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K entän kunnostustentäyteiset vuodet ovat 

tältä erää ohi ja mennyt kausi oli lähes 

kaikilla mittareilla täysosuma. Kentällä 

tehdyt kunnostustoimenpiteet keräsivät run-

saasti positiivista palautetta ja ravintolatoimin-

nan ottaminen omaan hallintaan on ollut hyvä ja 

taloudellisestikin kannattava päätös. 

Ravintolatoiminnan ensimmäinen vuosi onnistui 

hyvin ja suuri kiitos tästä tietenkin koko ravinto-

lahenkilökunnalle. Meillä on toki vielä kehitettä-

vääkin, mutta perus konsepti on hyvä ja toimiva. 

Ensi vuodelle on luvassa joitain pieniä uudistuk-

sia ja toki pyrimme kehittämään muutamia uusia 

ravintolatapahtumiakin. 

Tällä hetkellä, kun laitamme klubilla ja pihalla 

paikkoja kuntoon, minulla on tunne, että ensi 

vuonna olemme jälleen askeleen lähempänä 

suurta tavoitettamme. Suuri tavoitteemme on, 

että Tawast Golf on Tiilaakson halutuin golfyh-

teisö.  Toki olemme sitä jo nyt pelattujen kierros-

ten osalta mutta kokonaisuutena meidän pitää 

vielä vahvistaa asemaamme. Strategian pohjalta 

eteneminen vuosisuunnitelmineen on tuottanut 

tulosta. Tawast Golf on entistä vetovoimaisempi 

ja yhteisön yhteenkuuluvuuden tunne on jälleen 

kasvussa. Yhteisön hyvinvoinnista kiitos kuuluu 

tietysti osakkaillemme sekä jäsenillemme. Olette 

tehneet Tawast Golfista vertaansa vailla olevan 

golfyhteisön!

Haluan tässä vaiheessa kautta kiittää myös mei-

dän koko henkilökuntaa, joka on jälleen omalla 

työpanoksellaan nostanut klubin toiminnan 

tasoa. Olette kaikki tehneet hienoa työtä, joka 

on näkynyt pelaajien viihtyvyydessä niin klubilla  

kuin kentälläkin.

Viimeistään nyt on huomattava, että mennei-

syyttä kaipaamalla ei olla saatu, eikä myöskään 

saada haluttua muutosta tässä muuttuvassa maa-

ilmassa.  Paikallaan polkeminen ei palvele ketään 

ja jossain vaiheessa on uskallettava todeta, että 

mennyt on mennyttä. Rohkeasti katse eteenpäin 

ja rakennetaan yhdessä hieno tulevaisuus klu-

bille! ■

Hyvää talvikautta kaikille tawastilaisille!

Lauri Manninen

Kausi 2013
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Klubi, kaverit ja seurahen
K enttä tykkää kun sillä pelataan. Kulu-

neen kauden aikana myös pelaajat ovat 

tykänneet Tawast Golfin kentästä. Kenttä 

on ollut historiallisen hienossa kunnossa. Perus-

parannuksilla ja muutostöillä kenttä on saatu 

päivitettyä ajan hermolle. Isompien koitosten 

kaipaama pitkä par-3, kehittyneet (kovemmat 

ja ehkä inauksen liukkaammat) viheriöt, yleisil-

meen siistiminen sekä ehostetut bunkkerit ovat 

keränneet suuren määrän kehuja.

Hyvillä viheriöillä kenttä kuin kenttä saa paljon 

anteeksi. Uusitun klubin terassin ja oman ravinto-

latoiminnan myötä myös oheispalvelut on saatu 

kaivatulle tasolle. Positiivinen palvelu ja pelaa-

jien viesti ovat lisänneet entisestään nautittavaa 

kokonaisuutta. Hyvästä tulee pyrkiä kuitenkin 

parempaan. Pieniä juttuja. Niitä joilla viihtyvyys ja 

kokemus syventyvät. Hiottavaa riittää, jotta oma 

jäsenistö ja vieraspelaajat voivat nauttia olostaan 

sekä kentällä että kierrosten välissä. Kaikilla on 
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nki!
kivempaa kun asioihin suhtaudutaan ilon kautta 

ja positiivisella asenteella. Se tarttuu, ei ole ras-

kas savotta ja siihen on kaikilla aseet. Toimintaa 

ja puitteita koskevat ruusut ja risut ovat kent-

täyhteisölle tärkeää tietoa. Niitä voi antaa Tawas-

tin nettisivuille lisätystä linkistä. Palautteet myös 

luetaan!

Kabinetissa (siinä Tawastin klubiravintolan kul-

mahuoneessa) on palaveerattu, linjattu ja tehty 

päätöksiä. Strategiat, budjetit ja toimintasuunni-

telmat ovat kaukana pallonlyömisestä mutta nii-

täkin eläväinen ja toimiva golfyhteisö tarvitsee. 

Näiden ja monien hallintoasioiden ohella on mie-

titty mitä se Tawast Golf oikein on? Mihin pyritään 

ja mitä luvataan tarjota asiakkaille? Lopputu-

los tulee tiivistää. ”Klubi, kaverit ja seurahenki” 

– miettikääpä sitä. Tähänkin liittyvä palaute lue-

taan.

Kauden ehdottomiin valopilkkuihin kuuluu suu-

ren suosion saavuttanut junnukoulu. Uusien juni-

oripelaajien määrä on ollut kovassa kasvussa 

ja tähän puoleen seura satsaa myös jatkossa 

(lupaus). Pitkät perinteet aktiivisen juniorityön 

parissa ovat osaltaan madaltaneet kynnystä 

lajin aloittamiseen. Naapurinkin lapset aloitta-

vat uuden harrastuksen kun kaverit ja ohjaus 

löytyvät kentältä. Vanhempienkin mielestä ihan 

ok ympäristö niin ikään. Juniorityöhön panostaa 

ohjelmissaan myös Suomen Golfliitto. Toivotta-

vasti tilastot junioripelaajien määrässä saadaan 

samansuuntaisiksi kuin Tawastissa.

Kilpailujen järjestämisestä saatiin hyvää koke-

musta ja palautetta kun Tawast järjesti juniorei-

den joukkue SM -kilpailut. Jatkossakin kentällä 

tullaan varmasti näkemään isoja kansallisen 

tason kilpailuita. Myös hakemus aikuisten SM-

kilpailuiden saamiseksi pitkällä tähtäimellä on 

hiottu. Edellisestä kerrasta kun aikaa on kulunut 

jo 13 vuotta.

Keväällä avattava harjoitusalue palvelee jatkossa 

niin kilpa- kuin harrastepelaajia. Tiilaakson moni-

puolisessa tarjonnassa ollut vaje saadaan näin 

täytettyä.  Omien jäsenten lisäksi myös muut 

ovat erittäin tervetulleita kentän, ravintolan ja 

harjoitusalueen puitteisiin. Varsinkaan kun kai-

kille avoimeen ravintolaan ei tarvita edes golfa-

rille tunnusomaisia ruutuhousuja saatikka green 

cardia. 

Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta! Henkilökunta, 

toimikunnat sekä aktiivit ovat tehneet hienoa 

työtä. Tärkein eli asiakkaat ovat tehneet oleelli-

sen. Tulleet paikalle ja käyttäneet palveluita. Tul-

leet myös uudestaan. Kiitos.

Fanaatikot jatkavat vielä kauttaan ja muut muis-

tavat toivon mukaan ottaa banaanit pois bägistä. 

Off-seasonistakin voi nauttia, sillä uusi kausi (25. 

= juhlat) alkaa taas pian! ■

Jussi Rouhento
Tawast Golf ry:n puheenjohtaja
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Kesä 2013

6

K ulunut kesä oli aina-

kin omasta mielestäni 

paras mitä tulee ken-

tän kuntoon ja hoitoon. Siitä 

iso kiitos koko kenttähenkilö-

kunnalle.  Nyt ollaan menossa 

oikeaan suuntaan, tämä tarkoit-

taa sitä, että lepäämään ei voi 

jäädä ja tiedänkin, että Ristolla 

on suunnitelmia miten kenttä 

saadaan vieläkin parempaan 

iskuun. Griinit ovat kentän tär-

kein osa-alue, jos griinit ovat 

kunnossa niin muut osa-alu-

eet saavat paljon anteeksi. Ken-

tän kunnostetut tiipaikat ovat 

onnistuneet hyvin ja ovat osal-

taan nostaneet kentän koko-

naiskunnon loistavaksi. Master 

plan on ollut kaiken kaikkiaan 

hyvä asia ja tämän myötä kenttä 

on saatu parempaan kuntoon, 

myös uudistuksia on tehty.

Kentän uudistukset

Väylä 14, yksi hienoimmista 

kentän väylistä, todella onnis-

tunut ja haastava väylä. Myös 

väylä 7 saa puhtaat paperit, 

haastava griini ja ajan myötä, 

kun saadaan pitoa griinille, 

niin voidaan sanoa että lois-

tava lyhyt par3 väylä. Väylä 15 

kaipaisi ehkä pientä viilausta 

ja suunnitelmissa onkin met-

säsaarekkeen muokkaaminen, 

joten pelattavuus tulee para-

nemaan vielä tältä osin. Väylän 

12 griinin muotoiltu on omasta 

mielestäni vähän haastava ja 

toivon, että suunnitellut griinin 

laajennukset auttavat paranta-

maan griinin pelattavuutta sekä 

hoidettavuutta. Uusi harjoitus-

alue avataan keväällä ja alue on 

jo nyt loistavassa kunnossa ja 

tulee nostamaan Tawastin har-

joitusalueet uudelle tasolle.

Onnistumisia

Seura sai muutaman SM-mita-

lin, kun Topi Pönni ja Tuomas 

Nukari voittivat mitalit omista 

sarjoistaan, HIENOA. Toivotta-

vasti ensi vuonna mitaleja tulee 

enemmänkin, potentiaalia kyllä 

löytyy. 

Tiilaakson harjoittelumahdol-

lisuudet tarjoavat tähän hyvät 
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puitteet. Lähipeli ratkaisee, 

tähän Tawastilla on tarjota hyvä 

harjoittelupaikka heti keväällä 

kun uusi "ranta" aukeaa.

Kausi 2014

Toivotaan että talvi suosii kent-

tää ja Risto kenttämiehineen 

saa laitettua kentän iskuun 

heti keväästä alkaen. Nyt on 

aika heittää hetkeksi mailat 

narikkaan ja tehdä jotain aivan 

muuta kuin miettiä golfia. Toki 

telkkarista tulee golflähetyksiä 

ja niitä seuraamalla voi oppia 

jotain uutta. On hienoa, että 

ensi vuonna ET:lla pelaa use-

ampi suomalainen pelaaja.

Kiitos!

Kiitos kaikille seuratyöhön osal-

listuneille, varsinkin niille, jotka 

ovat olleet mukana junioritoi-

minnassa. Toivottavasti sieltä 

löytyisi muutama tulevaisuuden 

Ilonen tai Kakko. ■

FORE!

Marko Helen
Kapteeni

7

Ajankohtaista...

Tawast Golfin kentälle on tehty syksyllä sloperating joten uudet 
slopet ovat pelaajien käytössä heti keväällä kentän auetessa.

Pysy ajan tasalla ja ilmoita 
sähköpostiosoitteesi
Tawast Golf lähettää vuoden aikana useita uutiskirjeitä. Vies-
tintä tapahtuu näin ollen pääasiassa sähköpostitse. Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi toimistolle tawast@tawastgolf.fi tai voit 
myös itse päivittää yhteystietosi NexGolfiin www.nexgolf.fi/
tawg. 
Lähetämme edelleen kilpailujen lähtöajat tekstiviestilähetyk-
senä.

Laskut sähköisenä
Jos haluat vastaanottaa laskusi sähköisesti, kirjaudu NexGolfiin 
www.nexgolf.fi/tawg omilla tunnuksillasi, valitse ”Haluan vas-
taanottaa laskut sähköisesti” –kohtaan kyllä. 

Laskusta tulee ilmoitus sähköpostiisi ja laskun löydät NexGol-
fista.

Toimiston aukioloajat talvella
Talvikaudella toimisto on avoinna arkisin n. klo 9-15  ja 
varmimmin tavoitat meidät sähköpostilla. Asioidessasi klubilla, 
otathan etukäteen yhteyttä jotta tiedämme olla paikalla.

Toimisto on kiinni vuosiloman ajan 13.12.2013 – 15.1.2014.

Vuoden 2014 golftapahtumat ovat varattavissa. 
Tiedustele vapaita tapahtumapäiviä ja pyydä tarjous.

Yhteystiedot:
Lauri Manninen
lauri.manninen@tawastgolf.fi
puh. 044 330 6131

ating joten uudetg
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Kolikon
kaksi puolta

K ulunut kausi oli kaikin puolin menestys. 

Master plan toteutettiin aikataulussa ja 

budjetissa, kenttä oli erittäin hyvässä 

kunnossa lähes koko kauden, uusi harjoitusalue 

valmistui ja se avataan käyttöön heti lumien sulet-

tua keväällä ja klubimme uudistunut ulkoasu sai 

kiitosta. Samaan aikaan yhtiömme talous kehittyi 

suotuisasti kustannuskurista sekä lähinnä ravin-

tolan toimintaan liittyvien päätösten ansiosta. 

Kuin pisteenä i:n päälle kierroksia kentällämme 

pelattiin ennätysmäärä eli yli 31 000 kpl.

Tawast Golfin vision mukaisesti haluamme olla 

Hämeenlinnan halutuin golfyhteisö. Tätä ei pidä 

kuitenkaan tulkita niin, että emme tekisi yhteis-

työtä muiden Hämeenlinnan seudun upeiden 

kenttien ja seurojen kanssa, vaan päinvastoin! 

Visiossa paino ei olekaan sanassa ”Hämeenlinna” 

vaan sanassa ”haluttu”.

