
T  UUL ETTawastin 
Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2012

Toimintaa
talviharjoitteluhallissa

Santtu Malinin

Hole in Onet
golfkausi 2012

2012



2

Tawastin TUULET  2 ▪ 2012

Julkaisija:
Tawast Golf ry
Tawastintie 48

13270 Hämeenlinna
tawast@tawastgolf.fi

Toimituskunta:
Lauri Manninen
Anja Larramäki

Taitto: 
Pirjo Rantanen

Sisällys ▪ 2/2012
 3 Pääkirjoitus

 4 Ei ollut aivan normikausi - 

 6 Master Plan käynnissä  

 7 Alastulojäljen korjaaminen 

 8 Kentänhoitajalta syksyllä 2012

 9 Kirje uudelta kenttämestarilta 

 10 Master Plan päivitys

 12 Kapteenin kausi 2012

 13 Valvojan terveiset

 14 Tawastin ladygolfia kaudella 2012

 16 Seniorinaisten Torstai-Tuulahdus

17 Tervehdys klubitoimikunnasta

18 Vahdin vaihto

19 Ruununmyllun oppilaat  
  tutustumassa golfiin

 20 Santtu Malinin golfkausi 2012

21 Mäki-Uuron tykki 20 vuotta

22 Senioreiden kausi 2012

 23 Seniorit Viroa ja Latviaa  
  valloittamassa

 26 Seniorit Viroon myös vuonna 2013
  Kirpputori

27 Caddiemasterin päivä

28 Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään

30 Toimintaa talviharjoitteluhallissa

 31 Tulossatoa kaudella 2012
  Hole In One 2012

Valokuvat:
Johanna Holmqvist, Lauri Manninen, 

Heikki Aaltonen, Auli Ahopalo
ja Pauli Koivusaari

Painopaikka:
Offset Kolmio Oy, Hämeenlinna



3

Tawastin TUULET  2 ▪ 2012

käynnissä
Movember

K ausi on saatu lähes pää-

tökseen ainakin gol-

fin peluun osalta ja ei 

voi muuta todeta, kuin että oli-

pahan erilainen kausi.  Omasta 

mielestäni kausi on ollut lähes 

vastakohta viime ja toissa vuo-

delle. Viime vuonna pelattiin val-

taosa kierroksista aurinkoisella 

pelisäällä ja tänä vuonna kier-

roksia on pelattu selkeästi kos-

teammissa olosuhteissa. Vuoden 

2012 pelaajamäärä tulee ole-

maan n.27000, kun se oli viime 

vuonna lähes 33 000. Pelaaja-

määrä on kuitenkin ollut ihan 

kohtuullinen, jos verrataan vuo-

siin 2008-2009. 

Tänä vuonna kentän kunto oli 

keväällä heikohko johtuen ken-

tän huonosta talvehtimisesta 

sekä kevään kylmästä säästä. 

Kenttäremontti söi osansa pelaa-

jamäärästä, mutta pitkällä täh-

täimellä  kentän peruskorjaus 

on ollut välttämätön toteuttaa 

ja olen varma, että vastaisuu-

dessa pärjäämme paremmin kil-

pailussa kentän osalta. Kenttä 

saatiin kelvolliseen kuntoon kes-

kikesällä, mutta uusien griinien 

osalta taistelu jatkui vielä vähän 

pidempään. Syksyllä uudetkin 

griinit saatiin parempaan ruo-

hoon ja ensi keväänä pääsemme 

jatkamaan niiden hoitoa hyvästä 

lähtökohdasta. 

Vuosi oli säiden osalta haasteel-

linen, kun vettä satoi lähes koko 

kesän ja kesähelteet jäivät muuta-

maan päivään. Toivottavasti vuo-

tuisesta sademäärästä on jo tain 

jäljellä, jotta talvesta tulee run-

sasluminen.

Parhaillaan kenttäremontti etenee 

väylillä  15 sekä16.  Töiden osalta 

aikataulu on pitänyt varsin hyvin 

ja saamme lähes kaikki työkoh-

teet valmiiksi jo syksyllä. Lyön-

tipaikat on jo siirtonurmetettu, 

joten keväällä pääsemme pelaa-

maan taas normaalia kenttää.  

Kaikki  lyöntipaikat sekä griinit 

ovat käytössä heti säiden salli-

essa. Uuden väylän 14 avaaminen 

tapahtuu heti, kun griinin ympä-

ristön ruoho on riittävän vahva. 

Siihen saakka pelaamme vanhaa 

14 väylää.  Myöhemmin tässä leh-

dessä on yhteenvetoa tehdyistä 

korjaustöistä.

Taloudellisesti vuosi on ollut hie-

man haastava, mutta sekä yhtiön, 

että yhdistyksen budjetit tulevat 

toteutumaan lähes suunnitellusti. 

Tässä vaiheessa vuotta katse on 

siirretty jo ensi kevääseen ja nyt 

valmistellaan tulevaa. Itse odo-

tan innolla, kun pääsemme taas 

takaisin normaaliin päiväjärjes-

tykseen kentän osalta.  Uusi kent-

tämestari aloittaa keväällä ja 

pääsemme yhdessä koko henki-

lökunnan  kanssa kehittämään 

kenttää ja toimintaa peruskor-

jatulla kentällä. Lähtökohta ensi 

vuodelle on mitä parhain! 

Tämän vuoden jälkeen päättyy 

yksi aikakausi, kun Timo ”Pino” 

Räsänen jää ansaitulle eläkkeelle. 

Kenttä on parantunut valtavasti 

Pinon ”hallinnassa” ja suuri kii-

tos Pinolle kaikista työvuosista 

Tawast Golfin hyväksi!  

Kiitos myös Timo Lyytiselle näistä 

neljästä hyvästä vuodesta Tawast 

Golfin ravintoloitsijana!  Ensi 

vuonna klubin ravintolatoiminta 

siirtyy golfyhtiön hallintaan ja 

tällä muutoksella pyrimme enti-

sestään parantamaan palvelua 

Tawast Golfissa.

Kiitos kaikille osakkaille, jäsenille 

menneestä vuodesta ja hyvää tal-

vikautta! ■

Lauri Manninen

Pä
äk

irj
oit
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Ei ollut aivan
normikausi

M enneen kauden mie-

leen jäävimpiä asi-

oita Tawastissa oli  vat 

sää, juniorien nousu yleisen 

sarjan tasolle ja aloittelevi en 

junioreiden valmennuksen 

ke hit täminen. Muut aktiviteetit 

vastasivat menestyvän seuran 

normikautta.

Keväällä toivoimme kesäksi 

hyvää säätä, joka edistäisi ennen 

kaikkea kentän perusparannus-

ten kasvua.  Luonto puuttui 

peliin, koko kaudesta tuli kolea 

ja nurmen kasvu kärsi. Kilpai-

luohjelma oli laadittu perin-

teiseksi karsien kansalliset 

kilpailut lähes kokonaan tar-

koituksena helpottaa jäsenten 

peliaikojen saamista. Muutosta 

ei olisi tarvittu. Sää ja olosuh-

teet vaikuttivat niin, että pelaa-

jien määrä laski niin päivittäin 

kuin kilpailuittakin heinäkuun 

puolelle saakka ja vaikutukset 

tuntuivat budjeteissa. 

Vielä heinäkuullakin budjetin 

toteutuminen näytti hankalalta. 

Lähinnä kilpailutuotot olivat 

odotettua selvästi pienemmät. 

Menot näyttivät puolestaan 

kasvavan reilusti yli budjetin. 

Syynä oli kilpapelaajiemme saa-

mat yllättävän hyvät osallistu-

misoikeudet kilpailukiertueille. 

Seurattuaan tilannetta hallitus 

teki elokuun alussa päätöksen 

kulujen leikkaamisesta, jotta 

vältyttäisiin  tappiolta. Matkus-

tuskorvauksia pienennettiin 

vastaamaan paremmin mää-

rärahoja. Onneksemme myös 

loppukauden kilpailutuotot 

nousivat tavoitteeseensa. Näyt-

tää siltä ja toivonkin, että tulos 

olisi siedettävä ja hyväksyttävä. 

Pelikierrosten suhteen kausi oli 

kuin olikin lopulta normaali.

Tawast Golf on menestynyt 

edellisten vuosien tapaa hyvin 

yksilö- ja joukkuekilpailuissa. 

Tarkemmat tarinat ovat toimi-

kuntien kirjoituksissa. Onnit-

telut, kiitokset ja menestyksen 

toivotukset kaikille kilpaili-

joille.

Väheksymättä seuran ulkopuo-

lisissa kilpailuissa menestyjiä, 

jotka saavat palstatilaa muualla 

tässä lehdessä, haluan tuoda 

esiin sen, että Tawast Golfin 

miesten sarjan mestaruus on 

nyt juniorilla. Tuomas Nukari 

on todennäköisesti Tawastin 

nuorin mestari kautta aikojen. 

Kaiken kaikkiaan nuoret ovat 

murtautuneet hienosti seu-

ran huipulle yleisessä sarjassa 

ja edustaneet seuraa mallik-

kaasti myös korkeimmalla kan-

sallisella tasolla. Hegemonia on 

vaihtunut.. Tiukka harjoittelu ja 

henkilökohtaiset ominaisuudet 

ovat tehneet voittajia. Tilanne 

on mielenkiintoinen ja vanhem-

mista ikäluokista on tulossa 

haastajia. 

Tawastin juniorit ovat muuta-

massa vuodessa yli kaksinker-

taistaneet seuralle SM-tason 

mitalisaaliin. Kunnia kuuluu 

ennen kaikkea pelaajille mutta 

myös valmentajille, ohjaa-

jille, vanhemmille ja tukijoille 

sekä tässä vaiheessa erikseen 

mainittuna Kari Nylanderille. 

Kari haluaa luovuttaa vetovas-

tuun uusille voimille. Nuorim-

pien junioreiden valmennus on 

kehittymässä edelleen. Viime 

kesän golfkoulu oli niin hyvä, 

että seura sai 80 uutta nuorta 

golffaria, joista moni kykeni  

suorittamaan green cardin, liit-

tyi seuraan ja aloitti ohjatun 

valmennuksen. Mikko Hiltunen 

kantoi kesän harjoittelusta pää-

vastuun ja sai junioreilta sekä 

heidän vanhemmiltaan varauk-

settoman kiitoksen. Nuorim-

pien valmentamiseksi Tawast 

Golf teki Mikko Hiltusen ja Juha 

Hakulisen kanssa sopimuk-

sen ympärivuotisesta juniorien 
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normikausi
valmennuksesta. Kustannus-

ten päävastuu on junioreiden 

vanhemmilla. Kuukausimaksut 

ovat hyvin edulliset. Valmen-

tajien lisäksi tarvitaan etenkin 

nuorimmille ohjaajia ja muita 

tukihenkilöitä. Tässä oiva har-

rastus niillekin, jotka eivät vielä 

pelaa golfia. Laji on hyvä van-

hempien ja lasten yhteinen har-

rastus, joka antaa enemmän 

kuin ottaa.

Vielä säästä puheen ollen kii-

tokset kenttämestarillemme 

Timo "Pino" Räsäselle yli kym-

menen vuoden erinomaisesta 

palvelusta ja sitkeästä kentän-

hoidosta satoi tai paistoi.  Lep-

poisia eläkepäiviä. 

Kiitokset niin ikään Timo Lyyti-

selle henkilökuntineen hyvästä 

palveluksesta ravintoloitsija-

namme neljän kauden ajan. 

Kaikkea hyvää. ■

Kaikille kiitos kaudesta 2012!

Miika Miettinen
Ry:n puheenjohtaja 
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Master Plan
käynnissä

Syksyllä on tapana hyväs-

tellä mennyt pelikausi, 

muistella sen tärkeitä 

tapahtumia ja luoda katsetta 

tulevaisuuteen. Tuleva talvi, 

millainen se sitten onkaan, 

keskeyttää pelaamisen kentäl-

lämme. Useat mielivät ulko-

maille pelaamaan, toiset pitävät 

muulla tavoin kuntoaan yllä 

tulevina pitkinä ja pimeinä tal-

vikuukausina. 

