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Toimitusjohtajan
katsaus kauteen

H uippulämmin kesä on takana ja Tawastin 

kentän kesägriinit suljettiin 12.11.2010. 

Kesä oli Tawast Golfille jälleen erinomai-

nen lähes joka mittarilla mitattuna. 

Vahvistettuja pelikierroksia kertyi kesän aikana 

yhteensä 28 832, joka on jonkin verran viime 

kesää enemmän. Kierrokset jakautuivat seu-

raavasti: Huhti/toukokuussa 4600, kesäkuussa 

5300, heinäkuussa 6400, elokuussa 6200, syys-

kuussa 4200 ja loka/marraskuussa pelattiin 2100 

kierrosta. Kierrokset ovat jakaantuneet muka-

vasti läpi kesän, mutta kyllä kentällä on edelleen 

tilaa pelata. 

Green fee pelaajien määrä väheni jonkin verran 

edellisvuodesta. Vastaavasti omat pelaajat ovat 

pelanneet entistä ahkerammin ja näinhän sen 

kuuluukin olla.  Budjetoinnissa tämä green fee 

-tulojen menetys näkyy siten, että yritystapahtu-

mia on järjestettävä jonkin verran, jotta toiminta 

pysyy tehokkaana. Ensi vuonna tapahtumien 

määrä pyritään pitämään ennallaan ja tapahtu-

mien ajankohtaa rajataan pois lomakuukausilta, 

kuten tehtiin myös menneellä kaudella.

Jäsenten tiiajoista yli 60 % varattiin netin kautta 

ja tämä tietenkin helpottaa myös caddiemaste-

reiden kiirettä kesällä. Kaikista tehdyistä vara-

uksista kuitenkin yli 30 % perutaan tai siirretään 

toiseen ajankohtaan, joten edelleen ajanvaraus 

elää turhan paljon ja tästä syystä kenttä näyttää 

olevan täynnä lähes joka päivä.

Nyt marraskuun lopulla kenttämiehemme aherta-

vat klubin pihan kimpussa ja uusi piha-alue saa-

daan valmiiksi heti keväällä. Jo nyt on nähtävissä, 

että pihasta tulee siisti ja selkeä kokonaisuus, 

joka sopii hyvin klubin ilmeeseen ja tulee toimi-

maan hyvänä käyntikorttina Tawast Golfille. Piha 

laatoitetaan ja osa pihasta asfaltoidaan. Tehtä-

villä toimenpiteillä pihan käytettävyys lisääntyy ja 

pihan siistinä pitäminen helpottuu. 

Itselleni tämä ensimmäinen kesä Tawastin toimi-

tusjohtajana oli mitä mieleisin ja aika kului kuin 

siivillä. On ollut ilo työskennellä Tawastissa ja 

haluan kiittää kaikkia osakkaita, jäseniä, yhteis-

työkumppaneita sekä tietenkin työntekijöitä hyvin 

menneestä kaudesta. Nyt alkaa se ”rauhallisempi” 

jakso, jolloin suunnitellaan tulevaa. Tämän kesän 

mittaan olen huomannut, että Tawastissa on hyvä 

yhteishenki, hyvä kenttä ja hyvät palvelut. Pide-

tään siis niistä kiinni ja kehitetään toimintaa enti-

sestään.

Ensi vuodelle on jotain uutta luvassa, mutta var-

masti vanha tuttu Tawast Golf säilyy ennallaan. 

Hyvää Joulun odotusta ja Onnellista Uutta Vuotta 

kaikille! 

Lauri Manninen



4

Tawastin TUULET  2  2010

Kuuma kesä
2010

T awast Golfin urheilulliset tavoitteet saa-

vutettiin keskimäärin hyvin. Juniorien 

tulos oli edellistäkin vuotta parempi eli se 

oli loistava. Myös toiminnan talous vastasi hyvin 

menestystä, sillä nuoret ylittivät luvallisesti bud-

jetin ja vanhemmat alittivat sen hallitusti. Ja näin 

sen pitää ollakin. Tuloksellisuudesta raportoidaan 

toimikuntien artikkeleissa tarkemmin.

Seuran hyvä yhteishenki ja tyytyväiset lajin har-

rastajat ovat olleet osaltaan hyvien saavutusten 

takana tänäkin vuonna. Tyytyväisyys ei ollut kui-

tenkaan kaiken kattavaa. Ajanvarausjärjestelmä 

oli kaudella koetuksella ennätyksellisen pelaaja-

määrän kanssa. Liian usein varattiin maksimaali-

sesti aikoja ennakkoon ja peliaikojen lähestyessä 

niitä peruttiin aivan liian myöhään.  Tämä ei ollut 

reilua. Niin sanottujen tasatuntiaikojen varaami-

sen mahdollistaminen edellisenä iltana helpotti 

onneksi pahimpia paineita.  

Kauden aikana panostettiin tiedottamiseen uusilla 

välineillä. Seuran nettisivuilla uutisia julkaistiin 

aikaisempaa runsaammin sekä toivon mukaan 

myös paremman sisällöllisestikin laadukkaammin. 

Kevään Tawastin Tuulet julkaistiin koemielessä 

verkkolehtenä, josta säästöä kertyi klubitalolle 

hankitun ison informaationäytön verran. 

Tawastia Golf osakeyhtiön merkittävin hanke, 

Master plan eli kentän kehittämissuunnitelma 

käynnistettiin viime keväänä. Pontimena on ollut 

muun muassa viime vuoden jäsenkysely. Suun-

nitelmaa kehitetään lausuntokierrosten kautta. 

Eräänä merkittävimpänä arvioijana on ollut seu-

ramme hallitus ja toimikunnat. Ne edustavat hyvin 

jäsenkuntaa ja riittävästi myös osakkeenomista-

jia muutenkin kuin Tawast Golf ry:n 50 osakkeen 

äänimäärällä. Niin toimikunnat kuin hallituskin on 

kokouksissaan asettunut kannattamaan kehittä-

missuunnitelmaa tietyin varauksin.  Esimerkiksi 

Tawastin omaleimaisuus halutaan säilyttää. Samaa 

asiaa ovat peränneet monet osakkeenomistajat-

kin. Kun vielä osakkeenomistajille järjestetyn tilai-

suuden palautteet on huomioitu, voidaan odottaa 

Master planin olevan esitysvalmiina seuraavaan 

yhtiökokoukseen.

Hyvän hallintotavan merkeissä toimikuntia on pyy-

detty tekemään yhteisen ehdotuksensa varsinai-

selle kokoukselle Tawast Golf ry:n hallitukseksi 

seuraavalle toimintakaudelle. Nykyisen yhdistyksen 

hallituksen jäsenistä naistoimikunnan ja klubitoi-

mikunnan puheenjohtajaa lukuun ottamatta kaikki 

ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tulevan 

kauden hallituksessa. Pois jäävien jäsenten tilalle 

on olemassa ehdokkaat. Luonnollisesti muillakin 

jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaiksi.

Uskon ja toivon, että ensi kauteen menemme 

entistä kehittyneempinä. Menestymisen edelly-

tyksenä on jäsenten ja osakkeenomistajien halu 

toimia Tawast golfyhteisön parhaaksi.  

Lausun suuret kiitokset hyvästä golfkaudesta ja 

miellyttävästä yhdessäolosta jäsenille, osakkeen-

omistajille, luottamushenkilöille, palkatulle henki-

lökunnalle ja palveluiden tuottajille. 

Miika Miettinen 
Tawast Golf ry:n puheenjohtaja 
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Näin kauden
päättyessä

Kesällä tehtyjä 
kokeiluja liittyen

pelaamiseen:

K
ko

p

 Ajanvaraus avattiin juhannuksen jälkeen jo kello   
 7:00 ja aamuajat olivat varsin kysyttyjä, etenkin 
 heinäkuun helteiden aikaan. 

 Tasatuntilähtö käytäntöä muutettiin siten, että kaikki 
 seuraavan päivän tasatuntilähdöt ovat pelioikeutettu-
 jen pelaajien varattavissa edellisenä päivänä 
 klo 20:00. Ensi vuodelle näitä ”omanväen” aikoja 
 lisätään, jos siihen ilmaantuu tarvetta.

  Tänä kesänä otimme myös käyttöön 10. tiin lähdöt 
 perjantaisin ja vastaanotto oli todella positiivista. 
 Varsinkin moni yhdeksän reiän pelaaja kiitteli 
 muutosta.

Nämä kesällä tehdyt kokeilut osoittautuvat toimiviksi, 
joten ensi vuonna jatketaan näillä uusilla käytännöillä 

ja pyritään kehittämään myös jotain uutta.

G olfkausi 2010 on päättynyt. Lumi peittää 

kentän valkoiseen vaippaan.  Jäämme 

kaiholla odottamaan lumien sulamista ja 

kentän avaamista keväällä toivoen, että talvi koh-

telee väyliämme ja greenien nurmea hellävarai-

sesti. Viimeistään seuraavassa vuosikokouksessa 

maaliskuussa 2011 pääsee kenttämestarimme 

Timo Räsänen taas antamaan hyvin paikkansa 

pitäneet ennusteet, milloin pääsemme taas ken-

tälle pelaamaan.

Kesä 2010 jää varmaan monen mieleen kuumana 

kesänä, jolloin lämpötilaennätyksiä rikottiin ja 

pelaaminenkin saattoi monen mielestä olla kuu-

muuden vuoksi tukalaa. Kuumuudesta huolimatta 

kentän kierrosmäärissä tehtiin ennätys. 

Tällä hetkellä käydään  kovin kiihkeänä keskus-

telua seurassa, yhtiössä ja liittotasolla vierai-

lijoiden ja omien pelaamisesta sekä pelaajien 

“sitouttamisesta”.  Tawastin osalta on seurattu 

omien ja vieraiden pelaamista ja sen perusteella 

voidaan todeta, että greenfee-tulot ovat jonkin 

verran vähentyneet, mutta toisaalta yritystapah-

tumia on ollut entistä enemmän. Omat osakkeen-

omistajat ja jäsenet ovat päässeet pelaamaan 

yhtä usein kuin ennenkin. Ainakaan toistaiseksi 

ei ole ilmennyt syytä vieraspelaamisen rajoitta-

miseen. Ja mikäli siihen mentäisiin, aiheuttaisi se 

välittömästi yhtiövastikkeen korotustarpeen. Jos 

joku ongelma tässä on syytä mainita, niin se on 

peliaikojen varaaminen ja niiden käyttämättä jät-

täminen tai viime hetken peruuttaminen. Kuten 

yhdistyksen puheenjohtaja toteaa, “tämä ei ollut 

reilua”.     