 Kierrosennätyksillä ja halutulla yhteisöllä on kui-

tenkin kääntöpuoli – miten optimoida omista-

jien pelimahdollisuudet siten, että taloutemme 

ei kärsi liikaa? Yksi ratkaisu olisi, että suljemme 

kentän vain osakkeen omistajien käyttöön, jol-

loin peliaikaa vapautuisi selvästi. Tämä johtaisi 

kuitenkin vastikkeiden rajuun nousuun, koska 

vieraspelaajat eivät olisi enää osaltaan toimin-

taamme rahoittamassa. Luonnollisesti tämä ei 

ole ratkaisu, koska pelaamisen hinta ei saa riis-

täytyä käsistä. Päinvastoin kohentunut talous 

pitää näkyä jatkossa maltillisena vastikkeiden 

hinnoitteluna.

On siis löydettävä muita keinoja, jotta Tawastin 

osakkeen omistaminen olisi mielekästä. Ajatuksia 

tästä on jo olemassa ja asia on nyt nostettu Ta wastia 

Golf & Country Clubin hallituksen työpöydälle kär-

kisijalle. Luonnollises ti kaikki ideat aiheen tii-

moilta otetaan kiitolli suudella vastaan. Olemme 

myös aktiivisesti yh  tey  dessä muihin Suomen seu -

roih in oppiaksemme parhaat puolet heiltä.

Kaiken kaikkiaan meillä on kuitenkin positiivinen 

haaste edessämme – halutun golfyhteisön halut-

tuja palveluita halutaan käyttää!

Ennen kuin toivotan hyvää loppusyksyä ja rauhal-

lista joulunodotusta kaikille osakkeenomistajille 

haluaisin vielä kerran kiittää edeltäjääni, Kujasen 

Karia upeasta ja ennen kaikkea pyyteettömästä 

työstä Tawastin hyväksi. Vaikka ymmärtääkseni 

Kari on pääkaupunkiseudulle suuntaamassa, toi-

vottavasti näemme hänet jatkossakin Tawastin 

terassilla sikari suussa nauttimassa ravintolamme 

palveluista! ■

Topi Tiitola
Tawastia Golf & Country Club Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja
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Tuulien lukijat

M inulla on nyt suuri 

kunnia ja ilo kirjoittaa 

perinteikkääseen leh-

teen terveiseni Teille!

Se, että tulin ylipäätään valituksi 

suuresta joukosta golleegoita, on 

minulle erittäin kunniakasta.

Siitä kiitos wiisaille wailitsijoille!

Kevät oli jokseenkin myöhässä, ja 

varsinkin maaliskuun todella kovat 

pakkaset aiheuttivat hieman pohdin-

taa viheriöiden lumipeitteen avaa-

misajankohdasta.

Maltoimme kuitenkin mielemme ja 

avasimme niitä hyvin hellävaroen 

perässäkäveltävällä lumilingolla jär-

jestelmällisesti yhdessä pohtien. 

Otimme mm. routimissyvyydestä tie-

toa poraamalla kasvualustaan reikiä.

En olisi selvinnyt tästä yksin, ilman 

vanhan kenttähenkilökunnan apua, 

Anssilla oli hyvää tietoa missä järjes-

tyksessä läksimme viheriöitä tyhjen-

tämään. Täydellisen henkisen tuen 

turvin sain päättää milloin saamme 

avata viheriöt peliin ja se auttoi myös 

hyvin paljon. Harsotimme osan vihe-

riöistä taataksemme mahdollisim-

man hyvän lopputuloksen.

Kevät jäi välistä, hyvä lämpöaalto saa-

vutti Suomen ja Hämeenkin seudun, 

joten harsoista ja alkukasvatuksesta 

näin ollen selvisimme varsin hyvin. 

Kiitokset tässä vaiheessa eläkkeelle 

jääneelle Pinolle! Hyvin onnistuneet 

on niin suosittu kuin se on! 

Nautinnollisen kaunis ja riittä-

vän haasteellinen kenttä kauniissa 

hämäläisessä maisemassa antaa 

kyllä hyvän sykkeen jatkossakin hoi-

taa kenttää.

Pyrin kyllä antamaan puutarhasuun-

nittelun eli ympäristön viihtyvyyteen 

oman hyvän osaamiseni jatkossa-

kin.

Kiitän lopussa aivan loistavaa hen-

kilökuntaani hyvästä osaamisesta, 

sekä toimiston väkeä tukemisesta. 

Sekä erityisesti aivan loistavasta 

”sisäänheitosta” osakkeenomistajia 

sekä muuta pelaavaa väkeä!

Hoidetaan omaa kuntoamme vaik ka 

toivomalla hyviä hiihtokelejä, nauti-

taan suomalaisesta luonnosta kun 

sitä kerran on saatavilla!

Iloitaan jälleen keväällä hyvästä seu-

rasta ja kentästä. Hyvää oloa ja tal-

vea kaikille! ■

Risto Tidenberg
Kenttämestari

Hyvät Tawastin
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tautitorjunnat olivat varsin merkit-

tävässä osassa kevään hyvään tule-

miseen. Tämä työ on varsin hyvin 

johdannaista edellisen kauden lop-

putöiden onnistumisista. Niin myös 

olen nyt pyrkinyt tekemään. Tähän 

päivään mennessä, 11.11.2013 ei 

ole havaittavissa esimmäistäkään 

homeläikkää viheriöillämme! 

Onnistuimme myös kauden aikana 

tekemiimme syväilmastointeihin 

särkemättä viheriöitä. Positiivinen 

kentänhoidon kierre on mielestäni 

saavutettu! Olen pohtinut singeli-

leikkureiden käyttöä meilläkin mutta 

asia vaatii lisää pohdintaa kaikelta 

osin. Kenttää pelataan hyvin paljon 

ja se asettaa vaatimuksensa senkin 

tyyppisen leikkuun suhteen. 

Iloinen olen senkin tosiasian suh-

teen, että todella hyvää on Tawastin 

juniorityö kaiken kaikkiaan! Pelaa-

massa  ja harjoittelemassa on ollut 

todella paljon uusia, innokkaita nuo-

ria kasvoja. Nuorissa on tulevaisuus, 

vanhoissa sen viisaus! Upea seura ja 

sen seuratyö on kyllä hieno ja ainut-

laatuinen kokemus minulle. 

Kovin vähän olen ehtinyt pelaamaan 

kenttää, mutta senkin harvan kerran 

kun olen sen pelannut, sitä suurem-

maksi viehätys sen uudelleen pelaa-

miseksi on kasvanut. 

Ei todellakaan ole ihme, että kenttä 
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Master Plan on valmis

T awast Golfin Master plan 

on saatu päätökseen. 

Kaikki Master plan työt 

on tehty ja kenttä oli jo men-

neenä kesänä huippukunnossa. 

Viimeiset työt väylällä 15 saa-

tiin päätökseen marraskuussa. 

Master planin kustannusar-

vio pysyi hallinnassa ja tehdyt 

korjaukset tuottivat  toivotun 

lopputuloksen. Niin kentän 

pelattavuus kuin hoidettavuus 

paranivat tuntuvasti. Muutamia 

muutoskohteita pyrimme tosin 

vielä parantamaan hoitotoimen-

piteillä. Pelaajilta saamamme 

palaute on ollut lähes poik-

keuksetta positiivista ja tästä 

Uudistettu bunkkerin etureuna 9. väylällä.

1. väylän korjattu punainen lyöntipaikka. Uusittu 14. väylä.

Kunnostettu tiipaikka 3. väylällä (punainen ja sininen). 14. väylän griini.
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on hyvä jatkaa kentän kehittä-

mistä.

Kesän aikana uusimme lisäksi 

bunkkereita ja jatkoimme tii-

alueiden korjaamisia.  

Vastaisuudessa kentän ylläpi-

don lisäksi, tulemme tekemään 

myös vuosittaista perusparan-

tamista, jotta vältymme suu-

remman remontin tarpeelta. 

Perusparantaminen kattaa 

myös kaikki yhtiön kiinteis-

töt, joten muutoksia on luvassa 

myös klubilla. ■

Tawastin TUULET  2 ▪ 2013

K esä oli kiireinen ja 

me ni vauhdilla. Haluan-

kin kiit tää kaikkia asiakkaita 

ja ra vintolan henkilökuntaa 

kuluneesta kaudesta.

Ravintolan uudistukset otet-

tiin palautteiden perusteella 

hyvin vastaan. Hyvää ja raken-

tavaa palautetta saimme 

paljon ja otamme sitä jatkos-

sakin mielellään vastaan.

ravintolasta
Syysterveiset

Päättäjäisiä juhlittiin täydellä 

salilla ja tunnelma oli erin-

omainen. Kiitos siitä kuuluu 

kaikille mukana olleille.

Toivotaan, että ensi vuonna 

kevät tulee aikaisemmin ja 

ilmat ovat yhtä hyvät kuin täl-

läkin kaudella.

Emmi Wickström
Tawast Golfin ravintolapäällikkö

11
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Kentän
valvojalta 2013

V alvojan kannalta kausi 

oli seesteinen ja hel-

pohko. Pelaajilta tuleva 

palaute piristää kivasti ja voi 

pelastaa koko päivän. Suurim-

mat myönteisen palautteen 

aiheet olivat tietysti kentän hyvä 

kunto ja pelaajien viihtyvyys.

Mahtava uusittu väylä 14 ja roh-

keat ratkaisut bunkkereissa sai-

vat aikaan uusia haasteita ja 

hyvää palautetta. Hyvin toimiva 

ravintola ja muut oheispalve-

lut nostavat sään ohella hyvää 

mielialaa. Kaikki edellä maini-

tut seikat helpottavat valvojan 

toimintoa myönteisenä ilmapii-

rinä.

Henkilötapaturmia sattui kau-

den aikana yksi vakavampi, kun 

nainen  sai pallon päähänsä 

7.väylällä. Hän odotti lyöntivuo-

roa tiipaikan viereisellä penkillä. 

Herääkin kysymys ovatko lyön-

tipaikkojen läheisyydessä ole-

vat penkit suinkaan turvallisia. 

Yksi kolari tuli myöskin, kun 

golfauto tömähti henkilöauton 

nokkaan Paavolantiellä puttigrii-

nin nurkalla. Kentällä ja teillä on 

ajoittain runsas liikenne. Työko-

neet, golfautot ja siviiliautot sekä 

jalankulkijat aiheuttavat vaarati-

lanteita jos sain paikoissa, missä 

on hei kohko näkyvyys. Toisaalta 

ei väthän autot aiheuta vaarati-

lanteita vaan niidet kuljettajat. 

Ollaan siis tarkkaavaisia liiken-

teessä.

Varsinainen tehtäväni on kui-

tenkin pelin sujuvuuden edistä-

minen. Oma käsitykseni hyvälle 

kehitykselle on, että jokai-

nen pelaaja ottaa lisää vastuuta 

omasta etenemisestään ken-

tällä vaikka se nykyään onkin 

oikein hyvää. Yhteispelillä se 

sujuu.  Uusi kansainvälinen muu-

sikko caddiemasterimme ”Tude” 

kiteytti näkemyksensä asiasta 

hienosti; golfyhteisön tulee olla 

kuin jazz-orkesteri, vaikka joku 

aina välillä sooloilee, on kokonai-

suuden pysyttävä kasassa.

Peliryhmän tulee edetä edessä 

pelaavan ryhmän takana, ei 

takana tulevien jaloissa. Ohitel-

laan!  Tarjotaan ohitusta, pyy-

detään ohitusta. Valvoja tulee 

tarvittaessa apuun. On kuitenkin 

huolehdittava ettei lyö edessä 

pelaavien ”sukille” kuten HOKI-

miehet sanovat. Fore-huuto on 

edelleen muodissa. Muuten saa 

olla kuin kotonaan eli korjata jäl-

kensä ja käyttäytyä hyvin. Golfeti-

ketti helpottaa pelaajan toimintaa 

harrastuksensa parissa. 

Kiitän koko golfyhteisöä kulu-

neesta kaudesta. Pidetään 

itsemme kunnossa ensi kautta 

varten. Hyvä kunto – hyvä mieli. ■

”Virallinen valvoja” 

Seppo Kekäläinen

Jk. Kiitos Rauskille savustetuista 

muikuista!

Kentän valvojat Seppo Kekäläinen ja Janne Oksanen.
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Junioritoimikunnan kuulumisia
kesältä ja tulevalta talvelta

M oni varmasti huomasi 

kuluvan kesän aikana, 

että pienten golffarei-

den osalta kuhinaa oli Tawastissa. 

Juniorimäärämme kasvoi huike-

asti kesän aikana, pitkälti hyvin 

hoidetun ilmaisen Golfkoulun 

ansiosta. Mukana tapahtumassa 

oli ennätykselliset 113 golfin 

alkeista kiinnostunutta junio-

ria. Golfkoulua pidettiin kolmena 

iltana 2-3h kerrallaan. Tapahtu-

man toteuttamisesta vastasivat 

meidän loistavat edustuspelaajat 

ja tietysti kortensa kekoon lait-

toi myös toiminnanjohtajamme 

Lauri. Juniorit tuntuivat olevan 

niinkin tyytyväisiä golfkouluun, 

että uusia aloittelevia junio-

reita saimme seuraan 65, jotka 

harjoittelivat pitkin kesää har-

joitusalueilla. Koko kesän juni-

orimäärä seurassamme oli 122 

junioria. Harjoituksia pidimme 

36 tuntia viikossa, joten ei ihme 

että innokkaita golffareita vilisi 

klubilla. Mahtavaa oli myös huo-

mata, että perheiden pienimpiä-

kin golf on alkanut kiinnostaa. 

Tänä kesänä suuren kysynnän 

johdattamina perustimme myös 

kaksi ryhmää, jossa golfin alkeita 

opettelivat alle kouluikäiset 4-7 

vuotiaat innokkaat juniorit. Har-

joituksissa toteutimme golflii-

ton juniorigolfohjelmaa, joka 

ottaa huomioon juniorin hen-

kisen- ja fyysisen kehittymisen 

kaudet. Valmennuksesta vas-

tasi Juha Hakulinen apuohjaaji-

ensa Petra Malinin ja 

Jukka Hakulisen avus-

tuksella. Vierailevana 

tähtenä valmennus-

puolella näimme 

golfliiton FJT:n kilpai-

luvastaavaa Eero Kan-

gasniemeä.