Kesä 2012 oli monessa suh-

teessa mielenkiintoinen, vaihte-

leva ja haastava. Viime vuoden  

ennätys-vuoden jälkeen kierros-

määrät kentällä palasivat nor-

maalilukemiin. Pelättyä pahaa 

notkahdusta ei tullut, vaikka 

siihen oli kaikki eväät, kuten 

ilmat ja kentän keskeneräisyys 

keväällä. Kun viime vuonna 

kannettiin eniten huolta siitä, 

ettei kentälle mahdu pelaa-

maan, puheenaiheet kääntyivät 

sää-hän. 

Kentän pitkän tähtäyksen 

peruskorjaussuunnitelman eli 

Master Planin toteutus on jatku-

nut. Saa-toimme viime keväällä  

esittää yhtiökokoukselle, että 

suunnitelman toteutus vietäi-

siin läpi kuluvan vuoden aikana. 

Alun perin koko suunnitel-

man toteutus piti olla valmiina 

vuoden 2013 loppuun men-

nessä.  Saatuamme yhtiökoko-

ukselta valtuudet,suun nitelmaa 

on viety läpi siten, että työt on 

tehty tämän vuoden aikana, 

ellei nyt sitten  jotain viimeiste-

lyä jää  normaalin kentänhoidon 

puitteissa tehtäväksi  keväällä 

2013.   Olemme pysyneet kus-

tannusarvioissa eikä ainakaan 

toistaiseksi ole ilmennyt tässä-

kään suhteessa yllätyksiä. 

Toteamme toisaalta haikeana, 

6
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T aas kesän jälkeen on syytä muistuttaa kaikkia pelaajia grii-

nillä alastulojälkien korjaamistesta. Alastulojälki korjataan 

kääntämällä griinihaarukalla iskemän sivuilta keskelle , ei 

koskaan iskemän keskikohtaa nostamalla!!!  

Ryhmien kokeneimpien pelaajien velvollisuus on opastaa muita 

jos havaitsee vääriä korjaustapoja. Edelleen turhan usein näkee 

väärin korjattuja alastulojälkiä. ■

toisaalta iloisin mielin, että ken-

tän hoidossa on tapahtumassa 

merkittävä henkilövaihdos. Hai-

keana toteamme, että kenttä-

mestarimme Timo Räsänen jää 

ansaitulle eläkkeelle keväällä 

2013 ja iloisin mielin voimme 

toivottaa tervetulleeksi uuden 

kenttämestarin Risto Tidenber-

gin. 

Klubirakennukseen teetettiin 

kuntotarkastus kuluvan kesän 

aikana. Voimme huojentuneina 

todeta, ettei mitään  huoles-

tuttavaa  ilmennyt.  Voimme 

kaikessa rauhassa ja budjetin 

puitteissa pitää huolta klubiti-

loista tarvitsematta suunnitella 

uutta rakennuksen perusparan-

nussuunnitelmaa, toista Mas-

ter Plan suunnitelmaa. Pieniä 

parannuksia on tulossa ensi 

kesään mennessä, kuten veran-

nan katteen uusiminen. 

Merkittävä muutos on ensi kau-

delle luvassa klubiravintolan 

osalta. Pitkän harkinnan jälken 

on  pää-tetty hoitaa ravintola-

toimintaa kenttäosakeyhtiön 

lukuun ja palkata vastuullinen 

henkilökunta yhtiön palkkalis-

toille.  Toivomme, että voimme 

palvella jäsenistöä ja muita 

ravintolan käyttäjiä vähintään 

yhtä laadukkaasti ja edullisesti 

kuin  ennenkin, parempaankin 

toki tähtäämme.  Toivomme 

kaikkien ottavan ravintolan 

omakseen, kun se nyt jopa kir-

jaimellisesti sitä on.   

 

Lämmin kiitos osakkeenomis-

tajille, toimihenkilöille, kent-

tähenkilökunnalle, palveluja 

tuottaneille ja yhteistyökump-

paneille hyvästä golfkaudesta. 

■

Kari Kujanen
Oy:n puheenjohtaja

korjaaminen
Alastulojäljen

7
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Kentänhoitajalta
syksyllä 2012

V oi vitsi, ulkona on 

taas pelkkää pime-

yttä. Luulisi, että tiu-

kan työkauden jälkeen tuntuisi 

helpottavalta, kun leposesonki 

häämöttää. Ei se niin mene, 

vaan mitä vanhemmaksi tulee, 

niin sitä enemmän tarvitsee 

valoa ja normaalimittaista päi-

väohjelmaa. 

Tältä kannalta kat soen odo-

tan tulevalta vuodel ta paljon, 

sillä kuten kylillä puhutaan, 

ensi keväänä hyppään oravan-

pyörästä ja saan kokonaan itse 

suunnitella tekemiseni, ups, 

saamme suunnitella, Britta 

ja minä. Tässä on varmaan 

eläkkeellesiirtymi sen i soin asia. 

Muuten ei se pelkkää herkkua 

ole, kun jotenkin kaikki vähe-

nee. 

Takana on 11 vuotta Tawast 

Golfin palveluksessa ja Tawas-

tin jäsenenä. Jännästi tähän-

astinen elämäni on mennyt 11 

vuoden jaksoissa. Ensimmäi-

set 11 vuotta elin Helsingissä 

ja seuraavat 11 vuotta Turussa. 

Sitten tuli 11 vuotta opiskelua 

ja suunnan hakua, jonka jäl-

keen 11 vuotta palvelutyötä ja 

yrittämistä. Sitten löysin oman 

juttuni ja toimin kenttämesta-

rina kaksi jaksoa, ensin Luu-

kissa ja sitten Tawastissa, joten 

ensi vuonna tulee 66 mittariin. 

Toivottavasti on vielä 2 – 3 jak-

soa jäljellä!

Tulevaisuudesta en vielä osaa 

sanoa, mutta uskoisin, että 

Tawastin aika jatkuu, nyt rivi-

jäsenenä. Kulunut työjakso on 

ollut ihan parasta aikaa elä-

mässäni. Heti alusta alkaen 

työnkuva oli selkeä ja vastuul-

linen. Yhteys jäsenistöön oli 

tiivis ja toimi molempiin suun-

tiin. Työkaverit ovat olleet hie-

nosti mukana. Ainakin minä 

olen kokenut tekeväni hyvää ja 

haluttua työtä, joka taas vaikut-

tanut siihen, että tulosta syntyy. 

Kotoa sain semmoisen evään, 

että työ on miehen kunnia. 

Hyvän toiminnan kulmakivi on 

luottamus. Kaikella on aikansa 

ja uudet virrat vaativat sujuak-

seen vanhasta rojusta putsatut 

uomat. Ruohonkasvatuksessa 

ja puutarhanhoidossa näkee, 

että uutta versoa tulee, kun 

vanhaa leikataan. 

Kaikki eivät ole olleet hirveän 

ihastuneita, kun kenttää nyt 

peruskorjataan. On totta, että 

kentältä häviää jotain vanhaa 

ja tuttua. Mutta niin on käynyt 

koko ajan, olen kuullut terassilla 

muisteluita ja nähnyt valoku-

via kentän alkuvuosilta, paljon 

on muuttunut! Sama koskee 

kaikkia golfkenttiä, maisemaa 

ei voi liimata kiinni. Kenttien 

rakenteilla on elinkaarensa, ei 

kannata odottaa saattohoitovai-

hetta ja pelata rutakoissa. 

Aina ei alkuperäinen suunnit-

telu ole toteutunut tavoitteen 

mukaan. On ilmennyt turval-

lisuudessa, joustavuudessa, 

pelattavuudessa, esteettisyy-

8
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syksyllä 2012
dessä ja hoidettavuudessa 

ilmeisiä kömmähdyksiä. Kyl-

lähän tämmöisiä on järkevää 

korjata, voidaan kuitenkin säi-

lyttää kentän vanhasta hen-

gestä kaikki positiivinen, jos on 

taitoa.

Kentän päivityksessä eli perus-

korjauksessa saataneen ensi 

kauden alkuun mennessä val-

miiksi isompi työ. Valmiiksi 

tulee tavallaan vain operatii-

vinen vaihe, uusien paikkojen 

kasvatus jatkuu ja mielestäni 

olisi hyvä tehdä vielä jälkiar-

viointi. Miten on onnistuttu, 

miten uudistaminen parantaa 

kentän toimimista ja statuksen 

nousua. Sitten voi vetää henkeä 

ja suunnitella eteenpäin, kenttä 

ei tule koskaan ihan valmiiksi.

St. Andrewsin  Old Course 

rakennettiin pari sataa vuotta 

sitten, varmaan tekijät silloin 

uskoivat, että nyt se on valmis. 

Kuitenkin, sitä on muuteltu ja 

paranneltu parikymmentä ker-

taa, viimeksi ihan äskettäin! 

Eikä kai ole tehty tyhmää työtä, 

sillä joku tykkää kentästä vielä-

kin. ■

Timo ”Pino” Räsänen
Kenttämestarinne

O len hyvää vuosikertaa, 

syntynyt 02.05.1969.

Aloitin golf-alalla 1991, 

Hyvi golfilla puutarhuri har  joit te li-

jana.

Tämän jälkeen olen ollut sekä 

golfin että julkisen sektorin pal-

veluksissa, pääosin kylläkin gol-

fin parissa kenttämestarina. 

Golftyökokemusvuosia minulla 

on nyt koossa tasan 20.

Työkokemusta minulle on lisäksi 

kertynyt kansainvälisessä tutki-

mustyössä, käsittäen kaksi hoi-

tokautta vuosina 2009-2010. 

Näiden vuosien aikana tutkimme 

talvehtimista erilaisin menetel-

min, mm. myöhäisen typen 

käy tön/ matalaan leikkuun vai-

kutuksista talvehtimiseen. Tut-

kimustyö oli hyvin innostavaa ja 

tämä kenttämestarin työhän on 

jo sinällään sellaista!

Hain edellisen kerran Teille kent-

tämestariksi 11 vuotta sitten, 

mutta jäin ”hopealle”.

Nyt on aika näyttää osaamis-

tani kunnon työyhteisössä! Tie-

dän mitä tulemme tekemään, ja 

mitä aineita käyttämään, jotta 

saamme mahdollisimman hyvän 

tuloksen aikaiseksi.

Olen todella onnellinen saades-

sani palvella niinkin hyvää ja 

onnellista työyhteisöä, kuin teillä 

siellä Tawastilla. Tawast Golfin 

kenttä on myös hyvin tunnettu ja 

kaunis.

Kentän lisäksi Hämeenlinnan 

kau punki sointuu hyvin silmään, 

sillä täällä Savonlinnassakin jär-

vet ovat osa kaupunkimaisemaa.

Harrastuksiini kuuluvat; golf, 

lenkkeily, sulkapallo, hiihto ja kai-

kenlainen rakenteleminen sekä 

puutarhan hoito.

Olen omasta mielestäni melko 

avoin, ystävällinen sekä ryhmä-

henkeä kasvattava.

Golfkentänhoito on joukkue-

laji, tulos ei synny itsekseen, sii-

hen tarvitaan kaikkien yhteistä 

ymmärrystä siitä mitä teemme 

ja kuinka motivoidumme.

Onnitteluni edelliselle kenttämes-

tarille Timolle hyvin tehdystä työs tä, 

sekä onnellisia eläkepäiviä!

 Liikunnallista talvea 2012-2013 

kaikille Tawastin golfareille ja 

nähdään viimeistään keväällä 

2013! 

Risto Tidenberg
Golfkenttämestari

Arwoisa
Tawastin väki

9



Master Plan päivitys  ●  Master Plan päivitys  ●  Master Plan päivitys  ●  Master Plan päivitys  ●  Master 

4. väylän korotettu tiipaikka.

10. väylän uusittu tiialue.

10.teen lyöntipaikka rakennusvaiheessa.

12. griini.

6-väylän takatii ja keltainen tii.

Uusi lähipelialue (bunkkerit täynnä vettä)
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Uusi 14. väylä.

Uusi 7. väylä.

17. vesieste ja 18. tiipaikat uudistettu.

Uusittu 10. tii.

Siirtonurmen asentamista 6. väylällä.

Korotettu ja laajennettu 16. tii.
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Kapteenin kausi 2012
K ausi on paketissa tältä 

vuodelta, ainakin suu-

rin osa on laittanut mai-

lat narikkaan. Mitä kaudesta jäi 

mieleen: kenttäremontti, ken-

tän huono kunto, A-sarjan mes-

taruus junnulle ja tietenkin 

loppukauden sateet.

