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E rittäin aktiivinen golfkausi 2011 on kohta 

ohi. Aktiivisella tarkoitan tässä niin tapah-

tumarikasta seuratoimintaa kuin myös 

osakeyhtiön puolella tehtyä kentän peruskorjaus-

suunnitelmaa.

Kentän ja klubi-alueen kunnostus
Klubin piha-alueen kunnostus saatiin keväällä pää-

tökseen ja nyt myös master planin mukaiset kor-

jaustyöt ovat käynnistyneet. Syksyn aikana teimme 

suuremmat korjaukset väylillä 7, 12 sekä väylällä 17. 

Pienempiä lyöntipaikka yms. remontteja tehdään vielä 

syksyn ja alkutalven kuluessa. Alun perin osa näistä 

nyt tehtävistä töistä piti jättää ensi vuodelle, mutta 

myöhäinen syksy ja urakoitsijan työnjälki ovat vauh-

dittaneet aikataulua. On kyllä upea nähdä, että nämä 

kentän ”heikot lenkit” saadaan kuntoon. Hommia jat-

ketaan sitten taas keväällä ja pääpaino siirtyy harjoit-

telualueen kehittämiseen. Myöhemmin tässä lehdessä 

on lyhyt kuvallinen raportti jo tehdyistä töistä.

Kesän kierrosmäärä
Pelaajia kentällä on käynyt tähän mennessä jo yli 31 000 

kpl, joten olemme jo nyt selkeästi edellä kaikkia aikai-

sempia vuosia (v.2010 n.28 800kpl). Sateinen syksy on 

verottanut pelaajia jonkun verran, mutta kokonaisuu-

tena kauden pelaajamäärä on loistava. Pelaajamäärä 

ei tietenkään saa olla ainoa mittari toiminnalle, mutta 

kyllä tällaiset kierrosmäärät kertovat, että kentän suo-

sio on kasvussa. Taloudellisestikin vuosi on ollut hyvä 

niin seuralle kuin osakeyhtiölle. 

Tietysti runsas pelaajamäärä näkyy myös negatiivisesti, 

kun omat pelaajat eivät pääse kaikki pelaamaan halu-

amallaan ajallaan. Pitää kuitenkin muistaa, että kesän 

aikana alle 8 % prosenttia kierroksista on rahalla kier-

roksensa maksavien pelaamia. Muuten kaikki Tawas-

tin ”vieraat” ovat jotenkin sidoksissa pelioikeuksiin ja 

oikeutettuja kentälle. Ensi kaudelle tulemme tekemään 

joitain muutoksia, jotta varsinkin viikonloput saadaan 

paremmin oman väen käyttöön.

Osakkeet ja uudet jäsenet
Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen Tawast Gol-

fin osakkeet ovat taas alkaneet löytää pelaaville omis-

tajille ja muutenkin on havaittavissa, että kiinnostus 

Tawast Golfin osaketta kohtaan on noussut.  Seuran 

jäsenmäärä on myös kasvanut jonkin verran edelli-

sestä vuodesta. 

Uusia green cardeja on suoritettu tänä kesänä yli 100 

kpl, joten tälläkin rintamalla on menty aimo harppaus 

eteenpäin ja tästä erikoiskiitos seuramme Pro:lle 

Hannu Kuussaarelle.  Hannu palkittiin tänä vuonna 

Sepon Lautasella ansiokkaasta seuratyöstään, jota 

hän on tehnyt jäsenistön parissa jo yli 20 vuotta.

Tawastilaiset tyytyväisiä
Kesä on ollut hieno ja jäsenkyselystäkin selvisi, että 

pääasiassa jäsenistö on ollut tyytyväinen Tawastin toi-

mintatapoihin. Seuraavalle vuodelle on luvassa joitain 

pieniä muutoksia ja koko ajan pyrimme kehittämään 

toimintaa niin seuran kuin osakeyhtiönkin puolella. 

Nyt on kuitenkin itselläni aika kesälomalle ja ensi 

vuotta varten latautumiselle. Kiitos kaikille Tawast 

Golfin osakkaille, jäsenille, yhteistyökumppaneille 

sekä vieraspelaajille menneestä kesästä  ja hyvää tal-

vikautta! ■

Lauri Manninen

katsaus kauteen
Toimitusjohtajan
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Kaikki hyvin
G olfyhteisön menestystekijöitä ovat ra -

ken teellisesti monipuolinen ja sitoutu-

nut jäsen- ja osakaskunta, vetovoimainen 

kenttä, hyvät harrastusmahdollisuudet ja palvelut 

sekä hyvin hoidettu talous. Näin kauden lopussa 

on tullut jälleen aika arvioida miten tavoitteet on 

saavutettu. Tässä lehdessä olevien luottamus- 

ja toimihenkilöiden kirjoitusten ja jäsenkyselyn 

tulosten perusteella saadaan toivottavasti oikea 

kuva kaudesta 2011. Lopullinen sinetti tapahtu-

neelle lyödään toimintakertomuksessa seuraa-

vassa vuosikokouksessa.

 Tawast Golf koukutti menneellä kaudella vah-

vasti. Seuraan liittyneitä oli selvästi enemmän 

kuin eronneita, joten jäsenmäärä kasvoi luku-

määrään 1112. Osakkeet vaihtoivat omistajaa 

viime vuosia vilkkaammin. Golfin green card-

kurssit ja osakkaille suunnatut kurssit olivat 

suosittuja. Opetuksella toivotaan olevan taito-

jen kehittämisen lisäksi yhteisöömme sitouttava 

vaikutus. Kenttämme kierrosmäärät nousivat 

ennätykseensä, joka kertoo paljon kenttämme 

vetovoimasta myös vierailijoiden mielestä. Kilpai-

lijat, harrastajat ja toiminnan pyörittäjät ahkeroi-

vat lajin parissa. Toiminnan vilkkaudesta johtuen 

taloudellisesti kausi oli hyvä. Ensi kaudella ei 

kentällämme järjestetä kansallisia kilpailuja men-

neen kauden mitassa, joten tuotot jäänevät pie-

nemmiksi. 

Urheilullisesti Tawast Golfilla menestys jatkui 

jopa odotettua paremmin. Pääosissa olivat juni-

orit, jotka alkavat murtautua iän karttuessa jo 

kansalliselle pääkiertueelle. Vanhemmissa ikä-

luokissa oli yksittäisiä valon pilkahduksia ja toi-

voa sopii, että kehitystä tapahtuisi sielläkin. Se 

tiedetään, että menestys vaatii todella paljon har-

joitusta. Hatun nosto kaikille kaikkensa yrittä-

neille.

Tawast Golf isännöi hyvin viidet kansalliset tai 

alueelliset kilpailut. Kaikkia kilpailuja varten 

perustettu organisaatio selvisi tehtävistään lois-

tavasti ja kohtuullisin ponnisteluin vetovastuun 

vaihtuessa joka kilpailuun.  Kyseiset kilpailut vei-
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Käsittääkseni tästäkin golfkaudesta selvittiin. Eri-
laisia tapahtumia oli melkoinen määrä. Yhdelle 
päivälle saattoi sijoittua useita erilaista kunnian 

ja/tai mammonan mittelöä ”normaalien” pelaajien 
lisäksi. Itse pidän erilaisia pienkisoja hyvänä maus-
teena normaaleille rutiineille. Ennen kaikkea oli hie-
noa todeta kenttämme suosion kasvavan edelleen.

Parhaan sesongin ja pahimman ruuhka-ajan aikana 
Oksasen Janne tuli tuuramaan muutamana päivänä. 
Jannelle tuli heti haaste kun valtakunnallisen mesta-
ruuskilpailutapahtumaan osallistuva pelaaja sanoi, 
että meinaatko saada tämän kisan menemään alle kuu-
den tunnin? Ei ole ikinä mennyt millään kentällä. No, 
Janne ei haasteita pelkää. Noin viiden tunnin kuluttua 
Janne sanoi, ettei tainnut tulla yhtään ystävää, mutta 
meni viiteen tuntiin. Kiitos Janne.

En käytä nettiä, joten palaute netin kautta on minulle 
melko vierasta. Kun tapasin golfareita kentällä ja 
terassilla, olin kuitenkin huomaavinani yleisen mieli-
alan rauhoittuneen vuosien saatossa.

Erityisen iloinen olen nuorison avoimesta ja myöntei-
sestä asenteesta. Heistä on kasvamassa golfareita, 
joista niin Tawast Golf kuin koko laji saa olla ylpeitä. 
Toivottavasti kehitys jatkuu myönteisenä.

Kiitän kaikkia, jotka ovat auttaneet valvojan kevyen 
taakan kantamisessa.
Liikutaan, ei jäädä tulen alle makaamaan..vierivät 
kivet jne.. ■

Seppo Kekäläinen

Valvojan terveiset

vät jäsenkunnalta tietysti peliaikaa, joka yhdessä 

muutenkin suuressa suosiossa olleen kentän 

ruuhkaisuuden kanssa toi esiin tyytymättömyyttä 

peliaikojen saamisen vaikeudesta. Tilannetta 

pyrittiin helpottamaan tarjoamalla kohtuullisin 

kustannuksin pelimahdollisuuksia muilla kentillä. 

Ensi kaudella ei vastaavia kilpailuja ole, joten peli-

aikojen saatavuus tässä suhteessa parantunee.

Hyvään hallintotapaan liittyen toteutettiin jäsen- 

ja osakaskysely. Tulokset eivät poikenneet mer-

kittävästi edellisestä kyselystä. Toimikuntiin oltiin 

melko tyytyväisiä 3.24 – 3.38 asteikolla 1 -4. Hal-

litukset saivat hieman matalammat arviot melko 

tyytyväisessä kategoriassa 3.1. Vastauksissa oli 

paljon positiivista palautetta, joskin myös nega-

tiivista arviota. Myönteisenä tunnettiin klubin 

hyvä ilmapiiri ja viihtyisyys. Vapaassa sanassa 

vastaajat arvostelivat eniten ajanvarausta, koska 

kentälle oli niin vaikea päästä pelaamaan. Syyt-

tävä sormi osoitti monesti green fee- pelaajiin, 

vaikka heidän osuutensa ei kokonaisuutena seu-

raamme kuulumattomien pelaajien joukossa ollut 

suuri. Paljon suurempi vieraspelaajien joukko on 

osakkeiden pelioikeuksien käyttö pelilippuina ja 

erilaisina pelioikeuksina monin tavoin. Green fee- 

pelaajien rajoittaminen ei toisi merkittävää väl-

jyyttä kentälle.

Kiitos aivan kaikille tawastilaisille hyvästä ja elä-

väisestä kaudesta. 

Kaikki hyvin. ■

Miika Miettinen
Yhdistyksen puheenjohtaja
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Älä tule paha talvi
- tule hyvä talvi

L oruilemalla ei talven 

laatuun juurikaan voi 

vaikuttaa, mutta yrittä-

nyttä ei laiteta! Toki kaikki mitä 

luonto järjestää, otetaan vas-

taan ja kaikesta on selvitty, kun 

osaa varautua. Luonto on koh-

dellut Tawastin golfareita tällä 

kaudella hyvin, mikä näkyy hur-

jina ennätyslukuina kierros-

määrissä, taas kerran! Kun nyt 

pyörät pyörivät kovaa, on oikea 

aika varautua huonompiin päi-

viin. Tähän periaatteeseen sopii 

erinomaisesti käynnissä oleva 

MASTER PLAN – ohjelma.

Meillä kävi aika tuuri, kun saa-

tiin valtakunnan paras shaper ja 

erittäin kokenut golfrakentaja 

Petri Vainio kohtuuhinnalla ura-

koimaan master plania. Työtä 

tehdään suunniteltuakin koko-

naisvaltaisemmin kiinteään hin-

taan. Maisemankäsittely on 

tietenkin aina makuasia, mutta 

itse olen ihan töpinöissäni työn 

esteettisyyden ja pelinäkökoh-

tien suhteen. Teknisestikin jälki 

on ollut mittatarkkaa ja oikea-

oppista. Master planin toteut-

tamisen aikatauluun saattaa 

tulla enemmän etupainottei-

suutta johtuen keleistä ja työ-

tilanteesta yleensä golfkentillä. 

