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Toimituskunta Lauri Manninen ja Anja Pirttiniemi

Valokuvat Lauri Manninen, Mika Uutela, 
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Taitto Pirjo Rantanen  
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T alvikauden aikana 
Tawastissa koettiin hie-
noista uudelleenjärjes-
täytymistä. Uutta asentoa 
tapailtiin erityisesti hal-

linnon uudelleen organisoitumisena. 
Seuran toimikuntiin saatiin uutta 
edustusta. Sekä Tawast Golf Ry:n, että 
kenttäyhtiön puolella Oy:n hallituksiin 
valittiin vuosikokouksen & yhtiökoko-
uksen päätöksillä uusia innokkaita 
edustajia. 

Värikkäiltä vaiheilta ei vältytty, kun 
rakentavien puheenvuorojen ja 
äänestysten vuoksi kokousväki poistui 
paikalta kesken kaiken ennen koko-
uspaikan hälytysten päälle menoa. 
Demokraattisella menettelyllä pääte-
tyt toimet ja vastuuhenkilöt ovat var-
muudella golfyhteisömme tekemiä 
päätöksiä. Kaikki mielipiteet eivät 
voineet voittaa, mutta hienoa on ollut 
huomata kaikkien varaukseton yhteen 
hiileen puhaltaminen tästäkin huoli-
matta. Urheiluseuran tuleekin toimi-
akseen olla yksi ja yhteinen, kaikkien 
jäsenten seura. Vaalilla valittuna seu-
ran puheenjohtajana kiitän luotta-
muksesta edustaen jokaisen jäsenen 
asiaa.

Haluan osoittaa omasta ja seuran 
puolesta suuret kiitokset Tawastin ihan 
keskeisimmistä luottamustoimista 
väistyville henkilöille. Pitkän ja todella 
ansiokkaan uran Tawastin eteen osa-
keyhtiön hallituksessa tehneet Meiju 

Honkavuori ja Pekka Nenonen ovat 
olleet avainhenkilöitä vuosien ajan 
Tawast Golfin toimintojen ja hallinnon 
kehittämisessä. Toivottavasti heidän 
aktiivisuutensa näkyy myös jatkossa 
meidän kaikkien ja seuran hyväksi. 

Ry:n osalta Lady kapteenin tehtä-
vät luovuttava Marjut Viitasalo jättää 
mahtavalla aktiivisuudellaan suuret 
saappaat täytettäväksi uudelle nais-
kapteenillemme Sirpa Tenolle. Marju-
tille iso kiitos energisestä panoksesta 
ja Sirpalle tervetuloa ja tsemppiä 
naisten toiminnan lipunkantajaksi.

Heikki Veteläisen ja Aki Kiiliäisen vah-
vistaessa Tawastia Golf & Country 
Club Oy:n hallitusta sekä saatuamme 
Jussi Luokomaa seuran kovimpaan 
ytimeen kilpailu- ja tasoitustoimi-
kunnan vetäjäksi ja siten myös seu-
ran hallitukseen, on Tawast varmasti 
kaikilta osin parhaassa mahdolli-
sessa iskukyvyssä golftoimialan mur-
roksessa. Ja uudet vastuunkantajat 
ovat tietysti ihan jo meidän kaikkien 
tawastilaisten edustajina toiminnan 
eteenpäin viemisessä. 

Odotukset Tawastin edelleen kehittä-
miseksi ovat kovat ja nyt uusilla sekä 
vanhoilla aktiiveilla on aika näyt-
tää kyntensä. Kannustankin kaikkia 
seuran toiminnasta kiinnostuneita 
avoimeen keskusteluun ja olemaan 
yhteydessä ajatustensa esittämiseksi. 

Lauantai 10. elokuuta vietetään 
Tawast Golf Ry:n 30-vuotissynttäreitä. 
Paljon nostalgiaa. Miettikää. Kolme-
kymmentä vuotta on seura toiminut 
ja peliä pelattu Katuman rannalla. 
Ja yhtä kauan on Vappuna lyöty kau-
den avauslyönti yms. Vaikea ymmär-
tää (näin nuorena), että itsekin olen 
alusta asti ollut mukana noissa tilan-
teissa. Saman 30-vuotisjuhlan ympä-
rille on rakennettu paljon toimintaa 
niin uusille kuin jo olemassa olevalle-
kin jäsenistölle. 

Uusjäsenhankinta on houkuttelevan 
sisäänheittotarjouksen myötä eden-
nyt vilkkaasti. Niin sanottuja vanhoja 
jäseniäkin kunnioitetaan ja muiste-
taan erilaisin eduin pitkin kesää. 

Uudet jäsenet ovat seuran aktiivisen 
toiminnan kannalta elintärkeitä. Toi-
votankin kaikki uudet tawastilaiset 
lämpimästi mukaan golfyhteisöön. 
Toivotaan, että jäsenyydestänne tulee 
pitkä ja jatkossa te olette esimerkil-
länne toivottamassa seuraavia uusia 
jäseniä tervetulleiksi Tawastiin.  

Hienoa golfkautta 2019!
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Kauden

Kynnyksellä
Teksti: Lauri Manninen
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S euran juh-
lavuosi on 
käynn i s t y -
mässä ja 
kaikki on 

kunnossa. 

Golfin yleisten sääntö-
muutosten lisäksi kauden 

yksi suurimmista pelaamiseen 
liittyvistä muutoksista on lyön-

tipaikkojen merkitseminen. Tawast 
Golf siirtyy tälle vuodelle pois perin-
teisistä tiipaikkojen väreistä (punai-
nen, sininen, keltainen, valkoinen) ja 
tilalle tulevat numerot 50, 53, 58 ja 
61. Nämä luvut määräytyvät kentän 
pituuden mukaan kultakin lyöntipai-
kalta (luku 50 tarkoittaa, että kenttä 
on kyseisiltä tiipaikoilta pelattuna n. 
5000 metriä pitkä). Uuden merkintä-
tavan myötä voimme entistä parem-
min peluuttaa pelaajia eri tiialueilta ja 
tämän myötä tiialueet pysyvät parem-
massa kunnossa. Uudessa merkin-
tätavassa huomionarvoista on, että 
kentän kokonaispituus on ratkaiseva. 
Ts. joku väylä voidaan pelata todella 
lyhyenä ja sitten taas toisella väylällä 
tiimerkit voivat olla aivan tiialueen 
takaosassa.

 Vastaisuudessa kun ei enää puhuta 
”miesten” ja ”naisten” tiipaikoista, 
niin kaikkien pelaajien tulisi pelata 
omien lyöntipituuksien mukaisille 
lyöntipaikoille.

Suosittelen, että kaikki pelaisivat 
kesän aikana kentän ainakin ker-
ran vähän lyhempänä. Jos kenttä on 
lyhempänä liian helppo, niin tällöin 
voi toki pelata pidempänäkin n
 

HYVÄÄ GOLFKAUTTA JA 
NAUTITAAN PELISTÄ!

Uudet tiimerkit kertovat 
kentän pituuden 

– valitse itsellesi sopivin

Voit vapaasti valita tiin, 
miltä pelaat. 

Kenttämme uudet tiimerkit 
ovat sekä naisille että miehille. 

50 (punainen tee)

53 (sininen tee)

58 (keltainen tee)

61 (valkoinen tee)

S uora lainaus viime syksyn 
kirjoituksestani: ”Vaikka 
moni asia Tawastissa on 
hyvin, toimintaa pitää koko 
ajan kehittää. Yksi kehitys-

kohde on uusien jäsenien hankinta 
ja alkeiskurssien täyttöaste. Omilla 
alkeiskursseillamme on ollut tänä 
vuonna valitettavan vähän osallistu-
jia. Tämä on yleinen trendi koko Suo-
men golfissa, joten emme ole yksin 
tämän haasteen kanssa. Ensi vuonna 
Tawast Golf juhlii 30-vuotista taival-
taan ja sen kunniaksi tulemme sat-
saamaan entistä enemmän uusien 
jäsenien hankintaan.”
 
Nyt voidaan todeta, että talven kam-
panjat ovat sujuneet mainiosti. Uusia 
jäseniä on talven aikana tullut peräti 
160 ja on odotettavaa, että lumien 
sulaessa luku kasvaa. Toivotan läm-
pimästi kaikki uudet jäsenet terve-

tulleeksi Tawast Golfiin. Nyt meidän 
täytyy pitää huoli siitä, että uudet 
tulokkaat ovat tyytyväisiä Tawast Gol-
fiin ja haluavat jatkaa tulevaisuudes-
sakin meidän jäseninä.
 
Yksi uusista jäsenistämme on työka-
verini Mika, jonka sain houkuteltua 
Tawastin jäseneksi viime kauden päät-
teeksi. Mika asuu Espoossa ja käy töi-
den takia usein Hämeenlinnassa. 
Viime kauden 10 pelikierrosta on tar-
koitus nostaa tänä vuonna lukemaan 
20. Kelataanpa aikaa eteenpäin ja 
katsotaan, mitä Mika sanoo marras-
kuussa 2019 kysyttäessä Tawast Gol-
fista.
 
”Olen viihtynyt mainiosti. Toukokuussa 
järjestetty infotilaisuus uusille jäsenille 

160 kertaa

Tervetuloa Tawastiin
Teksti: Heikki Kajanto
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oli erittäin hyödyllinen ja siinä tuli heti 
olo, että uudet jäsenet otetaan avo-
sylin vastaan. Kenttä oli koko kesän 
mainiossa kunnossa ja vaikka pelaa-
jamäärä on suuri, pelinopeus säilyi 
hyvänä ja kierrokset sujuivat joutui-
sasti. Pidän kovasti Tawastin hengestä, 
heti parkkipaikalla kaikki tervehti-
vät iloisesti myös vieraita golffareita. 
Tawastin 30-vuotisjuhlat olivat kir-
sikka kakun päälle, tilaisuus oli rento 
mutta silti juhlallinen. Tulen jatkamaan 
Tawastin jäsenenä jatkossakin.”
 
