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Uuden toimitusjohtajan

Terveiset
Teksti: Vesa Rontu

T O I M I T U S J O H TA J A LTA

O len tätä kirjoittaessani 
ollut parin viikon ajan 
Tawast Golfissa töissä. 
Säät eivät ole vielä 
olleet ihan parhaimmil-

laan, mutta saamani vastaanotto on 
ollut sitäkin aurinkoisempi. Iso kii-
tos siitä teille! Monet Tawastilaiset 
ovat minulle jo entuudestaan tuttuja, 
mutta ajattelin hieman kertoa teille, 
kuka on Vesa Rontu.

Minulla on kotona kaksi lasta, vaimo 
ja yksi taskukokoinen chihuahua 
koira. Lapset Venla 7v ja Kosti 6v 
pitävät isän ja vaimoni Annan mielen 
virkeänä. Kaikki perheessäni pelaa-
vat enemmän tai vähemmän golfia 
ja luulen, että kovin montaa vuotta ei 
tarvitse odottaa, kun lapseni näyttä-
vät jo isälle pelaamisen mallia.

Asuin nuorena poikana soutumatkan 
päässä Aulangon kentästä. Kalastel-
lessa ihmettelin äänekkäästi mols-
kahtelevia kaloja, jotka olivatkin 
golfareiden veteen suuntautuneita 
palloja. Niitä sitten sukellettiin ja 
myytiin takaisin pelaajille. Ei aikaa-
kaan, kun löysin itseni lyömästä pal-
loja samaiseen vesiesteeseen. Monet 
vuodet pelasin kilpagolfia, jonka 
kautta sain monia hienoja kokemuk-
sia ja ystäviä. 

Nyt 30 vuotta myöhemmin olen edel-
leen innokkaana tämän hienon lajin 
parissa, enkä vieläkään välty vesies-
teeseen lyömiseltä.

Työurani aikana olen ehtinyt tehdä 
monenlaista, mutta kaikki alkoi aika-
naan täällä Tawastissa. Olin kesät -96 
ja -97 caddiemasterina ja tältä ajalta 
monet teistä muistankin. Tawastista 
tie johti yli kymmeneksi vuodeksi pai-
kallisen puhelinyhtiön leipiin. Viimei-
set vuodet ennen Tawastiin siirtymistä 
tein töitä it-alan yrityksessä yritys-
asiakkaita palvellen. Näiltä vuosilta 
minulle on kertynyt kokemusta niin 
asiakaspalvelusta, markkinoinnista 
kuin myynnistäkin. Vaikka työtehtä-
väni uran varrella ovat vaihdelleet 
lähetistä esimiestyöhön, on ihmisten 
auttaminen ollut keskeisintä kaikessa 
työssäni.

Olin aina haaveillut, niin kuin var-
masti moni muukin, että olisi hienoa 
jollakin tapaa yhdistää työ ja harras-
tus. Nyt tuo haaveeni on totta! Olen 
todella iloinen voidessani tehdä töitä 
juuri Tawast Golfissa. Aamulla on 
kiva lähteä töihin kohti kenttää ja 
tavata teitä iloisia, hyvässä hengessä 
golfia pelaavia Tawastilaisia. Täällä 
vallitseva ilmapiiri on Tawastin suu-
rimpia vahvuuksia ja siitä haluamme 
pitää kiinni. Odotan innolla tulevaa 
ja toivonkin, että otatte minua hihasta 
kiinni ja tulette kauden aikana roh-
keasti juttelemaan.

Oikein hyvää alkanutta pelikautta ja 
aurinkoista kesää kaikille! n

Kuvaaja: Juha Hakulinen
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Palvelupäällikön

Päiväkirja
Teksti:Iiro Nurminen

S euraamme on saapunut runsaasti uusia golfa-
reita, joten on hyvä kerrata muutamia vakiintu-
neita käytäntöjä golfissa ja golfyhteisöissä. 

Golfkäyttäytyminen on normaalia kohteliasta 
käyttäytymistä. Golfkentille on pitkän historiansa aikana 
kehittynyt oma tapakulttuurinsa, josta lajia tuntematto-
milla on usein virheellisiä mielikuvia, ja joka joskus vie-
rastuttaa lajia aloittavaa. Käytännössä kyse on kuitenkin 
vain turvallisesta, muut pelaajat huomioivasta ja kenttää 
kunnioittavasta käytöksestä.

Yhteiset säännöt tuovat peli-iloa kaikille, tarkoituksena 
turvallinen ja ripeästi etenevä peli.

Golfkäyttäytymisen oleelliset asiat ovat 
tiivistetysti seuraavat:
•  Huomaavaisuus toisia pelaajia kohtaan – älä liiku tai 
 melua muiden lyödessä
•  Turvallisuus kentällä ja harjoitusalueilla
•  Ripeästi etenevä pelitapa – ei kuitenkaan tarvitse  
 juosta
•  Kentän kunnosta huolehtiminen: paikkaa aina jälkesi
•  Puhelin on hyvä pitää äänettömällä
•  Muista urheilumuodoista poiketen golfia pelataan 
 suurimman osan aikaa ilman tuomaria. Peli perustuu 
 pelaajan tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen.  
 Tätä tarkoittaa pelin henki.

Golfia aloittavan tulisi ymmärtää golfkäyttäytymisestä 
ainakin seuraavat asiat: fore!-huuto vaaratilanteessa, 
lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa ja muiden lyöntiti-
lanteessa, ripeä omaan lyöntiin valmistautuminen, varus-
teiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, lyöntijälkien 
korjaaminen, toiminta viheriöllä ja kenttähenkilökunnan 
huomioiminen.

Golf on ennenkaikkea peli meille kaikille! Toinen har-

PA LV E L U PÄ Ä L L I K Ö L TÄ

joittelee saadakseen ammatin, toinen käy ulkoilemassa, 
osalle tämä on ennenkaikkea sosiaalisten suhteiden yllä-
pitämistä, toiset tekevät bisnestä kentällä ja tutustuvat 
uusin kumppaneihin. Jokainen tyylillään. Mukavaa golf-
kautta 2021! n
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Lauri Manninen siirtyy

Pelaavaksi jäseneksi
Teksti: Lauri Manninen

TO IM INNAN JOHTA JA LTA

K iitos näistä reilusta 11 
vuodesta, jotka olen 
saanut olla Tawast 
Golfin toimitusjohtaja. 
Tawast Golf on ollut 

mitä mainioin työnantaja ja työn 
tekemiseen minulla on ollut todella 
korkea motivaatio. Jokin aika sitten 
sain kuitenkin niin mielenkiintoisen 
työtarjouksen, että päätin hyväk-
syä sen. Kaikella haikeudella jätän 
Tawast Golfin toimitusjohtajan tehtä-
vät huhtikuun alkupuolella.

Uusi työ antaa minulle mahdollisuu-
den ammatilliseen kasvuun golfalan 
ulkopuolella ja uuden työn kautta 
odotan mielenkiintoisia haasteita.

Iso kiitos kaikille hallitusten jäsenille 
saamastani tuesta kaikkien näiden 
vuosien aikana. Lisäksi kiitos kuuluu 
kaikille osakkaille ja jäsenille, jotka 
ovat omalta osaltaan pitäneet yllä 
Tawast Golfin poikkeuksellisen viih-
tyisää ilmapiiriä. Isoimman kiitoksen 
haluan kuitenkin osoittaa työkavereil-
leni, jotka ovat auttaneet nostamaan 
Tawast Golfin profiilin nykyiselle 
tasolle ja ylläpitäneet Tawast Golfin 
rentoa, avointa ja iloista työilmapii-
riä.

on varsin helppo luovuttaa paikkani 
seuraavalle. Parin vuoden päässä 
siintävät EM-kilpailut ovat oiva esi-
merkki Tawast Golfin vetovoimasta 
ja olen varma, että Tawast Golfin 
menestys jatkuu myös tulevina vuo-
sina. 

Hyvää golfkauden alkua kaikille ja 
nähdään kentällä!" n

11 vuotta Tawast Gol  a luotsannut Lauri 
Manninen siirtyy pelaavaksi jäseneksi. 
Hän kertoi asiasta näin helmikuussa: 

Tawast Golf on ehkä historiansa par-
haassa tilanteessa niin toiminnalli-
sesti kuin taloudellisestikin ja minun 
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Tawast Golf on

Suomen turvallisin 
golfkenttä Teksti: Heikki Kajanto

K A P T E E N I L T A

V iime kesänä tietooni tuli 
kaksi vakavaa läheltä piti 
-tilannetta Tawast Gol-
fissa. Nämä saivat minut 
pohtimaan, voisimmeko 

kehittää Tawast Golfin turvallisuusasi-
oita vielä paremmaksi. Vuosien var-
rella Tawast Golfissa on turvallisuuden 
eteen tehty paljon hyviä asioita: seis-
kan griinin paikka, tiipaikkojen suun-
taukset, suojaverkot parkkipaikalla 
yms. Viime vuonna onnistuimme 
hyvin myös erilaisissa koronarajoituk-
sissa. Uskon silti, että pienillä asioilla 
ja koko jäsenistön osallistamisella 
pääsisimme vielä seuraavalle tasolle. 
Kentän korkea käyttöaste ja golfin 
vasta-alkajien suuri määrä asetta-
vat omat haasteensa kentän turvalli-
suudelle. Golfpallon lähtönopeus on 
niin suuri, että pahimmillaan lentävä 
golfpallo tai heilahtava golfmaila voi 
aiheuttaa vakavan vamman tai jopa 
kuoleman. Tawast Golfissa ei moneen 
vuoteen ole sattunut pahoja onnetto-
muuksia, mutta onko tämä hyvän tur-
vallisuustyön ansiota vai pelkästään 
hyvää onnea? 
 
Olen 20 vuotta työskennellyt Konec-
ranesilla, jossa turvallisuusasioihin on 
aina suhtauduttu vakavasti ja asioita 
on viety eteenpäin systemaattisesti. 
Teollisuusyrityksissä turvallisuutta 
mitataan usein moniportaisella mal-
lilla: turvallisuushavainnot, läheltä 

piti -tilanteet sekä työtapaturmat kir-
jataan ja näiden perusteella sovitaan 
toimenpiteet turvallisuuden paran-
tamiseksi. Voisimme Tawast Golfissa 
ottaa oppia teollisuusyritysten sys-
temaattisesta toimintatavasta. Eten-
kin turvallisuushavainnot ovat asia, 
joita voisimme tehdä aktiivisemmin ja 
kerätä tietoa koko jäsenistöltä. Lisäksi 
uskon, että otsikossa näkyvä slogan 
ja tavoite olisi hyvää mainosta ken-
tällemme. 
 