Kevään 2011 vuosikokouksessa on odotetta-

vissa tavallista enemmän asioita keskusteltavaksi 

ja päätettäväksi. Yhtiöjärjestyksen muutosesi-

tys, jolla on tarkoitus saattaa yhtiöjärjestys vas-

taamaan paremmin nykyisin voimassa olevaa 

osakeyhtiölakia, tulee päätettäväksi. Ehdotus 

on luettavissa tietenkin viimeistään kokouskut-

sussa, mutta se julkaistaan lisäksi myös netti-

sivuillamme ensi vuoden alussa.  
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Osakeyhtiön hallituksen työskentelyä vuonna 

2010 on leimannut pitkän tähtäimen suunnittelu. 

Kesän ja alkusyksyn aikana valmistui ehdotus ns. 

Master planiksi eli ehdotus kentän kehittämissuun-

nitelmaksi. Suunnitelma on ollut luettavissa netti-

sivuillamme, se on ollut yhdistyksen toimikunnissa 

lausunnolla ja sitä on esitelty tiedotustilaisuudessa.  

Palautetta on saatu, siitä kiitos kaikille niille, jotka 

ovat sitä eri yhteyksissä antaneet. Yhtiökokoukseen 

on tarkoitus tuoda ehdotus suunnitelmaksi sekä 

tarkennetut suunnitelmat toteutuksesta, rahoituk-

sesta ja eri toimenpiteiden ajoituksesta. 

Tässä yhteydessä on jälleen syytä kannustaa kaik-

kia tutustumaan suunnitelmaan nettisivustol-

lamme ja antamaan siitä palautetta. Tässä lehdessä 

Master Plan käydään läpi vain lyhyesti, sen tarkem-

min suunnitelmaa, sen tavoitteita tai sisältöä ei tar-

kastella, sillä sen verran kattavasti niitä on käsitelty 

nettisivuillamme. Tässäkin yhteydessä lienee syytä 

korostaa, että suunnitelmassa on pyritty kunnioit-

tamaan kentän alkuperäistä suunnitelmaa ja luon-

netta erityisen hyvänä klubikenttänä. 

Ehdotuksen suurimmat muutokset koskevat väyliä 

14 ja 15. Tavoitteena on saada kentälle yksi pitempi 

par 3 väylä sekä siirtää väylän 15 tiiauspaikka pois 

kaavaan merkityltä suojeluvyöhykkeeltä. Näitä toi-

menpiteitä varten on solmittu esisopimus lisämaan 

hankkimiseksi väylän 14 vieressä olevalta peltoalu-

eelta.     

Vuosi 2010 oli ensimmäinen uuden toimitusjoh-

tajan Lauri Mannisen toimikausi. Omasta puoles-

tani haluan kiittää Lauria hyvin tehdystä työstä ja 

mainiosta yhteistyöstä yhteisten asioidemme hoi-

tamisessa. Olen varma siitä, että tähän kiitokseen 

yhtyvät kaikki osakkeenomistajat, jäsenet ja gol-

fyhteisömme työntekijät sekä yhteistyökumppanit.    

Toivotan kaikille hyvää talvikautta ja seuraavan 

pelikauden odotusta. Lämmin kiitos osakkeen-

omistajille, toimihenkilöille, kenttähenkilökunnalle, 

palveluja tuottaneille ja yhteistyökumppaneille 

hyvästä golfkaudesta. 

Kari Kujanen
karikujanen@gmail.com   

Kilpailu- ja tasoitus
toimikunt

O ikeat golfarit eivät itke neljättä putti-

aan mittaillessa”. Näin on joku joskus 

tokaissut. Toivottavasti kuitenkin put-

timäärät ovat pysyneet aisoissa.

Viime kesä oli oikea golfarin superkesä. Ken-

tällä heittelin joskus huulta, että jatkuisipa tätä 

lämpöä marraskuulle asti. Tätä kirjoittaessa 

lokakuun viimeisinä päivinä tuntuu, että toive 

on melkein toteutunut. Ulkona on lämpöä liki 

kymmenen ja kenttämme edelleen hienossa 

pelikunnossa. 

” Viime kesä oli
 oikea golffarin
 superkesä.”

Kulunut kausi noudatteli kilpailutoimikunnan 

osalta pääosin aiempia nuotteja. Kilpailutoi-

mintaa rukattiin viime kauteen verrattuna aika 

vähän. Jäsenkyselyn pohjalta asetettiin uusia 

tavoitteita, pyrittiin panostamaan kilpailujärjes-

telyihin ja palkintoihin, laadittiin kilpailukalen-

teri ja sovittiin keskinäisestä työnjaosta. Lisäksi 

muutama uusi kilpailu tuli tarjontaan ja tehtiin 

pieniä tasoitusmuutoksia joihinkin kilpailumuo-

toihin ym. 

Kilpailukalenterin uudet kilpailut olivat tänä 

vuonna Tomaatteja, tomaatteja- kisa, caddie-

masterimme Jaakon ideoima Run and Golf with 

Ironman, Finnmatkat Open, Junnutukikisa sekä 

kapteenimme tukema Aloittelijoiden kisa. Uudet 
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kisat lähtivät mukavasti liikkeelle. Tosin Jaakon 

Duathlon-kisaan uskaltautui ainoastaan kolme 

henkilöä.

Kilpailut ovat seuratoimintamme kannalta myös 

tärkeä rahalähde. Kilpailijoiden määrät eivät 

ihan yltäneet tavoiteasettelun mukaiseen mää-

rään. Kilpailuihin osallistui viime kaudella kaiken 

kaikkiaan 1765 pelaajaa. Keväällä oli asetettu 

osallistumistavoitteeksi 1525, josta toteutui 

1376 eli jäimme tavoitteesta noin 10 prosenttia. 

Jos ihmettelet liki neljän sadan kilpailijan eroa 

(1765 / 1376) se johtuu siitä, että ihan kaikille 

kilpailuille ei osattu vielä keväällä laittaa tavoi-

tetta. 

Kokonaisuutena Tawastin kilpailut toteutui-

vat hyvin ja kiinnostivat myös muiden seurojen 

pelaajia edellisvuosien malliin. Kilpailutoimin-

Tomaattia!Tomaattia! Golf -kilpailun palkintojenjako aurinkoisella terassilla 15.5.2010.

nan taloudellista kokonaistulosta ei tätä kirjoit-

taessa ole allekirjoittaneella tiedossa.

Lopuksi lausun parhaat kiitokset kaikille kilpai-

luihin osallistuneille, toimikunnalle ja seuran 

väelle. Pelihommat sen kun jatkuu loka-marras-

kuun vaiheessa. Tiiaika Tawastilla on runsaan 

tunnin päästä ja ensi viikolla sitten on matka 

korkean paikan leirille. 

Vielä pikkuhärski… 

Birdie - yksi alle, bogey - yksi yli ja lewinsky – 

alle metri reiästä.   

Antti Punkari
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T öihin tullessa 18.11. mustaa maata alkoi 

peittää ennustettu lumikerros. Ennus-

teiden mukaan lumi jää ainakin kymme-

neksi päiväksi, ehkäpä pysyvä talvi alkoi jo nyt.

Se sopii, sillä saimme piharemontin siihen vaihee-

seen, että kivetys on 75 % tehty ja puttigreeni on 

kylvetty. Eiköhän se ala vihertää jo ennen äitien-

päivää. Ikävä kyllä nurmen irrottaminen van-

halta viheriöltä ei onnistunut aivan suunnitellusti 

heikon juuriston takia. Toisaalta ne siivut, jotka 

saatiin irrotettua, olivat sienitaudin pilaamia. 

Siirtonurmen käyttö olisi sallinut korkeintaan 

viikon säilytyksen ja se ei olisi onnistunut, koska 

pihan pohjien teko osoittautui aikaa vieväksi. 

Lisäksi mm. yöpakkaset vaivasivat rakentamis-

vaiheessa. Pihakokonaisuus on sopusuhtainen ja 

jäsentynyt, huoltoajo tulee sallituksi vain asvalt-

tipinnalla ja kiveysalue on vain kävelyä sekä klu-

biautoja varten.

Lisää raikkaita tuulia tuo mukanaan Master Plan 

– projekti, jos siihen lähdetään. Kysymyshän on 

keskipitkän-pitkän aikavälin suunnittelusta. Joka 

tapauksessa kenttää tullaan peruskorjaamaan 

ikääntymisen kompensoimiseksi. 

Ympäristö ja golf tulevat aina aika ajoin median 

käsittelyyn. Tawastin kohdalla on ollut hiljai-

nen kausi, mutta asia tulee taatusti repostel-

tavaksi jonain päivänä. Olemme varautuneet 

siihen ympäristöohjelmalla ja mm. Niemelänojan 

(4-väylän) laskeutusaltaan rakentamisella viitisen 

vuotta sitten. 

Maanviljelyssä käytetään normaalisti 3–5 metrin 

levyistä nurmikkoa suojavyöhykkeenä ennen 

vesistöä. Meillä koko kenttä on suojavyöhykettä 

ja lannoitusta ei tehdä kymmentä metriä lähem-

pänä vesistöä. Poikkeuksena on 17 väylän loppu-

osa ja 15 lyöntipaikka, joissa ollaan neljän metrin 

päässä vesistöstä. 

Tawastissa
                    tuulee
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Mahdollinen (esim. rankkasateiden aiheuttama) 

päästö on meillä nyt typpeä ja sitä tulisi vain 

vähäinen määrä johtuen lannoituksen jakami-

sesta pieniin eriin. Fosforipäästöä tulisi kiinto-

aineen huuhtoutuessa esim. rakentamisen tai 

ruoppauksen yhteydessä. Nyt on huomattavissa 

esim. viitosväylällä lammen veden selkiintymistä, 

kun on kulunut useampi vuosi lammen syventä-

misestä.