Tilanne on nyt päällä.

Muuten kausi on ollut kaksija-

koinen, ensin oli putkeen men-

nyt alkukausi ja sitten tuli vä hän 

tavallista pahempi kasvu kau-

sinotkahdus elokuussa. Kun 

seminaareissa pohdittiin multa-

vien kylänurmikkagreenien vai-

keuksia tänä vuonna, niin jotkut 

viisaammat sanoivat, että suu-

rin syy vaikeuksiin oli liian hyvä 

kesä. Ravinteikas maa ja läm-

min sää panevat tämmöiseen 

tottumattoman kylänurmikan 

kas vukoneiston ylikierroksil le 

ja sitten kun valon määrä vähe-

nee, ei sokeria enää synny 

yh teyttämisestä tarpeeksi, vaan 

seuraa akuutti sokeripula var-

sinkin juurissa, jota lannoittami-

nen vain pahentaa. Eli vastaisen 

varalle; lannoitusta vähenne-

tään, kun on heinäkuun helteitä 

ja annetaan sokeria lehtilan-

noituksena elokuussa. Haitta 

sinänsä menee ohi, kun uusi 

sukupolvi kylänurmikkaa alkaa 

syksymmällä itää.

Suuret pelaajamäärät panivat 

kentänhoitajat tiukoille. On puh-

dasta matematiikkaa, että kun 

pelaajia on enemmän viheri öillä 

ja väylillä, on kentänhoitajille 

vähemmän ja kauempana toi-

sistaan olevia työskentelypaik-

koja. Aika menee odotellessa 

ja paikasta toiseen pomppimi-

sessa. Kun kohde vapautuu, 

täytyy toimia nopeasti, mikä 

stressaa ja näkyy ehkä huonom-

pana jälkenä. Minkä tahansa 

hoitotoimenpidekierroksen aika 

helposti kaksinkertaistuu, kun 

6
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on yli 200 pelaajaa päivässä 

verrattuna siihen, että olisi 100 

pelaajaa. Kentänhoitajat ovat 

kuitenkin ylpeitä siitä, että mei-

dän kenttä kelpaa pelaajille.

Ensi keväänä ei sitten ole enää 

7 ja 12 viheriöitä sellaisina, 

kun me ne muistamme. Tar-

koitus on, että jos jotain hyvää 

menetämme, niin saamme sen 

moninkertaisena takaisin. Mie-

lestäni on ihan hieno juttu, että 

joku kenttä päätetään pitää 

jonkin vuosiluvun mallissa jäl-

kipolville, mutta ihan alkupe-

räinenhän ei ole mikään kenttä. 

Suositun golfkentän säännöl-

liseen kohenteluun pakottaa 

huono rakentaminen, kentän 

kuluminen ja tiivistyminen, väli-

neitten ja taitojen kehittyminen, 

turvallisuus, pelin sujuvuus, 

esteettisyys ja pelistrategisten 

vaihtoehtojen lisääminen. Jos 

tähän ei mennä, pelaajat äänes-

tävät jaloillaan.

7. väylä uudistuu kokonaan, 

teet, väylä ja viheriö. Keväällä 

aloitettaneen samalla systee-

millä kuin nyt pelataan, eli väy-

lää ei pelata ollenkaan, vaan 

korttiin merkitään se tulos, 

mikä saadaan rantaviheriöltä, 

ysiväylän jälkeen. Ehkä välivai-

heena tämän jälkeen pelataan 

seiskaa etubunkkerin eteen 

kyhätylle siirtonurmitalviviheri-

ölle. Kokonaan seiskaa pelataan 

arviolta 1.7.2012, toivottavasti 

jo vähän ennen.

12. väylää pelataan todennä-

köisesti ihan aluksi nykyiselle 

talvigreenille. Kunhan väylä-

leikkaukseen kylvetty alue juur-

tuu, niin siirryttäneen väylän 

vasemmalle puolen tehtävälle 

siirtonurmitalviviheriölle. Var-

sinaisen viheriön avaamisajan-

kohta arviolta on 1.7.2012.

17. vesiesteen reunan korjaami-

sesta on urakka, joten keväällä 

siinä on korjauksen alainen 

alue. Muuten peli sujuu reiällä 

normaalisti.

Lyöntipaikkaremontteja saate-

taan tehdä enemmänkin, pää-

7

sääntöisesti pelataan jo keväällä 

melko normaalipaikoista siirto-

nurmelta korjauskohteissa.

Hyvä talvi tulee ja henki ja ruu-

mis saa levätä. Viheriöruoho on 

pitkää ja tuuheata, syystoimet 

onnistuivat. Kevät tulee aikaisin 

ja yhtä syssyä päästään pelaa-

maan ennätysaikaisin hienoille 

greeneille. Jos ihan näin ei jos-

tain syystä kävisikään, niin siitä 

se sisu vasta nousisikin ja pis-

tettäisiin paikat kuntoon. Mutta 

ensin se lepo. ■

Timo ”Pino” Räsänen

Piha ennen remonttia.

Piha remontin jälkeen.
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Master Plan
- työt käynnissä

M arraskuu 2011 jatkuu (ainakin tätä kir-

joitettaessa) vuodenaikaan nähden 

lämpimänä. Vuosi sitten tähän aikaan 

lumi peitti kentän ja kausi oli armottomasti ohi.

Kesä 2011 on ollut kiireistä aikaa kentällä. Kierros-

määrissä on tehty ennätys. Keskustelua on kovin 

vilkkaasti, jälleen kerran, käyty omien jäsenten 

ja osakkeenomistajien mahdollisuuksista pelata 

halutessaan, mahdollisista rajoituksista vieraspe-

laamiseen sekä aikojen varaamisesta. Tämä aihe 

on ollut enemmän tai vähemmän esillä jokaisessa 

yhtiön hallituksen kokouksessa. Hienosäätöä on 

kesänkin aikana tehty.

Viime syksynä valmistauduimme esittelemään 

pitkän tähtäyksen suunnitelman eli Master Planin. 

Se käsiteltiin yhtiökokouksessa, jossa se hyväk-

syttiin vaiheittain toteutettavaksi. Sen toteutus 

on nyt täydessä vauhdissa. Olemme jakaneet teh-

täviä vuosille 2011 ja 2012. Olemme joutuneet 

osittain tarkentamaan aikatauluja. Vuodelle 2012 

suunniteltuja tehtäviä on voitu osittain hyvän 

sään, osittain erityisen nopean ja tehokkaan ura-

koitsijan johdosta aikaistaa ja tehdä jo syksyn 

2011 aikana. Olemme myös pysyneet kustannus-

arvioissa eikä ainakaan toistaiseksi ole ilmennyt 

tässäkään suhteessa yllätyksiä. Tulemme hal-

lituksessa pohtimaan, voimmeko esittää seu-

raavassa yhtiökokouksessa myös Master Planin 

toisen vaiheen aloitusta, ainakin osittain, suunni-

teltua aikaisemmin.

Uudistukset ja korjaukset kentällä ovat toki kesän 

mittaan herättäneet paljonkin keskustelua. Var-

sinkin 7 väylän muutokset on otettu vastaan sekä 

kehuen että moittien. Meissä jokaisessa näyttäisi 

olevan hieman arkkitehdin ja kentänsuunnittelijan 

kykyjä ja näkemyksiä. Paras kiitos uudistuksista 

saatiin kuitenkin kentän naapureilta, jotka ovat 

tunteneet olonsa huomattavasti turvallisemmaksi. 

Toki vasta ensi kesänä ruohon viheriöidessä voi-

daan paremmin arvioida, miten uudistukset väy-

lillä 7 ja 12 ovat onnistuneet kokonaisuudessaan.

Olemme antaneet jäsenkyselyn puitteissa palau-

tetta. Kiitos siitä kaikille. Eräitä asioita lienee 

tarpeen käsitellä perusteellisemminkin jopa vuo-

sikokouksessa. Ajanvaraus ja vieraspelaaminen 

saattaisivat olla erityisen ansiokkaita aiheita laa-

jempaankin keskusteluun.

Lämmin kiitos osakkeenomistajille, toimihenki-

löille, kenttähenkilökunnalle, palveluja tuottaneille 

ja yhteistyökumppaneille hyvästä golfkaudesta. ■

Kari Kujanen
Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
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Jäsenkysely järjestettiin 5.9.2011-20.9.2011 

välisenä aikana Tawast Golfin jäsenille ja vasta-

uksia annettiin yhteensä 255 kpl. Kyselyyn osallis-

tuneet vastasivat 37 kysymykseen, johon sisältyi 

monivalintakysymyksiä. Omia kommentteja sai 

myös antaa. Vastaajista 81% oli yli 36-vuotiaita, 

80% miehiä ja 20% naisia. Alla olevassa grafiikasta 

näkyvät vastausten keskiarvot. Asteikko oli 1-4, 

jossa luku yksi tarkoitti tyytymätöntä ja luku neljä 

erittäin tyytyväistä. 

Caddiemasterit ja
kentän valvonta
Tawast Golfin jäsenet pitävät edelleen caddiemas-

tereiden palvelualttiutta ja asiantuntemusta erit-

täin hyvänä. Pelaamisen valvontaan ollaan niin 

ikään suurin piirtein tyytyväisiä, mutta usean jäse-

nen mielestä parannettavaakin olisi. On kuitenkin 

jokaisen pelaajan omalla vastuulla huolehtia, että 

edellä menevä peliporukka pysyy näköetäisyy-

dellä. Kenttä tulee pelata noin neljään tuntiin, oli 

kyse sitten harjoituskierroksesta tai kilpailukier-

roksesta.

Viheriöt 
Kyselyyn vastanneista 62% kokivat viheriöt sopi-

viksi, 35% liian hitaiksi. Vuonna 2009 vastanneista 

76% kokivat viheriöt sopiviksi ja 22% liian hitaiksi.

Peliaikojen saatavuus
Suurimmat epäkohdat liittyivät peliaikojen riittä-

mättömyyteen varsinkin viikonloppuisin. Palaute 

on aiheellista ja ensi vuodelle seuran järjestämien 

kilpailujen määrää tullaan rajaamaan ja myös 

kaikki muiden seurojen vierailut pyritään rajaa-

maan pois syksyn viikonlopuilta. Talven aikana 

kehitetään muutenkin erilaisia toimintatapoja, 

jotta ”prime time” tiiajat saadaan paremmin oman 

väen käyttöön.

Vieraspelaaminen
Vieraspelaajien määrä sai myös jonkin verran 

kritiikkiä, mutta pitää muistaa green fee pelaa-

jien tärkeys yhtiön tuloissa. Maksavien green fee  

pelaajien määrä on alle 8% kaikista Tawast Gol-

fissa pelatuista kierroksista, joten vieraspelaa-

jien määrää rajaamalla kovin suurta muutosta 

peliaikojen saatavuuteen ei synny.

 
Proshop
Pro shopin valikoimasta tuli jälleen jonkin ver-

ran palautetta, mikä on ymmärrettävää pro shop 

tilojen puutteellisuuden vuoksi. Tilat ovat pienet 

ja ilman klubitalon suurempaa remonttia tilanne 

tulee myös pysymään ennallaan.

Kilpailutoiminta 
Kilpailutoiminta jakaa vahvasti mielipiteitä, sillä 

kilpailut syövät aikoja ns. normaalipelaajilta. 

Tämän vuoden kilpailut ovat kylläkin keränneet 

erittäin hyvin osallistujia ja muutenkin kilpaili-

jat ovat olleet tyytyväisiä tapahtumiin. Mielipiteet 

jakautuivat yhtälailla vuoden 2009 jäsenky-

selyssä, mutta kilpailujen palkintoihin oltiin 

tyytyväisempiä tänä vuonna. Ensi kaudelle kilpai-

lujen määrä tulee olemaan pienempi kuin tänä 

kesänä.

