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TOIMINNANJOHTAJALTA
Hyvillä mielin

kohti kautta 2018
1  2018

TEKSTI: Lauri Manninen

K
ausi 2018 on nur-

kan takana, mutta 

nyt huhtikuun alus-

sa näyttää, että pe-

laamaan päästään 

vasta toukokuussa. Talvi oli aikai-

sempiin vuosiin verrattuna varsin 

kylmä ja lunta oli kohtuullisen hy-

vin eli olosuhteet kentän talveh-

timiseen olivat mainiot. Valitetta-

vasti edellisen syksyn sateet aihe-

uttivat ongelmia talvehtimiseen 

muutamilla griineillä (mm. väylän 

17. veden alla ollut griini), mutta 

kenttämestari Mika Uutelalla on 

tehokkaat lääkkeet kaikkien vauri-

oiden korjaamiseen ja kenttä saa-

daan nopeasti hienoon kesäkun-

toon.  

Uutelan johdolla kentällä on tehty 

hurjasti siistimistä sekä pusikoi-

den karsimista ja jo nyt on näh-

tävissä, että kentän yleisilme on 

parempi kuin aiemmin. Suurem-

pana  työnä tehtiin väylien 16 ja 

17 välisen metsän harvennus. 

Pääsääntöisesti peliin vaikuttavat 

puut pidettiin ennallaan, mutta 

muutamia huonokuntoisia puita 

jouduttiin poistamaan väylällä 16. 

Nyt talvella metsä sekä väylien 

reunat näyttävät todella hyviltä. 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli, 

että väylä 16. alkaa kuivua entistä 

paremmin ja toivotaan  toimenpi-

teen purevan tähän ongelmaan.

EM-kilpailut 8.-10.8.2018

Kauden ehdottomasti suurin yksit-

täinen tapahtuma on elokuussa 

pelattavat senioreiden EM-kilpailut 

(lisätietoa myöhemmin tässä leh-

dessä). Nämä Tawast Golfin histo-

rian suurimmat kilpailut kokoavat 

Hämeenlinnaan lähes 300 huip-

pugolfaria. Noin puolet pelaajista 

pelaa meillä ja puolet pelaa Evers-

tillä.

On itsestään selvää, että koko 

henkilökunta tulee tekemään 

kaikkensa onnistuneen tapahtu-

man eteen  mutta tämän lisäksi 

tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia 

työntekijöitä!  Mikäli haluat tulla 

auttamaan tapahtuman läpivien-

nissä, niin ilmoittaudu mukaan 

tawast@tawastgolf.fi. Näin isosta 

tapahtumasta ei selvitä yksin, eli 

nyt tarvitaan koko jäsenistön tuki! 

Tervetuloa auttamaan ja seuraa-

maan kilpailua!

Korjauksia klubilla

Klubilla naisten yläkerran wc-ti-

lat on peruskorjattu ja molempien 

pukuhuoneiden kalusteet uusi-

taan alkukauden aikana. Tavoit-

teena on entistäkin viihtyisämmät 

oleskelutilat unohtamatta klubin 

”henkeä”.  Toivottavasti muutos 

miellyttää!

Muita asioita

Ravintolatoimintaa jatketaan ns. 

vanhalla kaavalla, mutta paljon on 

uuttakin tulossa mm. uuden alko-

holilain myötä. Syksyllä kerätyn 

asiakaspalautteen myötä klubira-

vintolan ruokalista uusiutuu jos-

sain määrin. Lisäksi uudistamme 

lounaslistan ja tämän tarkoituk-

sena on kokonaisvaltaisesti nos-

taa ruokatuotteen tasoa sekä 

lisätä tasalaatuisuutta. Vastaisuu-

dessa klubilta on myös saatavissa 

pientä lämmintä purtavaa iltaisin, 

vaikka keittiö olisikin mennyt jo 

kiinni.

Pro Shop säilyy yhtiön hallin-

nassa, mutta nyt shopin sisäänos-

tot tehdään yhdessä Golfcenterin 

kanssa. Tämän uuden yhteistyön 

tavoitteena on entistä sujuvampi 

toiminta sekä laajempi valikoima 

ja tämän toimintamallin avulla 

saamme myös hinnat pidettyä kil-

pailukykyisempinä. Tervetuloa 

ostoksille!

Epäonnistuneen viime kesän jäl-

keen on kasvojen pesun paikka 

ja kun saamme kentän sekä tilat 

arvoiseensa kuntoon, niin toivon, 

että koko jäsenistö laittaa hyvän 

sanan kiertämään niin somessa 

kuin face to facessakin. Hyvä tästä 

tulee ja nähdään klubilla! 
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Takaisin kestävään

kehitykseen
TEKSTI:  Topi Tiitola
Oy:n puheenjohtaja

K
ausi 2017 oli vai-

kea. Ennen kaikkea 

tämä johtui ja nä-

kyi epäonnistunee-

na kentän ulkois-

tuksena, jonka johdosta kenttä 

oli merkittävän osan kautta huo-

nossa kunnossa. Kun sitten otim-

me kentänhoidon takaisin omalle 

vastuullemme ja saimme kentän 

hyvään kuntoon, alkoi sade, joka 

jatkui käytännössä koko loppu-

kesän ja syksyn. Näiden seurauk-

sena pelattujen kierrosten määrä 

väheni viime vuoteen verrattuna 

noin 15%, joka omalta osaltaan 

vaikutti muun muassa ravintolan 

alentuneeseen myyntiin.

Kiitos tarkan taloudenpidon, aikai-

sempien vuosien toimenpiteet 

hajauttaa liikevaihtomme vähem-

män hoitovastikkeista riippuvai-

seksi sekä Linnagolfin maksamien 

vahingonkorvausten yhtiömme 

taloudellinen tilanne säilyi kui-

tenkin vakaana. Pitkän tähtäimen 

suunnitelman mukaisesti onkin 

taloutemme kehittynyt suotui-

sasti jo muutaman vuoden ajan. 

Nykyisellä lainanlyhennys- ja kor-

vausinvestointiohjelmalla onkin 

kenttämme velaton noin 5 vuo-

den kuluttua. Tämä antaa sitten 

mahdollisuuden eri toimenpitei-

siin – pelaamisen hinnan edelleen 

alentamiseen, merkittäviin inves-

tointeihin ja/tai varautumiseen 

golfyhtiöiden toimintaympäristön 

vääjäämättömään muutokseen. 

Tawastia Golf & Country Club Oy:n 

yhtiökokous päätti maaliskuussa, 

että hallitus selvittää kuluvan 

vuoden aikana omistajien mieli-

piteen liittyen pelimaksuihin, vas-

tikepakkoon sekä pelaamiseen 

liittyviin muihin järjestelyihin. 

Mielipiteet analysoidaan kauden 

lopuksi ja selvitetään, onko mer-

kittävämpää linjanmuutosta tar-

peen tehdä vai pitäydymmekö 

nykyisessä strategiassa. Tärkeää 

on, että ymmärrämme omistajien 

ja jäsenten mielipiteet ja olemme 

tarpeen vaatiessa valmiina rea-

goimaan mahdollisiin muutoksiin 

toimintaympäristössä.

Takaisin kestävään kehitykseen 

pääsemme vain mikäli tärkeim-

mät voimavaramme eli kenttä ja 

sen palvelut ylittävät asiakkai-

demme odotukset. Tästä syystä 

tulemme panostamaan kentänhoi-

toon alkavalla kaudella merkittä-

västi enemmän kuin aikaisemmin. 

Uudella kenttämestarillamme, 

Mika Uutelalla, on käytössään rei-

lusti suurempi kentänhoitobud-

jetti ja huomattavasti enemmän 

työntekijöitä kuin viime vuonna. 

Olenkin erittäin luottavainen, että 

kaudella 2018 Tawast Golf on 

takaisin siellä missä olemme tot-

tuneet sen näkemään – klubikent-

tien aatelissa. 

TEHDÄÄN YHDESSÄ 
ASIAT HELPOKSI.

Poltinahontie 11   Tehtaankatu 11 
13130 Hämeenlinna   11710 Riihimäki

Puh: (075) 7541 500 (vaihde)
www.hameenkt.fi

TOTAL-kokonaispalvelu
• ICT-ratkaisut – koneet, laitteet ja tarvikkeet
• AV-ratkaisut
• Toimistotarvikkeet
• Toimistokoneet ja laitteet
• Ergonomiatuotteet ja toimistokalusteet
• Asennus-, huolto ja ylläpitopalvelut

w
w
w
.4
2
.fi
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TEKSTI:  Jussi Rouhento

K
audella 2018 Ta-

wast Golf palaa jäl-

leen isompien kilpai-

luiden järjestäjäk-

si. Senioreiden jouk-

kue EM-kisat pelataan Hämeen-

linnassa elokuun toisella viikolla. 

Yhteensä 21 maata ja 40 joukku-

etta kilpailevat tuolloin EM-mita-

leista Tawast Golfin ja Aulangon 

Everstin kentillä. Tapahtuma on iso 

myös Hämeenlinnan urheilukesän 

mittakaavassa. Erilaista seremoni-

aa järjestetään myös kaupungis-

sa ja majoituskapasiteetti on tiu-

koilla. Suomi osallistuu kisaa kah-

della joukkueella. Osallistujat va-

litaan alkukesän menestyksen pe-

rusteella. Toivottavasti kilpailuis-

sa nähdään myös paikallista edus-

tusta. Samainen kilpailu silloisessa 

muodossaan on muuten aikaisem-

minkin pelattu Suomessa. Paikka-

na tuolloin oli Turun seudun kentät 

ja vuosi oli 1997. Suomen sijoitus 

scr-sarjassa oli tuolloin kuudes.

Kilpailu on sopivan suuri ponnis-

tus Tawast Golfille todistaakseen 

kuinka hyviä kilpailuita se osaa 

järjestää. Vapaaehtoisten panos 

tulee olemaan taasen merkittävä 

ja vapaaehtoisia onkin ilmoittau-

tunut jo nyt tätä kirjoitettaessa 

mukavasti. Monia erilaisia tehtä-

viä on tarjolla ja halukkaita pyy-

detään ilmoittautumaan klubin 

toimistoon. Kenttää joudutaan 

luonnollisesti pitämään kilpailun 

takia suljettuna, mutta vaihtoehtoi-

sia pelimahdollisuuksia on järjes-

tetty muille kentille. Suosituksen 

arvoista on myös ottaa välipäivä 

omista peleistä ja tulla seuraamaan 

kansainvälistä kilpagolfia. Tsempa-

taan kotijoukot menestykseen ja 

kannustetaan myös muiden maiden 

pelaajat tuntemaan olonsa terve-

tulleiksi Tawastiin. Paras mahdolli-

nen paikka jättää hyvä muistijälki 

Tawastista markkinointimielessä. 

Samalla viikolla pelataan muuten 

myös Challenge Tourin kisa Vieru-

mäellä. Kyseessä lienee jonkinlai-

nen ennätys kansainvälistä golfia & 

pelaajia mitä Suomessa on saman-

aikaisesti pelattu ja nähty.

Viestintä ja tiedottaminen ovat asi-

oita, jotka harvoin ovat riittävällä 

tasolla määrän & laadun suhteen. 

Myös Tawastissa tulee jatkossa 

panostaa siihen entistä enemmän. 

Jäsenistön ja pelaajien epätietoi-

suudella asioista voi usein olla 

pahempi vaikutus kuin mitä asia 

itsessään onkaan.  Tiedottamisen 

ja tarinoiden ei tarvitse olla pitkiä. 