Kentän muutostyöt näyttivät 

hyviltä ainakin paperilla, mutta 

lopputulos ei aivan tyydyttänyt, 

ainakaan griinien osalta. Toi-

vottavasti ensi kaudella nämä 

uusitut griinit olisivat parem-

massa kunnossa. Miksei myös 

muutkin griinit. Griineistä ken-

tät yleensä muistetaan, niin 

hyvässä kuin pahassakin. Toki 

layout on merkittävässä osassa 

ja onneksi tämä on meillä kun-

nossa. Uusi 14. väylä näyttää 

erittäin mielenkiintoiselta ja 

haastavalta par-3:lta, sormet 

syyhyää jo että milloin se ava-

taan. Uskon että tästäkin väy-

lästä Tawast Golf muistetaan.

Kentän huono kunto oli puheena 

lähes joka päivä paikasta riip-

pumatta. Näitä kausia tulee ja 

menee, niitä tulee joka kentille, 

nyt oli meidän vuoro. Pidetään 

katse kuitenkin tulevaisuu-

dessa ja uskotaan että tulevina 

vuosina kenttä on taas iskussa. 

Suuri merkitys tulee olemaan 

uudella kenttämestarilla. Pino 

vei kentänhoitoa hyvin eteen-

päin usean vuoden ajan, nyt on 

uuden mestarin näytön paikka. 

Tervetuloa Risto ja Pinolle kii-

tokset.  

Junnut jyrää vai 
jyrääkö kuitenkaan?

Tämä on jo unohdettu, mutta 

palautellaan kuitenkin vielä mie-

leen… A-sarjan mestaruuden 

vei mopoautoilija ja kapteeni 

hävisi useita vetoja. Vuoden 

2010 mestaruuspuheessa tuli 

lyötyä veto että junnut eivät 

voita mestaruutta kolmeen vuo-

teen. Vedosta vuosi selvittiin 

(kiitos Hiekkarannan Jaakolle), 

toisena jo hävittiin. Uudet vedot 

on lyöty ja uskon että tämän 

vuoden lipsahdus korjataan.

Yhden vetopalkinnon jouduin 

hakemaan Skotlannista asti, kun 

täältä Suomesta ei saanut riittä-

vän hyvää juomaa. Pääsin naut-

timaan nelinkertaisen British 

Open kentän Turnberryn haas-

teista, niitä riitti. On se vaan niin 

erilaista golfia kuin täällä muu-

alla, mutta silti niin mahtavaa… 

on bunkkereita joista on vai-

kea päästä edes pois, lipulle on 

turha edes yrittää. Väylien vie-

ressä on kuuluisia piikkipuskia, 

sieltä on turha hakea palloja… 

griinit ovat kaltevia eli koko-

ajan on pikku tärinä, osu väy-

lään, osu griiniin ja löydä reikä 

kahdella putilla. Ajoittain tuuli 

oli ns. 6 mailan tuuli. Mutta silti 

ihastuin link-golfiin, suositte-

len. Täällä jos missä oppii lyö-

12
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mään erilaisia lyöntejä, täällä ei 

tunneta ns. peruslyöntiä.

Onnistuin välttämään suurim-

man osan haasteista Turnber-

ryn Ailsa ja Kintyre kentillä.  

Audi Golf Tourin finaalin voitto 

sekä ranking voitto. Ensi vuosi 

on juhlavuosi, Audi Golf Tour 

täyttää 10 vuotta. Tavoitteena 

kolmas peräkkäinen voitto.

Onnea Nukarin Tuomakselle 

hienosta voitosta, hyvin pelattu. 

Odotan edelleen Oulan läpimur-

tokautta, olisiko viimein Oulan 

vuoro??? Onnea myös muille 

junnuille, paljon hienoja onnis-

tumisia. Tästä on hyvä jatkaa 

eteenpäin.

Junioritoiminta on saatu aske-

leen eteenpäin kun seura 

panosti valmentajiin. HIE-

NOA. Vaikka junioritoiminta on 

iskussa ja sieltä tulee kokoajan 

uusia Tiikereitä, niin kyllä me 

”vanhat” se valtikka vielä pide-

tään itsellämme. ■
 

Kiitos kaikille kaudesta 2012!

Marko Helén
Kapteeni 

ps. olin kuulemma luvannut myös 
harjoitella jos häviän tuon vedon… 
siispä hallilla nähdään talvella ja 
uusista vedoista ei tarvitse mureh-
tia, ”vanhat” jyrää ens kaudella.

V alvoja, virallinen val-

voja, marshall, sheriffi, 

häirintäyksikön pääl-

likkö, talkkari jne. 

Kiitos hienoista ammattini-

mikkeistä ja kuluneesta kau-

desta kaikille, jotka ovat 

osaltaan vaikuttaneet myön-

teisesti pelin sujuvuuteen ken-

tällä ja työpaikkaviihtyvyyteen. 

Erityiskiitos keväällä väisty-

välle kenttämestarillemme 

Timo ”Pino” Räsäselle saumat-

tomasta yhteistyöstä monien 

vuosien ajalta!

Pelikaudet ovat erilaisia. Kulu-

neena kautena ruuhkaantu-

misia oli vähemmän, joten 

saimme nauttia hieman väl-

jemmistä olosuhteista. Vaikka 

työkuvaani ei varsinaisesti kuu-

lukaan ennustaminen (paitsi 

sään suhteen), enteilee tuleva 

kausi kentän remonttien jäl-

keen taas paluuta tiuhempaan 

rytmiin. Kannustankin jäse-

nistöä pitämään yllä fyysistä 

peruskuntoa myös talvella.

Ymmärrän myös henkilöitä, 

jotka haluavat pelata hitaam-

min nautiskellen tai pelitaito 

ei vielä riitä sujuvaan pelaami-

seen. Toistan jälleen, että kent-

tää pelataan eteenpäin. Kun 

väylä on vapaa, niin silloin men-

nään! Taakse vilkaistaan silloin 

tällöin, jos vaikka jollain takana 

tulevalla ryhmällä olisi ohi-

tushaluja. Tarjotaan ohitusta, 

pyydetään ohitusta, pyritään 

sujuvuuteen yhteispelillä jne..

Yksi pieni lommo muistoihin jäi 

kaudesta 2012. Kenttämestari 

sai golfpallon päähänsä kerä-

tessään palloja rangelta. Pallo 

tuli keräysauton pleksin läpi 

aiheuttaen mustanaamio-lookin 

vasempaan silmäkulmaan. Siinä 

ei ole mitään hauskaa, se voi 

olla jopa vaarallista. Lyöjä vas-

taa aina lyönnistään. Pallonke-

ruuauto ei ole ”liikkuva maali” 

johon yritetään osua! 

Näiden vakavien lauseiden jäl-

keen toivotan kaikille hyvää 

talviharjoittelukautta ja hyvää 

mieltä! ■

Seppo Kekäläinen

Valvojan terveiset

13
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Tawastin Ladygolfia
kaudella 2012

T awast Golfin naisten 

kausi alkoi jo talvikuu-

kausina Saara Nylande-

rin vetämällä halliharjoittelulla 

ja reippaalla fysiikkatreenillä 

jumpan muodossa.  Varsinaisen 

kauden alussa naiset harjoitteli-

vat pro Hannu Kuussaaren joh-

dolla svingiä ja lähipeliä. Kaikki 

seitsemän harjoituskertaa oli-

vat täynnä ja lisääkin kysyttiin.  

Talvikaudelle 2013 on Tawas-

tin naisille varattu oma harjoi-

tusvuoro hallilta sunnuntaisin 

klo 18.00-19.30.  Silloin siellä 

todennäköisimmin tapaa tut-

tuja, vaikkakaan vuoroa ei ole 

suljettu muilta, jos tilaa on.

Naisten kilpailukausi aloitet-

tiin perinteisellä lippukilpailulla 

helluntaina heleässä säässä.  

Parhaat pelaajat saivat lippunsa 

tuotua 18. greenille asti, voiton 

vei Auli Ruokonen. 

Kesäkuussa naisten valtakunnal-

lisen golfsunnuntain teemana 

oli tänä vuonna ”Turvallisuus 

kentällä”.  Kilpailumuotona oli 

”turvallinen” ja leikkimielinen 

”Norjalainen”, jossa yksi lyönti 

jokaisella väylällä piti korvata 

heitolla tai griinillä pallon vie-

rityksellä.  Kierroksen aikana 

kukin ryhmä kertasi kenttämme 

vaaranpaikkoja ja muistutteli 

mieleensä turvallisuusasioita. 

Leikkimielinen kilpailu keräsi 

valitettavan vähän osanottajia, 

vaikka sääkin suosi tapahtu-

maa. Parhaasta tuloksesta vas-

tasi Leila Hyönä, joka teki 39 

bogeypistettä.

Hämeenlinna Lady Open järjes-

tettiin toisen kerran, edelleen 

yhteistyössä AGK:n naistoimi-

kunnan kanssa.  Ensimmäinen 

kilpailupäivä pelattiin Tawas-

tilla ja molempien sarjojen joh-

toon pelasivat porvoolaiset, 

joita tuli  kilpailuumme jälleen 

iso ryhmä. Porvoon murskavoit-

toa himmensi sentään toisen 

kilpailupäivän kirijä Aulangolta, 

Moona Korhonen, joka voitti 

lyöntipelisarjan.  Edelliskesän 

loistavaa tawastilaismenes-

tystä (voitot kaikissa sarjoissa) 

ei tällä kertaa koettu, Maritta 

Korkia-Aho palkittiin kuitenkin 

lähimmäs lippua –kilpailussa!  

Porvoon menestyksen salaisuu-

deksi paljastuivat taikapavut, 

jotka ovat ensi kesänä kielletty-

jen aineiden listalla. Dopingto-

imikuntamme paneutuu asiaan 

huolella.

Kaksipäiväisen kilpailun järjes-

telyt onnistuivat erinomaisesti 

ja kiitosta tuli niin palkinnoista 

(ja arpajaispalkinnoista!) kuin 

ravintolapalveluistakin. 

Loppukesän perinteikäs Birgi-

tan Malja pelattin jo yhdeksän-

nen kerran. Osanottajamäärä 

oli suurin vuosiin, koska oman 

seuran pelaajalla oli mahdol-

lisuus kutsua kilpailuun ystä-

Birgitan Maljan palkintojenjaossa 
iloisia ilmeitä.

14
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väpelaaja. Kilpailumuoto oli 

tuttuun tapaan pistebogey ja 

voiton vei hienolla 40 pisteen 

tuloksella Marja-Leena Ristilä.

Naisten kauden päätöskilpailu 

pelattiin syysauringon pilkah-

dellessa.  Scramblenä pelattuun 

kilpailuun osallistui 10 paria, 

paras kaksikko oli Riitta Ander-

sin ja Marja-Leena Lehtonen.  

Päätöskilpailun yhteydessä pal-

kittiin kesän mittaan eniten 

birdie –tuloksia tehnyt (birdie-

puu naisten pukuhuoneessa) ja 

parhaan eclectic –rivin tehnyt 

pelaaja.  Tänä kesänä tämä tai-

turi voitti molemmat palkinnot 

17:lla birdiellä ja bogittomalla 

rivillään: Aila Hossi!

Seuraotteluissamme oli tänä 

kesänä hyvä edustus ja varsin-

kin Aulankoa vastaan saimme 

niin keväällä kuin syksylläkin 

iskukykyiset joukkueet.  Alku-

kauden ystävyysottelu AGK:ta 

vastaan pelattiin Tawastilla tällä 

kertaa scramblenä.  Molem-

milta klubeilta oli 5 joukkuetta, 

joista neljän parhaan tulos otet-

tiin huomioon tuloksissa.  Kier-

topalkinto ”Neito” oli viettänyt 

talven Tawast Golfin palkinto-

vitriinissä ja aulankolaisilla oli 

vahva taistelutahto viedä se 

Aulangolle kesäksi.  Tawastilai-

set olivat kuitenkin voittamat-

tomia kotikentällään ja ”Neito” 

vietti kesän tutulla paikallaan. 

Tässä kilpailussa paras pari oli 

Tawastin Sirkka-Liisa Loikala ja 

Tuula Rantanen.