Pidetään huoli, että Mikan ja 159 
muun uuden jäsenen odotukset täytty-
vät. Näin palvelemme samalla mah-
dollisimman hyvin myös meidän 
vanhaa ja kullanarvoista jäsenkun-
taamme. Hyvää golfkautta kaikille! n
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Kentänhoidon

Talvi ja kevät
Teksti: Mika UutelaKE
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jon siitä on apua tähän kevääseen, 
mutta kohta se nähdään, toistaiseksi 
näyttää lupaavalta.

Tawastin alkuperäiset viheriöt sisältävät 
todella paljon hienoainesta, joka aihe-
uttaa harmaata partaa myös talvisin. 
Kun viheriöt ovat syksyllä koko kasvu-
kerrokselta märkiä, niin talvituholainen 
nimeltä jääpolte muodostuu helpolla. 
Tulevana kesänä on tarkoitus tehdä 
muutama erittäin runsas hiekkakattaus 
ja syväilmastus kaikille viheriöille hel-
pottamaan tätä tiiveyttä. Tästä infotaan 
hyvissä ajoin.

     

S yksyn työt kentällä saa-
tiin tehtyä ennen lumen 
tuloa, tai sen jälkeen;).

Ensilumi suli joulukuun 
5. päivä jonka jälkeen oli vuorossa 
ruiskutus lumihometta vastaan. Tor-
junta-ajankohta osui hyvin, ja vihe-
riöt ovat selvinneet talvesta ilman 
tauteja. Toki tautipainetta on helpot-
tanut myös uudenvuodenpäivänä 
alkanut lumen ja jään poisto viheri-
öiltä. Kyseistä lumi/jää  hommaa on 
saanut tehdä kevätpuolella todella 
monta kertaa. En tiedä kuinka pal-

Greeneillä tällä hetkellä oleva ”ylipir-
teä ” vihreä väri johtuu väriaineesta, 
joka kerää auringonlämpöä ja suo-
jaa tuulikuivumiselta. 

Kausi alkaa suurimmaksi osaksi 
viime kesältä tutuilla kenttätyön-
tekijöillä, vain kolme uutta hen-
kilöä meidän porukkaan. Pieni 
henkilövaihtuvuus helpottaa var-
masti uuteen kauteen lähtöä.

Moikkaillaan,

Mika ja muut kentänhoitajat

 6      |    Tawast Golf ry

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
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Ladyt odottavat

Kesää!
Teksti: Sirpa Teno

N
AI

ST
O

IM
IK

U
N

N
AL

TA

K ohta se alkaa. Aurinko 
jo lupaavasti sulatte-
lee tämän runsas lumi-
sen talven jäljiltä maata 
näkyviin. Kentällä on 

jo käyty vilkuilemassa miltä näyttää. 
Ihan vielä ei pääse, mutta maltetaan 
vielä.

Kukahan golfiin pahasti hurahta-
nut tätä kirjoittelee, no uusi ladyka-
puhan se on. Olen pelannut jo 23 
vuotta ja harrastuksen aloittamista 
en ole missään vaiheessa katunut. 

haluamme mukaan pelaamaan kans-
samme scrambleä juuri aloittaneita 
tai vähemmän pelanneita seuramme 
ladyja. Birgitan Malja kisataan 25.8. 
ja naisten kauden päätöskisa 22.9.
Seuraotteluitakin on perinteisesti 
kesän ohjelmassa. Aulanko Gol-
fin kanssa on meidän vuoro järjes-
tää loppukauden yhdeksän reiän 
kisa, joka pelataan 15.8. Hyvinkäältä 
odotamme kutsua Messilän ja Tawas-
tin väliseen seuraotteluun. Olemme 
sopineet kutsuvamme Espoo Golfin ja 
Aura Golfin Ladyt pelaamaan kans-
samme 25.7.

Aulanko Golfin ja Tawast Golfin 
yhdessä järjestämä Hämeenlinna 
Lady Open pelataan 20.-21.7. 

Naistoimikunta haluaa innostaa juuri 
green cardin suorittaneita ja vähem-
män pelanneita pelaamiseen, joten 
kilpailukalenterissa tulee olemaan 
kesäkuussa pari iltaa, jolloin on mah-
dollista päästä pelaamaan vähän 
kokeneemman naisen kanssa yhdek-
sän reikää. 

PGA Pro Olli Tapolan naisten mak-
suttomat opetustunnit alkavat hyvissä 
ajoin toukokuussa. Jokaisella on 
mahdollisuus osallistua kahteen ope-
tuskertaan. Aikataulu julkaistaan kil-
pailukalenterissa.

Tähän kauteen tuo haasteen muut-
tuneet säännöt, joista varmaan vielä 
moneen kertaan keskustellaan ken-
tällä. Puttaaminen lipulla vai ilman? 
Kuinkahan onnistuu droppaaminen 
polven korkeudelta, kun sen on aina 
tehnyt olan korkeudelta?

Suomi Golf/Lady Golf kannustaa 
naisgolfareita  hcp 54-31 pelaamaan 
useampia kierroksia kesän aikana 
PELAA 100 kisan kautta. Kerää 100 
pistettä omatoimisesti kirjaamalla 
pelikierroksen bogeypisteet. Kun 
sinulla on 100 pistettä täynnä, ilmoita 

PELAA 100 PISTETTÄ –KISA
On hauska henkilökohtainen aktivointihaaste, jonka tavoitteena on aktivoida 
naisgolfareita pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana ja aktivoimaan 

samalla tasoituksensa.  Mikäli tasoitus ei ole aktiivinen, tarvitaan neljä jätettyä 
tuloskorttia kauden aikana, jotta tasoitus aktivoituu. Tämän voi tehdä PELAA 100-

kierroksien yhteydessä.

• SATAA PISTETTÄ KERÄTÄÄN OMATOIMISESTI, KIRJAAMALLA PELIKIERROKSIEN 
BOGEYPISTEET. PELAAJA VOI KARTUTTAA PISTESALDOAAN PELAAMILLAAN 

KIERROKSILLA 01.05.-30.09.2019 VÄLISENÄ AIKANA. 
• SATA PISTETTÄ KERÄTTYÄÄN, PELAAJA ILMOITTAA PISTEET 

WWW.LADYGOLF.FI - SIVUSTON TAI SUORAAN ALLA OLEVAN LINKIN KAUTTA. 
• HALUTESSAAN PELAAJA VOI ILMOITTAA PELAAMANSA SATA PISTETTÄ 

USEAMMAN KERRAN KESÄN AIKANA.

PELAA 100

PELAA 100 pistettä -kisaan tuloksen lähettäneiden kesken suoritetaan neljä 
palkintoarvontaa, kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa aina kuukauden 5. päivän jälkeisellä 

viikolla edellisen kuukauden aikana lähetettyjen tulosten kesken.
1.8.-30.9. tulokset otetaan mukaan viimeiseen arvontaan.

LÄHETÄ OSALLISTUMISESI PELAA 100 PISTETTÄ -KISAAN 01.10.2019 MENNESSÄ 
TÄMÄN LINKIN KAUTTA PELAA 100

LISÄTIETOJA SAAT SEURASI LADYKAPTEENILTA.

OSALLISTUJIEN KESKEN ON JAOSSA IHANIA ARPAJAISPALKINTOJA 
YHTEISTYÖKUMPPANEILTAMME! 

tulokset sähköisesti www.golf.fi lady-
golf-sivuston kautta 1.5. – 30.9.2019 
välisenä aikana. 100 pistettä- kisaan 
tuloksen lähettäneiden kesken suori-
tetaan neljä palkintoarvontaa (kesä-. 
heinä-, elo- ja lokakuussa) aina kuu-
kauden 5. päivän jälkeisellä viikolla 
edellisen kuukauden aikana lähetetty-
jen tulosten kesken. Viimeiseen arvon-
taan otetaan mukaan 1.8. – 30.9. 
tulokset. Voit ilmoittaa kesän aikana 
niin monta tulosta kuin haluat.

GLORIA LADYCUP, naisille, joiden 
hcp 30-8. 20-vuotis juhlavuotena 14 

karsintakisaa Itä- ja Länsi-Suomen 
aluiella. Jokaisesta kilpailusta pää-
see paras kummastakin kisasarjasta 
(lyönti/pistebogey) suoraan finaaliin.
World Handicap System, tasoitusjärjes-
telmän muuttuessa golfareita kannus-
tetaan pelaamaan 20 tasoituskierrosta 
kaudella 2019, jotta tasoitusmuun-
nos 1.1.2020 olisi mahdollisimman 
oikeudenmukainen. Naisgolfareilla 
on mahdollisuus osallistua KIERRÄ 
20-aktivointitempaukseen, jossa voi 
osallistua erikoispalkinnon arvontaan 
kauden lopussa. Samalla varmistat 
itsellesi aktiivisen tasoituksen. nOnko mukavampaa tapaa viettää 

upeata kesäpäivää kuin menemällä 
mailojen kanssa hyvin hoidetulle 
kentälle ja kiertää yhdeksän tai 18 
reikää hyvässä seurassa? Ei todel-
lakaan, kentällä unohtuvat huolet ja 
murheet. 

Kiitän edellistä ladykapteenia Marjut 
Viitasaloa tuesta ja kannustuksesta 
aloittaessani tässä uudessa roolissa. 
Olin jäsenenä Marjutin vetämässä 
naistoimikunnassa, joten toiminta tuli 
tutuksi sitäkin kautta.

Naistoimikuntaan minun lisäkseni 
tällä kaudella kuuluvat Auli Ruoko-
nen, Eija Ylänen, Maritta Korkia-Aho, 
Mirja Toikka ja Riitta Taavitsainen.