Tärkeää on, että viestintää on riit-

tävästi ja tieto on helposti kaikkien 

sitä kaipaavien saatavilla. Uusina 

toimina alkavan kauteen tuodaan 

päivittäinen tiedottaminen kentällä 

tehtävistä toimista sekä eri pelialus-

tojen leikkuukorkeuksista. Myös 

toimitusjohtajan ja kapteenien kuu-

lumisia on luvassa entistä tiuhem-

paan tahtiin. Sosiaalisen median 

”ilmoitustauluilla” viestintää Tawas-

tin hyväksi voi tehdä käytännössä 

oikeastaan ihan kuka tahansa, ei 

ainoastaan kentän avainhenkilöt.  

Juniorit ovat olleet aina Tawastille 

erityisen tärkeä asia ja ylpeydenaihe-

kin. Viime vuosina hieman hiipunut 

junioritoiminta sai nyt kovan luokan 

vahvistuksen, kun pitkän linjan kap-

teenimme Marko Helén otti juniori-

toimikunnan vastuulleen. Yksin ei 

ihmeitä saa aikaan ja siksi pyydän-

kin ihan kaikilta osallistumista juni-

oreihin satsaamiseen. Apuohjaajia, 

talkoohenkeä ja myös taloudel-

lista tukea erilaisten järjestettyjen 

tapahtumien muodossa junioritoi-

mintaan tarvitaan. Junioriharjoi-

tuksien apuohjaajana toimiminen 

voi olla vaikka vain kertaluonteista 

ja apuohjaajien ei tarvitse omata 

swingiosaamista tai pitkää pelitaus-

taa. Junioritoiminnan taloudellisiin 

resursseihin saatiin pientä lisäpot-

kua kun Golfliitto myönsi keväällä 

Tawast Golfille seuratukea avus-

tuksen muodossa. Samalla saatiin 

oppia siitä, että pitkään samalla 

tavalla pyöritetty junioritoiminta ei 

PUHEENJOHTAJAN CORNERI Menestystä ja iloa

Golfkauteen 2018
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ole vastannut kaikkia tämän päivän 

aktiiviselta toiminnalta vaadittavia 

asioita. Taloudellisen panostuksen 

lisäksi liitolta saatiinkin hyvää spar-

rausta siihen, kuinka junioritoimin-

taa voisi kehittää. Osa avustuksesta 

saadaan vasta kauden päätteeksi, 

mikäli yhdessä liiton kanssa määri-

tellyt tavoitteet saavutetaan. Yhtenä 

mittarina muun muassa aktiivisten 

juniorijäsenten määrän kasvu.  

Seuran hallitukseen tuli vuosi-

kokouksessa pieniä muutoksia. 

Vastuualueet osin vaihtuivat ja pit-

kään palvelleet korvautuivat uusilla 

nimillä. Suuret kiitokset hienosta 

vuosien hallitustyöstä Leenalle, 

Nooralle ja Lasselle. Ja tervetuloa 

edistämään seuran toimintaa uusin 

kirkkain ajatuksin kapteeni Heikki 

Kajanto ja edustuspelaajien päällys-

mies Pasi Järvinen. Kumpikin herra 

pitkän linjan tawastilaisia ja nyt siis 

jatkossa palveluksessanne. 

Rangella parkkipaikan 
puoleiseen palloautomaat-

tiin on asennettu maksupääte 
joten voit ostaa  yksittäisiä pal-
lokoreja suoraan automaatista 
ilman käteistä!  

Maksaessa sinun ei tarvitse 
syöttää koodia ja sinulla on 
mahdollisuus maksaa käyttäen 
magneettijuovaa, sirua, lähimaksua, tekstiviestiä tai käyttäen 
Monyx sovellusta.

Polettikorttien lataus ainoastaan caddiemasterin toimistosta.

PELIOIKEUS TAWAST GOLFIIN 830€ / NUORISOPELIOIKEUS 490€. 
VARAA OMASI TAWAST@TAWASTGOLF.FI

PRO SHOP BY
Tawast Golf & Country Club

PRO SHOPISTA
A V A J A I S T A R J O U K S E N A 
kaikki normaalihintaiset 
vaatteet,  kengät ja bägit

-20%

Tarjoukset voimassa 13.5.2018 asti.

GOLFIN 
ALOITUSPAKETTI

170 €

HINTA sis. Green card –kurssi, seuran 
jäsenyys sekä kaksi 9 reiän kierrosta. 

ILMOITTAUTUMISET:  
caddiemaster@tawastgolf.fi / 03 630 610

KEVÄT 2018
KURSSI 1: 5.–6.5.  lauantai–sunnuntai
KURSSI 2: 11.–12.5.  perjantai–lauantai 
KURSSI 3: 19.–20.5.  lauantai–sunnuntai
KURSSI 4: 25.–26.5.  perjantai–lauantai
KURSSI 5: 5.–6.6.  tiistai–keskiviikko
KURSSI 6: 8.–9.6.  perjantai–lauantai
KURSSI 7: 12.–13.6.  tiistai–keskiviikko
KURSSI 8: 19.–20.6.  tiistai–keskiviikko

KAIKKI 2017 VAATTEET 
POISTOHINNOIN

alk .10€
YHTEISTYÖSSÄ

www.golfcenter.fi

GO L F K AUS I  AL K AA  2 . 5 . 2018

UUTTA
!

Lauantaina 9.6.
klo 13 – 15

Perhe/kaveri mukaan – Golf tutuksi
Tawast Golfin harjoitusalueella pro 

Olli Tapola & naistoimikunnan jäsenet 
opastavat uusia kokeilijoita 

innostavien, ilon kautta tehtävien 
harjoitusten avulla golfiin. 

Tarkoituksena on saada onnistumisia, 
naurua ja tutustumista sosiaaliseen 

uuteen harrastukseen. 
Perheenjäsenesi & kaverisi ovat 
tervetulleita svingailemaan ja 

puttailemaan kanssamme! 
Tarjolla on myös pientä purtavaa.
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nsi kesänä Hämeenlinnassa järjestettävät ESGA:n 
miesseniorien joukkue-euroopanmestaruuskilpai-
lut tulevat olemaan suuri haaste ja voimainnäy-
tös järjestelyistä vastaavalle yhdistyksellemme. 
Poiketen EGA:n päätöksestä pudottaa miessenio-

rien ikärajaa 50 vuoteen, on ESGA päättänyt säilyttää ikära-
jan omissa tur nauksissaan 55 ikävuodessa. 

EM-kisojen ajankohta on elokuun 7.-10. päivä, peli-
areenoina tulevat olemaan Aulangon 
Golfklubin Eversti sekä Tawast Golf & 
Country Club. Kilpailukategorioita on 
kaksi, tasoitukseton eli Championship, 
joka pelataan Everstillä, ja tasoitukselli-
nen eli Cup, jota isännöi Tawast Golf. 

Euroopan suurin seniorikilpailu
ESGA:n Joukkue-EM-kilpailu on osanottajamäärältään suu-
rin Euroopassa järjestettävä seniorikisa. ESGA-jäsenmaita on 
yhteensä 24 ja mikäli kaikki maat lähettävät joukkueet ki-
soihin tulisi joukkueita olemaan 48 ja pelaajia yhteensä 288 
jokaisen joukkueen koostuessa kuudesta pelaajasta. Yleensä 
jotkut maat tyytyvät vain yhteen joukkueeseen ja joku maa 
jää pois kokonaan, joten ihan täyttä kilpailijamäärää ei 
Hämeenlinnaan odoteta.

Pelaajien lisäksi kisatapahtumaan osallistuvat joukkuei-
den kapteenit, joista osa pelaavia, jäsenmaiden seniorijärjes-
töjen puheenjohtajia sekä ESGA:n edustajia. Monilla edellä 
mainituista on myös vaimo tai muu seuralainen mukana ki-
satapahtumassa. Näiden lisäksi kisojen läpivienti vaatii suu-
ren määrän toimitsijoita, kuten kilpailujohtajia, tuomareita, 
starttereita, toimistovirkailijoita, tulospalveluhenkilökuntaa 
ym. Näin odotamme ensi kesänä Hämeenlinnaan reilusti yli 
300 pelaajaa ja muut osanottajat mukaanlukien kokonaisvie-
railijajamäärä noussee lähemmäs 400.

Projekti käyntiin jo kolme vuotta sitten
On selvää, että tämänkokoinen tapahtuma vaatii varsin pal-
jon suunnittelua ja järjestelyä, jotta kaikki saadaan sujumaan 
toivotulla tavalla. Etukäteisvalmistelut alkoivat jo kolmisen 

vuotta sitten projektia vetäneen Heikki Hallarannan joh-
dolla. Hänen apunaan ovat olleet SGS:n hallituksen jäsenis-
tä Pertti Raimiala, Anneli Tuominen, Ari Mustonen, Kari 
Hiukka ja Ole Johansson. 

Kisakaupungin Hämeenlinnan valintaan vaikutti mon-
ta tekijää. Kaupunki on sopivan kokoinen, etäisyydet koh-
tuulliset, majoitustarjonta riittävä ja monta korkeatasoista 
golfkenttää sopivan etäisyyden päässä. Päätökseen vaikutti 

myös kaupungin johdon varsin myön-
teinen suhtautuminen kisoihin.

Kilpailuareenoiksi valikoituivat 
Aulangon Golfklubin Eversti-kenttä ja 
Tawast Golf. Pää kilpailujen ohella tul-
laan Kytäjän golfkentällä pelaamaan 
ESGA-maiden seniorijärjestöjen pu-

heenjohtajien Presi dents´ Cup ja seuralaisille järjestettävä 
Ladies´ Tournament. 

Sponsorointi
Viiden päivän tapahtuman ja yli kolmensadan 
pelaajan kisatapahtuman budjetti on huomat-
tava. Suurimmat menoerät ovat kilpailumak-
sut,  hotellien ja kenttien väliset bussikulje-
tukset sekä avaus- ja päätösseremonioiden sekä 
muiden tilaisuuksien tarjoilut. Myös kisama-
teriaalin tuotanto, palkinnot ja virkailijoiden 
vaatetus vie budjetista suuren osan.  

Vaikka osallistuvien maiden kilpailijat 
maksavat osallistumisensa ja majoituksensa, jää 
budjetista suuri osa muilla keinoin katettavak-
si. Näin kisasponsorit ovat keskeisessä osassa, 
jotta projekti saadaan viedyksi kunnialla läpi. 
Olemmekin kiitollisia kaikille yrityksille ja ta-
hoille, jotka ovat tukemassa kisoja ja haluam-
me esittää vilpittömät kiitoksemme niille.

