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K ausi on jo melkein ohi, 

mutta kenttää pidetään 

avoinna talviviheriöille 

aina pysyvän lumen tai pakka-

sen tuloon saakka. Nyt on kui-

tenkin aika tehdä yhteenveto 

kaudesta 2014.

Kenttä avattiin kesägriineille 

ennätysaikaisin jo 17.4.2014 

ja kesägriinit suljettiin 30.10. 

Kausi on siis ollut jälleen ker-

ran varsin pitkä ja pelikierroksia 

kertyi hieman yli 30 000. Pitää 

toki muistaa kylmä kesäkuu ja 

sen vaikutukset kierrosmää-

riin. Voidaan kuitenkin todeta, 

että kun sää oli suosiollinen 

oli kenttä aika täynnä.  Kentän 

käyttöaste on kesäpäivinä var-

sin korkea, mutta siitähän sen 

tietää, että kenttä on hyvä, kun 

pelaajia on paljon.

Yhtiön Green fee -tulot ylitti-

vät edellisen vuoden toteuman 

vaikka vieraspelaajien määrä oli 

hieman edellisvuotta pienempi. 

Kierrosmäärää ja green fee 

–tuloja verratessa voimme huo-

mata, että vieraspelaajan mak-

saman  keskimääräisen green 

feen hinta on hieman korke-

ampi kuin aikaisempina vuo-

sina. 

Yhtiön selkeä tavoite on, että 

osakkaan maksama laskennal-

Kausi 
2014

linen kierroshinta on kaikista 

edullisin tapa pelata Tawast 

Golfissa. Osakkaiden jälkeen 

seuraavana edullisimman peli-

tavan tulee olla vuokrapelioi-

keus ja tämän jälkeen jäsenet 

ja lopulta muut vieraspelaajat.  

Haluan kuitenkin korostaa, että 

Tawast Golf on avoin kaikille 

pelaajille, mutta hinnoittelussa 

huomioimme ensisijaisesti ken-

tän omistajat ja muut ns. sitou-

tuneet pelaajat. 

Ravintolan 
toinen vuosi

Ravintolatoiminta jatkui niin 

ikään hyvänä menneenä 

kesänä, mutta kylmä kesäkuu 

jättää myynnit hieman edel-

lisvuotta pienemmäksi.  Kulu-

puolella pysyttiin varsin hyvin 

budjetissa ja alustavan ennus-

teen mukaan toiminta näyttää 

olleen mukavasti plussan puo-

lella. Ravintola sai lisäksi run-

saasti positiivista palautetta ja 

tästä on taas hyvä jatkaa kehit-

tämistä kohti ensi vuotta.

Menneen kauden talousennuste 

osoittaa, että yhtiön talous on 

edelleen hyvällä mallilla ja suu-

rempia investointeja ei ole tar-

vetta tehdä ainakaan ensi 

kaudelle. 

Kaiken kaikkiaan vuosi oli hyvä 

ja kenttä oli huikeassa kun-

nossa läpi kesän. Nyt syksyllä 

tehdyt pienet korjaustoimen-

piteet tiipaikoilla 1, 7, ja 9. 

pitävät osaltaan huolen, että 

kenttä on ensi vuonna entistä-

kin parempi. Kentän hoidossa 

ollaan menty eteenpäin isoin 

harppauksin ja kenttämme kes-

tää nyt kunnonkin puolesta ver-

tailun lähinaapuriin. 

Uuden kauden suunnittelu on 

jo aloitettu ja kauden 2016 

lyöntipelin SM-kilpailuiden val-

mistelutkin on jo saatu käyn-

nistettyä, mutta nyt on hyvä 

hetki aika vähän huokaista gol-

fin osalta. Kiitos kaikille pelaa-

jille ja yhteistyökumppaneille 

sekä henkilökunnalla hienosta 

kaudesta! ■

Lauri Manninen

Pä
äk

irj
oit

us
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S uomen golfliiton jäsen-

määrä putosi kuluneena 

vuonna edelliseen vuo-

teen verrattuna. Miinusmerk-

kinen kehitys oli ensimmäinen 

laatuaan kotimaisen golfliiton 

historiassa. Kasvu on hiipunut 

vuosia ja edellisvuoden muuta-

man jäsenen kasvu kääntyi tänä 

vuonna noin 1.500 jäsentä pak-

kaselle. Syitä on haettu lajisuo-

rituksen aikaavievästä kestosta 

ja vaihtoestoisten lajien mää-

rän kasvusta. Selityksinä on 

golfmedioissa ja klubipuheissa 

esitetty myös kansantalouden 

yleistä tilannetta, lajin uudis-

tumisen puutteita sekä satun-

naispelaajien passivoitumista 

Puheenjohtajan
corneri

itse maksusuoritusta 

kohtaan. Ja miksei myös 

jäsenyysvaatimukset tai 

golfosakkeen omista-

misen problematiikka / 

houkuttelevuus ole sopi-

vissa tilanteissa saatu 

paketoitua jäsenmää-

rän laskun taustalle. 

Mielenkiintoisimpia 

selityksiä ovat kuiten-

kin muista palloilula-

jeista tuttu maininta 

sekä brändääjien mie-

lilause, että ”tuote ei 

ole kunnossa”. Tuo-

reiden syksyn 2014 lukujen 

mukaan golfliiton koko maan 

jäsenseurojen yhteenlaskettu 

jäsenmäärä oli 142.778. Las-

kutrendi ikävä kyllä jatkuu. 

Ainakin se jatkuu ilman seuro-

jen ja liiton aktivoitumista sekä 

myyntityötä.

Ongelmanratkaisua vähek-

symättä voidaan todeta, että 

olkoon syy joku näistä tai kaikki 

yhdessä, niin Tawast Golfissa 

jäsenmäärän kehitys oli päin-

vastainen. Kasvua viime vuo-

teen verrattuna oli 32 jäsenen 

verran. Ilman panostusta ja 

työtä jäsenmäärämme kehitys 

noudattelisi koko maan lukuja. 

Jäsenmäärä tätä kirjoitettaessa 

on muuten 1154. Puhtaasti 

määrämielessä sen voidaan 

todeta olevan linjassa verrok-

kikenttiin. Tarkoittaa sitä, että 

uudet jäsenet ovat lämpimästi 

tervetulleita. Myös ja erityisesti 

Tawast Golfiin. 

Jäsenmäärä sinänsä kertoo 

kenttäyhteisöstä vain vähän. 

Tärkeämpää on pureutua ken-

tän profiloitumiseen versus 

erilaisten jäsenryhmien mää-

rän kehityksen. Päivän selvää 

kuinka seuran tulopuoli elää 

maksavista jäsenistä. Aktiivi-

sella ja eläväisellä seuralla on 

kuluja jäsenistönsä palvelusta. 

Osa kuluista on lähes kiinteitä 

(esim. golfliiton maksut) ja osa 

taasen muuttuvia kuluja seuran 

aktiivisuuden asteen mukaan. 

Tawastissa seuran tulot ja 

kulut ovat olleet tasapainossa 

ja haluttua aktiivisuutta seura-

työssä on tavoitettu. Tasapai-

noa tulee vaalia myös jatkossa. 

Paras tekijä yhtälölle ovat tyyty-

väiset jäsenet.

Suomesta maailmalle ponnista-

neiden kilpagolfareiden terävin 

kärki on niittänyt satumaisen 

kovaa tulosta kuluneen vuoden. 

Toistuvasti liian vähälle huomi-

olle jää moni kovista kilpagolfin 
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nimistä, kun huomio keskittyy 

ymmärrettävästi keihään kär-

keen. Menestyksen lisäksi myös 

kilpagolfin seuraaminen on 

kuluneen kauden aikana eden-

nyt täysin uusiin sfääreihin. 

Sosiaalisen median avulla reaali-

aikainen seuranta oman suosik-

kipelaajan jokaisesta lyönnistä 

ja pallon makuusta on mahdol-

lista myös työpäivän tai omien 

pelien aikana. Palstatilasta ja tv-

ajan kasvusta nyt puhumatta-

kaan. Työpaikkojen ei-golfaavat 

kollegat kertailevat maanantai-

sella aamukahvilla Mikko Ilosen 

lähestymislyöntiä, viikonlopun 

isojen kisojen loppuratkaisuja 

sekä pelaajien sijoituksia maa-

ilmanlistoilla. Aikaisemmin vain 

lajifanaatikkojen puheenaiheena 

olleet teemat ovat mukana 

entistä laajemman kansanjou-

kon puheissa. Täydellistä suur-

lähettilään markkinointityötä 

kotimaisilta kilpagolfareilta niin 

koko lajille, sille jäsenmäärän 

kehitykselle, kuin juniorityölle 

jne. Arvostan. ■

Jussi Rouhento

5
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“pulkassa”
Kausi

E nsilumi tuli ja suli, aina-

kin omalta osalta kausi 

on nyt pulkassa. Toki 

kenttä on auki vielä innokkaim-

mille pelaajille talvigriinein.

Kiitos kuluneesta kaudesta jäl-

leen kerran mahtavalle jäse-

nistölle, teidän kanssa on kiva 

viettää aikaa kentällä, klubilla 

ja erilaisissa tapahtumissa, lois-

toporukkaa… kiitos.

Suuri kiitos myös arvostetusta 

huomiosta eli Sepon lautasesta, 

valitettavasti en päässyt itse sitä 

vastaanottamaan kun Players 

Tourin finaali osui samaan het-

keen Pohjois-Irlantiin. Palkin-

non kävi pokkaamassa oma 

tyttäreni, jota tilanne jännitti 

kovasti :-). Kiitos Janette!

Kiitos myös kaikille jotka olette 

pitäneet Tawastin mainetta 

yllä ympäri Suomea erilaisissa 

kisoissa, isoin kiitos kuuluu jäl-

leen kerran Tuomas Nukarille 

joka menestyi mainiosti SM-ki-

soissa ja FT-kiertueella. Tsemp-

piä talven harjoitteluihin ja 

tavoitteet taas uudelle tasolle 

seuraavaan kauteen.

