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Teksti: Jussi Rouhento

Ennakoimatonta

K ovin montaa julkai-
sua tai mediaa ei löydy 
missä korona (covid-19) 
viruksesta ei tällä het-
kellä kirjoiteta. Tawastin 

Tuuletkaan ei tee tähän poikkeusta. 
Sen verran merkittävästä asiasta on 
kyse. Tärkeimmät asiat ovat ihan 
muita, mutta vaikutuksia on myös gol-
fille ja Tawast Golfille. 

Tätä kirjoitettaessa (25.3.2020) hiih-
tokeskukset ovat juuri sulkeneet toi-
mintansa tältä kaudelta. Englanti on 
kieltänyt golfin peluun ja kentät suljet-
tiin osana sosiaalisten kohtaamisten 
rajoittamista. Euroopan maista Suomi 
ja Ruotsi taitavat olla ainoat missä 
kentät ovat auki ja pelaaminen sal-
litaan. Kauankohan se jatkuu? Gol-
fyhteisö odottaa jo suljetaanko kentät 
valtiovallan toimesta vai lajiliiton toi-
veesta. Oikeampi kysymys juuri nyt on 
oikeastaan:  milloin ja miten golftoi-
mintaa rajoitetaan myös täällä Suo-
messa.

Kassavirtojen pienentyminen tai 
katoaminen kokonaan koskettaa 
meitä kaikkia ainakin jollakin tasolla. 
Myös Tawast Golf joutuu luonnollisesti 
sopeuttamaan toimintaansa. Kenttä 
”ei voi olla” kokonaan hoitamatta, 
ainakaan sillä oletuksella, että tällä 
kaudella kuitenkin vielä pelataan. Toki 

kentän hoitaminen on rajoitetunpaa 
mikäli siellä ei pelata. Ja kentänhoito 
tarkoittaa työntekoa. Seuratoiminta 
(ja Tawastia Golf & Country Clubin 
vastuulla oleva ravintolatoiminta) ovat 
hieman eri asia. Ryhmien kokoontumi-
sen rajoitukset ja ravintolatoiminnan 
rajoittaminen muuhun kuin ulosmyyn-
tiin eivät edes mahdollista seuratyön 

ja ravintolanpidon toimintaa totutussa 
muodossa. Epävarmuus ja täysi kysy-
mysmerkki poikkeuksellisen tilanteen 
jatkumisen pituudesta tekevät myös 
taloudellisen puolen ennustamisesta 
vaikeaa. Seura tekee nyt vaihtoehtoi-
sia budjetteja erilaisille toimintansa 
skenaarioille. Tärkeintä kuitenkin on 
terveys ja vastuullinen toiminta!

6. väylän greeni.
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Varaa pelioikeutesi kaudelle 2020 hintaan 790,00€ (norm. 830,00€).  

TOIVOTTU UUTUUS: Tawast Golfin täydellä pelioikeudella pelaava saa viiden (5) kentän vaih-
to-oikeuden itselleen hintaan 79€.  Pelioikeudella pelaava saa rajattoman vierailuoikeuden kuu-
kausittain vaihtuvalle kentälle 1.6. - 30.9.2020 välisenä aikana (Koronasta johtuen aikaväli on 
muuttunut ja syyskuussa tawastilaisten käytettävissä on kaksi vieraskenttää).

Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Nyt kannattaa hyödyntää 
Tawast Golfin pelioikeuden edut. 

UUTTA:  Nuorisopelioikeudet 30-vuotiaaksi asti. 
130,00€  2005 syntyneet ja nuoremmat  
180,00€  2002-2004 syntyneet  
280,00€  2000-2001 syntyneet  
490,00€  1990 -1999 syntyneet 

Varaa pelioikeutesi sähköpostilla: tawast@tawastgolf.fi. Kerro viestin tiedoissa nimi, seura ja 
osoitetiedot. Aulangon lisäpelioikeus 195€ kesällä 2020. 

Tawast Golfin 
PELIOIKEUDET 

kesälle 2020 

Talven aikana seuran hallitus osin 
uudistui. Varapuheenjohtajana viime 
vuodet ollut Kari Nylander otti seura-
työn keskeisin tulevaisuuden tukipila-
rin eli junioritoiminnan vetovastuun. 
Tavallaan Kari palasi vanhaan lem-
pitoimintaansa, sillä hän on aikai-
semminkin johtanut yhdessä monen 
muun avainhenkilön kanssa menes-
tyksekkäästi Tawastin junnutoimintaa. 
Olen todella mielissäni (ja erävoitto 
Tawastille), että Karilta löytyi vielä 
intoa lähteä organisoimaan ja puhal-
tamaan tekemisen henkeä junnutoi-
minnan hyväksi. Toimikuntaan on 
muutenkin saatu uusia innokkaita 
tekijöitä ja eri vastuualueita on jaettu 
nimetyille henkilöille.  

Uutena nimenä Ry:n hallitukseen 
saatiin Ahtiaisen Kalle (edustuspe-

laajat). Kalle tuntee Tawastin kentän 
ja toiminnan lähes läpikotaisin aina 
juniori- ja kilpavuosistaan saakka ja 
on viimeisen päälle herrasmies sekä 
erittäin positiivinen Tawastin lipun-
kantaja. Mahtava homma, että edus-
tuspelaajat valitsivat juuri Kallen 
omaksi edustajakseen ja Kalle tunsi 
paloa seuratyötä kohtaan lähtemällä 
mukaan hallitustyöhön.

Uudet nimitykset tarkoittavat myös 
väistyviä henkilöitä. Helénin Marko 
(junioritoimikunnan vetäjä) ja Järvisen 
Pasi (edustuspelaajat) jatkavat aktiivi-
sina tawastilaisina ilman toimikuntien 
vetovastuita. Todella suuret kiitokset 
kummallekin herroista panostami-
sestaan seuran eteen. Marko on yksi 
pitkäaikaisemmista Ry:n hallituksen 
jäsenistä kautta aikain Tawastissa ja 

ollut pisimpään kapteenin natsoilla 
varustettuna.

Alkukauden tapahtumia ja kilpailuja 
on jo jonkin verran siirretty myöhem-
pään kesään. Lähiviikot ja -kuukau-
det näyttävät milloin toiminta Tawastin 
kannalta normalisoituu. Tawast Golf 
tulee tiedottamaan jäsenistöä ja osak-
kaita kevään pelimahdollisuuksista ja 
käytännön toimista verkkosivuillaan 
sekä sosiaalisen median kautta. Toi-
von kaikilta ymmärrystä asiaan ja 
kulloinkin voimassa olevien korona-
ohjeiden noudattamista myös Tawas-
tissa. n

Positiivisempia uutisia odottaen!    



  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2020       |        5  

Kauden

Kynnyksellä
Teksti: Lauri Manninen
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G olfkauden alku on käsillä 
ja moni kenttä onkin jo 
avannut.  Leudosta tal-
vesta johtuen osa ken-
tistä on ollut avoinna 

läpi vuoden. Meillä Tawastissa kenttä 
avataan, kun vuorokauden keski-
lämpötila nousee hieman nykyisestä. 
Tavoitteena on, että kenttä avataan 
pääsiäisen jälkeisellä viikolla. 

Kentän avaamisajankohta on joka-
vuotinen haaste ja tilannetta arvioi-
daan keväällä päivittäin. Osa kentistä 
avaa kentän ennalta sovitusti (esim. 
1.5.), mutta meillä päätös pohjau-
tuu vallitsevaan säätilaan sekä ken-
tän kevätkuntoon.  Tavoitteena on 
avata kenttä heti kun mahdollista. 
Tänä vuonna koronasta johtuen ken-
tän avaamisajankohtaa on ”arvottu” 
normaalia enemmän. 

Onneksemme golfin pelaaminen on 
sallittua ja viranomaiset ovat myös 
kannustaneet ihmisiä liikkumaan 
sekä ulkoilemaan. Näiden asioiden 
valossa saamme tehdä avaamista 
koskevan päätöksen ainoastaan sää-
tilan sekä kentän kunnon mukaan. 

Kenttä on talvehtinut erittäin hyvin ja 
vaikka onkin valitettavaa, että korona 
on aiheuttaa ihmisille paljon tuskaa, 
niin tässä saattaa olla golfille myös 
mahdollisuus. Voi olla, että ihmisillä 
on normaalia enemmän aikaa pelaa-
miseen ja sitä myöten golfilla on jopa 
mahdollisuudet kasvuun. Muistathan, 
että golfkenttä sopii loistavasti myös 
etätyön tekemiseen; etäyhteys päälle, 
kuulokkeet korville ja kentälle.

Tiedot ajan tasalle
Muistathan huolehtia, että kaikki gol-
fyhtiölle/ seuralle ilmoitettavat tiedot 
ovat ajan tasalla.  Koronasta johtuen 
asiakaspalvelua on jouduttu karsi-
maan ja kaikki ilmoitukset/maksut 
tulee olla hoidettuna ennen kentälle 
saapumista. Kenttä tullaan avaa-
maan erityisjärjestelyin ja niistä tie-
dotetaan tarkemmin kentällä sekä 
kotisivuilla. 

Golfkesä
Koronan aiheuttamasta alkusho-
kista selvittyäni olen alkanut uskoa, 
että tästä kesästä saattaa sittenkin 
tulla loistava. Muistetaan kunnioit-
taa annettuja ohjeita sekä suosituksia 
ja pidetään etäisesti yhteyttä. Hyvää 
golfkautta kaikille! n
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Golfin aloittamisen

Alhainen kynnys
Teksti: Heikki Kajanto
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O li synkkä ja myrskyi-
nen yö. Pauliina käänsi 
hermostuneena kylke-
ään ja yritti saada unta. 
Onneksi huomiseksi 

oli luvattu aurinkoista ja lämmintä 
säätä. Työkaveri Hannele oli saanut 
Pauliinan houkuteltua Tawast Gol-
fin alkeiskurssille, joka järjestettäisiin 
huomenna. Pauliinan päässä pyöri 
monia ajatuksia. Golfin aloittaminen 
ei häntä erityisesti kiinnostanut, mutta 
tuskin tässä mitään menetti. Yhden 
päivän golfkurssi oli sitä paitsi varsin 
edullinen. Hannele oli bongannut tar-
jouksen golfmessuilla helmikuussa. 
Rankkasateen tauottua Pauliina sai 
unen päästä kiinni ja nukkui sikeästi 
aamuun asti.