Bussilla lentokentältä
Suurin osa kisaosanottajista tulee lentäen 
Helsinkiin. Jotta siirtyminen kisakaupunkiin 

Hämeenlinna
EM-kisanäyttämönä

E

XXXVII

ESGA Senior Team 

Championship & Cup 2018

8      |    Tawast Golf ry
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Tournament ProgrammeDay 1 | Monday – August 6th 2018 
12.00 – 20.00  Arrival of the Participants and checking in at Spa Hotel Aulanko and 

 
Sokos Hotel Vaakuna  

Day 2 | Tuesday – August 7th 2018  
07.30 – 18.00  Official Practice Day at Aulanko Golf Club and Tawast Golf Club

10.00 – 12.30  ESGA Board Meeting 18.00 – 19.00  Captainś  Meeting19.00 – 19.30 Team Photo Sessions20.00 – 23.00  Opening Ceremony and light Buffet Dinner at the City Hall hosted 

 
by the Mayor of the City of Hämeenlinna Day 3 | Wednesday – August 8th 2018 

07.30 – 18.30  First round of the Championship and Cup Competition at 

 
Aulanko Golf Club (Championship) and Tawast Golf Club (Cup)   

10.00 – 18.00  Presidentś Cup and Ladieś Tournament including Lunch at 

 
Kytäjä Golf Club 

Day 4 | Thursday – August 9th 2018 
07.30 – 18.30  Second round of the Championship and Cup Competition

18.00 – 20.00 ESGA General Assembly Meeting 
20.00 Presidentś Dinner for Presidents and Presidentś Ladies

 
Day 5 | Friday – August 10th 2018 
07.30 – 18.30  Third round of the Championship and Cup Competition 

20.30 – 23.30 Gala Dinner with Prize Giving and Closing Ceremony at Spa Hotel Aulanko

Day 6 | Saturday – August 11th 2018 
  

Departure of the participants 

XXXVIIESGA Senior Team Championship & Cup 2018

sujuisi mahdollisiman vaivattomasti on joukkueille tulo-
päivänä maanantaina järjestetty bussikuljetus. Pienemmille 
ryhmille on 15 hengen bussit ja suuremmille 30 hen-
gen. Naapurimaista osanottajat tulevat laivalla ja omil-
la autoilla Turkuun tai Helsinkiin, mistä löytävät tiensä 
Hämeenlinnaan.

Koko kisojen ajan tulee myös kisahotellien ja golf-
kenttien välillä toimimaan ns. shuttle-bussikuljetus.
 
Majoitus
Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kaikki osanottajat olisi saatu 
majoitetuiksi Aulangon historialliseen kylpylähotelliin, mikä 
olisi järjestelyjen kannalta ollut ihanteellista. Melko pian kävi 
kuitenkin ilmi, ettei hotellin kapasiteetti tulisi riittämään ja näin 
päätimme tarjota vierailijoille myös hyvällä paikalla siajaitsevaa 

Sokos Hotelli Vaa kunaa.
Spa Hotelli Aulanko tulee toimimaan kisojen keskuspaik-

kana, missä tulee toimimaan kisatomisto ja, missä järjestetään 
päätösgaalaillallinen.

>>>

EM-kisojen toisena päänäyttämönä on Aulangon Golfklubin Eversti-kenttä. 
Kuvassa Everstin viimeinen väylä.

  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2018        |        9  
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Avausseremonia raatihuoneella
Hämeenlinnan kaupunki on ystävällisesti luo-
vuttanut raatihuoneen kisaorganisaation käyt-
töön avausseremoniaa ja avaus  illallista varten. 
Toriympäristö kaupungintaloineen tuleekin anta-
maan näyttävät puitteet turnauksen avaustapah-
tumalle.

EM-kilpailut
ESGA:n 55-vuotiaiden miesseniorien Eu roo-
pan mestaruuskilpailuissa on, kuten edellä on to-
dettu, kaksi kategoriaa; Championship ja Cup. 
Ensinmainittu ”mestaruuskisa” on tasoituk se t on 
kuuden pelaajan joukkuekilpailu ja se pelataan 
Aulangon Golf klubin Evesti-kentällä. Cup-kil-
pailu pelataan tasoituksellisena Ta  wast Golfissa, 
niinikään kuuden pelaajan joukkuein. 

Kil pai lut kestävät kolme päivää ja pelimuo-
tona on henkilökohtainen lyöntipeli siten, että 
kunakin päivänä joukkueen neljän parhaan pe-
laajan tulokset muodostavat joukkueen tuloksen. 

Kisoissa palkitaan kummassakin sar jassa 
kolme parasta joukuetta. Tämän ohella palkitaan 
myös kolme parasta yksilötulosta tehnyt pelaaja 
kummassakin sarjassa.

Yleisö tervetullut
Yleisö pääsee vapaasti seuraamaan kisoja kum-
mallekin kentälle. Kilpailut ovat, kuten sanottu, 
suurimmat Euroopassa pelattavat seniorikisat ja 
harvoin pääsee näin läheltä seuraamaan maan-
osamme seniorihuippujen peliä. 
         Tapaamisiin Hämeenlinnassa 7.-10.8.2018.

Ole Johansson

Tawast Golf isännöi EM-kisojen Cup-
joukkueiden kilpailua. Kuvassa kentän 
kymppiväylä.

Hämeenlinnalaisen Pekolan linjaliiken-
teen kalusto huolehtii pelaajien kuljetuk-
sista hotellien ja golfkenttien välillä ja 
myös lentokenttäkuljetuksista. 

Championship-kilpailu pelataan Aulan-
gon Golfklubin Eversti-kentällä. Kuvassa 
kentän väylä 8 edessä ja 7 taustalla. 

10      |    Tawast Golf ry
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Luota paikalliseen.

OP Private – vakaata ja vastuullista varainhoitoa

Meillä on koko OP Ryhmän kokemus ja palvelut käytössäsi. 
Saat elämän tilanteesi ja tarpeesi huomioivat yksilölliset ja 

kokonaisvaltaiset ratkaisut – vakaasti ja vastuullisesti.
Tervetuloa henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Varaa aika neuvotteluun arno.sahri@op.fi tai puh. 040 4804087.

www.op.fi/etela-hame

Sari Leppänen
varainhoitaja

OP Etelä-Häme

Juha Virtapalo 
senior varainhoitaja

OP Etelä-Häme

Arno Sahri 
yksityispankkiiri
OP Etelä-Häme
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KAPTEENILTA

TEKSTI: Heikki Kajanto

T
änä keväänä odo-

tan lumen sulamis-

ta enemmän kuin 

ehkä koskaan aiem-

min. Olen saanut 

kunnian ottaa Tawast Golfin kap-

teenin viitan hartioilleni. Täytettä-

vänä olevat saappaat ovat suuret, 

vähintäänkin kokoa 45. Kiitokset 

Helénin Markolle erinomaisesti 

hoidetusta kapteenin työstä! Täs-

tä on hyvä jatkaa.

 

Itse sain ensimmäiset golfmailani 

vuonna 1983 ollessani 7-vuotias. 

Alkuaikoina kävin isäni mukana 

Aulangon Hugolla muutaman ker-

ran kesässä pelaamassa. Tuohon 

aikaan green card -käsitettä ei 

oltu Suomen golfiin lanseerattu, 

joten en ole ikinä sellaista suorit-

tanut. 

Vuonna 1989 kesämökkimme 

välittömään läheisyyteen entis-

ten rypsipeltojen paikalle nousi 

täysmittainen golfkenttä, joka 

sai nimekseen Tawast Golf. Olin 

tuolloin 13-vuotias pojankoltiai-

nen ja innostuin lajista valtavasti. 

Tasoitus putosi melko nopeasti 

singeliin ja Toivo Pönnin johta-

massa juniorijoukkueessa harjoit-

telimme ja kisasimme ahkerasti. 

Pelasin myöhemmin 90-luvulla 

myös joitain miesten SM-kisoja, 

mutta menestykseni oli 

varsin vaatimatonta. 

Kerran pääsin Veikka-

uksen voittajavedossa 

pelilistoille. Pelasin 

itseäni viidellä markalla 

ja kerroin oli tietysti 

varsin korkea. Kisoista 

tuli MC (missed cut), 

mutta tuo Veikkauk-

sen pelikuponki on 

edelleen tallessa. 

Viime vuosina olen 

jättänyt kilpagolfin 

vähemmälle ja naut-

tinut pelaamisesta 

hyvässä porukassa. 

Pari vuotta sit-

ten myös golfperheestä kotoisin 

oleva vaimoni Kati aloitti tämän 

jalon harrastuksen. Olemmekin 

ahkerasti tahkonneet iltaysejä ja 

näin olen päässyt myös sisälle 

naisten golflogiikkaan. Kolmesta 

lapsestani eniten golfkierroksia 

on kertynyt tyttärelleni Emmalle. 

Yksi tavoite ensi kesälle voisikin 

olla poikiemme houkutteleminen 

mukaan kentälle ja Tawastin har-

joitusalueille.

 

Olen jonkun verran harrasta-

nut myös golfmatkailua. Viime 

kesänä koimme Jussien (Luo-

komaa & Rouhento) kanssa iki-

muistoisen matkan Skotlantiin, 

kun pääsimme legendaariselle 

St Andrewsin Old Course -ken-

tälle pelaamaan. Oheinen kuva on 

tuon kentän yli 700 vuotta van-

halta kivisillalta, joka löytyy ken-

tän viimeiseltä väylältä. Tähän 

liittyy myös hauska muisto. Oma 

viimeisen väylän avaukseni lähti 

30cm korkeana topparina ja osui 

harmikseni keskelle kivisiltaa. 

Pallo otti sillasta vihaisen kim-

mokkeen noin 120 metriä vasem-

malle päätyen ykkösväylän poikki 

virtaavaan jokeen. Pelikaverini 

ja Uudesta-Seelannista kotoi-

sin ollut caddie nauroivat tilan-

Terveiset

uudelta kapteenilta
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teelle vedet silmissä ja viereisen 

väylän japanilaisryhmä ihmetteli 

myös tapahtunutta. Golf on suur-

ten tunteiden peli. Varsin har-

voin muuten omassa elämässä 

harmittaa niin paljon, että tekisi 

mieli viskoa tavaroita läheiseen 

järveen. Toisaalta sweet spotiin 

osunut ja lipulle vastatuuleen 

lyöty rautanelonen on niin ihana 

tunne, että sitä jaksaa vielä muis-

tella seuraavanakin päivän.

 

Ulkomailla vahvistuu entisestään 

käsitys siitä, että Tawast Golf on 

todella hieno kenttä ja toimiva 

kokonaisuus. Vanha sanonta 

pitää tässä kohtaa hyvin paik-

kansa: ”Täytyy matkustaa kauas, 

että näkee lähelle.” 

Kun katson tulevaa kesää, haluai-

sin kapteenina panostaa ainakin 

kahteen tärkeään asiaan: uusien 

jäsenten perehdyttäminen ja klu-

bihengen ylläpito. Kapteenin 

kierrokset aloittelijoille tulee akti-

voida uudelleen. Uusille jäsenille 

pitää myös luoda selkeä ja posi-

tiivinen kuva Tawastista. Samalla 

on hyvä painottaa pelin sujuvuu-

den periaatteita. Tawastissa on 

hyvä henki ja sitä pitää vaalia. 

Vappubrunssi, Juhannus Golf, 

klubiottelut sekä kauden päät-

täjäiset jatkuvat entiseen mal-

liin, mutta toki jotain uuttakin 

pitää aina keksiä. Odotan myös 

innolla yhteistyötä Tawastin halli-

tuksessa ja toimikunnissa. Lisäksi 

toivon, että saan palautetta ja ide-

oita koko jäsenistöltä. Toivotan 

kaikille Tawastin jäsenille oikein 

hyvää golfkesää! Muistakaa naut-

tia lajista ja muistella iltaisin niitä 

hyviä lyöntejä. ■
 

 

Kesäjuhlat Tawast Golfin jäsenille!
Lauantaina 21.7. 2018 klo 14.00 alkaen

• 9 reiän scramble
• Ruokaa, juomaa, Dj soittaa musiikkia ym.

Tervetuloa kaikki mukaan!!

K-18
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Matti Tapola lyömässä.

17. - 24.3.2018

Klubimatkalla Espanjassa
TEKSTI: Lauri Manninen. Kuvat: Timo Nurmikari

K
lubimatka suuntau-

tui tänä vuonna Es-

panjan Costa De 

La Luziin. Matkan 

aluksi lennettiin 

Malagaan ja sieltä siirryttiin rei-

lun parin tunnin bussimatka koh-

teeseen Atlantin rannalle. Matkal-

la oli mukana 30 jäsentä ja niin 

palvelu kuin kentätkin saivat run-

saasti kiitosta matkalaisilta. Golf-

sää oli viikon aikana hieman vii-

leä, mutta se ei haitannut, kun 

aurinko paistoi lähes täydeltä te-

rältä. Viikon aikana pelattiin vii-

si kierrosta kolmella eri kentällä 

ja välipäivä vietettiin Cadizin kau-

niissa vanhassa kaupungissa. 