Osakasedut
Tälle vuodelle tuodut osakkaan edut saivat hyvän 

vastaanoton ja etuja pyritään lisäämään ensi vuo-

delle. Muistattehan, että kotisivuilta löydät aina 

tietoa uusimmista osakaseduista.

Kiitos kaikille palautteen antajille! 

Saadun palautteen pohjalta tullaan tekemään 

joitain muutoksia ja tavoitteena on lisätä osak-

kaiden ja jäsenten tyytyväisyyttä.

Jäsenkyselyn

9
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3,65 

3,46 

3,17 

3,43 

Palvelualttius 

Asiantuntemus 

Pelaamisen valvonta 

Tilojen siisteys ja järjestys 

1. Kuinka tyytyväinen olet caddiemastereiden 
toimintaan 

3,4 

3,55 

3,65 

3,32 

3,37 

2,65 

2,78 

2,21 

Varaus puhelimitse 

Varaus paikan päällä 

Varaus Nextgolfin kautta 

5 päivän varaussääntö 

Tasaustutiaikojen tarpeellisuus 

Vieraspelaajien määrä 

Peliaikojen saatavuus arkena 

Peliaikojen saatavuus viikonloppuna 

2. Kuinka tyytyväinen olet ajanvaraus 
toimivuuteen? 

 

3,48 

3,03 

3,52 

3,53 

3,36 

3,21 

3,31 

Ravintola 

Toimisto- ja pro shop tilat 

Pukeutumistilat 

Sauna- ja pesutilat 

Terassi 

Bägivarasto 

Tilojen siisteys ja järjestys 

5. Kuinka tyytyväinen  olet klubitiloihin? 

2,77 

2,96 

Pro Shopin valikoima 

Pro Shopin palvelut 

7. Kuinka tyytyväinen olet Pro Shopin 
toimintaan? 

3,45 

3,49 

3,47 

3,21 

3,01 

3,35 

Ravintolan aukioloajat 

Ravintolan viihtyvyys 

Ravintolan palvelu 

Ravintolan valikoima 

Ravintolan hintataso 

Ruuan laatu 

9. Kuinka tyytyväinen olet ravintolatoimintaa? 

3,65 

3,46 

3,17 

3,43 

Palvelualttius 

Asiantuntemus 

Pelaamisen valvonta 

Tilojen siisteys ja järjestys 

1. Kuinka tyytyväinen olet caddiemastereiden 
toimintaan 

3,4 

3,55 

3,65 
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2,65 
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Varaus paikan päällä 

Varaus Nextgolfin kautta 

5 päivän varaussääntö 

Tasaustutiaikojen tarpeellisuus 

Vieraspelaajien määrä 

Peliaikojen saatavuus arkena 
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Varaus Nextgolfin kautta 
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Peliaikojen saatavuus arkena 
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9. Kuinka tyytyväinen olet ravintolatoimintaa? 

3,48 
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Ravintola 
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Sauna- ja pesutilat 
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Tilojen siisteys ja järjestys 
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9. Kuinka tyytyväinen olet ravintolatoimintaa? 
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3,3 

3,35 

3,32 

3,4 

3,38 

2,97 

3,18 

Tidonsaanti yleensä  

Tawastin Tuulet jäsenlehti 

Tawastin Tuulet nettiversio 

Sähköiset uutiskirjeet 

Seuran kotisivut 

Klubin ilmoitustaulut 

Tiedottamisen aktiivisuus 

11. Kuinka tyytyväinen olet tiedottamisen eri osa-
alueisiin? 

3,43 

3,38 

3,28 

3,22 

3,5 

3,15 

Kentän siisteys 

Opasteet 

Roskakorit 

Pallopesurit 

Ulko-WC 

Lyöntipaikkojen penkit 

13. Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? 

3,3 

3,35 

3,32 

3,4 

3,38 

2,97 

3,18 

Tidonsaanti yleensä  

Tawastin Tuulet jäsenlehti 

Tawastin Tuulet nettiversio 

Sähköiset uutiskirjeet 

Seuran kotisivut 

Klubin ilmoitustaulut 

Tiedottamisen aktiivisuus 

11. Kuinka tyytyväinen olet tiedottamisen eri osa-
alueisiin? 

3,43 

3,38 

3,28 

3,22 

3,5 

3,15 

Kentän siisteys 

Opasteet 

Roskakorit 

Pallopesurit 

Ulko-WC 

Lyöntipaikkojen penkit 

13. Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? 

3,28 

3,69 

3,52 

Ma/Pe -kymppitiilähdöt 

10 min. lähtöaikaväli 

vieraspelajien tasoitusraja (HCP 36) 

15. Mitä mieltä olet pelaamisjärjestelyistä? 

3 

156 

87 

Liian nopeat 

Sopivat 

Liian hitaat 

17. Olivatko viheriöt mielestäsi tänä kesänä 

3,09 

2,96 

2,7 

2,93 

3,1 

3,25 

Pelin sujuvuus 

Pelivauhti 

Ohittamisen joustavuus 

Etiketin noudattaminen 

Kenttävalvonta 

Peliturvallisuus 

19. Mitä mieltä olet pelaamisesta kentällä? 

3,28 

3,69 

3,52 

Ma/Pe -kymppitiilähdöt 

10 min. lähtöaikaväli 

vieraspelajien tasoitusraja (HCP 36) 

15. Mitä mieltä olet pelaamisjärjestelyistä? 

3 

156 

87 

Liian nopeat 

Sopivat 

Liian hitaat 

17. Olivatko viheriöt mielestäsi tänä kesänä 

3,09 

2,96 

2,7 

2,93 

3,1 

3,25 

Pelin sujuvuus 

Pelivauhti 

Ohittamisen joustavuus 

Etiketin noudattaminen 

Kenttävalvonta 

Peliturvallisuus 

19. Mitä mieltä olet pelaamisesta kentällä? 

3,28 

3,69 

3,52 

Ma/Pe -kymppitiilähdöt 

10 min. lähtöaikaväli 

vieraspelajien tasoitusraja (HCP 36) 

15. Mitä mieltä olet pelaamisjärjestelyistä? 

3 

156 

87 

Liian nopeat 

Sopivat 

Liian hitaat 

17. Olivatko viheriöt mielestäsi tänä kesänä 

3,09 

2,96 

2,7 

2,93 

3,1 

3,25 

Pelin sujuvuus 

Pelivauhti 

Ohittamisen joustavuus 

Etiketin noudattaminen 

Kenttävalvonta 

Peliturvallisuus 

19. Mitä mieltä olet pelaamisesta kentällä? 
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2,37 

2,48 

2,69 

Väylillä 

Viheriöillä 

Hiekkaesteessä 

21. Miten mielestäsi toimii lyöntijälkien 
korjaaminen? 

3,39 

3,15 

3,25 

3,14 

3,35 

Driving range 

Pitching range (ranta) 

Chipping range 

Putting range 

Pullerhalli 

23. Miten tyytyväinen olet harjoitusalueisiin? 

2,87 

3,08 

3,21 

3,42 

3,45 

3,05 

Kilpailujen määrä 

Avoimet kilpailut 

Seuran omat kilpailut 

Lähtöaikapalvelut 

Tulospalvelut 

Palkinnot 

25. Mitä mieltä olet kilpailutoiminnasta? 

3,09 

3,13 

3,59 

3,53 

3,24 

3,36 

3,38 

3,25 

3,29 

Hallitus oy 

Hallitus ry 

Toimistohenkilöstö 

Kenttähenkilöstö 

Klubitoimikunta 

Naistoimikunta 

Senioritoimikunta 

Junioritoimikunta 

Kilpailutoimikunta 

27. Miten tyytyväinen olet Tawast Golfin 
toimielimiin? 

3,27 

3,2 

3,04 

3,3 

3,16 

Klubin yhteishenki 

Saatko rahallesi vastiketta 

Panostus kilpaurheiluun 

Panostus junioritoimintaan 

Yhteistyö oy:n ja ry:n ja jäsenkunnan kesken 

29. Mielipiteesi Tawast Golfin toiminnasta 

3,09 

3,13 

3,59 

3,53 

3,24 

3,36 

3,38 

3,25 

3,29 

Hallitus oy 

Hallitus ry 

Toimistohenkilöstö 

Kenttähenkilöstö 

Klubitoimikunta 

Naistoimikunta 

Senioritoimikunta 

Junioritoimikunta 

Kilpailutoimikunta 

27. Miten tyytyväinen olet Tawast Golfin 
toimielimiin? 

3,27 

3,2 

3,04 

3,3 

3,16 

Klubin yhteishenki 

Saatko rahallesi vastiketta 

Panostus kilpaurheiluun 

Panostus junioritoimintaan 

Yhteistyö oy:n ja ry:n ja jäsenkunnan kesken 

29. Mielipiteesi Tawast Golfin toiminnasta 

2,37 

2,48 

2,69 

Väylillä 

Viheriöillä 

Hiekkaesteessä 

21. Miten mielestäsi toimii lyöntijälkien 
korjaaminen? 

3,39 

3,15 

3,25 

3,14 

3,35 

Driving range 

Pitching range (ranta) 

Chipping range 

Putting range 

Pullerhalli 

23. Miten tyytyväinen olet harjoitusalueisiin? 

2,87 

3,08 

3,21 

3,42 

3,45 

3,05 

Kilpailujen määrä 

Avoimet kilpailut 

Seuran omat kilpailut 

Lähtöaikapalvelut 

Tulospalvelut 

Palkinnot 

25. Mitä mieltä olet kilpailutoiminnasta? 

2,37 

2,48 

2,69 

Väylillä 

Viheriöillä 

Hiekkaesteessä 

21. Miten mielestäsi toimii lyöntijälkien 
korjaaminen? 

3,39 

3,15 

3,25 

3,14 

3,35 

Driving range 

Pitching range (ranta) 

Chipping range 

Putting range 

Pullerhalli 

23. Miten tyytyväinen olet harjoitusalueisiin? 

2,87 

3,08 

3,21 

3,42 

3,45 

3,05 

Kilpailujen määrä 

Avoimet kilpailut 

Seuran omat kilpailut 

Lähtöaikapalvelut 

Tulospalvelut 

Palkinnot 

25. Mitä mieltä olet kilpailutoiminnasta? 
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3,55 

3,54 

3,41 

3,31 

3,28 

3,22 

3,14 

Ilmainen pro-opetus (osakastunnit) 

Osakkaan vieraat 50% alennus greenfeestä 

Vaihtopäivät muiden kenttien kanssa 

Klubiretket 

Alennukset yhetistyökumppaneilta 

Yhteiset klubitilaisuudet 

Alennukset klubiravintolaan 

31. Mitä mieltä olet jäsen/osakaseduista? 

200 

50 

Mies 

Nainen 

33. Sukupuoli 

4 

42 

62 

72 

70 

-20 

20-35 

36-50 

51-60 

61- 

34.Ikä 

28% 

28,8% 

24,8% 

16,8% 

1,6% 

3,55 

3,54 

3,41 

3,31 

3,28 

3,22 

3,14 

Ilmainen pro-opetus (osakastunnit) 

Osakkaan vieraat 50% alennus greenfeestä 

Vaihtopäivät muiden kenttien kanssa 

Klubiretket 

Alennukset yhetistyökumppaneilta 

Yhteiset klubitilaisuudet 

Alennukset klubiravintolaan 

31. Mitä mieltä olet jäsen/osakaseduista? 

200 

50 

Mies 

Nainen 

33. Sukupuoli 

4 

42 

62 

72 

70 

-20 

20-35 

36-50 

51-60 

61- 

34.Ikä 

28% 

28,8% 

24,8% 

16,8% 

1,6% 

49 

55 

98 

50 

-5 vuotta 

5-10 

11-20 

20- 

35. Kuinka kauan olet pelannut golfia? 

19,4% 

19,4% 

38,9% 

21,8% 

14 

50 

79 

65 

27 

15 

-4,4 

4,5-11,4 

11,5-18,4 

18,5-16,4 

26,5-36 

36-54 

36. Tasoituksesi 

5,6% 

20% 

31,6% 

26% 

10,8% 

6% 

67 

144 

35 

5 

Kerranviikossa tai harvemmin 

2-3 kertaa viikossa 

4-5 kertaa viikossa 

6 kertaa tai useammin 

37. Kuinka usein pelaat? 

2% 

13,9% 

57,4% 

26,7% 
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Golfkausi 2011 jatkuu

P arkkipaikka oli aivan 

täyn   nä eräänä lokakuun 

lopun arkipäivänä, innok-

kaat jä  se nemme jatkavat golf-

kautta kun kelit sen vielä sallivat. 