Syksyisellä Hugolla valokuva-

uksellisissa ilta-auringon luo-

missa tunnelmissa kohtasimme 

Aulangon ladyt toisessa ystä-

vyysottelussamme.  Järjestäjät 

yllättivät meidät (ja ilmeisesti 

itsensäkin) valitsemalla keltai-

set tiiauspaikat 9-reiän kilpai-

luumme.  Niinpä pelasimme 

kuin vieraskentällä, tuskin 

monikaan oli Hugolla tiiannut 

keltaisilta.  Palkintojenjakotilai-

suudessa yllätys olikin melkoi-

nen, kun Tawast voitti pistein 

88-82.  Parhaan tuloksen pelasi 

Britta Stenius, joka puolikkaalla 

kierroksella kokosi 23 bogey-

pistettä.  Niinpä ”Neito” kävi 

vain helmat heilahtaen käänty-

mässä Aulangolla ja palasi jo 

tuttuun kotivitriiniin Tawastille.

Ensi keväänä ystävyysottelui-

den järjestysvuoro alkaa Aulan-

golta, Everstiltä, jonne viemme 

taas ”Neidon” piipahtamaan kil-

pailun ajaksi.

Naisten seuraottelu TawG-

EGS-Aura pelattiin tänä kesänä 

Espoossa. Niinhän siinä taas 

kävi, että ”Tyttö” jäi jälleen 

kerran kotikenttäedun turvin 

järjestävän seuran palkinto-

kaappiin Espooseen.  Saimme 

Tawastilta matkaan täyden 

kymmenen pelaajan joukkueen 

eikä voitontahtoa puuttunut.  

Sää oli optimaalinen ja kenttä 

hienossa kunnossa. Väylät oli-

vat haastavan pitkiä ja slopea 

sai pari lyöntiä enemmän kuin 

kotikentällämme. Jälkipeleissä 

uskottiin niukan tappiomme 

johtuneen Espoon liukkaista 

griineistä. Tawastin joukkueen  

parhaat (kuuden pelaajan tulos 

otettiin huomioon) olivat Britta 

Stenius, Anita Mäkelä, Seija 

Brand, Auli Ruokonen, Sisko 

Partanen ja Auli Ahopalo.  Ensi 

kesänä Tawast Golf on järjeste-

lyvuorossa, kenttämme jälleen 

huippukunnossa ja kotikenttä-

etu voittajilla.

Jo useana kesänä on pelattu 

kauden aikana reikäpeli AGK:ta 

Birgitan Maljan voittaja Marja- Leena Ristilä.
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vastaan. Paripelinä pelattu 

ottelu päättyi tällä kertaa aulan-

kolaisten kaksoisvoittoon, par-

haana parina Arja Salmenoja ja 

Rakel Marin. 

Kaikki toiminta ei kuitenkaan 

ole ollut kilpailullista. Seniori-

toimikunnan naiset aloittivat 

juhannuksen jälkeen Torstai 

Tuulahdukset, jolloin muuta-

mat torstaiaamun lähtöajat oli-

vat varattu naisille.  Ideana oli 

tarjota peliseuraa ja mahdol-

lisuutta tavata tuttuja ilman 

kilpailullisia tavoitteita. Tapaa-

miset olivat suosittuja ja niitä 

oli kauden aikana yhdeksän 

kertaa.

Kesän golfretki jäi toteutumatta 

vähäisen osallistujamäärän 

takia. Tarkoitus oli suunnata 

Kuusankosken kautta Lappeen-

rantaan kaksipäiväiselle ret-

kelle.  Oliko kohteemme liian 

kaukana vai ajankohta kesä-

kuun alkupuolella huono, kos-

kapa lähtijöitä ilmoittautui vain 

kahdeksan.  Naistoimikunta 

ottaa talven ja kevään mittaan 

mielellään vastaan hyviä ret-

kikohdevinkkejä. Olisiko retki 

yksi- vai kaksipäiväinen, mikä 

ajankohta sopisi mahdollisim-

man monelle?

Ladykapteeni ja naistoimi-

kunta (Anita Mäkelä, Kiki Peka-

rila, Taina Portaanpää, Marjut 

Suokanto ja Elina Wäyrynen) 

toivottavat kaikille reipasta tal-

vikautta ja rauhallista Joulunai-

kaa! ■

Auli Ahopalo
Ladykapteeni

S eniorinaisille suunnattu 

Torstai-Tuulahdus aloitet-

tiin  pelaajilta tulleiden toivei-

den mukaisesti. Johtoajatuksena 

oli mukava yhdessä pelaaminen 

naisten kesken ilman kilpailun 

tuomia paineita. Mahdollisuus 

oli pelata 18 tai 9 reikää kunnon 

tai kiireen mukaan.

Aluksi oli tapahtumaa varten 

varattu viisi torstaita mutta suu-

ren suosion ansiosta kertoja 

lisättiin niin, että kesän aikana 

kokoonnuttiin kaikkiaan yhdek-

sän kertaa.

Tapahtumiin osallistui kaikkiaan 

30 pelaajaa. Joku pelasi vain ker-

ran ja ahkerin jopa kaikki 9 ker-

taa. Pelikierroksia kertyi kesän 

aikana yhteensä 95.

Viimeisen kierroksen jälkeen 

syötiin yhteinen lounas ja toi-

16

vottiin, että vuonna 2013 

Torstai-Tuulahdus voitaisiin 

aloittaa jo 15.5.2013 ja jat-

kaa yhdessäoloa aina 15.9. 

saakka.

Alkuperäinen ajatus oli 

saada mukaan seniorinaisia, 

jotka aristavat pelata vierait-

ten ihmisten kanssa sekä 

saada avio- tai avovaimot 

mukaan ilman kumppani-

aan. Tässä tarkoituksessa 

onnistuttiin melko hyvin.

Pelaajille oli varattuna aamuisin 

4 lähtöä. Joskus kävi niin, että 

kaikkia lähtöjä ei saatu täyteen 

ja olisi pitänyt vapauttaa ylimää-

räiset pelipaikat mutta älykkäät 

aviopuolisot huomasivat tässä 

oman pelimahdollisuutensa 

”poikaporukassa” ja näin saatiin 

monta kertaa myös kuljetuson-

gelma ratkaistua.

Toivotaan, että tämä TT jat-

kuisi ensi vuonna vähintään yhtä 

innokkaana ja mieluummin saa-

taisiin vielä lisää piintyneitten 

avio- tai avoparien naisedustajia 

mukaan.

terveisin, 

Senioritoimikunnan naiset

Torstai-Tuulahdus
Seniorinaisten

Vas. Riikka Lonka, Viveka Ossi, Leena Loponen ja Aila Hossi.
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K lubitoiminnan vuoteen mahtui jälleen hiih-

toa, golfia ja yhdessäoloa. Kausi käynnis-

tyi toistamiseen jo maaliskuussa talvisella 

ulkoilupäivällä. Vaikka tänäkään vuonna ei hiihto-

kisoja pidetty, kaunis sää houkutteli paikalle noin 

50 jäsentä syömään makkaraa ja uskaltautuipa 

jokunen rohkeakin hankikantoiselle. Perinteiset sii-

voustalkoot ja vappulounas olivat tutuilla paikoil-

laan. Innokkaita tawastilaisia oli ilahduttava määrä 

haravan varressa ja muissa puuhasteluissa. On ilo 

nähdä, että kyseinen yli 20 vuotta vanha perinne 

jatkuu vuosi toisensa jälkeen!

Myös tänä kesänä järjestettiin viime vuoden tapaan 

klubiretki. Tänä vuonna se suuntautui Hyvi Golfiin, 

Hyvinkäälle, heinäkuun puolenvälin jälkeen. Edel-

leenkään retken hinta ei päätä huimannut ja bussi 

saatiin täyteen innokkaita tawastilaisia. Ensi vuonna 

taas uusi kenttä ja uudet kujeet. Klubitoimikunta 

ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tulevien ret-

kien suhteen (kohteet, ohjelma yms.) jatkossakin. 

Päättäjäiset pidettiin omalla paikallaan lokakuussa. 

Tänä vuonna musiikista vastasi Janne Mellin ja ilo-

tulitus ohjelmanumerona teki arvokkaan paluun 

päättäjäisiin. 

Teema-illoista ja etukäteen suunnitellusta arvon-

takisasta viikonloppuisin päätettiin luopua vähäi-

sen osanoton vuoksi. Toivotaan, että ensi kesänä 

saadaan paremmalla kelillä ja osanotolla enemmän 

klubitoiminnalle tapahtumia. ■

Aurinkoista syksyä toivottaen, 

Salla Kivinen

Klubitoimikunnasta
Tervehdys

Juhannus Golfissa hauskaa tunnelmaa.

Cross Countrya kirjaimellisesti.

Tanssia tottakai.
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Vahdin vaihto

V uosi sitten kirjoitin 

Tawastin Tuuliin otsi-

kolla "Katse tulevaisuu-

teen", sitä todellakin on tehty. 

Kuluneena kesänä työtä Tawas-

tin junioritoiminnan tulevai-

suuden eteen on tehty Mikko 

Hiltusen johdolla. Toukokuussa 

Ruununmyllyn ala-asteen yli 300 

oppilasta kävivät tutustumassa 

Tawastissa golfiin. Tämän kal-

tainen tapahtuma toteutettiin 

ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Kesäkuun alussa järjestetyssä 

golfkoulussa oli ennätysmäärä 

osallistujia, yli 80 junioria opis-

keli golfin taitoja. Golfkoulun 

jälkeen kesä-

harjoituksissa 

jatkoi 60 juni-

oria harjoitel-

len kahdes ti 

vii kossa   val-

mistautuen 

kesän hui pennukseen, green 

gard -kokeeseen, jossa 26 

uutta golffaria suoritti onnistu-

neesti kokeen. 

Kilpailullista menestystä tuli 

myös jälleen totuttuun tapaan. 

Tänä vuonna Tawastin mita-

likannassa piti Santtu Malin 

voittamalla SM-kultaa P16 lyön-

tipelissä. Lähellä mitalia oli 

myös Petra Malin, joka reikä-

pelissä joutui tiukan taistelun 

jälkeen taipumaan pronssiot-

telussa ja oli lopulta neljäs. 

Junioreiden joukkue SM:ssä jäi 

jälleen luu käteen sijoituksen 

ollen lopulta seitsemäs. Ensi 

kesänä Junioreiden joukkue 

SM -kisat pelataan elokuussa 

Tawastissa, jospa silloin? Muka-

vasti saatiin myös uusia pelaa-

jia Tsemppitourin kisoihin.

Hieman ihmetystä herättää 

junioreiden vaisu osallistumi-

nen seuran mestaruuskilpailui-

hin. Vanhemmat juniorit toki 

osallistuvat A-sarjaan ja tekivät 

siellä vallan vaihdon Tuomas 

Nukarin johdolla. Juniorisar-

joissa osallistuminen oli todella 

heikkoa. 

Kesän jälkeen päätettiin hakea 

Tawastiin juniorivalmenta-

jaa, joka ottaa entistä suu-

remman vastuun nuorempien 

junioreiden valmennuksen ja 

toiminnan kehittämisestä. Val-

mentajiksi valittiin Mikko Hil-

tusen, Juha Hakulisen ja Jouni 

Vaahteran muodostama ryhmä. 

Tällä ryhmällä on suuri haaste 

ja se tarvitsee kaikkien tawas-

tilaisten tuen, jotta myös tule-

vaisuudessa Tawastin juniorit 

taistelevat SM-mitaleista. 

Itselläni tämä on viimeinen kerta 

kun kirjoitan Tawastin Tuu-

liin junioripäällikön ominaisuu-

dessa. Yli kymmenen vuotta on 

vierähtänyt osallisena Tawas-

tin junioritoiminnassa. Aika on 

ollut todella antoisaa. Itse aina-

kin olen saanut paljon enem-

män kuin olen antanut. ■
  

Mukavaa loppuvuotta kaikille 

toivottaen

Kari Nylander
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tutustumassa golfiin

M enneenä kesänä 

Tawast Golf otti suu-

ren harppauksen 

lajin tutuksi tuomisen suhteen 

ja järjesti kaikille Ruununmyl-

lyn alakoulun oppilaille mah-

dollisuuden tutustua golfiin 

23.5.2012. Oppilaita kävi ken-

tällä päivän aikana yli 300 kpl 

ja toiminta otettiin tyytyväisinä 

vastaan niin oppilaiden kuin 

opettajienkin osalta. Kentän 

ja koulun yhteistyötä pyritään 

lisäämään ja tulevaisuudessa 

olisikin hienoa, jos koulun lii-

kuntatunteihin voitaisiin yhdis-

tää golf. 