Pelipäivät aloitettiin Olli Tapolan 

opetustuokiolla ja tämän jälkeen 

siirryttiin kentälle.  Opetustuo-

kiot koettiinkin varsin toimivana 

lämmittelynä ja Ollilta sai myös 

viimehetken vinkit kentälle vie-

täväksi. En sitten tiedä johtuiko 

Ollin opetuksista vai hotellin tar-

joiluista, niin illalla kaikki olivat 

tyytyväisiä omiin suorituksiin  

Kevään 2019 matkakohde jul-

kaistaan lähiaikoina ja siitä tie-

dotetaan niin kotisivuilla kuin 

sosiaalisessa mediassakin. Terve-

tuloa mukaan! ■ Välipäivänä tutustuttiin Cadizin kaupunkiin.
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Pohjoisen
 rehtiä kalaa

Oulusta

hatala.fi
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Ladykapteenin kynästä
NAISTOIMIKUNNALTA TEKSTI: Marjut Viitasalo

E
nsimmäinen vuosi la-

dykapteenina on ta-

kana, siitä suuret kii-

tokset kaikille! On ol-

lut hienoa saada toi-

mia tässä tehtävässä samaan ai-

kaan, kun koko Suomi on juhlinut 

100 v juhlavuotta. Vuosi 2018 on 

kuitenkin jo pyörähtänyt käyntiin. 

Saimme tutun presidentin ”valta-

kunnan vetäjäksi”, uuden naistoi-

mikunnan, uuden kapteenin Heik-

ki Kajannon ja toivottavasti saam-

me paljon uusia naisjäseniä jouk-

koomme eli tästä on hyvä jatkaa. 

Talviharjoittelu pro Olli Tapo-

lan johdolla aloitti kuin varkain 

jo tulevan kauden eli tammikuun 

10. täysi ryhmä ladyja tarttui mai-

lojen varteen ja suuntasi oppiin. 

Opetusta oli 10 x 1½ h. 

Kevätkokous starttaa virallisesti 

toiminnan to 26.4 klo 18. Luvassa 

on infoa, golfmuotia, arvontaa, 

pientä purtavaa ja iloista uudel-

leen näkemistä pitkän talvikau-

den jälkeen. Kaikki mukaan!

Tuttu ja turvallinen Lady Captain`s 

Day su 6.5. aloittaa varsinaisen 

pelikauden ja naisten opetus-

tunnit keväällä jatkuvat edellis-

vuosien tapaan pro Olli Tapolan 

vetämänä. Niistä tarkemmin 

tapahtumakalenterissa.

Ystävyysottelut AGK:n ladyjen 

kanssa pelataan tänä vuonna seu-

raavasti: ma 28.5.(18r) Tawastilla 

ja ke 22.8. (9r) Aulangolla (kenttä 

vielä avoin). Reikäpelit jäävät 

tänä vuonna pois vähäisen osan-

ottajamäärän ja aikataulutusten 

vuoksi.

Lauantaina 9.6 klo 13 – 15 nais-

toimikunta järjestää rangella 

yhdessä pro Olli Tapolan kanssa 

Golfliiton teemalla ”Perhe/kaveri 

mukaan – Golf tutuksi” tutustumis-

tuokion golfiin. Harjoitusalueella 

kokeneemmat pelaajat opastavat 

uusia kokeilijoita innostavien, ilon 

kautta olevien kokeiluiden avulla 

golfiin. Tarkoituksena on saada 

onnistumisia, naurua ja tutustu-

mista sosiaaliseen uuteen harras-

tukseen. Perheenjäsenet & kaverit 

ovat tervetulleita svingailemaan 

ja puttailemaan kanssamme! Tar-

jolla on myös pientä purtavaa.

Maanantai Madameille (seniorit) 

on varattu lähtöaikoja maanantai-

aamuisin edellisvuosien tapaan. 

Vasta alkaneiden / vähän pelan-

neiden (HCP 36 – 54) naisten huo-

mioimiseksi järjestämme tänäkin 

vuonna omia peli-iltoja (9r) joka 

toinen torstai (1.6. – 31.8.). 

Varaamme kalenterista kaksi läh-

töaikaa (klo 18 ja 18:10) ja mukaan 

pelaamaan tulee aina yksi/kaksi 

naistoimikunnan jäsentä tueksi/

turvaksi. Rohkeasti mukaan!

Ystävyysottelu Messilä-HyG-Tawg 

pelataan jo la 26.5. Messilässä ja 

EGS-Tawg-AG ystävyysottelu to 

26.7. Espoossa. Näiden ystävyys-

ottelujen kustannukset hoidetaan 

kokonaisuudessaan budjetis-

tamme.

Hämeenlinna Lady Open ajankoh-

daksi vahvistui 7. – 8.7. Tämä erit-

täin suosittu avoin kisa pelataan 

la Everstillä ja su Tawastilla. Kesä-

retkeä suunnitellaan 2-päiväisenä 

heinäkuulle.

Birgitan malja pelataan perintei-

sesti elokuun alussa, su 12.8. Klu-

bin mestaruuskilpailut kisataan 

elo kuun puolivälissä.. Tawastin 

la dyjen oma päätöskisa pidetään 

su 9.9. ja syyskokous ke 26.9. klo 

17.

Viime syksyn suosittu ”Golfista 

viis” -tapahtuma järjestetään myö-

hemmin ilmoitettavana ajankoh-

tana kauden päätyttyä.

Tässä pääpiirteissään naistoimi-

kunnan kaudelle 2018 suunnit-

telemat tapahtumat. Toivotamme 

kaikki Tawg:n ladyt tervetulleeksi 
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mukaan tapahtumiin, myös uudet 

ja vähemmän pelanneet – laitta-

kaahan päivät jo nyt kalenteriin! 

Naistoimikunnan jäseninä kau-

della 2018 toimivat Sari Alori-

Baillie, Anna-Maija Mikkotervo, 

Auli Ruokonen, Sirpa Teno, Mirja 

Toikka, Leila Uotila ja Marjut Vii-

tasalo. 

Lopuksi lainaan runoilija Aaro 

Hellaakoskea (Nimettömiä lauluja 

v.1918): ”Valkeanaan pellot kaikki 

ovat jo. Lakkaamatta uutta lunta 

sataa. Musta, puolijäykistynyt 

laine lyö sihinällä rannan lumis-

ohjuun.” Lumien sulamista, kesää 

ja vihreitä nurmia odotellessa. ■

Tawastgolf ja Naistoimikunta järjestää 
golfmatkan Vierumäelle. Klubimatka on avoin 
kaikille Tawast Golfin jäsenille. Kentät Cooke ja Classic.

Majoitus Vierumäki Resort hotellissa 2hh- huoneissa (ent. Scandic). 
Sijainti golfkenttien välittömässä läheisyydessä).

Hintaan sisältyy: • 2 x greenfee Cooke ja Classic
	 • hotellimajoitus
	 • ruokailu lauantai-iltana hotellin ravintolassa ja 
       aamiaisbuffet sunnuntaina
	 • matkat taittuu iloisesti Hatusen punaisella bussilla

Ja tietysti kisataan, palkitaan ja matka taittuu kepeästi virvokkeita nauttien.

Hinta 190€ hlö 2hh -huone  tai 225€ hlö 1 hh -huone

Ilmoittautumiset NexGolfiin tai tawast@tawastgolf.fi

Varausmaksu 50€ 15.6.2018 mennessä ja loppumaksu 6.7.2018 mennessä 
Tawast Golf ry:n tilille: FI60 5680 0020 0321 20. 
Laita viestikenttään Golfmatka Vierumäki/oma nimesi.
Lisätietoja: Anna-Maija Mikkotervo puh. 040 482 5972

Golfmatka Vierumäelle 
21-22.7.2018.

Naisten opetustunnit 2018 
Naistoimikunta haluaa edesauttaa ladyjen 
golfkauden hyvää onnistumista sillä, että 

golfopetukseen satsataan heti keväällä . 

Tule siis mukaan kertaamaan golflyöntien kirjo 
svingistä puttaukseen. Opetus on maksuton 
Tawastin naisjäsenille. 

Jokainen voi ilmoittautua max. kahdelle opetuskerralle.  

Opettajana toimii PGA Pro Olli Tapola.  

Osa tunneista on kohdistettu tietylle tasoitusryhmälle, mutta jos pari päivää ennen opetusta 
ryhmä (max 10 henkilöä) näyttää jäävän vajaaksi, voi muullakin tasoituksella mennä tunnille 
mukaan.  

Lähiopetuksessa käydään läpi lähestymislyöntejä ja puttia, svingitunneilla pidempien mailojen 
lyöntejä rangella. Lisäksi on taktiikkaopetusta kentällä eli opettaja katsoo, miten parhaiten 
kannattaa greenejä lähestyä eri tilanteissa. 

Ilmoittautuminen NexGolfiin tai Tawastiin puh. 0600 550 060 tai caddiemaster@tawastgolf.fi. 

 Ke 9.5 kello 17:00-18:30 Hcp 25 ja alle (swingi)  
 Ke 9.5 kello 18:30-20:00 Hcp 25-54 (swingi) 
 To 10.5 kello 17:00-18:30 ei tasoitusrajaa (swingi)  
 To 10.5 kello 18:30-20:00 ei tasoitusrajaa(swingi) 
 Ma 21.5 kello 17:00-18:30 Hcp 25 ja alle (lähipeli) 
 Ma 21.5 kello 18:30-20:00 Hcp 25-54 (lähipeli) 
 To 24.5 kello 17:00-18:30 ei tasoitusrajaa (lähipeli) 
 To 24.5 kello 18:30-20:00 ei tasoitusrajaa (lähipeli) 

 
Peliopetus kentällä, lähdöt 4 hengen ryhmissä: 

 Ma 11.6 kello 17:30-19:30 Hcp 25 ja alle 
 Ma 11.6 kello 19:30-21:30 ei tasoitusrajaa 

 

 

TERVETULOA! 

Naisten opetustunnit 2018 
Naistoimikunta haluaa edesauttaa ladyjen 
golfkauden hyvää onnistumista sillä, että 

golfopetukseen satsataan heti keväällä . 

Tule siis mukaan kertaamaan golflyöntien kirjo 
svingistä puttaukseen. Opetus on maksuton 
Tawastin naisjäsenille. 

Jokainen voi ilmoittautua max. kahdelle opetuskerralle.  

Opettajana toimii PGA Pro Olli Tapola.  

Osa tunneista on kohdistettu tietylle tasoitusryhmälle, mutta jos pari päivää ennen opetusta 
ryhmä (max 10 henkilöä) näyttää jäävän vajaaksi, voi muullakin tasoituksella mennä tunnille 
mukaan.  

Lähiopetuksessa käydään läpi lähestymislyöntejä ja puttia, svingitunneilla pidempien mailojen 
lyöntejä rangella. Lisäksi on taktiikkaopetusta kentällä eli opettaja katsoo, miten parhaiten 
kannattaa greenejä lähestyä eri tilanteissa. 

Ilmoittautuminen NexGolfiin tai Tawastiin puh. 0600 550 060 tai caddiemaster@tawastgolf.fi. 