Golfkurssi sujui leppoisasti aurin-
koisessa säässä. Vaikka lyöntiteknii-
kan oppiminen ja aluksi jopa palloon 
osuminen oli hankalaa, päivä golf-
kentällä meni mukavasti ja opetta-
jana toiminut Olli sai luotua 9 hengen 
alkeiskurssiryhmään mukavan yhteis-
hengen. Päivän kohokohta oli klubin 
edustalla pidetty puttikisa, jossa Pau-
liina korjasi kaikkien yllätykseksi voi-
ton. Puttikisan voittoa sekä kaikille 
kurssilaisille jaettua green cardia juh-
listettiin Tawastin terassilla lasillisella 
kuohuviiniä. 

Viikon päästä golfkurssista lauantai-
aamuna Pauliinan puhelin soi. Soit-
taja oli Hannele, joka halusi päästä 

golfkentälle Pauliinan kanssa. Golf-
kurssilaisten yhteisessä WhatsApp-
ryhmässä oli ollut tieto, että tänään 
järjestettäisiin kaikille tänä vuonna 
green cardin suorittaneille ilmainen 
pelipäivä. Vaikka kumpikaan nai-
sista ei voinut kehua hyvillä pelitai-
doillaan, ilmainen pääsy kentälle ja 
pelaamisen kokeilu houkutteli. Klu-
bilta oli luvattu, että myös golfmailat 
saataisiin lainattua, joten naisten ei 
tarvitsisi kuin tulla paikan päälle. 

Pauliina ja Hannele päättivät läh-
teä kokeilemaan ja kokoontuivat 
16 muun aloittelijan kanssa Tawas-
tin ykkösväylän lyöntipaikalle. Pelaa-
jat jaettiin pareihin ja jokaisen parin 
mukaan lähti yksi kokenut golffari. 
Pauliinan ja Hannelen kanssa samaan 
ryhmään lähti mukava vanhempi 
herrasmies, joka esittäytyi Artoksi. 
Naisten lyönnit eivät aluksi lähteneet 
useinkaan ilmaan ja pari ärräpäätä-
kin kuului kierroksen alussa. Oli kui-
tenkin mukava nähdä golfkenttä ja 
nauttia hyvän seuran lisäksi hienosta 
kesäsäästä. Pari kertaa pallo otettiin 
taskuun, kun peli ei edennyt tarvitta-
vaa vauhtia. Peliryhmä pääsi seitse-
männen väylän lyöntipaikalle ja sieltä 
kallion päältä avautui hieno näkymä 
Katumajärvelle. Kun Instagram-selfiet 
oli otettu, oli Pauliinan vuoro lyödä 
avauslyönti. Tällä kertaa rautaseis-
kalla lyöty avaus osui aivan lavan 
keskelle ja pallo lensi hienossa kaa-
ressa kohti griiniä, otti onnekkaan 

pompun bunkkerin reunasta ja päätyi 
vain kahden metrin päähän lipusta. 
Täydellisesti onnistuneen avauksen 
kunniaksi Arto onnitteli mainiosta 
lyönnistä ja ryhmässä paiskattiin rie-
mukkaat ylävitoset.

Kierroksen jälkeen koko ryhmä 
kokoontui Tawastin terassille. Tawast 
Golfin nuorekas toimitusjohtaja Lauri 
Manninen kertoi seikkaperäisesti, 
miten golfin aloittaminen Tawastissa 
onnistuu ja mitä se maksaa. Pauliina 
ja Hannele päättivät siltä istumalta 
ostaa kymppikortin Tawastiin. Koko 
kierroksen pelaaminen saattaisi olla 
kiireisille keski-ikäisille hieman liian 
pitkä aika, mutta kymppikortin sai 
kuulemma käyttää myös puolikkai-
siin kierroksiin. Naiset ostivat hyvän 
päätöksen kunniaksi jäätelöt ravinto-
lasta ja nauttivat kesäpäivästä. Täs-
tähän voisi tulla kiva harrastus. Sen 
pituinen se.

Olemme Tawast Golfissa onnistuneet 
madaltamaan golfin pelaamisen 
ensimmäistä kynnystä. Alkeiskurssille 
on helppo tulla. Nyt on aika madal-
taa myös sitä seuraavaa askelmaa. 
Tulemme tarjoamaan sekä Tawastin 
uusille että vanhoille jäsenille paljon 
hyviä juttuja. Odotan innolla alkavaa 
golfkautta. Nähdään Tawastissa! n
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Kesä tulossa!
Teksti: Mika Uutela KE
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T ätä kirjoittaessa on 
kevään lämpimin päivä 
+10, tämä on hyvä ja 
tästä voitaisiin mennä 
pikkuhiljaa kohti kesä-

helteitä. Mutta ennusteiden mukaan 
tulossa on kylmempää ja ehkä jopa 
lumisateita. 
Tästä lämpötilan edestakaisesta 
sahaamisesta on heinälle suurta hait-
taa. Päivällä aurinko herättää heinää 
kasvuun ja yöllä pakkanen purai-
see. Vielä tämän lisäksi on tuulikuivu-
minen erittäin suuri ongelma. Näitä 
ongelmia vastaan hiekkaa ja väriai-
neita suojaksi.

Talven, tai oliko mennyt aika talvea, 
oli viheriöiden kannalta hyvä. Ei tullut 
jääpoltetta, eikä hometauteja.

Osittain viheriöiden parempi tal-
ven kesto on syksyllä tehtyjen iso-
jen ilmastusreikien ansiota. Sama 
työ tehdään myös ensi syksynä. Nyt 
viheriöille levitetään bunkkerihiek-
kaa joka harjataan reikiin, jolloin 
hienojakoinen kasvukerros saadaan 
edes vähän huokoisemmaksi. Ja sen 
myötä paremmin toimivaksi.

Talven aikana on kaadettu noin 200 
puuta. Suurin osa on ollut varjosta-
massa viheriöitä ja lyöntipaikkoja.
Tämä varmasti auttaa kentän kas-
vuunlähtöä keväällä, kun aurinko 
pääsee lämmittämään ja valaise-
maan. Osa taas on niin huonokuntoi-
sia, että niitä on turvallisuuden takia 
pakko poistaa. Vaikka kaadettujen 
puiden määrä vaikuttaa isolta niin 

harvasta paikasta huomaa että puita 
on poistettu. Peliin vaikuttavia puita 
on kaadettu vain muutama. 

Nyt keväällä kentälle on levitetty kalk-
kia viheriöille, lyöntipaikoille ja väy-
lille. Tällä parannetaan maaperää 
vastaanottamaan lannoitteita hel-
pommin. Eli lannoitus tarve vähenee 
ja ympäristö kiittää. Viimekaudella yli 
puolet käytetyistä  lannoitteista oli luo-
mulannoitteita. Tänä vuonna luomua 
käytetään vielä enemmän. Välillä sen 
tuoksusta huomaa, mutta hetken se 
vaan kestää. n

Näillä eväillä kohti poikkeuksellista 
kesää.
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Turbulenssia

Tasoituksissa 
Teksti: Jussi Luokomaa

O letko jo tarkastanut 
uuden tasoituksesi? 
Suomessa siirryttiin 
uuteen maailmanlaa-
juiseen tasoitusjärjes-

telmään (WHS = World Handicap 
System) alkuvuodesta ja on mahdol-
lista, että tasoituksesi joko nousi tai 
laski melko paljonkin. Lataamalla tai 
päivittämällä Suomen Golfliiton eBir-
die-sovelluksen voit tarkastaa tuoreen 
tasoituksesi helposti ja nopeasti.

Perusperiaate uuden tasoituksen las-
kemiseen on helppo. WHS on kes-
kiarvojärjestelmä. Tasoituksesi on 
kahdeksan parhaan tuloksesi keski-
arvo 20:stä viimeisestä rekisteröidystä 
tasoituskierroksestasi. Suurin mahdol-
linen tasoituksesi on 54. Aiempi rajoi-
tin, joka esti tasoituksen nousemisen 
yli 36, poistuu. Tämä koskee kaikkia 
golfareita.

Myös tasoitusryhmät poistuvat. Kaikki 
golfarit voivat rekisteröidä tasoitus-
kierroksia harjoituskierroksista, jotka 
voivat olla lyhimmillään 9 reikää. 
Tasoituslaskentaa ei enää suoriteta 
pistebogeyna vaan tulokset perus-
tuvat lyöntimääriin. Kilpailuissa voi 
kuitenkin olla edelleen pistebogey-
sarjoja. Yksi muutoksista on myös 
se, että sinun ei tarvitse rekisteröidä 
kierrosta etukäteen. Riittää, että ker-
rot merkitsijälle ja pelaat sääntöjen 
mukaan.

Jatkumona viime vuonna voimaan tul-
leille sääntöuudistuksille, uusi tasoi-
tusjärjestelmä on pelaajan kannalta 
monilta osin helpompi. Ottaa toki 
aikansa, että totumme uuteen järjestel-
mään, mutta rakettitiedettä tämä ei ole. 
WHS on oikeudenmukainen ja kannus-
taa lyhyempiin tasoituskierroksiin, mikä 
on selvästi nykyajan trendi. Ulkomailla 
pelaaville uusi tasoitusjärjestelmä on 
myös positiivinen juttu, koska tasoitus-
laskennan perusperiaate on nyt glo-
baalisti pääpiirteittäin sama.

Arto Teittinen, joka on Suomen joh-
tavia asiantuntijoita sääntö- ja 
tasoitusasioissa, tulee Tawastiin pitä-
mään luennon / keskustelutilaisuu-
den uudesta tasoitusjärjestelmästä 
sekä sääntöasioista. Tilaisuus on klu-
billa 4. Huhtikuuta kello 15, kannat-
taa tulla paikalle! Arto on viihdyttävä 
esiintyjä ja kävelevä tietopankki.

Mitä kilpailuihin tulee, Tawast Gol-
fissa pelattiin viime kesänä yhteensä 

81 erilaista kilpailua, joissa kilpaili rei-
lut 3600 pelaajaa. Ensi kesänä kisaka-
lenteriin tulee pieniä mielenkiintoisia 
lisäyksiä, muun muassa kesäkuussa 
pelattava talkbirdie-tour sekä Aulan-
gon kanssa yhteistyössä järjestettävä 
Four Reasons Open.