Talven harjoittelusta 

ilokseni voin kertoa 

sen verran, että juni-

oreiden määrä siinä-

kin on kasvanut siten, 

että n. 40 innokasta  

on antanut ennak-

ko i lmoi t tautumi -

sen. Pikkujunioreille 

4-7- vuotiaillekin saadaan oma 

ryhmä myös talven ajaksi pyöri-

mään, joka toimii vapaaehtois-

työn voimin. Harjoittelut alkavat 

joulukuun alusta ja mukaan har-

joitteluun voi hypätä keskellä tal-

veakin jos siltä tuntuu.

Kesän huikaiseva tapahtuma, 

Junioreiden joukkue SM-kisat, 

sujuivat kaikilta osin loistavasti. 

Sää suosi meitä mahtavalla aurin-

gon paisteella, mikä edesaut-

toi järjestelyjen onnistumisessa. 

Tunnelma kisoissa oli huikaiseva 

koko kolmen päivän ajan.  Tawas-

tin joukkue sijoittui kisoissa vii-

denneksi.

Ja mikä tärkeintä, on aika kiittää 

kaikkia kesän touhuissa mukana 

olleita vapaaehtoisia.

Kiitos meidän kaikille junnuille ja 

valmennukselle. Kiitos edustus-

pelaajat golfkoulusta. 

Kiitos junioritoimikunnan jäse-

net kesästä ja kisajärjestelyis tä. 

Kiitos Tero Hälvälle, Jyrki Mali-

nille ja Kari Nylanderille toimikun-

tavuosista. Kiitos Laurille. Kiitos 

caddiemastereille. Kiitos koko 

meidän jäsenistölle junioreita 

kannustavasta ilmapiiristä. ■

Mukavaa talviharjoittelukautta 

kaikille, toivottaa 

Noora Lavonen
Junioripäällikkö
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Joukkue-SM -kisat
Junioreiden Tawastin joukkue vuosimallia 2013.

Tawastin TUULET  2 ▪ 2011

S aimme kunnian järjes-

tää ensimmäisen kerran 

Tawastissa junioreiden 

joukkue SM-kisat 5.-7.8.2013. 

Kisassa mukana oli 16 joukku-

etta eri puolilta Suomea. Joukku-

eiden kokoonpanoissa tulee olla 

tyttöjä sekä poikia. Joukkueessa 

tulee olla vähintään kahdeksan 

pelaajaa mutta maksimissaan 

10. 

Tawastin joukkueessa tänä 

vuonna pelasivat Ilona Rauha-

mäki, Petra Malin, Ville Kuronen, 

Antti Ahava, Aleksi Seppänen, 

Tuomas Nukari, Santtu Malin, 

Oula Myllymaa ja joukkuetta 

luotsasi Henri Nylander. Tawas-

tin joukkue sijoittui hienosti 5. 

sijalle tämän vuoden kisoissa. 

Mestaruuden tällä kertaa vei 

Pickala Golf. Toiseksi sijoittui 

Nordcenter, kolmanneksi Helsin-

gin Golfklubi ja neljännen sijan 

vei Master Golf.

Järjestelyt sujuivat hyvin ja sää-

kin suosi kisojamme. Kenttä oli 

erittäin hyvässä kunnossa ja peli-

mukavuus mitä parhain. Klubil-

lamme on erittäin hyvä järjestää 

arvokkaitakin kilpailuja. Jouk-

kue SM-kisat pelattiin niin, että 

kenttää lähdettiin kiertämään 10 

tiiltä. Tämä mahdollisti ratkaisu-

pelit etu ysille klubin läheisyy-

teen, joten ratkaisuja oli helppo 

päästä läheltä seuraamaan. Jär-

jestelyistä saimme paljon kiitosta 

pelaajilta. Kierroksille lähdet-

täessä junnut saivat startterilta 

mukaan eväitä jaksamisen takaa-

miseksi. Katajiston kartanolla 

järjestimme illallistilaisuuden, 

johon kutsuimme junnuja var-

ten Tapio Pulkkasen kertomaan 

junnuille omasta kisapolustaan. 

Illan juonsi Mikko Suursalmi 

Radio NRJ:ltä. 

Järjestelyistä vastasi jäsenis-

tömme vapaaehtoiset ja tietysti 

klubin henkilökunta. Keittiölle 

iso kiitos hyvistä ruuista. Mukava 

oli nähdä, että jäsenistössä ide-

oita ja apua riittää. Kiitos muka-

vista kisoista. ■

Noora Lavonen
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K lubitoiminnan vuoteen 

mahtui jälleen hiihtoa, 

golfia ja yhdessäoloa. 

Kausi käynnistyi jo maaliskuussa 

talvisella ulkoilupäivällä. Ilokseni 

täytyy myös huomata, että keväi-

nen talvitapahtuma oli jälleen 

menestys.  Niin nuoret kun van-

hatkin golffarit löysivät tiensä 

tapahtumaan syömään makka-

raa, kokeilemaan lumikenkiä ja 

juttelemaan mukavia. Hauskaa 

oli!

 Perinteiset siivoustalkoot ja vap-

pulounas olivat tutuilla paikoil-

laan. Innokkaita tawastilaisia oli 

ilahduttava määrä haravan var-

ressa ja muissa puuhasteluissa. 

Myös tänä kesänä järjestet-

tiin viime vuoden tapaan klubi-

retki. Tänä vuonna se suuntautui 

Kanava Golfiin ja bussi saatiin 

täyteen innokkaita tawastilaisia. 

Päättäjäiset pidettiin omalla pai-

kallaan lokakuussa. Ensi vuonna 

onkin Tawastin 25-vuotis juhla-

vuosi, jonka suunnittelu on jo 

aloitettu. 

Klubitoimikunta ja Tawast Golf 

ovat onnistuneet viemään eteen-

päin mielikuvaa avoimesta ja 

hyvähenkisestä urheiluseurasta. 

Tästä esimerkkinä ovat kahtena 

edellisenä kesänä järjestetyt 

tempaukset, jotka toivat huiman 

määrän koululaisia tutustumaan 

lajin pariin. Tällainen tapah-

tuma oli varsin positiivinen juttu 

monella eri tavalla.

Positiivinen vire varmasti jat-

Tervehdys
klubitoimikunnasta

kuu klubitoiminnassa ja sen 

kehityksessä jatkossakin, kun 

olen ehdottanut seuraajakseni 

Leena Merisaloa. On ollut ilo 

olla mukana toiminnassa, mutta 

on myös mukavaa antaa muille 

mahdollisuus osallistua klubitoi-

minnan ja Tawast Golfin kehittä-

miseen. ■

Aurinkoista syksyä, 

Salla Kivinen

Haitarimusiikkia Juhannus Golfissa on 
vuosien ajan soitellut Kari Hiisijärvi. 
Haitaristia kyyditsemässä Kari Kaar-
tinen.

Klubitoimikunnan järjestämän Juhannus Golfin palkintojen jaossa. Ylempi kuva 
vas. Lasse Karikoski, Anna-Maija Mikkotervo ja Pekka Nenonen. Alempi kuva 
vas. Marko Hélen ja Jussi Luokomaa. Palkintoina perinteisesti Juhannussaunaan 
vihdat ja juomat.
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T oukokuisessa naisten 

kevätkokoontumisessa 

klubiravintolassamme 

valittiin naistoimikuntaan muu-

tamia uusia jäseniä.  Ladykap-

teenin lisäksi toimikuntaan 

kuuluvat Kiki Pekarila, Mar-

jut Suokanto, Helena Hakanen, 

Sirkka-Liisa Loikala ja Tuula 

Rantanen. Tavoitteenamme 

oli tarjota erilaisia tapahtumia 

naispelaajille ja pitää kynnys 

osallistumiseen mahdollisim-

man matalana.  Kaikkia kilpai-

luja ei järjestetty kovinkaan 

vakavalla mielellä, toki tosipe-

lureille oli vaativa kaksipäiväi-

nen Hämeenlinna Lady Open 

yhdessä Aulangon Golfklubin 

kanssa.  Parikilpailut ja jollain 

uudella pelimuodolla pelatta-

vat kilpailut olivat suosittuja.  

Naisten toimintaan kuuluivat  

oleellisesti myös alkukesän gol-

fopetustunnit pro Hannu Kuus-

saaren johdolla, kesän mittaan 

pelattavat klubiottelut ja nais-

ten oma retki.

Kilpailut

Kilpailukausi aloitettiin tutulla 

lippukilpailulla toukokuussa.  

Kesäkuussa noudatimme valta-

kunnallisen Naisten Sunnuntain 

teemaa tutustumalla reikäpe-

liin.  Heinäkuun iso juttu oli 

kolmannen kerran järjestetty 

Hämeenlinna Lady Open.  Osan-

ottajamäärä laski hieman aiem-

mista vuosista ja aulankolaisten 

kanssa tulemmekin miettimään 

kilpailun tulevaisuutta.  Elokuun 

naisten kilpailu oli jo kymme-

nennen kerran pelattu Birgitan 

Malja.  Syyskuussa päätöskil-

pailuun sisällytettiin kolme eri 

pelimuotoa ja se pelattiin pari-

pelinä.

Koko kesän läpi kestävä rei-

käpeli AGK:ta vastaan saatiin 

päätökseen vasta syksyn hämä-

rissä.  Finaali pelattiin tällä ker-

taa Tawastilla ja tiukan taistelun 

voitto meni loppujen lopuksi 

aulankolaisille.

Kilpailujen tulokset löytyvät kil-

pailukalenterista. Tarkemmat 

ta pahtumakohtaiset koosteet 

ovat luettavissa naisten sivuilta 

ja uutisarkistosta.

Klubiottelut

Hegemoniataistelut ystävyysot-

telun hengessä pelattiin jälleen 

Aulangon Golfklubin naisjouk-

kuetta vastaan sekä keväällä 

Everstillä että syksyllä meillä 

Tawastilla.  Valitettavasti tänä 

kesänä hävisimme molemmat 

kilpailut.  Otteluihin saimme 

hienosti joukkueet koottua ja 

näillä yhteisillä kilpailuillamme 

Naisten kesä
perinteiseen tyyliin

Auli Ruokonen ja 7. reiän avauslyönti.
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on tietenkin myös vahva sosiaa-

linen merkitys molemmille seu-

roille.

Tänä kesänä olimme järjes-

telyvuorossa kolmen seuran  

(TawG- Aura Golf- Espoon Golf-

seura) klubiottelussa.  Vihdoin-

kin, kotikenttäedun turvin, Tyttö 

saatiin omaan vitriiniimme!  

Ensi kesänä tapaamme upealla 

Aura Golfin kentällä.

Upea on nyt oma kenttämme-

kin ja kysyntää riittää.  Gum-

böle Golfin naiset tiedustelivat 

ystävyysottelun mahdollisuutta 

ja syyskuussa saimmekin hei-

dät vieraaksemme Tawastille.  

Joukkueemme oli tyly emäntä 

selvällä voitolla. Ensi kesänä 

pääsemme Gumböleen, jossa 

kävin pari vuotta sitten 20-vuo-

tisjuhlakilpailussa.  Klubista jäi 

erityisen positiivinen mielikuva; 

kenttä oli helpohko ja gumbö-

leläisten klubihenki leppoisa ja 

sympaattinen. 

Klubiotteluihin ja retkiinTawas-

tille tulee varmaankin jatkossa 

lisää kyselyjä.  Määräänsä 

enempää näitä ei voida kentäl-

lemme ottaa, vaikka vastapuoli 

antaisi omalta kentältään vas-

taavan edun.  Tawast Golf on 

Suomen parhaimpia ja suosi-

tuimpia kenttiä ja mielestäni 

kannattaa pitää rimaa 

korkealla, jotta turva-

taan omien pelaajien 

pääsy kentälle ja täy-

det  green fee –maksut 

vieraspelaajilta.

Retki

Naisten kesäretki 

toteutui juuri ja juuri 

riittävällä osallistuja-

määrällä heinäkuun 

lopulla Lahteen Tak-

kulan kentälle ja Mylly-

saaren kesäteatteriin.  

Tottakai retkeen sisäl-

tyi myös shoppailua.  

Mukana olleilta on 

tullut paljon kiitosta 

kivasta retkestä, toi-

vottavasti ensi kesänä 

saadaan lisää naisia 

mukaan!  Naistoimi-

kunta ottaa mielellään 

vastaan hyviä ehdo-

tuksia retkikohteeksi 

yhden tai kahden päi-

vän reissulle. 

vierailta kuin omiltakin varsin-

kin loppukesän huippuvirityk-

sestä. Viimeisissä fiilauksissa 

tasoitettiin myös naisten tiiaus-

paikkoja.  Klubilla nautittiin 

uudistuneen ravintolan ilmeestä 

ja tarjonnasta.  Tawastin cad-

Birgitan Maljan voittaja 2013 Britta Stenius.

Naisten Sunnuntai pelattiin hienossa säässä, vas 
Auli Ahopalo, Marjut Suokanto ja Auli Ruokonen

Summa summarum

Kesä oli lämmin ja kaunis, peli-

päiviä riitti Suomen golfkauteen 

ruhtinaallisesti. Kenttä kuo-

riutui Master Planista entistä 

ehompana ja sai kiitosta niin 
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diemastereita opin arvosta-

maan entisestään nähtyäni 

hieman toisenlaista toimintaa 

eräällä vieraskentällä.  Asiak-

kaan saama palvelu hänen tul-

lessaan ilmoittautumaan antaa  

tärkeän ensivaikutelman koko 

seuran toiminnasta. 

Yhtä tärkeää on meidän kaik-

kien huomaavainen ja ystäväl-

linen toiminta  toisiamme ja 

vieraspelaajia kohtaan.  Tawas-

tin henki on se rento ja lep-

poisa yhteishenki kaikkien 

klubilaisten kesken; ystävälli-

nen tervehdys ja hymy kuuluu 

nautinnolliseen golfiin!

