioon! Reikäpe-
li on ihan mukavaa vaihtelua ja on-
han se itse asiassa se oikea alkupe-
räinen golfi n muoto! Kyllä niitä peli-
päiviä ihan varmasti löytyy. Kauden 
päätöskisa sekin vanhaan tapaan on 
vuorossa sitten syssymmällä.  Hen-
kilökohtainen ja joukkue, tasoituk-
sin ja ilman, yhteislähtö ja ruokailu.

Maanantai Madamet

Naiset jatkavat omia tapaamisiaan 
nyt nimellä Maanantai Madamet 
muuttuneesta pelipäivästä johtuen. 
Pääpaino tapaamisessa on enem-
män yhdessäolon kuin kilpagolfi n 
puolella. Rohkeasti mukaan kaikki, 
joiden aikataulu vain sallii. 

Viikkokisat

Vuosi vuodelta suositumpi mei-
dän ja aulankolaisten yhteinen jut-
tu. Yli 1000 suoritusta, puolentois-
tasataa osanottajaa. Minusta tämä 
tapahtuma pitäisi palkita muuten-
kin kuin olla suostumatta pelaajien 
toiveeseen pelata vain kaksi kisaa 
Hugolla. Tätä yritettiin tälle kaudel-
le mutta ei sopinut Aulangon gol-
fyhtiön suunnitelmiin, joten van-
halla kaavalla mennään eli 12 osakil-
pailua, 3 Hugolla, 3 Everstillä, 6 Ta-
wastilla. Miehet pelaavat 4 ensim-
mäistä pistebogeyta ja loput lyön-
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tipeliä, naisilla 8 ekaa pb ja 4 vikaa 
lp. Pisteitä jaetaan samoin kuin ai-
kaisemminkin ja myös lopputulok-
set lasketaan niin kuin tapana on 
ollut. Osakilpailujen voittajat palki-
taan jollain tavoin. Ryder Cup pela-
taan tänä vuonna Tawastilla. Jouk-
kue valitaan viikkokisojen scr-tilas-
ton mukaan, koska myös itse kisa 
pelataan ilman tasoituksia. Tavoit-
teena on pystin saaminen takaisin 
meidän kaappiin.

Seuraottelut

Seuraottelujen sarja alkaa 28.5, kun 
Kurkin seniorit saapuvat vieraiks-
emme. Voitto mielessä lähdetään 
matsiin. Viime vuonna tuli vierais-
sa kirvelevä tappio. Heti seuraaval-
la viikolla eli 1.6. meidät on kutsuttu 
Lakistoon SHG:n vieraaksi. Kenttä 
on uusittu, taitaapi olla aika monel-
le muutenkin tuntematon. Kotkalai-
set saapuvat meille kylään 28.7. Nyt 

otetaan kyllä voitto kotiin. Tähän 
asti ollaan oltu vähän huutolaispo-
jan roolissa mutta nyt ryhdistäydy-
tään. Eihän kotikentällä voi hävitä, 
eihän? Syksyllä käydään vielä Nur-
mijärvellä. Toivottavasti silloin ei ole 
pelivuorossa C-kenttä. Sen väylä 9 
on kyllä mielestäni yksi vaikeimmis-
ta mitä olen itse pelannut. Viimeksi 
taidettiin sopia, ettei kymppiä suu-
rempaa merkitä mutta eihän se ole 
oikeaa golfi a. Perinteisiin seuraot-
teluihin ilmoittautuminen tapahtuu 
netin välityksellä. Ilmoitustaululle 
viedään kyllä infoa tapahtumista.

Kaupunkiottelu pelataan tällä ker-
taa omalla kentällämme kesäkuun 
23. päivä. Joukkueeseen kutsutaan 
siihenastisen viikkokisamenestyk-
sen perusteella 5 miestä ja 3 nais-
ta meiltä ja sama määrä Aulangolta. 
Vastaava joukkue tulee Hyvinkäältä 
ja Kytäjältä. Voittoa puolustetaan! 
10 seuran ottelussa isäntänä on nyt 

vuorostaan Iitti. Sinnekin joukkue 
määräytyy viikkokisojen mukaan.

