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TOIMINNANJOHTAJALTA

#Tawastgolf 
 #SMGOLF2016

1  2016
TEKSTI: Lauri Manninen

kon tiistaina pe lataan Pro-Am, 

jossa on hyvä mahdollisuus tulla 

seuraamaan huippugolfia ja tuke-

maan paikallista urheilutoimintaa. 

Myöhemmin tässä lehdessä on 

mainos kyseisestä tapahtumasta. 

SM-kilpailuiden vuoksi kenttä 

tulee olemaan kokonaan suljettu 

12-16.7. ja toivomme tietysti, 

että jäsenistöstä löytyy riittävästi 

vapaaehtoisia, että saadaan jär-

jestettyä kaikkien aikojen parhaat 

SM-kilpailut. Erikoishintaisia peli-

mahdollisuuksia tulee myöskin 

olemaan tuona ajanjaksona useal-

lekin kentälle ja niistä ilmoitamme 

kesän mittaa kotisivuilla sekä sosi-

aalisessa mediassa.

Vaikka kentällä pelataankin Suo-

men merkittävin amatöörikilpailu 

emme kuitenkaan unohda seuran 

muita tapahtumia ja normaalia 

klubitoimintaa. Kesälle on luvassa 

uusia tapahtumia (mm. Matalan 

kynnyksen kisa) ja niistä tiedo-

tetaan myöhemmin. Myös-

kin Vappulounas 

uudistetaan ja tänä vuonna viralli-

set avajaiset järjestetään brunssi-

typpisenä 1.5.2016. Tervetuloa 

mukaan!

Sosiaalinen media - 
Tässä tarvitaan apua!
Sosiaalisen median merkitys on 

jatkanut kasvuaan ja niin myös 

Tawast Golf siirtyy entistä enem-

män someen. Somella tarkoitetaan 

tässä kohtaa varsinkin Facebookia 

ja Instagramia. 

Muistakaa, että Tawast Golfin 

sosiaalinen media on myös teidän 

tuottamaa mediaa. Ollaan kaikki 

aktiivisia ja laitetaan kuvia sekä 

juttuja hashtagilla #tawastgolf 

#smgolf2016 , niin Facebookkiin 

kuin instagramiinkn. 

Sosiaalisen median avulla voimme 

kaikki osaltamme vaikuttaa, että 

Tawast Golfin iloinen ja avoin ilma-

piiri tulee myös muiden tietoisuu-

teen. Pidetään kuitenkin mielessä, 

että kun kaikki on hy vin, niin ker-

rotaan siitä muille ja jos jokin on 

pielessä niin kerrotaan siitä henki-

lökunnalle. Tawast Golf palkitsee 

kesän mittaan parhaita some-päi-

vityksiä.

Näillä sanoilla hyvää golfkesää kai-

kille tawastilaisille! 

Talvi on mennyt taas ker-
ran nopeasti ja kaikki 
merkit viittaavat siihen, 
että kenttä on talvehti-
nut loistavasti.  Nyt on 

lupa olettaa, että kenttä on heti ke-
väästä huippukunnossa. Kentällä ja 
klubilla on tehty varsin paljon kun-
nostusta ja olen varma, että kyseiset 
työt tulevat osaltaan nostamaan Ta-
wast	Golfin	tason	taas	askeleen	ylös-
päin.

Tawast Golf on vuosien mittaa jär-

jestänyt hienoja kansallisia kil-

pailuja ja merkkinä tästä Tawast 

Golfille on myönnetty lyöntipe-

lin SM-kilpailut. Kilpailut pelataan 

13-16.7.2016. Kilpailun 

yh tey dessä 

ki lpai-

luvii-
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Kisakausi
ja uudistuminenTEKSTI:  

Jussi Rouhento

PUHEENJOHTAJAN CORNERI

Kolmen vuoden takai-
nen idea lyöntipelin 
SM-kilpailuiden jär-
jestämisestä toteu-
tui taakse jätetyn 

kauden heinäkuussa. Kilpailun ha-
kemisen, saamisen, valmistelun ja 
toteutuksen	 jälkeen	 Tawast	 Golfin	
voidaan perustellusti sanoa olevan 
hyvä kilpailuiden järjestäjä. Ja lisäk-
si vielä oikein toimiva paikka järjes-
tää tämän tason kilpailuja. 

Todisteena näistä toimii saatu pa-
laute ja kommentointi niin kilpaili-
joiden	itsensä,	valmentajien,	Golflii-
ton, yhteistyökumppaneiden kuin 
mediankin suunnalta. Parasta kuul-
tavaa on tietysti pelaajilta itseltään 
saatu palaute. Varsinkin kun SM-
projektin kantavana ajatuksena oli 
saada nimenomaan pelaajille hieno 
ja onnistunut kilpailukokemus. 

Pelaajien palaute toimi Tawastille 
myös hyvänä markkinointikanava-
na, sillä positiivinen viesti kulki hie-
nosti somen välityksellä. Suoria yh-
teydenottoja pelaajilta kilpailun jäl-
keen yhdisti viesti siitä, että pelaa-
jista huolehdittiin ja he tunsivat 
olonsa tervetulleeksi ollessaan Ta-

wast	 Golfissa	 ja	 Hämeenlinnassa.	
Positiivinen viesti antaa itseluotta-
musta ja uskoa, että asiat on tehty 
hyvin. Aina on syytä myös parantaa 
juoksua, ettei kehitys pysähdy. Pet-
rattavaakin pienien asioiden ympä-
riltä löydettiin. Plussat ja miinukset 
ohjaavat tulevaa toimintaa. 

paikanpäälle. Toki liiton väki oli käy-
nyt kenttäkatselmuksissa ja pitänyt 
tiivistä yhteyttä Tawastiin jo paljon 
aikaisemminkin. 