Tänä vuonna lanseeraamme Tawast 
Golfiin yksinkertaisen mallin kerätä 
turvallisuushavaintoja. Kuka tahansa 
kentällä liikkuja voi tehdä havainnon 
ja tulemme lanseeraamaan yksinker-
taisen tavan lähettää havainto meille. 
Kerään nämä turvallisuushavainnot 
yhteen listaan ja käymme tuon listan 
läpi yhdessä toimitusjohtajan ja kent-
tämestarin kanssa, teemme riskiar-
viot ja sovimme toimenpiteet niiden 

pohjalta. Huomatkaa, että turvalli-
suushavainto voi olla mikä tahansa 
havainto siitä, että jotain voisi sattua. 
Se ei tarkoita, että jotain on sattunut. 
Yritetään siis ehkäistä tapaturmia jo 
ennakkoon. Esimerkki turvallisuusha-
vainnosta voi olla vaikkapa tällainen: 
”kaksi golffaria oikaisivat 9. väy-
län poikki bägivarastolta rantagrii-
nille, vaikka lyöntipaikalla oli ryhmä 
valmiina avaamaan.” Jotta mahdol-
lisimman moni saadaan mukaan 
hyvän asian puolesta, arvomme joka 
kuukausi kaikkien turvallisuushavain-
non tehneiden kesken Tawast Golfin 
pro shopista tuotepalkinnon. 
 
Kapteenin toiveet vuodelle 2021: kor-
jatkaa lyöntijäljet kentällä, paikatkaa 
pallon alastulojäljet griineillä, tehkää 
turvallisuushavaintoja. 
Hyvää golfkesää! Tulemme kehittä-
mään tavan kerätä turvallisuusha-
vaintoja. n
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Monipuolisessa opiskelutarjonnassamme on
jokaiselle jotakin. Ammatillisesta
perustutkinnosta saat vankan pohjan työurallesi,
kun taas ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
sopivat sinulle, joka olet jo hankkinut alan
peruskoulutuksen tai työkokemusta. 

Voit myös hakea jatkamaan kesken jäänyttä
tutkintoa tai suorittaa tutkinnon
oppisopimuksella, jos sinulla on työpaikka
tiedossa. Tutkintojen suorittamiseen kuluva aika
on henkilökohtainen, ja siihen vaikuttavat aiempi
pohjakoulutus ja osaaminen. 

Tule siis pois hiekkabunkkerista, etsi itsellesi
sopiva tutkinto, tarkasta hakuohjeet ja lähetä
hakemus jo tänään, opiskelu voi alkaa piankin!

Tutustu uusiin nettisivuihimme 

Tule Tavastiaan!
Kaikki tarjolla olevat tutkinnot ja koulutukset
löydät uusilta nettisivuiltamme kktavastia.fi.

Useimmat kevään ja kesän aikana haussa olevat
tutkinnot alkavat jo syksyllä. 

 
Kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä

palvelee Tavastian Ohjauspiste:
ohjauspiste@kktavastia.fi tai 03 6581 500

arkisin klo 8–16.
Tavastiassa osaat ja onnistut!

kktavastia.fi

Kasvata osaamista, opiskele uutta!
Tiesithän, että opiskelemaan hakeminen on nykyään paljon helpompaa kuin
golfaaminen? Opiskelemaan voi hakea jatkuvassa haussa joustavasti ympäri vuoden ja
opintoja voi suorittaa kätevästi myös työn ohessa. 

Työhyvinvointi kuntoon 
verkkokurssilla!

Työhyvinvointi on koko työyhteisön tehtävä
ja organisaation menestystekijä. Kun
voidaan hyvin, voidaan mitä vain. Tavastia
Koulutus järjestää Työhyvinvointikortti-
koulutuksia verkossa. Hyvän työpäivän
jälkeen on ilo lähteä porukalla golfaamaan!

Koulutustarjonnassamme on nyt myös
uutuuksia: aitoihin tilanteisiin pohjautuvat
asiantuntijoiden vetämät uhkatilanne-
koulutukset sekä naisten ja vanhusten
turvakurssit. Tarjolla on myös monenlaisia
muita lyhytkursseja sekä työvoima- ja
lupakorttikoulutuksia.

Katso kaikki työelämäpalvelumme ja
koulutustarjonta nettisivuiltamme
kktavastia.fi/tyoelamapalvelut
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Kenttämestarin

Kevät 2021
Teksti: Mika Uutela

K E N T T Ä M E S T A R I L T A

K ulunut talvi oli ken-
tän talvehtimisen kan-
nalta huono ja hyvä. 
Ennen joulua oli todella 
sateista ja märkää. 

Joulun jälkeen tuli lumipeite sulaan 
maahan. Viheriöiden talvehtimista 
seuratessa oli havaintona hyvä rakei-
nen ja hengittävä lumikerros, mutta 
sula viheriö sen alla. Sula maa pit-
kään jatkuvan lumipeitteen alla 
altistaa heinän erilaisille homekas-
vustoille. Hyvää oli se, että lumi pysyi 
koko ajan rakeisena eikä jääpoltetta 
tullut. Viheriöiden pienet vauriot kas-
vavat umpeen maan lämmitessä ja 
isompia alueita kylvetään. 

Toivottavasti tällä kaudella pelataan 
taas erittäin paljon kierroksia ja saa-
daan uusia harrastajia lajin pariin. 

Silloin, kun on paljon pelaajia, tapah-
tuu vaaratilanteita. Kentällemme on 
perustettu turvallisuusryhmä, joka 
kokoontuu muutaman viikon välein 
toimitusjohtajan johdolla. Siinä käsi-
tellään vaaratilanteita, joita pelaajat 
ja henkilökunta kohtaavat. Vaarati-
lanteista tulee ilmoittaa caddimaste-
rille. Ryhmä miettii niiden perusteella 
muutoksia, sillä tavoitteemme saada 
Tawastista turvallinen paikka kaikille.  

Kevään aikana on rakennettu rannan 
harjoitteluviheriön taakse aita, joka 
estää pallojen vierimisen järveen. 
Näin ollen omilla palloilla harjoit-
telu on huomattavasti mukavampaa. 
Ranta-aluetta on muutenkin selkey-
tetty leikkaamalla sinne kolme väy-
lää. Samanlaista matalaa aitaa on 
rakennettu myös rangelle estämään 

rullaavien pallojen matka tielle ja 
lammikkoon.

Rangen lyöntikatoksen rakentamista 
jatketaan sekä oman miehistön voi-
min että ulkopuolisia urakoitsijoita 
käyttäen. Monta muuttuvaa tekijää 
on vielä matkassa mukana, mutta 
toivottavasti kesäkuussa saamme 
uuden katoksen ja laitteiston käyt-
töön.

Suurin osa vanhoista työntekijöistä 
on tälläkin kaudella kentällä aherta-
massa, hyvä niin.

29.4 2021 yöllä satanut lumi maassa, 
lämpöä odotellessa.... n
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Kohti ennätyskesää 
Teksti: Jussi Luokomaa

KILPAILUTOIMIKUNNALTA

V iime kausi oli Tawast Gol-
fille loistava kilpailuiden 
osallistujamäärien suh-
teen ja tahti tuskin tulee 
laantumaan.

Olemme viime vuosina koittaneet 
toimikunnan kanssa pohtia, miten 
kilpailuihin saisi houkuteltua enem-
män pelaajia. Ikävä Covid-19 epide-
mia toi tuohon haasteeseen ratkaisun 
ikään kuin vahingossa, kun pelaaja-
määrät kasvoivat räjähdysmäisesti 
viime kesänä. Tämä näkyi myös kil-
pailuissa ja pelaajia riitti niin henkilö-
kohtaisissa kuin joukkuekisoissakin. 
Alkava kausi näyttäisi jatkavan siitä 
mihin edellinen sesonki jäi. Tätä kir-
joittaessa toukokuun 2. päivän Mem-
bers Only -kisaan on ilmoittautunut 
jo 60 paria eli 120 pelaajaa. On 
selvä trendi, että parikilpailut ovat 
se tämän hetken houkuttelevin peli-
muoto joka puolella Suomea. 

Ajat muuttuvat ja golfin kilpailukult-
tuuri siinä sivussa. Tämä näkyy myös 
tulosten syöttämisessä. Tulosten kir-
jaaminen korttiin on edelleen varma, 
joskin hidas tapa varsinkin tulosten 
laskennan kannalta. Viime kesänä 
Tawastissa oli jo täyttä häkää käy-
tössä myös sähköinen tulosten kirjaa-
minen ja vaikka pieniä haasteitakin 
ilmeni, palaute oli pääsääntöisesti 
positiivista. Alkavalla kaudella Nex 
Golfin mobiili-applikaatio kehittyy ja 
tulosten kirjaaminen helpottuu, kun 
jokaisen tawastilaisen Nex Golf app-

likaatiosta löytyy myös kilpailut eikä 
salasanoja tai linkkejä tarvitse enää 
erikseen lähetellä.

Aiomme myös ottaa avoimiin kilpai-
luihin käyttöön yli 60-vuotiaiden sar-
jan. Tälle oli kysyntää tuossa pari 
vuotta sitten ja viime kesän kokeilu 
oli rohkaiseva: kisoihin tuli muka-
vasti mukaan varttuneempaa väkeä, 
kun heille oli oma sarjansa. Tarkaste-
lemme myös mahdollisuuksia järjes-
tää tänä kesänä ”matalan kynnyksen 
kilpailuita” aloittelijoille sekä kaveri-
porukoille. Näistä tapahtumista tie-
dotamme lisää kesän mittaan.

Saimme helmikuussa iloisia uuti-
sia, kun Tawast Golfille myönnet-
tiin Naisten EM-kisat vuodelle 2023. 
Tämä on suuri kunnia ja osoitus kent-

tämme vetovoimasta. Tawast Golfilla 
on kiistattomat näytöt kansallisten ja 
kansainvälistenkin kisojen järjestä-
misestä. Reilun parin vuoden päästä 
on jälleen näytön paikka kansainvä-
listen vierailijoiden saapuessa kau-
niille kentällemme! Varmaa on, että 
tuolloin tarvitaan taas vapaaehtois-
ten vahvaa panosta. 

Kausi 2021 on siis alkanut positiivisissa 
merkeissä ja kisakalenteri on täynnä 
erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia 
henkilökohtaisista kisoista parikilpai-
luihin. Kannattaa tutustua kisatarjon-
taan jo nyt ja ilmoittautua mukaan, 
sillä tapahtumat täyttyvät nyt yllättä-
vän nopealla tahdilla.

Mukavaa kesän odotusta! n 
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Junioritoiminnan kehitystyö

On aloitettu
Teksti: 

JUNIOR ITOIMIKUNNALTA

V aikka harrastajamäärät 
ovat nousseet ja golfbuumi 
on kova, on junioreissa 
harrastajamäärät pysy-
neet maltillisina. Tawastilla 

onkin aloitettu jo viime vuonna junio-
ritoiminnan kehitystyö. Tavoitteena on 
rakentaa vahva harrastajapohja niin 
Tawastille kuin koko Hämeenlinnaan 
yhteistyössä muiden kenttien kanssa.

Tawastilla uskotaan vahvasti, että 
juniorimäärän kasvattaminen alkaa 
suuntaamalla toimintaa kouluikäisiin 
ja alle kouluikäisiin. Kun määrät kas-
vaa myös toiminta kehittyy. 