Kauden päättyessä kiitän nais-

toimikuntaa mukavasta ja 

aktiivisesta yhteistyöstä.  Ensi 

kaudellakin opettelen jakamaan 

järjestelytehtäviä kaikkien kes-

ken…

Kiitokset myös kaikille kesän 

tapahtumiin osallistuneille 

pelaajattarille!  Talvikaudella on 

naisille varattu tuttu hallivuoro 

sunnuntai-iltana.  Se ei ole nai-

sille suljettu vuoro, joten mies-

puolisen harjoittelukaverin voi 

toki ottaa mukaan, jos tilaa riit-

tää! ■

Auli Ahopalo
Ladykapteeni 

NE GOLFIN TERVEYSVAIKUTUKSET…

 Yhdellä golfkierroksella palaa kaloreita roppakaupalla 
 (n. 1200-2000 kcal)

 Pitkäkestoinen, matalalla sykkeellä tapahtuva liikunta 
 vähentää oleellisesti riskiä sairastua diabetekseen ja 
 sydän- ja verisuonitauteihin

 Liikkuminen kauniissa ympäristössä, hyvässä seurassa 
 vapauttaa elimistöstä endorfiineja eli ns. hyvän olon 
 hormoneja (ei niillä, jotka ottavat kierroksensa liian 
 vakavasti ja katkovat mailojaan)

 Keskittyminen, lyönnin suunnittelu, lyönnin vaatima 
 koordinaatio ja pallon seuraaminen on aivoille erittäin 
 hyvää aktivointia

 Golf on oivallinen harrastus tavata ystäviään ja luoda 
 uusia ystävyyssuhteita

 Kaikki edellämainittu vähentää stressiä ja alentaa 
 verenpainetta

 D-vitamiinin saanti on taattua ja luustokin saa 
 tarvitsemaansa kuormitusta kävellessä

 Lihaskuntoa ja kuntoa ylläpitävää liikuntaa kannattaa 
 harjoitella talviaikaan!

TawG-Gumböle Golf ystävyysottelun osallistujat Tawastin terassilla.



19

Tawastin TUULET  2 ▪ 2013

Ikinuoret vauhdissa 2013
”Reenit”

Talviharjoittelussa palattiin van-

haan käytäntöön: tammi – maa-

liskuussa tiistaisin ja torstaisin 

omat harkat Hannu Kuussaaren 

johdolla kahdessa ryhmässä. 

Halukkaita riitti, innostus oli 

kova vaikka uuteen kauteen 

vielä matkaa. Treenejä jatket-

tiin pienryhmissä ulkona har-

joituspaikkojen auettua.

”Muailmalla”
Äitienpäivän jälkeisenä maa-

nantaina ani varhain aamulla 

lähti jälleen 40 innokasta 

senioria kohti Viroa. 10-vuo-

tisjuhlamatkan kohteina oli-

vat Pärnun White Beach Golf, 

Otepää Golf ja Estonia Golf & 

Country Club. Juhlan kunniaksi 

nautittiin laivan aamiaisella 

Tori Apteekin tarjoamat kuo-

hujuomat, mukava tapa aloit-

taa uusi päivä! Pärnun kenttä 

samoin kuin Estonia olivatkin 

osalle tuttuja jo aikaisemmilta 

retkiltä, mutta Otepäässä pääs-

tiin maistelemaan uutta. Kävi 

kuin muinoin Ruotsissa, kauas 

piti mennä toteamaan, että talvi 

oli tuhonnut viheriöt. Aina ei 

mene kuin Strömssöössä. Mat-

kanjohtajien painajaisia! Sattui-

han siellä Otepäässä muutakin, 

mutta aika parantaa haavat, 

rupia tosin tahtoo jäädä.

”Koukkupolvikisat”
Aulangon ”koukkupolvien” 

kanssa kisailtiin jälleen 12 ker-

taa, puolet kotona, puolet vie-

raissa. Nyt jako oli sellainen, 

että neljä ekaa pelattiin pis-

tebogeyna vähän kuin lämmi-

tellen ja loput 8 lyöntipelinä. 

Mielipiteet kokeilusta jakautui-

vat. Pisteitä jaettiin entiseen 

malliin 30 parasta miestä ja 10 

parasta naista per kisa. Sarjaan 

otti osaa kaikkiaan 123 miestä 

ja 30 naista pelaten yhteensä 

1012 kierrosta. Miespelaajien 

määrä nousi lähes 60%, nai-

Matkoilla voi kohdata erilaisia viheriöitä.
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silla määrä pysyi samana. Mies-

ten voitosta käytiin kova taisto 

Pekka Nenosen ja Toivo Kum-

min välillä. Viime vuodesta 

sisuuntuneena Pekka käänsi 

tällä kertaa voiton kotiin. Nais-

ten puolella Aulangon Anneli 

Hietala ratkaisi pelin jo ennen 

viimeistä kisaa ja merkkautti 

nimensä kiertopalkintoon.

Viime vuoden tapaan kau-

den päätteeksi pelattiin vielä 

Ryder Cup, nyt kaksipäiväisenä. 

Ensimmäisenä päivänä peli-

muotona oli Fourball Bestball ja 

toisena päivänä Single. Joukku-

eeseen kuului 6 miestä ja neljä 

naista. Parikilpailun jälkeen 

Tawastin johto oli 3½-1½. Siitä 

oli hyvä jatkaa toiselle päivälle, 

joka sekin päättyi tawastilais-

ten voittoon 6-4 eli yhteispis-

tein 9½-5½ kiertopalkinto pysyi 

meidän kaapissa.

Vuoroin vieraissa
Seuraotteluissa kotona kohdat-

tiin Kotka, jolle hävittiin yhdellä 

pisteellä sekä Kurk, joka voitet-

tiin selvästi. Luukissa ja Nur-

mijärvellä tuli pataan oikein 

kunnolla, jäi paljon hampaan-

koloon ensi vuotta varten.

Kaupunkiottelu yhdistettyä 

Hyvinkään joukkuetta vastaan 

pelattiin tänä vuonna Everstillä. 

Takkiin tuli vaivaisella yhdellä 

lyönnillä. Ensi vuonna Kytäjälle 

revanssihengessä.

10 seuran ottelu pelattiin tällä 

kertaa Asikkalassa. Siitä ei jää-

nyt nuoremmille sukupolville 

paljon kerrottavaa. Jonkun koh-

taloksi jää aina Musta Pekka. 

Haasteita, haasteita…

Seuran lyönti-
pelimestaruudet
Seuran lyöntipelimestaruudet 

ratkottiin elokuun loppupuo-

lella. Mestareiksi senioreissa 

pelasivat sarjoittain: N50 Anita 

Mäkelä, N60 Sisko Partanen, 

M55 Jari Kettunen, M65 Toivo 

Pönni ja M70 Martti Hossi.

Senioreiden reikäpelimestaruus

Mukaan lähti tänä vuonna 32 

pelaajaa eli saatiin kaavio sopi-

vasti täyteen. Viime vuoden 

malliin pelaajat jaettiin tasoi-

tuksen mukaan ylä- ja alakaa-

vioon, jolloin peleistä saatiin 

tasaisempia. Finaalissa kohta-

sivat yläkaavion Kari Anttonen 

ja alakaavion Heinz Herbst. Kari 

vei tällä kertaa voiton selvin 

luvuin 6/5.

Päätöskisa
Perinteitä kunnioittaen pelattiin 

kauden päätteeksi senioreiden 

päätöskisa, jossa tällä kertaa 

mukana 51 urhoollista. Eniten 

pisteitä keräsi Harri Mäenpää 

39 pistettä, parhaan scr-tu-

loksen teki Heikki Vehkaperä 

79 lyöntiä. Tällä kertaa pelat-

tiin myös joukkuepeliä nimel-

tään valssi, 1-2-3. Siinä eniten 

pisteitä keräsi joukkue Sinikka 

Rintala, Raimo Sintonen, Antti 

Sistonen.

Pihakirppis
Monen vuoden tauon jälkeen 

pidettiin toukokuussa piha-

kirppis, jossa myytiin kaikkea 

jäseniltä ylijäänyttä golfkamaa, 

mailoja, vaatteita, kenkiä, kär-

ryjä. Säät suosivat tapahtumaa 

ja väkeäkin, jopa maksavia kävi 

kohtuullisesti. Koskaanhan ei 

kauppias voi olla liian tyytyväi-

nen. Kaupanteon tiimellyksessä 

taisi mennä yksi käytössäkin 

ollut draiveri, ainakin Honka-

juuren Timppa sellaista jäi kai-

paamaan. Aina roiskuu kun 

rapataan. Myymättä jääneet 

tavarat Steniuksen Britta toi-

mitti Viroon, jossa ne saivat kii-

tollisen vastaanoton. ■
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Seniorit jälleen
tien päällä

Senioreiden matkalla jaetaan palkintoja jo ennen kilpailuja!

kun tavattiin ensimmäiset tutut 

Messilän Lajusen Jukan joh-

dolla.

Tallinnasta matka jatkui suo-

raan Pärnun White Beach Golfin 

kentälle. Matkalla oli tarkoitus 

antaa vähän paikallista tietoa 

M istä tietää, että äitien-

päivä on ohi? No tie-

tenkin siitä, että 

maanantaiaamuna ani varhain, 

tällä kertaa kello 04.30, Tawas-

tin seniorit lähtevät perinteiselle 

kevätmatkalle. Nyt oli mukana 

40 pelaajaa ja kohteena jälleen 

Viro. Kyseessä oli juhlamatka, 

olihan tämä kymmenes retki, 

kuudes kerta Viroon, kaksi ker-

taa on käyty Ruotsissa ja kaksi 

kertaa Latviassa. Kun kaikki oli-

vat koolla laivalla, kohotettiin 

matkan kunniaksi Tori Aptee-

kin sponsoroima kuohuvii-

nilasillinen. Kiitos vielä kerran 

Marketta Uitolle. Toivottavasti 

kaikki muistavat nyt mistä lääk-

keensä hakevat. Viro on todella 

suosittu suomalaisten golfarei-

den keskuudessa. Tästä saatiin 

hyvä todiste jo laivarannassa, 

netusti ole klubirakennusta, 

joten tarvittava vaatteiden 

vaihto tapahtui kenttäolosuh-

teissa, naiset bussissa ja mie-

het parkkipaikalla, vai miten se 

nyt meni! Pelisää näytti kohtuul-

liselta, hiukan viileää ja sadetta 

luvassa myöhemmin iltapäivällä, 

” Etukäteen oli varoitettu
 kentän lukuisista vesiesteistä,
 ja kyllä niitä riittikin! ”

Virosta, sen historiasta ja kult-

tuurista, mutta bussin mikro-

foni oli päättänyt toisin. Jostain 

syystä se ei toiminut kuin ajoit-

tain, joten mykkäkoulussa men-

tiin. Matti lupasi tutkia asiaa 

seuraavalla taukopaikalla. White 

Beach Golfin kentällähän ei tun-

mutta kaikki lähtivät eväspus-

sin kanssa innokkaana mat-

kaan. Onneksi kentällä oli niin 

vähän muita pelaajia, että läh-

döt voitiin jakaa kahdelle teelle 

ja näin saatiin kaikki nopeasti 

matkaan. Ne muut pelaajat oli-

vat muuten suomalaisia, osin 

tuttujakin, miten sattuikaan! 

Etukäteen oli varoitettu kentän 

lukuisista vesiesteistä, ja kyllä 

niitä riittikin! Ei tainnut kukaan 

sentään puolivälissä käydä lisä-

palloja ostamassa, mutta aina-

kin minulla alkoivat varastot 

huveta huolestuttavasti. Sadet-

takin sitten saatiin aikanaan, 

tuulta ja viileää säätä, joten aito 

links-tunnelmahan siitä syntyi.

Kierroksen jälkeen siirryttiin 

majapaikkaan, monille tuttuun 
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Villa Andropoffiin. Kun Rintalat-

kin saivat huoneen, jossa kaikki 

toimi niin kuin pitikin, voitiin 

siirtyä ansaitulle illalliselle ja 

ihailemaan kaunista näkymää 

Itämerelle. Eipä tainnut kukaan 

jaksaa kovin kauan valvoa, oli-

han päivälle kertynyt jo mittaa. 

Ensimmäiset kun olivat heräil-

leet jo kolmen aikaan aamulla.

Aamulla kello 8.00 istuivat 

kaikki jo bussissa ja Hämäläi-

sen Matti suuntasi keulan kohti 

Otepäätä. Reitti oli osaksi uusi 

ja tuntematon Matillekin, joka 

on sentään kolunnut Viroa ris-

tiin ja rastiin, mutta navigaat-

torin avulla kaikki sujui ilman 

kommelluksia. Nyt mikrofoni-

kin toimi sen verran, että saa-

tiin vähän hengen ravintoakin, 

ettei mennyt ihan pelkästään 

golfin peluuksi. Kommellukset 

alkoivat vasta perillä. Kenttä-

hän on noin 5 kilometriä kau-

pungin ulkopuolella. Otepäästä 

soitimme Kauhasen Ristolle, 

että tulossa ollaan, ja saimme 

kuulla, että tilaamistamme kuu-

desta golfautosta saammekin 

vain neljä. Oli tapahtunut yli-

buukkaus. Miksiköhän muuten 

meiltä otettiin pois ne ylibuuka-

tut autot? Miksei niiltä toisilta? 

Jäi askarruttamaan loppupäi-

väksi. Hyviä arvauksia oli kyllä 

monen mielessä. Me olimme 

sentään varanneet autot jo golf-

messuilla maaliskuun alussa. 

Otepäästä tiedetään, että se on 

”aika vaihteleva maastoltaan”. 

Tuo on lievä ilmaisu todellisuu-

teen verrattuna. Se on nimittäin 

erittäin vaihteleva. Siirtymät pit-

kiä, nousut jyrkkiä, sokkoväyliä, 

pitkiä väyliä, vielä pidempiä 

väyliä. Väylä numero 10, par 5, 

pituus klubiteeltä 602 metriä. 

Tarvitaan seniorilta kolme aika 

hyvää lyöntiä, jos aikoo suun-

nitellusti kolmella päälle. Eikä 

tässä vielä kaikki. Talvi oli ollut 

erittäin ankara, ja vähän liioi-

tellusti voi sanoa, että kaikki 

viheriöt olivat tuhoutuneet lumi-

homeen vuoksi. Kyllä oli jälleen 

itku lähellä. Tuli mieleen muu-

taman vuoden takainen Ruot-

sin matkamme. Ilma oli onneksi 

poutainen, ehken hiukan tur-

hankin lämmin, joten koettele-

mus oli mieliin painuva. Kaikki 

kuitenkin selvisit hengissä vii-

meiselle viheriölle, väsyneenä 

mutta onnellisina? 