Useiden pelaajien kommen-

tit olivat et tä mieluummin sitä 

liikkuu golf kentällä kuin met-

sässä. Golf on hyvää liikuntaa, 

eikä tarvitse aina pelata tulosta 

vaan nauttia syksyn muka-

vista il moista ja ennen kaikkea 

hyvästä peliseuras ta. 

Master Plan etenee mukavaa 

vauhtia ja ainakin omasta mie-

lestä tehdyt muutokset näyttävät 

hyviltä. Ammattilaisen kädenjälki 

näkyy. Kenttä vanhenee ja muu-

toksia on pakko tehdä. Madot 

eivät kuulu griineille, tiipaik-

kojen ei kuulu olla kamelin sel-

kiä, pallon pitää mennä griineillä 

suoraan eikä pomppien. 

Ei riitä että kenttä on vihreä, kai-

ken pitää olla kunnossa myös 

kentänhoidollisesti. Muutos-

töillä takaamme sen, että kent-

tämme on hyvässä kunnossa 

myös tulevaisuudessa. Muutos-

töitä on varmasti tulossa lisää ja 

se meidän jäsenten tulee myös 

hyväksyä. Kenttä on osittain 

remontissa ja joudumme pelaa-

maan kenttää lyhyempänä tai 

jopa niin, että pe laamme jon-

kun väylän aivan jossain muu-

alla (rantaväylä). 

Jäsenkyselyn perusteella hal-

lituksilla tulee olemaan tiukat 

miettimisen paikat miten taata 

osakkeenomistajille ja jäse-

nille riittävästi tiiaikoja. Positii-

vista tässä asiassa on se, että 

kenttä kiinnostaa monia pelaa-

jia. Koko Tawastin kokonaisuus 

on siis kunnossa, kenttä, ravin-

tolapalvelut, caddiemaster toi-

minta jne… Mutta ei auta jäädä 

laakereilla lepäämään, toimin-

toja pitää kokoajan kehittää, 

jotta pysymme kilpailukykyisinä 

muita kenttiä ja lajeja vastaan. 

Urheilullinen menestys oli sitä 

tuttua tawastilaista, tytöt pärjä-

sivät taas mainioisti. Pojat ovat 

ottaneet oppia tytöistä, saavu-

tukset olivat myös hyviä, ensi 

kaudesta on tulossa todella 

mainio!  Ensi kauden suurim-

mat odotuk set poikien osalta 

kohdistuvat Oula Myllymaahan, 

Oulan läpimurtokausi? :-)

Kohta se kausi kuitenkin lop-

puu ja on aika ladata akut uutta 

kaut ta varten. 

Oikein hauskaa talvea kaikille, 

muis takaa liikkua ja pitäkää it -

sestänne hyvää huolta myös tal-

ven ajan. ■

Marko Helén
Kapteeni
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Katse tulevaisuuteen

V uosi sitten kirjoitin 

Tawastin Tuuliin otsi-

kolla ”Voittamisen kult-

tuuri”. Kuluneen kauden jälkeen 

pitää todeta, että se todella 

kuuluu Tawastin junioritoimin-

taan. Saara Nylanderin kaksi 

Suomen mestaruutta, Sant tu 

Ma linin SM-hopea, 

Ilona Rauhamäen 

SM-pronssi sekä 

lu kuisia muita hie-

noja suorituksia 

ku luneen kauden 

aikana. Hienoja 

het kiä ja vaiherik-

kaita otteluja saa-

tiin myös kokea 

Junioreiden jouk-

kue SM -kisoissa 

Siilinjärvellä. Lop-

putuloksena sieltä 

saavutettiin neljäs 

sija. Yhteenveto na 

voi todeta, että 

Tawast Golf on 

johtavia juniori-

seuroja Suomessa. 

Tämän todistaa junioreiden 

seurarankingin kolmas sija.

Saara Nylander oli edustamassa 

myös Suomea tyttöjen EM-jouk-

kue kisoissa Sardiniassa, joissa 

sijoituksena oli kuudes sija. 

Kokemusta Saara kävi myös 

hakemassa naisten henkilökoh-

taisista EM-kisoista Hollannista.

Seuramme on muutaman vuo-

den aikana systemaattisesti 

kouluttanut ohjaajia toimimaan 

junioreiden kanssa. Kesän 

aikana tämä on myös näkynyt 

nuorempien junioreiden harjoi-

tuksissa. Seuraavat kaudet näyt-

tävät, kuinka kovia golffareita 

sieltä kasvaa. Lisää junioreita, 

varsinkin poikia kaivataan kui-

tenkin harjoituksiin mukaan.

Olen saanut olla mukana juni-

oritoimikunnassa kuusi vuotta, 

joista puheenjohtajana viimei-

set kolme vuotta. Näinä vuo-

sina menestys on ollut huikea; 

5 SM-kultaa, 2 SM-hopeaa ja 

1 SM-pronssi. Merkittävä osa 

ny kyisestä kilparyhmästä on 

siir tymässä pelaamaan aikuis-

ten kisoja. Ensi kesän Fin-

nish tourilla tullaan näkemään 

useita vielä juniori-ikäisiä pelaa-

jiamme. 

Kun juniorit siir-

tyvät pelaamaan 

aikuisten kilpai-

luja, on myös juni-

o r i t o im innassa 

aika kääntää katse 

nuorempiin juni-

oreihin. Perusta 

me nestykselle teh-

dään 8-12 vuoden 

ikäisenä. Tämä 

tarkoittaa myös, 

että valmennuk-

sen pai nopistettä 

on suunnattava 

nuorem paan ikä-

luokkaan. Vastuuta 

junioritoiminnasta 

on myös alettava 

siirtämään henki-

löille, joilla on sydämen paloa 

viedä nuorempaa ikäluokkaa 

kohti menestyksen vuosia. ■
  

Mukavaa loppuvuotta kaikille 

toivottaen

Kari Nylander

Tawastin edustusjunioreita vas. Saara Nylander, Oula Myllymaa, 
Ilona Rauhamäki, Tuomas Nukari, Santtu Malin ja Antti Ahava.
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Kausi pulkassa
- takaisin kotiin

S ilmäilin keväistä verkko-

lehteen kirjoittamaani 

juttua, jonka otsikko 

oli ”Taas pääsee kotoa pois”.  

Kauden aikana toki tuli koto-

nakin käytyä, mutta hienosti 

kesä sujui myös Tawastin vihe-

riöillä. Tuosta kevään miel-

leyhtymästä tulikin mieleen 

seuraava golf juttu. Vaimo: 

”Miten sinun lääkä rissäkäyntisi 

sujui?” Mies: ”Mi nulla on sekä 

hyviä että huono ja uutisia. 

Minulla on kor kea verenpaine, 

mutta aion lääkärin kehotuk-

sesta alkaa har rastaa golfia.” 

Vaimo: ”Mitä ne hyvät uutiset 

ovat?” Tuohon voisi omaehtoi-

sesti jatkaa, kun kausi on lop-

puvaiheissaan, niin kotonaolon 

määrä lisääntyy!

Kilpailujen kertomaa
Kulunut golfkausi oli ilmoil-

taan upea ja kenttämme oli 

hienossa kunnossa, minkä 

jäsenet ja vieraat olivat huo-

manneet. Kierrosennätykset 

on jo rikottu ja aika ajoin oli 

jopa vaikea löytää peliaikoja. 

Kilpailukausi sujui myös hyvin 

kentällämme. Kilpailijamäärät 

kasvoivat edellisvuodesta. Liki 

2700 jäsentämme tai vieras-

pelaajaa osallistui kilpailuka-

lenterin mukaisiin kil pailuihin. 

Lisäksi olivat yritysta pahtumat 

tai muut kilpailut. Pelkkä 

budjetin toteuman vilkaisu 

osoittaa, että kilpailukauden 

nettotuotto oli erinomainen 

ja luo siten hyviä edellytyksiä 

juniori- ja muulle seuran toi-

minnalle. Hyvä näin ja siitä kii-

myös kilpailumaksuun sisältyvä 

lounas, mikä näkyi mukavasti 

palkintojenjaon väkimääränä. 

Seuran jäsenet ovat puhuneet – 

Ugh!

Kauden loppupuolella tehtiin 

myös kahden vuoden jälkeen 

” Kilpailutoimintaan ja kilpailu-
 toimikuntaan oltiin 
 keskimäärin tyytyväisiä ”

tos kuuluu kaikille kilpailuihin 

osallistuneille!

Tässä on muutama poiminta 

viime kauden kilpailukalente-

rista. Kauden päätapahtuma oli 

MID reikäpelin SM-kisa, mikä 

onnistui hienosti vaikka loppu-

ratkaisu vähän tyssäsikin ukko-

sen takia. Volvo World Golf 

Challenge, Finnmatkat World 

Tour ja Azores Golf Series oli-

vat uusia avauksia ja täyttyivät 

nopeasti. Vanhaa hyvää perus-

kauraa olivat perinteiset parikil-

pailut kuten Hämeen Sanomat 

Scramble ja Tiilaakso Scramble.  

Leimarakentajat-  ja Tiilaakso 

Openiin eivät mahtuneet lähes-

kään kaikki halukkaat. Hyville 

kilpailuille riittää siis mukavasti 

kysyntää. Yksi piristysruiske oli 

jäsenkysely, jonka tulokset ovat 

joku aika sitten tulleet. Kilpai-

lutoiminta sai sekä kiitosta 

et tä kritiikkiä. Kilpailutoimin-

nan onnistuneimmat osa-alueet 

olivat tulos- ja lähtöaikapalve-

lut mutta myös palkintoihin 

oltiin sangen tyytyväisiä. Seu-

ran omat kilpailut saivat hie-

man paremman hyväksynnän 

kuin avoimet kilpailut. Kokonai-

suudessaan kil pailutoimintaan 

ja kilpailutoi mikuntaan oltiin 

keskimäärin tyytyväisiä. Vas-

taajien määräkin oli hyvä kaik-

kiaan 247 vastaajaa. Sanallista 

kritiikkiä toki tuli, mutta myös 

kiitosta, tosin kirjallisia vasta-

uksia oli tältä osin vain 36. Kil-

pailujen määrä kirvoitti kieliä. 

Mm. kilpailuja on liikaa, syövät 
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- takaisin kotiin
makisat tai yri tystapahtumat 

kuuluvat osakeyhtiön reviiriin. 

Niihin ei juuri kilpailutoimikun-

nassa puututa. Toimitus-/toi-

minnanjohtaja hoitaa yleensä 

etukäteisjärjestelyt, palkinnot 

ym. sponsorien kanssa. Kilpai-

lujen määrää ja muotoa ym. 

pyritään haistelemaan kausi 

ker rallaan saadun palautteen 

ja toimikunnan jä senten tiedon 

ja muualta saatujen kokemus-

ten pohjalta.