 Ke 9.5 kello 17:00-18:30 Hcp 25 ja alle (swingi)  
 Ke 9.5 kello 18:30-20:00 Hcp 25-54 (swingi) 
 To 10.5 kello 17:00-18:30 ei tasoitusrajaa (swingi)  
 To 10.5 kello 18:30-20:00 ei tasoitusrajaa(swingi) 
 Ma 21.5 kello 17:00-18:30 Hcp 25 ja alle (lähipeli) 
 Ma 21.5 kello 18:30-20:00 Hcp 25-54 (lähipeli) 
 To 24.5 kello 17:00-18:30 ei tasoitusrajaa (lähipeli) 
 To 24.5 kello 18:30-20:00 ei tasoitusrajaa (lähipeli) 

 
Peliopetus kentällä, lähdöt 4 hengen ryhmissä: 

 Ma 11.6 kello 17:30-19:30 Hcp 25 ja alle 
 Ma 11.6 kello 19:30-21:30 ei tasoitusrajaa 

 

 

TERVETULOA! 

Naisten opetustunnit 2018
Naistoimikunta haluaa edesauttaa ladyjen golfkauden hyvää onnistumista sillä, että golfopetukseen satsataan heti 
keväällä. Tule siis mukaan kertaamaan golflyöntien kirjo svingistä puttaukseen. Opetus on maksuton Tawastin 
naisjäsenille.

Jokainen voi ilmoittautua max. kahdelle opetuskerralle.

Opettajana toimii PGA Pro Olli Tapola.

Osa tunneista on kohdistettu tietylle tasoitusryhmälle, 
mutta jos pari päivää ennen opetusta ryhmä (max 10 henkilöä) 
näyttää jäävän vajaaksi, voi muullakin tasoituksella mennä tunnille mukaan.

Lähiopetuksessa käydään läpi lähestymislyöntejä ja puttia, svingitunnilla pidempien mailojen lyöntejä rangella. 
Lisäksi on taktiikkaopetusta kentällä eli opettaja katsoo, miten parhaiten kannattaa greenejä lähestyä 
eri tilanteissa.

Ilmoittautuminen NexGolfiin tai Tawastiin puh. 0600 550 060 tai caddiemaster@tawastgolf.fi

Tervetuloa!
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M
inä olen Pasi 

Järvinen, edus-

tuspe laa j i en 

uusi edustaja 

Tawast Golfin 

hallituksessa, ja samalla toimin 

edustuspelaajien uutena ”puuha-

miehenä” Heikki Veteläisen viitoit-

tamalla tiellä. Lähes kaikki kutsu-

vat minua Pabloksi, mutta yhtälail-

la tunnistan myös ristimänimeni 

Pasi, kun perään huutelette. En ole 

ennen ollut itse ”virallisesti” golf-

seuran toiminnassa mukana tällä 

puolella, vaikka monet teistä mi-

nut kentältä ja työni puolesta Aba-

cus-miehenä tuntevatkin.

Edustuspelaajien tilanne seuras-

samme on itselleni vielä tässä vai-

heessa kevättä hiukan avoin. Kuka 

pelaa, missä pelaa ja kuinka tosis-

saan.. Mitä yleensäkään tarkoittaa 

olla Edustuspelaaja? Aionkin ensi 

töikseni selvittää, kuka tai ketkä 

itseään Edustuspelaajina ylipää-

tänsä pitävät. 

Keskusteluissa TJ Mannisen 

kanssa olen kertonut haluavani 

tehdä selkeän eron Edustuspe-

laajan ja aktiivisen klubipelaajan 

välille. Itse haluaisin, että seu-

raamme saadaan hyvähenkinen 

Edustuspelaaja-joukkue. Pelaajia, 

jotka harjoittelevat määrätietoi-

sesti ja suunnitelmallisesti tietäen 

EDUSTUSPELAAJAT
TEKSTI: Pasi Järvinen

Tervehdys kaikille

Tawastin Tuulien lukijoille

olevansa matkalla jonnekin. Elä-

vät urheilullisesti, tietävät tavoit-

teensa ja sitoutuvat niitä vaativiin 

toimenpiteisiin. Tälläisiä pelaajia 

Tawast Golf seurana haluaa var-

masti olla tukemassa ja kannusta-

massa matkallaan eteenpäin.

Kilpaa pelaavien klubipelaajien 

joukko meillä Tawastissa on Hes-

sun vetämä ollut hyvinkin aktiivii-

nen, tiivis ja hyvähenkinen. Siitä 

kiitokset vielä Hessulle ja yrite-

tään pitää kipinä hengissä. Itse 

kuitenkin näen niin, että Edustus-

pelaajat ovat sitten vielä oma ryh-

mänsä. Niin kuin edellä mainitsin, 

heillä on tavoitteet, suunnitelmat 

ja mielellään myös harjoitusoh-

jelmat sekä vuosikalenteritkin sii-

hen, miten ja mitä asioita golfin 

eteen tehdään. 

En edes väitä tietäväni kaikkien 

seuramme golfareiden suunnitel-

mia vielä tässä vaiheessa, mutta 

uskon, että meiltä löytyy edellä 

mainittuihin ryhmiin molempiin 

kuuluvia talentteja. Oona Kuronen, 

Tuomas Nukari, Kippari Helge sekä 

toivottavasti moni muukin niin 

nuorissa kuin vanhemmissakin 

ikäluokissa tekee asioita niin, että 

Tawast Golf haluaa ja saa olla mat-

kassa mukana. Junioripuolen yhä 

eteenpäin menemiseen minulla on 

kovakin usko, ja onhan meillä seu-

rassamme todellisia ikäryhmiensä 

teräsmiehiä Toivo Pönnin ja Juha 

Selinin muodossa. Naisgolfarei-

tamme en niin hyvin tunnekaan, 

mutta eikohän heidänkin tapansa 

ja ajatukset tässä kevään ja kau-

den aikana itsellenikin avaudu.

Olen itse tällä hetkellä Bulgarissa 

Thracia Cliffs nimisessä golfre-

sortissa työni puolesta. Tässä on 

kohde loistava golfareille, jotka 

haluavat totaalisen upean kentän 

bongata. Maisemat tällä itsensä 

Gary Playerin suunnittelemalla 

kentällä ovat maagiset, ja hyvin 

tiiltä uloslyöminen palkitaan ruh-

tinaallisesti. Palloja kannattaa kui-

tenkin varata mukaan sopivasti ja 

reipasta mieltä, sillä kallionreunan 

takana sykkivä Musta Meri ottaa 

kyllä mielellään omansa. ■
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Hiusten ja hiuspohjan  
hyvinvoinnin alkujuurilla

www.kcprofessional.fi

Back to the Roots on Suomessa kehitetty ja valmistettu unisex-tuotesarja hiusten 
ja hiuspohjan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Uudenlaiset, nykyteknologiaa 

hyödyntävät tuotteet ovat saaneet inspiraationsa ikiaikaisista luonnon rohdoista, 
yrteistä sekä aromaterapeuttisista tuoksuista. Back to the Roots – takaisin juurille.

TG_BttR_A4-jäsenlehtiindd.indd   1 05/04/2017   11.09
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tulevaisuus!
TEKSTI:  Marko Helén

Junioreissa on meidän
JUNIORITOIMIKUNNALTA

K
apteenin roolista 

junioritoiminnan 

vetäjäksi. Tawastin 

hallitus on määrit-

tänyt junioritoimin-

nan kehittämisen tärkeimmäksi 

asiaksi lähivuosina. Syksy ja ke-

vät on ollut kiireistä aikaa tämän 

suhteen ja talkoot jatkuu, mutta 

innolla kehittämässä asioita. On-

neksi meillä on hyvä tiimi kasassa 

ja kaikki ovat sitoutuneet asiaan. 

Toivon ihan kaikilta teiltä jäsenil-

tä pientä tukea tähän toimintaan. 

Me tarvitsemme apuohjaajia ke-

sän harjoituksiin. Sinun ei tarvitse 

olla valmentaja eikä edes välttä-

mättä golffari, riittää että katsot 

nuorten perään. Olli rakentaa sel-

keät harjoitusohjelmat ja kertoo 

mitä tunneilla pitäisi tehdä. 

 

Tawast on aina ollut menestyk-

sekäs urheiluseura, joka on tuot-

tanut hyviä kilpapelaajia. Se on 

edelleen meidän tahtotila, tuot-

taa hyviä pelaajia eri kiertueille, 

mutta meidän pitää tarjota myös 

harrastustoimintaa nuorille jotka 

haluavat vaan kiertää kenttää ja 

viihtyä muiden kanssa. 

 

Tämän kesän teema on nuorten 

viihtyvyys kentällä. Tulemme tar-

joamaan nuorille mahdollisuuden 

hyvään ja laadukkaaseen harjoit-

teluun aamupäivällä, lounas klu-

billa ja tämän jälkeen kierros 

kentällä. Näin se päivä vierähtikin 

golfin parissa. Mikä sen parempaa 

meille aikuisille kun nuoret hyvän 

lajin parissa koko päivän ja ennen 

kaikkea ulkoilmassa. Kiinnostus 

ja mielenkiinto lajia kohtaan pitää 

säilyttää ja uskon tämän mal-

lin toimivan erittäin hyvin. Ensin 

lajitreeniä ja sitten kentälle pelaa-

maan. Nuoret tykkäävät olla kave-

reiden kanssa kentällä.

 

Pienin askelin kohti laadukasta 

toimintaa. Saa ottaa hihasta kiinni 

ja tulla keskustelemaan asiasta. 

Kaikki apu on tervetullutta.  jun-

nut@tawastgolf.fi-sähköpostiin 

voi ilmoittaa itsensä talkooapuun. 

Kesällä on monta juniorituntia, 

joissa kaivataan ohjaajia. Voit 

ilmoittaa itsesi esimerkiksi viiteen 

(5) tapahtumaan ja valita itsellesi 

sopivat päivät / illat.

 

Kiitos jo etukäteen avustasi. ■
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GOLFKOULUN JÄLKEEN VOIT  
JATKAA OHJATTUA HARJOITTELUA 

TIIKERI-RYHMISSÄ!

GOLFKOULU 22.–24.5.2018

TAWAST GOLF järjestää lasten 
GOLFKOULUN 22.–24.5.2018

GOLFKOULU on mukavan rento tapa aloittaa 
kesä ja golf. Mukaan kouluun mahtuu 100 
pikkugolfaria (7–13 vuotiaat). Golfkoulu on 
osallistujille MAKSUTON ja oppilaspaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

ILMOITTAUTUMINEN CADDIEMASTERILLE 
caddiemaster@tawastgolf.fi tai puhelimitse  
0600 550 060 (pvm/mpm + 0,80 €/min)

Ilmoittautuminen päättyy 13.5.2018
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Caddiemasterin aukioloajat
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.
Caddiemasterin toimistossa teitä palvelevat Maiju Peltomaa, Iida Valtanen ja 
Katriina Konttinen. 

Jäsenkortit ja pelioikeuksien rekisteröinti 2018
Tänä vuonna emme jaa enää vuositarroja bagmerkkeihin. Mikäli kuitenkin haluat bagmerkin omaan 
bägiisi, merkkejä saa caddiemasterin toimistosta. Osakkeenomistajien osakaskortit voi noutaa 
caddiemasterilta. Osakaseduista voit katsoa tarkemmin Tawastin nettisivuilta kohdasta osakas-
edut.
Henkilökohtaisen pelioikeuden voi edelleen vaihtaa 20 erilliseen golfkierrokseen, jotka lataamme 
sähköiselle latauskortille. Latauskortti on uudelleen ladattava ja kortille voi ostaa myös mm. ran-
gepalloja. Jäsenkortti on nykyään sähköinen ja lisätietoa sähköisestä jäsenkortista löydät esim. 
tästä lehdestä.   
Pyydämme ilmoittamaan osakkeiden pelioikeuksien käyttäjät, jotta saamme NexGolf-ajanvaraus-
järjestelmän toimimaan moitteettomasti.  Ilmoitus on tehtävä joka vuosi.