Tawast Golf sai järjestettäväk-

seen vuoden 2016 SM-lyönti-

peli kilpailut, tämä vaatii suuria 

ponnisteluja kaikilta meiltä 

koska tavoitteenamme on tehdä 

kisasta sellainen joka oikeasti 

muistetaan ja pelaajilla on lois-

tavat olosuhteet kaikin puolin. 

Vuonna 2000 järjestetyt edel-

liset SM-kisat Tawastissa oli 

taidonnäyte meidän sitoutumi-

sesta, venymisestä ja osaami-

sesta. Tämä on myös mainio 

paikka meidän omille junio-

reille ottaa SM-mitali omalla 

kotikentällä, voiko hienompaa 

tilannetta olla kuin pitää voit-

topuhe omalla klubilla suuren 

yleisön edessä?!? Mitalin pitäisi 

olla tavoite ainakin osalla mei-

dän pelaajista ja sen eteen pitää 

tehdä töitä, jo nyt!

Golf on fyysisesti rankka laji, 

jos fysiikka pettää niin kierrok-

sesta ei tule mitään. Suosittelen 

siis kaikille kunnon fysiikkat-

reenejä talven pimeisiin hetkiin. 

Harjoitelkaa, levätkää ja ladat-

kaa akkuja tulevaan kauteen.

Talven ja lumen odotusta kai-

kille Tawastin jäsenille. ■

Marko Helén
kapteeni

Kapteeni tutustumassa 14.vesiesteeseen TawG mestiksissä
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Halli avoinna 1.11.-30.4. päivittäin klo 8.00-22.00.

SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN HENKILÖKOHTAISEN AVAINKORTIN LUNASTA-
MISTA 60 € KOKO KAUSI. AVAINKORTIT NOUDETAAN HALLIYHTIÖN TOIMISTOLTA 
(osoite Kiekkoritarinkuja 3 A , Hämeenlinna ma-pe klo 9.00-15.00, puh. 03 - 621 2558). 
HALLIN KÄYTTÖMAKSU LASKUTETAAN KEVÄTTALVELLA.

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

OPETUSTOIMINTA HALLISSA
 

Juniori-ikäisten talviharjoittelu

Junioreiden talviharjoittelu alkaa joulukuun alusta. Harjoituspäivät ova tiistai, keskiviikko 
ja torstai. Talviharjoittelusta voi tiedustella Olli Tapolalta 044-3244343

Senioreiden talviharjoittelu

Pro Hannu Kuussaaren ohjattu valmennus alkaa tammikuun ensimmäisellä viikolla. Ryhmiä 
tuli neljä ja paikat täyttyivät nopeasti.  Mahdollisista peruutuspaikoista voi tiedustella suo-
raan Hannu Kuussaarelta puh. 040 506 2977.
Valmennuksen omavastuu on 60 € (lisäksi hallin käyttömaksu). Maksu suoritetaan ensim-
mäisen valmennuskerran yhteydessä kertamaksuna suoraan opettajalle. 

Naisten talviharjoittelu

Talvikaudelle on Tawastin naisille varattu oma harjoitusvuoro hallilta sunnuntaisin 
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.

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA TALVIKAUSI 2014-2015
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N eljä kautta Tawast Gol-

fin ladykapteenina 

ovat takana.  Katse-

lin läpi kuvia näiltä vuosilta eri 

tapahtumista. On käyty retkellä 

Tahkolla, tavattu uusia tutta-

vuuksia klubiotteluissa, pelattu 

omalla kentällä erilaisia nais-

ten omia kilpailuja enemmän 

ja vähemmän tosissaan. Nel-

jään vuoteen mahtuu kymme-

niä naistoimikunnan järjestämiä 

tapahtumia…

Hienoa on ollut yhteistyö aulan-

kolaisten kanssa! Ystävyysot-

telut kaksi kertaa vuodessa 

ja nyt jo neljä kertaa järjes-

tetty Hämeenlinna Lady Open, 

joka kaksipäiväisenä kilpai-

luna on naisille ainoa laatuaan 

Suomes sa.  Tuon kilpailun jär-

jestämisessä on ollut edellytyk-

senä useiden korkeatasoisten 

sponsoreiden tuki. Avointen kil-

pailujen täytyy tarjota osallitu-

jille vastinetta rahoille riittävän 

arvokkaan palkintopöydän ja 

laadukkaiden give away –tuot-

teiden muodossa. 

Aktiiviset naistoimikunnat vuo-

sien varrella ovat ideoineet 

uudenlaisiakin kilpailumuotoja 

tawastilaisille naispelaajille.  

Leikkimieliset kisailut hauskuut-

tivat niitä, jotka tulivat mukaan, 

Ladykapteenin mietteitä
kauden päättyessä
mutta moni ei kuitenkaan arvos-

tanut hassuttelua golfkentällä.  

Suosituimmat pelimuodot olivat  

parikilpailut scramblen, green-

somen tai foursomen sään-

nöillä. Jokaisessa kilpailussa 

jaettiin parhaille palkintoja 

ja kaikki pelaajat huomioitiin 

arpomalla muutamia palkintoja 

useimmissa tapahtumissa.  Pie-

neen kilpailumaksuun on kuu-

lunut myös ruokailu. 

Naisten kesätapahtumat ovat 

aika lailla vakiintuneet niin 

sisällöltään kuin ajankohdal-

taankin.  Mitä uutta voisi kehi-

tellä seuraavilla kausilla?  Miten 

saataisiin nuorempiakin nais-

pelaajia mukaan toimintaan ja 

varsinkin edustustapahtumiin 

klubiotteluihin?  

Alkukauden jokakeväiset ope-

tustunnit ovat olleet todella 

suosittuja.  Hienoa startata kau-

teen kertaamalla pron opastuk-

sella perusasiat. Tällä kaudella 

oppia olivat saamassa yli 40 

eri henkilöä, 1-2 opetuskertaa/

pelaaja.  ”Kevätstarteista” aloit-

telija löytää pelikavereita.  Siellä 

voi myös sopia ”kummikierrok-

sia” kokeneempien pelaajien 

kanssa. 

Usein on naisten tapahtumissa 

toivottu sääntökertauksia.  Olisi 

hyvä käydä läpi kiperiä ”tulkin-

toja” pelitilanteista.  Hyvä sään-

tötuntemus antaa kuvan klubin 

tasosta ja säännöt osaamalla 

saattaa voittaa kilpailussa juuri 

sen tarvittavan pisteen tai lyön-

nin.  Löytyisikö sääntönikkareita 

kilpailu- ja tasoitustoimikun-

nasta tai vaikkapa senioriporu-

kasta?  Kaksi tai kolme henkilöä 

voisivat yhdessä vetää sääntöil-

toja klubiravintolassa. Isommal-

lekin yleisölle sääntöluennot ja 

tuomarikoulutukset kansallisen 

tason kouluttajilla ovat tarpeen 

säännöllisin väliajoin. Tähän 

voitaisiin mielestäni taas panos-

taa tulevilla kausilla.

Nämä neljä kautta Tawast Gol-

fin  ladykapteenina ovat olleet 

työntäyteisiä ja opettavaisia 

vuosia.  Tawastissa arvostetaan 

ladykapteenia jäsenenä ry:n hal-

lituksessa, kilpailu- ja tasoitus-

toimikunnan, klubitoimikunnan 

sekä kenttätoimikunnan toi-

minnassa.  Saamalla olla näissä 

kaikissa toimikunnissa mukana 

olen oppinut paljon golfseuran 

toiminnasta ja voinut osaltani 

vaikuttaa asioihin tasa-arvoi-

sena jäsenenä.  Kiitos siitä kai-

kille näille toimikunnille ja ry:n 

hallituksen jäsenille sekä kap-

teeni Marko Helénille.
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Lämpimät kiitokset myös klu-

biravintolan henkilökunnalle 

ja caddiemastereille. Erityisesti 

olen kiitollinen toimiston väelle 

ja heistä varsinkin Larramäen 

Anjalle, jolta olen aina saa-

nut apua järjestelyissä naisten 

tapahtumiin.

Suurimmat kiitokseni kaikille 

naistoimikunnan jäsenille, 

jotka ovat näiden neljän vuo-

den aikana kanssani toimineet!  

Kokoonpanot ovat vuosien var-

rella vaihtuneet, jotkut olleet 

lähes koko jakson mukana.  

Seuraavan ladykapteenin valin-

nan vahvistaa vuosikokous, 

jolle esitetään Suokannon Mar-

jutia seuraajakseni. Itse olen 

lupautunut jäämään naistoimi-

kuntaan seuraavaksi kaudeksi 

uutta ladykapteenia perehdyt-

tämään. ■

11. Birgitan Maljan voittaja Sisko Partanen (kesk.) Palkinnon jakoivat Auli Ahopalo ja Lars Krogius.

Runsaslumista talvea toivoen,

Auli Ahopalo
Ladykapteeni

TawG Pro Shopissa 
Joulumyynti 

Avoinna:
PE 12.12. klo 15-18, 
LA 13.12. klo 10-14, SU 14.12. klo 10-14 

Paljon tuotteita alennettuun hintaan mm.
•bägejä -30-50 %   • driverit, väyläpuut, hybridit -30-40 % 

• wedget -40 %   • putterit -40 % 
• loput mailasarjat -40 %   • tekstiilejä -50-70 % 

• loput kengät -40 %

Muina aikoina gsm 040 506 2977/Hannu Kuussaari

Tervetuloa 
ostoksille!
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E nsimmäinen vuosi klu-

bitoimikunnan vetäjänä 

takana ja paljon uusia 

kokemuksia rikkaampana. Vuo-

teen mahtui paljon mielenkiin-

toisia tapahtumia. Kausi alkoi 

jo perinteeksi muodostuneella 

Talvipäivällä. Tänäkin vuonna 

lumi loisti poissa olollaan, 

mutta lapset pääsivät huriste-

lemaan koiravaljakon kyydillä. 

Huhtikuun talkoissa oli noin 40 

henkeä ja Vappu-brunssi oli jäl-

leen onnistunut tapahtuma.