Uusia ympäristötekoja olisi hyvä tehdä uskotta-

vuudenkin takia. Mikäli hankimme lisämaata 14 

greenin takaa ja rakennamme uuden viheriön 

sekä uuden lyöntipaikan, tulee esille myös yhden 

tai useamman lammen tekeminen alueelle. Kai-

vumaa käytettäisiin painopenkkojen ja maise-

mointikumpareiden tekoon. Ympäristöteoksi 

operaatio kasvaa siten, että peltomaasta tulee 

nurmikkoa ja lisäksi tehdään ”laskeutusaltaita”, 

joiden kautta kaikki 14 ja 15 väylien vedet kulke-

vat vesistöön.

Luontotyypiltään Tawastin kenttä lukeutuu lai-

dunalueeksi, joka on harvinaistunut ja sitä on 

suojeltava. Laidunalueelle tyypillistä ovat metsä-

saarekkeet ilman suoria ojalinjoja, aukeammat 

alueet ja tuoreiden niittyjen sekä kuivempien 

ahomaiden kirjo. Tyypillistä on myös pensaikko-

jen vähäisyys, nehän ovat laiduneläinten ruokaa. 

Laidunalueella on oma eläimistönsä, niinpä 

Tawastissakin on suurempia populaatioita ras-

taita, variksia, oravia, tikkoja ja vesilintuja, kuten 

heinäsorsia, nokikanoja ja telkkiä. 

Villieläimiä seuratessa tuntuisi siltä, että ne 

sopeutuvat hyvin ihmisten rutiinipuuhiin ja oppi-

vat jopa tunnistamaan ihmisiä. Aamuisin teen 

reiänvaihtokierrokseni melko samaan aikaan ja 

metsässä tuntuu olevan monta tuttua kaveria. 

Esim. 15 greenin takana on järvessä muuttoaikoi-

hin joutsenia, jotka seuraavat tekemisiäni. Parina 

vuonna olen kiinnittänyt huomiota joutsenpa-

riin, jotka tekevät aina samat uintikuviot. Viime 

vuonna ne äkkiä hävisivät avovedestä, mutta 

ääniä alkoi kuulua kaislikosta. Sitä jatkui parin 

viikon ajan ja odotin näkeväni poikasia, mutta 

sitten hiljeni. Tänä keväänä olin tunnistavinani 

saman parin, joka viipyi noin viikon ajan Myllyo-

jan suussa. Syysmuuton aikaan joutsenpari tuli 

kahden poikasen kanssa samaan paikkaan noin 

viikoksi ja joka aamu he ikään kuin ylpeänä esit-

telivät perhettään.

Tänä syksynä ajoin greenileikkuria aamukierrok-

sillani ja minulla oli semmoinen olo, että joku hii-

viskelee ympärilläni. Koitin äkkiä kääntämällä 

päätäni katsoa, että onko se varisystäväni, joka 

toisinaan tulee hiljaa takaapäin ja kopsauttaa pää-

” Luontotyypiltään
 Tawastin kenttä lukeutuu
 laidunalueeksi, joka on
 harvinaistunut ja 
 sitä on suojeltava”

lakeani ystävällisesti. Ei näkynyt nyt varista eikä 

muutakaan, kunnes eräänä tuulisena aamuna 

kolmosgreenillä juttu selvisi. Minulla on tapana 

ottaa lipputanko kupista vauhdissa ensimmäi-

sellä vedolla ja pudottaa se maahan kääntyes-

säni greenin ulkopuolella. Lähtiessäni jatkamaan 

selkä lippuun päin, tajusin kääntää pääni ja näin 

komean ketun loikkivan lipputangon luo ja tui-

jottavan hyökkäysasennossa tuulessa lepattavaa 

lippua. Käännyin koneen kanssa ja ajoin lähem-

mäksi. Kettu käänsi päänsä minua kohti ja päästi 

lähelle. Se tuijotti hetken halveksivasti minua ja 

uudestaan lippua ja sitten jolkotteli rauhallisesti 

metsään. Ketuthan ovat leikkisiä, mutta harjoit-

tamani lippuleikki ei nähtävästi pisteitä saanut.

Pisteitä tai ei, eiköhän taas ladata akkuja ennen 

uutta golfkautta. 

Timo Räsänen 
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Master Plan
Tavoite
Tavoitteena on toteuttaa Master Plan -peruskor-

jaussuunnitelma, jota Tawast Golf & Country 

Club Oy voi priorisoida ja toteuttaa sopivissa 

kokonaisuuksissa tulevina vuosina. Suunnitel-

massa haetaan selkeää näkemystä ja tavoitetta 

mihin suuntaan golfkenttää kehitetään.

Tawast Golfin layout on toimiva, joten suuria 

muutoksia kentän perusparannuksen yhteydessä 

ei tarvita. Riittää, kun maiseman antamia mah-

dollisuuksia korostetaan, kentän pelistrategi-

sia elementtejä terävöitetään ja kentän tekninen 

pelialustan laatutaso nostetaan hyvälle tasolle.

Kentänhoidollinen tilanne Tawast Golf avat-

Master Plan on golfkentän laatua, 
pelattavuutta ja esteettisyyttä 
parantaava suunnitelma, jossa käsi-
tellään myös golfkentän viihtyvyy-
teen ja yleisilmeeseen vaikuttavat 
yksityiskohdat ja maisematekijät. 
Tällaisia kokonaisuuteen vaikutta-
via osatekijöitä ovat mm. harjoi-
tusalueet, vesiaiheet, istutukset, 
pelaajatiet, kenttäkalusteet, turval-
lisuus ja klubirakennuksen lähitoi-
minnot.

10
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tiin vuonna 1987. Yli 20 vuoden jälkeen kentän 

rakenteissa on havaittavissa ikääntymisen aihe-

uttamia ongelmia.

Suurimpia kentänhoidollisia ongelmia ovat tiiaus-

paikkojen ja bunkkerien kunto. Ongelmien syynä 

on pääosin kentän rakentamisen aikana tehdyt 

virheet ja rakenteiden ikääntyminen.

Tawast Golfin kenttä on peruskunnoltaan hyvässä 

kunnossa. Tietyissä paikoissa on kuitenkin havait-

tavissa varjoisuuden, kulutuksen tai 

heikon kuivatuksen aiheuttamia ongelmia.

Golfkentän hoidettavuus ja siihen liittyvä kui-

vatus ovat Master Plan –suunnitelman tärkeitä 

Reikä 6 ennen. Reikä 6 jälkeen.
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Tärkeimmät hoidolliset 
kehittämiskohteet ovat:

  Huonokuntoisten tiiauspaikkojen

 korjaaminen

  Bunkkerien kunnostaminen

  Kuivatuksen parantaminen väylillä

  Varjostavien puiden poistaminen

11
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osa-alueita. Kuivatuksen lisäksi golfkentän nur-

mipintojen hoidettavuuden tärkeimpiä tekijöitä 

on nurmen kasvukerrosten toimivuus. Vain toi-

miva kasvukerros tuottaa tervettä, helppohoi-

toista ruohoa.

Kuvissa arkkitehdin tekemiä kuvapareja esimerk-

kinä muutosehdotuksista. Lisää tietoa Master 

Planista löytyy kotisivujemme Master Plan -osi-

osta  www.tawastgolf.fi.

Lopullinen päätös Master Planista ja sen sisäl-

löstä tehdään maaliskuun yhtiökokouksessa. 

Reikä 16 ennen. Reikä 16 jälkeen.

Väylien 14 ja 15 hahmotelma.



12

Tawastin TUULET  2  2010

M aster Plan pistää jokaisen varmasti 

miettimään mitä kentälle tapahtuu! 

Jokaisella on oma vahva mielipide, 

miten kenttää tulisi kehittää. On ollut hauska 

lukea useiden eri tahojen kommentteja ja todeta, 

että oma ajatus ei välttämättä olekaan se OIKEA 

ratkaisu. 

Sekoitus omia ja muiden ajatuksia, niin silloin 

varmasti tulee se oikea ehdotus. Kommentit ovat 

myös erilaisia, koska pelataan eri tiipaikoilta. 

Moni ehdotus on aivan erilainen klubitii vs back-

tii näkökannalta. 

Myös eritasoiset pelaajat näkevät muutosehdo-

tukset aivan eri lailla. On myös pakko todeta, 

että Tawast Golf on erittäin haastava kenttä nais-

ten tiiltä. Tähän pitää myös kiinnittää huomiota.

 Tämä Master Plan jakaa varmasti mielipiteet ja 

aiheuttaa myös eripuraa. Mutta toivon ja uskon, 

että saamme kaikkia tyydyttävän ehdotuk-

sen aikaiseksi. Päätös ei tule olemaan helppo: 

mihin suuntaan, miten edetään ja millä aikatau-

lulla. Jonkun pitää ottaa asiasta kokonaisvastuu 

ja tehdä niitä oikeita päätöksiä. Tehtävä ei tule 

olemaan helppo, mutta kenttää pitää kehittää ja 

kunnostaa. Se on selvä!

Tärkeysjärjestyksessä: turvallisuus, kentän hoito/

kunto, pelattavuus/miellekkyys.

 

Kausi 2010
Jälleen kerran on takana mielenkiintoinen golf-

kesä. Ainakin sää suosi tänä vuonna ja kenttä oli 

alkukautta lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. 

Nyt alkaa taas lepokausi ja aika vaihtaa golfmai-

lat talvilajeihin sekä tehdä jotain ihan muuta. 

Toki talvellakin voi käydä Pullerihallilla harjoit-

telemassa seuraavaa kesää varten. Itse vaihdan 

golfmailat jääkiekkomailaan ja seuraavan kerran 

tartun golfmailoihin keväällä, kun aurinko taas 

lämmittää ja nurmi alkaa vihertämään.

Hauskaa talven odotusta kaikille Tawast Golfin 

jäsenille. 

Marko Helén

Kapteenin
kynästä
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I hmistappioita ei tullut eikä korvaamatonta 

omaisuutta tuhoutunut. Pelikausi meni siis 

hyvin.

Muutama läheltä piti tilanne kuitenkin oli. 

Vähintä, mitä pelaaja voi tehdä on huutaa Fore, 

jos lyönti lähtee lapasesta. Epävarmassa tapauk-

sessa huuda, älä huutamatta jätä. Lyöjä vastaa 

aina lyönnistään.