Eri toimikunnat ovat ensi kesänäkin 
aktiivisina kilpailujen suhteen ja jokai-
selle löytyy varmasti jotakin. Tawast 
Golfin vahva perinne kisojen järjestä-
jänä tulee jatkumaan jatkossakin. Toi-
vottavasti lähivuosien aikana saataisiin 
myös jokin suurempi kansallisen tason 
kilpailu taas kisakalenteriimme.

Toimikuntamme on saanut jon-
kin verran palautetta ja ehdotuksia 
esimerkiksi erilaisten uusien sarjo-
jen lisäämisestä avoimiin kilpailui-
hin. Tulemme käsittelemään muun 
muassa tätä aihetta ensimmäisessä 
kokouksessamme keväällä. n

Mukavaa kevään ja kesän odotusta!
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Teksti: Kari Nylander
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V uonna 2012 kirjoitin juttua 
junioripäällikön ominai-
suudessa Tawastin Tuuliin 
”viimeistä kertaa”. Tässä 
sitä kuitenkin ollaan. Kun 

Marko kertoi, ettei pysty jatkamaan 
tehtävässä, kieltäydyin kunniasta 
muutaman kerran. Lopulta kuitenkin 
lupauduin ottamaan pestin vastaan, 
kun ry:n hallitus lupasi vahvan tuen 
Tawast Golfin junioritoiminnan kehit-
tämiselle.

Junioritoiminnan osalta tilanne on 
aivan toinen kuin 8 vuotta sitten. Sil-
loin meillä oli runsaasti kilpailevia 
junioreita, joista useat pelasivat ikä-
luokkansa Suomen huipputasolla ja 
saavuttivat runsaasti menestystä SM-
kisoissa. Silloin puute oli nuorem-
masta ikäluokasta, joka vasta aloitteli 
golfin pelaamista. Samoin meillä oli 
myös hyvä ryhmä junioreiden van-
hempia jakamassa työkuormaa, jota 
aktiivisen junioritoiminnan pyörittämi-
nen vaatii. 

Nyt tilanne on aika lailla päinvas-
tainen. Meillä on muutama kilpai-
leva juniori, joista osa kilpailee aivan 
huipputasolla. Meillä on nuorem-
paa ikäluokkaa aikaisempaa kertaa 
enemmän. Isona puutteena näen, 
että junioritoiminnan pyörittäminen 
on jäänyt liian harvoille hartioille ja 
se on käynyt liian raskaaksi esimer-
kiksi osalle edustuspelaajista, jotka 
ansiokkaasti ovat vetäneet juniorei-

den ohjaamista. 

Yksin en tätä ongelmaa pysty rat-
kaisemaan vaan tarvitsen avukseni 
laajan ryhmän tuen, jotka pystyvät 
auttamaan junioritoiminnan pyörit-
tämisessä. Onneksi olen jo nyt saa-
nut junioritoimikuntaan aktiivisen 
ryhmän, jossa olemme linjanneet 
kehittämisen painopisteitä tulevalle 
kaudelle. 

Tärkeimpänä tehtävänä on junio-
ritoiminnan uudelleen organisointi 
ja vastuiden määrittäminen juniori-
toimikunnassa. Toinen tärkeä kohta 
on saada rekrytoitua vapaaehtoi-
sia ohjaajia pienempien juniorei-
den harjoituksiin tai vaikkapa viedä 
heitä kentälle pelaamaan muutama 
reikä. Olemme luonnollisesti järjestä-
mässä jo perinteisiä ja hyväksi koet-
tuja tapahtumia, kuten Golfkoulun ja 
Junioreiden golfleirit. Lisäksi Juniori-
toiminnan tukikisa palaa kalenteriin 
ja se pelataan 5.9.

Yritin pitää tämän jutun ”Korona 
vapaana” vaikka se tällä hetkellä 
aiheuttaa, että kaikki käytännön teke-
minen myös junioreiden osalta on 
pysähdyksissä. Uskon kuitenkin vah-
vasti, että tilanne alkaa normalisoitua 
kesän alkupuolella. 

Toivon kaikille terveyttä ja nähdään 
kentällä n
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Kohti

Kesää
Teksti: Sirpa Teno
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A urinko jo ihanasti läm-
mittelee tätä kaaoksessa 
olevaa maailmaa. Tätä 
kirjoittaessani olen karan-
teenissa palattuamme 

tyttären perheen luota Sveitsistä. 
Onneksi ehdimme naistoimikun-
nan; Eija Ylänen, Tuula Rantanen, 
Mirja Toikka, Riitta Taavitsainen ja 
Marja-Eeva Rintala, kanssa kokoon-
tua ennen matkaa, joten suunnitel-
mat alkavaa kautta varten on saatu 
laadittua.

Suomen Golfliitto on ohjeistanut, 
ettei huhti- ja toukokuun aikana har-
joiteta kilpailutoimintaa tai tapahtu-
mia, joissa on läsnä enemmän kuin 
kymmenen henkilöä. Tämä aiheuttaa 
myös naisten tapahtumiin muutok-
sia, jotka toivottavasti voimme hoitaa 

siirtämällä tilaisuuksia myöhäisem-
pään ajankohtaan. Näihin tilaisuuk-
siin lukeutuu Naisten kevätkokous, 
Lady Captain´s Day ja ystävyysottelu 
TawG - AGK. Ollin oppitunneille täy-
tyy myös etsiä uusi ajankohta. Toivo-
taan, että koko maailmaa koetteleva 
virus pian selätetään ja päästään 
kaikki yhdessä rakkaan harrastuksen 
pariin viettämään mukavia kesäpäi-
viä hyvin talvehtineelle kentälle.

Kausi alkaisi siis kansallisen golfvii-
kon avajaispäivänä, eli 7.6. teemalla 
Koko Suomi golfaa, jolloin halu-
amme mukaan kaikki kynnelle kyke-
nevät, pelimuodoksi naistoimikunta 
valitsi ”vain putit lasketaan”, jolloin 
mukaan lähteminen on kaikille leik-
kimielisille helppoa. 10.6. pelataan 
yö golf, johon lähdöt aamu neljältä 

(tuottaa ainakin allekirjoittaneelle 
suuria haasteita). 

Heinäkuussa saamme vieraiksi 
Hyvinkään ja Messilän ladyt perintei-
seen ystävyysotteluun. Viime kaudella 
Hyvinkää voitti, joten nyt on meidän 
vuoro päihittää vierailijat. Tietenkin 
heinäkuussa pelataan myös Hämeen-
linna Lady Open, joka järjestetään 
yhdessä aulankolaisten kanssa.

Elokuussa on sitten vuorossa seuran 
mestaruuskilpailut, joihin toivottavasti 
kaikki lähtevät joukolla mukaan osa 
pitämään hauskaa ja toiset taistele-
maan seuran mestaruudesta.  Aulan-
kolaisten kanssa kisaillaan yhdeksän 
reiän kisa Hugolla ja elokuun lopulla 
pelataan Birgitan Maljasta.

Syyskuulle suunnittelimme kauden 
päätöskisan, joka pelataan kolmen 
mailan kisana.

Viime vuonna uuden ilmeen saa-
nut Birdie taulu odottaa uusia leh-
tiä oksilleen, birdien metsästys kausi 
alkaa 1.5. ja jatkuu syyskuun puoleen 
väliin asti, joten kaikille onnea met-
sästykseen.

Kauden alkuun sijoitetut peruuntu-
neet tapahtumat pyritään järjestä-
mään heti kun se on mahdollista. 
Nyt on kuitenkin tärkeintä, että jokai-
nen pitää hyvää huolta itsestään ja 
läheisistään. n
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Luotettavaa
lainopillista osaamista.

Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset esim. testamentin, edunvalvontavaltakirjan
tai avioehtosopimuksen. Hoidamme myös erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia

toimeksiantoja, kuten perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja osituksia.

Laadimme asiantuntemuksella kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppa-
ja lahjakirjat. Lisäksi opastamme varallisuuteen liittyvissä veroasioissa.

 
Varaa aika osoitteesta op.fi/etela-hame

tai soita meille 010 2549 160.
 

Asiantuntijamme palveluksessasi – tervetuloa!

op.fi/etela-hame

pankkilakimies • Heini Peltola pankkilakimies • Teppo Paajanen
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OLE OSA TUNNELMAA

TAWAST GOLF & ETELÄ-HÄMEEN OSUUSPANKKI 
järjestävät lasten OP-GOLFKOULUN 15.—17.6.2020 
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 
 tai puhelimitse  

0600 550 060 (pvm/mpm + 0,80 €/min)

Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2020

OP-GOLFKOULU 
15.—17.6.2020

JATKA HARJOITTELUA GOLFKOULUN JÄLKEEN TIIKERI-RYHMISSÄ.

Toimiston palsta
Caddiemasterin aukioloajat
Poikkeusoloissa caddiemaster on alkuun suljettu kokonaan. 
Caddiemasterin aukioloajat ovat klo 8.00-18.00. Kesäkuun 
alusta sesongin loppuun avaamme aamuisin jo klo  7.00. 
Ajanvaraus on käytössä sesonkiaikaan klo 6.00 lähtien, voit 
vahvistaa aamukierrokset 9 reiän jälkeen. Iltaisin caddiemas-
ter palvelee ravintolan puolella klo 20.00 asti. 

Range
Voit maksaa rangepallot:
- Latauskortilla (10 tai 30 kpl)        - Pankkikortilla
- Poletilla

Range hinnasto:
Rangepoletti 3,50 e / kpl
10 x polettikortti 25,00 e (osakkaille 20e)
30 x polettikortti 55,00 e (osakkaille 45 e)

Jäsenkortit ja pelioikeuksien 
rekisteröinti 2020
Osakkeenomistajien osakaskortit voi noutaa caddiemasterilta. 
Osakaseduista voit katsoa tarkemmin Tawastin nettisivuilta koh-
dasta osakasedut. 
Henkilökohtaisen pelioikeuden voi edelleen vaihtaa 20 erilli-
seen golfkierrokseen, jotka lataamme sähköiselle latauskortille. 
Latauskortti on uudelleen ladattava 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. Mikäli sähköinen jäsenkortti ei ole mah-
dollista, voit hankkia myös caddiemasterilta pahvisenversion.  
Pyydämme ilmoittamaan osakkeiden pelioikeuksien käyttäjät, 
jotta saamme ajanvarauksen toimimaan. Ilmoitus on tehtävä 
joka vuosi. 