Members only järjestettiin tällä 

kertaa mix-pelimuotona ja 

tapahtuma oli samalla keräys 

Uusi Lasten sairaala –hank-

keelle. Klubiretki järjestet-

tiin Maratonin kanssa samaan 

aikaan, tällä kertaa naapuriken-

tälle Linna Golfiin. 

Tämän vuoden päätapahtuma 

oli tietenkin Tawast Golfin 

25-vuotisjuhlat. Juhlat järjes-

tettiin upeissa tiloissa Katis-

ten Kartanon Kruununmyllyllä. 

Juhlassa palkittiin pitkästä ja 

ansioituneesta työstä Tawast 

Golfin parissa Seppo Kekäläi-

nen ja Anja Larramäki. Musiik-

kia meille tarjosi Hämeenlinnan 

nuori lupaus Katéa Max sekä 

Hämeenlinnan mieskuoro.

Uutena hämeenlinnalaisena on 

ollut todella mukava päästä 

mukaan Tawast Golfin toimin-

taan. Olen tutustunut moniin 

mahtaviin uusiin ihmisiin. Kivaa, 

että lähiklubi on näin hieno ja 

jäsenet ystävällisiä. Tawast Gol-

fiin klubitoimintaan on helppo 

päästä mukaan. 

Nyt lasketellaan ja talviharjoitel-

laan muutama kuukausi, jonka 

jälkeen uusi vuosi ja uudet 

kujeet.■

Leena Merisalo

Tawast Golf
25 vuotta

Tunnelmaa TawG 25 v. juhlissa 
ravintola Kruunumyllyssä.

10
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Väylä 14 sai nimen: LAHTINE
H eti toukokuussa se sit-

ten tapahtui, nimittäin 

väylä 14. sai nimen. 

Väylän ensimmäisen Hole 

In One:n teki Mika Lahtinen 

15.5.2014.  Väylän nimeksi tuli 

hämäläisittäin LAHTINE.

Tasoituksella 8,9 pelaava Mika 

löi 187 metrin väylän 25 astei-

sella hybridillä (lippu oli griinin 

takaosassa).

• Hole In Onet 2014 • Hole In Onet 2014 •

Mika Lahtinen Hole In One väylällä 14.

HOLE in ONE
14.5.  Otto Kuronen väylä 7
15.5.  Mika Lahtinen väylä 14
30.5.  Tapani Nenonen väylä 9
31.5.  Petteri Kiviaho väylä 14
18.6. Joni Myllymaa väylä 14
20.6. Reijo Kyyrä väylä 9

30.7. Jari Salo väylä 7
6.8.  Lasse Karikoski väylä 7
13.8. Kaija Nykänen väylä 9
26.8. Tarmo Laine väylä 7
8.9. Kimmo Niemelä väylä 11
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T oivottavasti tulee jolla-

kin tavalla perinteinen 

talvi. Viime talvena ei 

tullut hiihdettyä metriäkään. Nyt 

kun tulee ensilumi, aion hiihtää 

edes jokusen metrin. 

Mutta sitä ennen on mahdol-

lisuus kuitenkin hieman vielä 

ulkoilla golfaten tai vaikka sau-

vakävellen.

Nyt kirjoituspäivänä 30.10. tein 

viheriöille ns. syyskylvöjä. Sää 

suosi työn tekoa ja pelaamista.

Kausi alkoi ennätyksellisen aikai-

sin, talvea ei juuri ollutkaan. 

Jo ainakin toisen kerran perä-

jälkeen oli talvi suosiollinen, ei 

jääpoltteita, ja hometorjunnas-

sakin onnistuimme täydellisesti. 

On hyvä päästä jatkamaan kehi-

tystä ilman massiivisia tuhoja.

Näillä leveyspiireillä on mahdol-

lista tehdä ruiskutuksia kesken 

talven, niinpä 8.1. ruiskutti Rauno 

torjunta-ainetta viheriöillemme.  

Tämä toimenpide yhdessä aikai-

sempien kanssa mahdollisti hui-

kean hyvän tuloksen.

Itselleni tämä oli kyllä kaikkien 

aikojen paras kesä viheriöiden 

kunnon kannalta. Tasalaatuiset 

viheriöt lähtien heti keväästä, 

kevät tuli taaskin keikkuen, kyl-

mää ja kuivaa, sen jälkeen kyl-

mää ja kosteaa…tautipaine 

kasvoi niin, että piti jo kesä-

kuussa torjua hometta. 

Singelileikkurit otimme lupaus-

ten mukaisesti käyttöön, ensin 

kevätleikkuut, sitten kesäkuun 

alusta jo melko säännölliseen 

käyttöön. Laskelmien mukaan 

leikkuukierrokseen menisi 

kolme tuntia neljällä koneella, 

mutta nopeamminhan se meni-

kin. Siis pelko siitä ettei ehdi 

leikkaamaan, oli väärä.

15.väylällä bunkkerin reunaa rakentassa kentänhoitajat Timo Saari 
ja Marde Jaakkola.

Ja leikkaavan-keräävän leikkurin jälkeen näyttää tältä...

Kentänhoitajan terveiset:
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Melko nopeasti kehittyi leikkuu-

parit ja kiitänkin tässä vaiheessa 

Mardea kivasta aamulenkki seu-

rasta! Voi kun voisi vielä tal-

vellakin leikellä singeleillä, 

täytyy varmaan mennä Espan-

jaan vuokratyövoimana leikkele-

mään. Lähetkö Marde mukaan?

Hyvä kevyt aamulenkki ja tulok-

sena aivan mahtavat leikkuu-

raidat. Viheriöt 7 ja 12, jotka 

kärsivät viime kaudella jatku-

vasta painavalla koneella tilsi-

misestä, säilyivät ja kehittyivät 

kelpo viheriöiksi tällä kaudella. 

Ei tarvittu lisäremonttia näiden 

viheriöiden osalta. Ensi kaudella 

niitäkään pieniä virhealueita ei 

enää esiinny.

Kesä meni nopeasti, oli helle-

jakso ja normaaliakin kesää. 

Griinillä käytettävä kasvuhormo-

nin käyttöönotto oli hyvä pelaa-

jien kannalta, iltapäiväpelaajat 

saivat nauttia nopeista viheri-

öistä. Viheriöitä piti silti käsitellä 

lähes yhtä paljon johtuen mato-

jen jätöksistä viheriöillä. Juuristo 

kehittyi hyvin, jopa vaikeimmil-

lekin viheriöille syntyi juuristoa. 

Toki kehitys on monen tekijän 

summa mutta uskoisin auksii-

nin auttaneen asiaa.

Jyräyksen tarvetta nopeuden 

lisäämiseksi emme tarvinneet, 

siitä piti huolen singelileikkuut 

ja auksiinin käyttö.

Paljon uutta tuli kokeiltua, koko 

työryhmä oppi kaudesta hyvin 

paljon, ja ensi kauteen on huo-

mattavasti helpompaa lähteä, 

kun on tietoa enemmän. Jota-

kin pientä säätöä tulemme vielä 

tekemään.

Voimme olla koko golfyhteisönä 

ylpeitä tästä rohkeasta tempauk-

sesta leikata viheriöt singeleillä, 

ei ole kovinkaan montaa kent-

tää toistaiseksi Suomessa, jotka 

Singelileikkuussa 12.griinillä kentänhoitaja Timo Saari.

Kentänhoitaja Teemu Mäki-Uuro 11.väylällä jyräämässä griiniä.

Tawastin TUULET  2 ▪ 2014
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niin tekevät. Eritoten minua täl-

laisena seniori kenttämestarina 

miellyttää tämän tempauksen 

tulos. Nopeammat viheriöt leik-

kuukorkeuden ollessa sama kuin 

suurella koneella, herkkien vihe-

riöiden vahingoittumattomuus, 

pelipintana tasapuolisempi sekä 

aivan huikeaksi lopuksi ilmas-

toinnin jälkeinen leikkuu….fan-

tastico, pehmeät ja äärettömän 

nopeat viheriöt! Aikanaan liki 

20 vuotta sitten minulle tokais-

tiin, kun puhuin aiheesta Suo-

messa, ettei se ole mahdollista 

resurssien puutteessa toteuttaa. 

Resurssit on lähinnä yläpäässä, 

kuinka asioita tarkastelemme. 

Jos haluamme panostaa viheri-

öiden laatuun, laitamme resurs-

seja sinne lisää, muiden alueiden 

siitä kärsimättä.

Hämeenlinnan erinomainen 

golfkulttuuri on ansainnut sen 

ehdottomasti! Nyt jo kaksi kent-

tää leikkaa kenttänsä viheriöitä 

niin kuin niitä pitää leikata! 

Toki bunkkerit ansaitsisivat 

enemmän huolenpitoa, tällä 

kaudella aloitimme pahimpien 

kivibunkkereiden seulomisen 

koneellisesti. Tulevaisuuteen 

jää pohtiminen niiden peruspa-

rantamisesta.

Teepaikkaremontteja olemme 

tehneet lisää; tee 1 (valk. + 

kelt), tee 7 (kelt. ja valk.), tee 9 

(kaikki). Ne ovat kaikki siirtonur-

mella ja melko aikaisessa vai-

heessa ensi keväänä pääsemme 

ne testaamaan. 

Vielä kiitoksia työryhmälle; 

Anssi, Rauno, Pekka, Teemu, 

Joona, Marde, Elise, Iiro ja 

Timo!

Toivomme hyvää talven tule-

mista, maan jäähtymistä, lumi-

peitettä suojaamaan kovilta 

pakkasilta ja stabiilia talvea, ei 

sulamista kesken talven. Onko 

mahdollista, kaiketi teoreetti-

sesti, mutta hyvin epätoden-

näköistä. Mutta toivossa on 

parempi elää kuin epätoivossa.

Kiitos kuuluu Pelaajille, Hallituk-

selle ja Toimitusjohtaja Laurille 

tuesta ja kannustuksesta! ■

Reipasta talvea! 

Risto Tidenberg

Parkkipaikkojen maalauksen aikana pysäköitiin rangelle.

Holari - Lasse
K auden holarispesialisti 

oli tänä vuonna Lasse 

Karikoski, tehden kaksi 

Hole In Onea.