Avoimet kisat

Finnish Senior Tourin osakilpai-
lu OnGolf Senioripokaalit pela-
taan miesten osalta Tawastilla 5.-
6.6.2015. Vain harvat ja valitut pää-
sevät pelaamaan mutta toimitsijoik-
si kelpaavat kaikki ja niitä myös tar-
vitaan. Parhaat paikat viedään no-
peasti. Tarvitaan starttereita, fore-
caddieä, tulostaulunhoitajaa aina-
kin. Mitä enemmän saadaan poruk-
kaa kasaan sitä lyhyemmät työvuo-

Eivä t seniorimatkat pelkkä ä  golfi n 
pelaamista ole. Myö s kulttuuri on mukana.

Eihän kotikentällä 
voi hävitä, eihän?
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TAWAST GOLFIN YRITYKSILLE SUUNNATTU  

GOLFAAMU

5 OSAKILPAILUA
(13.5., 27.5., 11.6., 6.8., 20-21.8. )

 

KESÄN KOVIN YRITYSKIERTUE ON ALKANUT JA 

VOIT SEURATA TILANNETTA 
WWW.TAWASTGOLF.FI/GOLFAAMU
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rot. Palkaksi hyvän mielen lisäksi 
saa ruokaa ja kahvia.

Ensimmäistä kertaa pelataan SM-ta-
solla sarjassa M80. Perinteitä kunni-
oittaen tapahtumapaikaksi on valit-
tu Aulangon Hugo. Saapas nähdä 
löytyykö joukostamme sinne lähti-
jöitä?

Jotkut pelaavat M55 Haastajatouril-
la, jotkut M65, M70 tai N60 Tourilla 
kukin ikänsä ja kykyjensä mukaan. 
Eniten taitaa kuitenkin porukkaa 
olla kolmessa Aluetourin kisassa; 
9.6. Vääksyssä, 2.7. uutena Himok-
sella ja 5.8. Tammerissa. Finaali Ky-
täjällä 5.9. houkuttelee varmasti pe-
laajia sankoin joukoin.

Tiedotus

Senioreiden oma ilmoitustaulu klu-
bitalon pukuhuonekerroksessa on 
edelleen käytössä. Kannattaa kiive-
tä sinne saakka kun klubilla käy. Net-
tisivustoa hyödynnetään niin paljon 

kuin ennätetään ja aiheita riittää. 
Käykää vilkuilemassa. Vihjeitäkin 
jutuista saa antaa ja vaikka itse kir-
joittaa. Sähköpostia pyritään myös 
hyödyntämään niin paljon kuin vain 
pystytään. Kannattaa päivittää jä-
sentiedoissa osoitteet paikalleen. 
Tekstiviestejä on turha odotella. Sil-
tä osin puhelimen voi huoletta kier-
roksen ajaksi sulkea.

Lähipeli

Niin ne lähipelikisat meinasivat 
unohtua. Kun senioritoimikunta 
syksyllä mietti tulevaa kautta, tuli 
esiin aulankolaisten jo monen vuo-
den ajan käymä lähipelikisa. Mat-
ti Matinkari entisenä aulankolaise-
na otti asiasta kopin ja lupasi miet-
tiä vastaavaa myös Tawastille. Siinä 
kenttä kierretään pelaten kullakin 
väylällä vain viheriön läheisyydessä. 
Kisan vetäjä eli meidän tapaukses-

sa Matti määrittää mistä pelataan ja 
siitä sitten kukin parhaan taitonsa 
mukaan yrittävät saada pallon rei-
kään mahdollisimman vähillä lyön-
neillä. Näitä taitojahan me seniorit 
todella tarvitsemme kun iän myötä 
lyöntipituus lyhenee emmekä saa-
vuta viheriöitä enää kenttäarkkiteh-
din suunnittelemilla lyöntimäärillä.