Näkökulma 
tulevaan
Seuratoiminta kaipaa jat ku-

vas ti uudistumista ja uusia 

ideoita. Itse olen toiminut 

kilpailutoimikunnan vetä-

jänä nelisen vuotta ja olen 

uudistumistarpeen vuoksi 

astumassa sivuun vetäjän 

paikalta tä män kauden 

jälkeen. Seu raa jakin on 

katsottu val  miiksi mut  ta 

siitä myö  hemmin ke  vät-

ko kouksessa.  Ha lu an 

kiit  tää kaikkia teitä iha-

nia Tawastilai sia ja kil-

pai   lutoimikunnan jä    seniä 

hyvästä yh  teis   työstä. 

Juna jat  kaa kulkuaan ja 

poi   mii asemilta uu  sia 

ihmisiä ja ideoita. Meillä 

on Hä  meenlinnan suo  -

situin ja uu   dis tumassa 

aikaa kentän kapasiteetilta. Vas-

tauksissa oli selvästi vastakkain 

myös se, ettei itse ollut osallis-

tunut kilpailuihin ja koki nii-

den vievän liikaa aikaa muulta 

pelaamiselta. Toki moni piti 

määrää sopivana. Lisää kilpai-

luja toivottiin keskikesälle kil-

pailujen kannalta hiljaiseen 

aikaan. Samoin toivottiin lisää 

scramble- tai muita pariki-

soja. Tärkeänä pidettiin myös 

Tawastin ja Aulangon kisojen 

sopivaa rytmittämistä.

Yhdessä kommentissa perät-

tiin kuka on vastuussa tämän 

kesän kilpailujärjestelyistä. 

Ai van yksiselitteistä vasta-

usta sii hen on hankala antaa, 

koska kyse on seuratoiminnan 

vapaaehtoistyöstä ja ennen 

muuta sangen monipuolisesta 

yhteistyöstä. Kilpailukalen-

teri suunnitellaan Tawastin ja 

Aulangon golfseurojen yhteis-

työnä alkukeväästä. Kilpailu-

toimikunta kä sittelee seu ran 

kilpailukalente rin y leen sä huh-

tikuun kokouksessaan ja jakaa 

kilpailujen toteutus vastuun 

jä sentensä kesken. Yleensä 

kul lekin toimi kunnan jäse-

nelle tulee muutama kilpailu 

hoidettavaksi. Se niorit samoin 

kuin naiset ja juniorit hoitavat 

yleensä omat tapahtumansa. 

Lisäksi on huomattava, että fir-

o leva kenttä ja hie  noin golf-

seu  ra! ■            

Antti Punkari
kilpailu- ja tasoitustoimikun-
nan vetäjä

PS. jutun kirjoittamisen jälkeen 

Antti lupautui vielä jat kamaan 

yhden vuoden toimikun nan 

vetäjänä, mikäli vuosikokous 

näin hyväksyy :)
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Ruotsia valloittamassa
Seniorit
S enioreiden perinteinen 

kevätmatka suuntautui 

tällä kertaa läntiseen naa-

puriimme Ruotsiin. Britta Ste-

nius oli tehnyt oivaa esityötä ja 

selvitellyt mielenkiintoisia peli-

areenoita läheltä Tukholmaa. 

Valinnanvaraahan Ruotsissa on, 

mutta aina ei tiedä mitä saa siel-

läkään, kuten varmasti muis-

tavat ne, jotka olivat mukana 

meidän ensimmäisellä visiitillä 

Ruotsissa. Eipä ollut kärryjä tar-

peeksi koko porukalle jne… Nyt 

oli esityöt tehty huolella, joten 

ei muuta kuin matkaan.

Tällä kertaa ei lähdettykään ani 

varhain silmä kourassa vaan her-

raskaisesti vasta puolen päivän 

jälkeen. Matti Hämäläisen luot-

saamana suuntasimme nokan 

kohti Helsinkiä ja Silja Linen lai-

turia. 

mia seuraavien päivien tapahtu-

miin. Aamulla pääsimme hyvissä 

ajoin matkaan, ja ajo läpi Tuk-

holman sujui pienistä tietöistä 

huolimatta sujuvasti. 

Kentän kunto Ruotsissa.

”Oma maa mansikka,   
  muu maa mustikka”

Laivalla istahdimme heti majoit-

tumisen jälkeen ensikattauk-

seen buffet-illalliselle, pitihän 

se kokea. Senioreille eivät yöelä-

män houkutukset taida olla 

ihan päällimmäisinä, koska yksi 

ja toinenkin vetäytyi jo hyvissä 

ajoin yöpuulle keräämään voi-

Eikä  aikaakaan kun jo sil-

mäilimme ensimmäisen 

pe li kenttämme Gripsholms Golf-

klub benin mai semia. Hiukan 

näytti tieltä katsottuna vetiseltä, 

mutta eiväthän olosuhteet naa-

purissa voi olla huonommat 

kuin kotona, eihän? Majapaikka 

Tawastin TUULET  2 ▪ 2011
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näytti upealta, ei muuta kuin 

nopeasti pelikamppeet päälle 

ja tien yli kentälle. Taas saa-

tiin hiukan esimakua ruotsalai-

sesta klubikulttuurista. Kärryt, 

ne kirotut kärryt meinasivat 

jälleen loppua kesken, vaikka 

etukäteen oli informoitu millai-

nen joukko meitä oli tulossa. 

Onneksi kaikki kuitenkin sel-

visi ja päästiin onnellisesti mat-

kaan.

Kentällä paljastui sitten koko 

totuus kaikessa karmeudes-

saan. Ei riittänyt, että saa-

tiin sadetta niskaamme. Sitä 

oli tullut paikkakunnalla jo 

pitempäänkin. Olosuhteet oli-

vat hyvin märät. Talvikin näytti 

kohdelleen kenttää aika anka-

rasti. Vihreää ruohoa sai oikein 

hakea. Tuli mieleen, että oliko-

han tämä oikein viisasta, lähteä 

hyvässä kunnossa olevalta koti-

kentältä tänne kauas huonoihin 

olosuhteisiin pelaamaan. No, 

tämähän oli vain Grips holm, 

muualla varmasti kaikki on toi-

sin, näin uskoimme. Olemme-

han Ruotsissa, ”Hannu Hanhien” 

luvatussa maassa. Kaikesta 

huolimatta Hulkon Raili pelasi 

etuysin tasoitukseensa, Miet-

tisen Merja ja Rintalan Sinikka 

yhden yli. Takalenkillä meno 

hiukan tasoittui paitsi Mer-

jalla, joka pelasi 19 pistettä! 

Miehistä etuysillä parasta peliä 

esitti allekirjoittanut, 16 pis-

tettä, takalenkillä Salon Raikko 

keräsi saman 16 pistettä. Päivä 

päätettiin yhteisellä illallisella 

hienossa ruokasalissa.

Omaa vuoroa odotellessa vas. Raija Lehtinen, Pekka Lehtinen, Martti Hossi, 
Pekka Heinonen ja Tuija Heinonen.

Fullerö Golfklub - FuGK.

Tähän väliin ruotsalaisten kunni-

aksi pieni juttu jääkiekosta. Suo-

mihan oli keväällä voittanut 

maa ilmanmestaruuden. Illalli sel-

 la oli samassa salissa iso pöy-

täseurueellinen ruotsalaisia.He 

saivat kuulla, että paikal la oli 

suuri joukko meitä suomalaisia. 

Yhtäkkiä koko ruotsalainen seu-

rue nousi ylös, kohotti maljan 

jääkiekon mestareille ja onnitteli 

meitä! Mahtaisikohan tapahtua 

Suomessa kun Ruot si taas voittaa? 

Hieno ele ”ikuisilta vihollisilta”, 

entisiltä alusmaalaisiltam me vai 

kuinka päin se oikein meni. Suo-

mihan antoi Ruotsille itsenäi-

syyden 1809 ja otti vuorostaan 

Venäjän asiat hoitaakseen noin 

sadaksi vuodeksi?
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Tiistaina suuntasimme sit-

ten seuraavaan kohteeseemme 

Strängnäsiin. Kenttä koostuu 

kolmesta 9-reiän lenkistä. Tääl-

läkin oli satanut ihan riittä-

västi ja talvituhot sitä luokkaa, 

että kokoon saatiin vaivoin 18 

pelattavaa väylää parhaat osat 

yhdistämällä. Olisi siinä vie-

ras tarvinnut karttaa, kompas-

sia ja opaskoiraa löytääkseen 

aina perille oikealle väylälle. Kun 

sadekin taas kerran yllätti, alkoi 

matkanjohtajan huumorintaju 

olla koetuksella, matkalaisilla 

onneksi ei. Kaikesta huolimatta 

Heinosen Tuija veti etuysillä 

täydet 18 pistettä, Steniuksen 

Britta 16 (ettei vain olisi ollut 

harjoittelemassa) ja muutkin 

ihan selvisivät ihan hyvin. Sade 

sotki sisääntulon ja tulostaso 

laski hiukan. Miehistä Heinie-

men Esko pelasi etuysin samoin 

18:aan pisteeseen, Ahon Rami, 

Juvosen Markku ja Salon Raikko 

kirittivät hyvin pisteen heikom-

milla tuloksilla. Sisääntulossa 

miehilläkin ajoittain jopa voi-

makas sade vaikeutti tuloksen 

tekemistä. Pelin jälkeen palattiin 

majapaikkaan illalliselle ja lepäi-

lemään.

Keskiviikkoaamuna pakattiin 

tavarat ja jätettiin Gripsholm. 

Linnassa ei valitettavasti ennä-

tetty käydä, ei myöskään lähellä 

olevassa Mariefredin kaupun-

gissa, sinänsä vahinko, sillä 

molemmat ovat ihan näkemisen 

arvoisia paikkoja. Näillä senio-

rimatkoilla tuntuu aina olevan 

kiire jonnekin, onkohan aika-

taulujen laatija oikein tilanteen 

tasalla. Onneksi meillä oli tällä 

kertaa mukana paikallisopas 

omasta takaa ja pysyttiin kär-

ryillä mistä kaikesta jäätiin 

paitsi. Tuli kotiläksyä A4- muo-

dossa.

Raili veti jälleen tasoitukseensa, 

samoin Steniuksen Britta, Hei-

niemen Marketta ja Heinosen 

Tuija vain yhden yli. Takalenkillä 

kunnostautui erityisesti Jalasso-

la-Huttunen Paula, joka toisena 

”Kokemuksia ainakin kertyi 
  ja oman kentän arvostus nousi.”

Viimeinen kohde oli Fullerö Golf-

klubb Västeråsin eteläpuolella. 

Seuran lyhennyshän on tieten-

kin FuGK ja se oli kuvioitu piha-

kivetykseen. G muistutti kyllä 

kovin C-kirjainta, mikä hiukan 

hymyilytti meitä. Luulen, että 

paikallisetkin olivat vääntäneet 

juttua asiasta. Keskiviikkona ei 

satanut, mutta kenttä oli ihan 

yhtä heikossa kunnossa kuin 

kaksi edellistäkin. Asiaa täytyi 

oikein tiedustella paikallisilta, 

ja sieltähän se totuus paljastui. 

Koko Keski-Ruotsissa oli alku-

talvesta tullut suoja, jolloin lumi 

oli sulanut märäksi sohjoksi. Sit-

ten tuli koko lopputalveksi kova 

pakkanen, jolloin sohjo jää-

tyi ilmatiiviiksi kanneksi maan 

päälle. Milläs siinä sitten ruoho 

enää hengittää. Ei olisi auttanut 

vaikka olisi lainattu omaa Pinoa 

apuun. Kaikkia kenttiä sillä alu-

eella oli kohdannut täysi tuho. 

Fullerön naapurikenttä oli kuu-

lemma käyttänyt keväällä mil-

joona kruunua uuskylvöihin. 

Kaikilla ei ollut varaa samaan. 

Pelattiin kuitenkin, ja Hulkon 

pelasi alle tasoituksensa. Mie-

hissä oli hiukan hiljaisempaa. 

Takalenkillä Ahon Rami ja Lehti-

sen Pekka saivat kokoon 17 pis-

tettä, ihan hyvä näinkin.