Ajanvaraus
Osakkeenomistajat voivat varata lähtöaikoja 14 päivää etukä-
teen. Muut pelioikeuden haltijat voivat varata aikoja 5 päivää 
etukäteen. Aulangon lisäpelioikeudella pelaavilla ja vieraspe-
laajilla varausoikeus on 3 päivää. 
Osoitteessa tawg.nexgolf.fi voi itse varata aikoja ja ilmoittau-
tua kilpailuihin ja myös maksaa kilpailumaksut. 
Omat ajanvaraustunnukset saa caddiemasterilta tai toimistosta 
tawast@tawastgolf.fi. 
Yritysosakkeiden käyttäjät voivat myös varata aikoja netin 
kautta. Pelaajille jotka ovat D-yritysosakkeen käyttäjinä, peli-
oikeus varautuu automaattisesti. Vieraiden kohdalle valitaan 
osakkeen numero käyttöön jo aikaa varatessa ajanvarausikku-
nassa olevasta kohdasta - Näytä / piilota pelilippu- ja sarjakort-
titiedot. Caddiemasterilta saa tarvittaessa lisäneuvoja. 
Mikäli joudut perumaan ajan teethän sen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, kuitenkin viimeistään 1 tuntia ennen varat-
tua aikaa. Jos varaamastasi tiiajasta jää joku pelaaja pois tai 

pelaaja vaihtuu, myös siitä on ilmoitettava caddiemasterille 
hyvissä ajoin etukäteen. 

Muuta
Tarkista sähköpostiosoitteesi, jotta saat uutiskirjeet ja muut tie-
dotteet itsellesi! Voit päivittää tasoituksen itse nexgolfista tai 
Golf Gamebookista. 

WHS-tasoitus yhteenveto
WHS:n perusasioita:
WHS on keskiarvojärjestelmä. Tasoituksesi on kah-
deksan parhaan tuloksesi keskiarvo 20:stä viimeisestä 
rekisteröidystä tasoituskierroksestasi. 
Näet tarkan tasoituksesi ja tasoitushistoriasi eBirdie-sovelluk-
sesta 19. helmikuuta alkaen. Lataa eBirdie AppStoresta tai 
Google Playsta.
Suurin mahdollinen tasoituksesi on 54. 
Aiempi rajoitin, joka esti tasoituksen nousemisen yli 36, poistuu. 
Tämä koskee kaikkia golfareita.
Tasoitusryhmät poistuvat. 
Kaikki golfarit voivat rekisteröidä tasoituskierroksia harjoituskier-
roksista, jotka voivat olla lyhimmillään 9 reikää.
Tasoituslaskentaa ei enää suoriteta pistebogeyna vaan 
tulokset perustuvat lyöntimääriin. 
Lyöntimääriin sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita kuin pis-
tebogey-laskentaan. Kilpailuissa voi myös edelleen olla pistebo-
gey-sarjoja.
Ei rekisteröitymistä etukäteen. 
Sinun ei tarvitse rekisteröidä kierrosta etukäteen. Riittää, että 
kerrot merkitsijälle ja pelaat sääntöjen mukaan.
Hyväksytyt pelimuodot. 
Jotta kierroksesi hyväksytään tasoituskierroksena, pelimuodon 
tulee olla lyöntipeli, pistebogey, maksimitulos tai Par / Bogey.

Tässä valtakunnallisia keskiarvoja tasoitusmuutoksissa:
Tasoitus Alle 4,5: laski hieman
4,5-11,4:  nousi 1-2lyöntiä
11,5-18,4: sama tai nousi 1-2 lyöntiä
18,5-26,4: pysyi samana tai nousee 1-2
26,5-36: pysyi samana tai 1-2 suuntaan tai toiseen
Yli 36: pysyi samana

Kilpailumaksujen maksaminen 
etukäteen
NexGolfin kautta voidaan hyödyntää NexPay ominaisuutta, 
josta voidaan myös mahdollistaa kilpailumaksujen maksami-
nen niin vieraspelaajille, kuin omille jäsenille, jolloin rahalii-
kenne voidaan siirtää lähes kokonaan verkkoon, mikäli siihen 
on tarvetta. Tämä ominaisuus mahdollistaa myös sen, että kil-
pailuaamuina saamme palvelun nopeammaksi ja pelaajilla jää 
enemmän aikaa taktiikan luomiseen tai aamukahvin nauttimi-
seen. Tulemme käyttämään tätä mahdollisuutta kilpailuissa ja 
nyt koronaepidemian "pakottamana" onkin hyvä tutustua tähän 
ja ottaa käyttöön.  
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T ervehdys kaikille! 
Olen Kalle Ahtiainen, 
edustuspelaajien uusi 
edustaja Tawast Golfin 
hallituksessa. Olen saa-

nut kunnian vastaanottaa edustuspe-
laajien vetovastuun edeltäjältäni Pasi 
Pablo Järviseltä. Ja ensimmäisenä 
haluaisinkin kiittää Pabloa ansiok-
kaasta työstä edustuspelaajien, mutta 
myös koko seuramme hyväksi. Nyt ei 
muuta kuin Pasi rautaa lisää siihen 
Crossfit-tankoon, niin lentää se pallo-
kin kesällä vähän pidemmälle!

Aika monet minut varmasti tuntevat 
tai ovat ainakin nähnyt klubillamme 
vuosien aikana. Mutta ehkä muutama 
sana itsestäni heille, joille olen vielä 
vieras. 

Golfin aloitin isäni innoittamana 28 
vuotta sitten. Ja sen jälkeen saikin jää-
kiekko ja muut harrastukset väistyä 
aika nopeasti tämän mahtavan harras-
tuksen tieltä. Golfkärpäsen puraistua 
kunnolla, alkoi melko pian tulla jon-
kinlaista menestystäkin lajin parissa. 
Kilpagolfurani aikana on ollut monia 
menestymisen hetkiä, mutta myös niitä 
syviä pettymyksen tunteita, ihan niin 
kuin tähän lajiin kuuluukin. Onneksi 
näistä edellä mainituista tunteista aika 
monet ovat koettu edelleenkin edus-
tuspelaajarinkiin kuuluvien kavereiden 
kanssa. Siitäkin syystä on hienoa ottaa 
"vetovastuu" edustuksesta.

Edustuksen kuulumiset

Kaudelle 2020
Teksti: Kalle AhtiainenED
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Toistaiseksi suurimmaksi saavutuk-
sekseni golfissa jäi Tallinnassa pide-
tyn Nordic Leaguen kilpailun kolmas 
sija. Lisäksi "palkintokaappiin" on jää-
nyt henkilökohtainen SM-mitali sekä 
useampia joukkue SM-mitaleja. Gol-
fliiton liittovalmennusrinkiin tuli kuu-
luttua useiden vuosien ajan ja silloin 
sain kunnian harjoitella myöhemmin 
hieman parempaakin menestystä 
niittäneiden pelaajien kanssa, kuten 
mm. Mikko Ilosen, Mikko Korhosen, 
Ursula Wikströmin, Toni Karjalaisen 
sekä monen muun upean pelaajan 
kanssa.

Nyt kun takana alkaa olla vähintään-
kin erikoinen talvi säiden suhteen ja 
kevät alkaa tehdä tuloaan vauhdilla, 
on edustuspelaajienkin katseet jo tiu-
kasti kauden avauksessa. On ollut 
hienoa nähdä, että talviharjoittelu 
on maistunut useammalle pelurille. 
Tuleva kilpailukausi edustuspelaa-
jien osalta on vielä itselleni tässä vai-
heessa kevättä hieman auki, mutta 
lähiaikoina tulee kausi varmasti hah-
mottumaan sen suhteen, missä kuka-
kin kilpailee ja milloin. Varsinainen 
kesäkausi alkaa edustuksen näkökul-
masta perinteisellä golfkoululla, jossa 
olemme innolla mukana perehdyttä-
mässä uusia lajimme lupauksia. 

Pitkästä aikaa odotan aivan erityisellä 
innolla tulevaa golfkesää ja ennen 
kaikkea sitä, ketkä tulevat edustuk-
sesta saavuttamaan henkilökohtaiset 
tavoitteensa ja ketkä ne jopa ylittävät  
Mutta kesän pelejä silmällä pitäen, 
haluan antaa pienen vihjeen ja joille-
kin myös varoituksen. Talven aikana 
silmääni on pistänyt Harri Juvosen 
viihtyminen talviharjoitteluhallin lähi-
pelialueella ja erityisesti putterin var-
ressa. Työskentely näyttää todella 
hyvältä! Nähtäväksi jää, kestääkö 
Harrin tekniikka tosipelien alkaessa.

Tarkkoja lyöntejä kaikille kesään ja 
vetäiskää minua rohkeasti hihasta, 
jos on jotain mieltä askarruttavaa. n

Mikko Korhosen kanssa Turkin Belekissä.

Tue kalastajien työtä: valitse
ostoskoriisi kotimaista luonnonkalaa!

Tutustu kampanjaan: 

KALASTAJALLE            
  KIITOS!

 

 Lue lisää kampanjasta:



  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2020        |        15  

Tue kalastajien työtä: valitse
ostoskoriisi kotimaista luonnonkalaa!

Tutustu kampanjaan: 

KALASTAJALLE            
  KIITOS!

 

 Lue lisää kampanjasta:



16      |    Tawast Golf ry

K un aika koittaa pelataan 
jälleen senioreiden oma 
reikäpeli. Alku saattaa 
hiukan viivästyä mutta 
sopivalla aikataulutuk-

sella se varmasti saadaan loppuun 
syyskuun aikana.

Ilmoittautuminen tapahtuu netin kil-
pailukalenterissa. Osanottomaksu 
suoritetaan kutsussa mainitulle tilille 
ennen ensimmäistä kierrosta. Tämä 
järjestelmä toimii. Kisa pelataan 
edelleen sovelletuin tasoituksin. Hen-
kilökohtaisen tasoituksen perusteella 
katsotaan molemmille pelaajille tau-
lukosta slope-tasoitus. Niiden erotus 
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Senioreiden

Reikäpeli 2020
Teksti: Heikki Aaltonen

kerrotaan 0.75:llä, joka tulo pyöris-
tetään 4 alaspäin, 5 ylöspäin. Loppu-
tulos kertoo monellako vaikeimmalla 
väylällä pienemmän tasoituksen 
omaava antaa yhden lyönnin per 
väylä hyvitystä vastustajalle. Väylien 
vaikeusasteet löytyvät esim. tuloskor-
tista. Ne menevät järjestyksessä 17, 
10, 3 jne.