Tavoitteena on seuraavan viiden 
vuoden jaksolla saada täyteen 100 
harrastavaa junnua Hämeenlinnan 
alueelle ja Tawastille. Kasvun kautta 
saamme myös laajuutta tulevaisuu-
den kilpailijaksi ja urheilijaksi tähtää-
viin junioreihin.

Kehitystyön yhtenä hedelmänä 
Tawast Golfille on myönnetty OKM:n 
seuratukea 20000e. Tuki on haettu 
Tawast Golfin nimissä, mutta on 
Aulangon kanssa yhteinen haku ja 
projekti. Tämä mahdollistaa junio-
ritoiminnan Tawastin ja Aulangon 
yhteisen koordinaattorin palkkaami-
sen. Myönnetty tuki on kohdennettu 

vuodelle 2021. Tukea on haettu jo 
vuodelle 2022, jonka myöntämisestä 
päätökset tulevat myöhemmin. Nyt 
lähdetään yhdessä Aulangon kanssa 
suunnittelemaan tähän hakuproses-
sia ja koordinaattorin työn kuvaa.

Tawastin junioritoiminta 
uudistuu kesäksi 
monilta osin

Tawastin junioritoimikunta on ollut 
talven ajan aktiivisesti uudistamassa 
toimintaa ja tulevana kesänä junio-
reita näkyy kentällä ja harjoitusalu-
eilla vipeltämässä uusissa ryhmissä. 

Ryhmien uudistamistakin tärkeäm-
pänä on toiminnan sisällön uudis-
taminen missä jatkossa innostetaan 
enemmän junioreita kentälle pelaa-
maan ja kisailemaan. 

Ihan pienimmille uutena ryhmänä 
aloittaa MiniTiikerit. MiniTiikerit ovat 
lapsi-vanhempi ryhmä missä innos-
tetaan nuorimpia golffareita lajin 
pariin leikin ja pelien avulla. 

Tiikerit ovat harrastajamäärältään 
suurin ryhmä ja kaudella saadaankin 
nähdä 3 ryhmää kouluikäisiä pelu-
reita kehittymässä kentällä, harkka-
alueilla ja rangella.

Kilpailemiseen ja urheilijaksi kasva-
miseen tähtäävä harkkaryhmä Kil-
paTiikerit perustettiin tälle vuodelle. 
Toistaiseksi meillä ei kuitenkaan aktii-
visesti kilpailevia junioreita ole tähän 
ryhmäksi asti, joten tämä toiminto 
odottelee toistaiseksi käynnistymistä 
ja harrastajamäärien kasvua.

Tyttögolfareille on suunnitteilla oma 
ryhmänsä mistä tiedotamme heti kun 
voimme. Vapaaehtoisten ohjaajien 
rekrytointi on myös aloitettu uudes-
taan ja se tuottikin heti tuloksia. Joni 
Myllymaa (Tiikerit) ja Jari Vilmunen 
(Mini Tiikerit) aloittavat uusina ohjaa-
jina. 

Seuraavaksi junnut valtaavat kentän 
harjoittelualueet jo perinteisessä, ja 
ilmaisessa, Golfkoulussa 17-19.5. 
Golfleirejä järjestetään yhteistyössä 
Lasten Liikunnan tuen kanssa jälleen 
tänäkin kesänä kaksi. Golfkouluun 
ja leireille onkin jo hyvin ilmoittautu-
neita.

Ja muistakaahan myös osallistua 
Suunto Scrambleen. Killpailun tuotto 
ohjataan junioritoiminnan hyväksi.

Erittäin hyvää golfkesää kaikille! n

Mini Tiikerit vipeltävät kohta kehtällä
ja harjoitusalueilla.
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Junioreiden golfkoulu
Golfkoulu järjestetään vuosittain. Koulu on lapsille ensi askel lajiin. Kolmena iltana pääsee tutustumaan ohjatusti lajiin, jonka jäl-
keen mahdollisuus aloittaa tiikeriryhmissä viikoittainen harjoittelu. Vuonna 2021 golfkoulu järjestetään 17.-19.5. Golfkoulu on ve-
loitukseton. Maksuton Junnujen golfkoulu 2021. (17.-19.5.2021, klo 17:30-19:30). Mukaan mahtuu 75 pikkugolfaria 
(n. 6-13 vuotiaat) ilmoittautumisjärjestyksessä.

Golfleiri
Gol  eiri on viisi päivää (ma-pe) kestävä päiväleiri kaikille halukkaille. Päivä alkaa 8:00 aamupalalla, ja päättyy kello 15:00. 
Leiri toteutetaan yhdessä Lasten liikunnan tuen kanssa. Leiri 1: 7-11.6, Leiri 2: 14-18.6. 
Leirille ilmoittautuminen olli.tapola@tawastgolf.  

Kanes Junnuchallenge
Kanes Junnuchallenge on yhdessä Aulangon Golfklubin kanssa järjestetty junnukilpailukiertue. Osakilpailuita on viisi kappaletta.

Harjoitusryhmät
Minitiikerit, Lapsi vanhempi golf
1h viikossa. ohjaaja: Jari Vilmunen 
Kenelle: alle kouluikäiset lapset
Koska: Torstaisin kello 17:00-18:00
Ryhmän toiminta: Lapsi vanhemman kanssa, 
leikin varjolla golfpelin oppimista
Hinta: 99€, sisältää harjoitusmaksun molemmille 
sekä aikuiselle että lapselle
Kauden kesto: 15.5.-> koulujen alkuun
 
Tiikerit
1,5h 1 kerta viikossa. ohjaaja: Joni Myllymaa
Kenelle: kouluikäisille ikäryhmittäin ja tasoryhmittäin.
Koska: Keskiviikkoisin kello 18:00-19:30
Ryhmän toiminta: Gol  n pelin opettelu ja kehittäminen, 
liikuntataitojen opettelu ja kehittäminen
Hinta: 225€, 1 kerta viikossa. 350€, 2 kertaa viikossa. 
Hinta sisältää harjoitusmaksun, seuran peliasun, 
sekä jäsenmaksun
Kauden kesto: 1.5.-> syyskuun loppuun

Tiikerit 2
1,5h 1-2 kertaa viikossa. ohjaaja: Olli Tapola
Kenelle: 8-11 vuotiaille
Milloin: Tiistain ja torstaisin kello 17:00-18:30
Ryhmän toiminta: Gol  n pelin opettelu ja kehittäminen, 
liikuntataitojen opettelu ja kehittäminen
Hinta: 225€, 1 kerta viikossa. 350€, 2 kertaa viikossa. 
Hinta sisältää harjoitusmaksun, seuran peliasun, 
sekä jäsenmaksun
Kauden kesto: 1.5.-> syyskuun loppuun

       Tawast Gol  n

Junioritoiminta
Tawast Golf järjestää ympärivuotista junioritoimintaa. Kesäkauden ajan toimintaympäristönä on 
Tawast Golf, ja talvikaudella Pullerin halli.
Pääpaino on harjoituksissa lasten viihtyvyys, pelitaitojen sekä perusliikuntataitojen opettelu sekä 
kehittyminen. Tärkeintä on, että lapset ja nuoret viihtyvät gol  n parissa, saavat uusia kavereita ja 
elämyksiä sekä kenties läpi elämän kestävän hyvän harrastuksen. Mukaan pääsee missä vaiheessa 
vuotta tahansa.

Tiikerit 3
1,5h 1-2 kertaa viikossa. ohjaaja: Olli Tapola
Kenelle: 12-15 vuotiaille
Milloin: Tiistain ja torstaisin kello 18:30-20:00
Ryhmän toiminta: Gol  n pelin opettelu ja kehittäminen, 
liikuntataitojen opettelu ja kehittäminen
Hinta: 225€, 1 kerta viikossa. 350€, 2 kertaa viikossa. 
Hinta sisältää harjoitusmaksun, seuran peliasun
sekä jäsenmaksun
Kauden kesto: 1.5.-> syyskuun loppuun

Kilpatiikerit
5 kertaa viikossa. Valmentaja Olli Tapola
Kenelle: Kilpailuun ja huippu-urheiluun tähtääville 
junioripelaajille.
Ryhmän toiminta: Urheilijaksi kasvaminen, tavoitteellinen 
ympärivuotinen harjoittelu, kilpaurheilu, fysiikka harjoittelu
Hinta: 400€   5 kertaa viikossa. 2 kertaa ohjattua, 3 kertaa 
omatoiminen (1.5- 31.9), seuran peliasu, jäsenmaksu
Kauden kesto: Ympärivuotinen toiminta

Lisämaksusta:
Rajaton polettikortti koko kaudeksi 50€ 
(henkilökohtainen polettikortti lapselle)
Pelioikeus 130€ (2006 syntyneet ja nuoremmat)
Junioritoimintaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä
junnut@tawastgolf.  
tai
Olli Tapolam 044-3244343
olli.tapola@tawastgolf.  
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Kausi 2021

Senioreiden silmin
Teksti: Heikki Aaltonen

S E N I O R I T O I M I K U N TA

Viikkokisat
Jo 1990-luvun lopulta ovat Tawastin 
ja Aulangon seniorit käyneet kauden 
aikana keskenään erinäisen mää-
rän kilpailuja vuoroin toistensa ken-
tillä. Monien eri vaiheiden jälkeen nyt 
on enemmän tai vähemmän vakiin-
tunut käytäntö, jossa pelejä käydään 
yhteensä 12. 

Näistä 6 pelataan Tawastilla, 3 
Hugolla ja 3 Everstillä. Miehet ja nai-
set pelaavat omissa sarjoissaan, joita 
on molemmilla kaksi, 50 ja 70. Joka 
kisasta noteerataan sekä tasoituksel-
linen että tasoitukseton tulos, jolloin 
itse asiassa saadaan kaikkiaan 8 eri 
kilpailua, pelimuotoina vaihtelevasti 
pistebogey ja lyöntipeli. 

Jokaisesta osakilpailusta jaetaan 
sijoituspisteitä, naisissa 10 parhaalle 
ja miehissä 30 parhaalle. Kauden 
lopussa kunkin kohdalla huomioi-
daan 3 kisaa Tawastilla ja 3 Aulan-
golla (Hugolla tai Everstillä, ei väliä) 
ja eniten pisteitä keränneet palkitaan 
kauden päätöskisassa. Suosio on 
ollut hyvä, pelaajia per kisa 80-100. 

Noin 150 eri pelaajaa on osallistu-
nut vuosittain tapahtumaan ja suo-
rituskertoja on kertynyt yli 1 000. Ei 
ihme, että alkuvuodesta seurat sai-
vat tapahtuman järjestämisestä kun-
niamaininnan! Kilpailu ei ole ihan 
niin intohimoinen kuin aluetour tai 
valtakunnalliset tapahtumat, joten 
vähemmänkin kilpailleille se on oiva 
paikka päästä vertaamaan omia tai-

toja muiden kanssa ns. kilpailutilan-
teessa. Kun senioreiden ikäraja on 
50, tarkoittaa se, että tänä vuonna 
kilpailuihin voivat ottaa osaa 1971 
ja aikaisemmin syntyneet. Sillä ei ole 
väliä mihin aikaan vuodesta tuon 50 
saavuttaa. Kilpailut pelataan arkipäi-
visin, enimmäkseen keskiviikkoisin, 
joten se luonnollisesti hiukan rajoit-
taa työssäkäyvien mahdollisuutta 
osallistumiseen. Tämä on käytännön 
sanelema juttu, viikonloput kun ovat 
niin täynnä kaikenlaisia muita tapah-
tumia kentillä.