Illaksi ajoimme Tartoon ja 

yövyimme hotelli Londonissa. 

Paikka oli valittu lähinnä ulko-

näön perusteella, ja vasta pai-

kan päällä kuulinkin, että se 

on yksi arvostetuimmista Tar-

tossa. No ei haitannut. Illallisen 

nautimme vanhassa Ruutikel-

larissa. Kannattaa maistaa pai-

kan erikoisuutta, lohikeittoa 

leipäkuoressa. On muuten aika 

hyvää varsinkin, jos sattuu 

tykkäämään kalasopasta. Eri-

koista oli porsaskin suklaakas-

tikkeessa. Ei heti tulisi mieleen 

yhdistää, ehkä kaikille ei tämän 

jälkeenkään.

Kun kaikki sitten illallisen jäl-

keen vetäytyivät kuka minne-

kin, suurin osa kai yöpuulle, 

alkoi tulospalvelun iltapuhde. 

Hotellin hämärässä selvitte-

limme Aatun kanssa, mitä kah-

den päivän aikana oli saatu 

aikaiseksi. Kun kaikki kortit 

eivät olleet aivan yksiselitteisiä 

tulkinnaltaan, ja numerotkin 

osaksi vähän himmeitä hei-

Valmistautumista matkan päätöskisaan.
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kossa valossa ja kun tietojen 

tallennuksessakin sattui yksi 

vahinko, jonka johdosta koko 

proseduuri täytyi käydä läpi 

uudestaan, vierähtikin kello jo 

seuraavan vuorokauden puo-

lelle. Sellaista se on matkan-

johtajan homma. No, saatiin 

voittajat kuitenkin selville.

Aamulla jälleen kaikki ajoissa 

bussissa ja unohtuneet puse-

rotkin haettu huoneista, 

joten ”matkaan veli Hopea”. 

Yhden pysähdyksen taktiikalla 

ajoimme suoraan Estonia Gol-

fin pihaan. Matkalla kuultiin 

taas juttua Virosta, käydyistä 

kaupungeista, tunnetuista viro-

laisista henkilöistä presidentti 

Toomas Hendrik Ilveksestä kan-

salliskirjailija Lydia Koidulaan. 

Vilahti siellä ”pläjäys” Aino Kal-

lastakin. Reitti klubille oli tuttu, 

eka kerralla vuosia sitten vähän 

haettiin, mutta nyt osui ker-

ralla. Ei muuta kuin pelivarus-

teet niskaan ja baanalle. Suuren 

valssi ontui tahdissa 1-2-3-4. 

Vähän hävettävää, tämän ikäi-

sethän kyllä osaa oikeaa valssia! 

Ilma suosi pelaamista, ihmeel-

listä seniorimatkoille, mutta ei 

annettu sen häiritä pelaamista. 

Eilisen raskaat kokemuksetkin 

oli jo unohdettu, ja rohkeasti 

lähdettiin kohti uusia seikkai-

luja. Kenttä hyvässä kunnossa, 

mieli korkealla, mikä oli tehdä 

hyviä tuloksia! Täällä autoja oli 

tarjolla, mutta eipä niitä juuri 

enää tarvittukaan. Estoniahan 

on huomattavasti helpompi kul-

kea, joskin mäkiä on sielläkin.

Aikataulullisista syistä illallinen 

nautittiin golfklubilla, ja hyvä 

nautittiinkin. Lämpimänä ruo-

kana oli tällä kertaa kalaa nimel-

tään ”Tilaapia”. Muuta nimeä 

sille ei löytynyt, Kaukoidässä vil-

jeltävä vaalealihainen. Hyvältä 

maistui niin kuin kaikki muukin. 

Estonia ravintola on tunnettu 

hyvästä ja kohtuuhintaisesta 

ruuasta. Ei pettänyt nytkään. 

palkitsemaan reissun eli Jubilee 

Tourin paras joukkue ja parhaat 

pelaajat.

Kun Helsinkiin rantauduttiin 

klo 00.30 torstaiaamuna, niin 

kotiin klubille tultaessa olisi 

voinut melkein lähteä uudelle 

golfkierrokselle, niin valoisaa 

oli eli aikainen aamu. Kun aikai-

sin lähtee matkaan niin aikai-

sin palaa, vai miten sitä pitäisi 

sanoa. Yhtä monta matkustajaa 

oli palatessa kuin lähtiessäkin 

eli hävikki nolla. Mitä nyt vähän 

puseroita ja maila ja muuta 

pientä jäi matkalle, mutta aina-

han sitä roiskuu kun rapataan. 

Kyllä ne sieltä perässä tulevat.

Ja sitten ne tulokset:

Joukkuekisan voittivat Auli Ruo-

konen, Pirkko Makkonen, Esko 

Raitanen ja Raimo Aho, pisteitä 

94.

Naisten parhaat olivat Sisko Par-

tanen, Tuija Heinonen, Sinikka 

Rintala ja Marketta Heiniemi.

Miesten parhaat puolestaan 

Armas Loponen, Raimo Aho, 

Esko Heiniemi, Eino Rintala, 

Hannu Suikkanen ja Olli Ruoko-

nen.

Tällainen oli matka tällä kertaa. 

Saapas nähdä vieläkö Aatun 

kanssa jaksetaan ensi vuonna 

vai joko saataisiin nuorempia 

voimia vetäjiksi. ■

Heikki Aaltonen

maailman tapaan joka lähdöstä 

otettiin ryhmäkuva, kiitos Jussin, 

ja loppu olikin sitten jokaisen 

omissa käsissä. Pelattiin jouk-

kuepeliä nimeltään valssi, tosin 

muunneltuna. Valssihan menee 

1-2-3, mutta kun kussakin läh-

dössä oli neljä pelaajaa, meidän 

Ruokailun jälkeen siirryttiin jäl-

leen yhden pysähdyksen tak-

tiikalla satamaan. Halukkaat 

saivat täydentää varastojaan. 

Laivalla meille oli varattuna 

koko A la Carte -ravintola pal-

kintojen jakoa varten. Huikopa-

lan jälkeen päästiin itse asiaan, 

” Ilma suosi pelaamista,
 mutta ei annettu sen häiritä”
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Torstai-tuulahdus

Senioreiden
talviharjoittelu

T orstai-Tuulahdus on 

vakiinnuttanut paik-

kansa seniorinaisten keskuu-

dessa, aika hitaasti, mutta 

kasvavaan suuntaan. Torstai-

Tuulahdus on seniorinaisten, 

uusien sekä ”vanhojen” pelaa-

jien oma pelipäivä, ilman kil-

pailua.

Pelataan 18 tai 9 reikää 

kivassa peliseurassa.

Meiltä jäi viime kesänä monta 

torstaita pelaamatta yritys- 

ym. tapahtumien takia. Nyt 

siis ehdotetaan, että siirret-

täisiin pelaamisemme maa-

nantaihin, joka on viikon 

rauhallisin päivä.

Talvikautta  kevennetään 

kahvitapaamisilla, aloitel-

laan marraskuussa torstaisin 

klo 14.00 Café Hoffissa Palo-

kunnankatu 9, ensimmäi-

nen kerta Tawastin Tuulten 

ilmestyttyä.

Tulkaa mukaan muistele-

maan menneen kesän pelejä 

ja ideoimaan jotakin uutta 

tulevalle kaudelle.

 

Yhdessä on hyvä olla.

 

Syysterveisin 

senioritoimikunnan naiset

V iime vuoden tapaan jär-

jestetään senioreille 

omaa johdettua talvihar-

joittelua. Hanen johdolla 

harjoitellaan kahdessa ryh-

mässä, toinen tiistaina kello 

12.30-14.00 ja toinen tors-

taina kello 10.00-11.00. 

Harjoitukset alkavat tammi-

kuun toisella viikolla 7.1. ja 

9.1. Harjoittelun omavas-

tuu 50 € maksetaan Hanelle 

ensimmäisellä harjoitusker-

ralla. Harjoituksia on kaik-

kiaan kymmenen ja ne 

päättyvät siis maaliskuun 

puolivälissä. Ilmoittautu-

minen Heikille joko sähkö-

postilla heikki.aaltonen@

aina.net tai puhelimella 

0400 480204. Omavas-

tuun lisäksi kullakin tulee 

olla oma avainkausikortti 

halliin. Sen hankinnasta 

tarkemmin Tawastin netti-

sivuilla.
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Vuokrapeli-
oikeustarjous 
kesälle 2014

T awast Golfin kenttä perus-

korjattiin kausien 2011 - 

2013 aikana. Menneenä kesänä 

kenttä oli jo huippukunnossa 

ja uudistukset miellyttivät niin 

omia kuin vieraspelaajiakin.

Nyt tarjoamme Tawast Gol-

fin vuokrapelioikeutta kau-

delle 2014 erikoishintaan 830€ 

(norm. 890€). 

Erikoishintaisia vuokrapelioi-

keuksia on vain rajoitettu erä, 

joten toimi nopeasti ja varaa 

omasi heti! Tarjous voimassa 

31.12.2013 saakka.

Vuokrapelioikeus mahdollistaa 

pelaamiseen Tawast Golfin ken-

tällä sekä erillisellä lisämaksulla 

Aulangon molemmilla kentillä 

(lisäpelioikeuden hinta n.150-

160€). 

21-25-vuotiaille jäsenille vuok-

rapelioikeuden hinta 770 €.

Edellä mainitut maksut eivät 

sisällä TawG ry:n jäsenmaksua 

104 €.

Vuokraukseen liittyvissä asi-

oissa sinua palvelee toimis-

tosihteeri Anja Larramäki puh. 

(03) 630 6132 tai 

anja.larramaki@tawastgolf.fi.

 

Tervetuloa kentälle, 

jossa viihdyt!

Tawastin TUULET  2 ▪ 2013Tawastin TUULET  2 ▪ 2013
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Tawast Golf on teettänyt joka toinen vuosi jäsenkyselyn. 
Tänä vuonna kysely toteutetaan kotisivuille rakennetuilla 
Kyselysovelluksilla, joihin pääset suoraan www.tawastgolf.fi
etusivulta. 
Kyselyt ovat avoinna ja 31.12. mennessä vastanneiden 
palautteen pohjalta Tawast Golfin hallitukset tulevat tekemään toi-
menpiteitä, jotta palvelu ja kaikki muukin toiminta saadaan nostettua 
entistä korkeammalle tasolle. 
Kysely toteutetaan nimettömänä. Kyselyissä kysytään erikseen ravin-
tola ja pelikokemus. 
 

1. Range ja lähipelialueet  
 
2. Lyöntipaikkojen kunto  
 
3. Väylien kunto 
 
4. Bunkkereiden kunto  
 
5. Viheriöiden kunto 
 
 

Asian tärkeys minulle pystyakselilla ja arvioni 
vaaka-akselilla 

1. Lounas 
 
2. A'la Carte  
 
3. Salaattipöytä 
 
4. Vitriinituotteet  
 
5. Leivonnaiset  
 
6. Suolaiset pikkupurtavat  
 
7. Yrityskilpailun ruokailut  
 
8. Kahvi ja muut kuumat juomat  
 
9. Virvokkeet  
 
10. Miedot alkoholit  
 
11. Viinit  
 
12. Vahvat alkoholit ja drinkit 
 
 

1. Kierroksen sujuvuus 
 
2. Pron palvelut ja opetus 
 
3. Caddiemaster –palvelut  
 
4. Pro Shopin valikoima 
 
5. Ravintolapalvelut 
 
6. Tilojen yleinen siisteys ja viihtyisyys  
 
7. Kilpailutapahtuma  
 
 

Asian tärkeys minulle pystyakselilla ja arvioni 
vaaka-akselilla 

1. Ravintolan hintataso on sopiva  
 
2. Palvelu ravintolassa on hyvää  
 
3. Terrassin muutostyöt onnistuivat hyvin  
 
4. Kentälle tarvitaan juoma-auto myymään juomia  
 
6. Osakashinnat ovat sopivat  
 
 

Asian tärkeys minulle pystyakselilla ja arvioni 
vaaka-akselilla 

Mielipide kentästä Mielipide kentän palveluista

Ravintolan palvelutRuoka ja juoma

Kiitos!
 
Tässä on tiivistetty analyysi kesän aikana saadusta palautteesta niin vieras kuin 
omiltakin pelaajilta. 

ASIAKASPALAUTTEITA: 

”Palvelu on ollut todella ystävällistä ja henkilökunta on selkeästi valmiita auttamaan ja palvelemaan.
Itse arvostan kovasti, kun henkilökunta on aina niin iloista. Tulee itsellekin hyvä mieli. 

Sama pätee caddiemastereihin.”

”Ravintolaan höyrymakkaraa myyntiin”
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G olfkausi 2013 on ollut 

säiden osalta varsin 

suotuisa. Tätä kirjoit-

taessani on ulkona lähes kym-

menen astetta lämmintä ja 

pelisää mitä mainioin. Kesävi-

heriöillekin pelataan vielä grii-

nien syysilmastuksien ajan. 

Hyvien säiden lisäksi olemme 

saaneet myös nauttia loistokun-

nossa olleesta kentästä. Tästä 

täytyy antaa suuret kiitokset 

kenttämestarillemme Ristolle ja 

hänen ammattitaitoiselle hen-

kilökunnalleen. Samassa yhte-

ydessä haluan kiittää kaikkia 

kilpailuihin osallistuneita sekä 

Tawastin muuta henkilökun-

taa. Ilman teitä golfiin ja tawas-

tilaisuuteen olennaisena osana 

kuuluva kilpailujen pyörittämi-

nen ei olisi mahdollista.