Ensimmäinen holari syntyi 

27.6.2014 Espoon Golfseuran 

väylällä 12 Mid Tourin reikäpe-

lin SM-kilpailujen ensimmäisellä 

kierroksella. Reikä oli kisapäi-

vänä viritetty erittäin haasta-

vaksi. Lippu oli aivan griinin 

takaosassa ja reiän pituus oli 

kilpailupäivänä 160 metriä. 

Kyseisellä kierroksella Lasse 

voitti kilpailun ennakkosuosikei-

hin lukeutuneen Kytäjän pitkä-

lyöntisen Andy Fowlien lukemin 

2/1. Lyönnistä Lasse totesi, 

että oli hyvä  rautavitonen vas-

tatuuleen ja ennakkoasetelma 

oli muutenkin herkullinen, kun 

Andy oli juuri voittanut edelli-

sen reiän. Väylällä 12 Andy oli 

lyöntivuoronsa ensimmäisenä 

ja laittoi avauksensa kahteen 

metriin, joten Lassen piti pyrkiä 

lyömään todella lähelle, jotta 

Andy ei saisi yliotetta kamppai-

lussa. Lassen caddiena toiminut 

Pekka Kainulainen kysyi heti 

lyönnin jälkeen, että menikö 

sisään  mutta lyöntipaikalta ei 

näkynyt reikää. 
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Holari - Lasse
Oli aikamoinen yllätys, kun 

pallo löytyi reiästä. Myös Las-

sen vastustaja Andy oli ihmeis-

sään, kun Lasse vei reiän pelkän 

avauslyönnin perusteella.

Holarijuhlinnat siirtyivät päi-

vällä eteenpäin, kun reikäpelit 

olivat vielä kesken. LähiTapio-

lan Hole In One -vakuutus jousti 

hyvin ja Lasse sai käyttää hola-

rijuomiin varatut 500 euroa 

lauantaina, jotta kilpailukunto 

pysyi hyvänä.

Lasse päätyi reikäpeleissä 

lopulta jaetulle yhdeksännelle 

sijalle, joka on sekin todella 

kova saavutus. Neljännesvä-

lierissä Lasse putosi tulevalle 

hopeamitalistille. 

Lassen toinen holari syntyi koti-

kentällä Tawastissa 6.8.2014 

väylällä 7 ja pelipäivänä väylällä 

oli pituutta 125 metriä. Lyöntiin 

Lasse valitsi mailaksi pitching 

wedgen.

Tarina kertoo, että Lassen ei 

ollut edes tarkoitus lähteä 

pelaamaan ja hänen piti käyttää 

aika  rangeharjoitteluun.

Lasse kuitenkin näki toi-

mitusjohtaja Lauri Man-

nisen klubilla noin kello 

20.00 ja kysyi, että 

ollaanko menossa pelaa-

maan. Manninen vastasi, 

että kyllä ja pyysi Lassen 

mukaan. Lasse lupau-

tui mukaan muutamalle 

reiälle. Laurin mukana 

kierrokselle oli lähdössä 

myös toista kertaa oras-

”Lasse totesi lyönnistä,  
  että oli hyvä rauta-
  vitonen vastatuuleen”

tavalla golfurallaan kentälle läh-

tenyt Heimo Stolt. Muutaman 

pelatun reiän jälkeen Lasse kui-

tenkin päätti, että jatkaa vielä 

ysin loppuun.

ja tässä kohtaa sekä Lauri että 

Heimo ottivat puhelut kotiin ja 

juhlat voitiin käynnistää. Siitä 

sitten pari reikää par-tahtiin ja 

klubille juomaan kuohuvaa jäl-

 

7. väylällä avauksen jälkeen 

Lasse totesi, että nyt lähti 

hyvin. Nähtyään pallon mene-

vän reikään Lasse huikkasi 

pelikavereilleen: ”Nyt lähde-

tään juhlimaan!” Manninen ja 

Stolt olivat hetken epäuskoi-

sia, mutta sitten riemu repesi 

teltua pidemmäksi.

Onnittelut Lasselle huikeista 

holareista ja iso kiitos LähiTapi-

olalle Hole in One -juomista!

Tonni käteen ja känni toteen, 

vai miten se meni, oli Lassen 

lempislogan loppukesän…

leen kerran Lähi-

Tapiolan piikkiin. 

Ilta jatkui kau-

pungille saakka 

ja Heimolla oli 

kotona selittele-

mistä, kun golf-

kierros venähti 

”hieman” suunni-
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Junioritoimikunnan tuulahdus
menneestä kaudesta

T aas on kesäkausi takana. 

Juniorit ovat hajoit-

telusta lomalla joulu-

kuun alkuun asti, jolloin taas 

keräämme golfvälineet ja aloi-

tamme talviharjoittelun Pullerin 

hallissa. Mennyt kesä on ollut 

junioreissa vilkas ja runsas. Juni-

oreita on ollut liikkeellä samalla 

määrällä kuin viime vuonnakin 

ja ilokseni voin todeta, että jun-

nuja on ollut liikkeellä pitkälle 

yli sata henkeä.

Toimintaan saimme taas uusia 

junioreita mukaan, jo perin-

teeksi muodostuneen golfkou-

lun ansiosta. HPK:n ja Steelersin 

kanssa toteutettu golfkoulu sai 

hyvän vastaanoton jääkiekon ja 

salibandyn harrastajissa. 

Golf lajina monipuolistaa ja tasa-

painottaa harjoittelua nopea-

tempoisten lajien rinnalla ja näin 

ollen soveltuu hyväksi harjoitte-

lumuodoksi tukemaan muiden 

lajien harjoittelua.

Junioreiden kanssa touhuttiin 

paljon kaikkea kesällä. Golf-

koulujen ja harjoittelun lisäksi 

kisailtiin lähikentillä sekä gol-

fliiton toureilla. Menestystäkin 

tuli omien junnujen osalta. Mah-

tavaa! Onnistumisen elämyksiä 

saatiin monen juniorin kohdalla 

huomata harjoittelun saralla 

kuin myös kipailuissa. 

Seuran mestaruuskisoissa 

saimme toteutettua sarjat 

green gardittomille, joka lisäsi 

osanottoa koko seuran mesta-

ruuskisoissa. Alle kouluikäiset 

pelasivat rannan harjoitusalu-

eella 3 reikää ja kouluikäiset 

pelasivat 6 reikää. Kilpailuihin 

osallistuminen vaati ennakkoil-

moittautumisen ja kilpailupäi-

vän eteneminen vastasi lähes 

samaa kaavaa kuin golfliiton 

kilpailuissa. Startterin ominai-

suudessa toimiessani ainut ero 
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golfliiton kisoihin oli se, että 

mailojen määrän sijaan kysyt-

tiinkin junnuilta, onko mailat yli-

päänsä mukana... Palkintoina 

tietysti oli pokaalit kaiverruk-

sineen.  Green gardillisia juni-

oreita unohtamatta, saivat he 

pelata oikealla kentällä aikuis-

ten kanssa omaa sarjaansa. Toki 

parannusta ensi kauden seuran 

mestaruuskisojen junnusarjoi-

hin teemme.

Linna Golfissa järjestettiin tänä 

kesänä amatöörien EM-joukkue-

kilpailut, jonka avajaisjuhlaan 

Tawast Golfin juniorit pääsivät 

mukaan kantamaan maakylttejä 

joukkueiden keulaan. Fiilis oli 

mahtava ja innokkaita junnuja 

oli liikkeellä. Valmennuksesta 

vastaava Olli Tapola ja ohjaaja 

Petra Malin veivät junnuja Linna 

Golfiin EM-kisoja katsomaan ja 

samalla oivaltamaan asioita lajin 

saloista.

Tawastissa kerättiin hyvänte-

keväisyydellä varoja junnutoi-

minnan hyväksi ensimmäistä 

kertaa. Tapahtuma oli 24h-

Junnu Challenge, jossa pelattiin 

24 tuntia putkeen golffia Tawast 

Golfin kentällä. Yksityiset henki-

löt ja yritykset saivat lahjoittaa 

panoksensa yhtä par-tulosta tai 

siitä parempaa tulosta kohden. 

24 tunnin sisällä tehdyt tulok-

set laskettiin yhteen ja kerrot-

tiin annetuilla rahapanoksilla. 

Yhteensä rahaa saatiin kerättyä 

reilut 2000€. Haastetta suorit-

tamaan lähtivät valmennuksesta 

vastaava Olli Tapola, edustu-

pelaajamme Pasi Järvinen ja 

MM-jääkiekkoilija Janne Lahti. 

Tawastin junnutoiminta kiittää 

ja kumartaa syvään näille kol-

melle kaverille

huikeesta suorituksesta! Tänä 

vuonna junioritoimintaa lähti 

myös tukemaan Lähitapiola ja 

DNA, kiitos erittäin paljon myös 

näistä.

Talviharjoittelu junioreilla alkaa 

joulukuun alussa. Tiedustelu-

viestit talviharjoittelusta lähe-

tämme junioreille marraskuussa, 

jolloin on muutama viikko vielä 

aikaa laittaa mailat valmiiksi 

bägiin ja suunnata ajatukset 

kohti Pullerin hallilla pidettäviä 

harjoituksia. Tervetuloa kaikki 

mukaan harjoittelemaan.

Kaikille mukavaa joulun odo-

tusta. Kohta ollaan taas jo 

keväässä joten kaikki mukaan 

Pullerille hiomaan lyöntiä kun-

toon ens kesää varten. ■

Noora Lavonen
Junioritoimikunta
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Oona Kurosella
hieno kausi takana

18

T awastin 11-vuotias Oona 

Kuronen lähti kauteen 

tasoituksella 25,7. Tal-

ven aikana Oona oli keskittynyt 

pääosin toiseen päälajiinsa jää-

kiekkoon, jota Oona on harras-

tanut jo 4 vuotta HPK:n tytöissä. 

Oona pelaa puolustajan paikkaa 

vuoden omaa ikäänsä vanhem-

pien D-tyttöjen joukkueessa. 