Pelaajat sijoitetaan kaavioon, joka 
perustuu lukusarjaan 2-4-8-16-
32-64. Mikäli pelaajia on tästä sar-
jasta poikkeava määrä, johtaa se 
siihen, että ensimmäinen kierros 
pelataan vajaana eli osa pelaajista 
pääsee suoraan toiselle kierrokselle. 

Peliaikataulu ilmestyy aikanaan ilmoi-
tustaululle ja sitä pyritään noudatta-
maan. Mikäli on tarpeen joustaa on 
siitä tapauskohtaisesti sovittava alla-
kirjoittaneen kanssa.

Vuosittain pelaajia on ollut ihan 
mukava määrä, onneksi myös nais-
senioreita. Tasoitusjärjestelmähän 
huomioi nais- ja miespelaajian väli-
sen eron. Naiset pelaavat tiiltä 48 
(punainen), miehet ikään katsomatta 
tiiltä 58 (keltainen). Tästä ei poiketa 
vaikka ikä toista edellyttäisi. Olisi 
hienoa saada joskus kaavio täyteen 
tähän golfin alkuperäiseen kisamuo-
toon! n

www.fourreeasons.fi

#� EI HAJUSTEITA

#� EI TYHJIÄ LUPAUKSIA

#� EI KOMPROMISSEJA

#� EI MITÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ

SANO EI.
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SANO EI.
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MARKKINOIDEN TYYLIKKÄIN
LATAUSHYBRIDI-MALLISTO
225 – 300 HV   JOPA 54 KM PUHTAASTI SÄHKÖLLÄ   1,3 L/100 KM

PEUGEOT 508 HYBRID PEUGEOT 508 SW HYBRID

PEUGEOT 3008 HYBRID4 - NELIVETO

Peugeot 508 Hybrid alkaen 44 574 € (sis. tk. 600 €). CO2-päästöt 29 g/km, kulutus 1,3 l/100 km.
Peugeot 3008 GT Hybrid4 300 hinta 49 988 € (sis. tk. 600 €). CO2-päästöt 30 g/km, kulutus 1,3 l/100 km.
Sähköinen toimintamatka ja kulutus voivat vaihdella ajotavan ja ajo-olosuhteiden mukaan.

Peugeot-hybrid-mallisto 297x428mm TawastGolf.indd   1 30.3.2020   12.41
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Heikin seikkailut halki Euroopan

Koronan kynsistä kotiin
Teksti: Heikki Aaltonen
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A llekirjoittaneella oli tilai-
suus viettää talven kyl-
mimmät (???) hetket 
jälleen Portugalin Algar-
vessa. Alkuperäinen suun-

nitelma ja hankitut liput olivat ajalle 
29.1.-31.3.2020. Mukavahan siellä 
oli pelailla lämpimissä oloissa mutta 
sitten tämä pahuksen korona iski. 

Lauantain 14.3 kuukausikisa perut-
tiin, mutta kenttä oli auki jäsenille. 
Vieraspelaaminen kiellettiin uusilta 
varauksilta. Viikosta 12 lähtien kaikki 
klubitapahtumat, joita oli 5 viikossa 
peruttiin toistaiseksi, klubiravintola 
samoin kuin toimistokin suljettiin. 
Kylällä kaikki baarit sulkivat ovensa 
asiakkaiden puutteessa. Kauppoihin 
pääsi vain rajoitettu määrä asiakkaita 
kerralla sisään, jonot ulkopuolella 
saattoivat olla tosi pitkiäkin. Tuli aika 
harkita kotiinpaluun aikaistamista. 
Vähän jännitti, koska lippuni oli hal-
vin mahdollinen, tietty, eikä siinä ollut 
siirto-oikeutta. Oli kuitenkin erikoisti-
lanne. Tiistaina tartuin puhelimeen ja 
soitin TAP:n toimistoon, joka sijaitsee 
Helsingissä ja jossa saa suomenkie-
listä palvelua.

Lyhyen jonotuksen ja pienen setvimi-
sen jälkeen selvisi, että pääsisin kes-
kiviikkona Helsinkiin Lissabonin ja 
Frankfurtin kautta. Siis yhden päi-
vänä aikana. Kävipä hyvä tuuri ja 
hyvää aikaa hoitaa paikan päällä 
asiat kuntoon. Elin nimittäin ajatuk-

sissani vasta maanantaita. Eläkeläi-
sellä menevät joskus päivät sekaisin, 
samanlaisia kun ovat, oli pyhä tai 
arki! Vasta puoliltapäivin valkeni, 
että herranjestas, lähtöhän on huo-
menna kello 6 aamulla. Sitten tulikin 
hiukan kiire. Piti sopia vuokraemän-
nän kanssa lopputilitys, autovuokraa-
mon kanssa auton palautus etuajassa 
ja minne, pakata tavarat, palauttaa 
siskolle golfkärry jne jne. Ei mitään 
paniikkia, minulla oli kuitenkin lippu 
kotimaahan!

mani e-tiketin ja odottelin boarding 
passia. Virkailija luki paperin ja kut-
sui esimiehensä paikalle. Tämä kertoi 
minulle, että pääsen kello 6 lennolla 
tänään Lissaboniin, ei yhtään pidem-
mälle. Huomenna, torstaina on lento 
Tukholmaan ja perjantaina Helsinkiin. 
Näytin paperia, jossa oli toiset tiedot. 
Esimies totesi ystävällisesti hymyillen, 
että sillä paperilla ei ole muuta arvoa 
kuin että siinä on varaukseni numero, 
jonka sisältö on viime yönä muuttu-
nut. ”Lähteekö herra vai ei?” kuului 
kysymys. No, herrahan lähti. Ensim-
mäistä kertaa jouduin turvatarkas-
tuksessa riisuutumaan. Portti tietenkin 
piippasi kun on lonkkaproteesi. Viruk-
sen takia tarkastajat eivät saa kope-
loida matkustajia, joten ei muuta kuin 
koppiin ja housut nilkkoihin, että arpi 
näkyy.

Lissaboniin saavuttiin kello 7 aamulla, 
jatkolento Tukholmaan seuraavana 
päivänä kello 12.40, ei hotellia. 
Suuri kiitos kaikille matkapuhelimien 
kehittäjille ja internetin luojille! Koti-
Suomesta käsin poika järjesti iskälle 
hotellin sekä Lissaboniin että Tukhol-
maan. Ei muuta kuin taksilla hotelliin, 
joka olikin aika lähellä ja viettämään 
hotellipäivää.

Olen ollut Portugalissa varmaan kym-
menkunta kertaa mutten koskaan 
aikaisemmin käynyt Lissabonissa. Nyt 
oli päivä aikaa tutustua tähän maan 
hienoon pääkaupunkiin! Paitsi että 

No, kaikki hoitui. Aamulla kello 3.30 
auto kohti Faron lentokenttää. Aika 
hiljaista oli tien päällä. Auto parkkiin 
P1, avaimet sisälle ja ovet lukkoon 
niin kuin oli ohjeistettu! Checkaus-
luukku oli jo auki, mutta jono oli 
pitkä. Siinä vaiheessa hiipi ensim-
mäisen kerran ajatus, että näinköhän 
kerkiän lennolle. No, ei siinä men-
nyt kuin tunti ja kello 5 oli vuorossa. 
Näytin edellisenä päivänä tulosta-

Mukavahan siellä oli
pelailla lämpimissä

oloissa mutta
sitten tämä 

pahuksen 
korona iski.
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Quinta de Cima.
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kaikki kiertoajelut oli luonnollisesti 
peruttu! Tutustuminen rajoittui tällä-
kin kertaa vain kävelyyn läheisessä 
entisen pääministeri Mario Soaresin 
kunniaksi nimetyssä puistossa. Yksi 
kioski oli auki ja sieltä sai juotavaa, 
ei syötävää paitsi tietenkin Pastel de 
Nata. Ei maistunut nyt. Eipä ollut pal-
joa muita pasteerailijoita puistossa. 
Ihan yksin ja rauhassa sai olla. Siitä-
hän suomalainen tykkää.

Puhelinkin pirahti ja soitto jostain 
minulle tuntemattomasta numerosta. 
Vastasin kuitenkin. Soittaja oli auto-
vuokraamon mies, joka kyseli olinko 
vienyt auton avaimet mennessäni. 
Auto on parkkipaikalla ovet lukossa 
eikä hän pääse sisään. Kerron, että 
olin tehnyt juuri niinkuin neuvottiin. 
Kai teillä nyt toiset avaimet on, totesin. 
Lupasi kysyä esimieheltään ja uhkaili, 
että minulle tulee kuluja kun joutu-
vat murtautumaan autoon. Ihmet-
teli lisäksi miten olen saanut ovat 
lukkoon jos avaimet ovat sisällä. En 
viitsinyt alkaa valistaa miten se teh-
dään keskuslukituksella varustetussa 
autossa. Lupasi soitella myöhemmin. 
Ei kuulunut mitään.

Torstaina kello 8.30 lähti aamun vii-
meinen kuljetus hotellilta kentälle, 
matkaa alle 10 minuuttia. Kone lähti 
vasta kello 12.40, mutta varma on 
varmaa! Lissabonin lentokenttä ei ole 
minulle tuttu, joten hiukan piti haes-
kella paikkoja. 8 kg käsimatkatavara, 
20 kg matkalaukku ja 16 kg bägi on 
oikein hyvä annos kuntourheilla rap-
pusissa. Hiukan toivoin selkeämpää 
opastusta. Pari hukkareissua väärille 
luukuille, mutta vastapainoksi sain 
matkalaukun ja bägin menemään 
suoraan Helsinkiin. Hiukan kyllä 
epäilin kun jatkoyhteys Tukholmasta 
oli vasta seuraavana päivänä. Mah-
detaanko tavata? Ja jälleen turvatar-
kastuksessa housut kinttuun, onneksi 
ei kuitenkaan kaikkien nähden. 