Kilpailuja pelattiin tällä kau-

della yhteensä 29, joista avoi-

mia oli 15. Yhteensä kisoja oli 

kolme enemmän kuin viime 

kaudella, avoimia samoin. Kil-

pailijoiden määrässä tehtiin 

roima parannus viime kauteen, 

mikä tosin selittyy kilpailujen 

määrän kasvulla sekä muun 

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013
Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat max. Kilpailu Osallistujat max.
8.5. Members Only (J) 82 120 7.5. Members Only (J) 104 120 5.5. Members Only (J) 96 120 11.5. Members Only (J) 84 120
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 36 18.5. Lady Captains Day (N) 13 36
23.5. Golf & run (J) 3 60 19.5. Tiilaakso Scramle (J AGK, HaG, TawG) 94 144
29.5. Pro Shop Open (A) 103 120 28.5. Pro Shop Open (A) 104 120 17.5. Pro Shop Open (A) 70 120 26.5. Police Pro Shop Open (A) 68 120
5.6. Hämeen Sanomat scr (A) 124 144 4.6. Hämeen Sanomat scr (A) 124 144 2.6. Hämeen Sanomat scr (A) 52 144 2.6. Hämeen Sanomat Scramble (A) 122 144
7.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 41 64 6.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 39 64 4.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 33 64 3.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 32 64
7.6. SunGolf 60 60 13.6. Sun Tour Golf 72 8.6. World Golfers Championship (A) 60 120
10.6. Juniorit Tsemppitour (A) 67
13.6. Naisten Sunnuntai (N) 24 36 12.6. Naisten Sunnuntai (N) 20 36 10.6. Naisten Sunnuntai (N) 8 36 9.6. Naisten Sunnuntai (N) 8 36
14.6. Perhemalja (J) 36 64 13.6. Perhemalja (J) 44 64 18.6. Perhemalja (J) 42 64 17.6. Perhemalja (J) 42 64
14.6. TawG Reikäpeli (J) 49 64 13.6. TawG Reikäpeli (J) 39 64 11.6. TawG Reikäpeli (J) 40 64 17.6. TawG Reikäpeli (J) 29 64
18.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 55 120 17.6. Aurinkomatkat seniorip. (M) 117 120 15.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 62 120 14.-15.6. Aurinkomatkat Senioripokaalit M/ 119 120
23.6. Marathon (J) 24 24 22.6. Marathon (J) 16 24 20.6. Marathon (J) 15 24 19.6. Marathon (J) 18 24
24.6. Juhannus Golf (J) 47 23.6. Juhannus Golf (J) 40 21.6. Juhannus Golf (J) 46 20.6. Juhannus Golf (J) 65
3.7. Kohinoor open (A) 93 120 6.8. Kohinoor open (A) 92 120 30.6. Kohinoor open (A) 46 120 29.6. Kohinoor Open (A) 82 120

7.7. Golf Center&OnG (A) 92 100 2.7. Junior Aluetour Länsi (A) 108 120
9.7. HML Lady Open (N/A) 70 100 14.7 HML LadyOpen (N/A) 57 100 7.7 HML Lady Open (N/A) 53 120
19.7. Juniorit Aluetour 5 Länsi (A) 127 13.7. Sandels Open (A) 79 120

8.7. Ladies Day (N) 33 100 21.7. Ladies Day, Gloria (N) 32 100 27.7. Leimanrakentajat Open (A) 121 120
24.7. Tiilaakso Open 94 110 22.7. Tiilaakso Open 95 110 3.8.  Tiilaakso Open 88 110 30.7. Senior Aluetour 3/Alue III (S/A) 93 120
31.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 128 30.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 120 28.7. Leimanrakentajat Open (A) 114 110 2.8. Tiilaakso Open (A) 113 120
8.8. Juniorien tukikisa (A) 60 120 14.5. Juniorien tukikisa (A) 44 120 5.-7.8. Juniorit Joukkue SM 128 160

18.8. Honda Open (A) 88 60 17.8. Honda Open (A) 108 110
12.8. Catmandoo Open (A) 65 110 15.8. Kantapankki Senior Open (S/A) 62 100

13.8. Volvo Wgolf (A) 79 92 1.9. Volvo Wgolf (A) 81 88 18.8. Birgitan Malja (J/N) 26
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 39 110 24.-25.8. TawG Mestis 151
15.8. Birgitan Malja (J/N) 22 40 28.8. Birgitan Malja (J/N) 23 50 19.8. Birgitan Malja (J/N) 31 40 31.8. Volvo World Golf Challenge (A) 101 108

11.9. Azores Golf (A) 122 110 15.9. Sepon Malja (J) 43 60
21.8.TawG Mestis / Miehet 113 100 20.8.TawG Mestis / Miehet 101 100 25.8.TawG Mestis / Miehet 108 120 5.10. Kinkku Scramble (A) 140 140
21.8. TawG Mestis/Naiset 21 100 20.8. TawG Mestis/Naiset 17 100 25.8. TawG Mestis/Naiset 15 120 12.10. Everybody (J) 84 144
4.9.Finnmatkat Open (A) 107 110 3.9.Finnmatkat WTour (A) 85 120
5.9. Kapteenin malja (J) 9 60
19.9. Sepon Malja (J) 37 60 18.9. Sepon Malja (J) 52 52 16.9. Sepon Malja (J) 52 100
25.9. Kolmen kentän scr. (J) 144 144 24.9. Tiilaakso Scramle (J) 134 144 19.5. Tiilaakso Scramle (J) 112 144
2.10. Kinkku Scramble (J) 88 144 1.10. Kinkku Scramble (J) 98 144 6.10. Kinkku Scramble (J) 110 144
9.10. Everybody (J) 96 144 8.10. Everybody (J) 102 144 13.10. Everybody (J) 80 144

Yhteenveto 1907 Yhteenveto 2221 Yhteenveto 1663 Yhteenveto 2246

Tawast Golf ry    Kilpailujen seuranta 2010, 2011, 2012, 2013

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan
katsaus
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muassa sillä, että Aurin-

komatkojen Senioripo-

kaalit – kilpailussa oli 

Tawastin vuoro järjes-

tää miesten kilpailu. 

Naisia on kyseisessä 

kisassa viime vuo-

sina ollut noin puolet 

vähemmän. Ilahdut-

tavaa oli kuitenkin huomata, 

että perinteinen Hämeen Sano-

mat Scramble houkutteli pelaa-

jia yhden heikomman vuoden 

jälkeen sankoin joukoin lähtö-

viivalle. Samoin hienoa oli, että 

omat mestaruuskisamme kiin-

nostivat jäsenistöä. 151 mesta-

ruuden tavoittelijaa eri sarjoissa 

on upea lukema!

Kentällämme pelattiin kulu-

neena kesänä myös yhdet 

arvokilpailut, kun juniorien 

joukkue-SM – mitalit ratkot-

tiin elokuun alussa. Allekirjoit-

taneen korviin kantautuneiden 

tietojen mukaan järjestelyt 

sujuivat todella hyvin, mistä 

täytyy antaa suuret kiitokset 

talkooväelle ja kyseisten kilpai-

lujen järjestelytoimikunnalle.

Uutena koko kesän kilpailuna 

yritimme lanseerata takavuo-

sina Hämeenlinnan seudulla 

suosittua Shoot Out – kisaa. Se 

ei kuitenkaan ottanut kunnolla 

tuulta siipiensä alle, joten ensi 

kesäksi pyrimme ideoimaan 

mahdollisesti jotain uutta. Ehdo-

tuksia saa esittää, niitä otetaan 

mielellään pohdittavaksi.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan 

kesäretkellä Tahkolla saimme 

idean uuden 14. väylän nimeä-

miseksi kyseiselle väylälle 

ensimmäisen hole-in-onen teh-

neen pelaajan mukaan. Tämä 

ehdotus saikin vihreää valoa 

hallituksen kokouksessa, nyt 

vain odotellaan, kenen nimi 

väylätauluun aikanaan raapus-

tetaan…

Viime vuoden tapaan alla on kil-

pailujen ja kilpailijamäärien ver-

tailutaulukko vuodesta 2010 

alkaen. Tästä suurkiitos Ans-

kulle!

Mikäli ihmeitä ei tapahdu, alle-

kirjoittaneen hiihtokausi alkaa 

vasta ensi vuoden puolella, riit-

tävän pohjoisessa kun en ehdi 

käymään marraskuussa ja jou-

lukuu menee lähes kokonaan 

etelän lämmössä. Toki jos 

pysyvä lumipeite marraskuun 

aikana näillekin leveysasteille 

saapuu ja latujen tekijät ahke-

roivat, sivakointia saattaa olla 

ohjelmassa aiemminkin. 

Sitä odotellessa lenkkeily täytyy 

hoitaa juosten. Joka tapauksessa 

kilpailu- ja tasoitustoimikunnan 

puolesta toivotan uutta golf-

kautta odotellessa itse kullekin 

oikein riemukasta talvea! ■

Lasse Karikoski
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Kirpputori

A lkukesän kauniina vii-

konloppuna Tawas-

tin senioritoimikunta 

järjesti golfkirppiksen klubita-

lon pihalla. Oltiin saatu paljon 

hyväkuntoista golftavaraa kuten 

vaatteita, mailoja, bägejä sekä 

kärryjä.

Kauppa kävi loistavasti ja kai-

killa oli hyvä mieli.  Oli kiva 

myydä kaunis pelipaita tai drai-

veri innokkaille ostajille. 

 

Mutta mitä tehdä ylijäämätava-

roille kirppiksen jälkeen ? 

Vaatteet toimitin Pelastusarmei-

jalle  - mutta golfvälineet…. kaa-

topaikalle…. ei !

 

Muutama vuosi sitten kierte-

limme mieheni Pinon kanssa 

Viroa ja Haapsalun läheltä ”löy-

simme” 9 reiän golfkentän. Sii-

hen piti tutustua paremmin.

 

Golfkentällä oli sellainen historia, 

että vuonna 2004 virvikiläinen 

Heikki Simoi-

nen toteutti 

unelmansa ja 

perusti golf-

kentän. Mie-

hensä kuoltua 

2010 Anja 

Simoinen jat-

koi projektia. Anjalla ei ollut 

mitään tekemistä golfin kanssa 

ennen sitä (lue lisää googlesta 

: Haapsalugolf – golf kenttä ter-

veellä järjellä – in Memoriam).

Anja on tarmokas nainen ja golf-

kentästä oli tullut hänelle hieno 

haaste.

 

Soitin sitten Anjalle ja kerroin 

meidän kirppiksestä ja olisiko 

hänellä tarvetta Tawast Gol-

fin kirppisvälineistä. Hän sanoi 

ottavansa ne avosylin vastaan 

ja sovimme tapaamisen noutoa 

varten.

Iso tila-auto tuli täyteen, olihan 

siinä yli 100 mailaa, 12 bägiä ja 

7 kärryä.

 

Loppukesästä sain Anjalta sähkö-

postia, missä hän kertoi ison kii-

toksen kera miten paljon välineet 

olivat tulleet käyttöön. Pystyttiin 

palvelemaan esim. työporukoita 

ja koululaisia.

 

Tuntui tosi hyvältä tietää, että 

välineet olivat vielä kerran tulleet 

hyvään käyttöön.

 

Anja lähetti myös terveiset sekä 

suurkiitokset tawastilaisille, jotka 

olivat mahdollistaneet uusia golf-

kokemuksia ja elämyksiä ehkä 

tuleville virolaisille golfareille.

 

Tawastin senioritoimikunnan 

puolesta kiitämme lahjoitta-

jia, täten saatiin hyvää mieltä 

monelle ihmiselle.

 

Seuraava golfkautta odotellessa 

– hyvää syksyä ■ 

Britta Stenius
Senioritoimikunnan jäsen

j

S

–

S

Pysy ajan tasalla ja ilmoita 
sähköpostiosoitteesi

Jatkossa myös senioritiedotteiden viestintä tapahtuu pääosin 
sähköpostilla, joten ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistoon 

tawast@tawastgolf.fi tai voit myös itse päivittää yhteystietosi 
nettiajanvarauksen kautta www.nexgolf.fi/tawg. 

Samalla kannattaa tarkistaa myös muut yhteystiedot!
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~  Pääruoka oman valintanne mukaan, lautastarjoiluna. 

~  Yli 9 hengen ryhmiä pyydämme tekemään ennakko-
 tilauksen ja ilmoittamaan pääruokavalinnat tilauksen 
 yhteydessä.

~ Menu sisältää kartanon alkoholittoman glögin 
 tervetulojuomana.

Ravintola on avoinna 14.11.-14.12.2013:
to 18-22, pe 18-24 ja la 16-24

Huom!: to 5.12. klo 18-24, la 16.11. klo 16-20, pe 6.12. 
klo 11-15 – pe 22.11. ja la 7.12. suljettu.

Pikkujoulumenu 42 € 
                 ~ lapset 4-12 v.         19 €

Kruununmylly, Vanajanlinnantie 4, Hämeenlinna
Pöytävaraukset: 03 6568200, katistenkartano@katistenkartano.fi 

www.katistenkartano.fi

TERVETULOA
PIKKUJOULUPÖYTÄÄN

14.11.-14.12.2013!

Alkuruokabuffet

Vihersalaattia
Sipuli-tomaattisalaattia

Kartanon rosolli
Sillicocktail

Marinoituja katkaravunpyrstöjä ja tillimajoneesia
Lämminsavustettua lohta ja kurkku-jugurttikastiketta

Kalkkunapastramia ja herukkahyytelöä
Katisten Kartanon joululeipää sekä fenkolinäkkileipää

Pääruuat

Punajuuririsottoa ja paistettua herkkutattia
Hauki-katkarapu-wallenbergare ja tillikastiketta

Haudutettua porsaan niskaa ja tryffelilientä

Jälkiruoka

Suklaakakkua ja aprikoosimoussea
Kahvi, tee

Menu

Pikkujoulupöytämme on katettu herkuttelijoille.
Tervetuloa nauttimaan Kruununmyllyn pop-up ravintolaan! 

Tawast Golfin jäsenkortilla 

-10% alennus Menusta!
(Kaksi henkilöä per jäsenkortti. Ei ryhmä-

varausten yhteydessä. Mainitse jäsenkortista 

tilauksen yhteydessä)
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Fillarantin
eläkepolkaisu

P ari päivää sitten klu-

bimme iki-ihana Ansku 

(Anja Larramäki) kyseli 

pientä fillarijuttua Tawastin 

Tuulet- lehteemme. No eihän 

siihen voinut sanoa muuta kuin 

tottakai! Kerroin Anskulle, että 

vaikka tuosta Rooma-Hämpton 

polkaisusta on ollut jo kosolti 

juttua kentällä ja klubilla, voin 

siitä jälkikirjoituksen vielä 

tehdä. Ajatukseni onkin tässä 

Välillä oli haastavammatkin päällys-
teet

nostaa joitakin yksityiskohtia 

ja sattumuksia matkan varrelta. 