Ajanvaraus
Osakkeenomistajat voivat varata lähtöaikoja 14 päivää etukäteen. Muut pelioikeuden haltijat voivat 
varata aikoja 5 päivää etukäteen. Aulangon lisäpelioikeudella pelaavilla ja vieraspelaajilla varaus-
oikeus on 3 päivää.  
Osoitteessa tawg.nexgolf.fi voi itse varata aikoja ja ilmoittautua kilpailuihin ja tapahtumiin. Omat 
ajanvaraustunnukset saa caddiemasterilta, muistathan että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Yritysosakkeiden käyttäjät voivat myös varata aikoja netin kautta. Pelaajille jotka ovat D-yritys-
osakkeen käyttäjinä, pelioikeus varautuu automaattisesti. Vieraiden kohdalle valitaan osakkeen 
numero käyttöön jo aikaa varatessa ajanvarausikkunassa olevasta kohdasta - Näytä / piilota peli-
lippu- ja sarjakorttitiedot. Caddiemasterilta saa tarvittaessa lisäneuvoja.

Lähtöajat Tawast Golfissa ovat 10 minuutin välein. Tasatuntiajat ovat käytössä kesäkuun alusta 
syyskuun loppuun. Tunnissa on yksi aika (00) joka on varattavissa jäsenille ja pelioikeuden halti-
joille edellisenä iltana klo 20.00 alkaen netin kautta.  Aamulla ajat vapautuvat kaikkien käyttöön.

Mikäli joudut perumaan ajan, teethän sen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuitenkin vii-
meistään 1 tuntia ennen varattua aikaa. Jos varaamastasi tiiajasta jää joku pelaaja pois tai pelaaja 
vaihtuu, myös siitä on ilmoitettava caddiemasterille hyvissä ajoin etukäteen.

Muuta
Nykyään NexGolfiin voi päivittää itse tasoitusmuutokset. Myös osoitetiedot, puhelinnumerot ja 
sähköpostit ovat itse päivitettävissä. Toivommekin että käyt tarkistamassa yhteystietosi, sähkö-
posteissa on paljon virheellisiä osoitteita.

Tiedotus tapahtuu kotisivuilla www.tawastgolf.fi, Facebookissa, uutiskirjeinä ja sähköpostivies-
teinä. Myös kilpailujen lähtöajat lähetämme sähköpostitse. Naisten ja senioreiden ilmoitustaulut ja 
Tawastin reikäpelimestaruuskaaviot sijaitsevat ilmoitustaululla klubin yläkerrassa.

Toimiston palsta • Toimiston palsta • Toimiston palsta
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KIITOS, KUN OLET  
MUKANA TUKEMASSA  
TAWASTIN JUNNUJA!

JUNIOREIDEN TUKIKILPAILU
SUNNUNTAINA 27.5.2018 
pelataan Tawast Golfin kentällä 3 hengen scramble  

JUNIORITOIMINNAN TUEKSI.

YHTEISLÄHTÖ klo 9:30
HINTA 150 € / joukkue sis. lounaan
Huikean hyvät palkinnot!
Tervetuloa mukaan tukemaan Tawastin junnuja!
Kaikki kilpailutuotot käytetään Tawast Golfin 
junioritoimintaan.

P.S. Voit myös ostaa joukkueen yrityksen nimissä ja 
antaa peliryhmän vaikka asiakkaille.
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Senioritoiminta 2018
SENIORITOIMIKUNNALTA TEKSTIT: Heikki Aaltonen

Entisellä mallilla mennään. 

Sennujen oma reikäpeli käyn-

nistyy kesäkuun alussa ja pyritään 

saamaan loppuun hyvissä ajoin 

ennen kauden päätöstä. Ilmoittau-

tuminen tapahtuu kilpailukalente-

rissa netissä. Maksu suoritetaan 

kutsussa mainitulle erilliselle 

tilille, koska se on osoittautunut 

ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi. 

Kisa pelataan sovellutuin tasoi-

tuksin. Henkilökohtaisen hcp-ta-

Senioreiden reikäpeli 2018

Kauden 2018 senioreiden seuraottelut

Varsinaisia seuraotteluja on 

tulevalla kaudella tarkoitus 

vanhan kaavan mukaan pelata 

kolme.

Kurk on tarkoitus kohdata heidän 

kentällään alkukaudesta. Tarkka 

päivämäärä selvinnee lähiai-

koina. Kurkissa on talven aikana 

tapahtunut kaikenlaisia muutok-

sia, mutta golfmessuilla tapasin 

heidän senioriedustajansa, joka 

vakuutti, että tältä osin asiat jat-

kuvat entisellään.

Nurmijärvi on kohdattu aikaisem-

min aina syyskuun alkupuolella, 

mutta viime vuonna päätettiin, 

että tapaaminen siirretään kevää-

seen, jolloin peli-into on ylim-

millään ja sääkin ehken hiukan 

lämpimämpi ja vähäsateisempi. 

Kisapäivä on tiistai 29.5.

Kotkaan mennään nyt hiukan 

aikaisemmin kuin tavallisesti eli 

12.7. Heillä on hiukan ruuhkaa 

kentällä Meripäivien aikaan, joten 

aikataulua jouduttiin rukkaamaan. 

Meripäivät jäävät nyt tässä yhtey-

dessä näkemättä, mutta otetaan 

sen korvikkeeksi kiinnitys kierto-

palkintoon heidän kotikentällään. 

Kosto on suloinen! Tällä hetkellä 

voitot ovat heille 17-4.

Kaikkiin edellä mainittuihin 

tapahtumiin ilmoittautuminen 

tapahtuu netissä kilpailukalen-

terissa. Tapahtumat ovat oman 

seuran jäsenille maksuttomia, 

kustannukset katetaan toimikun-

nan vuosibudjetista. Kurkiin ja 

Kotkaan mennään yhteiskuljetuk-

sella, joka sekin on maksuton.

Näiden otteluiden lisäksi osallis-

tumme kaupunkiotteluun Hyvin-

soituksen perusteella katsotaan 

kummankin pelaajan slope-tasoi-

tus. Isommasta vähennetään pie-

nempi, erotus kerrotaan 0,75 ja 

tulo pyöristetään joko ylös- tai 

alaspäin. Viitosesta lähtien ylös, 

neloseen saakka alas. Saatu luku 

ilmoittaa, monellako reiällä suu-

remmalla tasoituksella pelaava 

saa yhden lyönnin tasoituksen. 

Reiät määräytyvät tuloskortissa 

ilmenevän vaikeusasteen mukaan 

eli meillä 17, 10, 3 jne.

Koska pelikaavio perustuu luku-

sarjaan 2-4-8-16-32-64 johtaa se 

siihen, että mikäli osanottajia on 

jokin muu määrä kuin edellä mai-

nitut luvut, pelataan ensimmäi-

nen kierros vajaana, jotta päästää 

johonkin noista luvuista. Pelaa-

jat sijoitetaan kaavioon tasoitus-

ten perusteella. Paikka kaaviossa 

perustuu kansainväliseen malliin. ■
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OnGolf Senioripokaalit 2017, väylä 10, avaamassa Topi Pönni.

Kenttävalvonnasta

käätä vastaan. Se pelataan nyt 

Kytäjällä. Ajankohta on vielä auki. 

Samoin olemme mukana 10 seu-

ran ottelussa, nyt isäntänä. Mittelö 

käydään 4.9. Näihin molempiin 

toimikunta valitsee joukkueen 

viikkokisojen senhetkisen menes-

tyksen perusteella.

Aulankolaisten kanssa pelataan 

vielä loppukaudesta kotikutoi-

nen Ryder Cup. Siinä mitellään 

reikäpeliosaamista kuuden mies- 

ja neljän naispelaajan voimin. 

Tapahtuma on kaksipäiväinen. 

Ensin pelataan Four Ball Best Ball 

kisaa, eli viisi peliä. Toisena päi-

vänä vuorossa on kymmenen sin-

geliä eli jaossa on kaikkiaan 15 

pistettä. Joukkue valitaan viik-

kokisojen perusteella lähinnä 

scr-tulosten mukaan, koska itse 

tapahtumakin pelataan esikuvan 

mukaisesti ilman tasoituksia.

Nyt on paljon puolustettavaa. 

Viime kaudella seuraotteluista 

hävisimme vain nurmijärveläi-

sille, Kotka ja Kurk voitettiin. 

Samoin voitettiin kaupunkiottelu 

ja Ryder Cup. 10 seuran kisassa 

oltiin kuudensia. Onneksi seniorit 

ovat käyneet ahkerasta talvihar-

koissa Ollin opastuksella, joten 

eiköhän se siitä! ■

Seniorit ovat sopineet kent-

täyhtiön kanssa, että tule-

vankin kauden aikana kentän 

valvonta hoidetaan heidän tahol-

taan. Kokemukset kahdelta edel-

liseltä vuodelta ovat olleet hyvät 

molempien osapuolten kannalta. 

Kyse on noin kolmen tunnin jak-

sosta aamu- ja iltapäivisin 5-6 

päivänä viikossa kentän varausti-

lanteen mukaan.

Senioreiden kannalta asia on 

hyvin tärkeä, sillä työstä saadulla 

korvauksella rahoitetaan mm. 

seuraotteluiden kustannukset ja 

osa suosittua talviharjoittelua. 

Valvojaringissä on ollut vuosit-

tain kolmisenkymmentä senio-

ria, jolloin kenellekään ei työstä 

aiheudu kohtuutonta vapaa-ajan 

menetystä. Vuoroja tulee kauden 

aikana kullekin 3-4 eli keskimää-

rin ehken yksi kuukaudessa.  Sen 

vuoksi on tärkeää, että kun vapaa-

ehtoisia taas tänä keväänä koolle 

huhuillaan mahdollisimman moni 

voisi lähteä rinkiin mukaan. Osaa-

mista ei tarvitse arastella. Ennen 

kauden alkua järjestetään opas-

tusta ja kokeneemmilta voi aina 

kysyä neuvoa. Ja mikäli vuoron 

sattuessa tuleekin este, on tuu-

raaja aina löytynyt. Eihän kukaan 

voi varmuudella toukokuussa 

tietää menemisiään syyskuulla. 

Yhteispelillä tämäkin asia sujuu 

joustavasti. ■
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T awastin ja Aulangon seni-

orit pelaavat vuonna 2018 

totuttuun tapaan 12 –osaisen 

viikkokisansa. Aloitus tapahtuu 

Everstillä toukokuun alussa ja 

lopetus Tawastilla syyskuun puo-

livälissä. Vuorotellen pelataan kul-

lakin kentällä niin, että Hugolla 

käydään kolmasti, samoin Evers-

tillä. Tawastilla kisoja pelataan 

kuusi kertaa. Everstin ja Tawastin 

kisat pelataan 1-10 tiin lähtöinä, 

Hugolla pelataan aamupäivä- ja 

iltapäivälähdöt. Lähtöaikoja voi 

toivoa ilmoittautumisen yhtey-

dessä, joka tapahtuu kilpailukalen-

terissa, mutta jokainen ymmärtää, 

ettei ekaan lähtöön sovi kuin 4 

pelaajaa! Samalla autolla kulkijat 

ottavat yhteyttä caddiemasterei-

hin ennen lähtöaikojen arvontaa.