Päivä oli jaettuna kuuteen eri 

osaan ja samaan aikaan kentällä 

oli aina n.60 oppilasta. Tutustu-

misen aikana harjoiteltiin put-

tia, chippia ja pitkiä lyöntejä. 

Bussit kuljettivat koululaisia 

kentän ja koulun välillä. Toi-

minta oli koululle maksutonta 

ja Tawast Golfin tavoitteena on 

aktiivisesti saada uusia harras-

tajia lajin pariin ja tarjota hyvät 

mahdollisuudet harrastamiseen 

jo pienestä pitäen. 

Golfpäivän sää oli aurinkoi-

nen ja lämmin, joten kaikki 

osa-alueet tekivät päivästä iki-

muistoisen niin oppilaille kuin 

aikuisillekin.

Suomen Golfliiton toiminnan-

johtaja Petri Peltoniemi totesi, 

että tämä Tawast Golfin toi-

minta on merkittävä oven avaus 

lajin pariin ja, että vastaavaa 

toimintaa odotetaan tulevai-

suudessa myös muilta golfseu-

roilta. Juuri vastaavanlaista 

toimintaa ei olla suomessa 

ennen toteutettu ja  golfliitto 

arvostaa Tawast Golfin toimin-

taa erittäin suuresti. 

 

Kentällä pelattiin samana päi-

vänä myös senioreiden viikko-

kilpailut ja runsas juniorimäärä 

saivat leuat loksahtamaan auki 

myös kokeneemmilla pelaajilla. 

Koululaisten vierailua pidet-

tiin upeana asiana ja toivottiin 

paljon uusia harrastajia lajin 

pariin.

Suurin kiitos päivän toteutuk-

sesta kuuluu tietysti Ruunun-

myllyn aktiivisille ja iloisille 

oppilaille sekä Tawast Golfin 

ohjaajille (Aku Myllymaa, Essi 

Hiltunen, Mikko Hiltunen, Saara 

Nylander ja Toivo Pönni)! ■

Ruununmyllyn oppilaat
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V uosi alkoi mukavasti, 

kun joulukuussa 2011 

sain tiedon valinnastani 

16-vuotiaiden maajoukkuee-

seen. Maajoukkuevalmentajana 

toimii entinen ammattilaispe-

laaja  Pasi Purhonen ja sen huo-

maa kaikessa valmentamisessa.

Kokoonnuimme kerran kuukau-

dessa  eri  teemoilla useimmiten 

miesten maajoukkueen kanssa.  

Helmikuussa kävimme  Espan-

jassa Ballenassa myös maajouk-

kueleirillä . Kaksi kertaa viikossa 

treenasimme  Reima Kaijan joh-

dolla Pullerin hallilla ja välillä 

myös henkilökohtaisen valmen-

tajani Tapio Sillanpään kanssa. 

Fysiikkaa treenasin Mikko Hil-

tusen tekemän treeniohjelman 

mukaisesti.

Keväällä olin vielä Espanjassa 

Laurossa viikon ja toukokuussa 

haimme starttia kevääseen Esto-

nia Golfista. Kauden 2012 tavoit-

teena oli edellisvuoden reikäpeli 

hopean kirkastaminen kullaksi.  

Kesän tärkein kisa järjestettiin 

Vierumäellä.  Se oli junioreiden ( 

alle 16.vuotiaiden) ensimmäinen 

kansainvälinen, mutta samalla 

myös Suomen mestaruuskil-

pailu.

Kisa oli 3-päiväinen ilman cut-ra-

jaa.  Kilpailut pidettiin  vanhalla 

Classic kentällä Cooken huonon 

kunnon vuoksi. Kaksi ensim-

Santtu Malinin 
golfkausi 2012

mäistä päivää pelasin aika hyvää 

ja varmaa golfia +2 ja +4. Viimei-

seen päivään lähdettäessä olin 

toisena suomalaisena 2 lyöntiä 

kärjestä. Kierros alkoi hyvin etu 

9 +1 ja kun 11 reikää oli pelattu 

olin parissa . Sitten tuli 3 bogia 

ja vielä tupla vähän mietitytti, 

mutta kuten valmentajan kanssa 

puhuimme, kisa ratkaistaisiin 

vasta lopussa, joten yritin pelata 

vain varmoja pareja  ja tulos +5 

riitti tällä kertaa voittoon.

Ensimmäinen Suomen 
mestaruus oli kotona!

Tämän seurauksena pääsin 

Aulangolle amatöörien suomen-

mestaruuskisoihin. Se oli hieno 

kokemus , kun pystyin cut-rajan 

selvittämään ns. kotikisoissa. 

Ensimmäisen päivän jälkeen  

olin jaetulla neljännellä sijalla 

tuloksella 70. Se oli ennätykseni 

Aulangolla.  Lopulliset tulokset: 

70,77,77,78 ja sijoitus 39.

Tämän jälkeen FJT kisojen 

ohella alkoi tutustumis- ja opin-

tomatkat ulkomaan kovatasoi-

siin kisoihin.

Ensimmäisen ulkomaan kisan 

pelasin Italian avoimissa juniori-

kisoissa Le Betullen  kapealla ja 

vaativalla kentällä  alittaen  cutin  

79  ja 77 kierros tuloksilla. Loput 

kaksi kierrosta pelattiin yhtenä 

päivänä , tulos 75 ja 77 tulok-

sella sijoitukseni oli parhaana  

suomalaisena 23:s.

Sveitsiin pääsimme  myös ns. 

kutsuvieraina aikuisten amatöö-

rien kisaan. Siellä pelasin var-

maa peliä, mutta missasin cutin 

3 lyönnillä. 

Espanjan mestaruuskisa alle 

21-vuotiaille jäi myös kahteen 

kisapäivään, kun  cut-raja ylittyi 

3 lyönnillä. Viimeinen ulkomaan 

kisa pelattiin  nelimaaotteluna 

alle 16-vuotiaiden tyttöjen ja 

poikien joukkueena. Siellä jou-

duimme tyytymään neljänteen 

sijaan.

Kausi on tällä hetkellä loppu-

nut ja ensimmäiset lumikuurot  

Santtu Malin palkittiin päättäjäisissä 
Sepon Lautasella.
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yllättivät tänään myös Hämeen-

linnassa.

Paljon on kauteen  mahtunut  

kisapäiviä  tutuilla sekä uusilla 

kentillä.  Maajoukkueeseen kuu-

luminen  on ollut opettavaista 

ja liiton valmennus  henkilö-

kohtaista. Kovatasoiset ulko-

maan kisareissut ovat antaneet 

kuvan  eurooppalaisen juniori-

golfin kärjestä. Siellä ei paljon 

Suomenmestaruus paina, vaan 

kentät ja ilmapiiri ovat kansain-

välistä huipputasoa.

Fysiikkatreenit jatkuvat tal-

ven ajan sekä omatoimisesti 

että ohjatusti 4 kertaa viikossa. 

Pullerihallin avautuessa mar-

raskuussa aloitetaan myös lajit-

reenit ja ensi vuoden alusta 

alkavat  lukion urheilulinjan 

aamutreenit kolme kertaa vii-

kossa ”Sillin” ohjauksessa.

Nyt ovat vuorossa  uudet testi-

leirit 2013 maajoukkueisiin. 

Lajitestit pidettiin jo Kytäjällä 

ja fysiikkatestit odottavat kohta 

Vierumäellä. Toivottavasti  jou-

luna kuuluu hyviä uutisia liitosta 

ja pääsystä  alle 18-vuotiaiden 

maajoukkueeseen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 

taustajoukkoja: perhe, Tawast 

Golf, valmentajat ja muut tukijat. ■ 

Santtu Malin
21

Mäki-Uuron Tykki 
20 vuotta!

M äki-Uuron Tykki -kilpailu pidettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1993 ja kilpailu on pyritty pitämään aina elokuun 

aikana. Kisaan on voinut osallistua Tawastin kentän henkilö-

kunta.

Vuonna 1993 mietimme Kovasiiven Jyrkin kanssa, mikä olisi 

kisan nimi ja kiertopalkinto. Perinteisen pytyn sijaan valittiin kui-

tenkin tykki, joka varmaankin on ainutlaatuinen maamme golf-

piireissä.

Tänä vuonna pelattiin 20-vuotiskisa, johon oli kutsuttu kaikki 20 

vuoden aikana kilpailuun osallistuneet. Juhlakisa perinnettä jat-

ketaan viiden vuoden välein.

Muuten kilpailu pidetään joka vuosi ja on yksi Tawastin vanhim-

mista. Voittajan nimi kaiverretaan aina tykkiin ja mielenkiintoi-

sia nimiä on kertynyt jo nyt siis 20 kappaletta. Tykkiä säilytetään 

Tawastin tiloissa pelikauden ajan. 

Jarmo Mäki-Uuro

VoittaJat VuoSiEn VarrElta:

VUOSI VOITTAJA
1993 Jarmo Mäki-Uuro
1994 Jyrki Kovasiipi
1995 Hannu Kuussaari
1996 Olli Kausti
1997 Jarmo Mäki-Uuro
1998 Heikki Kajanto
1999 Jari Wilska
2000 Tomi Virola
2001 Jouni Vilmunen
2002 Kurt Palmroth

2003 Lasse Karikoski
2004 Salla Kivinen
2005 Heikki Aaltonen
2006 Timo Räsänen
2007 Sami Laaksonen
2008 Rauno Saarinen
2009 Anssi Saarinen
2010 Matti Hutu
2011 Jaakko Hiekkaranta
2012 Lasse Karikoski



22

Tawastin TUULET  2 ▪ 2012

22

Senioreiden kausi 2012
Harjoittelu
Senioreiden kausi alkoi helmi-

kuulla Hanen hallipäivillä. Hane 

oli hallilla opastamassa swin-

gin hienouksiin. Väkeä kävi run-

saasti. Välillä oli jopa jonoja 

lyöntipaikoille. Sama meno jat-

kuin ulkoharjoitusalueiden auet-

tua keväällä. Teemapäivät ve tivät 

hyvin väkeä.

Kevätretki
Perinteinen senioreiden kevät-

matka suuntautui Viroon ja Lat-

viaan. Mukana oli 44 innokasta 

senioria eli täysi bussilasti. Pelat-

tavat kentät olivat Viron Niitvälja 

ja Latvian Riikassa sijaitsevat 

OZO-golf ja Saliena-golf.

Viikkokisat
Vanhaa kaavaa noudattaen 

pelattiin 12 osakilpailua, jois ta 

6 Tawastilla, 3 Everstil lä ja 3 

Hugolla. Pelimuotona oli 6 ker-

taa pistebogey ja 6 kertaa lyön-

tipeli. Pisteitä sai 30parasta 

miestä ja 10 parasta naista. Lop-

putulokseen laskettiin 3 parasta 

Aulangolta ja 3 parasta Tawas-

tilta. Sarjaan otti osaa kaikkiaan 

78 miestä ja 30 naista pelaten 

yhteensä  938 kierrosta. Molem-

pien sarjojen voitto meni tällä 

kertaa Aulangolle. Miesten paras 

oli Jarmo Landen ja naisten Irma 

Nuto. Paras tawastilainen mies 

oli Pekka Nenonen, joka sijoittui 

kolmanneksi. Paras nainen, Sisko 

Partanen oli sarjassa toinen.

Viikkokisojen päätteeksi pelattiin 

vielä loppusyksystä pienimuotoi-

nen Ryden Cup aulankolaisten 

kanssa. Siinä tuli selvä voitto.

Seuraottelut
Ensimmäistä kertaa pelattiin seu-

raottelu Suur-Helsingin Golfia 

vastaan. Voitto omalla kentällä 

maistui makealta. Seuraavaksi 

siirryttiin Kurkiin ja reikäpelin 

maailmaan. Sieltäkin tuli voitto 

kotiin tuomiseksi. Elokuussa 

käytiin Kotkassa ja hävittiin taas 

kerran. Olisi hienoa voittaa jos-

kus Kotkassa mutta haaveeksi 

taitaa jäädä. Syyskuussa kohdat-

tiin vielä Nurmijärvi kotona ja 

siitäkin selvittiin kunnialla. Kier-

topalkinto jäi meidän palkinto-

kaappiin.