Jääkiekko tukee erinomai-

sesti golfia erityisesti fysiikan 

osalta. Oonan mailanpäänope-

udet ovat suurelta osin jääkie-

kon harrastamisesta saadun 

voiman ja nopeuden ansiosta 

erittäin hyviä, mikä mahdollis-

taa pitkät lyönnit. Oona ja hen-

kilökohtainen valmentajansa 

Aku Myllymaa suorittivat tii-

T12 sarjan Tsemppitourin finaa-

lin Hartolassa syyskuussa. Kou-

luliikuntaliiton mestaruus tuli 

Vierumäellä elokuussa kesän 

kovimmalla tuloksella 78 lyön-

tiä, joka on 11-vuotiaalle tyttö-

pelaajalle erittäin kova tulos. 

Oonan tasoitus on nyt kauden 

päättyessä 11,2.

Oonan huima kehitys palkittiin 

kauden päätteeksi paikalla Gol-

fliiton 2015 Talenttiryhmässä 

suoraan ilman valintaleiriä 

kesän menestyksen perus-

teella.

Oonalla on edessään kiireinen 

talvi. Talenttiryhmä harjoittelee 

kerran kuukaudessa Vierumä-

ellä kahden vuorokauden leirien 

muodossa. Jääkiekon puolella 

on edessä parisenkymmentä 

aluesarjan ottelua sekä lukuisa 

määrä harjoituksia. Monipuoli-

nen liikunnan harrastaminen on 

kilpagolfarille kuitenkin äärim-

mäisen tärkeää, koska golf on 

kehon kannalta varsin yksipuo-

linen laji.

Kuvassa Oona (keskellä) kilpa-

kumppaneiden kanssaTsemp-

pitourin finaalin palkintojen 

jaossa Hartolassa voiton var-

mistuttua. ■

Otto Kuronen

viin harjoitusrupeaman kauden 

alla, joka valmisti Oonan kau-

den koitoksiin. Oona on erittäin 

määrätietoinen ja sinnikäs har-

joittelija. Aku Myllymaan ja Olli 

Tapolan mielestä hän pystyy ja 

haluaa nuoresta iästään huoli-

matta harjoittelemaan paljon 

myös itsekseen.

Kauden 2014 aikana Oona saaa-

vutti oikeastaan kaiken mitä oli 

tarjolla. Tsemppitourin tytöt 12 

v. -sarjan rankingin voitto neljän 

osakilpailuvoiton myötä kuu-

desta. Oonan kolmen parhaan 

kilpailukierroksen keskiarvo oli 

87 lyöntiä, parhaan tuloksen 85 

lyöntiä Oona pelasi kotikisassa 

Tawastissa. Oona voitti myös 

Oona (keskellä) kilpakumppaneiden kanssaTsemppitourin finaalin palkintojen 
jaossa Hartolassa voiton varmistuttua
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Jälleen on yksi kilpailukausi
saatu päätökseensä
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Tawast Golf ry / kilpailujen seuranta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012
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
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
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) 70 120
5.6. Hämeen Sanomat scr (A) 124 144 4.6. Hämeen Sanomat scr (A) 124 144 2.6. Hämeen Sanomat scr (A) 52 144
7.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 41 64 6.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 39 64 4.6. Seniorit Reikäpelicup (S/J) 33 64
7.6. SunGolf 60 60 13.6. Sun Tour Golf 72
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
14.6. Perhemalja (J) 36 64 13.6. Perhemalja (J) 44 64 18.6. 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
18.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 55 120 17.6. Aurinkomatkat seniorip. (M) 117 120 15.6. Aurinkomatkat seniorip. (N) 62 120
23.6. Marathon (J) 24 24 22.6. Marathon (J) 16 24 20.6. Marathon (J) 15 24
24.6. Juhannus Golf (J) 47 23.6. Juhannus Golf (J) 40 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) 46 120

7.7. Golf Center&OnG (A) 92 100
9.7. HML Lady Open (N/A) 70 100 14.7 HML LadyOpen (N/A) 57 100
19.7. Juniorit Aluetour 5 Länsi (A) 127

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 88 110
31.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 128 30.7. Leimanrakentajat Open (A) 123 120 28.7. Leimanrakentajat Open (A) 114 110
8.8. Juniorien tukikisa (A) 60 120 14.5. Juniorien tukikisa (A) 44 120

18.8. Honda Open (A) 88 60
12.8. Catmandoo Open (A) 65 110

13.8. Volvo Wgolf (A) 79 92 1.9. Volvo Wgolf (A) 81 88
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
15.8. Birgitan Malja (J/N) 22 40 28.8. Birgitan Malja (J/N) 23 50 19.8. Birgitan Malja (J/N) 31 40

11.9. Azores Golf (A) 122 110

Tawast Golf ry • Kilpailujen seuranta 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014

J älleen on yksi kilpailukausi 

Tawast Golfissa saatu pää-

tökseensä. Keväällä ounas-

telin pelikaudesta tulevan pitkä, 

enkä vallan väärässä ollutkaan. 

Kuusi ja puoli kuukautta sitten 

pelattiin jo talvigriineille ja tällä 

hetkellä (27.10.) kenttämme on 

edelleen mainiossa kunnossa 

ja kesägriinit pääosin käytössä. 

Tästä kuuluu luonnollisesti kii-

tokset ahkerille ja osaaville 

kenttätyöntekijöille. Sääolosuh-

teillakin toki on osansa tässä 

yhtälössä…

Kilpailukalenteriin oli tälle kau-

delle löytänyt tiensä 28 kisaa, 

joista avoimia oli 13. Koko-

naisuudessa kilpailujen määrä 

putosi viime kauteen verrat-

tuna yhdellä ja avoimien kisojen 

osalta kahdella. Näihin lukui-

hin peilaten kilpailijamäärän 

romahtaminen viime kaudesta 

lähes viidellä sadalla hengellä 

on huolestuttavaa. Lukuja tar-

kemmin tutkiessa kuitenkin 

huomataan, että selityksiäkin 

tälle roimalle pudotukselle löy-

tyy. 

Aurinkomatkojen Senioripokaa-

lit – kilpailussa oli naisten vuoro 

pelata Tawastissa, kisassa 64 

osallistujaa (vrt. miehet viime 

vuonna 119). Yksi viime vuosien 

suosituimmista kisoista, Tii-

laakso Open, jäi kokonaan pois 

(viime vuonna 113 kilpailijaa). 

Omissa mestaruuskisoissamme 

palattiin viime vuoden osallis-

tujapiikin (151) jälkeen takaisin 

aiempien vuosien tasoon (123) 

ja ensimmäistä kertaa Leimara-

kentajat Open houkutteli lähtö-

viivalle alle sata pelaajaa. Pientä 

pudotusta on muutenkin kautta 

linjan havaittavissa kilpailu-

jen osallistujamäärissä joitain 

poikkeuksia lukuun ottamatta. 
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Tähän kilpailu- ja tasoitustoi-

mikunta reagoi ja ottaa asian 

pohdintaan tulevissa kokouksis-

saan. Jonkin verran allekirjoit-

tanut on kentältä jo palautetta 

ja ehdotuksia tilanteen paran-

tamiseksi saanutkin, näitä ote-

taan mielellään vastaan.

Uutena kilpailuna esiteltiin 

Tawast Golfin edustuspelaa-

jien masinoima Hämeenlinnan 

Avoimet Mestaruuskilpailut, 

joista on tarkoitus tehdä hela-

torstainen perinne. Säät eivät 

kyseistä kisaa ensimmäisenä 

vuotenaan suosineet, mutta 

kilpailu runsaine palkintopöy-

tineen ja BBQ-lounaineen sai 

kuitenkin erinomaista palau-

tetta kovatasoiselta osallistuja-

joukolta. Tässä kohdassa esitän 

suuret kiitokset yhteistyökump-

paneille ja kaikille kisan järjes-

telyyn osallistuneille!

Anskulle taas kiitokset jutun 

liitteenä olevan kilpailujen seu-

rantataulukon toimittamisesta!

Talvi tekee hiljalleen tuloaan, 

muistakaahan pitää kunnos-

tanne huolta, niin kropan kuin 

pääkopankin osalta. Kilpailu- 

ja tasoitustoimikunta toivottaa 

koko Tawast Golf – yhteisölle 

hyvää talvea ja kevään odo-

tusta! ■

Lasse Karikoski

Valmentautuminen 
kauteen

Talvi oli mitä oli. Sangen poik-

keuksellinen hiihtokelien kan-

nalta. Pullerihallissa sen sijaan 

golfkeli oli kesäinen. Sekös 

sai seniorit innostumaan tal-

viharjoittelusta. Aikaisem-

pien kahden harjoitusryhmän 

sijaan tarvittiin yksi lisävuoro. 

Innokkaita oli kaikkiaan 29 ja 

tutorina tuttuun tapaan Hane 

Kuussaari. Harjoituksia jat-

kettiin sitten kauden alettua 

luonnon oloissa eri golfin osa-

alueita kerraten.

Kevätmatka

Kauden alussa toukokuun 

puolessa välissä tehtiin perin-

teinen kevätretki, tällä ker-

taa kotoisasti Ahvenanmaalle. 

Kauan siitä on puhuttu ja nyt 

se vihdoin toteutettiin. Maa-

nantaina mentiin yli, laivalla 

nautittiin aamiaisen yhtey-

dessä Tokmannin tarjoamat 

kuohujuomat, jotta päästiin 

oikeaan tunnelmaan. Tiistaina 

ja keskiviikkona pelattiin ja 

torstaina palattiin yhtä koke-

musta rikkaampina takaisin 

mantereelle. Mukana oli tällä 

kertaa 38 henkeä. Matkasta 

enemmän toisaalla tämän leh-

den sivuilla.

Lyhyt oppimäärä
senioreiden  kaudesta 2014

Viikkokisakarnevaali

Viikkokisoja aulankolaisten 

kanssa vanhaan tapaan. 12 ker-

taa kohdattiin, niistä puolet 

kotikentällä, 3 kertaa Hugolla ja 

3 Everstillä. Miehet pelasivat 4 

kertaa pistebogeytä ja 8 kertaa 

lyöntipeliä, naiset toisin päin. 