Pelin jälkeen pakattiin kamat 

taas bussiin, ja Matti käänsi keu-

lan kohti Tukholmaa ja Viking-

terminaalia. Hiukan paikkoja 

tuntematonta alkoi Tukholmaa 

lähestyttäessä hirvittää ehdi-

täänkö lautalle, tietöitä ja autoja 

kun tuntui riittävän ihan ruuh-

kaksi asti. Tärkeää oli kuitenkin, 

että kuski ei hermostunut. Matti 

tiesi ja tunsi tiet. Satamassa jäi 

aikaakin vaikka kuinka. Illallinen 

nautittiin sitten hienosti A` la 

carte puolella parhaisiin pyntät-

tyinä. Aikataulusta johtuen pal-

kintojen jako päätettiin siirtää 

kotiinpaluun jälkeen omalle klu-

bille.

Aikanaan sitten kokoonnuttiin 

klubille muistelemaan matkaa ja 

palkitsemaan parhaat. Tällä ker-

taa huomioitiin kolme parasta 

puolikasta. Tehtävää helpotti 
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suunnattomasti Filppulan Mar-

cuksen laatima laskentaohjelma. 

Ei tarvinnut kuin naputella kun-

kin pistetulokset taulukkoon ja 

kone poimi parhaat. Onneksi 

naiset pelasivat omassa sarjas-

saan, muuten miehet olisivat 

jääneet nuolemaan näppejään. 

Merja ja Raili kokosivat kumpi-

kin 53 pistettä, jolloin Merja pie-

nemmällä tasoituksella voitti 

turnauksen, Britta ja Marketta 

saivat kokoon 50 pistettä, Tuija 

ja Sinikka kumpikin 49. Huikeaa 

peliä naisilta. Miehet olivat hiu-

kan ”talviterässä”. Ahon Rami 

korjasi viimevuotisen lipsauk-

sen ja oli omilla luvuillaan, 48 

pistettä, Salon Raikko pelasi 45, 

Esko ja Markku molemmat 44. 

Edellisen matkan mestari Ahti 

sai kokoon 43 pistettä.

”Muu maa mustikka, oma maa 

mansikka” osoittautui tällä ker-

taa oikeammaksi kuin hokema 

ruohon vihreydestä aidan toi-

sella puolen. Jos olisi etukä-

teen tiennyt mitä oli edessä, 

olisi matka varmaan jäänyt teke-

mättä, mutta ennustaminen, 

varsinkin tulevaisuuden, on tun-

netusti vaikeaa niin kuin eräs 

valtiomies on sanonut. Koke-

muksia ainakin kertyi ja oman 

kentän arvostus nousi. Allekir-

joittanut löi kyllä hanskat tiskiin 

ja sanoi, että nyt riittää seniori-

matkojen järjestäminen, mutta 

kuinka ollakaan olen huomaa-

vinani tässä lehdessä taas juttua 

jo ensi kevään suunnitelmista. 

Vieläköhän on uskalikkoja läh-

dössä mukaan? ■
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Senioreiden
kevätmatkasta 2012

V aikka tämä kausi on 
hädin tuskin saatu päätök-
seensä suuntaavat senio-

rit jo katseensa ensi ke vääseen. 
Järjestyksessään yh deksäs matka 
suuntautuu jälleen Suomenlah-
den eteläpuolelle Viroon ja Lat-
viaan. 

Maanantaina 14.5 ani varhain 
noustaan omaan bussiin ja 
suunnataan nokka kohti Hel-
sinkiä, Tallinnaa ja Niitväljää. 
Pelikierroksen jälkeen ajetaan 
vielä pieni pätkä ja illastetaan ja 
yövytään Pärnussa. Aamulla jat-
ketaan matkaa kohti Latvian Rii-
kaa ja OZO-golfia. Pelin jälkeen 
majoitutaan Riikan keskustaan 
lähelle vanhaa kaupunkia ja 
nautitaan illallisesta. Keskiviik-
kona pelataan uusi tuttavuus 
Saliena-golf. Illalla nautitaan 
yhteinen illallinen ja palkitaan 
pelissä parhaiten onnistuneet. 
Torstaina noustaan jälleen bus-
siin ja matka kohti kotia alkaa. 
Matkalla poiketaan lounaalle 
Viron Halingassa, käydään 
vähän tuliaisostoksilla Tallin-
nassa, ruokaillaan laivalla ja 
ajetaan kotiin Hämeenlinnaan, 
jonne saavutaan hyvissä ajoin 
ennen puolta yötä.

Bussin koosta johtuen matkalle 
voidaan ottaa korkeintaan 40 
senioria. Tarkempi matkaoh jel-
 ma aikatauluineen ja toimintaoh-
jeineen julkaistaan al ku vuodesta 
nettisivuilla. Ajankoh dasta tiedo-
tetaan tekstiviestillä.

Matkaterveisin   

Heikki

Sillä saa:
■  oman saman bussin ja kuljettajan   
 koko matkan ajaksi
■  aamiaisen mennessä Tallink Siljalla
■  1 yön hotelli Pärnussa
■  2 yötä hotelli Rigassa
■  3 hotelliaamiaista
■  3 hotelli-illallista ruokajuomineen
■  lounaan motelli Halingassa 
 paluumatkalla
■  Bistro-buffet -ruokailun 
 ruokajuomineen paluumatkalla 
    Vikinglinella 
■  3 kierrosta golfia

Tämän hetken 
hinta-arvio matkalle 
on 530-550 euroa. 
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Pitkä kuuma kesä...
Kilpailuista
Tawastin naisten kuumaan 

kesään kuului tuttuun tapaan 

muutama klubin sisäinen kil-

pailu ja tänä kesänä ensimmäistä 

kertaa kaksi isompaa avointa 

kilpailua.  Perinteisissä klubikil-

pailuissa osanottajamää rä on 

aika lailla vakiintunut pariin 

kymmeneen pelaajaan. Niissä 

virittelimme erilaisia pelimuo-

toja; lippukisaa, scrambleä, pis-

tebogeytä ja Mulligan –kisaakin.  

Tosimielellä pelasimme ensim-

mäisessä Hämeenlinna Lady 

Openissa ja Glorian karsintakil-

pailussa.

Hämeenlinna Lady Open järjes-

tettiin kaksipäiväisenä kilpai luna 

yhdessä Aulangon Golfklubin 

kanssa ja sarjoja oli kaikenta-

soi sille pelaajille.  Tawastilaisit-

tain kilpailun onnistumisen 

kruu nasivat voitot kaikissa kol-

messa sarjassa (Marika Ollikka, 

Merja Miettinen ja Auli Ruo-

konen)! Kilpailujärjestelyt sai-

vat paljon kiitosta molemmilla 

kentillä. Tällaisissä tapahtu-

missa tarvitaan mukaan reip-

paita talkoolaisia starttereiksi 

ja tulospalveluun, lisäksi täy-

tyy caddiemasterin toimiston 

”oman työnsä ohella” huoleh-

tia aamun kilpailupalveluista, 

valvonnan toimia kentällä ja 

ruokapalvelun kilpailun pää-

tyttyä. Pelaajien tyytyväisyyden 

takaavat arvokkaat palkinnot 

voittajille, hyvät lohdutusarpa-

jaiset ja laadukkaat osallistu-

mislahjat kaikille osallistujille.  

Järjes telytoimikunnalla oli ilo 

to deta sponsoreiden kiinnos-

tus naisgolfiin; palkintojen ja 

”pus sukoiden” yhteisarvo oli 

n. 2500€, kaikki sponsoroi-

tuna!  Ensi kesänä voimmekin 

varautua isompaan osallistuja-

määrään, kun mm. Tampereen 

seudun seurojen naisten yhtei-

nen kilpailu ei osu päällek-

käin Hämeenlinna Lady Openin 

kanssa. 

Naisgolfarimme osallistuivat 

kesän mittaan tietenkin myös 
Lady Captains Day pelattiin hienossa säässä 22.5., vas. Merja Miettinen, Sinikka 
Rintala ja Seija Brand.

Auli Ahopalo, Ladykapteeni
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mui hin Tawast Golfin kilpai-

luihin. Naisnäkökulmasta suo -

situimmat kilpailut olivat 

Mem  bers Only, Kinkkuscramble 

ja Everybody.

Luku sinänsä on nuorten nais-

ten upea menestys kansallisella 

tasolla, siitä enemmän edustus-

pelaajien ja junioreiden pals-

toilla!

Seuraottelut
Aulangon Golfklubia vas-

taan pelattiin perinteiset ystä-

vyysottelut. Kevään taistossa 

Au langolla ”neito” jäi kesäksi 

Aulangolle. Pisteet tasattiin, 

mut ta yhteenlaskettu slope rat-

kaisi voiton AGK:lle. Tawasti-

laiset jatkoivat sinnikästä 

har joitteluaan ja kotikentällä 

syk syn ottelussa saatiin reilu 

voitto aulankolaisista.  Neito 

siis viettää talven Tawastin vit-

riinissä. Naisten reikäpelikil-

pailussa AGK vei voiton tänä 

vuonna, voittajapari Anu Kär-

meniemi ja Miitta Nordenswan.

Seuraottelu TawG/Aura Golf/

Espoon Golfseura pelattiin 

Tu russa liukkailla greeneillä.  

Emännillä oli selkeä kotikenttä-

etu varsinkin puttipelissä ja he 

veivät voiton Tawastista viidellä 

pisteellä.  Tyttö jäi Aura Gol-

fiin ja ensi kesänä siitä kisataan 

Espoossa.

 
Valmennuksesta
Talvella harjoitushallilla 

ko koontui kahdeksan hengen 

naisryhmä pro Hannu Kuus-

saaren valmennukseen. Kesällä 

har joitukset jatkuivat rangella 

ja harjoituskierroksilla.  Kylläpä 

kilpailuissa huomasi kuinka 

harjoitus tekee mestarin, sillä 

kesän tuloslistojen kärjessä 

keikkuivat juuri Hanen valmen-

nusryhmäläiset! Kaikille avoi-

met lähipeliharjoitukset ovat 

jo jokakesäistä tarjontaa, tänä 

kesänä naisia opastettiin myös 

sääntö- ja etikettiasioissa.

Ensi talven vuorot harjoitus-

hallille pysynevät ennallaan, 

niist ä lisää talven mittaan net-

tisivuilla. 

Kesäretki
Naisten golfretki suuntautui 

tällä kertaa Tahkolle.  Pelasimme 

siellä sekä uuden kentän että 

old coursen, majoittauduimme 

huoneistomajoituksessa ja iloit-

simme Hulkon Railin holarista 

uudella kentällä.  Kohde oli 

kaukana, mutta matka sujui rat-

toisasti ja siitä innostuimme jo 

suunnittelemaan ensi kesän ret-

keä Lappeenrantaan.  Pyrimme 

saamaan ajankohdan tietoon 

Naisten kesäretkellä Tahkolla.
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Tuomas Nukariajoissa, jotta työssäkävijätkin 

voisivat toivoa silloin itselleen 

paria lomapäivää.  

Birdiet ja Eclected
Kesän mittaan keräilimme teh-

dyt birdiet pukuhuoneen puu-

hun.  Eniten niitä ehti tekemään 

Riitta Andersin, joka sai 19 bir-

dietä Tawastin kentällä.  Riitta 

pelasi tänä kesänä paljon myös 

vieraskentillä, joten todelli-

nen määrä jää arvoitukseksi.  

Hieno suoritus! Auli Ahopa-

lon lintu hyppelehti oksalle 17 

ja Anu Vaarnamon birdiesaldo 

oli 14.  Samat pelaajat saivat 

myös eclected–taululle parhaan 

rivin.  Riitta teki birdien 11 eri 

väylällä, Anu yhdeksällä ja Auli 

kahdeksalla.  Hyviä birdiesuori-

tuksia oli myös Sisko Partasella 

(12), Marja-Leena Ristilällä (12), 

Merja Miettisellä (11) ja Aila 

Hossilla (11).  