Ja siunatuksi lopuksi

Tervetuloa kaikki vuonna 1965 syn-
tyneet naiset ja 1960 syntyneet mie-
het uusina senioreina mukaan toi-
mintaan.  Monet teistä ovat luon-
nollisesti tässä vaiheessa vielä työ-
elämässä, mutta jos vain vapaapäi-
viä sattuu kohdalle, niin ei muuta 
kuin joukkoon. 
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GOLFKAUSI 
KÄYNNISSÄ!
Tawast Golfin aloituspaketti ja pelioikeus on 
hyvä tapa päästä sisään uuteen harrastukseen

Tawast Golf   |   Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna   |   puh. (03) 630 610   |   email: tawast@tawastgolf.fi

GOLFIN ALOITUSPAKETTI 111999999 €€€€ 

PELIOIKEUSTARJOUS 88888333000 €€

Alle 18-vuotiaille aloituspaketti 144 €!

Muista myös 
golf+kuntoklubi 

yhteensä 127€/kk!

PGA Pro Hannu Kuussaari 

Kurssit ja yksityisopetus
Perus- ja jatkokurssien lisäksi Hannu antaa yksityisopetusta ja videoanalyyseja 
sekä yrityksille räätälöityjä kursseja.

Pro Shop • vaatteet ja kengät
Shoppiin on tullut kauden uutuuksia – Daily Sports ja Abacus vaatteita ja FootJoyn kenkiä. 
Tule katsomaan ja kokeilemaan, nyt parhaat valikoimat!

Tarjouksina:   • Edelliskauden vaatteet huippuhalvalla 10 - 40 euroa/kpl!
  • Edelliskauden kengät  -50 %  • Cleveland 588 MT ja 588 TT naisten 
             ja miesten teräsvartiset raudat 5-PW 395 eur
  • Wilson Staff Ci11 raudat 4-PW 250 eur
Mailamyynti  Cleveland • Srixon • Titleist • Callaway • Taylor Made • Wilson • Bridgestone • Adams
Mailahuollot  Grippien vaihdot • Varsien vaihdot

k kiä
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Peruskurssit "golfin ajokortti" 2015
Golfi n alkeiskurssilla käydään läpi golfi n alkeet, joista jokainen saa eväät golfi n harrastamiselle. Peruskurssi pi-
tää sisällään golfi n peruslyöntien opettelun sekä yleisimmät sääntö- ja etikettiasiat. Sinun ei tule siis tietää vie-
lä golfi sta mitään. Kurssi antaa sinulle tarvittavan tiedon jotta pääset sisälle lajiin.

 Kurssin hinta:  sis. opetuksen, opetusmateriaalin, välineet kurssin ajaksi, green cardin 
 suorituksen, Tawast Golfi n jäsenyyden ja 5 kierrosta veloituksetta 
 Tawast Golfi ssa.

Kurssi 1 (ti-ke 28.-29.4.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00
Kurssi 2 (ti-ke 5.-6.5.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00
Kurssi 3 (la-su 9.-10.5.) Lauantaina klo 10.00-14.00, 
 sunnuntaina klo 11.00-15.00
Kurssi 4 (ti-ke 19.-2.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00
Kurssi 5 (la-su 23.-24.5.) Lauantaina klo 10.00-14.00, 
 sunnuntaina klo 11.00-15.00
Kurssi 6 (ti-ke 2.-3.6.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00

Loppukauden kurssiaikataulut julkaistaan myöhemmin.

Jatkokurssit 2015 (HCP 36-54)
 
 Kurssin kuvaus: Kurssilla kerrataan lajin perusteita ja käydään läpi 
 perustekniikat niin swingistä kun lähipelistäkin. Kurssi pitää sisällään 
 opetuksen ja opetusmateriaalin.  
 
Kurssi 1: pe-la 7.-8.5. 17.00-19.00   Kurssi 2: pe-la 14.-15.5. klo 17.00-19.00

Golfopettajat: Hannu Kuussaari 040 506 2977 ja Olli Tapola 044 324 4343
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset Tawast Golfi in puh. (03) 630 610 tai tawast@tawastgolf.fi . 