Kaupunkiottelu pelattiin Hyvin-

käällä. Hyvinkää sai nyt vahvis-

tusta Kytäjältä ja voitonhan ne 

veivät. 10-seuran ottelu pelat-

tiin Lahden Takkulassa. Kunnia-

kas neljäs sija oli sijoituksemme 

tällä kertaa.

Seuran lyöntipeli-
mestaruus
Elokuun lopulla ratkottiin seuran 

mestaruudet. Mestareiksi pelasi-

vat sarjoittain: M55 Jari Kettunen, 

M65 Lauri Lindberg, M70 Armas 

22
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Loponen, N50 Riitta Andersin, 

N60 Sisko Partanen.

reikäpeli
Tänä vuonna reikäpeliin lähti 

mukaan 33 pelaajaa. Kaaviota oli 

vähän muokattu perinteisestä ja 

näin saatiin aikaan entistä tasa-

väkisempiä otteluita. Monessa 

pelissä ratkottiin paremmuus 

jatkoreijillä. Finaalissa kohtasivat 

yläkaavion Harri ”Putsi” Mäen-

pää ja alakaavion Reijo Sintonen. 

Putsi osoitti toipuneensa hyvin 

talvisesta lonkkaleikkauksesta ja 

vei voiton luvuin 2/1.

T aas oli se aika keväästä 

kun 44 innokasta Tawas-

tin senioria pakkautui 

aamulla ani varhain Hämäläi-

sen Matin luotsaamaan bussiin 

ja suuntasi keulan kohti ete-

lää. Pitkälle ei maantietä riittä-

nyt vaan Helsingissä piti siirtyä 

laivan kyytiin. Matka Tallinnaan 

sujuikin varsin joutuisasti erään 

matkalaisen 60-vuotisjuhlamal-

joja maistellessa ja mieskuoron 

serenadeja kuunnellessa. Saivat 

siinä naapuripöydätkin ihailla 

golfareiden monipuolista osaa-

mista. Eikä aikaakaan kun tup-

sahdettiin Tallinnan satamaan, 

ja ei muuta kun bussiin takaisin 

ja Niitväljaan pelaamaan. 

Päätöskisa
Senioreiden oma päätöskisa 

keräsi ennätysmäärän 51 pelaa-

jaa. Voiton korjasi Hannu Pär-

mäkoski hyvällä tuloksella 40 

pistettä. Hannulla oli myös paras 

scratch-tulos 83.

naisten torstai-
tuulahdus
Seniorinaiset aloittivat omat 

tapaamisensa torstaisin. Kesän 

aikana kokoonnuttiin 9 kertaa. 

Mukana oli kaikkiaan 30 naista, 

joista jotkut pelasivat joka kerta, 

jotkut kiireistä johtuen vain ker-

ran. Pelikierroksia kertyi kaikki-

aan 95. 

Kaiken kaikkiaan senioreilla 

oli jälleen sangen vilkas kausi. 

Osanottajia eri tapahtumiin oli 

runsaasti, ei ihme sillä edustavat-

han seniorit yli 40%:a koko jäsen-

määrästä. Ja kun suurella osalla 

senioreista aikaakin on ihan riit-

tämiin. 

Hauskempaa yhdessäoloa tuskin 

voi edes kuvitella. ■

Heikki Aaltonen
”seniorivanhin”

Seniorit Viroa ja Latviaa valtaamassa
niitvälja
Eipä ollut ruuhkaa tälläkään ker-

taa kentällä, ja ilmakin oli ihan 

kohtuullinen. Osan porukan 

kanssa muisteltiin ensi visiit-

tiä, jolloin eka päivänä pelat-

tiin shortseissa ja toka päivänä 

kaikki päällä mitä mukana oli 

eikä sittenkään tarjettu. Toisin 

oli nyt. Tällä kertaa mieleen jäi-

vät lukuisat kyykäärmeet. Mistä 

lie sinne kerääntyneet. Lasku-

Ja taas pakataan uutta matkaa varten.
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jeni mukaan kertyi ainakin viisi 

havaintoa, onneksi ei yhtään 

puremaa. Pelien jälkeen matka 

jatkui kohti Pärnua, jossa syötiin 

illallista ja yövyttiin.

Bussi jätettiin yöksi hotellin eteen 

kadulle. Koska paikalla ei näky-

nyt yhtään miliisiä jaettiin yön 

vahtivuorot, jotta tavarat saisivat 

olla rauhassa. En tiedä menikö 

tehtävän jaossa jotain pieleen 

vai eivätkö kaikki ymmärtäneet 

asian vakavuutta kun minulle sat-

tui ensimmäinen vahtivuoro eikä 

kukaan tullut vapauttamaan. No, 

menihän se yö niinkin. Ei siinä 

huoneessa olisi kyllä voinutkaan 

nukkua, kun käytävärempassa 

oli juuri maalattu ja maalin katku 

oli lievästi sanottuna voimakas.

riika ja oZo-golf
Aamulla sitten hyppäsi 43 vir-

keätä ja minä  bussiin ja kohti 

uusia seikkailuja. Ilman kommel-

luksia saavuttiin ajoissa Riikaan ja 

OZO-golfkin löydettiin helposti. 

Sisäänajotie vain vähän piilotteli, 

joten tehtiin pari kunniakierrosta 

penkat pölisten mutta meiltähän 

se käy. Jos oikein muistan, oltiin 

edellisellä käynnillämme vuonna 

2005 rajalla edes hiukan meistä 

kiinnostuneita, mutta nyt riitti, 

kunhan hiukan hiljensi. Mikään 

ei ole niin kuin ennen. 

Tällä kertaa päästiin OZO pelaa-

maan ihan kunnollisessa säässä. 

Yhtä vaikealta se silti tuntui. Eikä 

kommelluksilta selvitty nytkään. 

Ainakin yksi golfauto simahti heti 

alkuunsa jo väylällä 2. Onneksi 

ei oltu sen kauempana klubilta, 

joten matka jatkui pienen viiväs-

tyksen jälkeen. Pelien jälkeen 

riitti baarissakin kaikille juotavaa, 

toisin kuin edellisellä kerralla. 

Tosin siinä vaiheessa ei vielä tie-

detty, että se huvi oli säästetty 

viimeiselle päivälle. Yöksi suun-

tasimme tuttuun hotelli Rigaan 

ja nautimme kunnon illallisen.

Saliena-golf
Aamulla lähdettiin sitten matkan 

kolmannelle kentälle Saliena-

golfiin. Se oli kaikille entuudes-

taan tuntematon, mutta Matti 

oli edellisen yön tutkinut karttaa 

huolella, ja hyvinhän me perille 

osattiin, vaikka loppupätkä oli-

kin kohtuullisen kapeaa. Vähän 

perillä taisi naama venähtää kun 

tajusimme, että klubitilat olivat 

suunnilleen meillä käytössä ole-

vien työmaaparakkien veroisia, 

eikä siellä muuten ollut ketään 

henkilökunnastakaan paikalla. 

Pysyyköhän varmasti keskellä väylää.

Ensimmäistä starttia odotellessa.

24
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Joku kenttämiehistä alkoi sit-

ten meidät havaittuaan soitella 

ympäriinsä, ja saatiinhan ovet 

auki. Minä rehvakkaana ensim-

mäisenä tiskille ojentamaan 

voucheria, jonka jälkeen kuului 

kysymys: ”Kukahan tämän pelaa-

misen maksaa?” Vähän kylmäsi, 

kun oli tottunut siihen, että tis-

killä tiedetään mikä voucher on. 

Selvisihän sekin, eikä laskua aina-

kaan tähän mennessä ole tullut. 

Kärryjä riitti kaikille ja ilmakin oli 

hyvä, aluksi. Kenttä sinänsä ei 

hirveitä intohimoja tainnut syn-

nyttää. Tasaista, kapeaa, vettä. 

Kunto sinänsä ihan hyvä. Lop-

pupeleissä alkoi sitten tietenkin 

se seniorimatkojen painajainen, 

sade. Koko takaysi melkoisessa 

sateessa koetteli huumoria. Pit-

kästä, tuuheasta, läpimärästä raf-

fista ei muuten saa palloa kovin 

pitkälle millään mailalla, tuli tes-

tattua Eikä tässä vielä kaikki kär-

simys.

Juomat jälleen 
lopussa
Kun viimeinen ryhmä sitten 

aikanaan selvisi takaisin klu-

bille ja halusi palkita itseään 

janojuomalla, niin kuinkas 

kävikään. ”Saisinko yhden pit-

kän oluen?” ”Ei ole, loppu.” 

”No, lasi viiniä?” ”Ei ole, loppu”. 

”Pullo mineraalivettä, kiitos!” ”Ei 

ole, loppu”. ”Mitä teillä olisi?” 

”Ei mitään, kaikki loppu”. Sen 

siitä saa kun yrittää olla kohte-

lias ja jättäytyy viimeiseen ryh-

mään startatakseen kaikki muut 

onnellisesti matkaan. Joku oli 

onneksi varustautunut hyvin ja 

varannut itselleen tupla-annok-

sen. Herrasmiehenä luovutti toi-

sen minulle. Kiitos vielä kerran. 

Pelastit henkeni, tai ainakin sen 

päivän. Eivät tunteneet suoma-

laisia senioripelaajia. No, ehkä 

ensi kerralla. Viimeksi vuonna 

2005 OZO-golfissa kävi samalla 

lailla. Myrskysää lopetti pelaami-

sen ja lämpimiksemme joimme 

klubin kuivaksi. Paluumatkalla 

Matti sitten kertoi havainneensa 

klubin sisääntuloväylällä 7 ton-

nin painorajoituksen. Meidän 

bussin kokonaispaino taisi olla 

lähempänä 10 tonnia. Olisiko-

han siitä pitänyt osata päätellä, 

että paikka ei ole tarkoitettu 

suurille ryhmille? Onneksi sil-

lat kestivät. Kävelykierros kau-

pungilla jäi sateen vuoksi väliin, 

vahinko. Riikan vanha kaupunki 

on ihan näkemisen arvoinen.

Mysteerit ratkeavat
Viimeisenä iltana vietettiin sitten 

matkan päättäjäisiä, ja suoritet-

tiin palkintojen jako. Kolmesta 

pelatusta kierroksesta huomioi-

tiin neljä parasta puolikasta. Mar-

cus Filppula on tehnyt meille jo 

viime vuotta varten oivan ohjel-

man Excel-taulukkolaskentaan, ja 

tulokset saatiin selville nopeasti 

ja kerralla oikein. Kiitos Marcuk-

selle vielä kerran. Naisten parasta 

peliä esitti koko kauden hyvässä 

tuloskunnosa ollut Sisko Parta-

nen. Miesten puolella voittajaksi 

selvisi aina hyvin pelaava Esko 

Heiniemi. 

 Illan aikana selvisi sitten onnelli-

sesti myös kadonneen rahapus sin 

ja kellon arvoitus. Ra hapussista ei 

sen enempää, meil le senioreille 

sattuu ja tapahtuu. Kelloissa kan-

nattaisi suosia van hoja, vähän 

paksumpia malleja. Tuntuisi hiu-

kan kantapään alla. Loppu hyvin, 

kaikki hyvin. Naurattaa näin jälki-

käteen.

Kotimatkalla
Aikataulun mukainen lähtöaika 

kotimatkalle oli kello 9.00. Läh-

dettiin 5 minuuttia etuajassa, 

onneksi. Viron puolella pysähdyt-

tiin lounaalle Halingassa. Pääs-

tiin juuri sopivasti pöytiin ja 

tarjoilu alkoi, kun paikalle kaarsi 

Jälkipeli paras peli.
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Seniorit Viroon 2013
T alvikin on vielä elettävä, mutta ajatukset siintävät jo ensi 

keväässä. Matkalle tekee mieli ja kiva olisi pelata vähän gol-
fiakin. Nyt on vuorossa senioreiden kymmenes kevätmatka, koh-
teena jälleen Viro. Otepää on jäänyt aikaisemmin bongaamatta, 
nyt tuo puute korjataan.

Matkaan lähdetään tuttuun tapaan äitienpäivän jälkeisenä maa-
nantaina kukonlaulun aikaan. Vapun jälkeen ei taitaisi onnis-
tuakaan niin aikainen lähtö. Matti Hämäläinen kääntää bussin 
keulan jälleen kohti Helsingin Länsisatamaa. Tallinnassa ollaan 
jo hyvissä ajoin aamupäivällä ja matka jatkuu välittömästi kohti 
Pärnua. Siellä odottaa ensimmäinen kohde, White Beach Golf. 
Kun siellä kerran oltiin, olisikohan ollut vuonna 2007, oli tulva 
tuhonnut kaikki viheriöt. Käydään tarkastamassa, onko asiat 
saatu kuntoon. Pelin jälkeen majoitutaan tuttuun Villa Andro-
poffiin, illastetaan ja levätään.