Kauden suunnittelu on aloitettu jo 
hyvissä ajoin ja tapahtumakalenteri 
alkaa olla loppusilausta vaille val-
miina. Kevätkokous pidetään 25.4. 
klubilla ja kauden avajaiskisa Lady 
Captain’s Day pelataan 5.5. tänä 
vuonna kilpailumuotona on naru-
kisa. Kansallisen golfviikon teeman 
#muntapapelata mukaisesti 9.6. 
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Portugalin

Klubikulttuurista
Teksti: Heikki Aaltonen Teksti: Heikki Aaltonen
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M inulla oli mahdol-
lisuus viettää lähes 
koko talvi (2 kk syk-
syllä ja 2½ kuukautta 
keväällä) Portugalin 

Algarvessa. Olin jäsenenä klubissa 
nimeltä Clube de Golfe do Levante, 
joka hallinnoi kahta eri kenttää. Ken-
tät ovat Quinta da Ria ja Quinta de 
Cima, ja ne sijaitsevat noin 20 km 
Espanjan rajasta eli aivan Portuga-
lin kaakkoiskulmassa. Tuona aikana 
tuli pelattua aika monta kierrosta ja 
oli mahdollista hiukan tarkkailla sikä-
läistä klubikulttuuria. Tässä muutamia 
havaintoja.

Kierros ei juuri koskaan kestänyt yli 
neljää tuntia. Kentällä edettiin ripeästi 
vaikkakin lyönteihin keskityttiin huo-
lella. Yksi syy oli tietysti myös se, että 
sikäläisen tavan mukaan puolivälissä 
ei käyty kahvilla. Ei käyty muillakaan 
pelaamillani kentillä. Kaiken aikaa 
pelattiin Ready Golfia, eli se, joka oli 
valmis, löi. Turvallisuusnäkökohdat 
luonnollisesti huomioitiin, eikä menty 
lyöjän etupuolelle. Etenkin viheriöillä 
peli nopeutuu selvästi, kun ei tarvitse 
mittailla kuka on kauimpana. Seikka, 
jolla lyöntipelissä ei todellakaan ole 
mitään merkitystä. Reikäpeli on asia 
erikseen. Toinen nopeuttava seikka oli 
uusi sääntö mahdollisuudesta pitää 
lippu paikallaan putatessa. Aina kier-
roksen alussa sovittiin, että lippu ote-
taan pois vain pyydettäessä. Ei synny 

todellakaan mitään lippurumbaa, niin 
kuin jotkut kaikkia uudistuksia vastus-
tavat ovat uumoilleen. Suosittelen.

Toinen silmiinpistävä piirre oli se, että 
vaikka kierroksen jälkeen sielläkin 
ensin pakattiin tavarat autoon ja vaih-
dettiin kengät, niin sen jälkeen mentiin 
yhdessä samassa lähdössä pelannei-
den kanssa klubille istumaan ja nautti-
maan kuka kahvia, kuka pienemmän 
tai isomman oluen, kuka lasillisin vii-
niä. Monet myös söivät kierroksen jäl-
keen klubilla, ainakin salaatti, hiukan 
kellonajasta riippuen. Eikä sielläkään 
klubi ollut kylän edullisin paikka. Sel-
västi korkeammat hinnat kuin muu-
alla, jopa jäsenille. Kilpailuissakin, 
jossa ensimmäisen ja viimeisen läh-
dön aikaero saattoi olla lähes kaksi 
tuntia, suurin osa pelaajista odotteli 

loppuun saakka. Tähän vaikutti luon-
nollisesti osaltaan se, että valtaosa 
jäsenistöstä oli varttuneempaa väkeä, 
joilla ei ollut pieniä lapsia odotta-
massa kotona sekä se, että enemmis-
tön muodostivat avioparit, jolloin ei 
ollut ketään kotona odottamassa. 

Golftapahtuma koettiin sosiaali-
sena tapahtumana, tilaisuutena vaih-
taa ajatuksia toisten samanhenkisten 
kanssa kansalaisuudesta riippumatta. 
Meitähän oli Englannista, Skotlan-
nista, Irlannista, Ranskasta, Belgiasta, 
Hollannista, Ruotsista, Tanskasta, 
Norjasta ja neljä Suomestakin. Aika-
moinen kielisekamelska, jossa valta-
kieli kuitenkin oli englanti, jota kaikki 
ymmärsivät.

En tarkoita, että meillä pitäisi järjes-
tellä asiat samalla lailla. Joka maassa 
ja klubilla on oma kulttuurinsa. Meillä 
on luonnollista, että puolivälissä poi-
ketaan klubille. Hyvä niin. Tauon 
pituutta voisi kyllä mielestäni hiu-
kan tarkkailla. Onko se 10 minuut-
tia vai 20? Ready Golf on hieno asia, 
jota varmaan vanhat golffriikit kam-
moksuvat! Ettei avata hunoorijärjes-
tyksessä! Lipun reiässä pitäminen 
nopeuttaa selvästi pelaamista. Ripeä 
eteneminen kentällä ja kuulumisten 
vaihto vasta kierroksen jälkeen klu-
billa nopeuttaa pelaamista ja lisää 
sosiaalista kanssakäymistä, joka on 
oleellinen osa golfia. n

T ulevallakin kaudella pela-
taan suunnitelmien mukaan 
kolme varsinaista seuraotte-
lua.

Ensimmäisenä kohdataan Nurmi-
järvi heidän kotikentällään torstaina 
23.5. Joukkueessa pelaa perinteisesti 
5 naista ja 11 miestä. Pelimuotona 
tässä ottelussa on muista poike-
ten tasoituksellinen lyöntipeli. Koska 
matka on lyhyt, harkinnassa on, että 
mentäisiin omilla autoilla ja tasat-
taisiin bensakulut. Muita kuluja otte-
lusta ei pelaajille synny. Ruoka kuuluu 
pakettiin. Ilmoittautuminen kilpailu-
kalenterissa.

Kurk on kutsuttu vieraaksemme tiis-
taina 11.5. Joukkue koostuu samoin 
kuin edellinen 11+5 pelaajasta, tosin 
viime vuonna kutsu kävi vain 12:lle. 
Pelimuoto on tasoituksellinen pistebo-

gey. Kurkissa ei ole saatu aikaiseksi 
senioritoimikuntaa, joten nähtäväksi 
jää, millaisen joukkueen saavat aikai-
seksi, Aika näyttää. Ilmoittautuminen 
kilpailukalenterissa, ei kustannuksia. 
Keittolounas pelin jälkeen.

Kotkalaiset saapuvat vieraaksemme 
tiistaina 30.7. Viime vuosina pelaa-
jajoukko on ollut runsas, toivottavasti 
myös tänä vuonna. Pelimuoto sama 
kuin Kurk-ottelussa. Ilmoittautuminen 
kilpailukalenterissa ja ruoka kuuluu 
pakettiin. Ei kuluja.

Kaikkiin näihin kolmeen tapahtu-
maan ilmoittautuminen tapahtuu siis 
kilpailukalenterin kautta. Mikäli yli-
tarjontaa pelaajista on, toimikunta 
pidättää oikeuden valita pelaajat 
niin, että kaikki halukkaat kuitenkin 
pääsevät vähintään yhteen tapahtu-
maan mukaan.

Senioreiden seuraotteluista

Kaudella 2019
Kaupunkiottelu Hämeenlinna-Hyvin-
kää  pelataan tänä vuonna Tawastilla 
tiistaina 18.6. Joukkue muodostetaan 
yhdessä aulankolaisten kanssa siten, 
että molemmista seuroista on 5+3 
pelaajaa. Pelaajat toimikunta valitsee 
siihen mennessä pelattujen viikkoki-
sojen perusteella. Hyvinkään joukku-
een muodostavat HyviGolfin ja Kytäjä 
Golfin seniorit.

10 seuran ottelun isäntänä on nyt 
Koski Golf Kuusankoskella. Jouk-
kueessa pelaa 8+4 senioria, jotka 
toimikunta valitsee viikkokisojen 
menestyksen perusteella. Kuusan-
koskelle mennään yhdessä aulan-
kolaisten kanssa eikä siitä aiheudu 
pelaajille kustannuksia.

Aulankolaisten kanssa mitellään voi-
mia loppukesällä eli 29.-30.8 Ryder 
Cupissa, nyt Tawastin nurmilla. 
Kyseessä on kaksipäiväinen tapah-
tuma, jossa ensimmäisenä päivänä 
pelataan 5 Four Ball Best Ball peliä 
ja toisena päivänä 10 singleä. Toimi-
kunta valitsee joukkueen viikkokisojen 
scr-tilaston perusteella, koska myös 
reikäpelit pelataan ilman tasoituk-
sia. Hyvässä hengessä parit pyritään 
valitsemaan kuitenkin mahdollisim-
man tasaväkisiksi.

Viime kaudella näiden pelien saldo 
oli hiukan mollivoittoinen. Haasteita 
tulevalle kaudelle on, mutta eiköhän 
ne selvitetä voitollisesti! n

Leppoisaa jutustelua pelin jälkeen Kotkassa.
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J o muutaman vuoden ajan 
seniorit ovat hoitaneet 
kentän valvontaa kauden 
aikana. Kokemukset ovat 
olleet hyvät ja käytäntöä on 

tarkoitus jatkaa.

Valvontavuoro koostuu 3-4 tunnista 
aamupäivällä ja samasta määrästä 
iltapäivällä. Vuorojen pituuteen vai-
kuttavat luonnollisesti mm. kentän 
varaustilanne ja vallitseva sää. Jos 
vettä tulee kaatamalla eikä kentällä 
ole pelaajia ei luonnollisesti myös-
kään valvontaa tarvita.

Senioreiden kannalta asia on hyvin-
kin tärkeä. Valvonnasta kenttäyhtiö 
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Kentän

Valvonnasta
Teksti: Heikki Aaltonen

maksaa senioreille korvauksen, joka 
mahdollistaa esimerkiksi seuraotte-
luiden kustannusten kattamisen toi-
mikunnan käyttövaroista. Saaduilla 
tuloilla subventoidaan myös seniorei-
den suosittua talviharjoittelua. 