Seuraottelut
Perinteisiä seuraotteluja meillä kolme. 
Toukokuun lopulla, 24.5 mennää 
Nurmijärven vieraaksi. Joukkue 
koostuu n.5 nais- ja n.11 miesseni-
orista (16). Pelimuoto on poikkeuk-
sellisesti tasoituksellinen lyöntipeli. 
Lopputulokseen lasketaan 10 (3+7) 
parasta kummastakin joukkueesta.

Kesäkuun 2 päivä tulevat kurklaiset 
meille kylään. Joukkueessa pelaa 
samoin n.5+n.11(16) henkeä, mutta 
pelimuoto on taasoituksellinen piste-
bogey. Joukkeen tulokseen lasketaan 
8 parasta (väh 2 naispelaajaa).

Elokuun 3 päivä saapuvat kotkalai-
set Tawastiin. Tämä kisa on pelattu 
perinteisesti sangen suurella jou-
kolla. Alunperin oli 10+15, mutta 
viime vuosina pelaajia on ollut yli 30 
per joukkue. Pelataan yhteislähtönä 



  Tawastin Tuulet   1 / 2021        |        15  

pistebogeyta. Lopputulos koostuu 13 
(5+8) pelaajan tuloksista.

Kaikki nämä kisat ovat tawastilai-
sille maksuttomia, ne kustannetaan 
toimikunnan käyttövaroista. Nur-
mijärvelle mennään omilla autoilla 
(kimppakyydeillä). Kaikissa kisoissa 
on tarjolla myös lounas. Ilmoittautu-
minen tapahtuu Tawastin kilpailuka-
lenterissa.

Ryder Cup
Jo yhdeksänä vuonna on kesän 
lopulla pelattu TawG:n ja AGK:n 
senioreiden välillä oma pienimuotoi-
nen Ryder Cup. Joukkueissa on 4+6 
pelaajaa. Ensimmäisenä päivänä 
pelataan 5 Four Ball Best Ball ottelua 
ja toisena päivänä 10 Single-ottelua. 
Pelit pelataan ilman tasoituksia rei-
käpelinä. Jaossa on siis yhteensä 15 
pistettä. Tawast on ollut hiukan his-
kan päällä, voitot 7-2. Tänä vuonna 
peli pelataan meidän kotikentällä. 
Joukkueen valitsee toimikunta.

Kaupunkiottelu 
Hämeenlinna 
- Hyvinkää
Perinteinen kaupunkiottelu Hämeen-
linnan ja Hyvinkään välillä käydään 
heinäkuun 1 päivänä. Järjestelyvuo-
rossa on AGK ja kisa pelataan luon-
nollisesti Everstillä. Tässä pelissähän 
ottavat mittaa toisistaan yhdistetty 
TawG/AGK ja HyG/KyG. Joukkueissa 
pelaa kustakin seurassa 3 naista ja 5 
miestä. Pelimuoto on lyöntipeli hcp. 
Lopputulokseen otetaan mukaan 8 
parhaan tulos siten, että näiden jou-
kossa on vähintään 2 naispelaajaa. 
Tähän otteluun joukkueen nimittää 
senioritoimikunta.

10 seuraa
Vuosien ajan on pelattu alunperin 

7 seuran, mutta nykyään 10 seu-
ran kesken yhteistä kilpailua kerran 
vuodessa kunkin seuran vuorollaan 
toimiessa isäntänä. Ringissä on 
mukanan nyt Aulanko, Tampere, 
Tawast, Kuusankoski, Messilä, Vieru-
mäki, Lahti, Asikkala, Hartola ja Iitti. 
Viime vuonna piti pelattaman Mes-
silässä mutta Korona kaiken muut-
taa voi. Kisa peruttiin ja nyt yritetään 
uudelleen. Ajankohta on yleensä syys-
kuun eka viikko. Joukkueen valitsee 
toimikunta viikkokisojen menestyk-
sen perusteella. Joukkueessa pelaa 4 
naista ja 8 miestä kussakin joukku-
eessa, joten on kyse varsin suuresta 
tapahtumasta. Pelimuoto on pistebo-

gey hcp. Lopputulokseen lasketaan 2 
nais- ja 6 miespelaajaa. Matkustus 
omilla autoilla (kimppakyyti).

SM-kisat
Menneinä vuosina Tawast on ollut 
hyvin menestyksekäs senioreiden 
SM-kisoissa. Ei tarvitse paljoakaan 
liioitella kun sanoo, että seuran 
menestys SM-tasolla on paljolti ollut 
juuri senioreiden varassa. Kunn-
nianhimoisena tavoitteena on jatkaa 
samalla tiellä. Senioritoimikunta pyr-
kii tukemaan näitä tavoitteita osal-
listumalla pienellä osin yksittäisten 
pelaajien kustannuksiin. SM-kisojen 

Naiset 50v.
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henkilökohtaiset osallistumismaksut 
korvataan täysimääräisenä sijoituk-
sesta riippumatta. Kaikkiin sarjoihin 
pyritään saamaan myös joukku-
eet. Joukkueiden osallistumismaksut 
luonnollisesti myös korvataan. Mikäli 
osallistujia on 3, nimetään yksi jouk-
kue, jos 6 niin kaksi. Jos osallistujia on 
jokin muu määrä nimeää toimikunta 
joukkueen (joukkueet) periaatteessa 
seuraavin perustein: lasketaan yhteen 
viikkokisojen sijoitukset, alueTourin 
sijoitukset jaettuna 1,5:llä ja valta-
kunnallisen Tourin sijoitukset jaettuna 
2:lla. Saatu summa jaetaan osallis-
tumiskilpailujen lukumäärällä. Jouk-
kue nimetään saadun osamäärän 
mukaan pienimmästä suurimpaan. 
Pelkkä viikkokisojen osallistuminen ei 
riitä joukkueeseen pääsyyn. Kaiken-
kaikkiaan näyttöä osaamisestta pitää 
olla enemmän kuin yhden kilpailun 
osalta. Toimikunta pidättää itsellään 
oikeuden käyttää myös tarvittaessa 
villiä korttia joukkueen valinnassa.

Pienenä porkkanana kilpailukoke-
musten kartuttamiseksi myös valta-
kunnallisen Tourin osanottomaksut 
korvataan mikäli pelaaja sijoittuu ko. 
kisassa parhaaseen kolmannekseen.

Korvausten saamiseksi pelaajan 
tulee esittää yhdistyksen matkalasku-
lomakkeella tehty selvitys kisatapah-
tumasta tarvittavine tietoineen sekä 
kuitti maksusta. Lomake toimitetaan 
toimikunnan vetäjälle tarkistattavaksi 
ja hän toimittaa sen sitten viipymättä 
edelleen seuran toimistoon mak-
satusta varten. Huom! Vain osan-
ottomaksut korvataan, ei matkoja, 
majoituksia, poletteja, kärryjä tai 
mitään muitakaan vastaavia kuluja.

Valvonta
Monen vuoden ajan seniorit ovat 
rahoittaneet osan toiminnastaan 
huolehtimalla kentän valvonnasta. 
Tätä on tarkoitus jatkaa myös tule-

valla kaudella. Valvojaringissä on 
25-30 henkeä. Jolloin oma vuoro 
sattuu kauden aikana vain 3-4 ker-
taa. Vuoron pituus kolmisen tuntia 
joko aamu- tai iltapäivällä. Huomat-
tava osa valvojista on ollut samaa 
joukkoa vuodestas toiseen, mutta 
myös uudet halukkaat ovat tervetul-
leita. Hyvä keino perehtyä kentän toi-
mintaan muutenkin kuin pelaajan 
silmin. Tehtävään tarvittava koulutus 
hoidetaan ennen kauden alkua, joten 
osaamisesta ei tarvitse kantaa huolta. 
Tämä ei ole mitään tähtitiedettä vaan 
maalaisjärjen soveltamista. Raha-
palkkaa ei makseta mutta valvon-
tapäivänä tarjotaan kahvit ja pientä 
haukattavaa.

Omat kisat
Aina ovat seniorit pelanneet kauden 
aikana myös oman reikäpelimesta-
ruutensa. Niin myös täbä vuonna. 
Sekä naiset että miehet pelaa-
vat sulassa sovussa yhdessä. Pelaa-
jien taitoja tasatraan pelaamalla kisa 
osatasoituksin, joka sinänsä on hiu-
kan keinotekoinen reikäpeliin. Näin 
menetellen yritetään kuitenkin houku-
tella kisaan mukaan mahdollisimman 
suuri joukko senioreita. 

Reikäpelihän on itse asiassa golfin 
alkuperäinen pelimuoto. Ja täysin eri 
peli kuin yleisimmin pelattu lyöntipeli. 
Voit hävitä reiän tai kaksi mutta voittaa 
siitä huolimatta pelin. Voit ottaa ris-
kejä, joita lyöntipelissä et ikinä ottaisi 
ja hämätä vastustajaasi antamalla eri-
pituisia putteja ja toisaalta vaatimalla 
viimeistelemään alle puolimetrisetkin. 
Nyt siis joukolla mukaan. Pelaajathan 
sijoitetaan kaavioon, joka perustuu 
lukusarjaan 2-4-8-16-32-64. Mikäli 
osanottajia on joku muu määrä tar-
koittaa se osalle pelaajia vapaata 
ensimmäistä kierrosta. Tätä ei kuiten-
kaan pelaajien tarvitse murehtia, tie-
totekniikka hoitaa.

Kaiken tämän lisäksi Tawastin seniorit 
pelaavat syyskuun lopulla oman kau-
den päätöskisansa.Osanottajamäärä 
tähän kisaan on noussut vuosi vuo-
delta ja hipoo nykyään 60 pelaajan 
rajaa. Onhan tämä monelle kauden 
viimeinen mahdollisuus tavata hyviä 
golfystäviä ennen talvihorrokseen vai-
pumista. Pistebogeyta pelataan ja 
mukana on myös joukkuekisa sekä 
erikoiskilpailuja. Ja leppoisaa tunnel-
maa runsain mitoin.

Lopputulema
Siis ei mitään uutta auringon alla. 
Samoilla nuoteillamennään kuin 
ennenkin, tutusti ja turvallisesti. Yksi 
iso tapahtuma meillä on tiedossa 
ensi kesänä. Tawastilla pelataan M65 
sarjan SM-kisa. Sen kunnialla läpi-
viemiseksi tarvitaan jonkin verran 
vapaaehtoisia. Onkin sangen toivot-
tavaa, että kun kutsu kuuluu monet 
voisivat vastata siihen positiivisesti. 
Tawastilla on kova maine isojen kisojen 
järjestelyistä, siitä todisteena vuodelle 
2022 meille myönnetty naisten jouk-
kue-EM-kilpailu! Silloin niitä vapaaeh-
toisia vasta tarvitaankin. Nyt on hyvä 
aika pieneen harjoitteluun. n

Ei lähelläkään vettä!
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Tue kalastajien työtä: valitse
ostoskoriisi kotimaista luonnonkalaa!