Kisajärjestelmä kokee nyt täy-

den muodonmuutoksen. Tulevalla 

kau della kokeillaan sarjajakoa 

ta soituksen, ei iän mukaan. Mie-

hillä sarjat ovat hcp 0-15,9 ja 

hcp 16,0-36. Naisilla vastaavasti 

rajat ovat hcp 0-19,9 ja 20,0-36. 

Kyseessä on siis tarkka henkilö-

kohtainen tasoitus, josta laske-

taan kenttäkohtainen slope. Koko 

kauden pysyy siinä sarjassa, missä 

pelaa ensimmäisen kisan, vaikka 

tasoitus kauden aikana muuttui-

sikin sarjasta toiseen. Ajatus läh-

teen siitä, että mikäli tasoitus 

on oikea, iällä ei pitäisi olla mer-

kitystä. Tähänhän golfissa niin 

ainutkertainen tasoitusjärjestelmä 

tähtääkin. Kaikenikäiset ja tasoiset 

pelaajat voivat kilpailla samassa 

sarjassa toistensa kanssa. Sarjo-

jen rajat perustuvat tarkkaan ana-

lyysiin viime vuoden tuloksista. 

Näillä rajoilla pitäisi kaikkiin sar-

joihin saada kohtuullinen määrä 

pelaajia. Tämä on kokeilu, jonka 

jatkoa harkitaan kauden koke-

musten perusteella.

Pelimuotona alemmissa tasoitus-

luokissa on kuusi ensimmäistä 

kisaa pistebogeyna, kuusi vii-

meistä lyöntipelinä. Ylemmillä 

tasoituksilla pelataan kaikki kisat 

pistebogeyna. Tämän lisäksi las-

ketaan myös scr-tulokset kaikki 

miehet yhtenä sarjana, samoin 

kaikki naiset ikään ja tasoituk-

seen katsomatta. Scr-tulos edellyt-

tää tietenkin tulosta joka väylältä, 

jonka pelaajat toivottavasti huomi-

oivat pistebogey-kisoissa. Mikäli 

siis pisteitä ei enää tulisikaan, scr-

tulokseen saamiseksi tulee pelata 

väylältä oikea lyöntitulos. Gimmei 

eli annetut putit  ei käy. Näin saa-

daan viime kauden 10 sarjan kaaos 

supistettua hallittuun 6 sarjaan.

Pisteitä kustakin kisasta jaetaan 

entiseen tapaan, eli 30 parasta 

miestä ja 10 parasta naista sar-

joittain. Lopputulokseen huomioi-

daan 3 parasta tulosta Aulangolta 

(joko Hugo tai Eversti) ja 3 parasta 

Tawastilta. Palkituksi voi tulla kah-

dessakin sarjassa, joka on uutta 

aikaisempiin vuosiin verrattuna, 

ja helpottaa tulosten selvittelyä 

viimeisen kisan jälkeen, jolloin 

kaikilla on jo kiire kotiin pitkän 

urakan jälkeen. Kisamaksut säily-

vät entisellään eli 12/27/40 riip-

puen siitä onko pelioikeus kaikille 

kentille, vain omalle kentälle vai 

onko vain jommankumman seu-

ran jäsen ilman pelioikeutta.

Toivottavasti muutos innostaa yhä 

suurempaa joukkoa senioreita 

kisaamaan kauden aikana. Viime 

vuonna pelaajia oli yhteensä noin 

150 ja pelisuorituksia kertyi rei-

lut 900. Parhaimmillaan yhdessä 

kisassa pelasi lähes 100 senioria.

Senioreiden viikkokisoista 2018

Kesän 2018 viikkokilpailut:
3. toukokuu 8.30 Eversti PB/SCR
9. toukokuu 8.30 Tawast PB/SCR
23. toukokuu 8.30 Hugo PB/SCR
6. kesäkuu 8.30 Tawast PB/SCR
27. kesäkuu 8.30 Eversti PB/SCR
4. heinäkuu 8.30 Tawast PB/SCR
25. heinäkuu 8.30 Hugo LP/PB/SCR
31. heinäkuu 8.30 Tawast LP/PB/SCR
15. elokuu 8.30 Eversti LP/PB/SCR
5. syyskuu 8.30 Tawast LP/PB/SCR
12. syyskuu 9.30 Hugo LP/PB/SCR
19. syyskuu 9.30  Tawast LP/PB/SCR

M 0-15,9, N 0-19,9 kuusi ensimmäistä PB, kuusi viimeistä LP
M 16-36, N 20-36 kaikki 12 kilpailua PB
M, N kaikki 12 kilpailua SCR
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Maanantaiaamut ovat madamien.

Peliaamut ovat lisänneet suosio-

taan. Viime kaudella meillä oli jo 

neljä lähtöä ja välillä oli kuitenkin 

tungosta.

Joukkoomme on liittynyt uusia 

Madamia,  olemme tutustuneet 

toisiimme niin pelien merkeissä 

kuin mm matkoillakin. Sangen 

iloista joukkoa.

Tämän kauden aloitamme taas 

toukokuun loppupuolella ome-

napuiden kukkiessa. Tervetuloa 

mukaan Maanantai Madamien 

maanantaiaamujen mahtaville 

pelikierroksille. Ilmoittautumiset 

nexgolfin kautta.

Iloisiin tapaamisiin ja mukavia 

kierroksia kaikille.

Senioreiden kevätkokouksessa 13.3.2018 valittiin kaudelle 2018 seni-

oritoimikunta, johon kuuluvat:

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

Aho Raimo 0500 812 411 raimo.aho@pp4.inet.fi

Kettunen Jari 0400 674 018 jarikettunen56@gmail.com

Korkia-Aho Maritta 040 759 1318 maritta.korkiaaho@gmail.com

Lonka Riikka 050 528 6818 riikkalonka@gmail.com

Matinkari Matti 0400 481 231 matti.matinkari@pp.inet.fi

Partanen Sisko 040 556 0325 siskos.partanen@gmail.com

Ruokonen Olli 040 706 4010 olli.ruokonen@pp1.inet.fi

Toikka Pentti 040 755 8676 pentti.toikka@gmail.com

Heikki toimii toimikunnan vetäjänä, Jari keskittyy tulevan kesän seni-

oreiden joukkue-EM kisojen järjestelyihin. Matti koordinoi seniorei-

den toimesta hoidettavaa kentän valvontaa. Muut keskittyvät lähinnä 

viikkokisojen ja seuraotteluiden junailemiseen. Mieltä askarruttavissa 

senioriasioissa voi olla yhteydessä kehen hyvänsä toimikunnan jäse-

nistä.

Maanantai
Madamet

Senioritoimikunta kaudelle 2018

Seniorit talviharjoituksissa.
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TOUKOKUU      
5.5. la 9.00 MEMBERS ONLY (2 henk. joukkuet) 18 r. mix TawG jäsenet
6.5.  su 10.00 LADY CAPTAIN´S DAY 18 r. pb TawG naiset
9.5. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/pb TawG/AGK seniorit
27.5. su 9.30 JUNIOREIDEN TUKIKILPAILU (3 henk.joukkueet) 18 r. scramble Avoin
28.5. ma 15.00 NAISTEN YSTÄVYYSOTTELU TAWG-AGK 18 r. pb TawG/AGK naiset
      
KESÄKUU      
2.6 la 9.00 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE 18 r. scramble Avoin
6.6. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/pb TawG/AGK seniorit
16.6. la 9.00 SANDELS SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. scramble Avoin
20.6. ke 5.00 MARATHON 72 r. lp scr/hcp TawG jäsenet
21.6. to 18.30 JUHANNUS GOLF 9 r. scramble TawG jäsenet
30.6. la 9.00 ON GOLF TOUR 18 r. scramble Avoin

HEINÄKUU      
1.7. su 8.30 KOHINOOR OPEN 18 r. lp scr/hcp Avoin
4.7. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. hcp/pb TawG/AGK seniorit
7.-8.7. la-su 9.00 HÄMEENLINNA LADY OPEN, TawG, AGK E (su TawastGolf) 36 r. scr, greensome Avoin naiset
28.-29.7. la-su 8.00 LEIMARAKENTAJAT OPEN TawG, AGK E (su TawastGolf)  18 r. lp scr/hcp Avoin
      
ELOKUU      
7.-10.8.ti-pe 8.00 SENIOREIDEN JOUKKUE EM-KILPAILUT 
12.8. su 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r. Pb TawG naiset
17.-19.8. pe-su  8.00 TAWAST GOLFIN MESTARUUSKILPAILUT 36 r. /54 r. scr TawG jäsenet
26.8. su 9.00 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 18 r. Hcp/pb Avoin
      
SYYSKUU      
4.9. ti  10SEURAN OTTELUT 18 r. Seniorit
5.9. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILUT 18 r. sct/hcp/pb TagG/AGK seniori
9.9. su 10.00 NAISTEN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 18 r. TawG naiset
15.-16.9 la-su 9.00 TIILAAKSO SCRAMBLE HaG, AGK H, TawG (su TawastGolf) 36 r. scramble Avoin
19.9. ke 9.00 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/hcp/pb TawG /AGK seniorit
29.9. la 10.00 KINKKU SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. hcp/scr Avoin
      
LOKAKUU      
6.10. la 11.30 EVERYBODY (2 henk. joukkueet) 18 r. greensome TawG jäsenet
13.10. la 10.00 SYYS SCRAMBLE I 18 r. scramble Avoin
29.10 la 10.00 SYYS SCRAMBLE II 18 r. scramble Avoin
      
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 8

www.kktavastia.fi

Jatkuva haku on käynnissä nyt. Katso koulutustarjontamme 
netistä www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia  

ja laita hakemusta tulemaan!

Löydä oma väyläsi ja tule opiskelemaan  
Ammattiopisto Tavastiaan!  

 

Lisätiedot Tavastian Ohjauspiste puh. 03 658 1500 ohjauspiste@kktavastia.fi
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NexGolf Mobile Scores valmistumassa - osa NexGolf Live Scoringia

-palvelua riippumatta siitä, onko 

pelaajan kotiseuralla käytössään 

NexGolf-järjestelmä vai ei. Mobile 

Scoring -palvelun käyttö ei myös-

kään vaadi käyttäjältä NexGolf 

Premium lisenssiä.

Helppo tulosten syöttö tilastoilla ja 
sosiaalisella aspektilla
Tulosten syöttäminen lähtöryh-

män jokaiselle pelaajalle tapah-

tuu näppärästi samasta näytöstä. 

Appi huolehtii tulosten ja pistei-

den laskennasta automaattisesti 

ja tarkkailee sekä ohjeistaa pelaa-

jaa samalla, mikäli tämä unohtaa 

vahvistaa reiällä pelatun tulok-

sen. Syötetyt tulokset siirtyvät 

automaattisesti NexGolfin kilpai-

lujenhallintaa sekä Live Scoring 

-palveluun reaaliajassa.

 

Pelaajien kisakokemusta paran-

taa myös sovelluksen reaaliaikai-

nen Leaderboard. Halutessaan 

kenttä voi kisan asetuksissa kyt-

keä leaderboardin pois päältä.

Virheettömät tuloskortit
Pelaajat voivat tarkastella yksi-

tyiskohtaisia tuloskorttejaan mil-

loin tahansa kisan aikana. Appi 

laskee kaikki tulokset automaat-

tisesti. Kun kierrokset on pelattu, 

pelaaja ohjeistetaan tarkistamaan 

tuloskortit. Osana tätä sovel-

luksessamme on tuloskorttien 

yhteenvetonäkymä, joka helpot-

taa usean kortin yhtäaikaista ver-

tailua ja tarkistamista.