Kolme tuntia hallissa, jossa lounge 
kiinni, onneksi kuppila auki. Onhan 
tähän totuttu. Aikaisemmilla kerroilla 
odotusaika on ollut neljäkin tuntia. 
Vajaalla koneella aikataulun mukai-
sesti Tukholmaan, jälleen vajaa neljä 
tuntia paikallaan istumista. Alkoi hiu-
kan puuduttaa, mutta kohti koti-
maata sentään mentiin. Tukholma 
on jo melkein kuin Helsingin esikau-
punki! Ja olihan minulla tietoisuus, 
että huomenna pääsen Suomeen. 
Tosin keskiviikkona piti päästä myös 
Suomeen muttei päässytkään. Yö kai-
ken muuttaa voi. Hotelli -shuttle vei 
nopeasti hotelliin Arlandan kaupun-
kiin ja kaikki oli niin kuin pitikin.

Koska aamun lento Helsinkiin lähtisi 
klo 8.40 paikallista aikaa otin var-
muudeksi jo kello 6.09 bussin ken-
tälle. Laukku bussiin ja penkille. Juuri 
kun bussin piti lähteä huomasin, että 
rahapussini oli kadonnut. Tämä on 
niin nolo juttu, että en voi sitä tässä 
julkisesti kertoa, mutta pienenä 
varoituksena kaikille miehille! Nyky-
farkkujen takataskut ovat niin mata-
lat, että älkää hyvät ihmiset laittako 
sinne rahapussia! Vaimoni, joka toimi 
Matka-Vekan oppaana aina teroitti, 
että se ei missään oloissa ole oikea 
paikka rahapussille, mutta en taida 
olla ainoa mies maailmassa, joka ei 
aina usko vaimonsa neuvoja. Nyt tuli 
karmea opetus, melkein sykäri ja nit-
rotkin bägissä, joka oli jo lentoken-
tällä. Pienemmässä porukassa tästä 
lisää. Ei voinut kuin bussissa todeta 
muille matkustajille, että ”En jävla 
finne igen”.

Lentokentällä oli varsin hiljaista, ei 
mennyt kuin 5 minuuttia kun minulla 
oli boarding passi kädessä ja turva-
tarkastus tehtynä. Ei muuten piipan-
nut portti. Ruotsissa kaikki on toisin. 
Sitten vain odottelemaan koneen läh-
töä. Tämähän oli niin tuttua! Kone 
puolillaan aikataulussa Helsinkiin 

kello 10.30. Eipä ole vuosiin kysytty 
passia kotimaahan saavuttaesa 
mutta nyt sekin ihme tuli koettua. Vir-
kailija hymyili ja kysyi, että onko nyt 
jääkaappi täynnä ruokaa kun alkaa 
karanteeni. Totesin, että valo on, vii-
meksi ei ollut edes sitä kun lamppu 
oli palanut. Ja ihme ja kumma, mat-
kalaukku ja bägi odottelivat jo minua. 
Jälleennäkeminen oli riemuisa. 
Express-bussilla kello 11.20 matkaan 
kohti Hämeenlinnaa ja kotona noin 
kello 13.00. Huh huh.

Aikaisemmilla kerroilla matkaan Faro 
– Lissabon – Helsinki on mennyt tuol-
laiset 10 tuntia, nyt matkaan meni 
55 tuntia. No, kotiin kuitenkin pää-
sin. Lipun vaihto onnistui ilman lisä-
kustannuksia ja itse asiassa bägini 
tuli ilmaiseksi. En ollut siitä etukäteen 
mitään maksanut eikä siitä kukaan 
mitään kysellytkään. Lissabonissa vir-
kailija aivan ilmeisesti etsi jotain tie-
toa asiasta mutta ei löytänyt enkä 
minäkään millään lailla auttanut. Hyi 
hyi! Ajattelin, että pientä vaivan palk-
kaa minullekin.

Jälkeenpäin ajatellen pääsin kyllä 
aika helpolla. Aikaa meni ja pari yli-
määräistä yötä hotelleissa maksoi 
jotain, mutta sittenkin. Kun nyt lukee 
kaikkia noita juttuja lehdistä niin hel-
pottunut olen. Ajattelen vain, että jos 
on ummikko suomalainen ilman äly-
puhelinta ja nettiyhteyksiä niin ihan 
yhtä helpolla ei varmaan pääsisi. 
Alkaa arvostaa joitain asioita vähän 
eri tavalla. n
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Senioreiden

Viikkokisat
Teksti: Heikki Aaltonen

N imensä mukaisesti viik-
kokisat on tarkoitettu 
senioreille, niin naisille 
kuin miehillekin, jotka 
ovat syntyneet vuonna 

1970 tai aikaisemmin. Kisassa on 
omat sarjansa alle 70- ja yli 70- vuo-
tiaille. Vanhemmassa sarjasa pelaa-
vat siis vuonna 1950 ja aikaisemmin 
syntyneet, muut nuoremmassa sar-
jassa.

Sarjassa pelataan 12 osakilpailua, 
näistä kuusi Tawastilla, 3 Hugolla ja 
3 Everstillä. Tänä vuonna on tarkoitus 
aloittaa Aulangolla ja päättää sarka 
Tawastilla. Koska pelaajamäärät ovat 
vuosittain olleet melko korkeat, hyvä 
asia, pelataan Tawastin ja Everstin 
kisat 1-10 tiin lähtöinä alkaen klo 
8-9 ajankohdasta riippuen. Hugolla 
on jo vuosien ajan pelattu kahdessa 
osassa, puolet porukasta aamulla, 
toinen puoli iltapäivällä. Tämä on 
osoittautunut hyväksi ja toimivaksi 

ratkaisuksi niissä oloissa. Olosuhteet 
voivat päivän aikana muuttua radi-
kaalistikin mutta niinhän se menee. 
Golf on ulkoilmalaji eikä millään 
lailla tasapuolinen kaikille:)

Pelimuuodot menevät seuraavasti: 
nuorempi sarja pelaa 6 ensimmäistä 
kisaa tasoituksellista pistebogeyta 
(hcp pb), 6 viimeistä lyöntipeliä (hcp 
lp). Vanhempi sarja pelaa kaikki 12 
kisaa tasoituksellista pistebogeyta 
(hcp pb). Kaikissa kisoissa ja kai-
kissa sarjoisa noteerataan pelaajalle 
myös tasoitukseton lyöntipelitulos (scr 
lp), jos vain joka väylältä löytyy lyön-
timäärä. Näin ollen sarjoja itse asi-
assa on 8.

Kustakin osakilpailusta jaetaan osal-
listujille loputuloksen perusteella pis-
teitä, naisille 10 parasta, miehille 30 
parasta. Lopulliseen tuloslistaan huo-
mioidaan 3 parasta tulosta Tawas-
tilta ja 3 Aulangolta olivatpa ne sitten 

Hugolta tai Everstiltä. Kauden lopulla 
palkitaan kunkin sarjan 3 parasta. 
Tuloslistalta on kuitenkin löydyttävä 
vähintään nuo 3+3 peliä. Loppu-
taulkossa tasatuloksissa ratkaiseen 
voittojen, kakkossijojen, kolmossi-
jojen määrä. Yksittäisissä kisoissa 
tasoituksellisissas tuloksissa pienem-
mällä henkilökohtaisella tasoituksella 
pelaava voittaa, tasoituksettomassa 
ratkaisee kentän viimeinen yhdeksän, 
kuusi kolme, viimeinen reikä. Tämä 
riippumatta kummalta tiiltä on lähte-
nyt.

Normaalioloissa ensimmäiset kier-
rokset on pelattu jo toukokuun alussa. 
Nyt kun elämme poikkeusoloja 
kukaan ei varmuudella tiedä milloin 
ensimmäisen kerran kohtaamme. 
Asiat selviävät aikanaan nettisivujen 
kilpailukalenterista. Toivotaan kuiten-
kin, että koko sarja saadaan pelattua 
syksyyn mennessä. n
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Golfarin

Selkävaivat
Teksti: Harri Tuomi

S elkäkivut on myös golffa-
reiden riesana. Sel-
kään kohdistuu kipuja 
mo neen kohtaan, mutta 
kah teen kohtaan selässä 

erityisesti. Keskitytään tässä vain näi-
hin. Oikealta puolelta lyövien kriit-
tiset kohdat ovat vasemman puolen 
lanneselän alue ja oikean puolen 
lavan alueen kivut. Kivut syntyvät, 
kun menemme yksilöllisen liikera-
dan äärialueille ja vähän niistä yli. 
Lihaksistossa tapahtuu eräänlais ta 
suojamekanismia, kun jokaiselle yksi-

löllisen liikeradat ylitetään. Tuolloin 
lihaksisto pyrkii suojelemaan, esimer-
kiksi selkärangan vioittumista. Täl-
löin tulee eriasteisia lihaskramppeja. 
Sama, mutta tietysti pahempia suo-
jakramppeja tulee erilaisissa onnetto-
muustilanteissa.

Kaikki nämä ovat tietysti yksilöllisiä, 
koska jokaisella on eri lähtökohdat 
oman kehonsa kanssa. Toisen kroppa 
voi sietää enemmän ”riuhtasuja”, kuin 
toisen. Samojen ongelmien kanssa 
kuitenkin ollaan. 

Siinä pidän huippujen ja useiden senio-
reidenkin arvostuksen erittäin korke-
ana, jotta he kykenevät pelaamaan 
usean kierroksen ja keho toimii tasai-
sesti. Jotta vältyttäisiin lihaskireyksiltä 
tulisi pyrkiä pysymään omien liike-
ratojen sisällä. Liikeratoja pystytään 
lisäämään kyllä harjoittelulla ja olen-
naista olisikin saada lisää liikkuvuutta, 
kuin voimaa.

Passiivinen venyttely
Liikkuvuuksia on pyritty lisäämään voi-
makkailla pitkäkestoisilla venytyksillä. 
Nykyään suositaan paljon dynaamisia 
venytyksiä, joita minäkin työssäni käy-
tän paljon. Nyttemmin olen ymmärtä-
nyt, niin sanotun passiivisen venytyksen 
tehokkuuden. Siinä pyritään kaiken kes-
kittymisen kohdistuvan lempeämpään 
ja miellyttävämpään veytykseen. Olen-
naista on keskittyä kaikesta lihaksistoon 
kohdistuvasta jännityksestä irti pääse-
miseen. Nämä liikkuvuutta lisäävien 
venytys asentojen kesto voi olla useita 
minuutteja. Tietysti golfharrastajille on 
paljon hyötyä vartalonkierto venytyk-
sistä, mutta myös raajojen venytykset 
ovat tärkeitä.