Tutustu kampanjaan: 

KALASTAJALLE 
  KIITOS!  KIITOS!

 

 Lue lisää kampanjasta:
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Midipelaajien

Uudet tuulet
Teksti: Kalle Ahtiainen,

ja Karri Sahla

E D U S T U S P E L A A J A T

A amulla kirjoittaessamme 
tätä juttua ja samalla kat-
soessamme ikkunasta 
ulos, näkyy siellä pak-
kasyön jäljiltä ohut vaa-

lea kerros lunta ruohon päällä. Tästä 
huolimatta golfkausi ja kilpagolf-
kausi 2021 on jo alkanut.

Tawastin rangen avauduttua oli 
hienoa huomata, kuinka paljon 
innokkaita pallonlyöjiä oli löytänyt 
Tawastiin heti alkukaudesta. Välillä 
hyisistäkin olosuhteista huolimatta 

usein sai jopa jonottaa omaa lyön-
tivuoroa. Tämä oli kuitenkin positii-
vinen ”ongelma”. Golf näyttää lajina 
jatkavan yhtenä korona-ajan voitta-
jana.

Edustuspelaajien, kuten varmasti 
kaikkien muidenkin pelaajien osalta, 
kauteen valmistautuminen on ollut 
vähintäänkin erikoinen ja erilainen 
verrattuna aiempiin vuosiin. Aika 
pieni porukka meistä pystyi enem-
män tai vähemmän säännölliseen 
harjoitteluun talvikauden aikana ja 

ulkomaan pelimatkat jäivät teke-
mättä. 

Suomessa kilpagolf koki todella suu-
ren muutoksen kaudelle 2021. Alka-
valle kaudelle Mid Tourin ikäraja 
laski 25 vuoteen, joka on herättänyt 
runsaasti keskustelua puolesta ja vas-
taan. Muutos koski niin miesten kuin 
naisten kiertueita. Keskeisenä syynä 
muutokselle Suomessa oli Euroopan 
golfliiton EGA:n viime vuonna loppu-
vuodesta tekemä päätös midien ikä-
rajan pudottamisesta 30 vuodesta 25 
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neelle kaudelle Mid Tourilta yhden 
henkilökohtaisen mitalin sekä jouk-
kue-SM-mitalin. Edustuspelaajien 
aktiivinen osallistuminen kiertueelle 
on hieno ja todella tärkeä juttu saa-
vuttaaksemme asettamamme tavoit-
teen. Vinkkinä muuten, että Tawastin 
midien kiertue-elämää voi tarkkailla 
ajan hengen mukaisesti myös Insta-
gramissa, ottamalla seurantaan tilin 
tawg_mid. 

Tawastista Mid Tourin kauden avaus-
osakilpailuun, Vuosaaren (24. - 25.4.) 
loistokuntoiselle links-kentälle, start-
tasi kuusi pelaajaa. Kaikki yllä luetel-
lut pelaajat eivät olleet vielä mukana 
kauden avauksessa, mutta tietojen 

mukaan Wiurilassa toukokuun puo-
lessa välissä nähdään myös muita 
Tawast Golfin kärkipelaajia. Avaus-
kilpailun tuloksia voidaan luonnehtia 
kaksijakoisiksi. Kaikki mukana olleet 
pelaajat (Nukari (12.), Helén (37.), 
Sahla (37.), Seppänen (56.), Eerola 
(68.), Juvonen (68.)) pääsivät lau-
antain kierroksen jälkeen jatkoon ja 
kuittasivat näin myös kauden avaus-
pisteet, mutta kärkisijat jäivät vielä 
kauden avauksessa saavuttamatta. 
Erittäin kovissa olosuhteissa pela-
tun kilpailun voitto vietiin tuloksella 
+1 (69, 76), joka tulee luultavasti 
olemaan kauden ainoa osakilpailu, 
jossa voittoon riittää parin ylittävä 
tulos. Vuosaaren pitkällä kentällä - 
kovan pohjoistuulen lisäksi - taivaalta 
tuli kilpailun aikana tavaraa kaikissa 
mahdollisissa olomuodoissa, kun 
jäätävä vesisade vaihtui välillä rän-
näksi ja rakeiksi. 

Osallistujissa aiemmin mainittu ikä-
rajan lasku näkyy heti ensimmäisen 
kilpailun osalta, kun Vuosaaren osa-
kilpailuun ilmoittautui 218 pelaajaa 
ja näin ollen monta halukasta jäi kil-
pailun ulkopuolelle. Suuren pelaaja-
määrän vuoksi kilpailuun järjestettiin 

vuoteen. Aiemmin muutama vuosi 
sitten ikäraja oli pudonnut 35 vuo-
desta 30 vuoteen. 

EGA ei ole avannut tarkemmin pää-
töksen taustoja, mutta esimerkiksi 
Yhdysvalloissa midien ikäraja on 
ollut jo pitkään 25 vuotta. Ratkaisulla 
pyritään yhdenmukaistamaan muun 
muassa yliopistopelaajien urapolkua 
kansallisuudesta riippumatta, ja luo-
maan yhteisiä pelisääntöjä kaikille 
maille. Ikärajan lasku 25 vuoteen toi 
uusille ”keski-ikäisille” mahdollisuu-
den tulla mukaan jo aiemmin erittäin 
suositulle ja kovatasoiselle kiertu-
eelle. Mid Tourilla on, kovasta kilpai-
lusta huolimatta, erittäin hyvä henki 
ja pelaajalähtöinen lähestyminen 
järjestelyissä. Ikärajan laskun odote-
taan tuovan myös rajua tason nou-
sua koko kiertueelle. 

Tawast saa uudistuksen myötä Mid 
Tourille mukaan todella monta 
kovaa tekijää taistelemaan pisteistä 
ja kärkisijoista. Mukana ovat lähes 
kaikki Tawastin kärkinimet ja seu-
raavat pelaajat ovat ilmoittaneet 
pelaavansa ainakin osan kiertueen 
kilpailuista: Antti "Ana" Ahava, Kalle 
"Kotkotin" Ahtiainen, Jonne ”Palo-
kärki” Eerola, Marko "Robotti" Helén, 
Harri "Asikainen" Juvonen, Sauli 
"Sadepisara" Lehtinen, Karri "Kyy" 
Lehto, Tuomas "Boris" Nukari, Henri 
"Komeetta" Nylander, Karri "Gyproc" 
Sahla ja Aleksi "Viikunahillo" Seppä-
nen. Nimilista on sen verran kovaa 
tekoa, että tawastilaisilla on todelli-
nen mahdollisuus haastaa aiemmin 
suurilla pelaajamäärillä joukkuepis-
teiden kärkisijoja miehittäneet pää-
kaupunkiseudun seurat. 

Viime kauden lopuksi asetimme 
edustusjoukkueessa kunnianhimoi-
set tavoitteet, joista ei vielä kovin pal-
joa olla ääntä pidetty, mutta tässä 
ne nyt julkistetaan. Tawastin edus-
tusjoukkue asetti tavoitteekseen alka-

Jonne Eerola.

Tawastin edustusjoukkue 
asetti tavoitteekseen 

alkaneelle kaudelle 
Mid Tourilta yhden 

henkilökohtaisen mitalin 
sekä joukkue-SM-mitalin.
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erillinen yhden kierroksen karsinta, 
johon siihenkin ilmoittautui lähes 
100 pelaajaa. Pelkkään karsintaan 
pääsemisen tasoitusrajaksi muodos-
tui 2,9, joka kertoo osaltaan jotain 
nykyisestä tasosta ”midi-ikäisissä". 
Vuosaareen mukaan otettiin mukaan 
156 pelaajaa. Mainittakoon tässä 
yhteydessä vielä, että ilman katego-
riaa olevien pelaajien tasoitusrajaksi 
kilpailuun pääsylle muodostui +0,8. 
Kun vielä kohta alkava Finnish Tour 
saadaan käyntiin, niin sitten on kausi 

alkanut toden teolla edustuspelaa-
jien osalta. Finnish Touria edustus-
pelaajista tulevat pääkiertueenaan 
pelaamaan näillä näkymin ainakin 
Tuomas Nukari ja Aleksi Seppänen 
sekä naisissa Kerttu Hiltunen, joten 
menestysmahdollisuudet ja -tavoit-
teet on asetettu korkealle myös Suo-
men ykköskiertueella.

Kaikille edustuspelaajillemme paljon 
tsemppiä kauden koitoksiin ja kat-
sotaan sitten syksyllä yhdessä, miten 

onnistuimme tavoitteidemme suh-
teen…Toivotamme kaikille tawasti-
laisille loistavaa golfkesää! n

Harri Juvosen 300m draivi 
lähtemässä Vuosaaressa.
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ERGONOMIA KUNTOON ERGONOMIA KUNTOON 
CONTOUR -TUOTTEILLA.

Kiusaako hiirikäsi tai onko niska jumissa?

Kokeile veloituksetta: www.contourdesign.fi

Tekemällä eagelin väylälle 10. kaudella 2021 

voittaa Contour TravelKitin, arvo 545,-!

(Ergonominen etätyö -tuotepaketti) 

Contour-jälleenmyynti ja 
koekäyttötuotteet:

Poltinahontie 11   •   13130 Hämeenlinna
Tehtaankatu 11  •  11710 Riihimäki

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



Toimiston palsta
Caddiemasterin aukioloajat
Viime kauden caddiemasterit: Tuomas, Emma, Ulla, Maiju, Felix ja Venla 
palkittiin Tawast Golf RY:n hallituksen toimesta, seuran arvostetuimmalla 
palkinnolla, Sepon Lautasella, ansiokkaasta työstä Tawast Golfin palvelui-
den hoitamisessa. Tänä vuonna saamme nauttia jälleen pääosin samojen 
tuttujen caddiemastereiden palvelusta. 
Caddiemasterin aukioloajat ovat klo 8.00-18.00. Kesäkuun alusta seson-
gin loppuun avaamme aamuisin jo klo  7.00. 
Ajanvaraus on käytössä sesonkiaikaan klo 6.00 lähtien, voit vahvistaa 
aamukierrokset 9 reiän jälkeen. Iltaisin caddiemaster 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 2021
Osakkeenomistajien osakaskortit voi noutaa caddiemasterilta. Osa-
kaseduista voit katsoa tarkemmin Tawastin nettisivuilta kohdasta osakas-
edut. 
Henkilökohtaisen pelioikeuden voi edelleen vaihtaa 20 erilliseen golfkier-
rokseen, jotka lataamme sähköiselle latauskortille. Latauskortti on uudel-
leen 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.  
Pyydämme ilmoittamaan osakkeiden pelioikeuksien käyttäjät, jotta saam-
me ajanvarauksen toimimaan. Ilmoitus on tehtävä joka vuosi. 