Kummitoiminta
Jo parina menneenä kesänä 

on naistoimikunnan toimesta 

pyritty tehostamaan uusien, 

a loit televien naisgolfareiden 

oh  jaamista kentälle.  Vain kou-

ral linen pelaajia on tarttunut 

tilaisuuteen saada naistoimi-

kunnan jäsenestä seuraa ja 

ohjausta ensimmäisille kier-

roksilleen.  Kummien palaute 

näistä opastetuista kierroksista 

on ollut pelkästään positiivista.  

On ollut paitsi velvollisuus 

myös ilo ottaa uusi pelaaja ”sii-

pien suojaan” ja turvallisessa 

seurassa antaa vinkkejä suju-

vaan peliin ja etiketin saloihin 

kentällä ihan ”livenä”.  Puolikas 

kierros riittää ja lähtöaika sovi-

taan illan hiljaisemmille ajoille. 

Ensi kesänä panostamme edel-

leen asiasta tiedottamiseen, 

kynnyksen täytyy olla mahdol-

lisimman matala yhteydenot-

toon.

Talvehtiminen
Kukin talvehtii tyylillään; osa 

matkustaa lämpimiin maihin 

jatkamaan golfkautta, osa lait-

taa mailat naftaliiniin ja vaih-

taa lajia talveksi.  Itse aloitan 

kuntosalikauden ja jatkan lenk-

kelyä koiran kanssa (hallihar-

joitteluunkin saatan innostua 

tänä talvena…). Uusimmassa 

golf lehdessä oli ohjeita veny-

tyksistä, pitääpä kokeilla.       

Muis takaa, että kaiken ikäisillä 

lihasvoimaharjoittelu on tulok-

sellista, voisikohan sillä hiukan 

estää iän mukanaan tuomaa 

lyönnin lyhenemistä.  No, lyön-

nin pituushan on kuitenkin vain 

mailanvalintakysymys ja pelitu-

lokseen vaikuttaa eniten iloinen 

mieli ja rento olo! ■

Kiitokset kaikille kuluneesta 

kesästä, erityisesti naistoimi-

kunnalle (Anita, Elina, Maritta, 

Marja ja Taina) ja toimiston 

väelle! 

Auli Ahopalo
Ladykapteeni
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L ähdimme tiis tai aamu na 

18.10.2011 lin ja- autol la 

koht i Helsinki-Vantaan len-

tokenttää, missä odottelimme  

lähes kaksi tuntia koneen lähtöä. 

Kun vihdoin pääsimme koneeseen, 

meni matka nopeasti, koska se 

kesti noin puolitoista tuntia. Las-

keuduimme Köpenhaminan ken-

tälle, mistä vuokra-autolla ajoimme 

suoraan Malmön lähellä sijaitse-

valle Boksgogenin kentälle. Koko 

ajan satoi vettä eikä keli muuten-

kaan ollut kovinkaan houkutteleva 

harjoituskierrokselle, joka tie-

tysti pelattaisiin vaikka vettä tuli-

kin runsaasti ja tuuli puhalsi kovaa 

(noin 11 m/s ). Boksgogenin pitkä 

ja huippukunnossa oleva kenttä 

tarjosi kovan haasteen jo harjoi-

tuskierroksella mailavalintojen ja 

pelisuunnitelman teon suhteen. 

Päästyämme kovasta tuulesta ja 

sateesta, suunnistimme hotel-

lille, joka sijaitsi Trelleborgissa 20 

minuutin ajomatkan päässä ken-

tästä.

Seuraavana aamuna olin valmis 

kilpailuun ja Antero caddien hom-

miin. Normaalien lämmittely- ja 

tuntumanhakurutiinien jälkeen 

oli aika siirtyä 10.tiille ja aloit-

taa kilpailu. Vaikka kyseessä oli 

varmaan isoin kisani tähän asti, 

niin jännitystä ei ollut, sillä koke-

musta ulkomaan kisoista lähdet-

Nordea Tourin karsinnoissa
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Tuomas Nukari
Nordea Tourin karsinnoissa

tiin hakemaan. Ensimmäisenä 

päivänä lyönti tuntui ihan hyvältä, 

mutta puttipeli ei sujunut erit-

täin nopeilla ja vaikeilla griineillä 

(stimpmeter lukema 10-12). Myös 

kova tuuli teki kentän todella pit-

käksi lyhytlyöntiselle pelaajalle. 

Tulos oli lopulta melko vaatimaton 

84, mutta oli hieno nähdä kuinka 

niissä olosuhteissa olisi pitänyt 

pelata, sillä toinen pelikavereis-

tani pelasi 73 lyöntiä. Toisena peli-

päivänä lyönti ei sujunut samalla 

tavalla, mutta hyvillä chipeillä sain 

pelastettua monta paaria. Puttipeli 

oli kauempaa jo paljon parempaa 

kuin ensimmäisenä päivänä, mutta 

läheltä tuli harmittavia missauk-

sia, joilla lopputulosta olisi saanut 

parannettua helposti. 

Tulos oli kuitenkin paljon parempi 

kuin ensimmäisenä päivänä, 80, 

joka oli ihan hyvä vaikealla ken-

tällä. Jäin cutista lopulta kolme 

lyöntiä, mikä olisi ollut kirittävissä 

ensimmäisen päivän tuloksesta, 

mutta oli hauskaa päästä pelaa-

maan isompaa kisaa ja nähdä, että 

olisi ollut ihan realistiset mahdolli-

suudet pelata kolmekin päivää. 

Perjantaina kävimme pelaamassa 

vielä yhden Ruotsin kuuluisim-

mista kentistä, Barsebäckin Mas-

ters-kentän. ■

Tuomas Nukari



26

Tawastin TUULET  2 ▪ 2011

kortti viime kaudelta, voivat 

aktivoida korttinsa kaudeksi 

2011-2012 ottamalla yhteyttä 

suoraan HML:n Liikuntatoi-

mistoon puh. 03 - 621 2558 

ja ilmoittamalla korttinsa 

numeroyhdistelmän. Numero 

löytyy kortin alareunasta.  

Uudet käyttäjät voivat nou-

taa avainkorttinsa Hämeen-

linnan Liikuntahallit Oy:n 

toimistosta, Kiekkoritarin-

kuja 3A, 13130 Hämeenlinna 

(avoinna ma-pe klo 9.00-15.00).  

Seura laskuttaa kausimak sun 

kevättalvella. HUOM! AVAIN-

KORT TI ON HENKILÖKOHTAI-

NEN, ilman omaa avainkorttia 

harjoittelu hallissa on kielletty, 

myös ryhmävalmennuksessa 

olevilla tulee olla oma avain-

kortti!! 

 
Harjoitusajat ja 
hallin käyttö
Harjoittelu hallissa on sallit-

tua aukioloaikoina (päivittäin 

klo 8.00-22.00). Harjoitustilan 

ovessa ja ilmoitustaululla on 

viikkokalenteri johon on mer-

kitty punaisella täysin suljetut 

vuorot, keltaisella vuorot joilla 

voi olla seurojen harjoitusryh-

miä, ei kuitenkaan suurempia 

kuin 6 henkilöä. Näillä ryhmillä 

on tällöin etuoikeus puttialueen 

käyttöön. Merkitsemättömillä 

vuoroilla harjoittelu on siis sal-

littu kaikille, keltaisilla samoin 

huomioiden seurojen harjoi-

tusryhmät ja näiden oikeudet, 

punaisilla vuoroilla käyttöoi-

keus vain vuoron haltijoilla.  

Opetustoiminta 
hallissa
Golfopettajille on varattu hallin 

päädystä kolmen maton harjoi-

tustila joka voidaan tarvittaessa 

Talviharjoittelu
Pulleri-hallissa

Ajo-ohje ja kulku halliin:
Osoite: Härkätie 17, 13130 Hämeenlinna 

(kts. kartta Tawastin nettisivuilta kohdasta talviharjoittelu) 
 

Harjoittelutilaan kulku on hallin moottoritien puoleiselta  
pitkältä sivulta läheltä kaupunginpuoleista päätyä.  
Tilat ovat käytössä päivittäin kello 8.00 - 22.00.  

Sähkölukko rekisteröi kunkin henkilön kulun halliin. 

Säästöpankki Areenan 

(Pullerihallin) golfharjoi-

tustila on avoinna 

talviaikaan  1.11.-30.4.  

Si sään pääsy harjoitustilaan 

on nistuu vain henkilökohtai-

sella avainkortilla, jonka 

ovat oikeutetut lunasta-

maan vain TawG:n ja AGK:n 

jäsenet ja osakkaat. Harjoi-

tustilan kausimaksu on 50 €.  

Jäsenet, joilla jo on avain-
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erottaa muusta tilasta välisei-

nämällä. Tähän opetustilaan 

golfopettajilla on etuoikeus.  

TawG Pro Hannu Kuussaari on 

käytettävissä yksityis- ja ryh-

mäopetukseen joulu-maalis-

kuun ajan. Ajanvaraus tunneille 

Hannu Kuussaari 040 506 2977.  

Vastuu harjoittelusta 
ja turvallisuus
Mah dollisista vahingoista on 

vä littömästi ilmoitettava golfti las-

 ta vastaavalle Tapio Sillanpäälle, 

puhelin 050-3505 977. Hal-

lin järjestyssäännöt ovat nähtä-

villä hallin ilmoitustaululla.     

Har  joittelutilassa on käytettä vä 

jo ko sisäliikuntajalkineita tai 

puh distettuja golfkenkiä.

Ulko  kenkien käyttö on kielletty! ■
 

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 TawG seniorit AGK seniorit Tiilaakso 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 11.1.-12 Alkaa 12.1.-12 TawG seniorit parillinen vko Kilpajuniorit 10:30-11:00
11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit TawG seniorit alkaen 2.12.-11 TawG 11:00-11:30
11:30-12:00 Kilpajuniorit 11:30-12:00
12:00-12:30 Tiilaakson Tsempit 12:00-12:30
12:30-13:00 TawG seniorit AGK seniorit alle 16-v AGK 12:30-13:00
13:00-13:30 TawG seniorit Alkaa 13.1.-12 kilpajuniorit Tsempit 13:00-13:30
13:30-14:00 TawG 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 16:00-16:30
16:30-17:00 16:30-17:00
17:00-17:30 TawG JT TawG JT TawG 17:00-17:30
17:30-18:00 Tytöt TawG JT AGK JT TawG JT Tigers 17:30-18:00
18:00-18:30 AGK TawG JT AGK JT TawG JT Naiset 18:00-18:30
18:30-19:00 Tytöt TawG AGK JT TawG JT TawG TawG 18:30-19:00
19:00-19:30 Naiset Perusopetus Naiset AGK JT tytöt Naiset 19:00-19:30
19:30-20:00 AGK Alk. 17.1.2012 AGK AGK JT 19:30-20:00
20:00-20:30 Naiset Naiset AGK JT 20:00-20:30
20:30-21:00 20:30-21:00
21:00-21:30 21:00-21:30
21:30-22:00 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.
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Pro Hannu Kuussaaren opetustunnit/kurssit 
talviharjoittelupaikassa talvella 2011-2012
Kokoa oma harjoitusryhmä tai tule yksityistunnille. 
Harjoitukset sovitaan hallissa vapaana olevien aikojen mukaisesti.

Yhteydenotot PGA pro Hannu Kuussaari 040 506 2977

Kurssi golfuran alussa oleville pelaajille
”Tekniikan opettelu talven aikana antaa paremmat 
valmiudet golfkauteen”

Alk. 17.1.2012 tiistaisin klo 18.30-20.00, 
kokoontuminen yht. 6 kertaa

Kurssin hinta 150 €, kurssille otetaan max. 6 osallistujaa

Kurssi sopii erityisesti green cardin kesällä suorittaneille. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla tawast@tawastgolf.fi

Tulossa TawG senioreille 
helmi-maaliskuussa “Hanen klinikka”
josta lisätietoa Senior Infossa 
www.tawastgolf.fi  alkuvuodesta!