Aikaisempina vuosina ringissä on 
lähes 30 aktiivia, jolloin vuoroja on 
kullekin siunaantuvat kauden aikana 
vain 3-4, ehkä kerran kuukaudessa. 
Ei ole paljon hyvän asian puolesta. 
On tärkeää, että kun joukkoja jäl-
leen kuulutellaan kokoon, mahdolli-
simman monella olisi tilaisuus vastata 
kutsuun. Ei tarvitse pelätä omaa osaa-
mista, sillä ennen kauden alkua pide-
tään perehdyttämistilaisuus, jossa 

tarvittavat asiat käydään huolella 
läpi. Lisäksi joukossa on monia, joilla 
on jo useamman vuoden kokemus ja 
joilta aina voi kysyä neuvoa. 

Ei tarvitse myöskään pelätä sitä, ettei 
ehkä sovittuna päivän pääsisikään 
paikalle. Tuuraajia on aina löytynyt. 
Kukapa meistä varmuudella voi var-
muudella toukokuussa sanoa, että on 
vapaana syyskuun 12 päivänä kello 
10? Yhteispelillä ja hyvässä hen-
gessä tämäkin asia sujuu. Työvuoro-
jen jaosta huolehtivat tänä vuonna 
Maritta ja Sisko. n

Liity omistaja-asiakkaaksi, saat kortin* ja verkkopalvelun
vuodeksi maksutta. Lisäksi uudelle omistaja-asiakkaalle

20 euron K-lahjakortti.

Omistaja-asiakkaana saat parhaat edut ja hyödyt.
Tutustu omistaja-asiakkaan etuihin osoitteessa op.fi/etela-hame.

op.fi/etela-hame

Omista sinäkin
pala pankkia

Varaa aika tapaamiseen op.fi/etela-hame tai soita 
meille p. 010 2549 001. Tervetuloa omistajaksi 

vakavaraiseen, suomalaiseen pankkiin!

Liittymisetu on voimassa 31.12.2019 saakka. *OP-Visa tai OP-Visa Debit.
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Senioreilla oma

Reikäpeli
Teksti: Heikki Aaltonen

S enioreille järjestetään 
tänäkin vuonna oma rei-
käpeliturnaus. Pelit aloite-
taan kesäkuun alussa ja 
ne pyritään saattamaan 

loppuun hyvissä ajoin ennen kauden 
loppua niin, että palkinnot voidaan 
jakaa senioreiden oman päätöskisan 
yhteydessä syyskuun lopulla.

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailu-
kalenterin kautta.  Osanottomaksu 
suoritetaan kutsussa mainitulle tilille, 
koska tämä tapa on osoittautunut 
ainoaksi toimivaksi. Maksu tulee suo-
rittaa ennen ensimmäistä ottelua. 

Kisa pelataan sovelletuin tasoituksin. 
Molemmille pelaajille katsotaan hcp-
taulukosta slope. Erotus kerrotaan 
0,75 ja tulo pyöristetään joko ylös- tai 
alaspäin täyteen lukuun. 4 alas ja 5 
ylös. Saatu luku kertoo monellako rei-
ällä pienempitasoituksellinen antaa 
yhden lyönnin tasoituksen vastusta-
jalleen. Reiät määräytyvät tuloskor-
tista ilmenevän, reikien vaikeusasteen 
perusteella, meillä 17, 10, 3 jne.

Pelaajat sijoitetaan tasoitusten perus-
teella viralliseen pelikaavioon. 
Kaavio perustuu lukusarjaan 2-4-
8-16-32-64. Tämä johtaa siihen, 
että mikäli ilmoittautuneita on noista 
luvuista poikkeava määrä, ensim-
mäisestä kierroksesta syntyy ”vajaa”. 
Joudutaan pelaamaan tavallaan 

karsintakierros, jotta kaavio saadaan 
täydelliseksi. Peliaikataulu ilmestyy 
hyvissä ajoin ilmoitustaululle ja net-
tiin ja sitä toivotaan myös noudatet-
tavan. 

Viime vuosina myös seniorinaisia on 
ilahduttavasti ilmestynyt osanottajiksi. 

Tämähän sopii erinomaisesti. Naiset 
pelaavat omalta tiipaikaltaan, miehet 
omaltaan ja tasoitus hoitaa loput. 

Toivottavasti tänä vuonna näemme 
entistä enemmän pelaajia tässä itse 
asiassa golfin alkuperäisessä kilpai-
lumuodossa. n

Senioritoimikunta kaudelle 2019
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

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. Toimikunnan muita asioita ovat 
lähinnä viikkokisoista huolehtiminen, seuraottelut ja valtakunnallisen 
tason seniorikilpailujen seuranta. Mieltä askarruttavissa senioriasi-
oissa voi olla yhteydessä kehen hyvänsä toimikunnan jäsenistä.

Senioreiden viikkokisat

Kaudella 2019
Teksti: Heikki Aaltonen

V anhaa tapaa noudat-
taen Tawastin ja Aulangon 
seniorit pelaavat kesän 
mittaan 12-osaisen sar-
jakilpailun. Aloitus tapah-

tuu nyt Tawastilla 2.5 ja sarja päättyy 
Aulangon Everstillä 18.9. 

Tawastilla pelataan kuusi kertaa, 
Hugolla ja Everstillä molemmilla 
kolme kertaa. Everstin ja Tawastin kisat 
toteutetaan 1-10 tiin lähtöinä. Hugolla 
pelataan aamu- ja iltapäivävuoroissa. 
Ilmoittautuminen kisoihin tapahtuu kil-
pailukalenterin kautta. Siellä voi myös 
esittää toiveita lähtöajan suhteen kun-
han huomio, että kaikki eivät voi aloit-
taa peliä kello 8.30. Pientä joustoa 
tarvitaan, onhan mukana parhaim-
millaan noin 100 pelaajaa.

Sarjajako muuttuu tulevalle kaudelle. 
Viime vuonna kokeiltiin tasoitukseen 
pohjautuvaa jakoa, mutta se osoit-
tautui hallinnollisesti liian vaikeaksi, 
niin oikeudenmukainen kun se olisi-
kin. Palataan takaisin ikäjakoon. 
Rajat ovat 50 ja 70 niin miehillä kuin 

naisillakin. Tarkoittaa sitä, että nuo-
remmassa sarjassa pelaavat vuonna 
1969 ja aikaisemmin syntyneet aina 
vuoteen 1950. Vanhempaan sarjaan 
osallistuvat vuonna 1949 ja aikai-
semmin syntyneet.

Pelimuodot ovat hcp pb, hcp lp ja scr. 
Sarjajako on seuraava: N50 hcp ja 
scr, N70 hcp ja scr, M50 hcp ja scr, 
M70 hcp ja scr.Sarjoja on siis kaikki-
aan 8. Pelimuotona nuoremmilla on 
kuusi ensimmäistä kisaa hcp pb ja 
kuusi viimeistä hcp lp. Vanhemmilla 
pelimuoto on koko kauden hcp pb. 
Jokaisessa kisassa ja jokaisessa sar-
jassa huomioidaan myös scr lp-tulos, 
mikäli joka väylältä löytyy lyöntitulos. 
Scr-sarjoja ei siis nyt yhdistetä niin 
kuin viime vuonna tehtiin.

Kustakin osakilpailusta jaetaan sar-
joittain pisteitä. 10 parasta naista ja 
30 miestä saavat pisteitä erillisen tau-
lukon mukaisesti. Lopulliseen sarja-
taulukkoon huomioidaan 3 parasta 
tulosta Tawastilta ja 3 parasta Aulan-
golta, olivatpa ne Hugolta tai Evers-

tiltä. Palkituksi voi tulla kummassakin 
sarjassa eli tasoituksellisessa että 
tasoituksettomassa. Lopullisessa tau-
lukossa tasatilanteet ratkaistaan osa-
kilpailujen sijoitusten perusteella. 
Eniten ykkössijoja, kakkossijoja, kol-
mossijoja jne. Osakilpailuissa tasa-
tulokset ratkaistaan tasoituksellisessa 
kisassa henkilökohtaisten tasoitusten 
perusteella (pienin voittaa), tasoituk-
settomassa kisassa matemaattisen 
menetelmän mukaisesti (paras vii-
meinen 9, 6, 3,1).

Kilpailujen osallistumismaksut ovat 
12/27/40€ riippuen siitä, onko 
pelaajalla pelioikeus kaikille kentille, 
vain omalle kentälle vai pelaako vain 
jäsenenä ilman pelioikeutta, joka 
sekin mahdollista.

Sarja on aikaisempina vuosina ollut 
sangen suosittu. Toivotaan, että suosio 
jatkuu myös tulevalla kaudella ja että 
myös uudet seniorit lähtisivät mukaan. 
Ei tämä kuitenkaan niin veristä ole 
vaikkakin välillä tiukkaa. n
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Juhlavuoteen

Uudistunein säännöin 
Teksti: Jussi Luokomaa

K ohta 30-vuotias Tawast 
Golf voi olla ylpeä kil-
pailuhistoriastaan. Ken-
tällämme on järjestetty 
vuosien varrella lukuisia 

suuria kansallisen ja jopa kansainvä-
lisen tason kilpailuita menestyksellä. 
Kentän maine kilpailujen järjestäjänä 
on erinomainen. 

Tänäkin vuonna Tawastin kalenteri 
on täynnä erilaisia ja erikokoisia kil-
pailuja kaiken tasoisille pelureille. Kil-
pailu- ja tasoitustoimikunnan tehtävä 
on varmistaa, että nämä tapahtumat 
järjestetään sujuvasti tiedottamisen, 
pelaajien viihtyvyyden sekä sääntö-
jen osalta.

Vuodesta 1993 Tawastin jäsenenä 
olleena otan tehtävän Kilpailu- ja 
tasoitustoimikunnan puheenjohta-
jana vastaan ylpeydellä. Sydämeni 
on sykkinyt 26 vuotta Tawast Golfille 
ja ensimmäinen aikuisiän työpaik-
kani löytyi 1990-luvun loppupuolella 
silloisen TGCC:n Caddiemasterin toi-
mistosta.

Golfin säännöt ja termistöt elävät jat-
kuvassa muutostilassa. Aikanaan oli 
SSS:t, nykyään puhutaan slopesta, 
CBA:sta ja vaikka mistä. Pelaajien 
tulee olla perillä sääntö- ja tasoitus-
asioissa. Toimikuntamme, kuten myös 
Tawastin toimisto, auttaa näissä asi-
oissa pelaajia parhaansa mukaan.