Ajanvaraus
Osakkeenomistajan voivat varata lähtöaikoja 14 päivää etukäteen. Pe-
lioikeuden haltijat voivat varata aikoja 7 päivää etukäteen. Aulangon 
lisäpelioikeudella pelaavilla 5 päivää etukäteen ja vieraspelaajilla va-
rausoikeus on 3 päivää. 
Tasatuntiajat ovat varattavissa edellisenä iltana klo 20.00 Nexgolfin kaut-
ta. Pelaajalla voi olla vain 5 aktiivista varausta saman aikaisesti.
Osoitteessa tawg.nexgolf.fi voi itse varata aikoja ja ilmoittautua kilpai-
luihin ja myös maksaa kilpailumaksut. 
Omat ajanvaraustunnukset saa caddiemasterilta tai toimistosta tawast@
tawastgolf.fi. 

Yritysosakkeiden käyttäjät voivat myös varata aikoja netin kautta. Pelaa-
jille jotka ovat D-yritysosakkeen käyttäjinä, pelioikeus varautuu automaat-
tisesti. Vieraiden kohdalle valitaan osakkeen numero käyttöön jo aikaa 
varatessa ajanvarausikkunassa olevasta kohdasta - Näytä / piilota peli-
lippu- ja sarjakorttitiedot. Caddiemasterilta saa tarvittaessa lisäneuvoja. 
Mikäli joudut perumaan ajan teethän sen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen varattua aikaa. Jos varaa-
mastasi tiiajasta jää joku pelaaja pois tai pelaaja vaihtuu, myös siitä on 
ilmoitettava caddiemasterille hyvissä ajoin etukäteen. Puutumme peruutta-
mattomiin aikoihin todella tarkasti. 

NexGolf Premium Mobiilisovellus 
jäsenetuna
Haluamme parantaa jatkuvasti jäsenetuja ja luoda mahdollisimman hy-
vän asiakaskokemuksen jäsenillemme.
Tawast Golf tarjoaa kaikille jäsenilleen NexGolf -mobiilisovelluksen 
PREMIUM version veloituksetta. 

Peliaikojan varaamisen ja kilpailuihin ilmoittautumisten lisäksi lisäksi 
käytössäsi on muun muassa mobiili tuloskortti, tilastointimahdollisuus, 
lyönnin pituuden mittaus sekä My Tour -kaverikisojen järjestäminen, 
skineistä lähtien.
Mikäli haluat muokata jäsentietojasi, hallinnoida asetuksiasi sekä selata 
laskujasi, tulee sinun käyttää NexGolfia tietokoneesi nettiselaimella (tai 
esim. isolla tabletnäytöllä).  
Olemme ottaneet kentällemme koko jäsenistön käyttöön NexGolf Mobii-
lisovelluksen Premium-tason.
NexGolf App Premium -tasolla pääsette käyttämään NexGolf Mobii-
lisovellusta täysimääräisesti, eli käytössänne ovat kaikki sovelluksen omi-
naisuudet.

NexGolf Premium Mobiilisovellus
• Kätevä ja nopea ajanvaraus 
 - Omat listat ja pelaajamuistiinpanot
 - Omat kommentit
 - Varauksen vahvistaminen

• Mobiili tuloskortti
 - Harjoitus- ja tasoituskierrokset suoraan NexGolfiin
 - Basic-moodi
 - Advanced-moodi, jossa näppärä tilastointimahdollisuus   
     väylän tapahtumista 
     - varjostatistiikat kertovat tilastollisen     
         toteuman kauden aiemmilta kierroksilta
• My Tour -kaverikisojen järjestäminen ja tulospalvelu
 - myös Skins
• Lyönnin pituuden mittaus
• Kilpailuihin ilmoittautuminen helposti ja nopeasti
 - Mobiili kilpailumaksujen maksaminen

NexGolf Premiumiin sisältyvä mobiilisovellus on ylivoimainen työ-
kalu jokaiselle aktiiviharrastajalle. Appilla hoidat kätevästi kaik-
ki harrastukseesi littyvät avaintoiminnot muutamalla kosketuksella! 
NexGolf-mobiilisovelluksen saat ladattua puhelimeesi sovelluskaupasta 
NexGolf-hakusanalla.
Sovellukseen kirjautuminen tapahtuu samoilla tunnuksilla, kuin seuramme 
ajanvaraukseen eli jäsennumerolla, salasanalla ja seuratiedollamme.

Muuta
Tarkista sähköpostiosoitteesi, jotta saat uutiskirjeet ja muut tiedotteet itsel-
lesi! Voit päivittää tasoituksen itse nexgolfista, tai esim. Golf Gameboo-
kista. 

Kilpailumaksujen maksaminen 
etukäteen
NexGolfin kautta voidaan hyödyntää NexPay ominaisuutta, josta voi-
daan myös mahdollistaa kilpailumaksujen maksaminen niin vieraspelaa-
jille, kuin omille jäsenille, jolloin rahaliikenne voidaan siirtää lähes koko-
naan verkkoon, mikäli siihen on tarvetta. Tämä ominaisuus mahdollistaa 
myös sen, että kilpailuaamuina saamme palvelun nopeammaksi ja pe-
laajilla jää enemmän aikaa taktiikan luomiseen tai aamukahvin nauttimi-
seen. Tulemme käyttämään tätä mahdollisuutta jälleen seuran kilpailuissa.
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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 €. Sarjakortit ovat voimassa pelikauden 2021 loppuu asti. Sarjakortin voi jakaa myös 
yhdeksän reiän kierroksiin. Sarjakortit eivät ole nimettyjä, joten voit käyttää korttia myös muiden pelaajien kierroksiin.

Vuokrapelioikeudet kaudelle 2021
Aikuisten pelioikeus 790€.

Nuorisopelioikeudet kaudelle 2021
490€  1990 -1999 syntyneet
280€  2000-2001 syntyneet
180€  2002-2004 syntyneet
130€  2005 syntyneet ja nuoremmat

Tiilaaksopassi 169€

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

Vuokraushinnasto
Golfauton vuokra                         45 € /kierros 
Pelioikeutetuilta   30 €/kierros
10-kortti pelioikeutetuille  250 €
Jos vuokraat auton vähintään 30 kertaa, niin hinta on 20€/kierros
Koko kauden henkilökohtainen autovuokra 1000€/vuosi

Bagikaappi   
Bägikaappeja on vielä hyvin vapaana kaudelle 2021, omille jäseneille, osakkaille ja pelioikeuden haltijoille.
Hinta 50€/kausi.

Sähkökärryn latauspaikka 60 € omille jäsenille
Golfauton säilytyspaikka  120 € (sis.sähkö)
Golfauton säilytyspaikka  90 € 

Jäsenmaksut
2021 liittyvät uudet jäsenet 70€
2003 syntyneet ja nuoremmat 25 €
2001-2002 syntyneet 52 €
Aikuinen 104 €

Hinnasto 2021  •  Hinnasto 2021  •   Hinnasto 2021 •   Hinnasto  

AGK lisäpelioikeus 150€ osakas / 250€ vuokrapelaaja.
5 - kentän vaihto-oikeus 79€.
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Lue pelitasoituksesi siitä alapuolella olevasta sarakkeesta joka vastaa sitä tiitä, jolta aiot tällä kertaa pelata.

Läs ditt spel handicap från den kolumn nedan som representerar det tee du tänker spela denna gång. 

Read your Course Handicap from the column below representing the tee you are going to play this time.

CR
SLOPE

tarkka tasoitus pelitasoitus

CR
SLOPE

tarkka tasoitus pelitasoitus

CR
SLOPE

tarkka tasoitus pelitasoitus

11 / 2013

naiset, par 72

76,9
145

74,4
140

72,4
135

 -4,2 - -3,5 0 -4,7 - -4,0 -3 -4,1 - -3,3 -4
 -3,4 - -2,7 1 -3,9 - -3,2 -2 -3,2 - -2,5 -3
 -2,6 - -1,9 2 -3,1 - -2,4 -1 -2,4 - -1,6 -2
 -1,8 - -1,1 3 -2,3 - -1,6 0 -1,5 - -0,8 -1
 -1,0 - -0,4 4 -1,5 - -0,8 1 -0,7 - 0,0 0
 -0,3 - 0,4 5 -0,7 - 0,0 2 0,1 - 0,9 1
 0,5 - 1,2 6 0,1 - 0,8 3 1,0 - 1,7 2
 1,3 - 2,0 7 0,9 - 1,6 4 1,8 - 2,5 3
 2,1 - 2,8 8 1,7 - 2,5 5 2,6 - 3,4 4
 2,9 - 3,5 9 2,6 - 3,3 6 3,5 - 4,2 5
 3,6 - 4,3 10 3,4 - 4,1 7 4,3 - 5,1 6
 4,4 - 5,1 11 4,2 - 4,9 8 5,2 - 5,9 7
 5,2 - 5,9 12 5,0 - 5,7 9 6,0 - 6,7 8
 6,0 - 6,7 13 5,8 - 6,5 10 6,8 - 7,6 9
 6,8 - 7,4 14 6,6 - 7,3 11 7,7 - 8,4 10
 7,5 - 8,2 15 7,4 - 8,1 12 8,5 - 9,2 11
 8,3 - 9,0 16 8,2 - 8,9 13 9,3 - 10,1 12
 9,1 - 9,8 17 9,0 - 9,7 14 10,2 - 10,9 13
 9,9 - 10,5 18 9,8 - 10,5 15 11,0 - 11,8 14
 10,6 - 11,3 19 10,6 - 11,3 16 11,9 - 12,6 15
 11,4 - 12,1 20 11,4 - 12,1 17 12,7 - 13,4 16
 12,2 - 12,9 21 12,2 - 12,9 18 13,5 - 14,3 17
 13,0 - 13,7 22 13,0 - 13,8 19 14,4 - 15,1 18
 13,8 - 14,4 23 13,9 - 14,6 20 15,2 - 15,9 19
 14,5 - 15,2 24 14,7 - 15,4 21 16,0 - 16,8 20
 15,3 - 16,0 25 15,5 - 16,2 22 16,9 - 17,6 21
 16,1 - 16,8 26 16,3 - 17,0 23 17,7 - 18,4 22
 16,9 - 17,6 27 17,1 - 17,8 24 18,5 - 19,3 23
 17,7 - 18,3 28 17,9 - 18,6 25 19,4 - 20,1 24
 18,4 - 19,1 29 18,7 - 19,4 26 20,2 - 21,0 25
 19,2 - 19,9 30 19,5 - 20,2 27 21,1 - 21,8 26
 20,0 - 20,7 31 20,3 - 21,0 28 21,9 - 22,6 27
 20,8 - 21,5 32 21,1 - 21,8 29 22,7 - 23,5 28
 21,6 - 22,2 33 21,9 - 22,6 30 23,6 - 24,3 29
 22,3 - 23,0 34 22,7 - 23,4 31 24,4 - 25,1 30
 23,1 - 23,8 35 23,5 - 24,2 32 25,2 - 26,0 31
 23,9 - 24,6 36 24,3 - 25,1 33 26,1 - 26,8 32
 24,7 - 25,4 37 25,2 - 25,9 34 26,9 - 27,7 33
 25,5 - 26,1 38 26,0 - 26,7 35 27,8 - 28,5 34
 26,2 - 26,9 39 26,8 - 27,5 36 28,6 - 29,3 35
 27,0 - 27,7 40 27,6 - 28,3 37 29,4 - 30,2 36
 27,8 - 28,5 41 28,4 - 29,1 38 30,3 - 31,0 37
 28,6 - 29,3 42 29,2 - 29,9 39 31,1 - 31,8 38
 29,4 - 30,0 43 30,0 - 30,7 40 31,9 - 32,7 39
 30,1 - 30,8 44 30,8 - 31,5 41 32,8 - 33,5 40
 30,9 - 31,6 45 31,6 - 32,3 42 33,6 - 34,4 41
 31,7 - 32,4 46 32,4 - 33,1 43 34,5 - 35,2 42
 32,5 - 33,1 47 33,2 - 33,9 44 35,3 - 36,0 43
 33,2 - 33,9 48 34,0 - 34,7 45 36,1 - 36,9 44
 34,0 - 34,7 49 34,8 - 35,5 46 37,0 - 37,7 45
 34,8 - 35,5 50 35,6 - 36,4 47 37,8 - 38,5 46
 35,6 - 36,3 51 36,5 - 37,2 48 38,6 - 39,4 47
 36,4 - 37,0 52 37,3 - 38,0 49 39,5 - 40,2 48
 37,1 - 37,8 53 38,1 - 38,8 50 40,3 - 41,0 49
 37,9 - 38,6 54 38,9 - 39,6 51 41,1 - 41,9 50
 38,7 - 39,4 55 39,7 - 40,4 52 42,0 - 42,7 51
 39,5 - 40,2 56 40,5 - 41,2 53 42,8 - 43,6 52
 40,3 - 40,9 57 41,3 - 42,0 54 43,7 - 44,4 53
 41,0 - 41,7 58 42,1 - 42,8 55 44,5 - 45,2 54
 41,8 - 42,5 59 42,9 - 43,6 56 45,3 - 46,1 55
 42,6 - 43,3 60 43,7 - 44,4 57 46,2 - 46,9 56
 43,4 - 44,1 61 44,5 - 45,2 58 47,0 - 47,7 57
 44,2 - 44,8 62 45,3 - 46,0 59 47,8 - 48,6 58
 44,9 - 45,6 63 46,1 - 46,8 60 48,7 - 49,4 59
 45,7 - 46,4 64 46,9 - 47,7 61 49,5 - 50,3 60
 46,5 - 47,2 65 47,8 - 48,5 62 50,4 - 51,1 61
 47,3 - 48,0 66 48,6 - 49,3 63 51,2 - 51,9 62
 48,1 - 48,7 67 49,4 - 50,1 64 52,0 - 52,8 63
 48,8 - 49,5 68 50,2 - 50,9 65 52,9 - 53,6 64
 49,6 - 50,3 69 51,0 - 51,7 66 53,7 - 54,0 65
 50,4 - 51,1 70 51,8 - 52,5 67    
 51,2 - 51,9 71 52,6 - 53,3 68    
 52,0 - 52,6 72 53,4 - 54,0 69    
 52,7 - 53,4 73        
 53,5 - 54,0 74        