Uutta oli se, että joka kisassa 

laskettiin tulokset sekä ilman 

tasoitusta että tasoituksin. Pis-

teitä jaettiin kuten ennenkin 

30:lle parhaalle miehelle ja 

10:lle naiselle molemmissa peli-

muodoissa. Oli siis mahdolli-

suus vaikka tuplamestaruuteen. 

Seköhän oli se kiihotin, joka sai 

seniorit sankoin joukoin liik-

keelle. Sarjassa pelasi kaikki-

aan 133 miestä ja 38 naista. 

Heille kertyi kisasuorituksia 

yhteensä 1103.  Voitot ratkesi-

vat tällä kertaa vasta viimeisellä 

kierroksella. Tawastilaiset vei-

vät molempien sarjojen voitot 

miesten peleissä, aulankolaiset 

naisten puolella. Miesten hcp-

sarjan voitti Lauri Lindberg, scr-

sarjan Kari Anttonen. Naisista 

paras hcp-luokassa oli Rakel 

Marin ja Anneli Hietala voitti 

scr-sarjan.

Kauden lopulla pelattiin myös 

nyt jo perinteeksi muodostunut 

Ryder Cup. Tawastilaisilla oli 
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Lyhyt oppimäärä
senioreiden  kaudesta 2014

puolustettavana kahden edelli-

sen vuoden voitto. Siitäköhän 

aulankolaiset olivat sisuuntu-

neet niin paljon, että Everstillä 

pelatussa taistossa eivät anta-

neet mitään mahdollisuuksia. 

Jo ensimmäisen päivän paripe-

lien jälkeen tilanne oli aulanko-

laisten eduksi 3½-1½ ja sama 

meno jatkui toisenakin päi-

vänä. Monessa pelissä sinnitel-

tiin ihan kalkkiviivoille saakka 

mutta valitettavasti kaikki kään-

tyivät lopulta tappioksemme. 

Loppulukemat olivat näin ollen 

3½-11½. Tästä ei ole kuin yksi 

suunta ja se on ylöspäin kohti 

ensi vuoden voittoa!

Seuraottelut

Seuraottelusarja aloitettiin jo 

toukokuussa kohtaamalla Suur-

Helsingin Golfin seniorit omalla 

kotikentällämme. Kovasti tuntui 

ottelu vieraita kiinnostavan sillä 

matkassa oli peräti 23 pelaajaa. 

Me saimme jalkeille vain 17. 

Kävi kuitenkin niin, että aina-

kaan tällä kertaa määrä ei kor-

vannut laatua. Kiertopalkinto 

jäi meidän kaappiimme odot-

tamaan ensi vuoden Helsingin 

vierailua. Koko kisan parhaan 

tuloksen pelasi Sinikka Rintala, 

37 pistettä.

Seuraavaksi mentiinkin sitten 

kylään Kurkiin. Siellä kenttäre-

montti oli vielä hiukan kesken, 

joten pelattiin meille hiukan vie-

raampaa Hill-kenttää sekä Valley 

& Lake takaysiä. Ei se varmaan 

tästä johtunut, liekö muuten 

vaan ujostuttanut mutta takkiin 

tuli oikein pahasti. Pelimuo-

tohan oli nyt tasoituksellinen 

pistebogey ja paras meikäläi-

nen, Partasen Sisko sai kasaan 

32 pistettä. Perhesovun kan-

nalta onnellisesti myös Markku 

pelasi saman 32 pistettä. Isän-

nistä kuitenkin 8 pelaajaa pelasi 

paremmin kuin tuon 32, joten 

voittajasta ei ollut epäselvää. 

Pisteet kirjattiin 412-330 isän-

tien hyväksi.

Elokuun alussa lähdettiin sit-

ten taas innolla Kotkaan. Se 

reissu jaksaa aina kiinnos-

taa. Ei tarvitse ketään erikseen 

houkutella. Lopputuloksen nyt 

saattaa arvata jo etukäteen, 

niin ylivoimaisia kotkalaiset 

ovat olleet mutta mukavaa on 

aina ollut. Vahinko, että tapah-

tumaa ei muutamaan vuoteen 

ole pystytty järjestämään Meri-

päivien aikaan, saataisiin vähän 

muutakin ohjelmaa kuin pelk-

kää golfia. Kun huomioidaan, 

että joukkueessa oli 15 pelaa-

jaa, ei 20:n pisteen tappiota nyt 

niin kamalana voi pitää, reilu 

piste per pelaaja. Ja pelasihan 

Rintalan Sinikka naisista par-

haan tuloksen 32 pistettä. Par-

Antti Sistonen ja Eero Hulkko historiallisessa maisemassa.
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haat tawastilaiset miehet olivat 

Lahtisen Kari ja Luoston Taisto, 

molemmilla 36 pistettä. Heitä 

paremmin pelasi vain yksi kot-

kalainen, joten niille viheriöille 

ihan kelpo tulos. Kehtasi tulla 

kotiin.

Syyskuussa saatiin vielä vieraaksi 

seniorit Nurmijärveltä. Heitä vas-

taan pelattiin perinteistä lyönti-

peliä, josta voidaan olla montaa 

mieltä, tai ainakin kahta. Niin 

tai näin, näillä kuitenkin men-

tiin. Johtuuko uusista slope-lu-

vuista naisille vai mistä mutta 

neljä parasta tulosta tekivät nai-

set. Kaksi parasta vielä vieraista. 

Mutta ei auttanut sekään. Isän-

nät ottivat tilanteen haltuunsa 

ja kiertopalkintoon kaiverret-

tiin jälleen kotijoukkueen nimi. 

Lopputulos oli 765-779. Parasta 

tawastilaista peliä esitti tällä 

kertaa Anna-Maija Mikkotervo, 

tulos 71.

Kaupunkiottelu yhdessä aulan-

kolaisten kanssa Hyvinkäätä 

vastaan pelattiin tällä kertaa 

Kytäjällä. Viime vuonna kär-

sittiin kirvelevä yhden lyönnin 

tappio Everstillä ja siihen lähdet-

tiin nyt tosimielellä hakemaan 

revanssia. Ja onnistuihan se. 

Hämeenlinnalaisten voitto kir-

jattiin lyönnein 630-639. Voit-

tajajoukkueen paras oli Lauri 

Lindberg, tulos 74. Koko kisan 

parhaan tuloksen pelasi oman 

kentän mies Jorma Kärkkäinen, 

netto 70.

10 seuran ottelu pelattiin tällä 

kertaa kaukana Hartolassa, 

siellä nyt ensimmäistä kertaa. 

Pistebogeyta pelattiin 4:n naisen 

ja 8:n miehen voimin. Lopputu-

lokseen laskettiin 2+6 pelaajaa. 

Edellisenä vuonna jäätiin jum-

bo-sijalle, joten kirittävää oli. 

Parhaille ei mahdettu mitään. 

Iitti oli ylivoimainen, Tammer 

Golf ja Lahden Golf seuraavina. 

Koski Golfin kanssa kerättiin 

sama pistemäärä 223 mutta se 

riitti vain jaettuun 7:een sijaan. 

Jäi sentään Vierumäki taakse. 

Messilästä ei löytynyt joukku-

etta lainkaan.

 

Lyöntipelimestaruudet

Perinteitä kunnioittaen pelat-

tiin seuran mestaruuksista, nyt 

elokuun alussa. Voittajia olivat 

Bomarsundin linnake.
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sarjoittain N50 Riitta Andersin, 

N60 Tuija Herbst, M55 Antero 

Nukari, M65 Harri Mäenpää ja 

M70 Armas Loponen.

Reikäpelimestaruus

Tällä kertaa mukana oli vain 28 

pelaajaa. Kaaviossa noudatet-

tiin samaa periaatetta kuin edel-

lisenäkin vuonna eli pelaajat 

jaettiin ylä- ja alakaavioon tasoi-

tusten mukaan. Finaalissa koh-

tasivat Lauri Lindberg ja Viljo 

Blom. Lauri oli lopulta etevämpi 

luvuin 4/3.

Kauden päätöskisa

Paljon oli pelaajia tänäkin 

vuonna. 48:n pelaajan voimin 

lähdettiin tavoittelemaan kul-

taa ja kunniaa. Pelattiin myös 

joukkuepeliä, ”ontuva valssi” 

viime vuoden tapaan. Tasoituk-

sellisessa kisassa nähtiin sel-

lainen harvinaisuus, että kaksi 

parasta pelasivat saman tulok-

sen samalla henkilökohtaisella 

tasoituksella. Kisan johto ei ollut 

oikein valmistautunut tällaiseen 

ihmeeseen, joten yön yli nukut-

tua päätettiin, että ensimmäinen 

palkinto jaetaan ja Heiniemen 

Marketta ja Rintalan Marja-Eeva 

saivat molemmat voittopalkin-

non. Pisteitä molemmilla oli 36. 

Parhaan tasoituksettoman tulok-

sen pelasi Lauri Lindberg, brutto 

86. Joukkuekisassa eniten pis-

teitä, 88, keräsi poppoo, jossa 

pelasivat Martti Hossi, Armas 

Loponen, Harri Mäenpää ja Reijo 

Sintonen. Lähimmäs lippua 

kisan väylällä 7 voitti Hannu Päi-

vinen ja väylällä 11 Raimo Sin-

tonen.

Näin oli kausi paketissa. Talvi-

harkat käynnistyvät taas tam-

mikuulla, sitä ennen täytyisi 

päättää mihin suuntaan kevät-

retki tehdään. Sähköpostissa 

ja nettisivuilla sitten aikanaan 

enemmän.■

Tyytyväinen Simo Mikkola valvoo suojattiensa peliä Ryder Cupissa.
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Ålands Golfklubbenilla aamulla 14.5.2014.
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M itä tapahtuu Äitien-

päivän jälkeisenä 

maanantaiaamuna? 

No, Tawastin seniorit lähtevät 

tietenkin kevätretkelle ja aikai-

sin! Tällä kertaa tosin vasta 

kello 5.00, kun kohde ei ollut-

kaan ihan ulkomaa vaan mel-

kein, nimittäin Ahvenanmaa, 

tuo monille meille hiukan vie-

ras Suomeen kuuluva demili-

tarisoitu itsehallintoalue kuten 

matkan aikana saimme kuulla. 