Yksi toimikuntaamme merkittävästi 
koskeva asia on avointen henkilö-
kohtaisten kilpailujen suosio, mikä on 
pudonnut selvästi viimeisten 15 vuo-
den aikana. Ilmiö on tiettävästi sama 
joka puolella Suomea. Kilpailemi-
sen kulttuuri on muuttunut ja nykyään 
suositaan paripelejä, joita edusta-
vat scramblet, foursomet ja best-bal-
lit. Hauskoja pelimuotoja nämäkin, 
mutta toivoisin näkeväni henkilökoh-
taisten lyöntipelikisojen suosien lähte-
vän jälleen kasvuun. 

Haikeudella muistelen, kun 2000-
luvun alussa kentällämme pelattiin 
kesäisin lukuisia kovatasoisia ja täy-
teen buukattuja lyöntipelikisoja ja 
jokaiseen sarjaan oli tunkua. Nii-
den aikojen toivoisin palaavan ja sen 
eteen tulemme tekemään työtä.

Toimikuntamme koostuu seitsemästä 
henkilöstä ja kokoonnumme muuta-

man kerran vuodessa puimaan ajan-
kohtaisia kilpailuihin, sääntöihin ja 
tasoitusjärjestelmään liittyviä asioita. 
Säännöistä puheen ollen, alkavalla 
kaudella golfin säännöt muuttuvat 
aika merkittävästi. 

Valtaosa uusista säännöistä pyrkii 
pelin sujuvoittamiseen. Netistä löytyy 
helposti hyviä ja tarkentavia yhteen-
vetoja uusista golfin säännöistä, kan-
nattaa tutustua!

Kausi 2019 on erityisen merkittävä 
30-vuotiaalle Tawast Golfille. Seu-
ramme upeaa historiaa on syytä juh-
lia ja niin tulemme tekemäänkin. 
Rohkaisen myös tutustumaan Tawas-
tin kisakalenteriin ja merkkaamaan 
ylös kiinnostavimmat kilpailut. 

Toivotan jaostomme puolesta Sinulle 
nautinnollista golfkesää ja erinomai-
sia kilpailutuloksia! n

ProCorner 
Teksti: Olli Tapola

G olfkausi 2019 on vihdoin 
koittanut, ja onkin hyvä 
keväällä palata perus-
asioiden ääreen. Tämän 
cornerin aiheena on ote, 

eli grippi.
Usein työssäni kohtaan tilanteen, 
jossa oppilas pelaisi parempaa golf-
fia, jos ote olisi sillä tasolla, joka mah-
dollistaisi hyvän golfin pelaamisen. 
Ote on myös hyvin arka aihe golffa-
rille, sitä ei mielellään haluaisi muut-
taa. Usein olen todennutkin, että kun 
noin 20 kertaa lyö uudella ja parem-
malla otteella, niin se ei oppilaasta 
tunnu enää oudolta.
Meillä jokaisella on uniikki swingi, 
mutta jos katsomme esim. Ammatti-
laisia niin siellä nimenomaan ote on 
asia missä ei ole paljon variointia.

Vasen käsi (oikealta puolelta lyövillä) 
on se käsi mistä hyvän gripin rakenta-
minen lähtee. Hyvänä muistisääntönä 
toimii se, että mailan tulee kulkea sor-

milla, sekä pelitilanteessa tulee nähdä 
vasemmasta kädestä keskisormen 
rystynen.

Hyvä mielikuva otteen rakentamiseen on käsien luontainen asento alkuasennossa. Ota golfin alkuasento ilman mailaa, 
anna käsien roikkua rennosti olkapäistä alaspäin. Huomaat että kämmenselät molemmissa käsissä näyttävät ulospäin 
(jollain vähemmän, jollain enemmän). Älä muuta käden asentoa vaan ota sillä käden asennolla mailasta kiinni ensin 
vasemmalla kädellä, sitten oikealla. Muista että golfista nauttii enemmän, kun oma peli kehittyy. Jotta oma peli kehit-
tyy, on hyvä käydä ammattilaisen kanssa läpi mikä on se osa-alue mitä tulisi kehittää. 

Ota siis yhteyttä ja tehdään tästä #kaikkienaikojentuloskesä  Olli Tapola  •  PGA Pro
044-3244343
olli.tapola@tawastgolf.fi

Tärkeimpiä sääntömuutoksia:
• Putatessa lippu saa olla reiässä
• Droppaus tapahtuu polven korkeudelta
• Esteessä maila saa koskettaa maata, heinää tai hiekkaa
• Dropatessa palloa saa vaihtaa
• Rangaistusta ei tule, jos palloa liikuttaa vahingossa 
 tai lyö vaikka omaan bägiin
• Pallon etsintäaika pienenee kolmeen minuuttiin
• Viheriöllä jälkiä saa korjata vapaammin kuin aiemmin
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autokeskus.fi/bmw

0205-numerohinnat: Lankap. 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min. Matkap. 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min. Autokeskuksen BMW-myynti myös: TAMPERE, RAISIO

AUTOKESKUS HÄMEENLINNA
Uhrikivenkatu 11

Automyynti ma-pe 9-18, la 10-16
BMW-myynti 020 506 5181

BMW Service ma-pe 7.30-17
Huolto   020 506 5860

BMW X5 alkaen 102.301,28 €. Autoveroton hinta 73.650 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 28.051,28 € uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella 
CO2-päästöllä 195 g/km ja kulutus 7,4 l/100 km. Vapaa autoetu 1.640 €/kk, käyttöetu 1.275 €/kk. (BMW X5 xDrive30d A). Kuvan auto erikoisvarustein. 
Lisätietoja Hybridistä saat myyjiltämme. 

JOUKON JOHTAJA.
UUSI BMW X5. SAATAVANA MYÖS
LADATTAVANA HYBRIDINÄ.

BMW X5 on varusteltu uusimmalla tekniikalla. Se on entistä turvallisempi 
sekä suorituskykyisempi kaikilla teillä – ja niiden ulkopuolella. 
Tervetuloa koeajamaan. Lue lisää autokeskus.fi/bmw.

Ajamisen ilon ja käyttömukavuuden takaavat mm.:
- xOffroad-paketti ja siihen sisältyvä ilmajousitus
- X-laserajovalot sinisillä elementeillä

- Loistava liitettävyys ja avustinjärjestelmät
- Nerokas tavaratilanhallinta

BMW 3-sarjan Sedan, alk. 39.816,81 €. Autoveroton hinta 33.200 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 6.016,81 € uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella 
CO2-päästöllä 148 g/km ja kulutus 6,4 l/100 km. Vapaa autoetu 770 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. (BMW 320i A Business). Kuvan auto erikoisvarustein.

TEKEE HISTORIAA 
HUOMENNAKIN.
TÄYSIN UUSI BMW 3-SARJA. SAATAVANA 
MYÖS LADATTAVANA HYBRIDINÄ.

BMW 3-sarja on ollut ajamisen ilon edelläkävijä jo yli neljä vuosikymmentä. 
Sen seitsemäs sukupolvi jatkaa edeltäjiensä osoittamalla tiellä. 
Tervetuloa koeajamaan. Lue lisää autokeskus.fi/bmw.

Täydennä kattavaa varustelua lisäpaketeilla: 
Connected-paketti 1.990 €, Comfort-paketti 1.490 € ja Heat paketti 1.690 €.



20      |    Tawast Golf ry   Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2019        |        21  
Yhteydenotot ja lisätiedot: Tawast Golf & Country Club Lauri Manninen | lauri.manninen@tawastgolf.fi | 044 330 6131

GOLFKOULUN JÄLKEEN VOIT  
JATKAA OHJATTUA HARJOITTELUA 

TIIKERI-RYHMISSÄ!

GOLFKOULU 20.–22.5.2019

TAWAST GOLF järjestää lasten 
GOLFKOULUN 20.–22.5.2019 
klo 17:30-19:30

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 13.5.2019
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V alitettavan usein (tulok-
sen kannalta) golfkentällä 
kaikuu FORE -huuto. Tur-
vallisuuden kannalta sen 
kuu-luukin kaikua, koska 

kaikki eivät ole Mikko Ilosia. On siis 
hyvä, että se kuuluu, koska sillä varoi-
tetaan kans-sapelaajaa siitä, että nyt 
voi olla pallo tulossa kohti, että suo-
jauduppas!

Vastuu, 
vakuutus ja rikos 

Teksti: Sauli Lehtinen, asianajaja, 
Asianajotoimisto Arguengo Oy

Mikäli sivuun hairahtunut lyönti, joka 
on tarkoitettu omalle väylällä, osuu 
vahingossa kanssapelaajaan ja aihe-
uttaa esimerkiksi vamman tai esine-
vahingon, on kyse lajiin kuuluvasta 
vammasta ja vahingosta ja sen kor-
vaa Golfliiton jäsenillä oleva vastuu- 
ja / tai tapaturmavakuutus (hoito- ja 
lääkekulut yms.). Mikäli ei ole min-
kään seuran jäsen, ei vakuutuksia 
tätä kautta ole, eikä Liiton vakuutuk-
set siten korvaa aiheutunutta vahin-
koa.

Edellä kuvattu tapahtumainkulku, 
kuuluu tyypillisesti lajiin. Kyse on 
vahingosta ja kanssapelaaja on ken-
tälle mennessään, hyväksynyt, että 
näin voi käydä ja ottanut siten myös 
itse riskin tällaisesta vahingosta. 
Oikeudelliset termit ovat lajin omai-
nen vahinko ja tietoinen riskinotto. 
Tällä tavoin aiheutunut vamma tai 
vahinko ei ole lyöjän vastuulla kor-
vata oikeudellisesti. Vakuutuksen 
omavastuun toki joutuu ”aiheuttaja” 
vakuutusehtojen perusteella suorit-
tamaan ja anteeksipyyntö on myös 
usein asianmukainen. Merkityksel-
listä tässä ”normaalitilanteessa” on 
se, että mikäli vakuutusta ei olisi, ei 
”uhrilla” olisi mahdollisuutta saada 
korvausta mistään, ei edes lyöjältä. 
Täten jäsenyydellä golfseurassa on 
etunsa.