 

Sovellus ei anna tallentaa virheel-

lisesti täytettyjä tuloskortteja, 

vaan ohjaa käyttäjän korjaamaan 

puutteet. Samoin mikäli useampi 

pelaaja samasta lähtöryhmästä 

haluaa tallentaa tuloskorttinsa 

itsenäisesti, sovellus tekee lähtö-

ryhmän korttien välisen vertailun 

ja tarkistuksen ennen korttien tal-

lentamista sekä opastaa käyttäjää 

tarkistamaan virheet, mikäli kort-

tien välillä on ristiriitaisia tulok-

sia.

Kisojen ajansäästäjä
NexGolf-järjestelmässä caddiemas-

ter valitsee ne kilpailun pelaajat, 

joille kirjautumiskoodi luodaan ja 

lähetetään. Koodi voidaan luoda kil-

pailun kaikille pelaajille, eli lähtö-

ryhmässä voi olla useampi tulosten 

syöttäjä. Yksi kirjanpitäjä per lähtö-

ryhmä kuitenkin riittää.  Järjestelmä 

generoi automaattisesti tulosten 

syöttöön vaaditun uniikin koodin. 

 

Caddiemaster pysyy helposti 

ajan tasalla järjestelmän näyttä-

essä pelaajien statuksen. Kilpai-

lun käynnistyttyä caddiemaster 

voi seurata reaaliajassa syötetty-

jen tulosten tilannetta sekä tarvit-

taessa korjata tuloksia. 

Pahviset tuloskortit

hiljalleen historiaan!
NexGolf Mobile Scores - “kisatulos-
kortti” -mobiiliApp –lyhyesti
NexGolf lanseeraa kaudelle 2018 

täysin uusitun NexGolf Mobile 

Scores -tuloskorttitoiminnon, 

jonka avulla pelaajat voivat syöt-

tää klubin järjestämien kilpailujen 

kisatulokset suoraan matkapuhe-

limellaan (iOS, Android), tämän 

lisäksi pelaajat voivat samasta 

sovelluksesta seurata reaaliajassa 

kisan Leaderboardia. Syötetyt 

tulokset siirtyvät siis suoraan Nex-

Golfin kilpailujen hallintaan sekä 

NexGolf Live Scoringiin, lopputu-

loksena aivan kuin caddiemaster 

olisi syöttänyt tulokset pahvikor-

tin perusteella.

Näin NexGolf Mobile Scores toimii
Niissä kilpailuissa, joissa halutaan 

tarjota pelaajille mobiili tulos-

kortti, kilpailun järjestäjä lähettää 

kaikille tai valitsemilleen pelaa-

jille NexGolfin kilpailujenhallinnan 

näkymän kautta ns. tulospalve-

lukoodit automaattisena teks-

tiviestinä. Viestissä pelaaja saa 

kilpailukohtaisen kirjautumiskoo-

din sekä ohjelinkin käyttöönottoa 

varten. Tekstiviesti tavoittaa kil-

pailijat nopeasti ja varmasti, sillä 

kaikki lukevat saamansa teksti-

viestit.NexGolf tulee julkaisemaan 

appista uuden version, jolla koo-

din saanut pelaaja pääsee käyt-

tämään NexGolf Mobile Scoring 
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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 € 
 
* osakkaan vieraat -50 % (max. 3 hlöä lähdössä, sitä seuraavat 40 €, edun voi käyttää viisi kertaa kauden aikana)

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 lisäpelioikeutta)
55 € (vieraspelaajat ja jäsenet ilman pelioikeutta)
sis. poletin ja buffet lounaan

Senioreiden viikkokilpailut  12 € (jäsenet joilla pelioikeus sekä AGK jäsenet joilla lisäpelioikeus)
Tawastissa   27 € (AGK jäsenet joilla ei lisäpelioikeutta)
    55 € (jäsenet ja AGK jäsenet joilla ei pelioikeutta)  

Seuran sisäisissä kilpailussa mahd. kilpailumaksut mainitaan kilpailukutsussa.

Vuokrahinnat
Golfauton vuokra                           35 € /kierros (pelioikeutetut 25 €, 10-kortti 200 €)
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 €

Osakkeen hoitovastike/pelioikeus 740 €

Vuokrapelioikeus 21-25 v.                490 €
Green Cardin v. 2018 Tawastissa suorittavat 730 €
Vuokrapelioikeus                  880 € (tarjous 830 €) 

SGKY-etukortti   30 € 
osakkaat ja pelioikeutetut

Pelioikeuksiin kuuluva Aulangon 
lisäpelioikeus   juniorit      75 €
    osakkeenomistajat 125 €
    pelioikeuden vuokranneet 175 €

 

Maksut 2018  •  Maksut 2018  •   Maksut 2018 •   Maksut 2018  •  

Juniorit pelioikeus 15v. ja alle 130 €
Juniorit pelioikeus 16-18 v.  180 €
Juniorit pelioikeus 19-20 v.  280 €  
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Golfseuran jäsenenä voit 

ottaa käyttöön puheli-

messa eBirdie-sovelluk-

sen, jonka yksi ominaisuuksis-

ta on golfliiton sähköinen jäsen-

kortti.  Sovellus pitää tasoitustie-

tojesi lisäksi sisällään eBirdie-kau-

pan, Suomen golfkenttien kart-

tapalvelun sekä viestit ja tiedot-

teet omalta kotiseuraltasi ja Gol-

fliitolta. Profiiliisi voit lisätä myös 

muiden perheenjäsenten kortit. 

Omalla sovelluksellasi näet kui-

tenkin vain juuri sinulle suunna-

tut viestit ja tarjoukset.

Lataus tapahtuu sovelluskau-

poista Android- ja iOS-käyttöjär-

jestelmän puhelimiin. 

Sovelluksen lataaminen ei ole 

välttämätöntä, sillä jäsenyyden 

voimassaolo näkyy seuroille Gol-

fliiton verkkotietopalvelusta. 

Halutessaan tasoitustodistuksen 

saa seuralta.

Näin otat käyttöön eBirdie-sovel-

luksen

Ota eBirdie-sovellus käyttöösi 

seuraavasti:

1. Mene oman puhelimesi sovel-

luskauppaan.

2. Kirjoita sovelluskaupan haku-

kenttään ”eBirdie”, ja lataa sovel-

lus.

3. Avaa sovellus, ja seuraa käyt-

töönoton ohjeita. Kirjaudu sisään 

kotiseurasi seurajärjestelmän 

tunnuksilla.

- Golfliiton sähköinen jäsenkortti

Miksi eBirdie-so-

vellus kannattaa 

ladata?

•Tasoituksesi 

päivittyy eBirdie-

sovellukseen 

automaattisesti.

•Saat sekä kotiseurasi että Golf

liiton viestit suoraan sovelluk-

seesi.

•Löydät kätevästi kaikki Suomen 

golfkentät yhteystietoineen ja 

ajo-ohjeineen.

•Golfseurat, Golfliitto sekä nii-

den yhteistyökumppanit tarjoa-

vat rahanarvoisia eBirdie-etuja.

•Voit lisätä profiiliisi myös per-

heenjäsenten tai matkaseuralais-

ten jäsenkorttien tietoja.

Tawast Golfin viihtyisällä klubilla järjestät onnistuneet yksityisjuhlat niin golfkaudella kuin 
golfkauden ulkopuolellakin. Kesäaikaan tapahtumia voi järjestää klo 18:00 alkaen ja kesä-
kauden ulkopuolella tilat ovat käytettävissä ilman aikarajoituksia. Kesäkauden ulkopuolella 
tilat ovat vuokrattavissa myös ulkopuolisille catering-yrityksille (huomioitava kuitenkin, 
että klubi on anniskelualuetta).

Kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö: Lauri Manninen, toimitusjohtaja, puh. 044-3306131
lauri.manninen@tawastgolf.fi

Järjestä yksityisjuhlat Tawast Golfissa!



34      |    Tawast Golf ry

Green Card - kurssit  • Tawast Golf 2018

Kurssi 9

La – su 30.6 – 1.7

Molempina päivinä kello 10:00 – 13:30

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset Tawast Golfiin puh. 0600 550 060 tai caddiemaster@tawastgolf.fi.

Lisätietoja:
Olli Tapola 044 324 4343

Kurssi 9

La – su 30.6 – 1.7

Molempina päivinä kello 10:00 – 13:30

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset Tawast Golfiin puh. 0600 550 060 tai caddiemaster@tawastgolf.fi.

Lisätietoja:
Olli Tapola 044 324 4343

GREEN CARD -KURSSIT

TAWAST GOLF 2018

GOLFKURSSI + JÄSENYYS 170€

Kurssi sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, välineet kurssin ajaksi, green cardin 

suorituksen, Tawast Golfin jäsenyyden ja yhden 18 reiän kierroksen (tai kaksi 9 reiän 

kierrosta) veloituksetta Tawast Golfissa.

Kurssi 1 Kurssi 2

La – su 5. – 6.5 Pe – la 11. – 12.5

Molempina päivinä klo 10:00 – 13:30 Perjantaina klo 17:30 – 20:30

Lauantaina klo 10:00 – 14:00

Kurssi 3 Kurssi 4

La – su 19. – 20.5 Pe – la 25. – 26.5

Molempina päivinä klo 10:00 – 13:30 Perjantaina klo 17:30 – 20:30

Lauantaina klo 10:00 – 14:00

Kurssi 5 Kurssi 6

Ti – ke 5. – 6.6 Pe – la 8. – 9.6

Molempina päivinä klo 17:30 – 20:30 Perjantaina klo 17:30 – 20:30

Lauantaina klo 10:00 – 14:00

Kurssi 7 Kurssi 8

Ti – ke 12. – 13.6 Ti – ke 19. – 20.6

Molempina päivinä kello 17:30 – 20:30 Molempina päivinä kello 17:30 – 20:30
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SINUSTAKO SUOMEN EDUSTAJA MAAILMAN FINAALIIN?

PELAA NIIN PALJON KUIN HALUAT, PARAS TULOS JÄÄ VOIMAAN.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.golfliiga.fi 

 

OSALLISTUMISMAKSU 6 € /KIERROS
Joka viikko klubin kolme parasta palkitaan tuotepalkinnoin. 
Viikkokisakesän jälkeen kolme klubin parasta jatkavat Suomen 
finaaliin. Finaali pelataan 9.9.2018 Holiday Club Saimaa.
Korkein tasoitus 36. Pelimuotona pistebogey. 

Osta omasi
ja pelaa tourilla 
edullisemmin

VIIKON LIIGAKIERROS 4.6.–29.7.2018

 

 
 

 
 

 

 

VIIKON LIIGAKIERROS 2018 
MEIDÄN KLUBILLA

Meillä pelataan kesä- heinäkuussa 
GolfLiigaa - tule mukaan ja olet 

jo matkalla Malesiaan 

Vkon 3 parasta palkitaan viikoittain!

Meidän klubin 3 kesän 
parasta suomen finaaliin 

9.9.2018 Holiday Club Saimaalle.

Tule mukaan ja tunnusta 
väriä GolfLiigan viikkokilpailussa !

Kisa käynnissä 

4.6 - 29.7 - pelaa 

maanantaista - torstaihin 

- joka viikko 



TerveysHelpin avulla 
etälääkäripalvelut ovat 
aina ulottuvillasi. 

TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun kokonais-
valtaisesti. Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon 
ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon 
– joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin perinteiselle 
vastaanotolle. Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, 
palvelumme on jo käytössäsi.

Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppi
-applikaatio puhelimeesi: lahitapiola.fi/terveyshelppi 

Lataa applikaatio nyt: 

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.