Nyt oli mukana 38 innokasta 

senioria, kun Hämäläisen Matti 

käänsi bussin keulan kohti Tur-

kua, jossa Viking Linen alus 

odotti meitä. Alkumatkasta alle-

kirjoittanut kertoi jotain matka-

ohjelmasta käytävällä seisten 

ja papereista lukien. Lasien 

kanssa kun en näe lukea, laitoin 

ne odottamaan penkille. Rinta-

lan Eino vähän varoitteli päälle 

istumisen vaaroista mutta sekös 

hyvämuistista haittasi. Lopun 

varmaan arvaatte. Jo ennen Fors-

saa yritin oikoa littiin painuneita 

uusia silmälasejani. Varalaseja-

han minulla ei tietenkään ollut 

matkassa, eihän minulle kos-

kaan mitään satu. Onneksi oli 

sen verran laadukkaat sangat, 

että kesti jotenkuten palautella 

edes hiukan silmälasien näköi-

siksi.

Laivalla nautittiin aamiaista 

oikein Food Garden -ravintolassa 

kuohuviinien kera. Siitä suuri 

kiitos Tokmannille ja Heikki 

Väänäselle. Seniorit kiittävät ja 

yrittävät pitää mielessä oikean 

ostospaikan. Sitten olikin ohjel-

massa vain odottelua. Laivan 

myymälässä oli hyvä täydentää 

birdiepullon sisältö siltä varalta, 

että onni suosisi rohkeaa.

Kaikki muistivat jäädä pois lai-

vasta Maarianhaminassa. Hotel-

liin majoittumisen jälkeen 

seurasi matkan kulttuurianti. 

Paikallisen erinomaisen oppaan 

johdolla tutustuttiin puolen-

toista tunnin kiertoajelun aikana 

kaupunkiin ja hieman sen ympä-

ristöönkin.  Samalla saatiin tie-

toisku Ahvenanmaasta, sen 

historiasta ja nähtävyyksistä.

Ensimmäisen päivän ohjelmassa 

ei ollut golfia vaan sen sijaan 

tutustuttiin paikalliseen Stall-

hagenin olutpanimoon. Teh-

daskäynnin jälkeen seurasi 

maistiaiset, neljää erilaista olutta 

neljän pienen purtavan seuraksi. 

Mielenkiintoisia yhdistelmiä. Ei 

kaikki ehkä niin jokapäiväisiä. 

Maistiaisten jälkeen nautittiin 

lammasta, tuota Ahvenanmaalla 

ehkä hiukan tavallisempaa herk-

kua kuin täällä Manner-Suo-

messa.  Pientä  pelkoa oli ruuan 

suhteen, kun muistiin hiipi muu-

taman vuoden takainen Ruotsin 

matka sekä lammasillallinen. 

Pelko oli turha! Kyllä ahvenan-

maalaiset osaavat lammasta 

valmistaa! Ei maistunut vanha 

villasukka ja mureaa oli.

Tiistaina sitten alkoi tositoimi. 

Vastaanotto Ålands Golfklubilla 

oli joustavinta mitä olen ryhmän 

kanssa missään milloinkaan 

tavannut. Kun osanottajalista oli 

jo aikaisemmin toimitettu klu-

bille, ei heitä kiinnostanut kuka 

loppujen lopuksi pelasi kenenkin 

kanssa ja kummallako kentällä. 

Meillä oli 5 starttia molemmilla 

kentillä, ja niiden puitteissa jär-

jestimme omat joukkomme 

hyökkäykseen. Yksi Green Fee 

-lappu koko porukalle kahdeksi 

päiväksi, se riitti. Todella jousta-

vaa ja ryhmäystävällistä. Kielen-

kin kanssa jotenkuten pärjättiin, 

vaikka paikalliset eivät suomea 

puhuneetkaan, tokko ymmärsi-

vätkään. Vaan se käsillä puhumi-

sen taito on suuri lahja ihmiselle! 

Sää oli aika viileä, melkeinpä 

kolea, mutta päivän mittaan 

sekin parani. Kierroksen jälkeen 

terassillakin tarkeni nauttia vii-

lentävän juoman tai kaksi ja ker-

rata urotekoja.

Illallista nautittiin tämän hetken 

Kun Heikki silmälasien päälle istui
eli seniorit kevätretkellä 
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ehken kuuluisimmassa ruoka-

paikassa Smakbyssä aivan Kas-

telholman  linnan kupeessa. 

Ravintolaa pitää ruotsinkieli-

sestä TV5-kanavalla esitetystä 

Strömsö-ohjelmasta tunnetuksi 

tullut kokki Michael Björklund, 

joka kävi henkilökohtaisesti 

meitäkin tervehtimässä. Hyvin 

olivat taidot tallella. Kun alku-

ruoka, graavattu metsäkau-

ris, tuli pöytään ajattelin, että 

ahaa tämä olikin sellaista Fine 

Dining -ruokailua! Nähtävää 

mutta ei paljon syötävää. Nak-

kikiskan metsästys jo alkoi mie-

lessä. Mutta pääruoka, ahvenet, 

korjasikin sitten tilanteen. Taisi 

saada jokainen tarpeeksi, eikä 

nälkäisenä tarvinnut kenenkään 

ravintolaa jättää. Taisivatpa jot-

kut ostaa evästä kotiin vietäväk-

sikin. Ahvenessa on tunnetusti 

ruotoja mutta ravintolan takuu 

on, että jos yksikin ruoto löytyy 

saa uuden annoksen. Ei tullut 

santsikierroksia.

Keskiviikkona jatkettiin pelejä. 

Vaihdettiin kenttiä ja lähdettiin 

innolla pisteiden metsästykseen. 

Aamu oli selvästi lämpimämpi 

kuin edellinen, mutta päivän 

mittaan taivas meni pilveen, ja 

tuuli yltyi. Loppuiltapäivästä keli 

alkoi olla jo hiukan viileää. Ei nyt 

peliä haitannut mutta kuitenkin. 

Kentistä voi todeta, että ne ovat 

mielenkiintoisia, todella erilai-

sia. Kungsbanan on kapeahko, 

osaksi metsäkenttä, jossa löytyy 

kyllä avoimiakin väyliä. Slottsba-

nan on puolestaan tasaisempi. 

Tuntui, että siellä olisi hiukan 

enemmän tilaa draivata. Kun-

noltaan molemmat olivat ajan-

kohta huomioiden varsin hyviä 

huolimatta siitä, että Ahvenan-

maalla on ollut selvästi viileäm-

pää ja sateisempaa kuin meillä 

mantereella. Itselle ainakin jäi 

hyvä maku kentistä, siellä voisi 

käydä joskus toistekin, niin kuin 

koko Ahvenanmaalla ja Maarian-

haminassakin.

Pelien jälkeen pakattiin tavarat 

autoon ja lähdettiin kohti lautta-

satamaa. Matkalla tarkastettiin 

Bomarsundin linnakkeen rau-

niot. Brändön saarelle saavuttiin 

iltahämärissä, majoituttiin Gul-

vivan-hotelliin, kuka huoneisiin 

kuka mökkeihin, sekä nautit-

tiin illallinen. Kun aikaisempina 

iltoina oli saatu lammasta ja 

ahventa, nyt oli tarjolla siikaa ja 

sikaa eli porsasta. Hyvin mait-

toi nälkäisille matkalaisille. Eipä 

tainnut moni jäädä ihailemaan 

täyskuuta kirkkaalla yötaivaalla 

vaan hiipi kohti yöpuuta.

Torstaiaamuna jatkettiin mat-

kaa lautan ja yhden lossin ver-

ran Kustaviin, jossa saatiin 

vihdoin mannermaata jalko-

jen alle. Ilman taukoja körötel-

tiin suoraan Wetterhoffille ja 

sieltä klubille. Näin kaikki pää-

sivät hyvissä ajoin kotiin sel-

vittelemään matkapyykkejään. 

Olisihan siinä vielä ennättänyt 

vetäistä kierroksen omalla rak-

kaalla kotikentällä, mutta eipä 

tainnut kukaan olla sen tar-

peessa.

Kuten aina näillä matkoilla, 

pelattiin myös pientä kisaa 

halukkaitten kesken. Pelimuoto 

oli aina ystävällinen pistebo-

gey siten, että lopputulokseen 

laskettiin molempien päivien 

parempi puolikas. Naisista eni-

ten pisteitä keräsi Sisko Parta-

nen ja miehistä Kari Veijalainen. 

Enempää ei tuloksista julkaista.

Tämä oli tällainen matka tällä 

kertaa! Neljä päivää, kaksi kier-

rosta golfia, vähän kulttuu-

ria, paikallistietämystä ja hyvää 

ruokaa. Aatu ja Heikki kiittävät 

mukana olleita sopuisasta suh-

tautumisesta järjestelyihin. Ei 

tainnut matkan vanhimmalle, 

Raitasen Eskolle tulla yhtään sel-

vitettävää asiaa. Mukavaa poruk-

kaa kaikki tyyni. Vieläköhän sitä 

ensi keväänä löytyisi lähtijöitä. 

Kohdetta ei vielä ole mutta aja-

tuksia riittää! ■   

Kun Heikki silmälasien päälle istui
eli seniorit kevätretkellä 
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E dustuspelaajien kesä oli 

tapahtumarikas ja siihen 

mahtui upeita kisatulok-

sia mutta myös pettymyksiä. 

Edustuspelaajien kärkinimet oli-

vat asettaneet itselleen kovia 

menestystavoitteita mutta vain 

yksi mies onnistui viime kesänä 

yli odotusten.  Toisaalta Edus-

tus esiintyi entistä tiiviimpänä 

ryhmänä ja vaikka kilpailulliset 

tavoitteet eivät kaikkien osalta 

menneet maaliin niin olen 

todella ylpeä tästä porukasta, 

jossa yhteishenki on täyttä rau-

taa ja hommat hoidetaan sovi-

tusti.