Lisätietoja kurssin vetäjiltä Hannu Kuussaari 040 506 2977 tai Olli Tapola 044 324 4343.

199€

Kurssi 7 (la-su 6.-.7.6.) Lauantaina klo 10.00-14.00, 
 sunnuntaina klo 11.00-15.00
Kurssi 8 (ti-ke 16.-17.6.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00
Kurssi 9 (ti-ke 23.-24.6.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00
Kurssi 10 (la-su 27.-28.6.) Lauantaina klo 10.00-14.00, 
 sunnuntaina klo 11.00-15.00
Kurssi 11 (ti-ke 7.-8.7.) Molempina päivinä klo 17.00-21.00

70€
Kurssin hinta:

Tawast Golfin Naara!  Miesten sunnuntaikisa !
Pelataan sunnuntaiaamuisin ja kilpailu on avoin kaikille 

Tawast Golf ry:n miesjäsenille. 
Maksimi slope 20, mutta isommallakin tarkalla tasoituksella 

saa osallistua. Lähdöt n. 8.30 alkaen. 
Ilmoittautuminen caddiemasterille keskiviikkoon klo 16.00  mennessä.

Kilpailumaksu 10 €/hlö sis. juoman.
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TOUKOKUU     
2.5. la 9.00 MEMBERS ONLY (2 henk.joukkueet) 18 r mix TawG jäsenet
9.5.  la 10.00 LADY CAPTAIN´S DAY 18 r. driving scramble TawG naiset
14.5. to 8.00 HÄMEENLINNAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 18 r. Lp scr Avoin
17.5. su 9.00 ONGOLF & GOLF CENTER TOUR 18 r . Scramble Avoin
20.5. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 2/12 18 r. Pb AGK, TawG seniorijäsenet
24.5. su 9.00 ABACUS SCRAMBLE 18 r. scramble Avoin
30.5. la 9.00 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE 18 r. Scramble Avoin
      

KESÄKUU     
5.-6.6 pe-la 8.00 ONGOLF SENIORIPOKAALIT  36 r. lp hcp/scr Avoin, Seniorimiehet
7.6. su 10.00 NAISTEN SUNNUNTAI 18 r. TawG naiset
10.6. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 4/12 18 r. Pb AGK, TawG seniorijäsenet
12.6. pe 18.00 PERJANTAI SCRAMBLE 9 r.  TawG jäsenet
14.6. su  8.30 PRO SHOP POLICE OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin
17.6. ke 5.00 MARATHON 72 r. lp scr/hcp TawG jäsenet
18.6. to 18.30 JUHANNUS GOLF 9 r.  TawG jäsenet
24.6. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 6/12 18 r. lp/pb AGK, TawG seniorijäsenet
      

HEINÄKUU     
1.7. ke  WORLD GOLFERS CHAMPIONSHIP 18 r. hcp Avoin
4.7. la 8.30 KOHINOOR OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin
8.7. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 7/12 18 r. lp/pb AGK,TawG seniorijäsenet
11.-12.7. la-su 9.00HÄMEENLINNA LADY OPEN SCRAMBLE, 
   TawG, AGK E 36 r. scr,/hcp Avoin naiset
18.7. la 8.30 SANDELS OPEN 18 r. Lp scr/hcp Avoin
25.-26.7. la-su 8.30LEIMARAKENTAJAT OPEN TawG, AGK  36 r. lp scr/hcp Avoin
      

ELOKUU      
31.7. 
-2.8. pe-su 8.00 TAWG MESTARUUSKILPAILUT 36-54 r. lp scr/hcp  TawG jäsenet
8.8. la 8.30 RE/MAX OPEN 18 r. pb/lp  Avoin
12.8. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 9/12 18 r. lp  AGK, TawG seniorijäsenet
23.8. su 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r. Pb  TawG naiset
29.8. la 9.00 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 18 r. Hcp/pb  Avoin
      