Jos tilanne on päässyt menemään liian 
pitkälle ja nämä omat huoltotoimet 
eivät auta, tulee kyseeseen auttavien 
käsien helpottaa lihaksistoa toimimaan 
sen ominaisella tavalla. Hieronta ja 
omaehtoisen harjoittelun yhdistelmä on 
oiva apu pitää oma peli kuosissa. n
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Myllytalo
Tawast Golfin ”naapuri” 10-tien risteyksessä sijaitseva Myllytalo tar-
joaa asiak kailleen aivan uniikkia majoitusta, hierontaa, kokouspal-
veluita ja lato spa kokemuksia - vain muutaman minuutin päästä 
Tawastin klubilta. 

Huoneistot sopivat 2-4 hengen porukoille. Majoitustilat on tehty 
1900-luvun alussa rakennettuun talli-navettarakennukseen, joka 
on muutettu majoituskäyttöön tyylillä ja laadukkaasti.

Myllytalolla tarjotaan laadukasta ja yksilöllistä fysioterapiaa ja hie-
rontaa kaiken ikäisille. Tyypilliset asiakkaat ovat tuki- ja liikunta-
elinongelmista kärsiviä työikäisiä. Erityisinä hoidon kohteina voivat 
olla mm. alaselän kipujen hoito sekä golffareiden kehon huolto ja - 
ongelmien hoito.

Hoito toteutuu aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hoi-
doissa käytetään mobilisoivia venytyksiä, käsin toteutettavaa manu-
aalista käsittelyä sekä liikeratojen- ja liikkuvuuksien parantamista. 
Tavoitteena on antaa asiakkaille mahdollisimman yksinkertaisia itse-
hoidollisia työkaluja arkeen.

Lue lisää: www.myllytalo.fi 

vain muutaman minuutin 
päässä Tawastilta 
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K I L P A I L U K A L E N T E R I  2 0 2 0

KESÄKUU
KE 10.06.  Yögolf - lähdöt alkaen klo. 4.00 
TO 11.06.  Detur Senior Open (A)  
LA 13.06. - SU 14.06. AKAA STEEL Open  
TO 18.06.  Juhannus Golf  
KE 24.06.  Seniorit viikkokilpailu  
Sarjat
LA 27.06.  ONGOLF Tour 2020 Scramble

HEINÄKUU
LA 4.7.  Kohinoor Open Best Ball/
    henkilökohtainen

TI 07.07. - KE 08.07. Junnujen Tiilaakso Open     

  

LA 11.07. - SU 12.07. Hämeenlinna Lady Open (A)    Scramble
LA 18.07.  Sandels Tour 2020  Scramble
LA 25.07.  Irish Rumble by OLVI Best Ball

ELOKUU
LA 01.08. - SU 02.08. Four Reasons Open Lyöntipeli
PE 14.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Miehet A  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Miehet B  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Miehet 50v.  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Miehet 60v.  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Miehet 70v.  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Naiset 70v. Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Naiset 60v.  Lyöntipeli
LA 15.08. - SU 16.08. TawG Mestaruuskilpailut Juniorit 18v ja alle  Lyöntipeli 
LA 15.08.  TawG Mestaruuskilpailut Pikkujuniorit  
LA 22.08.  Hämeen Sanomat  Scramble 
SU 23.08.  Birgitan Malja 
LA 29.08  Chardonnay Open   

SYYSKUU
KE 02.09.  Seniorit viikkokilpailu  
LA 05.09.   Tawast Open junioreiden tukikilpailu
LA 12.09. - SU 13.09. Tiilaakso Scramble (A)  Scramble 
KE 16.09.  Seniorit viikkokilpailu  
SU 20.09.  Naisten päätöskilpailu  

LOKAKUU
LA 03.10.  Kinkku Scramble (A)  Scramble 
LA 10.10.  Everybody  
LA 17.10.  Syys Scramble 1  Scramble
LA 24.10.  Syys Scramble 2  Scramble
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Kaverikisat Tawastissa 
•	 Kerää	oma	porukka	8-20	henkeä
•	 Valitse	pelimuoto
•	 Pelaa	18r.	golfia
•	 Lähdöt	päivittäin	klo	8-12
•	 Tulospalvelu	+	ruokailu	Tawastissa	
•	 Tapahtumavaraukset	ilman	rajoituksia	
 viimeistään kolme viikkoa etukäteen
•	 Saunat	+	pyyhe	sisältyy	hintaan
•	 Kysy	myös	tarjous	golfautoista
•	 Hinta	pelioikeutetuilta	20€/hlö ja 
 ilman pelioikeutta pelaavilta 60€

KAVERIKISAT TAWASTISSA
Iltakisat kavereiden kesken 
•	 Kerää	oma	porukka	8-20	henkeä
•	 Valitse	pelimuoto
•	 Lähdöt	päivittäin	klo	12-16
•	 Tulospalvelu	+	iltaruokailu	Tawastissa	
•	 Tapahtumavaraukset	ilman	rajoituksia	
 viimeistään kolme viikkoa etukäteen
•	 Saunat	+	pyyhe	sisältyy	hintaan
•	 Kysy	myös	tarjous	golfautoista
•	 Hinta	pelioikeutetuilta	25€/hlö ja ilman 
 pelioikeutta pelaavilta 65€

PraecomGroup virkistyspäivä.
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U sein kuulen pelaajien 
suusta lauseen ”Katso 
palloa”, huonon lyönnin 
jälkeen. Tai että huono 
lyönti johtui siitä, että en 

katsonut palloa tai pitänyt päätä pai-
kallaan. Myöskin tämä on se vinkki 
minkä vähän kokeneempi pelaaja 
antaa toiselle. Tai me aviomiehet 
annamme vaimollemme. Eikö? Tätä 
väitettä haluaisin vähän avata.

Katseen nouseminen pallosta on 
luonnollinen ilmiö, pää on kiinni sel-
kärangassa, kehon noustessa osu-
massa pää nousee automaattisesti. 
Pään tuleekin myötäillä osumassa, 
koska tällöin kehon kierto osumassa 
jatkuu eikä pysähdy. Jos ajattelet että 
pitämällä pään paikallaan osumassa, 
teet hallaa kehon kierrolle. Jos pää 
ei myötäile osumassa, pysäyttää se 
kehon liikkeen ja tulet ”lyömään pel-
killä käsillä”.

Jos sinusta tuntuu siltä, että golf pelisi 
on kiinni siitä, että katse tai pää ei 

ProCorner 
Teksti: Olli Tapola

Olli	Tapola		•		PGA	Pro
044-3244 343
olli.tapola@tawastgolf.fi

pysy alhaalla, kiinnittäisinkin asiaa 
kehon liikkeeseen. Keho nousee liian 
aikaisin osumassa ja päässä ei ollut 
mitään vikaa.

Loppuun laitan vielä kuvan Open 
championship voittajasta Henrik 
Stensonista. En usko, että hänellä 
olisi enemmän pokaaleita kaapissa, 

"Katso palloon!"

"Pidä pää paikallaan!" 

- Höpö höpö, sanon minä...

28      |    Tawast Golf ry

jos hän olisi pitänyt päätä, tai katsetta 
paikallaan osumassa.

Nautinnollisia pelihetkiä!



  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2020       |        29  

Green fee hinnat  
    aikuinen juniori (alle 18v.)
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 € 
Sarjakortit:
10 kpl Green fee (18 r.) 450 €. Sarjakortin voi jakaa myös yhdeksän reiän kierroksiin.

Poletit
Rangepoletti    3,50 €
10 kpl polettikortti  25 € (osakas 20 €)
30 kpl polettikortti  55 €  (osakas 45 €)

Polettikortit ovat sähköisiä latauskortteja, joille voi ladata caddiemasterilta lisää pallokoreja

Jäsenmaksut
2020 liittyvät uudet jäsenet 70€
2002 syntyneet ja nuoremmat 25 €
2000-2001 syntyneet 52 €
aikuinen 104 €

Vuokraushinnat
Golfauton vuokra                         45 € /kierros (pelioikeutetut 30 €/kierros, 10-kortti pelioikeutetuille 250 €)
Jos vuokraat auton vähintään 30 kertaa, niin hinta on 20€/kierros
Bagikaappi   Omille jäsenille, osakkaille ja pelioikeuden haltijoille 40€
Sähkökärryn latauspaikka 60 € omille jäsenille
Golfauton säilytysipaikka 100 € (sis.sähkö)
Golfauton säilytyspaikka  70 € 

Pelioikeudet kesälle 2020
Aikuisten täysi pelioikeus kaudelle 2020 790€.

Nuorisopelioikeudet kaudelle 2020
490€  1990 -1999 syntyneet
280€  2000-2001 syntyneet
180€  2002-2004 syntyneet
130€  2005 syntyneet ja nuoremmat

Lisäpelioikeus Aulanko Golfiin 195€.
5- kentän vaihto-oikeus 79€.

Tiilaaksopassi 149€
Tiilaakso Green Fee passi oikeuttaa pelaamaan yhden 18. reiän kierroksen Aulanko Golfin Everstillä, 
Linna Golfilla ja Tawast Golfilla. Tiilaaksopassin voit ostaa Caddiemasterilta.

Hinnasto 2020  •  Hinnasto 2020  •   Hinnasto 2020 •   Hinnasto  
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V iime vuosina seniorit ovat 
toteuttaneet kentän val-
vonnan. Näin tapahtu-
nee myös ensi kaudella. 
Ainakin kokemukset ovat 

molemmin puolin, kenttäyhtiön kuin 
senioreidenkin osalta olleet varsin 
hyvät.

Valvontavuuoro tarkoittaa noin 3 tun-
nin jaksoa aamu- ja iltapäivällä. Tilan-
teeseen vaikuttaa luonnollisesti kentän 
varaustilanne ja esim. sää. Sateella 
pelaajia on vähemmän ja valvonnan 
tarve pienempää. Yli 3 tunnin jaksoja 
ei ole tarvittu.

Senioreiden kannalta asia on suuri-
merkityksellinen. Kenttäyhtiö maksaa 
valvonnasta rahallista korvausta, jolla 
sitten katetaan mm. senioreiden seu-
raotteluiden kustannukset ja subven-
toidaan talvista harjoittelua.