Tarkempi kronologinen kuvaus 

löytyy netistä blogistani: Mat-

kablogi fillarilla Roomasta 

Hämptoniin (www.fillarantti.

wordpress.com). Halukkaat voi-

vat lisäksi tutustua aihepiiriin 

FaceBook-sivultani Fillarantti 

reissaa ja bloggaa.

Roomasta 
Hämptoniin
Kuten otsikko jo viittaa, jäin 

nyt loppukesällä eläkkeelle ja 

ajattelin käyttää vanhat & ker-

tyneet lomani sitä ennen vähän 

tavallisuudesta poiketen. Toki 

ensin mietin haluanko uhrata 

puolitoista kuukautta golfaikaa, 

koska reissuni ajoittui 20.4.-

6.6.2013 ajalle. Tavanomaisen 

sadan kierroksen sijasta tälle 

kaudelle golfkierroksia onkin 

syntynyt vain 76 kappaletta, 

mutta sitä vastoin pyörän satu-

lassa olen istunut noin 8200 km 

alkukeväästä tähän saakka. 

Alkuidean reissuun sain kah-

delta tunnetulta fillarimieheltä. 

Luin muutamia vuosia sitten 

kansanedustaja Osmo Soinin-

vaaran kirjan Fillarilla Nizzaan 

(2008). Reitin alkupääksi valit-

sin Nizzan sijasta Rooman, elä-

mäntapapyöräilijän Matti Rämön 

tekemän reissun pohjalta. Matti 

tosin ajoi Suomesta Roomaan ja 

jatkoi vielä Afrikkaan ja toista 

reittiä takaisin (Matti Rämö: Ren-

gasrikkoja Saharassa, 2009). 

Koska reissuni alku ajoittui Suo-

men viileään kevääseen, käänsin 

Matin reitin päinvastoin lähinnä 

ilmastollisista syistä.

Matka taittui yhteensä kymme-

nen maan läpi. Ajoin Italiasta 

ensin mantereen poikki yli Apen-

niinien, mikä olikin heti alussa 

kovempi jobi kuin konsanaan 

myöhemmin Alppien ylitys. Ihan 

lumirajalle piti nousta kolmen 

ensimmäisen ajopäivän aikana. 

Italiasta matka jatkui kauniin 

Slovenian läpi Itävaltaa ja Unka-

ria koukaten Slovakiaan. Slova-

kiassa tuli seurattua mm. pari 

Suomen ottelua Jääkiekon MM-

kisoista. Slovakian jälkeen oli 

vuorossa pitkä liki tuhannen kilo-

metrin polkeminen läpi Puolan 

etelästä pohjoiseen. Valko-Ve-

näjän kautta olisi ollut oikoreitti 

Baltiaan, mutta viisumin puute 

esti sen. Loppumatka oli Liettua, 

Latvia, Viro ja Tallinnan lautalla 

Suomeen ja pienen lisämutkan 

kautta Hämeenlinnaan, missä 

Hämeen Sanomien kuvaaja ja 

parikymmentä tuttua olivat vas-

tassa torilla.
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Adrianmeren lämmössä.

Hiukan tilasto-
yhteenvetoa
Kilometrejä kertyi pyöräni mitta-

riin yhteensä 4132 km. Matka-

päiviä oli yhteensä 47, joista 40 

olivat ajopäiviä. Tavoitteeni oli 

pitää aina yksi välipäivä viikossa, 

mikä onnistuikin aika hyvin. 

Ainoastaan Puolassa tuli ajet-

tua yhdeksän päivää putkeen. 

Keskimääräinen ajopäivää kohti 

laskettu matka oli 103 km, vaih-

dellen noin 70-170 kilometriä 

päivässä. Satulassa istuin noin 

5-6 tuntia päivässä yhteensä 

noin 228 tuntia (koko matkan 

keskinopeus oli 18,1 km/h). 

Pyöräilijän motto – Ei ylämäkeä 

ilman alamäkeä – toteutui myös 

kiitettävästi. Reitinsuunnittelussa 

käytin apuna RidewithGPS-ohjel-

maa, joka laski myös nousu- ja 

laskumetrit näyttäen samalla rei-

tin profiilin. Roomasta Hämpto-

niin oli nousua 36 065 metriä ja 

laskua 36 009 metriä, joten 59 

metriä ylämäkeen tultiin. Pahim-

mat nousut olivat yli 20%. Se oli-

kin käytännössä raja, minkä 

pystyi pienivälityksellisellä 24 

vaihteisella hybridipyörällä pol-

kemaan noin 3-5 ilometrin tun-

tivauhtia. Muutamassa edellistä 

jyrkemmässä ”seinässä” oli pakko 

taluttaa tai oikeastaan työntää 

pyörää ylöspäin. Alaspäin tul-

tiinkin sitten vauhdilla. Yhdis-

telmäni paino oli noin 125 kiloa 

(kuski liki 95 kg, fillari 16-17 kg 

ja päällä tykötarpeita noin 13-14 

kg). Paras mittariin rekisteröity-

nyt alamäkinopeus oli 58 km/h. 

Vapaalla laskulla nopeus olisi 

helposti ollut ainakin noin 70 km 

tunnissa, mutta iän myötä olen 

tullut entistä varovaisemmaksi, 

joten Insera Xross-pyöräni tehok-

kaat levyjarrut olivat kovilla lukui-

sissa serpentiinilaskuissa. 

Majoitusmuodon päätin jo ennen 

reissua. Hotelli tai muu vastaavan 

tasoinen yöpymismuoto. Käytin 

koko matkan ajan Booking.com-

varausta. Minulla oli mukana 

Ipad, jolla suunnittelin reitin, 

tein hotellivaraukset ja kirjoitin 

blogia muutaman päivän välein. 

Majoituksia kertyi kaiken kaikki-

aan 46 yötä. Reissun yksi iloinen 

yllätys oli majoitusten edulli-

suus, mikä johtui ajankohdasta 

ja reittimaiden hintatasosta. Kes-

kihinnaksi muodostui vain noin 

24 euroa yötä kohden (vaihtelu-

väli oli 8-39 euroa). Ei siis enää 

telttaa reissuun! Lisäksi olin aika 

tarkka siitä, että hotellissa piti 

olla ilmainen wifi-yhteys. Myös 

elektronisten laitteiden lataukset 

ym. sujuivat sisämajoituksessa 

paremmin kuin teltassa.

Matkakaverit
Matkakaverini olivat pikkuG 

koko reissun ajan ja ystäväni 

Rauli Nummenmaa Latviasta 

alkaen. Moni on ihmetellyt tuota 

yksin ajamista. Itse olen tullut 

siihen tulokseen, että asialla on 

puolensa. Pitkä reissu vaatii pit-

kää pinnaa ja luonteenlaadultaan 

sekä ajo-ominaisuuksiltaan tasa-

vertaista kumppania. Eikä tuolla 

reissulla yksin tarvinnut olla. Fil-

laristin on helppo saada kontak-

teja. Vähän väliä oli kyselijöitä 

ja kannustusta matkan varrella. 

Lisäksi sosiaalinen media, blogi 

ja Facebook olivat oiva keino vuo-

Adrianmeren lämmössä.
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rovaikutukseen matkan aikana. 

Ja pitihän vaimolle soitella päivit-

täin.

Entä sitten mystinen pikkuG, jota 

olen blogipostauksissani pilkan-

nut ja kehunut? PikkuG on Gar-

min 800-polkupyöränavigaattori, 

mistä tuli tärkeä matkakaverini 

hyvässä ja joskus pahassakin. 

Välillä se kierrätti useamman 

kymmenen kilometrin lisälenk-

kejä ennen kuin opin tuntemaan 

sen sielunelämän paremmin. 

Kaupunkien keskustoissa pik-

kuG oli parhaimmillaan. Se löysi 

varatun hotellin ja osasi ohjata 

ulos isostakin kaupungista ulos-

menoreitille. Mutta maantiellä en 

juurikaan uskaltanut käyttää sitä 

navigoinnissa. Sen verran inno-

kas se oli tarjoamaan jotakin pik-

kutietä ihan ”piruuttaan”, joten 

yleensä vain seurasin pikkuG:n 

karttanäkymää. Lisäksi minulla 

oli mukana karttalehtikopiot 

(1:800 000) koko alkuperäisestä 

reittisuunnitelmasta.

Sattuu ja tapahtuu
Eikös tuo lause ollut HIFK:n jää-

kiekkojoukkueen tunnuslause 

jonakin vuonna? Sattui sitä 

Rooma – Hämpton-reissullakin 

yhtä sun toista! Kokonaisuutena 

reissu onnistui yli odostusten. 

Pyörä pelasi ja mieskin aika hyvin. 

Ainoa oikea fillarihaaveri tuli vas-

taan kuusi kilometriä ennen mil-

joonakaupunki Vilnan keskustaa. 

Olin ajanut noin sata kilometriä 

lähes koko matkan sateessa. Vil-

naan saapuessa vettä tuli saa-

vikaupalla ja koko asfaltti oli 

parin sentin vesikerroksen peit-

tämä. Kuului hírveä rysäys, kun 

takapyörä putosi parinkymme-

nen sentin syvyiseen sadevesi-

viemärimonttuun. Ensi ajatus oli, 

että nyt hajosi koko pyörä. Tar-

kuivattelemaan varustukseni rau-

hassa hotellissa.

Rauli Vilanissa ja 
Fillarantti Livanissa
Tämä navigointihölmöily kytkey-

tyi pikkuGeehen, mutta poliittisen 

vastuun kannan itse. Rauli Num-

menmaa oli tullut Latvian Dauka-

vpilsiin matkakaverikseni Riiasta 

käsin ajamalla. Hän oli pudotta-

nut pyörälaukkunsa matkan var-

rella Jekabpilsiin ja poliisiasemalta 

oli tullut tieto laukun löytymi-

sestä. Rauli lähti hakemaan lauk-

kuaan ja sovimme  treffipaikaksi 

pienen Vilani-nimisen kaupungin. 

Itse ajelin pikkuGeen avustamana 

sinne tai ainakin luulin niin. Olin 

erehdyksessä naputellut paikka-

kunnaksi Livanin. Matka täsmäsi 

mutta suunta ei. Muutaman ker-

ran jo matkan varrella ihmettelin, 

että nyt tuulee vähän eri suun-

nasta, mutten kiinnittänyt siihen 

suurempaa huomiota. Vasta Liva-

nissa illalla todellisuus löi nyrkillä 

Fillaranttia turpaan. Eroa paikka-

kuntien välillä oli 70-80 km eikä 

noissa nimissäkään ollut kovin 

suurta eroa! No seuraavana päi-

vänä treffimme sitten osuivat 

yksiin Latvian Madonassa.

Fillarantti Puolan 
telkkarissa
Pienessä Poniatowesin kaupun-

gissa Puolassa oli hauska sat-

tumus tai oikeastaan kaksikin 

samalle päivälle. Sunnuntai-il-

tapäivällä 19.5. 2013 jossakin 

matkan varrella pysähdyin otta-

maan valokuvia hääseurueesta. 

Olivat ilmeisesti jotakin julki-Kauden avausrundi Otepäässä.

kempi tarkastelu 

osoitti, että vain 

rengas oli täräyk-

sestä räjähtänyt. 

Ei siinä auttanut 

muuta kuin kään-

tää pyörä nurin 

niskoin jalkakäy-

tävälle ja kaato-

sateessa asentaa 

uusi sisärengas 

paikalleen. Vaih-

toehtona olisi 

ollut taluttaa kuu-

tisen kilometriä 

pyörää hotelliin. 

Onneksi Vilnassa 

oli välipäivän 

paikka ja pystyin 
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moita, koska paikalla oli myös 

tv-kameramies. Paikallinen tapa 

oli, että ajotien toiselle kaistalle 

oli pystytetty tarjoilupöytä, mikä 

oli täynnä juotavaa ym. Sulha-

nen ja morsian ottivat ensimmäi-

set naukut ja toivat hääautonsa 

takakontista lisää tavaraa pöy-

dälle. Sen jälkeen oli muiden vie-

raiden vuoro yhtyä ilonpitoon. 

Kun menin fillarikuteissani napsi-

maan muutaman kuvan tapahtu-

masta, tuo tv-kameramies unohti 

hääseurueen ja alkoi kuvata Fil-

laranttia. No jatkoin matkaani, 

mutta Tukan-hotellissa , jonne 

illalla ajoin, tilanne oli noteerattu. 

Olivat ilmeisesti nähneet tapah-

tuman televisiosta. Siellä oltiin 

niin ”täpinöissä”,että piti posee-

rata eri ihmisten kanssa hotellin 

nimikyltin alapuolella ym.

Toinen saman päivän sattumus 

oli sinällään hauska, mutta siinä 

menetin ajolasini. Pysähdyin aut-

tamaan viehättävää naispyöräi-

lijää, jolla oli ongelmia pyörän 

ketjujen kanssa. Vaihteisto oli 

vähän vääntynyt ja pudotti ket-

jua pois päältä. No herrasmie-

henä otin ajolasit päästäni pois 

ja autoin ketjut paikoilleen. Aje-

limme sitten yhdessä muutamia 

kilometrejä varmuuden vuoksi. 

Jossakin vaiheessa erkaannuttu-

amme huomasin, että ajolasini 

eivät olleetkaan päässäni. Ajoin 

matkan takaisin ja yritin etsis-

kellä, mutta jonnekin ne olivat 

pudonneet ilmeisesti sivulaukku-

jen päältä. No hyvä mieli jäi kui-

tenkin auttamisesta!

No sentään vähän 
golfiakin...

Eihän sitä golfari malta golfkent-

tiä kiertää! Matkan varrella osui 

muutama golfkenttä reitille tai 

sen lähelle. Muistini mukaan 

ensimmäinen klubivierailu oli jo 

Italiassa Adrianmeren puolella. 