Tiistai-aamuna ajetaan etelä-Viroon Otepään kentälle. Se onkin 
näillä matkoilla vielä kokematta. Raskaaksi kulkea sanovat siellä 
käyneet mutta kyllähän ikinuori seniori jaksaa. Yöksi jatketaan 
matkaa Tartoon, ja majoitutaan hotelli Londoniin.
Keskiviikkoaamuna lähdetään kotia kohti, mutta poiketaan Tal-
linnan lähellä Estonia Golf & Country Clubilla heittämässä vielä 
yksi kierros golfia. Muutamaan vuoteen ei täällä olla käytykään, 
joten on mielenkiintoista nähdä, miten kenttä on kypsynyt ajan 
saatossa.

Illalla ajetaan bussi taas laivaan, nautitaan palkintojenjakoillalli-
nen ja puolenyön jälkeen ollaan takaisin Hämeenlinnassa. 

Kolme päivää, kolme kierrosta golfia, aikainen lähtö, myöhäinen 
paluu. Ei lepoa, ei rauhaa. Sellaisiahan nämä seniorimatkat tah-
tovat olla. Jostain syystä lähtijöitä kuitenkin aina riittää.

useita bussilastillisia suomalaisia 

menossa kohti etelää. Jos sen jou-

kon jalkoihin olisi jääty, en tiedä 

olisimmeko ehtineet illaksi kotiin. 

Joskus on hyvä olla vähän hätäi-

nen. Tallinnan satamassa ihme-

teltiin sitten Alkon kilpailijan 

myy mälävarustusta. Ei siinä pal-

jon tarvita, vanha peltihalli ja riit-

tävästi hyllytilaa riittää. Kauppa 

käy hyvin kun hinnat ovat kohdal-

laan. Mitään järkeähän tuossa 

o luen rahtaamisessa moneen 

kertaan edestakaisin ei taida olla, 

mut ta tienaavathan ainakin rahta-

rit. Muiden asia päättää. Laivalla 

nau tittiin vielä illallinen, että jak-

settiin körötellä kotiin. 

Mihinkähän ensi keväänä? Lue 

lisää tästä lehdestä. Vieläkö on 

lähtijöitä? ■

Bussiin mahtuu max. 45 pelaajaa, varauksia otetaan aika-
järjestyksessä. Matkan arvioitu hinta on 450€. 

Sillä rahalla saa:
- oman bussin ja kuljettajan koko matkan ajaksi
- aamiaisen laivalla menomatkalla
- 1 yö Villa Andropoffissa
- 1 yö hotelli Londonissa Tartossa
- 2 hotelliaamiaista
- 3 illallista ruokajuomineen
- 3 kierrosta golfia

Matkaterveisin
Heikki, 0400 480 204

Ps. Lehden painoon mennessä  kaikki paikat on varattu, 
mutta mahdollisille peruutuspaikoille voi toki ilmoittautua.

Senioreiden ohjattu
talviharjoittelu 

Lue lisää 
sivulta 30!

Kirpputori
Seniorit järjestävät keväällä 
klubilla kirpputorin.  Jokainen 
voi tuoda paikalle myytävää 
golfaiheista ylijäämätavaraa. 
Seniorit hoitavat myynnin. 

Tarkemmin keväällä Tawas-
tin Tuulissa ja netissä.
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M itä kaikkea kuulu-

kaan caddiemasterin 

työnkuvaan? 

Tärkeimpinä tietysti kentälle 

saapuvien pelaajien vastaan-

otto ja peliaikavarausten ynnä 

muiden asioiden hoito puhe-

limitse. Pro shopin tuotteiden 

myyntikin kuuluu olellisena 

osana päivään. Mutta mitä kaik-

kea muuta?  

Sesonkiaikana töihin tullaan 

klo 6.00, päivän ensimmäinen 

homma on sanomalehden haku. 

Sen jälkeen on vuoro aamusii-

vouksen, joka pitää sisällään 

mm. roskien viennin, imuroimi-

sen, pyyhkeiden laiton, ja wc-ti-

lojen siistimisen. Kellon tullessa 

7.00, avataan ovet ja puhelin-

linjat. Vaikka kahta samanlaista 

päivää ei caddiemasterinkaan 

työssä ole, aamupäivät kuta-

kuinkin sujuvat yleensä samalla 

tavalla, kirjataan ylös tuloskort-

teja, vastaillaan sähköposteihin 

sekä otetaan katsausta tulevaan 

päivään. 

Iltavuoroon saapuva caddie-

master tulee töihin kello 13.30, 

siinä vuoronvaihdon aikana 

katsotaan yhdessä läpi loppu-

päivän ohjelma ja tarkistellaan 

wc-tilojen siisteys. 

Pelkästään sisätiloihin ei rajoitu 

tämä työ. Tulostaulun kirjoitus, 

rangepolettien haku ja satun-

nainen kentällä piipahtelu mm. 

valokuvaamisen merkeissä kuu-

luu toimenkuvaan.

Iltavuoron aikaan mm. tehdään 

tuloksia kilpailuihin ja tapahtu-

miin, järjestellään pro shopia, 

valmistellaan seuraavaa päivää 

ja vuoron viimeisenä tehtävänä 

on kassan laskeminen. 

Nuo kaikki edellämainitut asiat 

ovat caddiemasterin arkea, 

maustettuna vielä lukuisilla 

muilla toimistoaskareilla, ongel-

matilanteiden ratkomisella, löy-

tötavaratoimistona olemisella 

ja ensiapuakin tulee annettua 

pienien venähdysten ja haavo-

jen hoidossa. 

Kun on kyseessä kilpailu- tai 

yritystapahtumapäivä, päivän 

kul ku on hieman normaalista 

poikkeavaa. Aamu alkaa varsin-

kin yhteislähtökilpailuissa erittäin 

kiireisellä tuloskorttien jaolla. 

Kaikenkaikkiaan caddiemasterin 

työ on vaihtelevaa lukuisine eri 

osa-alueineen, mutta se on myös 

tämän työn rikkaus. Aamulla ei 

ikinä tiedä minkälainen päivä 

sieltä oikein on tulossa. 

Mahtavat asiakkaat ja hyvä työyh-

teisön henki tekevät tästä työstä 

aivan huippua! ■

Johanna Holmqvist

Caddiemasterin päivä



28

Tawastin TUULET  2 ▪ 2012

K un alkukantainen mies 

hyppeli nurmikolla ja 

hakkasi kepillä maata, 

sitä sanottiin noituudeksi. Kun 

nykyaikainen mies hakkaa 

kepillä maata, sitä sanotaan gol-

fiksi. 

Noituudesta siirryn päätty-

neeseen kilpailukauteen. Yksi 

Tawast Golfin kisakausi on taas 

paketissa. Keväällä talven jäljet 

olivat kentällämme aika rosoi-

set ja niiden umpeen kasvami-

nen kesti pitkään. Ilmat olivat 

vähän sitä ja tätä, kun edellä oli 

kaksi superkesää. Tälle kaudelle 

Vuodet eivät ole
veljeksiä keskenään

osui myös kentän peruskorjaus, 

master plan - suunnitelman vii-

toittamana. Eli useita pieniä vas-

toinkäymisiä tai ongelmakohtia 

osui tähän kauteen. Tätä taus-

taa vasten tein vertailua golf-

kilpailujen suhteen kolmesta 

viimeisestä kaudesta.

Kolmen viimeisen 
kilpakauden 
kertomaa
Poimin Tawastin www-sivuilta 

kausien 2010, 2011 ja 2012 kil-

pailujen toteuman, jota toimiston 

iki-ihana Anja vielä täydenteli. 

Ihan kaikkia kilpailukalenterin 

kisoja en taulukkoon ottanut, 

vaan tavoitteena oli luoda ver-

tailupohja eri kausien kesken. 

Ohessa olevasta excel-taulukosta 

näkyvät eri kilpailujen volyymi-

tiedot. Montako kilpailijaa oli 

osallistunut ja mikä oli kilpailun 

osanottajien maksimimäärä ym.

Viime kesän koho-
kohtia ja katse ensi 
kauteen
Entä mitkä olivat omat golfkau-

den kohokohtani? Päällimmäi-

seksi jäivät kivat tuntemukset 

noin sadan golfkierroksen var-

relta, uusia tuttavuuksia, haus-

koja sattumuksia, iloisia ilmeitä 

ja mukavaa yhdessä oloa. Hymyn 

toi huulille ennen muuta Tawas-

tin loistava juniorityö, varsinkin 

kesän golfkoulu, jossa yli sata 

innokasta tyttö- ja poikajunnua 

silmät loistaen opiskelivat golfin 

alkeita. Omalta osaltani lisämer-

kitystä edelliseen toi se, että tyt-

täreni pojat Miska 9v ja Marius 

6v suorittivat golftreenien päät-
teeksi green cardin ja onpa 
muutama ysikin jo takana. Toki 
muistissa ovat myös omalle koh-
dalle osuneet hole-in-one hei-
näkuun alussa Espoon Ringside 

TawG Mestaruuskilpailuissa 2012 mu-
kana vas. Heikki Kajanto, Tomi Virola, 
Aleksi Seppänen ja Tuomas Lehto.
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Golfissa jo toinen järjestyksessä 
ja alkukauden eagle, mikä oli 
kolmas golfurallani. 
Ensi kesä tuntuu vielä kaukai-

selta. Mutta nopeasti se sieltä 

taas tulee. Tässä hetkessä haluan 

kiittää jokaista kilpailu- ja tasoi-

tustoimikunnan jäsentä panok-

sestaan ja hyvästä yhteistyöstä. 

Itse olen toiminut toimikunnan 

vetäjänä jo niin pitkään, etten 

ihan tarkkaan muistakaan. Nyt 

on aika antaa tilaa nuoremmille. 

Lisäpotkua vaihtoon tuo sekin, 

Taulukosta voi poimia kolmen kauden volyymitietoja vertailun pohjaksi. Kisojen määrät vaihtelivat jonkin verran. Vuonna 2010 oli 30 kil-
pailua, joissa osanottajia oli yhteensä 1878, seuraavana vuonna 33 kisassa osanottajia oli peräti 2155 ja päättyneen kauden 29 kilpailussa 
osanottajia oli 1724. Keskimäärin osallistujia kisaa kohti oli 63 (2010-kausi), 70 (2011-kausi) ja 59 (2012-kausi). Myös kilpailujen täyttö-
aste vaihteli kuluneen kauden 65%:sta viime kauden 75%:iin, kun se kaudella 2010 oli 68%. Kokonaisuutena kausi 2011 oli ilmojen ja ken-
tän kunnon kautta varmaan Tawast Golfin paras kausi. Nyt päättynyt kilpailukausi taas edustaa ehkä toista ääripäätä ainakin näiden kolmen 
kauden perusteella. Ilmat, kentän heikko talvehtiminen ja koko kauden jatkunut kenttäremontti näkyvät selkeästi myös kilpailujen pelaa-
jamäärissä.
Tarkasteltaessa yksittäisiä kisoja tilanne polarisoitui varsinkin kevään kisoissa. Pro Shop Open, Hämeen Sanomat scramble ja vähän myö-
häisempi Kohinoor Open vetivät päättyneellä kaudella selvästi vähemmän pelaajia kuin edellisinä. Sen sijaan Leimanrakentajat Open, Tii-
laakso scramble ja Kinkku scramble pärjäsivät myös päättyneellä kaudella hienosti. Tulipa taulukko tehtyä ja sitä on helppo jatkossa 
päivittää uusien kausien osalta. 

että ensi kauden alussa olen 

”näillä näppylöillä” polkemassa 

fillarilla Etelä-Italiasta kohti Suo-

mea. Eläkkeelle siirtymisriittini, 

ugh! ■

Antti Punkari

Tawast Golf ry / kilpailujen seuranta 2010, 2011, 2012 28.10.2012/Antti Punkari (Anja Larramäki)

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012
Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat

8.5. Members Only (J) 82 120 7.5. Members Only (J) 104 120 5.5. Members Only (J) 96
15.5. Tomaatteja (A) 50 120
16.5. Lady Captains Day (N) 18 36 22.5. Lady Captains Day (N) 20 36 27.5. Lady Captains Day (N) 21
23.5. Golf & run (J) 3 60
29.5. Pro Shop Open (A) 103 120 28.5. Pro Shop Open (A) 104 120 17.5. Pro Shop Open (A) 70
5.6. Hämeen Sanomat scramble (A) 124 144 4.6. Hämeen Sanomat scramble (A) 124 144 2.6. Hämeen Sanomat scramble (A) 52
7.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 41 64 6.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 39 64 4.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 33
7.6. SunGolf 60 60 13.6. Sun Tour Golf 72 72
13.6. Naisten Sunnuntai (N) 24 36 12.6. Naisten Sunnuntai (N) 20 36 10.6. Naisten Sunnuntai (N) 8
14.6. Perhemalja (J) 36 64 13.6. Perhemalja (J) 44 64 18.6. Perhemalja (J) 42
14.6. TawG Reikäpeli (J) 49 64 13.6. TawG Reikäpeli (J) 39 64 11.6. TawG Reikäpeli (J) 40
18.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 55 120 17.6. Aurinkomatkat seniorip. (M) 117 120 15.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 62
23.6. Marathon (J) 24 24 22.6. Marathon (J) 16 24 20.6. Marathon (J) 15
24.6. Juhannus Golf (J) 47 60 23.6. Juhannus Golf (J) 40 60 21.6. Juhannus Golf (J) 46
3.7. Kohinoor open (A) 93 120 6.8. Kohinoor open (A) 92 120 30.6. Kohinoor open (A) 46

7.7. Golf Center&OnG (A) 92
9.7. HML Lady Open (N/A) 70 100 14.7 HML LadyOpen (N/A) 57

8.7. Ladies Day (N) 33 100 21.7. Ladies Day, Gloria (N) 32 100
24.7. Tiilaakso Open 94 110 22.7. Tiilaakso Open 95 110 3.8.  Tiilaakso Open 88
31.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 128 30.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 120 28.7. Leimanrakentajat Open (A) 114
8.8. Juniorien tukikisa (A) 60 120 14.5. Juniorien tukikisa (A) 44 120

18.8. Honda Open (A) 88
12.8. Catmandoo Open (A) 65

13.8. Volvo Wordlgolf (A) 79 92 1.9. Volvo Wordlgolf (A) 81
10.8. Nordea Senior open (S/A) 84 102 16.8. Nordea Senior open (S/A) 86 100 21.8. Kantapankki Senior open (S/A) 39
15.8. Birgitan Malja (J/N) 22 40 28.8. Birgitan Malja (J/N) 23 50 19.8. Birgitan Malja (J/N) 31
21.8.TawG Mestis / Miehet (J/M) 113 100 20.8.TawG Mestis / Miehet (J/M) 101 100 25.8.TawG Mestis / Miehet (J/M) 108
21.8. TawG Mestis/Naiset (J/N) 21 100 20.8. TawG Mestis/Naiset (J/N) 17 100 25.8. TawG Mestis/Naiset (J/N) 15
4.9.Finnmatkat Open (A) 107 110 3.9.Finnmatkat WordlTour (A) 85 120

max.
120

36

120
144

64

36
64
64

120
24
60

120
100
100

110
110

60
110

88
110

40
120
120

5.9. Kapteenin malja (J) 9 60 11.9. Azores Golf (A) 122 110
17.9. TawG naiset/Mulligolf (J/N) 17 40 29.9. TawG Naiset päätöskisa (J/N) 10

19.9. Sepon Malja (J) 37 60 18.9. Sepon Malja (J) 52 52 16.9. Sepon Malja (J) 52
25.9. Kolmen kentän scramble. (J) 144 144 24.9. Tiilaakso Scramble (J) 134 144 19.5. Tiilaakso Scramle (J) 112
29.9. TawGSeniorit finaali (S/J) 38 100 28.9. TawG Seniorit finaali 44 100 26.9. TawG Seniorit päätöskisa J/S 51
2.10. Kinkku Scramble (J) 88 144 1.10. Kinkku Scramble (J) 98 144 6.10. Kinkku Scramble (J) 110
9.10. Everybody (J) 96 144 8.10. Everybody (J) 102 144 13.10. Everybody (J) 80
Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat

Osallistujia yhteensä 1878 2774 Yhteenveto 2155 2890 Yhteenveto 1724
Osallistumisaste % / kisa 68 % 75 % 65 %
Osallistujia keskimäärin hlö/kisa 63         70         59         

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012

Lyhenteet: 
A= avoin kisa
J= omat jäsenet
M= miehet (voi sisältää myös juniorit ja seniorit, esim. Mestis) 
N= naiset (voi sisältää myös juniorit ja seniorit, esim. Mestis)
S= seniorit

Taulukko ei sisällä kaikkia kilpailukalenteriin merkittyjä kisoja.  Tavoitteena oli luoda vertailupohja eri kausien kilpailujen kesken.
Siitä puuttuvat mm. osa seniorikilpailuja (esim. viikkokilpailut), samoin Golfliiton juniorien aluetour ja SM-reikäpelikisa sekä firmakisoja.

30
100
144

60
144
144

max.
2662

Lyhenteet:  A=avoin kisa J= omat jäsenet     M= miehet (voi sisältää myös juniorit ja seniorit, esim. Mestis)  N= naiset (voi sisältää myös juniorit ja seniorit, esim. Mestis) S= seniorit 
Taulukko ei sisällä kaikkia kilpailukalenteriin merkittyjä kisoja.  Tavoitteena oli luoda vertailupohja eri kausien kilpailujen kesken. Siitä puuttuvat mm. osa seniorikilpailuja (esim. viikkokilpailut), samoin Golfliiton juniorien 

aluetour ja SM-reikäpelikisa sekä firmakisoja.      
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HALLI AVOINNA 1.11.-30.4.PÄIVITTÄIN KLO 8.00-22.00. SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN HEN-
KILÖKOHTAISEN AVAINKORTIN LUNASTAMISTA, KOSKEE MYÖS TREENEISSÄ KÄYVIÄ (55 € KOKO KAUSI). 
AVAINKORTIT NOUDETAAN HALLIYHTIÖN TOIMISTOLTA (osoite Kiekkoritarinkuja 3 A , Hämeenlinna ma-pe 
klo 9.00-15.00). HALLIN KÄYTTÖMAKSU LASKUTETAAN KEVÄTTALVELLA.

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA TALVIKAUSI 2012-2013

JUNIORI-IKÄISTEN TALVIHARJOITTELU

SENIOREIDEN TALVIHARJOITTELU

NAISTEN TALVIHARJOITTELU

PRON OPETUSTUNNIT

LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN VARAUSKALENTERI LÖYTYY OSOITTEESTA 

WWW.TAWASTGOLF.FI.

JUNIOREILLE HARJOITUKSIA USEANA KERTANA VIIKOSSA (TAWASTIN TIGERIT JA TSEMPIT).

TIEDUSTELUT RYHMISTÄ MIKKO HILTUSELTA mikko.hiltunen @imaging.fi
Harjoitusmaksu: 
Kaksi kertaa viikossa treenaaville maksu on 44e/kk ja kerran viikossa treenaaville  22e/kk, 
nämä Tawast Golf laskuttaa kahdessa erässä talvikauden aikana (lisäksi avainkortin lunastus).

Hallista on varattu Tawastin senioreille oma vuoro tiistaisin kello 12.30-14.00 ja torstaisin kello 10.00-
11.30. Marras-joulukuussa nämä vuorot ovat ns. vapaita vuoroja eli näillä ajoilla siellä voi olla muitakin ja 
harjoittelu on oma-aloitteista. 

Pro Hannu Kuussaaren ohjattu valmennus alkaa kyseisillä vuoroilla tiistaina 15.1.2013 ja torstaina 
17.1.2013 eli mennään kahdessa ryhmässä. Kertoja on 9, jolloin valmennus päättyy tiistairyhmän osalta 
14.3 ja torstairyhmän osalta vastaavasti 16.3. Sen jälkeenkin halli on vielä käytössä aina huhtikuun lop-
puun omaehtoiseen harjoitteluun.

Hannu Kuussaaren valmennuksen omavastuu on 40€ eli vain 4,50€ kerralta (lisäksi hallin käyttömaksu). 
Maksu suoritetaan ensimmäisen valmennuskerran yhteydessä kertamaksuna suoraan opettajalle. 
Kumpaakin ryhmään voidaan ottaa korkeintaan 12 senioria, koska lyöntipaikkoja ei ole enempää. 

Paikkansa voi varata ottamalla yhteyttä Heikkiin, puhelin 0400 480 204 tai sähköpostilla 
heikki.aaltonen@aina.net. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Talvikaudelle 2013 on Tawastin naisille varattu oma harjoitusvuoro hallilta sunnuntaisin klo 18.00-19.30 
(vuoro on ns. Keltainen vuoro eli hallissa saattaa olla muitakin treenaajia)

Kokoa oma harjoitusryhmä tai tule yksityistunnille. 
Harjoitukset sovitaan hallissa vapaana olevien aiko-
jen mukaisesti.Yhteydenotot PGA Pro Hannu Kuus-
saari 040 506 2977.

PULLERIHALLISTA LÖYTYY NYT MYÖS 
KIINTEÄ LÄHIPELITAITORATA!!

30
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Tulossatoa 
          kaudelta 2012
TAWAST GOLFIN MESTARUUS-
KILPAILUT 25. - 26.8. SCR 

Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Tuomas Nukari 222
II.  Marko Helén 226
III. Lasse Karikoski 227

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.  Marika Ollikka 161
II.  Assi Salvisto-Suominen 186
III. Tuula Lodvonen-Vekka 222

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.    Riitta Andersin 172
II.   Auli Ahopalo 180
III.  Maritta Korkia-Aho 198

Naisseniorit 60v/36 r.
I. Sisko Partanen 193
II.   Marjut Viitasalo 194
III.  Aila Hossi 210

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Jari Kettunen 161
II. Antero Nukar 161
III. Kari Anttonen 164

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.    Lauri Lindberg 167
II.   Heikki Vehkaperä 171
III.  Toivo Pönni 172

Miehet 70-v./ 36 r.
I.    Armas Loponen 188
II.   Voitto Järvelä 190
III.  Seppo Koponen 209

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.    Kari Nylander 164
II.   Tommi Halonen 165
III.  Jari Rantanen 168

Pojat 18-v./ 36 r.
I.   Joonas Laitila 192
II.  Henri Viitala 197

HENNESSY CUP TawG
”Reikäpelimestaruus SCR”
I.  Jussi Rouhento 
II.  Tuomas Nukari 

TawG REIKÄPELIMESTARUUS HCP
I.  Timo Lyytinen
II.  Pekka Nenonen

PERHEMALJA 
I.   Sisko & Markku Partanen
II. Piia & Pekka Rysä

BIRGITAN MALJA
I.  Marja-Leena Ristilä    40 p.
II. Leena Kallela   39
III. Anna-Liisa Gylling     36

SEPON MALJA 
I.  Olli Ruokonen 40 p.
II. Marika Ollikka 39
III. Jari Virtanen 36

   
EVERYBODY GREENSOME
1.  Kari Kaartinen ja 
 Ilona Rauhamäki 40 p.
II. Jyri Koskinen 
 ja Risto Sormunen 40
III. Antti Hatakka ja 
 Juhani Sulkio 37

MARATHON 72 r.
SCR Jaakko Hiekkaranta brutto 302
HCP Esa Järvinen netto 291

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ PALKITTUJA:

SEPON LAUTANEN  Santtu Malin 

TOPIN JUNIORIPOKAALI Tuomas Nukari 0,2

VUODEN JUNIORI Milco Ahtinen

AHKERAN HARJOITTELIJAN PALKINTO:   Pinja Malin

Hole In Onet 
2012

7.6. Harri Mäenpää, väylä 7

8.6. Reijo Pekarila, väylä 9

1.7. Henri Sjölund, väylä 7

18.7. Ari Hevosmaa, väylä 7

20.7. Mika Mäenpää, väylä 14

24.9. Milco Ahtinen, väylä 1

Milco Ahtinen todistus kädessään; 
Hole in one väylällä 15!!



Tawast Golf kiittää 
kaudesta 2012!