Kilpailemisen lisäksi olemme 

aktiivisesti mukana seuratoi-

minnassa.  Junnukoulu pidet-

tiin taas mallikkaasti ja saimme 

paljon kiitosta lapsilta ja van-

hemmilta. Autoimme junnutoi-

mikuntaa pitämään golfkoulua 

ja kesän kruununa järjestimme 

ensimmäiset Hämeenlinnan 

Avoimet Mestaruuskilpailut 

onnistuneesti. 

Kesän onnistujia kisakentillä 

Edustuspelaajista olivat eittä-

mättä Tuomas ”Tupe” Nukari, 

kapteenimme Marko ”Helge” 

Helén ja Santtu ”Sandy” Malin. 

Tupe voitti nuorten reikäpelien 

SM-kultaa. Super-Tupe oli kah-

desti paras amatööri Finnish 

Tourin osakilpailuissa (Paltamo 

Open ja FT:n finaali Vuosaa-

ressa) sekä nosti amatöörien 

World Ranking sijoitustaan kau-

den aikana huikeat 2600 sijaa!! 

Alkukauden tahmeuden jälkeen 

Tupe pääsi vauhtiin ja näytti 

mitä lahjakkuus yhdistettynä 

kovaan harjoitteluun saa aikaan.  

Nyt vain odottelemme mieheltä 

murtautumista maajoukkuee-

seen…

Marko teki sen jälleen. Nimit-

täin voitti seuran mestaruuden 

ja vielä kahdesti. Kapteenimme 

viime kesän kova tuloskunto ei 

pettänyt Mestis viikonloppuna 

ja mies suorastaan murskasi 

meidät muut. Huima seitsemän 

lyönnin marginaali Tupeen ker-

too omaa karua kieltään. Helge 

kuittasi omakseen myös seuran 

reikäpelimestaruuden. Finaa-

lissa kaatui Tupe Nukari. Marko 

on Edustuksen oma Sensei! Tut-

tuun tyyliin Helge kuittasi myös 

Players Tourin kokonaisvoiton 

mutta seuran mestaruus lienee 

Helgelle se ykkössaavutus! 

Vaikka Santtu ei tänä vuonna 

pelillistä menestystä tuttuun 

tyyliin niittänytkään niin paikka 

maajoukkueessa on aina mai-

ninnan arvoinen. Taitava ja 

rento Sandy tulee olemaan kova 

luu ensi kesänä. 

Erityismaininnan Edustuspelaa-

jista ansaitsevat Lasse Karikoski 

kauden aikana tehdyillä kah-

della hole-in-one:llaan (joista 

toinen Mid reikäpeli SM:ssa, 

sijoitus T9) sekä Juha Selin joka 

nappasi pronssia seuran Mesta-

ruuskisoissa sekä voiton klassi-

sessa Kohinoor Openissa. Olen 

myös iloinen siitä, että ensim-

mäisten Hämeenlinnan Avoin-

ten Mestaruuskilpailujen voitto 

jäi Tawastiin. Oula ”Amiraali” 

Myllymaa sain kunnian kaiver-

ruttaa nimensä hienoon kier-

topalkintoon. Oulan tulos 71 

todella haastavassa kevätkelissä 

oli loistava!

Edustuspelaajien kesä 2014
Kultaa ja Kylmää Kyytiä  kapteenilta
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Pullerihallin viikkovaraus - 2014/2015
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
Jakso
08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio
08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio
09:00-09:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio
09:30-10:00
10:00-10:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK 
10:30-11:00 Alkaa 5.1.-15 Alkaa 6.1.-15 Alkaa 7.1.-15 Alkaa 8.1.-15 Seniorit valm.
11:00-11:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit alk. 12.12.-14
11:30-12:00 AGK Hirveet
12:00-12:30 Alkaa 3.1.-15 Tsempit
12:30-13:00 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit AGK Hirveet AGK
13:00-13:30 Alkaa 6.1.-15 Alkaa 7.1.-15 Alkaa 8.1.-15 AGK Hirveet Haastajat
13:30-14:00 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30 AGK Hirveet TawG TawG
17:30-18:00 AGK Alkaa 6.1. -15 Tigers Tsempit
18:00-18:30 Tytöt AGK Hirveet Alk. 3.12.-14 Alk. 4.12.-14 Ladygolf
18:30-19:00 Alkaa 5.1.-15 TawG TawG TawG Tawg
19:00-19:30  AGK Tsempit Tigers Pikkujunnut MP
19:30-20:00 Naiset Alk. 2.12.-14 Alk. 3.12.-14 AGK 
20:00-20:30 AGK MP
20:30-21:00
21:00-21:30
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!

Tulevana kautena Edustus-

pelaajat järjestävät jälleen 

Hämeenlinnan Avoimet Mesta-

ruuskilpailut. Kilpailu sai todella 

hyvän vastaanoton. Palkinto-

pöytä oli kesän komein ja päivä 

oli upea. Pelurimme ovat jälleen 

vuoden vaihteen jälkeen yhtey-

dessä yhteistyökumppaneihin ja 

lupaamme tehdä kisasta entistä 

paremman! 

Pelillisiä yllättäjiä kaudella 2015 

voisivat olla vaikka Harri ”Boom-

Boom” Juvonen, Pasi ”Pablo” Jär-

vinen tai miksei vanha konna 

Karri ”Gyproc” Sahla! Näyttöjä 

odotellessa…

Edustuspelaajien kesä 2014
Kultaa ja Kylmää Kyytiä  kapteenilta

Edustus jää nyt syystauolle. 

Peruskuntoa, voimaa, liikku-

vuutta, koordinaatiota… Talvi-

kauden harjoittelu alkaa pian. 

Meidät tapaa lenkkipolulta, hiih-

toladulta, punttisalilta ja sisä-

harjoitteluhallista. Tulkaa jutulle 

ja haastamaan meitä vaikka put-

tikisaan. Eihän sitä ikinä tiedä 

mihin suuntaan kahvirahat mat-

kaavat.

Edustus haluaa kiittää kaudesta 

2014 tukijoitaan Hämeenlin-

nan Avoimissa, kenttämestari 

Ristoa huippukuntoisesta ken-

tästä, erinomaista toimariamme 

Lauria, aina ihania ravinto-

lan ladyja, rautaisia ammatti-

laisiamme toimistolla Anjaa & 

Merviä sekä iloisia ja palvelu-

alttiita caddiemastereita. Kiitos 

myös Prollemme Hanelle sekä 

papukaijamerkki Tapolan Ollille 

loistavasta työstä seuran val-

mennustyössä.

Erityiskiitos Edustukselta Seppo 

”Keglu” Kekäläiselle ansiok-

kaasta pelin hämmentämisestä 

kierroksen aikana sekä siinä 

sivussa kentän valvomisesta!! 

Olet kutsuttu Mestisbileisiin 

2015. Ei kautta ilman voittoa. 

Hyvää kesän odottelua tawastilai-

sille!! ■

Hessu Veteläinen
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Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Marko Helén 212
II.  Tuomas Nukari 219
III. Juha Selin 223

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.   Petriina Punkari-Mäkiaho 184
II.  Liisa Hänninen 194
III. Assi Salvisto-Suominen 194

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.   Riitta Andersin 175
II.  Leena Kivinen 185
III. Marjut Suokanto 193

Naisseniorit 60v/36 r.
I.   Tuija Herbst 172
II.  Sisko Partanen 184
III. Merja Miettinen 187

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Antero Nukari 159
II. Jari Kettunen 160
III. Pekka Nenonen 167

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.   Harri Mäenpää 165
II.  Raimo Ahtiainen 168
III. Toivo Pönni 170

Miesseniorit 70-v./ 36 r.
I. Armas Loponen 180
II. Martti Hossi 181
III. Voitto Järvelä 186

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.   Timo Lyytinen 162
II.  Joni Saarinen 166
III. Janne Oksanen 170

Juniorit, tytöt alle 18-v./36 r.
I. Oona Kuronen 178

Juniorit, pojat alle 18-v./36 r.
I.   Emil Tallqvist 180
II. Janne Nykänen 238

Juniorit alle 15-v./36 r.
I. Eemil Männistö 194
II. Hugo Helén 246
III: Valtteri Ahjolinna 250

TawG REIKÄPELIMESTARUUS 
SCR 
Marko Helén 

TawG REIKÄPELIMESTARUUS 
HCP
Pekka Kainulainen

PERHEMALJA (Marjaana & 
Pekka Saares kiertopalkinto)
Kalle Ahtiainen & Anna Pirho-
nen

BIRGITAN MALJA (Lars Kro-
gius kiertopalkinto)
I.  Sisko Partanen 38 
p.
II. Anna-Maija Mikkotervo 36
III. Auli Ruokonen 36

SEPON MALJA (Seppo Neno-
nen kiertopalkinto)
I.  Aarne Vuoristo              41p.
II. Pekka Nenonen 39
III. Milco Ahtinen         38
   

 
EVERYBODY  GREENSOME
I. Jussi Rouhento, 
Olli Tapola                       38 p.
II. Topi Tiitola, 
Jussi Luokomaa 36
III. Kalle Ahtiainen, 
Anna Pirhonen 36

Kauden päättäjäisissä 
palkittuja:

SEPON LAUTANEN
Marko Helén

TOPIN JUNIORIPOKAALI 
kauden päättyessä alin hcp/
juniori (Toivo Pönni kierto-
palkinto)
Tuomas Nukari                +1,8

VUODEN JUNIORI (Kellokes-
kus Laine kiertopalkinto)
Oona Kuronen

VUODEN KEHITTYJÄ
Emil Männistö

AHKERAN HARJOITTELIJAN 
PALKINTO
Veeti Virtanen 

Tulossatoa kaudelta 2014
TAWAST GOLFIN MESTARUUSKILPAILUT 2. - 3.8. SCR 
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Tawast Golf kiittää yhteistyökumppaneitaan 
golfkaudesta 2014!

www.kwintetleijona.fi

Ammattilaisen          
työvaate     
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Fustra Golf



Tawast Golf kiittää upeasta golfkaudesta 2014 
ja toivottaa reipasta, liikunnallista talvea!