SYYSKUU      
6.9. su 10.00 NAISTEN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 18 r.  TawG naiset
9.9. ke 9.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 11/12 18 r. lp  AGK, TawG seniorijäsenet
13.9. su 9.30 SEPON MALJA 18 r. pb  TawG jäsenet
19.-20.9. la-su TIILAAKSO SCRAMBLE HaG, AGK H, TawG 36 r. hcp/scr  Avoin
      

LOKAKUU      
3.10. la  KINKKU SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. hcp  Avoin
10.10. la  EVERYBODY (2 henk. joukkueet) 18 r. greensome  TawG jäsenet
      
REIKÄPELIT ALKAVAT KESÄKUUN ALKUPUOLELLA, SEURAA ILMOITTELUA   www.tawastgolf.fi   
    
Perhemalja  Senior Reikäpeli         Tawastin reikäpelimestaruus SCR/HCP     
 

T A W A S T  G O L F I N  K I L P A I L U T  2 0 1 5
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OIKEIN!!!

Kulutathan nurmirangea oikein !!! Näin takaamme 
kaikille mukavat harjoitteluolosuhteet, kiitos!

VÄÄRIN!!!

KKulut
ka

Tawast Golfin 
jäsenille 

myynnissä 
edullisia 9€ 

elokuva-lippuja 
Bio Rex -

elokuvateatteriin. 

Liput voimassa 
vuoden 2015 loppuun. 

Kysy lisää 
caddiemasterilta.
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Onko ruoho  
vihreämpää Virossa?

Saat vastauksen kysymykseen, kun lähdet 
golfmatkalle Suomenlahden toiselle puolelle.  

Tallink Shuttle -laivojen aikatauluilla ehdit pelata 
kierroksen Tallinnassa ja palata illaksi Helsinkiin. 

Myös Pärnun, Otepään ja Saarenmaan kentät 
ovat kokeilemisen arvoisia.

Lue lisää ja varaa: tallink.fi/golf

 

E SIM .

133 €
HLÖ

Päivä Tallinnassa -risteily  
ja kierros EGCC:llä 

Hinta sisältää edestakaiset laivamatkat Helsinki- 
Tallinna saman päivän aikana ja green fee  

Estonian Golf & Country Clubille.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Paikkoja rajoitetusti. Operoiva yhtiö Tallink Grupp. 
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Caddiemaster  (03) 630 610 caddiemaster@tawastgolf.fi 

Toimisto Sihteeri Anja Larramäki 040 455 4360 anja.larramaki@tawastgolf.fi 

Taloushallinto  Mervi Tabermann 040 506 2977 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 

Klubiravintola:  (03) 630 6140
Ravintolapäällikkö  Emmi Wickström 040 455 4362 emmi.wickstrom@tawastgolf.fi 

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

Puheenjohtaja Oy  Topi Tiitola 040 527 8892 topi.tiitola@konecranes.com

Puheenjohtaja ry  Jussi Rouhento 040 512 9577 jussi.rouhento@nh-cap.com

Kapteeni  Marko Helén 044 733 2210 marko.helen@iitee.com

Naistoimikunta, Ladykapteeni 
 Marjut Suokanto 045 263 0555 marjut.suokanto@gmail.com

Junioritoimikunta  Noora Lavonen 040 588 8354 junnut@tawastgolf.fi 

Senioritoimikunta Heikki Aaltonen 0400 480 204 heikki.aaltonen45@gmail.com

Kilpailu- 
ja tasoitustoimikunta Lasse Karikoski 040 513 0252 lasse.karikoski@hamk.fi 

Klubitoimikunta Leena Merisalo 040 485 5252 lmerisalo@gmail.com

Edustuspelaajat Heikki Veteläinen 0400 851 121 heikkivetelainen@gmail.com
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Hole In One- vakuutus 

LähiTapiolasta. 

Hintaan 15 eur. 

Kysy lisää Caddiemasterilta. 

 

 

 

 

 

 

 

           Palveluntarjoaja: LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö, www.lahitapiola.fi/loimi-hame 