Peli joustavuus on mielestäni lisääntynyt ja pelaa-

jien mielialat ovat olleet pääsääntöisesti myön-

teisiä. ”Tarjoa ohitusta, pyydä ohitusta ajoissa, 

ällä kerää raivoa loppuväylille” ohje on mieles-

täni mennyt hienosti perille. Ainahan on tietysti 

parannettavaa. Monet haluavat pelata kierrok-

sensa kiirehtimättä. Silloin kannattaa suositella 

ohitusta nopeammille.

Valvojan 
     terveiset

Valvoja kiittää jäsenistöä yhteistoiminnasta 

kauden aikana ja kehoittaa harrastamaan liikun-

taa myös talvella. 

Seppo Kekäläinen

Henkilökunnan 
kiitokset
Kulunut kausi oli täynnä aurinkoisia 
päiviä, mukavia tapahtumia, 
ja tietysti runsaasti pelaajia. 
Kaiken kaikkiaan siis mahtavasti 
onnistunut golfkesä! 

Kiitokset asiakkaille, ensi kesänä 
taas tavataan!

Tawast Golfin ja klubiravintolan 
henkilökunta
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K aksi Suomen mestaruutta, yksi SM-hopea, 

neljä Finnair Junior Tourin osakilpailu-

voittoa, kolme Alue Tourin osakilpailu-

voittoa. Lisäksi kaksi palkintopallisijoitusta Alue 

Tourin osakilpailuissa ja kaksi neljättä sijaa SM-

kilpailuista. Tyttöjen FJAR ja FJT rankingien voitot 

sekä poikien läntisen alueen rankingvoitto. Kaik-

kien edel lä mainittujen lisäksi oli lukuisa määrä 

hienoja suorituksi kilpailuissa. 

Junioreidemme kausi oli loistava, kun ottaa huo-

mioon, että vielä tammikuussa junioreillamme ei 

ollut vastuuvalmentajaa.

Kilpaurheiluun kuuluu myös tappiot ja heikot 

hetket. Tappion karvasta kalkkia saimme mais-

taa Junioreiden joukkue-SM:ssä Pietarsaaressa, 

kun hienosti menneen lyöntipeliosuuden jälkeen 

hävisimme Karelia Golfille ja jäimme mitaliottelui-

den ulkopuolelle. Lopputuloksena oli viides sija.

Tsemppitourilla saavutettiin myös palkintopal-

lisijoitus Milco Ahtisen ollessa 2. Alastarolla. 

Tsemppitourille saatiin mukaan myös mukavasti 

uusia tyttöjä. Poikien osalta uusi ikäluokka on 

vasta kasvamassa.

  

Aikuisten kilpailuista juniorimme myös hakivat 

kokemusta. Saara Nylander oli hienosti Erkko 

Trophyssa neljäs ja Antti Ahava Finnish Tourin 

karsinnassa viides. Myös Haastajakiertueella näh-

tiin muutamia lupaavia suorituksia. 

  

Seurarankingissä, johon lasketaan Aluetourin 

ja FJT:n pisteet, olimme yksi Suomen kärkiseu-

roista. 

Tawastin Tigereillä on ollut kesän aikana ollut 

aikamoista säpinää. Parhaimmillaan mukana on 

ollut 25 innokasta junioria. Green cardejakin 

Voittamisen 
        kulttuuri 

Ju
nio

riu
uti

sia
  

Tawastin juniorit 
joukkue-SM-kilpailussa Pietarsaaressa.
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on suoritettu mukavasti.  Yhteistyössä AGK:n ja 

HaG:n kanssa on järjestetty Tiilaakso Challenge 

lähipeli- ja caddiekisoja, joihin Tigerit ovat osallis-

tuneet ja myös menestyneet mukavasti. Kauden 

jälkeen Sanni Salo palkittiin Tiilaakso Challengen 

parhaana tyttönä. 

Kun mennyttä kautta miettii, voi todeta kaudelle 

2010 tehdyn toimintasuunnitelman toteutuneen 

varsin hyvin ja joiltakin osin myös ylitetyn. 

Tulevan talven harjoittelussa tiivistetään yhteis-

työtä AGK:n ja HaG:n kanssa. Golfliitto myönsi 

meille kahden vuoden tukirahan peruskoulu-

15
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K uuman ja ihanan helteisen kesän kuluessa 

olemme saaneet pelata monta onnistunutta 

kierrosta hyvällä ja hyvin hoidetulla kentällä. 

Kausi alkoi jälleen vappulounaalla, lipunnostolla ja 

kapteenin avauslyönnillä. Juhannusgolf pelattiin perin-

teisesti aatonaattona 24.6 ja Everybody-kilpailu päätti 

kauden syksyisenä ja aurinkoisena lokakuun lauan-

taina 9.10.

Syksyn lehdet putoilevat, on alkanut uusi vuodenaika 

ja kohta alkaa uusi toimikausi. Vetäydyn toimikun-

nasta, uusi puheenjohtaja aloittaa ensi vuonna uusin 

ideoin.

Kiitän jäseniä ja toimihenkilöitä hyvästä ja rakenta-

vasta yhteistyöstä.  

Kiitän myös klubitoimikuntaa näistä vuosista. 

Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle. 

Riikka Lonka
klubitoimikunnan vetäytyvä pj

ikäisten iltapäiväkerhotoimintaan. Toiminta on 

tarkoitettu kilpailemiseen tähtääville junioreille. 

Mukana toiminnassa on Lasten Liikunnan Tuki, 

joka vetää joka toinen viikko liikunnalliset harjoi-

tukset. Myös muiden ryhmien osalta yhteistyön 

mahdollisuuksia selvitetään. 

Haluan kiittää kaikkia toiminnassa aktiivisesti 

mukana olleita. Lisäksi haluan kiittää kaik-

kia TawG:n jäseniä, sillä ilman teidän tukeanne 

edellä mainittu ei olisi mahdollista. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille toivottaen

Kari Nylander



16

Tawastin TUULET  2  2010

Tomaattia! Tomaattia -golf kilpailtiin 15.5.2010 lämpimässä sääs -
sä. 16. teellä vas. Simo Mikkola, Timo Lyytinen ja Ritva Saarenkanta.

Members Only pelattiin 8.5.2010 vielä hiukan kylmässä 
säässä keskenkasvuisilla griineillä, vas. Marko Warvas, 
Auli Ahopalo, Marcus Filppula ja Tom Hento.

Juhannus -golf keräsi mukavasti osallistujia, terassipaikat 
olivat täynnä kapteeni Markon ja ravintolan Timpan kerto-
essa illan ohjelmasta.

Juhannus -golfissa 24.6. järjestettiin myös se legendaari-
nen putti-kilpailu.

Kauden 201SM-reikäpelimitalistit Saara Nylander ja Ilona Rauhamäki.
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Naisten Senioripokaalit pelattiin 18.-19.6., ensi vuonna on 
sitten miesten vuoro.

Kolmen kentän Scramble kisattiin hienossa syyssäässä. 
Tässä 18. reiän greenillä vas. Vesa Rontu ja Marko Helén.

Everybody- kilpailu pelattiin 9.10.2010, 17.tiiltä laskeutu-
massa vas. Marketta Heiniemi, Esko Heiniemi, Kaisu Aho ja 
Raimo Aho.

Juniorit täyttivät kentän Tsemppitourissa 10.6.Junnukoulu järjestettiin kesäkuun alussa, mukana oli taas kym-
meniä innokkaita junioreita tutustumassa golfiin.

10 kuvasatoa
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M atkaan lähden, mat-

kaan lähden…

Aikaisin maanantai-

aamuna 10.5.2010 ennätys-

suuri joukko Tawastin senioreita 

nousi taas Matti Hämäläisen 

luotsaaman bussin kyytiin koh-

teenaan Viron golfkentät. 

Pakolliset kuviot satamassa 

sujuivat jo rutiinilla niin Helsin-

gin kuin Tallinnankin päässä. 

Tallinnassa otimme suunnan 

uutta kohdetta, Suuresta Golfia. 

Kaikki oli hyvin niin kauan, kun 

matkattiin moottoritietä pitkin.  

Kun sitten poikettiin pikku-

tielle, usko alkoi välillä loppua. 

Ihan kaikkiin risteyksiin ei ollut 

viittoja riittänyt eikä teitäkään 

oltu suunniteltu aivan meidän 

bussin mittaiselle ajokalustolle. 

Mutta niin vain perille päästiin.

Suuresta Golf
Kenttä on uusi ja kaikki rutii-

nit eivät ehkä olleet ihan hal-

linnassa. Jouduimme hiukan 

keskustelemaan aiheesta, onko 

muita pelaajia näkynyt, saimme 

sovittua lähdöt molemmilta 

tiiltä ja pelaajat pääsivät nope-

asti kentälle. Odottelu olisikin 

ollut ikävää, sillä ilma ei todella-

kaan ollut lämmin. Seniorimat-

kojen traditio näytti jatkuvan, 

mutta onneksi ei satanut.

Kenttä oli avattu vasta edel-

Seniorit jälleen 
          Viroa valloittamassa

”Eihän seniori paljon unta kaipaa, 
  mutta vähän kuitenkin.”

Green Feet maksettu etukäteen 

vai ei. No onneksi asiapape-

rit olivat mukana ja tilanne sel-

visi nopeasti. Koska kentällä ei 

lisenä kesänä, joten se oli meille 

kaikille uusi tuttavuus. Maasto 

oli tasaista, joten se sopi seni-

oreille, mutta väylien pituudet 

1818
Golfautojen aatelia! Helinä ja Raimo Kaartinen saivat 
tällaisen golfauton kierrokselleen White Beach Golfissa.
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vähän yllätti. Etuysi keltaiselta 

klubitiiltä hulppeat 3100 metriä 

ja takaysi 2900 metriä! Sai siinä 

seniori lyödä palloa ihan tosis-

saan. Pisin par 5 oli 523 metriä 

ja pisin par 4 oli 397 metriä. 

Pisin par 3 oli sekin 184 metriä. 

Monet väylistä olivat doglegejä 

joko oikealle tai vasemmalle 

eikä lyöntipaikalta aina ihan 

nähnyt missä väylä oikeasti 

kulki. Se oli vähän hankalaa 

ensi kertaa kenttää pelatessa. 