Aikaisempina vuosina valvojaringissä 
on ollut 25-30 henkeä. Joten vuo-
roja ei kovin montaa kauden aikana 
tule, ehkä kerran kuussa. Eio ole pal-
jon yhteisen hyvän puolesta. Palkkaa 
työstä ei makseta mutta kahvit/val-
vontavuoro on aina saatu. Sen lisäksi 
mukana olijoille on järjestetty kauden 
lopulla jokin yhteinen tapahtuma, 
pelireissu ruokailuineen tms.

Vaikka puhutaankin valvonnasta 

Seniorit

Kenttää valvomassa
Teksti: Heikki Aaltonen
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niin enemmän tässä on kyse pelaa-
jien auttamisesta selviytymään kier-
roksesta kohtuullisessa ajassa. Ei ole 
kenenkään edusn mukaista, jos kier-
ros kestää 5 tuntia. Kun on ollut tilai-
suus useampaan otteeseen seurata 
pelinopeutta tuolla eteläisimmillä 
kentillä, niin siellä yli 4 tunni kierrok-
sia pidetään kauhistuttavina. Ja voin 
vakuuttaa, että siihenkään aikaan ei 
tarvitse juosta. Tosin siellä ei pidetä 
taukoa puolikkaiden välillä.

Jos epäilee omia taitojaan tehtävän 
suorittamisessa niin se on turha pelko. 

Ennen kauden alkua annetaan tar-
vittaa koulutusta ja perehdyttämistä 
toimiin. Lisäksi jouikossa on lukuisa 
määrä senioreita, jotka ovat osallis-
tuneet tähän toimintaan vuosien ajan. 
Heiltä saa aina tarvittaessa apua, sen 
uskallan luvata. Jotkut pelkäävät sitou-
tumista, mistä tiedän olenko vapaana 
sinä ja sinä päivänä elokuussa? Ei 
huolta, aina on löytynyt tuuraaja jou-
kostamme. Yhteispelillä tämäkin asia 
sujuu, ihan varmasti, kunhan nyt 
päästään kausi joskus aloittamaan. 
Työvuorolistojen teosta huolehtivat 
tänäkin vuonan Maritta ja Sisko. n

TEHDÄÄN YHDESSÄ 
ASIAT HELPOKSI.

Poltinahontie 11   Tehtaankatu 11 
13130 Hämeenlinna   11710 Riihimäki

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

TOTAL-kokonaispalvelu
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 13.—14.6. AKAA STEEL OPEN

 11.—12.7. HÄMEENLINNAN LADY OPEN

 7.—8.7. JUNIOREIDEN TIILAAKSO OPEN

 1.—2.8. FOUR REASONS OPEN

 12.—13.9. TIILAAKSO SCRAMBLE 
  

X

H eti alkajaisiksi on todet-
tava, että jos....Koro-
na-virus sotkee kaikkea 
toimintaa tällä het-
kellä eikä ensi kauden 

suunnitelmista voi varmuudella sanoa 
mitään, mutta tällaista on tähän 
saakka suunniteltu.

Nurmijärvi tulee kylään tiistaina 
26.5,2020. Joukkueissa pelaavat 5 
nais- ja 11 miessenioria. Pelimuoto on 
muista poiketen lyöntipeli. Ilmoittautu-
minen tapahtuu nettisivujen kilpailuka-
lenterin kautta. Tapahtuma on omille 
jäsenille maksuton, pakettiin kuuluu 
lisäksi aamukahvi ja keittolounas.

Perinteinen Kotkan reissu tehdään hei-
näkuun viimeisellä viikolla joko tiis-
taina tai torstaina 28.7 tai 30.7. Päivä 
selviää myöhemmin. Kotkaan men-
nään omalla bussilla yhteiskulje-
tuksena. Mukaan on viime vuosina 
mahtunut hiukan isompikin joukko, 
parhaimmillaan yli 30 pelaajaa. Peli-
muuoto on tasoituksellinen pistebogey, 
joten ei huolta vaikka klaikki väy-
lät eivät menisikään ihan suunnitel-
mien mukaan. Kotkan nelosväylä on 
niellyt monta palloa pohjamutaan:). 
Ehtymätön ruokahalu. Mukaan ilmoit-
taudutaan samoin kilpailukalenterin 
kautta. Kuluja ei tästäkään aiheudu ja 
saa vielä ruuat kaupan päälle.

Kurkin seuraottelussa on vuorossa jäl-
leen vierailu Kurkissa. Koska tilanne 

Senioreiden seuraottelut

Kaudella 2020
Teksti: Heikki Aaltonen
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siellä on ylipäätänsä hiukan poik-
keava, ei tällä hetkellä ole tiedossa 
mitään varmaa seuraottelun toteu-
tumisesta. Pitkät perinteet on tälläkin 
tapahtumalla ja yhdistävänä tekijänä 
ainakin molempien kenttien sama 
arkkitehti Reijo Hillberg. Taitavat olla 
ainoat hänen suunnittelemansa ken-
tät. Tapahtumasta ei aiheudu muita 
kuluja kuin mahdolliset bensarahat 
autokuskille. Pelit ruuat kustantaa toi-
mikunta.

Kaupunkiottelu Hämeenlinna – Hyvin-
kää pelataan tänä vuonna Hyvinkäällä 
ja pelipäiväksi on sovittu torstai 25.6. 
Joukkueen muodostavat Tawastin ja 
AGK:n seniorit yhdessä, molemmista 
seuroista 3+5 pelaajaa. Osallistujat 
valitsee toimikunta siihen mennessä 
pelattujen viikkokisojen menestyk-
sen perusteella. Vastassa on yhdistetty 

Hyvinkään ja Kytäjän joukkue. Toimi-
kunta vastaa kustannuksista.

10 seuran otteluisäntä on tänä vuonna 
Messilä Golf. Ajankohta on vielä auki. 
Joukkueeseen valitaan 4+10 pelaa-
jaa toimikunnan toimesta viikkokiso-
jen perusteella. Aulankolaisten kanssa 
yhdessä varmaan matkustetaan ja toi-
mikunta maksaa viulut.

Aulankolaisia vastaan pelattava Ryder 
Cup on tarkoitus toteuttaa 3.-4.9. Koh-
taaminen tapahtuu nyt vuorostaan 
Everstillä. Kaksipäiväinen tapahtuma, 
jossa ensimmäisenä päivänä pela-
taan 2-henkisin joukkuein parasta pal-
loa väylä kerrallaan ja toisena päivänä 
henkilökohtaista reikäpeliä. Toimikunta 
nimeää joukkueen. Kun viikkokisoissa 
on tarkoitus siirtyä 70 v-sarjassa pelaa-
maan miesten osalta sinisiltä aiheuttaa 
se myös muutoksen tähän reikäpeliki-
saan. Niinpä on sovittu, että joukkue 
muodostuu naisten osalta 2+2 peri-
aatteella, vaikkakaan heidän osaltaan 
tiikohtaisia muutoksia ei ole tulossa ja 
miesten osalta 4+2 pelaajasta eli sar-
joista 50 v yhteensä 6 ja sarjoista 70v 
4 pelaajaa.

Viime kaudella voitimme seuraot-
teluista vain Kurkin ja Ryder Cupin, 
paljon jäi siis parannettavaa tälle vuo-
delle. 10 seuran ottelussakin aikai-
sempien vuosien menestyksen jälkee 
saimme tyytyä sijaan 8. Ei ole kuin yksi 
suunta, ylöspäin! n
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 13.—14.6. AKAA STEEL OPEN

 11.—12.7. HÄMEENLINNAN LADY OPEN

 7.—8.7. JUNIOREIDEN TIILAAKSO OPEN

 1.—2.8. FOUR REASONS OPEN

 12.—13.9. TIILAAKSO SCRAMBLE 
  

X

Kilpailujen pelimuodot sekä sarjat julkaistaan myöhemmin.

 13.—14.6. AKAA STEEL OPEN

 11.—12.7. HÄMEENLINNAN LADY OPEN

 7.—8.7. JUNIOREIDEN TIILAAKSO OPEN

 1.—2.8. FOUR REASONS OPEN

 12.—13.9. TIILAAKSO SCRAMBLE 
  MUKANA MYÖS HATTULA GOLF

Kaikissa kilpailuissa pelataan 36 reikää kahden päivän aikana. Kaikissa  
kilpailuissa pelataan tasoituksellinen (hcp) sekä tasoitukseton (scr) kilpailu. 
Tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin.

TERVETULOA TIILAAKSOON!

AULANGON 
& TAWASTIN  
YHTEISKILPAILUT 
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Caddiemaster/ 0600 550 060 caddiemaster@tawastgolf.fi
toimisto pvm/mpm+0,80€/min

Toimisto
Iiro Nurminen 0400 198 979 iiro.nurminen@tawastgolf.fi

Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tabermann.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  emmi.wickstrom@tawastgolf.fi

Golfopetus
Olli Tapola 044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf.fi

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

Puheenjohtaja ry
Jussi Rouhento 040 512 9577 jussi.rouhento@catella.fi

Kapteeni
Heikki Kajanto 040 355 9937 kajanto@konecranes.com

Naistoimikunta, ladykapteeni
Sirpa Teno 0400 956 669 naiset@tawastgolf.fi

Junioritoimikunta
Kari Nylander 040 502 2328 junnut@tawastgolf.fi

Senioritoimikunta
Heikki Aaltonen 0400 480 204 seniorit@tawastgolf.fi

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

Edustuspelaajat
Kalle Ahtiainen 050 420 1629 kalle.ahtiainen@ssab.com

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT
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Rautainen swingi Portugalin matkalta.

Menestys tuo hymyn huulille.

Kohinoor Openissa hymyilyttää kilpailun isäntää Janne Kartanoa 
ja Mika Tammista.



Lyö holari ysillä!
Väylä yhdeksän on tällä kaudella LähiTapiola-väylä.

   Lyödessäsi Hole In One:n väylällä yhdeksän, LähiTapiola 
tarjoaa 500 €:n edestä kuplivaa Tawastin ravintolassa.
   Etu on käytettävä Tawast Golfin ravintolassa samana  

päivänä kuin holarin sisältänyt kierros on pelattu.

Elämänturvaa  
150 vuotta