Asia muuttuu vastuun osalta toiseksi, 
mikäli lyöjä suhtautuu vähintään 
välinpitämättömästi kanssapelaajan 
turvallisuuteen. Välinpitämättömyys 
ei tässä tarkoita sitä, että tiedostaa 
välillä lyövänsä esimerkiksi isoa slais-
sia, jos yrittää kuitenkin aina osua 
omalle väylälle, joka on vapaa. 

Välinpitämättömyys tarkoittaa sitä, 
että ryhtyy lyöntiin, kun kanssape-
laaja on vielä lähellä ja selvästi kan-
taman päässä. Välinpitämättömyys 
tarkoittaa näin ollen sitä, että lyö-
dään välinpitämättömästi suuntaan 
ja etäisyydelle, jossa kanssapelaaja 
silminnähden on, vaikkei häneen yri-
tettäisikään osua. Tällöin lyöjä ottaa 
oikeudellisessa mielessä kiellettyä ris-
kiä siitä, että pallo saattaa osua kans-
sapelaajaan. 

Esimerkkinä käytettäköön tilannetta, 
jossa edessä menevä ryhmä on hidas 
ja pelaaja päättää avata väylän aja-
tuksella: ”Mä annan mennä jo, saa-
vatpahan vauhtia”. Tällöin kyseeseen 
voi tulla jopa rikosoikeudellinen 
menettely ja siitä tarkemmin vam-
mantuottamus. Vammantuottamus 
on kyseessä, kun toimitaan huoli-
mattomasti ja tämä huolimattomuus 
aiheuttaa toiselle ruumiinvamman. 
Huolimattoman toiminnan ja aiheu-
tuneen vam-man tai vahingon välillä 

on kuitenkin oltava syy-yhteys, jotta 
kyseessä olisi rangaistava vamman-
tuottamus. Aiheutuneen seurauksen 
on täten pitänyt aiheutua huolimatto-
masta menettelystä. Korvausten osalta 
tällöin ollaan tilanteessa, että maksa-
jia ja vastuussa olijoita on tavallaan 
kaksi. Vakuutusturva on korvausten 
maksamisen osalta tässäkin mukana, 
koska vakuutusturva evätään vasta 
kun kyseessä on joko törkeä huoli-
mattomuus tai tahallisuus. Näin ollen 
tekijä voi olla rikosoikeudellisessa vas-
tuussa ja saada tällaisesta menette-
lystä tuomioistuimesta rangaistuksen 
(sakkoa) samalla kun vakuutusyh-
tiö on vakuutusehtojen perusteella 
vahingonkorvausvastuussa. 

keudellisen tahallisuuden määritelmä 
ja kyse on tahallisesta teosta ja siten 
pahoinpitelystä.

Onpa kuulunut sellaisiakin tarinoita, 
että pelaaja on suuttuessaan kanssa-
pelaajalle, kohdistanut suoraa väki-
valtaa kanssapelaajaan joko mailalla 
tai käsin. Tällöin on aina kysymys 
pahoinpitelystä ja siten rikosoikeudel-
lisesti arvioitavasta asiasta siitä riip-
pumatta, että tapahtumapaikkana on 
vaikkapa golfkenttä. Osa lukijoista 
muistaa jääkiekon saralta tapauk-
sen Semir Ben-Amor, jossa Ben-Amor 
tuomittiin kaukalossa sinänsä tapah-
tuneesta pahoinpitelystä tuomio-
istuimessa rikosoikeudelliseen 
rangaistukseen. Teolla ei tässäkään 
tilanteessa ollut – kaukaloa lukuun 
ottamatta – siis mitään tekemistä jää-
kiekon kanssa. Tällaisista vahingoista 
on tekijä aina itse henkilökohtaisessa 
vastuussa, eikä mikään vakuutus ota 
kuluista vastattavakseen.

Toisena tahallisena vahingonaiheut-
tamisen esimerkkinä on esineva-
hinko. Hevosmiesten juorutoimistosta 
on kiirinyt tarina historiasta, jossa 
kanssapelaaja on virtsannut toi-
sen pelaajan bägiin pelin tiimel-
lyksessä. Kyseessä on luonteeltaan 
esinevahinko (bägin pilalle meno tai 
vähintään likaantuminen ja pesetys-
kustan-nukset). Rikosoikeudellisesti 

kyseessä on vahingonteko, joka on 
rangaistava sekin vain tahallisena, 
mutta bägiin virtsaaminen tuskin voi 
käydä vahingossa. Tällaistakaan 
vahinkoa ei korvaa mikään vakuutus 
ja tekijä on vastuussa mahdollisesta 
vahingonkorvauksesta. Esimerkki-
tapauksesta lienee kuitenkin jo niin 
kauan, että oikeus korvaukseen on 
tätä kirjoittaessa vanhentunut. Toi-
sena esimerkkinä on tahallinen ken-
tän vaurioittaminen. Mikäli iskee 
klassisen neljännen putin jälkeen put-
terilla vaikka sadettimen kannen rikki, 
on kyseessä vahingonteko ja lyöjä 
on rikosoikeudellisessa ja vahingon-
korvausoikeudellisessa korvausvas-
tuussa.

Edellä sanottujen infojen saattele-
mana, muistetaan kentällä kunni-
oitus toisen terveyttä ja omaisuutta 
kohtaan, siitä huolimatta, että edellä 
menevä ryhmä saattaa hidastella 
ja pelikaverikin vaikka joskus upot-
taa sen kalliin Eagle-chipin 18 väy-
län greenin ulkopuolelta ja pidetään 
huoli, ettei ainakaan tarpeettomasti 
vaaranneta kanssapelaajiemme ter-
veydellisiä tai varallisuusoikeudellisia 
etuja. n

Kentällä voi olla kyse pahoinpitelystä-
kin, mutta sen edellytyksenä on aina 
tahallisuus. Tahallisuus tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi avauslyönnillä tietoi-
sesti yritetään osua kanssapelaajaan 
ja häneen osutaan. Eli toiminnan tar-
koituksena on tullut olla osua hen-
kilöön. Toiminnan tarkoituksena ei 
tarvitse olla sinänsä aiheuttaa itse 
vammaa vaan vain osua, mutta jos 
osumisen vähintään varsin todennä-
köisenä seurauksena on, että syntyy 
kipua tai vammaa, täyttyy rikosoi-

Mikäli ei ole minkään 
seuran jäsen, ei 

vakuutuksia tätä 
kautta ole, 

eikä Liiton 
vakuutukset siten 

korvaa aiheutunutta 
vahinkoa.
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Terveiset Abu Dhabista Special Olympics

Maailmankisoista 2019 
Teksti: Oskari Rantanen

S pecial Olympics 2019 
- kesämaailmankisojen 
isäntäkaupunkina toimi 
Abu Dhabi Arabiemiraa-
teissa 14.-21.3. Golf kisat 

pelattiin hulppealla Yas Links Golf 
Clubilla.
 
Golfiin osallistui 184 kilpailijaa 34 
maasta. Suomesta golfiin osallis-
tui kolme pelaajaa. Kilpailu pelattiin 
neljänä päivänä peräkkäin sunnun-
taista keskiviikkoon. Olosuhteet olivat 
todella tuuliset mutta samalla aurin-
koiset ja lämpimät mikä toi omat 
haasteensa nesteytykseen ja vireysti-
lan ylläpitämiseen.
 
Kilpailijat jaettiin kahden kierroksen 
yhteistuloksen ja ennalta annettujen 
v.2018 kilpailutulosten perusteella eri 
tasoluokkiin eli divisioneihin.
 
Oskari voitti hopeamitalin Golf Level 
5:n divisioonassa 5. (4 x 18r)
Neljän kierroksen tulos 352 lyöntiä. 
(93-85-89-85)
 
Kolmen kierroksen jälkeen Oskari oli 
kahden lyönnin päässä kärjestä jae-
tulla toisella sijalla vaikka kierroksen 
aikana iskenyt kova päänsärky oli 
jo hetkittäin lannistaa miehen. Nel-
jännen kierroksen etuysi 40 lyöntiä 
oli kahdella birdiellä huikea suo-
ritus. 12 väylän jälkeen Oskari oli 
johtoasemassa mutta ei mahta-
nut mitään Englannin Rob Holdenin 
nappiin menneen takaysin tulokselle 

(38 lyöntiä). Oskarin eduksi voidaan 
sanoa että nämä kilpailukierrokset 
harjoituskierros mukaan lukien olivat 
vuoden ensimmäiset tänä vuonna. Eli 
loistava alku vuodelle 2019.
 
Tulihan pelattua upealla kentällä ja 

ainakin opeteltua pelaamista kovassa 
tuulessa meren rannalla. Olen ylpeä 
hopeamitalista”, Oskari totesi kisan 
jälkeen.
 