No, kyllähän siitä kunnialla 

lopulta selvittiin, eikä se pituus 

ainakaan kaikkia tuntunut hait-

taavan. Ahon Raimo pelasi 34 

pistettä ja Mustosen Ahti 33 

pistettä. Pekurin Teuvo ja Rysän 

Pekkakin saivat kokoon 30 pis-

tettä. Naisista paras oli ensi-

kertalainen, Ahopalon Auli 29 

pisteellä. Pelin jälkeen koottiin 

kamppeet takaisin bussiin ja 

matka jatkui kohti Pärnua.

White Beach Golf ja 
Villa Andropoff
Nopean majoittumisen jälkeen 

nautittiin yhteinen illallinen ja 

siinähän sitä päivälle alkoi mittaa 

ollakin. Aikaisimmat olivat läh-

teneet liikkeelle jo aamuneljän 

korvissa. Eihän seniori paljon 

unta kaipaa, mutta vähän kui-

tenkin. Majoitusta varten oli tar-

jolla erilaisia huoneistoja niin 

Villa Andropoffin päärakennuk-

sessa kuin pihapiirissä olevissa 

rivitaloissakin. Muuten kaikki 

oli hyvin, mutta yksi asia oli 

unohtunut. Rivitalojen makuu-

tilat olivat huoneiston toisessa 

kerroksessa ja sinne johti erit-

täin jyrkät ja hankalat rappu-

set. Ei siinä mitään virkeänä ja 

päivänvalossa, mutta kun seni-

ori-ikäisten täytyy aina välillä 

vähän jaloitella yöaikaankin, 

niin ilmeinen vaaran paikka oli 

olemassa. Varovaisuutta nou-

dattaen selvittiin ilman onnet-

tomuutta, mutta jäipähän tämä 

mieleen mahdollista seuraa-

vaa kertaa varten. Rivitaloihin 

menee vain hyväjalkaisimmat ja 

nuorimmat.

Tiistai alkoi pienellä ohjelman 

muutoksella, Jotta saisimme 

taas kahden teen lähdöt, läh-

töaikojamme myöhästettiin 

hiukan. Tämä antoi mahdol-

lisuuden opastettuun kierto-

ajeluun Pärnussa. Suurin osa 

joukosta käyttikin tilaisuutta 

hyväkseen saadakseen mat-

kaan myös vähän paikallisväriä. 

Tästä se lähtee. Kaisu ja Raimo Aho sekä Tuija ja Pekka Heinonen odottelevat 
lähtövuoroaan Suuresta Golfissa.

White Beach Golfin 19 . reikä Aina eivät puitteet ole niin hulppeat mutta se tun-
nelma!.
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Kiertoajelun jälkeen laitettiin 

bägit selkään tai kärryyn ja ”baa-

nalle”. Ilma oli jo edellisestä päi-

västä lämmennyt ja kenttäkin oli 

ainakin osalle tuttu edelliseltä 

vierailulta, joten kovia tuloksia 

oli odotettavissa. Miesten puo-

lella päivän pohjat pelasi Filp-

pulan Marcus pistein 33. Hyvin 

pelasi tälläkin kertaa myös Ahon 

Raimo. Saaliina nyt 31 pistettä. 

Pelottavan kovassa kunnossa 

viikkokisoja ajatellen tuntui 

Ramin lyönti olevan. Muita yli 30 

pistettä pelanneita olivat Heinie-

men Esko (31) ja Lähteen Eelis 

(31). Naisten puolella löytyikin 

sitten matkan kuningatar. Loika-

lan Sirkka-Liisa pamautti 35 pis-

tettä pöytään ja hän näytti mikä 

on tulevan kauden tahti. Hyvin 

pelasivat myös Ruuskan Tuula 

(32) ja Erkkilän Anneli (31). 

Lundin Marja pelasi 30 pistettä. 

Hyvin pelasivat myös kaikki 

muutkin.

Parhaat aina 
palkitaan
Illalla kokoonnuttiin sitten pal-

kintojenjakoillallisille. Leenan 

ja Aatun kanssa olimme hiki 

hatussa laskeneet pisteitä, 

konetta kun ei ollut käytet-

tävissä. Sujuihan se vanhalla 

rutiinilla (melkein oikein heti 

ensimmäisellä kerralla) ja voit-

tainnut olla ensimmäinen kerta 

näillä matkoilla. Nyt Ahti sai 

tosin erittäin tiukan vastuksen, 

sillä tarkistuslaskennan jälkeen 

toiseksi jäi samalla tuloksella, 

mutta isommalla tasoituksella 

pelannut Ahon Rami. Kolmas 

oli Filppulan Marcus ja neljäs 

Heiniemen Esko. Naisten puo-

lella voiton vei hyvän toisen 

päivän ansiosta Loikalan Sirk-

ka-Liisa. Toisena oli Ruuskan 

Tuula ja kolmantena Tuulan 

kanssa samalla tuloksella, 

mutta suuremmalla tasoituk-

sella pelannut Erkkilän Anneli. 

Kotimatkalle
Aamiaisen jälkeen pakattiin 

tavarat jälleen bussiin ja koti-

matka alkoi. Poikettiin sentään 

vanhassa tutussa Niitväljassa 

vetämässä kierros. Ilma oli 

hieno ja taisimme saada kaik-

kien tavarat bussiin sisälle 

ennen ensimmäisiä sadepi-

saroita. Nokka käännettiin 

20
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Voittajien on helppo hymyillä. Kuvassa Sirkka Liisa Loikala ja Ahti Mustonen.

” Joukon hyvästä hengestä kertoo 
 jotain se, että matkan vanhimman 
 ei tarvinnut puuttua asioiden 
 kulkuun missään vaiheessa.”

tajat saatiin selville. Loppu-

tuloksiin huomioitiin kahden 

pelatun kierroksen kolme 

parasta puolikasta. Miten olla-

kaan, aina varma Mustosen 

Ahti selviytyi voittajaksi. Se ei 

kohti Tallinnan satamaa, jossa 

pienen ostostauon jälkeen 

siirryttiin laivaan. Helsingistä 

matka jatkui kohti Hämeenlin-

naa ja kaukaisimmatkin taisi-

vat ehtiä kotiin ennen aamua 
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S enioreille on varattu 

Pullerihallista vuoden 

2011 alusta alkaen 

kaksi omaa vuoroa: tiistaisin 

kello 12.30-14.00 ja torstai-

sin kello 10.00-11.30. Viime 

vuosien tapaista pron joh-

dolla tapahtuvaa valmen-

nusta ei tänä talvena ole 

vaan se siirretään tapahtu-

vaksi kauden alkuun luonnol-

lisiin olosuhteisiin rangelle ja 

muille harjoituspaikoille. Ryh-

Senioreiden talviharjoittelusta 
                    talvella 2010-2011

kuitenkin sen vuoksi, että 

seniorit voivat tulla sinne 

omaehtoisesti harjoittele-

maan ja tapaamaan muita 

senioreita. Tietää, että aina-

kin näinä aikoina voi tavata 

tuttuja ja vaihtaa kuulumisia. 

Toki hallissa voi käydä mui-

nakin vapaina aikoina. Käynti 

Pullerihallilla edellyttää oman 

avaimen hankkimista Liikun-

tatoimistolta, Poltinahontie 

9, puhelin 03 621 2558 tai 

(ainakin, jos eivät paljon poik-

keilleet kotimatkalla). Joukon 

hyvästä hengestä kertoo jotain 

se, että matkan vanhimman 

Seppo Koposen ei tarvinnut 

puuttua asioiden kulkuun mis-

sään vaiheessa. Hän oli epäsel-

vissä tilanteissa ylin päättävä 

elin, jonka päätöksistä ei vali-

tusoikeutta ole muuta kuin 

Lammin Hoviin, ja sekin on 

kuulemma jo lopetettu.

Näin oli tämänkertainen matka 

saatu päätökseen. Mittatap-

pioita ei tälläkään kertaa syn-

tynyt, yhtä monta oli tullessa 

kuin mennessäkin. Seniorimat-

kojen vetäjän kannalta tärkein 

asia, eli täsmällisyys oli tälläkin 

kertaa kunniassa. Näillä mat-

koilla ei ole koskaan tarvinnut 

odotella ketään, ei nytkään. 

Jos bussin kerrotaan lähtevän 

kello 15, ovat kaikki silloin var-

masti bussissa. Se on sitä seni-

origolfarin täsmällisyyttä. Nyt 

vain kuumeisesti mietitään, 

minne mennään ensi kerralla. 

Viro on aika tarkkaan koluttu 

Otepäätä lukuun ottamatta 

ja sinne ei kuulemma oikein 

senioreita voi viedä maaston 

vuoksi. Katsotaan ja kuulostel-

laan mitä toimikunta saa aikai-

seksi. 

Matkalla mukana 

Heikki Aaltonen
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mäkokoa pyritään tällöin pie-

nentämään, mutta ryhmien 

lukumäärää kasvattamaan, 

jotta harjoittelusta saataisiin 

tehokkaampaa (tulosajattelu 

pesiytyy näköjään golfiinkin!). 

Opetus voidaan jakaa eri osa-

alueisiin (draivi, pitkät raudat, 

lyhyet raudat, hiekkaesteet, 

putti jne). Tästä harjoittelusta 

kerrotaan sitten aikanaan 

lisää klubin ilmoitustaululla.

Pullerihallin vuorot pidetään 

jo olemassa olevan avaimen 

aktivoimista. Avaimen kausi-

maksu on tänä talvena 45€, 
jonka summan seura laskut-

taa aikanaan.

Seniorigolfarit voivat toki 

muodostaa talven aikana itse-

näisesti omia pienryhmiä ja 

hankkia valmennusta Hannu 

Kuussaarelta 040 506 2977. 

Pienryhmissä harjoittelu on 

tehokasta ja kuitenkin kus-

tannuksiltaan kohtuullista. 
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Naisten 
      tapahtumia 2010

Naistoimikuntaan kuu-

luivat kuluneella kap-

teenin lisäksi Auli 

Ahopalo, Marja Helanen-Ahtola, 

Anita Mäkelä, Taina Portaan-

pää ja Elina Wäyrynen. Kiitos 

teille jälleen kerran hyvistä ide-

oista ja osallistumisesta naisten 

kauden suunnitteluun ja toteu-

tukseen. 