Vapaapäivänä ajelin muutaman 

kymmenen kilometrin päässä 

sijaitsevalle Rimini Golf Clubille. 

Ajoin fillarilla pyöräkuteissa suo-

raan ykköstiin viereen, minne 

klubilta kiirehti siististi pukeu-

tunut herrasmies vähän huoles-

tuneena katsomaan mitähän on 

tekeillä. No asia selvisi, kun ker-

roin olevani suomalainen gol-

fari nyt vaan vähän eri puuhissa 

haistelemassa klubin ilmapiiriä. 

Hymyssä suin herra toivotti ter-

vetulleeksi seuraavalla kerralla 

pelaamaan!

Toukokuun alkupuolella aje-

lin tänä Shengen-sopimuksen 

aikana kohti Slovakiaa parhaim-

millaan kolmen valtion tahtia 

vuorokaudessa. Sloveniasta Itä-

valtaan, sieltä Unkariin ja taas 

takaisin ennen Slovakiaan siirty-

mistä vielä Itävaltaan. Itävallassa 

poikkesin kahville paikalliselle 

kauniille Neusiedler Seen Golf 

-klubille, missä pelihommat oli-

vat täydessä käynnissä.

Kolmas golkenttäkäynti parin esi-

leikin jälkeen tuotti jo tuloksen. 

Ajoimme ystäväni Raulin kanssa 

Viron Otepäähän, missä pidimme 

välipäivän. Heti illalla piti pol-

kaista katsomaan, mikä tilanne 

on Otepää Golfissa. Varasimme 

kierrosajan seuraavalle päivälle 

ja vuokramailoilla ja pyörähanska 

kädessä tuli lyötyä kauden avaus-

kierros 2.6. 2013. Lämpöä oli 

+26 C, mutta kenttä oli ajan-

kohtaan nähden aika heikossa 

kunnossa. Tapasimme klubilla 

Kauhasen Riston, joka toivotti 

Aaltosen Heikille ja muille senio-

rireissun tawastilaisille terveisiä!

Sattuihan sitä paljon 
muutakin
Paljon olisi muutakin kerrottavaa, 

mutta sihen ei tällä kertaa aika ja 

palstatila taida riittää. Reissuni 

viimeiseen yhtenvetoblogipos-

taukseen olen noita sattumuk-

sia koonnut. Sieltä voi katsoa 

vaikka,  mitä tapahtui moottori-

tietunnelin naarauksessa tai Flo-

renzina-rouvan kohtaamisessa. 

Entä mitä kylän pappi ja Ääne-

kosken Huiman ex-pelaaja teki-

vät Sloveniassa tai pizzaa Bella 

Italianon tapaan Unkarissa? Pieni 

pätkä tuli taitettua olosuhteiden 

pakosta junallakin ja pari kertaa 

seikkailtua lossilla etc. etc.(www.

fillarantti.wordpress.com).

Sen verran hyvä muistijälki tuosta 

reissusta jäi, että mikäli vaan ter-

veyttä riittää, ensi vuonna pitää 

ottaa uusiksi! Suunnitelmia on jo 

muhimassa. Jospa sen tekisi nyt 

niin, että lähtisikin reissuun Suo-

mesta käsin golfkauden loppu-

vaiheessa ja ajaisi kohti etelän 

lämpöä. Mutta se on sitten uusi 

tarina. ■

Antti Punkari
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Talviharjoittelu sisähallissa 
talvikaudella 2013-2014
HALLI AVOINNA 1.11.-30.4. PÄIVITTÄIN KLO 8.00-22.00

SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN HENKILÖKOHTAISEN AVAINKORTIN 
LUNASTAMISTA 60€ KOKO KAUSI. AVAINKORTIT NOUDETAAN HALLIYHTIÖN 
TOIMISTOLTA (osoite Kiekkoritarinkuja 3 A , Hämeenlinna ma-pe klo 9.00-15.00). 
HALLIN KÄYTTÖMAKSU LASKUTETAAN KEVÄTTALVELLA.

LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN VARAUSKALENTERI LÖYTYVÄT 
MYÖS OSOITTEESTA WWW.TAWASTGOLF.FI.

Opetustoiminta hallissa
JUNIORI-IKÄISTEN TALVIHARJOITTELU
JUNIOREILLE HARJOITUKSIA USEANA KERTANA VIIKOSSA, HARJOITUKSET ALKAVAT JOULU-
KUUN ALUSTA.
TIEDUSTELUT RYHMISTÄ NOORA LAVONEN noora.lavonen@luukku.com 

SENIOREIDEN TALVIHARJOITTELU
Pro Hannu Kuussaaren ohjattu valmennus alkaa tiistaina 7.1.2014 ja torstaina 9.1.2014. 
Harjoitellaan kahdessa ryhmässä ja harjoituskertoja on 10, jolloin valmennus päättyy  
maaliskuun puolivälissä. 
Valmennuksen omavastuu on 50€ eli vain 5€ 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.

NAISTEN TALVIHARJOITTELU
Talvikaudelle on Tawastin naisille varattu oma harjoitusvuoro 
hallilta sunnuntaisin alk. 12.1.2014 klo 18.00-19.30 
(vuoro on ns. Keltainen vuoro eli hallissa saattaa olla muitakin 
treenaajia)

PRON OPETUSTUNNIT
Kokoa oma harjoitusryhmä tai tule yksityistunnille.
Harjoitukset sovitaan hallissa vapaana olevien aikojen mukaisesti.

Yhteydenotot PGA Pro Hannu Kuussaari 040 506 2977.

i.iii..
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TawG Pro Shopissa joulumyynti  

Lisäksi myynnissä kirja Onnistumisen taito - 7 väylää parempaan golfi in 

ja bisnekseen, kirjoittanut Tawast Golfi n jäsen Matti Hakanen.

Tervetuloa ostoksille!

Muina aikoina gsm 040 506 2977 / Hannu Kuussaari.

rempaan golfiin

Avoinna: Perjantaina 13.12. klo 15-18

  Lauantaina 14.12. klo 10-14

  Sunnuntaina 15.12. klo 15-18 

Paljon tuotteita alennettuun hintaan mm.
• bägejä -30-50 %    • driverit, väyläpuut, 

• wedget -40 %    • hybridit -30-40 % 

• putterit -40 %    • tekstiilejä -50-70 %

• loput mailasarjat -40 %   • loput kengät -40 %

Pullerihallin viikkovaraus - 2013/2014
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo
Jakso Jakso
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 TawG 09:00-09:30
09:30-10:00 Tiger 09:30-10:00
10:00-10:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit TawG TawG 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 7.1.-14 Alkaa 8.1.-14 9.1.-14 parillinen vko Tsempit Tawg 10:30-11:00
11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit alk. 29.11.-13 Tawg Tiger 11:00-11:30
11:30-12:00 AGK JT Tawg 11:30-12:00
12:00-12:30 AGK JT Tsempit 12:00-12:30
12:30-13:00 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK JT AGK 12:30-13:00
13:00-13:30 7.1.-14 Alkaa 9.1.-14 Haastajat 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 15:00-15:30
15:30-16:00 15:30-16:00
16:00-16:30 16:00-16:30
16:30-17:00 16:30-17:00
17:00-17:30 AGK JT Tsempit 17:00-17:30
17:30-18:00 Tytöt AGK JT TawG AGK 17:30-18:00
18:00-18:30 Tytöt AGK JT Tsempit TawG Haastajat Ladygolf 18:00-18:30
18:30-19:00 Tytöt TawG Tawg Pikkujunnut AGK MP Tawg 18:30-19:00
19:00-19:30 Naisryhmä Tsempit Naisryhmä 24.1.-14 Alk. 12.1.-14 19:00-19:30
19:30-20:00 AGK Tawg Alkaa 8.1.-14 AGK MP 19:30-20:00
20:00-20:30 Naisryhmä Naisryhmä 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
Täysin varattu Osittain varattu, ryhmä n. 6 hlö joilla etuoikeus greeniin. 

Muut harjoitusvuorot täysin vapaita, Huom! Pro-tila ensisijaisesti seurojen golfopettajien käytössä!
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Tawast Golf kiittää 
yhteistyökumppaneitaan 

golfkaudesta 2013
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Kypros 
Pafos 

Portugal 
Vilamoura 

UUTUUS ! 
Eu :n puoleinen Kypros ! Helmi-
kuun loppu ja maaliskuun alku. 

Lähde kokemaan Välimeren 
kirkkaimmat vedet, upeat 

Golfkentät ja fantastinen hotelli 
Alexander the Great. 

Matka sisältää : 

-lennot 

HotelAlexander the Great****+. 

erinomainen buffet aamianen 

5 greenfeetä  ,varatut ajat 

lentokenttä- ja golfkenttä 
kuljetukset, 

Elea Golf, Secret Valley Golf, 
Afrodites Hills Golf, Minthis 
Hills Golf 

Hinta alk.  1495€ 

 

Aito klassikko ! 

Matkapaketti sisältää : 

Lennot, majoitus, buffet-aamiaiset 
5 greenfetä, kaikki kuljetukset. 

Upeat kentät, erinomainen 
ilmasto, hyvä ruoka, mitäpä 
lomalla voi  muuta toivoa. 

LÄHTÖPÄIVÄT : 

08.03.2014 

15.03.2014 

22.03.2014 

29.03.2014 

10.04.2014 

17.04.2014 

24.04.2014 

Hinnat alk. 1395 € 

Hanen 
kevään  
2014 

matkat 

Afrodite Hills Golf 

  
GMV GOLFLOMA OY 

0405166406 
www.golfloma.com 

Mitä Tawast Golf 
tarjoaa 2014?

● Aktiivista seuratoimintaa upealla juuri peruskorja-
tulla 

golfkentällä ja golfklubilla

● Tilat golfin harjoittelemiseen ympäri vuoden

● Helpon tien golfin aloittamiseen

● Valmennusta kaikille pelaajille

● Aktiivisen ja hyvin toimivan junioritoiminnan

● Kilparyhmiä tehoharjoitteluun

● Harrastustoimintaa

● Aktiivisia toimikuntia seuratoiminnan kehittämiseen

● Avoin golfyhteisö mahdollistaa antoisat kierrokset 
vieraassakin peliseurassa

● Golfyhteisön, jossa sinä ja perheesi viihdytte

● Oman korkeatasoisen ravintolan oheispalveluineen

TAWAST GOLF: 
Klubi, kaverit ja seurahenki

TERVETULOA MUKAAN!

Hole In Onet 

2 0 1 3
27.6.  TimoHuhtinen väylä 9

17.7.  Leena Valli väylä 9

20.7.  Janne Englund väylä 7

22.7.  Taru Vainio väylä 7

15.8. Antero Teno väylä 9

4.9. Harri Mäenpää väylä 11

7.9. Anna-Maija Pennanen väylä 7

22.9. Tapio Mäkelä väylä 9
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Everybody päättäjäisten palkintojen 
jaossa ladykapteeni Auli Ahopalo ja 
kapteeni Marko Helén.

Oona Kuronen, vuoden kehittyjä.

Tuomas Nukari palkittiin vuoden
juniorina.

Tulossatoa 
              kaudelta 2013
TAWAST GOLFIN MESTARUUS-
KILPAILUT 24. - 25.8. SCR 

Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Tuomas Nukari  220
II.  Marko Helén  223
III. Santtu Malin  224

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.   Marika Ollikka  154
II.  Liisa Hänninen  209
III. Assi Salvisto-Suominen 210

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.   Anita Mäkelä  184
II.  Riitta Andersin  187
III. Maritta Korkia-Aho 189

Naisseniorit 60v/36 r.
I.   Sisko Partanen  189
II.  Aila Hossi  199
III. Merja Miettinen  201

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Jari Kettunen  159
II. Harri Mäenpää  178
III. Jari Varmiola  178

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.   Toivo Pönni  160
II.  Hannu Ossi  168
III. Heikki Vehkaperä  172

Miesseniorit 70-v./ 36 r.
I. Martti Hossi  182
II. Voitto Järvelä  182
III. Armas Loponen  188

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.   Mika Tamminen 166
II.  Samuel Sjövall  168
III. Mikko Saarela  169

Juniorit alle 18-v./ 36 r.
I.   Petteri Virta  191
II. Aarne Vuoristo  194
III. Peppi Hälvä  201

TawG REIKÄPELIMESTARUUS SCR 
Jaettu I. Jussi Rouhento / Marko Helén
 
TawG REIKÄPELIMESTARUUS HCP
I.  Jyrki Malin
II. Veikko Vuoristo

PERHEMALJA 
(Marjaana & Pekka Saares kiertopalkinto)
I.  Riitta Andersin & Jari Kettunen
II. Anna-Maija Mikkotervo 
& Pekka Nenonen

BIRGITAN MALJA 
(Lars Korgius -kiertopalkinto)
I.  Britta Stenius   35 p.
II. Riitta Tuorila   34
III. Rakel Marin   32

SEPON MALJA 
(Seppo Nenonen -kiertopalkinto)
I.  Raimo Sintonen 39 p.
II. Jari Palo 39
III. Kari Nylander 38

EVERYBODY GREENSOME
I. Ville ja Otto Kuronen 38 p.
II. Tommi Piitulainen 
ja Vesa Virtanen 36
III. Kiki ja Reijo Pekarila 36

MARATHON 72r
SCR Santtu Malin  brutto   291   
HCP Santtu Malin  netto    287

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ 
PALKITTUJA:

TOPIN JUNIORIPOKAALI 
kauden päättyessä alin hcp/juniori 
(Toivo Pönni kiertopalkinto)
Santtu Malin +0,4

VUODEN JUNIORI  
(Kellokeskus Laine kiertopalkinto)
Tuomas Nukari

VUODEN KEHITTYJÄ
Oona Kuronen

SEPON LAUTANEN
Heikki Aaltonen

Suomen Mestari ja TawG mestari mie-
het 65 v. Toivo Pönni.





Tawast Golf kiittää kuluneesta 
kaudesta  ja toivottaa hyvää 

Golfvuotta 2014!

Tawast Golf löytyy myös Facebookista ja Twitteristä.