Hyvää alkavaa Golfkesää kaikille 
Tawastilaisille n
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TOUKOKUU      
2.5. to 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/pb TawG/AGK seniorit
4.5. la 9.30 MEMBERS ONLY  (2 henk.joukkue) 18 r. mix TawG jäsenet
5.5. su 10.00 LADY CAPTAIN´S DAY 18 r. narukisa TawG naiset
21.5. ti 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/pb TawG/AGK seniorit
25.5. la 9.00 ONGOLF TOUR 2019 (2 henk.joukkue) 18 r. scramble Avoin
30.5. to 9.00 JUNIOREIDEN TUKIKILPAILU  18 r. scramble Avoin
      
KESÄKUU      
1.6. la 8.00 HÄMEENLINNAN AVOIMET  18 r. scr/hcp Avoin
4.6. ti 10.00 SENIORIT SEURAOTTELU TawG-Kurk 18 r.  TawG/Kurk seniorit
6.6. to 9.00 DETUR SENIOR OPEN 18 r. pb  Avoin/Seniorit
9.6. la 10.00 MUN TAPA PELATA 18 r. scramble TawG naiset
12.6. ke  SUOMEN GOLFSENIORIT M 75 TOUR 18 r. scr/hcp Avoin/Seniorit miehet
12.6. ke  SUOMEN GOLFSENIORIT N60/N70 TOUR 18 r. hcp Avoin/Seniorit naiset
15.6. la 9.00 SANDELS OPEN 18 r. scramble Avoin
18.6. ti 10.00 SENIORIT KAUPUNKIOTTELU HML-HYVINKÄÄ 18 r.  
19.6. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/pb TawG/AGK Seniorit
20.6. to 18.00 JUHANNUS GOLF 9 r. cross country TawG jäsenet
29.6. la 8.30 KOHINOOR OPEN (A) 18 r. best ball/henk.koht. Avoin

HEINÄKUU      
3.7. ke 8.00 SENIOR ALUETOUR II 18 r. hcp Avoin/Seniorit
11.7. to 5.00 MARATHON 72 r. scr/hcp TawG jäsenet
13.7. la 14.00 IRISH RUMBLE BY OLVI 18 r.  TawG jäsenet
16.7. ti 9.00 METALLI SCRAMBLE (2 henk.joukkue) 18 r. Avoin 
20.-21.7. 
la-su  9.00 HÄMEENLINNA LADY OPEN, TawG LA 20.7, AGK Eversti 
SU 21.7.    18 r. parikilpailu Avoin
23.7. ti 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/hcp/pb TawG/AGK seniorit
27.7. la 9.00 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE (2 henk.joukkue) 18 r. hcp/scr Avoin
      
ELOKUU      
14.8. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/hcp/pb TawG/AGK seniorit
16.-18.8.
pe-su  8.00 TAWAST GOLFIN MESTARUUSKILPAILUT 36 r./54 r. scr TawG jäsenet
25.8. su 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r. pb TawG naiset
      
SYYSKUU      
11.9. ke 8.30 SENIORIT VIIKKOKILPAILU 18 r. scr/hcp/pb TawG/AGK seniorit
14.-15.9. 
la-su  9.00 TIILAAKSO SCRAMBLE HaG, AGK H, TawG (su Tawast Golf)  36 r. scramble Avoin
21.9. la 9.30 SEPON MALJA 18 r. pb TawG jäsenet
22.9. su 10.00 NAISTEN PÄÄTÖSKILPAILU 18 r. TawG naiset
25.9. ke 10.00 SENIORIT PÄÄTÖSKILPAILU 18 r. pb TawG seniorijäsenet
28.9. la 10.00 CITYMARKET HÄMEENSAARI KINKKU SCRAMBLE 18 r. hcp/scr Avoin
      
LOKAKUU      
12.10 la 11.30 EVERYBODY 18 r. scramble TawG jäsenet
19.10 la 10.00 SYYS SCRAMBLE I 18 r. scramble Avoin
26.10. 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 9
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

30-VUOTISJUHLAETU TAWAST GOLFIN JÄSENILLE: -30% kilpailumaksusta

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  750 €

Vuokrapelioikeus 21-25 v.                 490 €
Green Cardin v. 2019 Tawastissa suorittavat 750 €
Vuokrapelioikeus                   790 € 

SGKY-etukortti osakkaat ja pelioikeutetut  30 € 

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

Maksut 2019  •  Maksut 2019  •   Maksut 2019 •   Maksut 2019  •  

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

Maksut 2019  •  Maksut 2019  •   Maksut 2019 •   Maksut 2019  •  
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S euran neljäs klubimatka 
suuntautui tänä vuonna 
Belekiin ja tarkemmin 
ottaen Suenon Golf Resor-
tiin. Suenon viiden tähden 

hotellilla on kaksi omaa kenttää ja 
molempien kenttien 1. tiit ovat aivan 
hotellin vieressä. Kentät ovat vaihtele-
via ja pelaaminen on mielekästä, jos-
kin vettä on aika paljon.

Yksi kierros pelattiin Caryan valais-
tulla European Tour -kentällä. Tämä 
Caryan kenttä on Euroopan ainoa 18 
reikäinen valaistu kenttä. Kaikki ken-
tät olivat hienossa kunnossa ja säät 
olivat pääsääntöisesti hyvät. Muu-
tama sadekuuro ei juurikaan haitan-
nut  kun lämpötila oli yli 20 astetta.

Kiitos kaikille mukana olleille ja ensi 
keväänä uudelleen! Ensi kevään 
reissu tehtäneen myöskin Belekiin, 
sillä hinta-laatusuhde on tällä het-
kellä aivan omaa luokkaansa. Ensi 
kevään matkalle on mahdollista 
ostaa niin viikon, kuin kahdenkin vii-
kon matkoja. Matkan mainos valmis-
tuu alkukesän aikana. n
 

Klubimatka 2019

Belek, Turkki
Teksti: Lauri Manninen

Näkymä hotellin parvekkeelta.

Tapani Saarisen puttipeli oli 
kunnossa koko viikon.

Jarmo Juurinen Caryan iltavaloissa.Sisko Partanen lähestymässä viimeistä viheriötä.Sisko Partanen lähestymässä viimeistä viheriötä. Jarmo Juurinen Caryan iltavaloissa.

"Leikkimielinen" puttikilpailu alkamassa.

Pohjoisen
 rehtiä kalaa

Oulusta

hatala.fi
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Toimiston palsta
Caddiemasterin aukioloajat
Caddiemasterin aukioloajat ovat klo 8.00-19.00
Kesäkuun alusta sesongin loppuun avaamme aamui-
sin jo klo 7.00.

Loppukaudesta lyhennämme päivää sitä mukaa 
kun illat pimenevät. Ajanvaraus toimii pääsääntöi-
sesti caddiemasterin aukioloaikojen mukaan mutta 
jos haluaa pelata esimerkiksi ajanvarauksen jälkeen, 
ravintolaan voi hoitaa mahdolliset green feet ja ostaa 
poletit. Rangella poletin voi maksaa kortilla.

Caddiemasterin toimistossa teitä palvelevat Katriina 
Konttinen, Ira-Anette Vatanen ja Suvi Karvo, ekstraa-
jina Maiju Peltomaa ja Iiro Nurminen. 

Jäsenkortit ja pelioikeuksien 
rekisteröinti 2019
Osakkeenomistajien osakaskortit voi noutaa cad-
diemasterilta. Osakaseduista voit katsoa tarkemmin 
Tawastin nettisivuilta kohdasta osakasedut.

Henkilökohtaisen pelioikeuden voi edelleen vaihtaa 
20 erilliseen golfkierrokseen, jotka lataamme sähköi-
selle latauskortille. Latauskortti on uudelleen ladat-
tava ja kortille voi ostaa myös mm. rangepalloja.
 
Jäsenkorttina toimii sähköinen ebirdie. Tänä vuonna 
jäsenten käytössä on myös Golf Gamebook jonka 
kautta voi tallentaa myös tasoituskierrokset. Caddie-
masterilta saa tarvittaessa paperisen jäsenkortin.

Pyydämme ilmoittamaan osakkeiden pelioikeuksien 
käyttäjät, jotta saamme NexGolf-ajanvarausjärjes-
telmän toimimaan moitteettomasti.  Ilmoitus on teh-
tävä joka vuosi.

Ajanvaraus
Osakkeenomistajat voivat varata lähtöaikoja 14 
päivää etukäteen. Muut pelioikeuden haltijat voivat 
varata aikoja 5 päivää etukäteen. Aulangon lisäpeli-
oikeudella pelaavilla ja vieraspelaajilla varausoikeus 
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-yritysosakkeen 
käyttäjinä, pelioikeus varautuu automaattisesti. Vie-
raiden kohdalle valitaan osakkeen numero käyttöön 
jo aikaa varatessa ajanvarausikkunassa olevasta 
kohdasta - Näytä / piilota pelilippu- ja sarjakorttitie-
dot. 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 varat-
tavissa jäsenille ja pelioikeuden haltijoille edellisenä 
iltana klo 20.00 alkaen netin kautta.  Aamulla ajat 
vapautuvat kaikkien käyttöön.

Mikäli joudut perumaan ajan  teethän sen mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa, kuitenkin viimeistään 
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 tasoitusmuu-
tokset. Harjoituskierrokset voi päivittää nyt myös Golf 
GameBookin kautta.

Myös osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostit 
ovat itse päivitettävissä. Toivommekin että käyt tar-
kistamassa yhteystietosi, sähköposteissa on paljon 
virheellisiä osoitteita.

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

Suomen Golfliiton ja GameBookin solmiman 
yhteistyösopimuksen myötä eBirdie on nyt osa 

Golf GameBook sovellusta. eBirdie sovellus on nyt 
liitetty kiinni Golf GameBook applikaatioon, joka tuo 
virallisen jäsen- ja tasoituskortin luontevasti käyttäjien 
saataville.

Jatkossa voit pelata virallisen tasoituskierroksen Golf 
GameBookin tuloskorttia käyttäen, ja tasoituksesi 
päivittyy puhelimesta suoraan kotiseuraan ja Golflii-
ton järjestelmiin – myös eBirdieen. 

Tasoituskierroksen kirjaaminen Golf GameBook 
-sovelluksen kautta ei sulje pois nykyisiä kirjaamis-
tapoja. Tasoituskierroksella voi edelleen pitää myös 
paperista tuloskorttia, ja tuloksen voi kirjata aiem-
paan tapaan seurajärjestelmien kautta.

Uudet sääntökirjat ovat saapuneet! Osta omasi caddiemasterilta!