Olen iloinen siitä, että ainakin 

kovasti yritettiin! 

Naisgolfareiden peli-
taitojen kehittäminen
Talviharjoitteluryhmä Pro 

Hannu Kuussaaren vetämänä 

kokoontui talvella Pullerin hal-

lissa. Varasimme kaksi erillistä 

kuuden hengen ryhmää, mutta 

lopulta toteutui vain yksi neljän 

hengen ryhmä. Kurssi oli osal-

listujille osittain maksullinen.

Touko- kesäkuussa järjestimme 

perinteiset Pro:n kurssit nel-

jänä iltana. Kullekin opetus-

jaksolle suunnittelimme oman 

teeman. Ensimmäisenä oli swin-

gin perusasiat, jossa keskityt-

tiin avaus- ja väylälyönteihin.  

Toisena teemana oli lähesty-

mislyönnit eli pitchit. Kaksi 

viimeistä kurssia pidettiin tee-

malla ”Tulos tehdään lähipe-

lillä” eli chipit, bunkkerilyönnit 

ja putti. 

Vaikka opetus oli maksutonta, 

kaikkiin opetuspäiviin emme 

saaneet täyttä osallistujamää-

rää.

Yhteiset pelipäivät 
tiistaisin
Päätimme erityisesti panostaa 

yhteisiin peli-iltoihin kerran vii-

kossa. Tavoitteena oli pelaa-

mista yhdessä, toisiimme 

tutustumista. Lisäksi tarkoi-

tuksena oli tarvittaessa antaa 

pelitilannekohtaista sääntö-

jen neuvontaa tai etiketin läpi-

käyntiä. Tavoitteena oli myös 

saada mukaan myös uusia 

jäseniä. Jokaisessa lähdössä 

Haikon kesäretkeläiset ryhmäkuvassa.
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oli mukana joko kapteeni tai 

naistoimikunnan jäsen. Tou-

kokuussa oli varattu kaksi tiis-

tai-iltaa, kesäkuussa neljä ja 

heinäkuussa yksi. Tarkoitus 

oli jatkaa näitä peli-iltoja koko 

kesän ajan, mutta kävi niin, 

ettei saatu naisia liikkeelle. Osa 

peli-illoista peruutettiin, kun 

ei tullut yhtään osallistujaa, 

mutta onneksi osaan sentään 

tuli. Mukaan uskaltautunei-

den naisten kommentit olivat 

äärimmäisen positiivisia, mutta 

päätimme kuitenkin lopettaa 

yhteiset pelipäivät tuohon hei-

näkuun viimeiseen peli-iltaan.

Viestinnän 
kehittäminen
Tänä vuonna panostin kaptee-

nina viestintään ja opettelin 

tallentamaan naistoimikunnan 

sivuille kutsuja ja tietoja eri 

tapahtumista. Sen sijaan suun-

nittelemamme yhteystieto-

kortti tapahtumineen jäi tänä 

vuonna lupauksesta huoli-

matta toteuttamatta. On kuiten-

kin muistettava, että teemme 

tätä vapaaehtoistyönä oman 

työn ohella, joten aina kaik-

kea ei ehdi toteuttaa ajallaan. 

Sarja: PB, Pistebogey  Kierros 1: Tawast  Golf

 Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA  Tulos EGA 
         +/-   
1    Ahopalo Auli     TawG 17 21 17 15 7 3 -0.9 38 Kyllä   
2 Pekarila Kiki TawG 25 17 18 12 6 1 0.0 35 Kyllä   
3 Ristilä Marja-Leena TawG 21 20 13 10 6 2 0.0 33 Kyllä   
4 Rintala Sinikka TawG 39 19 14 9 5 1 0.0 33 Kyllä   
5 Korkia-Aho Maritta TawG 19 18 14 10 3 1 0.0 32 Kyllä   
6 Nieminen Riitta-Kaija TawG 31 17 15 10 7 3 0.0 32 Kyllä   
7     Brand Seija TawG 22 14 17 9 4 2 0.0 31 Kyllä   
8     Saarenkanta Ritva TawG 23 17 14 9 5 1 0.0 31 Kyllä   
9     Sergelius Anne HGK 31 15 15 10 5 2 0.2 30 Ei      
10    Nenonen Riitta TawG 22 16 13 7 5 2 0.1 29 Kyllä   
11    Gylling Annaliisa HG 24 15 12 8 5 1 0.1 27 Kyllä   
12    Teno Sirpa TawG 32 12 14 9 2 1 0.2 26 Kyllä   
13    Wäyrynen Elina TawG 25 16 9 4 3 2 0.1 25 Kyllä   
14    Grönhagen-Riska Carola  Kurk 24 16 7 6 3 0 0.1 23 Ei      
15    Siivonen Riitta TawG 29 11 11 7 3 0 0.1 22 Kyllä   
16    Veilo Liisa TawG 27 12 7 5 2 1 0.1 19 Ei      
17    Nielsen Iris HGK 30       10 8 5 4 2 0.1 18 Kyllä   
18    Hossi Aila TawG 20 9 8 4 2 0 0.1 17 Kyllä   
19    Ehrnrooth Anna-Kristina EGS 28 8 5 3 3 3 0.1 13 Kyllä   
20    Hynönen Maarit TawG 26 3 2 2 0 0 0.1 5 Kyllä   

Messilässä kierrokselle lähdössä vas. Seija Brand, Aila Hossi, Riitta-Kaija Niemi-
nen ja Auli Ruokonen.

Katsotaan tätä uudelleen ensi 

kesänä.

Naisten kesäretki
Tawast Golfin naisten perintei-

nen kesäretki suuntautui tänä 

vuonna Haikon kartanoon, 

jossa nautimme tasokkaasta 
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päivällisestä ja kylpylän palve-

luista.  Pelasimme Nevas Golfin 

kentän, jossa meidät otettiin 

oikein ystävällisesti vastaan 

sekä Kullo Golfin kentän, joka 

oli useamman mielestä kiva ja 

pelattava kenttä haasteineen. 

Perinteen mukaisesti ohjelmaan 

kuului sokkoskinit molempina 

päivinä ja parhaan ryhmän pal-

kitseminen. Osallistujamäärään 

olimme tyytyväisiä, mukana oli 

24 hengen voimalla naisener-

giaa. Perinnettä jatketaan taas 

ensi vuonna, toivottavasti seu-

raavalla kerralla saamme bussin 

täyteen! 

Seuraottelut sujui 
voittoisasti
Tawastin naiset voittivat kaikki 

seuraottelut kuluneena kau-

tena, se on historiaa! Aulanko-

laiset voitettiin sekä keväällä 

että syksyllä. Samoin voitimme 

AGK/TawG greensome-reikäpe-

lin, jossa voittajiksi tuli jälleen 

viime vuoden tapaan Auli Aho-

palo ja Riitta Andersin. Kolmen 

seuran ottelu Aura Golfin ja 

Espoon Golfseuran kanssa 

kamppailtiin tänä kesänä 

Tawastilla. Vihdoinkin saimme 

seuramme nimen kiertopokaa-

liin. Kiitokset kaikille seuraotte-

luihin osallistujille!  

Saavutuksia
Birdietauluun naisten pukuhuo-

neessa kerättiin perinteiseen 

tyyliin lintuja. Jokaisella oli oma 

lintu, johon merkittiin kesän 

aikana tehdyt birkut. Viime 

vuonnakin hyvin onnistuneet 

T alviharjoittelupaikka Pulle-

rihallissa (nykyään Säästö-

pankki-Areena)  on käytössä  

jälleen 1.11.2010– 30.4.2011 väli-

sen ajan. Päivittäin pääsee harjoit-

telemaan kello 8.00 – 22.00. Käynti 

tapahtuu hallin moottoritien puo-

leiselta pitkältä sivulta kaupungin 

puoleisesta päästä. Ulko-ovessa 

sekä harjoittelutilaan johtavassa 

ovessa on sähkölukko, joka aukeaa 

henkilökohtaisella sähköavaimella.

Niille, joilla on jo viime kaudelta 

avain, riittää soitto halliyhtiön toi-

mistoon, puhelin (03) 621 2558. 

Soiton yhteydessä tarvitset avai-

men numeron, joka löytyy avai-

meen painettuna. Uudet jäsenet 

voivat noutaa avaimensa halliyh-

tiön toimistolta osoitteesta 

, Hämeenlinna

Toimisto on avoinna  ma - pe klo 

9.00 - 15.00.

 Kukin hallissa harjoitteleva tarvit-

see oman avaimen, myös ryhmä-

valmennuksessa olevat. Kavereita, 

ei edes muita perheenjäseniä, ole 

lupa päästää halliin harjoittele-

maan ilman avainta. Tilat ovat vain 

TawG:n ja AGK:n jäsenille ja osak-

keenomistajille.

Lyöntipaikoista 2-3 varattu ensi 

sijassa golfopetuksen käyttöön, ja 

ne ovat muiden käytettävissä vain, 

mikäli opettajat eivät niitä tarvitse. 

Tilan ilmoitustaululla on lukujär-

Talviharj
              Pulle

Riitta Andersin ja Sirkka-Liisa 

Loikala keräsivät molemmat 20 

birdietä ja Marja-Leena Ristilä 

15 kappaletta.

Eclectec-taulun ideana taas oli 

merkitä tauluun väylittäin kesän 

paras tulos. Sirkka-Liisa Loi-

kala pääsi 11 alle, Riitta Ander-

sin teki yhdeksällä eri väylällä 

birkun ja Auli Ahopalo kahdek-

salla eri väylällä. 

Kauden päätös 
Messilässä
Naisten kauden päätös järjes-

tettiin poikkeuksellisesti Mes-

silän kentällä. Mukaan saatiin 

20 naista. Vietimme mukavan 

päivän pelaten ja tutustuen 

uuteen kenttään. Jälleen oli ilo 

saada uusia tuttavuuksia reis-

sulle mukaan. Nämä kenttiin 

tutustumiset naisporukalla ovat 

osoittautuneet mukavaksi akti-

viteetiksi seuran toiminnassa. 