5 8 5 3 5 0

Tawast Golf
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tarkka tasoitus pelitasoitus
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tarkka tasoitus pelitasoitus
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tarkka tasoitus pelitasoitus

Lue pelitasoituksesi siitä alapuolella olevasta sarakkeesta joka vastaa sitä tiitä, jolta aiot tällä kertaa pelata.

Läs ditt spel handicap från den kolumn nedan som representerar det tee du tänker spela denna gång. 

Read your Course Handicap from the column below representing the tee you are going to play this time.

11 / 2013

miehet, par 72

73,2
137

 -4,7 - -3,9 -4 -4,0 - -3,3 -5 -4,2 - -3,4 -7 -4,5 - -3,7 -9
 -3,8 - -3,1 -3 -3,2 - -2,4 -4 -3,3 - -2,5 -6 -3,6 - -2,8 -8
 -3,0 - -2,3 -2 -2,3 - -1,6 -3 -2,4 - -1,6 -5 -2,7 - -1,9 -7
 -2,2 - -1,5 -1 -1,5 - -0,7 -2 -1,5 - -0,8 -4 -1,8 - -1,0 -6
 -1,4 - -0,6 0 -0,6 - 0,1 -1 -0,7 - 0,1 -3 -0,9 - -0,1 -5
 -0,5 - 0,2 1 0,2 - 1,0 0 0,2 - 1,0 -2 0,0 - 0,8 -4
 0,3 - 1,0 2 1,1 - 1,8 1 1,1 - 1,9 -1 0,9 - 1,7 -3
 1,1 - 1,8 3 1,9 - 2,7 2 2,0 - 2,8 0 1,8 - 2,6 -2
 1,9 - 2,7 4 2,8 - 3,5 3 2,9 - 3,6 1 2,7 - 3,4 -1
 2,8 - 3,5 5 3,6 - 4,4 4 3,7 - 4,5 2 3,5 - 4,3 0
 3,6 - 4,3 6 4,5 - 5,2 5 4,6 - 5,4 3 4,4 - 5,2 1
 4,4 - 5,1 7 5,3 - 6,1 6 5,5 - 6,3 4 5,3 - 6,1 2
 5,2 - 6,0 8 6,2 - 6,9 7 6,4 - 7,1 5 6,2 - 7,0 3
 6,1 - 6,8 9 7,0 - 7,8 8 7,2 - 8,0 6 7,1 - 7,9 4
 6,9 - 7,6 10 7,9 - 8,6 9 8,1 - 8,9 7 8,0 - 8,8 5
 7,7 - 8,4 11 8,7 - 9,5 10 9,0 - 9,8 8 8,9 - 9,7 6
 8,5 - 9,3 12 9,6 - 10,3 11 9,9 - 10,6 9 9,8 - 10,6 7
 9,4 - 10,1 13 10,4 - 11,2 12 10,7 - 11,5 10 10,7 - 11,5 8
 10,2 - 10,9 14 11,3 - 12,0 13 11,6 - 12,4 11 11,6 - 12,4 9
 11,0 - 11,7 15 12,1 - 12,9 14 12,5 - 13,3 12 12,5 - 13,3 10
 11,8 - 12,6 16 13,0 - 13,7 15 13,4 - 14,1 13 13,4 - 14,2 11
 12,7 - 13,4 17 13,8 - 14,6 16 14,2 - 15,0 14 14,3 - 15,1 12
 13,5 - 14,2 18 14,7 - 15,4 17 15,1 - 15,9 15 15,2 - 16,0 13
 14,3 - 15,0 19 15,5 - 16,3 18 16,0 - 16,8 16 16,1 - 16,9 14
 15,1 - 15,9 20 16,4 - 17,1 19 16,9 - 17,6 17 17,0 - 17,8 15
 16,0 - 16,7 21 17,2 - 18,0 20 17,7 - 18,5 18 17,9 - 18,7 16
 16,8 - 17,5 22 18,1 - 18,8 21 18,6 - 19,4 19 18,8 - 19,6 17
 17,6 - 18,3 23 18,9 - 19,7 22 19,5 - 20,3 20 19,7 - 20,5 18
 18,4 - 19,2 24 19,8 - 20,5 23 20,4 - 21,1 21 20,6 - 21,4 19
 19,3 - 20,0 25 20,6 - 21,4 24 21,2 - 22,0 22 21,5 - 22,3 20
 20,1 - 20,8 26 21,5 - 22,2 25 22,1 - 22,9 23 22,4 - 23,2 21
 20,9 - 21,6 27 22,3 - 23,1 26 23,0 - 23,8 24 23,3 - 24,1 22
 21,7 - 22,5 28 23,2 - 23,9 27 23,9 - 24,7 25 24,2 - 25,0 23
 22,6 - 23,3 29 24,0 - 24,8 28 24,8 - 25,5 26 25,1 - 25,9 24
 23,4 - 24,1 30 24,9 - 25,6 29 25,6 - 26,4 27 26,0 - 26,8 25
 24,2 - 24,9 31 25,7 - 26,5 30 26,5 - 27,3 28 26,9 - 27,7 26
 25,0 - 25,8 32 26,6 - 27,3 31 27,4 - 28,2 29 27,8 - 28,6 27
 25,9 - 26,6 33 27,4 - 28,2 32 28,3 - 29,0 30 28,7 - 29,5 28
 26,7 - 27,4 34 28,3 - 29,0 33 29,1 - 29,9 31 29,6 - 30,4 29
 27,5 - 28,2 35 29,1 - 29,9 34 30,0 - 30,8 32 30,5 - 31,2 30
 28,3 - 29,1 36 30,0 - 30,7 35 30,9 - 31,7 33 31,3 - 32,1 31
 29,2 - 29,9 37 30,8 - 31,6 36 31,8 - 32,5 34 32,2 - 33,0 32
 30,0 - 30,7 38 31,7 - 32,4 37 32,6 - 33,4 35 33,1 - 33,9 33
 30,8 - 31,5 39 32,5 - 33,3 38 33,5 - 34,3 36 34,0 - 34,8 34
 31,6 - 32,4 40 33,4 - 34,1 39 34,4 - 35,2 37 34,9 - 35,7 35
 32,5 - 33,2 41 34,2 - 35,0 40 35,3 - 36,0 38 35,8 - 36,6 36
 33,3 - 34,0 42 35,1 - 35,8 41 36,1 - 36,9 39 36,7 - 37,5 37
 34,1 - 34,8 43 35,9 - 36,7 42 37,0 - 37,8 40 37,6 - 38,4 38
 34,9 - 35,7 44 36,8 - 37,5 43 37,9 - 38,7 41 38,5 - 39,3 39
 35,8 - 36,5 45 37,6 - 38,4 44 38,8 - 39,5 42 39,4 - 40,2 40
 36,6 - 37,3 46 38,5 - 39,2 45 39,6 - 40,4 43 40,3 - 41,1 41
 37,4 - 38,1 47 39,3 - 40,1 46 40,5 - 41,3 44 41,2 - 42,0 42
 38,2 - 39,0 48 40,2 - 40,9 47 41,4 - 42,2 45 42,1 - 42,9 43
 39,1 - 39,8 49 41,0 - 41,8 48 42,3 - 43,0 46 43,0 - 43,8 44
 39,9 - 40,6 50 41,9 - 42,6 49 43,1 - 43,9 47 43,9 - 44,7 45
 40,7 - 41,4 51 42,7 - 43,5 50 44,0 - 44,8 48 44,8 - 45,6 46
 41,5 - 42,3 52 43,6 - 44,3 51 44,9 - 45,7 49 45,7 - 46,5 47
 42,4 - 43,1 53 44,4 - 45,1 52 45,8 - 46,6 50 46,6 - 47,4 48
 43,2 - 43,9 54 45,2 - 46,0 53 46,7 - 47,4 51 47,5 - 48,3 49
 44,0 - 44,7 55 46,1 - 46,8 54 47,5 - 48,3 52 48,4 - 49,2 50
 44,8 - 45,6 56 46,9 - 47,7 55 48,4 - 49,2 53 49,3 - 50,1 51
 45,7 - 46,4 57 47,8 - 48,5 56 49,3 - 50,1 54 50,2 - 51,0 52
 46,5 - 47,2 58 48,6 - 49,4 57 50,2 - 50,9 55 51,1 - 51,9 53
 47,3 - 48,0 59 49,5 - 50,2 58 51,0 - 51,8 56 52,0 - 52,8 54
 48,1 - 48,9 60 50,3 - 51,1 59 51,9 - 52,7 57 52,9 - 53,7 55
 49,0 - 49,7 61 51,2 - 51,9 60 52,8 - 53,6 58 53,8 - 54,0 56
 49,8 - 50,5 62 52,0 - 52,8 61 53,7 - 54,0 59    
 50,6 - 51,3 63 52,9 - 53,6 62        
 51,4 - 52,2 64 53,7 - 54,0 63        
 52,3 - 53,0 65            
 53,1 - 53,8 66            
 53,9 - 54,0 67            