Virallinen jäsen- ja tasoituskortti nyt Golf GameBookissa

Sovelluksia ladattaessa on hyvä huomioida, että gol-
fari tarvitsee vain yhden sovelluksen puhelimeensa. 
Mikäli on jo GameBookin käyttäjä, ei tarvitse kuin päi-
vittää sovellus ja myös eBirdie on käytössäsi. Vastaa-
vasti eBirdien päivitys tuo harrastajalle GameBookin 
kaikki ominaisuudet. 
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TAWAST GOLF 30v 
JUHLAMATKA PIETARIIN 6.-8.9.2019
GORKI GOLF & RESORT 
Pe 6.9.
Lähtö Tawast Golfi sta bussilla klo 6:30.
klo 8:07-10:47 juna Lahdesta Pietariin, bussi ja 
opas vastassa Pietarin Rautatieasemalla
klo 11:00 kuljetus satamaan, matkatavarat 
säilytetään bussissa
noin klo 11:30-13:00 Opastettu risteily 
Neva-joella, tarjolla lasi paikallista kuplivaa 
ja pikkupurtavaa
Kuljetus Pietarista Gorki Golf & Resort:iin, 
saapuminen perille noin kello 15:00
klo 18:00 yhteinen illallinen.
 
La 7.9.
Aamiainen hotellissa
klo 9:00-11:00 Golfi a, lähdöt 1. teeltä
klo 19:00 yhteinen illallinen
 

PÖYTÄVARAUKSET 24.4.2019 mennessä emmi.wickstrom@tawastgolf.fi / 040 455 4362 | Tawast Golf & Country Club

KAUDEN AVAUS 1.5.2019
Ohjelma

VAPPUBRUNSSI  
klo 11.00–13.00

KLUBIN TERVEHDYS & 
KAPTEENIN AVAUSLYÖNTI  

klo 11.00

Mysliä

jogurttia

Nakkilajitelma 

Leipälajitelma

Riisipiirakoita

Silliperunapalat

Pekonia

Munakokkelia

Croisantteja

Talon marmeladi

Täytetyt kananmunat 

Graavilohipyörykät 

Lohi-vuohenjuustopasteijat

Vesimeloni-mansikkasalaatti

Keväinen perunasalaatti

Juustoja, kinkkua, metvurstia

Kurkku, tomaatti, paprika, 
suolakurkku

Rapea vihersalaatti

Kanacaesarsalaatti

Jälkiruokapöytä

Mehut ja smoothiet

Kahvi, tee
Klubi

RAVINTOLA

brunssi

19€
W A P P U -

Hintaan sisältyy: 
• Kuljetukset rautatieasemalle ja takaisin Suomessa
• Junamatkat Lahti-Pietari-Lahti
• Ryhmäviisumi Venäjälle
• Kuljetukset Pietarissa rautatieasemalta ja takaisin 
• Opastettu Nevan jokiristeily (suomen kielellä)
• 2 päivää rajattomatonta golfi a (24 h), 
   driving range, golfkärryt
• 2 yötä GORKI Golf & Resort hotellissa 4*     
   (standard-huone), kylpylän käyttömahdollisuus 
• Ruokailut: puolihoito (aamiaiset, illalliset ja lounas    
   ohjelman mukaisesti)

Su 8.9.
Aamiainen hotellissa
klo 9:00-11:00 Golfi a, lähdöt 1. teeltä
huoneiden luovutus klo 12:00 
(tavaroiden säilyttäminen hotellilla)
klo 16:00 yhteinen lounas
klo 18:30-20:00 kuljetus Pietarin 
rautatieasemalle
klo 20:30-23:09 juna Pietarista Lahteen
Kuljetus Lahdesta Tawast Golfi in
 
MATKAN HINTA:
• 640 € /hlö /2 hh • 699 € /hlö /1 hh
• Hinta seuralaiselle ilman golfi a:
   456 € /hlö /2hh

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: lauri.manninen@tawastgolf.fi  tai 044-3306131
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Caddiemaster 0600 550 060 caddiemaster@tawastgolf.fi

Toimisto:  tawast@tawastgolf.fi
Sihteeri 
Anja Pirttiniemi 040 455 4360 anja.pirttiniemi@tawastgolf.fi
Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tawastgolf.fi 

Toimitusjohtaja 
Lauri Manninen 044 330 6131 lauri.manninen@tawastgolf.fi

Kenttämestari 
Mika Uutela 040 543 3749 mika.uutela@tawastgolf.fi

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

Golfopetus:
Olli Tapola 044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf.fi
Hannu Kuussaari 040 506 2977 hannu.kuussaari@netti.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
Heikki Kajanto 040 355 9937 kajanto@konecranes.com

Naistoimikunta, Ladykapteeni
Sirpa Teno 0400 956 669 sirpa.teno@gmail.com

Junioritoimikunta
Marko Helén 040 480 8125 junnut@tawastgolf.fi
  marko.helen@it4b.fi

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

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Jussi Luokomaa 040 515 7586 jussi.luokomaa@konecranes.com

Edustuspelaajat
Pasi Järvinen 040 558 6999 pasi.jarvinen@rotor.fi

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT

Tawast Golfin osakkeella
viidelle kentälle!

Viiden kentän yhteistyön ansiosta Tawast Golfin omalla pelioikeudellaan pelaava osakas voi vierailla 
kuukausittain vaihtuvalla vieraskentällä kaudella 2019. Yhteistyökentät ovat Nurmijärven Golfkes-
kus, HyviGolf, Hirvihaara Golf ja Lahden Golf. 
Yksi tämän yhteistyön tavoitteista on nimenomaan tehdä sitoutumisesta jälleen houkuttelevaa tarjoa-
malla etuja ja palveluita, joita kertamaksulla pelaavilla ei ole. Tämä myös vastaa palveluna sitä, mitä 
nykygolfari hakee eli pelaamista useammilla kentillä. Kyseessä on varsinainen super-etu, sillä vierailu 
on veloitukseton.

Tawast Golfin osakas saa rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain vaihtuvalle kentälle 
1.5-30.9.2019 välisenä aikana, veloituksetta. Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden 
kuukauden ajan. Kuukauden kenttä julkaistaan aina edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. 

Nyt kannattaa olla Tawast Golfin osakas ja käyttää 
tämä vuoden 2019 etu hyväksi!

Kentän yhteyshenkilön tiedot:
Lauri Manninen
lauri.manninen@tawastgolf.fi  
Puh. 044-3306131

SGKY Etukortilla hyötyjä 
pelioikeuden haltijalle

Etukortilla pelioikeuden haltija voi vierailla kaikilla Etu-
korttikentillä 50 % alennuksella normaalista greenfeestä. 
Oman osakkeen pelioikeudella pelaavalle ja vuokrape-
lioikeudella pelaavalle kortin hinta on 30 euroa. Etu on 
voimassa 3 krt/kenttä kauden aikana ja kentät voivat tar-
jota Etukorttilaisille lisäalennuksia. Tarkkaile kenttien omia 
kotisivuja! Etukortti on voimassa 1.5.–31.10.2019.

SÄÄNNÖT
Etukortin* voi lunastaa pelaaja, joka käyttää omaa nimet-
tyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan jär-
jestelmässä mukana olevilla vieraskentillä 3 kertaa/kenttä, 
eli yhteensä lähes 100 kierrosta puoleen hintaan. Peliajan 
voi varata kolme vuorokautta ennen haluttua peliaikaa ja 
kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä 
on oikeus rajoittaa Etukortti-pelaajien määrän 30 pelaa-
jaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön 
kerrallaan. Etukortti-pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa 
tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää 
omalla kotikentällä. Etukortti ostetaan omalta kotikentältä 
ja se on voimassa 1.5.–31.10.2019. (Ajantasainen tieto 
Etukortti-kentistä sivulla: www.suomengolfkentat.fi) 
*) Etukorttia ei enää anneta fyysisenä korttina. Etukortti-
pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin tietokantaan sen 
joustavan käyttämisen johdosta. Vaihtoehtoisesti pelaajan 
tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilöto-
distuksella.

Etukorttikentät 2019 (muutokset mahdollisia)

• Archipelagia Golf Club
• Gumböle Golf
• Han-Golf
• Hartola Golf
• Hiekkaharju Golf
• Hirvihaara Golf
• Hyvinkään Golf
• Iitti Golf
• Ikaalisten Golf
• Kanava Golf
• Kankaisten Golfpuisto
• Kotojärvi Golf
• Lahden Golf
• Lakeside Golf, Pirunpelto
• Laukaan Peurunkagolf
• Loimijoki Golf
• Meri-Teijo Golf
• Messilä Golf
• Muurame Golf
• Nurmijärven Golfkeskus

Terveiset
Klubiravintolasta

K evät ja golfkauden avaus näyttävät olevan tänä 
vuonna hieman edellisiä vuosia aikaisemmassa. 
Mikäli säät sallivat avaa ravintola ovensa jo 

pääsiäisperjantaina. Lounasta ja à la carte -annoksia 
alamme tarjoilemaan 2.5. alkaen.
Toukokuun ajan ravintolassa on kampanja à la carte 
-annoksista. Ostaessasi kaksi annosta klo  15-17,  saat 
toisen puoleen hintaan. Kesä viikonloppuisin tarjolla on 
myös puuroaamiaista 8-10.  Erittäin suosittua sämpylä, 
kahvi, tuoremehu aamiaista tarjoillaan jatkossakin joka 
aamu 8-10.
Jo perinteeksi muodostunut Vappubrunssi on jälleen 
1.5. klo. 11-13. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 
Suuren suosion saavuttanut Äitienpäivän buffet ei myös-
kään vaadi erillistä pöytävarausta. 
Elokuussa juhlitaan Tawast Golfin 30-vuotis juhlia. Juh-
lien suunnittelu on jo kovassa vauhdissa ja niistä tiedo-
tetaan lähempänä lisää.
Ravintolahenkilökunta toivottaa kaikki tervetulleeksi läpi 
kesän. Muistathan että ravintolassa tekemäsi ostokset 
ovat rahaa seuralla ja kentänhoitoon.

Hyvää alkavaa golfkautta
Emmi Wickström

30-vuotisjuhlaetu jäsenille!
Kaksi yhden hinnalla –lounas  klubiravintolassa. 

Edun voi käyttää kerran kauden aikana.
Edun saat käyttöön maksaessasi.

• Porvoo Golf
• PuulaGolf
• Ruukki Golf
• Sea Golf Rönnäs
• Suur-Helsingin Golf
• Tawast Golf
• Tuusulan Golfklubi
• Vihti Golf
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