Hyvät lukijat, kiitän teitä kaik-

kia kuluneesta kaudesta ja siitä 

että olette toimintaan osallistu-

neet! Näillä näkymin kapteenin 

kauteni on loppusuoralla, mutta 

siitä sitten lisää myöhemmin. 

Oikein hyvää syksyn jatkoa 

kaikille!

Maritta Korkia-Aho
naiskapteeni 
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Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo
08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:00-08:30
08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:30-09:00
09:00-09:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 09:00-09:30
09:30-10:00 09:30-10:00
10:00-10:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawast seniorit Tiilaakso 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 11.1.-11 Alkaa 12.1.-11 Tawast seniorit Kilpajuniorit 10:30-11:00
11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawast seniorit AGK-TawG 11:00-11:30
11:30-12:00 11:30-12:00
12:00-12:30 AGK JT AGK 12:00-12:30
12:30-13:00 Tawast seniorit AGK seniorit AGK JT Tsempit 12:30-13:00
13:00-13:30 Tawast seniorit Alkaa 13.1.-11 AGK JT 13:00-13:30
13:30-14:00 Tawast seniorit AGK seniorit 13:30-14:00
14:00-14:30 14:00-14:30
14:30-15:00 14:30-15:00
15:00-15:30 Koulujen 15:00-15:30
15:30-16:00 Iltapäivägolf 15:30-16:00
16:00-16:30 Parillisina viikkoina Hattula Golf 16:00-16:30
16:30-17:00 Juniorit 16:30-17:00
17:00-17:30 TawG JT TawG 17:00-17:30
17:30-18:00 TawG JT AGK JT TawG JT Tigers 17:30-18:00
18:00-18:30 AGK tytöt TawG JT AGK JT TawG JT 18:00-18:30
18:30-19:00 AGK tytöt AGK JT TawG JT TawG 18:30-19:00
19:00-19:30 Naiset Naiset AGK kilpa Tigers 19:00-19:30
19:30-20:00 Naiset Naiset AGK kilpa 19:30-20:00
20:00-20:30 Naiset Naiset AGK kilpa 20:00-20:30
20:30-21:00 Naiset 14.2. alk. 20:30-21:00
21:00-21:30 Naiset 14.2. alk. 21:00-21:30
21:30-22:00 Naiset 14.2. alk. 21:30-22:00

Harjoitusaika päättyy hallissa klo 22:00 jonka jälkeen ovet suljetaan ja valot sammuvat
Punainen vuoro on täysin varattu, keltaisella vuorolla enintään 6 hlö:n ryhmä jolla etuoikeus puttigriiniin.
Muut ajat vapaita kaikille hallin käyttäjille.

jestys, josta ilmenevät varatut kiin-

teät harjoitusajat. Huomatkaa, että 

vain punaiset vuorot ovat täysin 

varattuja, keltaisilla vuoroilla voivat 

käydä muutkin kuin harjoitusryh-

mät mikäli tilaa on.

Harjoittelu hallissa tapahtuu omalla 

vastuulla. Jäsenten ryhmävakuutus 

Pohjolassa on voimassa myös talvi-

kauden, joten mahdollisten vahin-

kojen omavastuu on 100€. Hallin 

järjestyssäännöt on nähtävillä hallin 

ilmoitustaululla.

Kausimaksu on 45€ ja se laskute-

taan vuoden 2011 alkupuolella.

joittelu 
erihallissa
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Saara Nylanderin 
golfkesä oli 
napakymppi

H PK:lla on 80-luvun lop-

pupuolella unelma. 

Hämeenlinnan jää-

kiekkoylpeys halusi nousta val-

takunnan eliittiin ja jossain 

vaiheessa lanseerattiin projekti 

”Matkalla Huipulle” ja menesty-

misen eteen tehtiin paljon työtä. 

90-luvun puolivälin jälkeen 

HPK:sta onkin tullut jääkiekon 

SM-liigan kestomenestyjä. 

Tällä hetkellä tuo HPK:n vanha 

slogan kuvaa osuvasti Saara 

Nylanderia. 17-vuotias tawas-

tilainen voitti tänä kesänä 

18-vuotiaiden tyttöjen sarjasta 

kaiken mahdollisen: SM-kultaa 

lyöntipelissä, SM-kultaa reikä-

pelissä. 

Lisäksi Saara voitti Finnair 

Junior Tourin (alle 21v) rankin-

gin ylivoimaisesti (1040 pis-

tettä) ennen Harjattulan Oona 

Vartiaista (690 pistettä). Kuu-

desta osakilpailusta Saara voitti 

SM-kisojen lisäksi kaksi muuta 

kilpailua, oli kerran kolmas ja 

kerran kuudes. 

Lisäksi Saaralle tuli hienoja 

sijoituksia naisten sarjoissa. 

Arvostetussa amatöörien avoi-

missa SM-kilpailuissa eli Erkko 

Trophyssa Saara pelasi upeasti 

neljänneksi. Ruotsin ammat-

tilaiskiertueen Nordea Tourin 

ainoassa Suomen osakilpai-

lussa Finnish Ladies Openissa 

Saara selvitti cutin ja oli 37:s 

ammattilaisten joukossa.

Osa tavoitteista täyttyi ja osa 

ei. Henkisesti menin isoja aske-

leita eteenpäin. Loppukausi jäi 

kaihertamaan loukkaantumi-

sen vuoksi. Pari viimeistä kil-

pailua oli kauheimpia, vaikka 

yhden voiton sieltä sain vään-

nettyä. Lisäksi en voinut osal-

Ulkomailla pelaamisesta Saara 

haki loppukaudesta koke-

musta. 

Tässä vaiheessa pidän erityi-

sen tärkeänä kilpailemista ulko-

mailla, koska siellä on aivan 

erilainen meininki kuin Suo-

Matkalla 
            huipulle

listua viimeiseen kilpailuun ja 

leirille. Kuitenkin hyvät fiilikset 

kaudesta jäi ja seuraavaan kau-

teen lähdetään uusin odotuk-

sin, Saara sanoi.

messa. Taso on leveämpi ja yksi 

lyönti voi vaikuttaa sijoitukseen 

paljonkin. Lisäksi kilpailuiden 

järjestelyt on ammattimaisem-

pia, mutta samaa golfia siellä-

” Olen sen tyylinen     
 pelaaja, että teen tulosta,  
 kun on tiukka paikka.”

Tawastin TUULET  2  2010
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kin pelataan.  

Yhtenä kehityksen mittarina voi-

daan tietysti tarkastella myös 

tasoituksen kehittymistä. Cad-

diemasterin koneelta nähdään, 

että Saaran tasoitus on kauden 

aikana tippunut 1,8 > 0,1.

Voittajaluonne
Pelkästään voitot juniorisar-

joissa ei lopulta merkitse paljoa-

kaan, jos golfmaailman huipulle 

yrittää tosissaan. Golf on nyky-

päivänä äärimmäisen kilpailtua 

huippu-urheilua, jossa harvalla 

on mahdollisuus menestyä. 

Suomesta menestyjiä kansain-

välisille kentille on noussut har-

millisen vähän. 

Parasta Saaran peliesityksiä 

seuratessa olikin nähdä se tapa, 

jolla useat voitot tuli. Silloin 

kun oli ratkaisun paikka, niin 

Saara iski armotta. Näin tekevät 

vain todellisen voittajaluonteen 

omaavat pelaajat. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä 

lyöntipelin SM-kilpailut Kan-

kaisten Golfissa, jossa Saara 

ratkaisi mestaruuden pelaa-

malla päätöskierroksella yhdek-

sän väylää (6-13) viisi alle parin. 

Myös yhteistulos -5 (72-70-69) 

oli myös upea suoritus 17-vuo-

tiaalta tytöltä. Myös Saaran 

rauhallisesti ja päättäväisesti 

sanottu kommentti kilpailun 

jälkeen tukee väitettä voittaja-

luonteesta.

- Olen sen tyylinen pelaaja, että 

teen tulosta, kun on tiukka 

paikka.

Reikäpelin SM-kultaan Saara 

puristi hieman kipeänäkin. 

Talissa pelattujen juniorei-

den reikäpelien SM-finaali 

olikin tawastilaisittain his-

toriallinen, sillä finaalissa 

kohtasi kaksi tawasti-

laista: Saara ja Ilona 

Rauhamäki. Reikäpelin 

SM-finaalin Saara rat-

kaisi edukseen voitta-

malla väylät 10-14.

Paljon harjoit-
telua ja sattu-
mia taustalla
Voittoja, tappioita, 

birdieitä ja bogeja 

on helppo luetella, 

mutta niiden takaa 

löytyy paljon määrä-

tietoista työtä. Ja vielä 

enemmän sitä on vielä edessä, 

mikäli matkaa huipulle aikoo 

tosissaan jatkaa. 

Tiilaakso akatemian tiedotusti-

laisuudessa lokakuun lopussa 

isä Kari Nylander taustoitti 

Saaran vaiheita tähän men-

nessä. 9-vuotiaana golfin har-

joittelun aloittaneen Saaran 

taustalla suuri kiitos lankeaa 

Risto Kuituselle.

Meillä oli tuuriakin mukana, kun 

Saara tuli Kuitusen Risto vetä-

miin harjoituksiin tennishallille. 

Risto otti Saaran huomaansa 

heti alusta alkaen ja teki pyy-

teetöntä työtä useita vuosia vie-

däkseen Saaraa eteenpäin, Kari 

Nylander kertoi.

Tulevaisuudesta kukaan ei voi 

tietää, mitä elämässä tulee 

tapahtumaan. Onko golf se 

juttu vai kutsuuko koulukir-

jat viheriöitä enemmän. Tällä 

hetkellä kuitenkin näyttää, että 

Saaralla on mahdollisuudet gol-

fissa vaikka mihin. Päättäväisyy-

destä se ei ole ainakaan kiinni, 

sillä tätä haastattelua loka-mar-

raskuun vaiheessa tehtäessä 

Saara on kuukauden koulujak-

solla Englannissa. 

Tärkeimpänä asiana haen täältä 

kokemusta ja kielitaitoa. Golfia 

vain viikonloppuisin, koska 

minulla on 8,5-9h koulupäiviä. 

Tulevan kauden osalta asioita 

on mietitty. Osa on lyöty luk-

koon ja kun Englannista palaan, 

niin puimme valmentajieni 

kanssa näitä tarkemmin. 