71,3
133

69,3
129

67,6
126

Tawast Golf
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M yös Tawast Golfille kisojen jär-
jestelykumppanuus on iso asia, 

ja toimitusjohtaja Lauri Manninen 
onkin innoissaan EGA:n positiivisesta 
päätöksestä: ”Hämeenlinna tunne-
taan Suomen Tiilaaksona ja on ääret-
tömän hienoa, että näin upea ja iso 
kilpailu saadaan järjestettäväksi juuri 
Tawast Golfiin. Vuosien saatossa on 
myös huomattu, että tapahtumia jär-
jestettäessä alueen golfseurojen ”raja-
aidat” madaltuvat ja kaikki alueen 
golfarit sekä golfyhteisöt puhaltavat 
yhteen hiileen toteuttaakseen kilpaili-
joille ikimuistoisen tapahtuman”.

Heinäkuu perinteinen 
kilpailuajankohta

Kilpailuajankohta on alustavan tie-
don mukaan heinäkuun toisella 
viikolla. Nykymuotoisessa joukkue-
kilpailussa pelataan 36 reiän lyönti-
pelikarsinta, jonka jälkeen joukkueet 
jaetaan sijoitusten perusteella lohkoi-
hin. Tämän jälkeen siirrytään reikä-
peleihin, joissa karsinnan 8 parasta 
joukkuetta pelaavat mestaruudesta, 
ja muut joukkueet sijoituksista. n

Nyt kanna  aa olla Tawas  lainen!

V iiden kentän yhteistyön ansiosta Tawast Golfin omalla pelioikeudellaan 
pelaava osakas voi vierailla kuukausittain vaihtuvalla vieraskentällä kau-
della 2021. Yhteistyökentät ovat Nurmijärven Golfkeskus, HyviGolf, Hir-

vihaara Golf, Tuusula Golf ja Lahden Golf. Yksi tämän yhteistyön tavoitteista on 
nimenomaan tehdä sitoutumisesta jälleen houkuttelevaa tarjoamalla etuja ja 
palveluita, joita kertamaksulla pelaavilla ei ole. Tämä myös vastaa palveluna 
sitä, mitä nykygolfari hakee eli pelaamista useammilla kentillä. Kyseessä on var-
sinainen super-etu, sillä vierailu on veloitukseton.

Tawast Golfin osakas saa rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain vaihtuvalle 
kentälle 1.5- 30.9.2021 välisenä aikana, veloituksetta. Vierailuoikeus on voi-
massa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kuukauden kenttä julkaistaan 
aina edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. Nyt kannattaa olla Tawast Golfin 
osakas ja käyttää tämä vuoden 2021 etu hyväksi, etua ei tarvitse erikseen lunas-
taa, se on autommaattisesti oman osakkeen pelioikeuttava käyttävän käytössä!

Vuokrapelioikeudella pelaava
Tawast Golfin täydellä pelioikeudella pelaavaa saa 5-kentän vaihto-oikeuden 
itselleen hintaan 79e. Pelioikeudella pelaava saa rajattoman vierailuoikeuden 
kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.5- 30.9.2021 välisenä aikana. Vierailu-
oikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kentät kaudella 
2021 ovat: Lahden Golf, Hirvihaara Golf, Nurmijärvi Golf, Hyvinkää Golf ja 
Tuusula Golf.

Gol  auden 2021 houku  avin

Yhteistyö

Naisten EM -joukkuekilpailu Tawastiin

TEKSTI:Golfliitto

Vuonna 1989 avatulla kentällä on 
järjestetty useita arvokilpailuja, vii-
meisimpinä vuoden 2016 lyöntipe-
lin SM-kilpailut sekä vuonna 2018 
pidetyt senioreiden joukkue EM-kil-
pailut yhdessä Aulangon Golfklubin 
kanssa. Tawast Golfin yhteisöllisyys 
takaa hyvät puitteet ja suuren mää-
rän innokkaita, kilpagolfhenkisiä 
vapaaehtoistoimijoita laadukkaan 
tapahtuman toteutukseen. Kentän 
layout sopii erinomaisesti naisten kil-
pagolfiin ja haastaa varmasti pelaa-
jat monimuotoisuudellaan.

Tawast Gol  lla edessä hieno haaste:
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Säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen voi olla elämäsi kannattavin päätös.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat uudet ja kattavat edut säästämisen sekä
sijoittamisen palveluista. Olipa haaveesi pieni tai suuri, autamme sinua vaurastumaan,
sillä omaan elämään kannattaa aina sijoittaa.

op.fi/etela-hame @op_etelahame

Omistaudu
unelmillesi.
Omistaja-asiakkaalle
alennetut kaupankäyntihinnat
ja maksuton arvo-osuustili.

* Poislukien rahastot, joissa merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle
 (indeksirahastot, OP-Metsänomistaja, OP-Palvelukiinteistöt, OP-Vuokratuotto ja OP-Alternative Portfolio)

Osake- ja ETF-sijoittaminen

• Arvo-osuustili 0 eur

(kotimaiset ja ulkomaiset osakkeet ja ETF:t)

• Alennus kaupankäyntipalkkioista

• Osakeanalyysit 0 eur

Rahastosijoittaminen

• Lähes kaikkien rahastojen ostot ja myynnit 0 eur*

• Sijoitusvakuutukseen varojen siirto 0 eur

• Rahasto-omistuksista ja vakuutussäästöistä

0,25 % OP-bonuksia 
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Tawast Golfin huoltohallille hankittu uusi teroitus-
kone vaatii tilojen uudelleen järjestämistä ja  uuden 

nosto-oven asennusta. Tässä kohtaa otimme yhtey-
den tuttuun golfariin ja aloitimme neuvottelut. Meille 
Tawastissa tärkeää on  paikallisuus ja  paikallisten 
yrittäijien kanssa toimiminen, joten oli upeaa päästä 
toimimaan DoorOne porukan kanssa. Pääsimme 
varsin nopeasti yhteisymmärrykseen JP Tuomenojan 
kanssa ja ovi asennettin aikataulussa sekä ammatti-
taitoisesti. Tiedämme kenelle soittaa jatkossa, mikäli 
tarvitsemme uusia ovia! 

DoorOne Suomi Oy perustettiin 
vuonna 2012. Meidän tehtävämme on 
taata asiakkaille laadukkaita tuotteita, 
ystävällistä palvelua, ripeää toimintaa, 
kilpailukykyiseen hintaan. 

Meillä on usean vuoden kokemus ovia-
lalta, ydinpalveluitamme on myynti, 
asennus, huolto. Maahantuomme 
Suomeen vain erittäin laadukkaita 
nosto-ovia, jotka on suunniteltu koviin 
Suomen olosuhteisiin. 

Meiltä löydät ratkaisut kohteeseen 
kuin kohteeseen, päätoimipaikkamme 
sijaitsee Hämeenlinnassa mutta toi-
mimme koko suomen alueella. Ilmai-
sella asiakaskäynnillä varmistat, että 
tarpeesi on juuri sinulle sopiva. 

Palvelujemme kohteena ovat yritykset 
sekä yksityiset kotitaloudet.

Juuso Vuorela ja oikealla DOOR ONE 
yrittäjä JP Tuomenoja.

DOOR ONE TOIMITTAA  
AUTOTALLIN OVET JA NOSTO-OVET

Teksti: 
Iiro Nurminen

MEISTÄ LYHYESTI:MEISTÄ LYHYESTI:
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H yvää kevättä kaikille, 
aurinkokin alkaa pik-
kuhiljaa lämmittä-
mään ja kesä tekee 
tuloaan.

Ravintola toimii jo niin täysillä kuin 
rajoitusten puitteissa pystymme, tilan-
teet  toki muuttuvat viikottain ja me 
sen mukana. 

Klubiravintolan kevät ja

Korona
Meillä on turvallista asioida kun-
han muistetaan noudattaa annet-
tuja hygienia ohjeita,  jos sisätilassa 
oleminen huolestuttaa niin terasseil-
tahan löytyy istumapaikkoja noin 
60:lle.
Mitään suuria muutoksia ei ole 
tulossa kesän aikana, lounas on tar-
jolla edelleen arkisin klo 11-15 ja 

viikonloppuisin klo 11-16. Keittiö on 
avoinna joka päivä klo 11-17.
Clubin iloinen ja ystävällinen hen-
kilökunta toivottaa kaikki uudet ja 
vanhat asiakkaat lämpimästi terve-
tulleiksi.

Terveisin: Tarja & Marjo & Annika & 
Riikka & Hilda



  Tawastin Tuulet   1 / 2021      |        33  
www.fourreeasons.fi

#1 EI HAJUSTEITA

#2 EI TYHJIÄ LUPAUKSIA

#3 EI KOMPROMISSEJA

#4 EI MITÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ

SANO EI.
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Toimisto/palvelupäällikkö
Iiro Nurminen 0400 198 979 iiro.nurminen@tawastgolf.fi

Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tabermann.fi 

Toimitusjohtaja 
Vesa Rontu 040 868 4225 vesa.rontu@tawastgolf.fi

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

Klubiravintola  (03) 630 6140
Ravintolapäällikkö 
Tarja Luhtavaara 040 198 8788 ravintola@tawastgolf.fi

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

Puheenjohtaja Oy 
Aki Kiiliäinen 040 517 4493 

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

Kapteeni
Heikki Kajanto 040 355 9937 heikki.kajanto@konecranes.com

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

Junioritoimikunta
Petteri Salminen 050 5000 001 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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Palveluntarjoajat LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola 
Varainhoito Oy ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy. Huomioithan,  
että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen arvonkehityksestä

Haluaisitko sijoittaa rahasi
kuten me LähiTapiolassa?
Nyt voit.  
Satu kuuluu LähiTapiola Loimi-Hämeen kokeneimpien  
sijoitusasiantuntijoiden joukkoon. Hän ajattelee, että  
kun säästöt ja sijoitukset ovat kunnossa, voi elämästäkin  
nauttia huoletta. Aloita säästäminen ja sijoittaminen  
kanssamme, me sijoitamme varasi kuten omat rahamme.
lahitapiola.fi/ajanvaraus

Satu Suonpää,  
sijoitusasiantuntija,  
LähiTapiola Loimi-Häme