Uutta golfkautta tai kevätmatkaa 
odotellessa talvi on mitä parhainta 
aikaa oppia uutta ja hioa eri 
tekniikoita paremmiksi.

Nähdään hallilla!
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klubitoimikunnasta
Tervehdys

River Golfiin, mutta osanottaja-

pulan vuoksi jouduimme vali-

tettavasti retken perumaan. 

On neksi uusimme yrityksen elo-

kuussa, jolloin retki suuntau-

tui Archipelagia Golfiin. Matkan 

hinta oli suorastaan muodolli-

suus; 10€ ja tällä kertaa lähtijöi-

täkin oli riittävästi. Retkestä tuli 

positiivista palautetta. Jatkossa 

tulee miettiä klubiretkien ajan-

kohtaa, jotta mahdollisimman 

moni pääsisi hyötymään klubi-

toiminnan eduista. Sama asia 

tuli ilmi myös jäsenkyselyssä, 

joka tehtiin kesän lopussa. 

 

Heinä kuussa paikkasimme gree -

nejä. Klubitoimikunta spon  so roi 

teemasunnuntaina     gree  ni haa-

rukoita ja muistutti paik kauk-

sen tarpeellisuudesta. Greenit 

ovat pääsääntöisesti hyvässä 

Everybodyn päättäjäiset veti ravintolan täyteen.

kunnossa, mutta tempaus oli 

osa suurempaa ajatusta mui-

den pelaajien huomioimisesta 

ja omasta kentästä huolehtimi-

sesta. 

Klubin ulkomaan matkaa, joka 

olisi sijoittunut kevät talvelle 

2012, selvitettiin pitkään. Har-

millisesti riittävästi kiinnostu-

neita ei ollut. Ajatusta yhteisestä 

matkasta ei ole täysin hau-

dattu tulevaisuudessa, mikäli 

saamme kokoon tarpeeksi osal-

listujia.

Jäsenkyselyssä kysyttiin klubi-

toiminnasta; millaisia jäsenten 

tilaisuuksia haluaisit järjestää 

Tawastissa? Muutamia ehdo-

tuksia tuli, kiitos niistä! Vapaa-

muotoisia tilaisuuksia toivottiin, 

seurustelua ja musiikkia. Tästä 

on hyvä jatkaa kehi-

tystä! ■

Aurinkoista syksyä 

toivottaen,

Salla Kivinen

N oin vuoden mittai-

nen klubitoimikun-

nan työ on tältä 

kau delta päättymässä. Matkan 

var relle mahtuu hiihtoa, golfia 

ja yhdessäoloa. Kausi käynnis-

tyi poikkeuksellisesti jo maalis-

kuussa hiihtokilpailuilla.

 Ensimmäistä kertaa järjestetty 

lumivalkoinen tapahtuma sai 

po sitiivista palautetta, joten 

jatkoa varmasti seuraa. Kehi-

tetään siitä yhdessä vuotuinen 

tapahtuma! Perinteiset siivous-

talkoot ja vappulounas olivat 

tutuilla paikoillaan. Innok-

kaita tawastilaisia oli ilahdut-

tava määrä ha ravan varressa 

ja muissa puuhasteluissa.

Heti kesän alussa klubitoimi-

kunta järjesti klubiretken Nokia 
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Tiilaakson akatemian
ensimmäinen vuosi oli onnistunut

T iilaakson ensimmäinen 

vuosi oli mielenkiintoi-

nen ja haastava. Toi-

minta aloitettiin 10 pelaajalla, 

josta pääosa oli Tawast Golfin 

nuoria kilpapelaajia. Talvikausi 

aloitettiin 7.12.2010. Harjoituk-

set pidettiin kolmesti viikossa 2 

tuntia kerrallaan.  Tämän lisäksi 

golflukion ryhmällä oli vielä kol-

met harjoitukset viikossa. Seitse-

mäs harjoitus oli TPI-harjoitus, 

jossa keskityttiin kehon tasapai-

non kehittämiseen. Talviharjoitte-

lussa keskityttiin swing-teemojen 

lisäksi erityisesti lähipelin kil-

pailunomaiseen harjoitteluun. 

Jokaisessa harjoituksessa oli yli 

puolet lähipelikisailua. Näissä 

jokaisessa oli tulostavoite ja pal-

lomäärät ja onnistumiset lasket-

tiin ylös. Harjoittelu oli tiukkaa 

- muttei tiukkapipoista. Ryh-

män harjoitusmotivaatio, henki 

ja tekemisen laatu olivat kiitet-

tävää. Lähipelin eri osa-aluei-

den harjoitusmäärissä mentiin 

reilusti yli 10 000 toiston ja se 

näkyi ulos mentäessä.

Kesäkausi alkoi pääsiäisenä 

Es panjassa Costa Ballenassa, 

golf liiton harjoituskeskukses sa. 

Leirin jälkeen päästiin heti ulos 

harjoittelemaan. Toukokuus sa 

har joitusmääriä nostettiin ja 

pe laajien omatoimisuus oli hui-

pussaan. Kesäkuun puoles-

tavälistä alkanut kansallinen 

kisaruuhka oli haaste yhteishar-

joituksille, kun pelaajat pelasi-

vat parhaimmillaan kolmea eri 

Touria yhtä aikaa. Tästä kau-

desta viisastuneena ensi kau-

den kesäharjoitteluun tullaan 

tekemään parannuksia. Kaikesta 

huolimatta kisamenestys oli hie-

noa, mm. 4 kpl SM-mitalia ja 4 

nelossijaa. Lisäksi menestystä 

kaikilla tasoilla Tsemppi Tourista 

kansainvälisiin kisoihin. 

Kesän aikana järjestettiin lisäksi 

kaksi Tiilaakso Akatemian juni-

orileiriä, joille osallistui yhteensä 

n. 40 kpl 8-15 vuotiasta junio-

ria kaikista Tiilaakson kolmesta 

seurasta. Leirit olivat kahden päi-

vän mittaisia. Ensimmäinen leiri 

pidettiin Aulangolla ja toinen leiri 

oli Linna Golfissa. Leirit olivat 

myös hyvä näyteikkuna valmen-

tajille Tiilaakson tu levaisuuden 

lupauksista. 

Parhaillaan mietitään seuraavan 

kauden toimintaa ja mahdolli-

sia uusia ryhmiä. Toiveena olisi 

saada kaksi uutta ryhmää toinen 

nuoremmista tytöistä ja toinen 

nuoremmista pojista. Ideaaliti-

lanne olisi myös saada koottua 

alueen 8-12 vuotiaat kokoon 

ammattimaisesti johdettuihin 

harjoituksiin. Harjoituksia tulisi 

olla 2-3 harjoitusta viikossa, 

jotta lapset altistuisivat riittä-

västi lajille, kiintyisivät siihen ja 

sitä kautta oppisivat perusasiat 

hyvin riittävän nuorena. Lasten 

ensimmäinen motorinen herk-

kyyskausi (=8-12v) tulisi pystyä 

hyödyntämään. Taitoluistelu, 

tanssit, jalkapallo ja jääkiekko 

ovat tehneet näin jo vuosia. Tätä 

on tehty Ruotsissa myös golfissa 

jo vuosia – kuinkas muutenkaan. 

Ehkäpä kohta tämä oivalletaan 

myös Suomessa. 

Mikäli saamme kasaan riittävästi 

mielenkiitoa asialle, käy ryh-

mien käynnistäminen nopeasti. 

Jos teillä on perheessä ”helmi” ja 

olette kiinnostuneet asiasta, otta-

kaa yhteys Tawastiassa Mikko 

Hiltuseen tai allekirjoittanee-

seen. Kiitos myös Tawast Golfille 

avusta ja tuesta sekä hyvää alka-

vaa talvikautta, joka on muuten 

parasta tekniikan kehittämisai-

kaa. ■

Reima Kaija
0400-499 351

reima.kaija@linnagolf.fi



Tawast Golf
Master Plan

7. väylän uudet muodot alkavat erottua.

7. väylän suoristettu ja laajennettu lyöntipaikka.

7. väylän griiniä ympäröi nykyään kolme bunkkeria.

7. väylän etubunkkeri ja 8. väylän tiipaikka.

Väylän 12. griini.

Väylän 12. uusittu griini-alue.



Salla Kivinen ja Jussi Luokomaa kevään siivoustalkoissa.

Marja-Eeva Rintala voitti matkalahjakortin 
Azorit Golf Series -kilpailun arvonnassa!

Tuttu näky Tawastin piha-alueella varhain aamulla, 
kilpailijat kuuntelemassa kisainfoa.

Iloisia ilmeitä +30 asteen helteessä Midien Reikäpeli 
SM-kisoissa!.

Duudsonit vieraili Tawast Golfissa.Junnukoulun tunnelmaa.
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Vappujuhliin kuului jälleen kapteenin avauslyönti 1.tiiltä. Kesän alussa järjestetyssä junnukoulussa oli 
mukana kymmeniä junnuja.

Caddiemasterille toimitettu viesti postilaatikkoon
...näinkin voi käydä...

Everybody -illassa palkittiin mm. Tawastin mestari 
Jaakko Hiekkaranta Lassen pokaalilla.

Senioripokaalit pelattiin toistamiseen Tawastissa, 
tällä kertaa miesten sarjaa. Useampi tawastilainen 
seniorikin osallistui kilpailuun, 16.tiillä toinen vas. 
Pekka Ristilä.
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Tawastin TUULET  2 ▪ 2011

Tulossatoa 
          kaudelta 2011
TAWAST GOLFIN MESTARUUS-
KILPAILUT 20. - 21.8. SCR 

Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Jaakko Hiekkaranta 221
II.  Lasse Karikoski 224
III. Tuomas Nukari 224

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.  Essi Hiltunen 182
II.  Heli Tiainen 183

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.    Riitta Andersin 165
II.   Auli Ahopalo 183
III.  Maritta Korkia-Aho 193

Naisseniorit 60v/36 r.
I. Marja-Leena Ristilä 203
II.   Aila Hossi 204
III.  Seija Brand 210

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Kari Anttonen 160
II. Raimo Ahtiainen 163
III. Miika Miettinen 168

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.    Lauri Lindberg 164
II.   Toivo Pönni 165
III.  Arto Kajanto 176

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.    Mika Tamminen 156
II.   Timo Lyytinen 162
III.  Juha-Matti Hotari 162

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

HENNESSY CUP 
”Reikäpelimestaruus”
I.  Karri Sahla 
II.  Jaakko Hiekkaranta 

REIKÄPELISARJA B
I.  Jari Virtanen
II.  Jyrki Malin

PERHEMALJA 
(kiertopalkinto, lahj. 
Marjaana & Pekka Saares)
I.   Emmi Wickström 
 & Jaakko Hiekkaranta
II.  Alla & Tuomas Nukari

BIRGITAN MALJA
I.  Sinikka Rintala    37 p.
II. Riitta Andersin     36
III. Leena Loponen     36

SEPON MALJA 
I.  Viljo Blom 40 p.
II. Auli Ahopalo 38
III. Olli Laine 37
   
EVERYBODY GREENSOME
1.  Petra ja Jyrki Malin 39 p.
II. Jyri Koskinen 
 ja Risto Sormunen 38
III. Antero Nukari ja
 Kari Nylander 38

MARATHON
SCR Karri Sahla brutto 301
HCP Vesa Virtanen netto 280

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ 
PALKITTUJA:

TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(kauden päättyessä alin HCP/ juniori) 
Saara Nylander +0,9

VUODEN JUNIORI  
(kello, lahj. Kellokeskus Laine)
Santtu Malin

VUODEN JUNIORITEKO
Tuomas Nukari

SEPON LAUTANEN
Hannu Kuussaari





Tawast Golfin henkilökunta 
kiittää kaudesta 2011 !