Marco Björkskog
27
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Golffarin fyysinen 
                       kartoitus: TPI  

T alvikausi voi olla odottavalle pitkä. 

Uuteen pelikauteen on vielä aikaa, mutta 

into lajin harrastamiselle kova. Talvikau-

den ei kuitenkaan tarvitse olla hukkaan heitettyä 

aikaa golffarille. 

Vaikka golfia ei olekaan pidetty äärimmäisen fyy-

sisenä lajina, asettaa se keholle tiettyjä vaati-

muksia. Toisten kehon osien tulee olla liikkuvia 

ja toisten tukevia. Näiden eri osien liikkeen tulisi 

olla hallittua tasapainoisen lyönnin kannalta. 

Kehon oikealla toiminnalla mahdollistetaan 

lyönnin parempi toistettavuus sekä parantunut 

teho, mikä tarkoittaa toisin sanoen tarkempia ja 

pidempiä lyöntejä. Titleist Performance Institute 

(TPI) on kehittänyt golffarille suunnitellun fyysi-

sen kartoituksen, joka selvittää jokaisen pelaajan 

yksilöllisen fyysisen tilanteen.

Fyysinen kartoitus on suunnattu kaikille golfin 

harrastajille taidoista, pelivuosista tai pelitasoi-

tuksesta riippumatta. Eri ikäisillä harrastajilla on 

toisistaan eroavia haasteita fyysisessä suoritus-

kyvyssä. Nuorilla haasteet liittyvät usein kehon 

hallintaan ja seniorikää lähestyvillä taas liik-

kuvuuteen. Golffari pyrkii pärjäämään näiden 

ominaisuuksiensa kanssa, mutta tämä johtaa 

kompensaatiokeinoihin, jotka rajoittavat teknii-

kan kehittymistä.
Nilkan liikkuvuustestaus.

Jarkko Valtanen Antti Aitasalon testauksessa 
(lonkan ja selän liikkuvuustesti). 
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Yhteystiedot:

Kartoituksen perusteella jokaiselle testatulle 

suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma, joka 

sisältää pääsyn mytpi.com-sivustolle. Ohjelmaa 

voidaan muokata pelaajan toiveiden mukaisesti, 

mutta tarkoituksena on, että harjoitukset kohdis-

tuisivat kaikkiin havaittuihin kehitysosa-alueisiin 

mahdollisimman tehokkaasti. Näin golffari oppii 

myös ymmärtämään eri kehon osien toiminta-

tapaa ja yhdistämään harjoitusohjelman lyön-

tiinsä.

Jotta parantuneet fyysiset ominaisuudet saatai-

siin käytäntöön, tarvitaan yhteistyöhön golfval-

mentajaa. Valmentaja kartoittaa, onko pelaajalla 

selvä käsitys ja mielikuva siitä, mitä golfswin-

gissä pitää tapahtua. 

Tawastilaisilla on nyt mahdollista tehdä TPI – kar-

toitus jo tulevana talvena ja parantaa omia suo-

rituksia ensi kesää silmällä pitäen. Ota yhteyttä 

Hannu Kuussaareen tai alla mainittuihin fysiotera-

peutteihin ja selvitä, miten sinä voisit omaa lyön-

tiäsi parantaa. TPI-ohjelmat toteutetaan yhdessä 

golf pro:n ja fysioterapeuttien kanssa. TPI on 

käytössä myös Suomen golfmaajoukkueissa ja 

kartoitus on saanut todella hyvän vastaanoton 

pelaajien keskuudessa. Kannattaa kokeilla, jos 

haluat saada hieman enemmän irti omasta pelis-

täsi. TPI:n avulla voit päästä eroon myös mahdol-

lisista kiputiloista pelatessasi. 

Yh

Hannu Kuussaari  (PGA Pro), 
puh 040-5062977

Antti Aitasalo, puh 050 4029 549, 
email: antti.aitasalo@mehilainen.  

Ville Suomalainen, puh 040 5686 921, 
email: ville.suomalainen@mehilainen.  

Osoite: Lääkärikeskus Mehiläinen Hämeenlinna 
 Liikunta- ja Urheiluklinikka, 
 Talaskuja 3, 13200 HML

22.7.  Kalsola Pertti väylä 11 

31.7.  Sundström Juha väylä 14

1.8.  Nuto Irma väylä 7

1.8.  Henttonen Jussi väylä 7

12.8.  Helmi Antti väylä 7

28.9.  Olli Kari väylä 14

4.10.  Tapio Keranto väylä 14

10.10.  Tuija Leinonen väylä 14

31.10.  Raimo Sintonen väylä 14



30

Tawastin TUULET  2  2010

Tulossatoa 
            kaudelta 2010
TAWAST GOLFIN MESTARUUS-
KILPAILUT 21. - 22.8. SCR 

Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Marko Helén 221
II.  Lasse Karikoski 222
III. Oula Myllymaa 229

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.  Ilona Rauhamäki 162
II.  Marika Ollikka 164
III. Salla Kivinen 172

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.    Auli Ahopalo 176
II.   Riitta Andersin 183
III.  Maritta Korkia-Aho 187

Naisseniorit 60v/36 r.
I. Tuula Kuitunen 177
II.   Aila Hossi 186
III.  Britta Stenius 203

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Jorma Gardiemeister 163
II. Kari Anttonen 167
III. Esko Virola 167

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.    Lauri Lindberg 171
II.   Arto Kajanto 176
III.  Hannu Huttunen  177

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.    Juha-Matti Hotari 158
II.   Ari Hagren 165
III.  Marko Salonen 167

Pojat 18-v./ 36 r.
I.   Santtu Malin 162
II.  Toni Äyhönen 175
III. Aki Huuhtola 189

SEURAN REIKÄPELI-
MESTARUUS SCR
I.  Lasse Karikoski 
II.  Juha Selin 

REIKÄPELIMESTARUUS HCP
I.  Veikko Vuoristo
II.  Timo Lyytinen

PERHEMALJA 
(kiertopalkinto, lahj. 
Marjaana & Pekka Saares)
I.   Salla Kivinen ja Jussi Luokomaa
II.  Kiki ja Reijo Pekarila

BIRGITAN MALJA
I.  Auli Ahopalo     38 p.
II. Kiki Pekarila     35
III. Marja-Leena Ristilä     33

SEPON MALJA 
I.  Mikko Hiltunen 41 p.
II. Anssi Ala-Nikkola 41
III. Petra Malin 40
   
EVERYBODY GREENSOME
1.  Jaakko Hiekkaranta 
 ja Jaakko Huhtapelto 46 p.
II. Marika Ollikka 
 ja Risto Sormunen 38
III. Kiki ja Reijo Pekarila 37

MARATHON
SCR Karri Sahla
HCP Tuomas Nukari

TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(kauden päättyessä alin HCP/ juniori) 
Saara Nylander 0,1

VUODEN JUNIORI  
(kello, lahj. Kellokeskus Laine)
Saara Nylander

SEPON LAUTANEN
Mikko Hiltunen

VUODEN KEHITTYJÄ
Tuomas Nukari

VUODEN TSEMPPARI
Milco Ahtinen

VUODEN COME BACK
Ilona Rauhamäki

      



SUPERTARJOUS  
TAWAST GOLFIN JÄSENILLE 

Voit katsoa merkittävimmät turnaukset Suomen ainoalta golf-kanavalta, olla perillä 
ajankohtaisimmista urheilutapahtumista ja erottaa, kuinka tarkasti viheriö on trim-
mattu terävissä HD-lähetyksissä.

Nyt Viasat Golf, Nelonen Sport Pro ja Viasat Sport HD kootusti huippuhintaan!

Mahtava golf- ja urheilupaketti Viasat Sport hintaan 
19,95 €/kk. Urheilupaketin sinulle tarjoavat Aina ja 
Viasat. 

Tilaa heti Ainan asiakaspalvelusta 
numerosta 040 4500 500  
tai käy myymälässä.

Viasat Sport -kanavapaketti 
(kaapelitalouksille)

Viasat Sport -kanavapaketin 12 kuukauden tilaus 19,95 €/kk. Ohjelmakortti 20 €/v ja 
avausmaksu 0 € (norm.12 €). Määräaikaisen tilausjakson jälkeen tilaus jatkuu toistai-
seksi voimassa olevana, voimassa olevan hinnaston mukaisella hinnalla.

viasat.fi

©
 G
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ty
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Viasat Sport

Tarjous!

Viasat Tuplaplatina -kanavapaketti 
(antennitalouksille)

Viasat Tuplaplatina -tilauksen ensimmäinen vuosi 29,95 €/kk, jonka jälkeen seuraa-
vat 12 kk 39,95 €/kk. Avausmaksu 0 € (norm. 49 €). Kortin vuosimaksu 29 € / 6kk. 
Laskutuslisä 1,68 €. Asennusetuseteli arvo 160 €. Toimitusmaksu 0 € (norm. 29 €). 
Tarjous koskee vain uusia Viasat Tuplaplatina -kanavapakettitilauksia ja jatkuu mää-
räaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, voimassa olevan 
hinnaston mukaisella hinnalla.

Tilaa heti
• tekstiviestillä numerosta 18252 viestillä 

VIASAT GOLF ETUNIMI SUKUNIMI SOTU  
OSOITE POSTINRO PAIKKAKUNTA

• puhelimitse numerosta (09) 4249 5500 

Tilaa nyt Viasat Tuplaplatina 24 kk  
ja saat kaiken tämän:
• ensimmäiset 12 kk hintaan 29,95 €/kk
• HD-digiboksi veloituksetta (ovh. 299 €)
• Asennusetuseteli arvo 160 €
• Ei toimitusmaksua (arvo 29 €)
• Ei avausmaksua (arvo 49 €)

      Etujesi arvo    
   yhteensä  

657 €

 Viasat Sport     
19,95 €/kk

Viasat Tuplaplatina

CMYK:
0 | 0 | 0 | 20

CMYK:
65 | 45 | 40 | 10

CMYK:
0 | 0 | 0 | 20

CMYK:
65 | 45 | 40 | 10



Kiitokset pelaajille kaudesta 2010!

Hyvää Joulun aikaa 
ja Onnea Golfkaudelle 2011!
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