Kenttä saatiin kuin saatiinkin oikein 
hienoon kisakuntoon viime hetkillä. 
Alkukauden haasteet ruohon kas-
vussa saatiin monen otsalle nous-
seiden hikikarpaloiden jälkeen rat-
kottua ja mestari löydettiin oikein 
hyväkuntoisella kisakentällä. Kent-
tähenkilökunta todellakin ansait-
see tästä kiitoksensa ja ison peukun 
ylöspäin. Kilpailut olivat iso ponnis-
tus ja extraa kentän normitasoon 
nähden. Loppukausi saatiinkin sit-
ten näiden ponnistelujen ansios-
ta pelata todella huippukuntoisella 
kentällä! 

Kaikista mainituista tahoista kiitok-
sien osoittamisessa yksi taho on 
kuitenkin ylitse muiden. Se suurin 
kiitos kuuluu niille kaikille vapaaeh-
toisille, jotka talkoovoimalla mah-
dollistivat sen kaiken. Tawast Gol-
fin	 toiminnassa	 erityisen	 arvostet-
tava ominaispiirre on se yhteisöl-
lisyys, jonka myötä vapaaehtoiset 
lähtivät projektiin mukaan. Kaikki-
aan yli 90 henkilöä teki viikon ajan 

Kiitoksia hienon kilpailun järjestä-
misestä tulee jakaa todella moneen 
eri suuntaan. Joitain mainiten aina-
kin aktiiviset seuratyöntekijät, yh-
teistyökumppanit ja henkilökunta 
niin kentällä, klubilla kuin ravinto-
lassakin ovat suuret kiitoksensa an-
sainneet. Vaikuttavaa oli myös näh-
dä se, kuinka ammattimaisesti Gol-
fliiton	 edustajat	 ottivat	 homman	
haltuun järjestelyiden suhteen tul-
lessaan pari päivää ennen kilpailua 

Kiitoksia hienon 
kilpailun järjestämisestä 

tulee jakaa todella 
moneen eri suuntaan.
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(ei pelkästään kisapäivinä) töitä kil-
pailun eteen. Ja päivät olivat pitkiä! 
Keskellä parasta kesälomakautta, 
aamusta iltaan ja talkoo voimin. Se 
jos joku on seurahenkeä!

Kisoihin liittyen vielä detalji tietoa. 
Onkohan koskaan aikaisemmin SM-
kisoihin osallistunut 16 pelaajaa, jot-
ka edustavat järjestävää seuraa? 
Määrä on vaikuttava ja lisäksi mu-
kana oli myös muita Hämeenlinnan 
seudun kenttien pelaajia. Tämä sii-
täkin huolimatta, että kilpailussa pe-
lasivat mukana myös ammattilaiset 
ja täten amatöörien osallistujalista 
oli hieman totuttua pienempi. En-
nakkoon puolesta ja vastaan kuul-
lut argumentit sen suhteen onko 
ammattilaisten mukanaolo SM-ki-
soissa jees vai nou ovat kyllä kään-
tyneet nyt vahvasti sen suuntaan, 

että muutos on hyvä ja ammattilai-
set tervetulleita mukaan taistele-
maan Suomen parhaan golfarin sta-
tuksesta. Kärki vain on Suomessa 
niin kapea, että on hyvä saada kisoi-
hin mukaan mahdollisimman paljon 
ihan oikeita kilpagolfareita. 

Kisat olivat seuralle se iso pitkän 
ajan projekti. Seuraavaksi otettavat 
isommat haasteet ja strategian päi-
vitys ovat kuluvan talvikauden asi-
oita. Normaali arjessa hyvin tehtä-
vien askareiden lisäksi seuralla on 
hyvä olla myös pitkän tähtäimen ta-
voitteita. Niillä saadaan kehitettyä 
toimintaa haluttuun suuntaan. Ju-
nioreihin panostaminen, hyvä hen-
ki, klubi, kaverit ja kilpagolf. Niillä 
on menty. Seuraavia suuntaviivo-
ja ja tarkennuksia tulee nyt hakea. 
Jäsenistöltä halutaan kuulla kuinka 

Tawast	Golfia	voisi	kehittää.	Kynnys	
ideointiin tulee olla matala. Kent-
tää ja seuraa saadaan uudistumisel-
la vietyä seuraavalle tasolle ja koh-
ti entistä esimerkillisempää toimin-
taa. Aika lailla pakko on uudistua, 
kun halutaan pärjätä ja menestyä 
lajin ympärillä käynnissä olevassa 
muutoksessa. Mitään pakkoa ei ole, 
jos niistä tingitään. 

Kuvateksti tähän. Kuvateksti tähän.
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KAPTEENILTA

Päällimmäisenä kau-
desta jäi mieleen me-
henki eli Tawastin yh-
teisön	 fiilis.	 Mones-
ta suusta olen kuul-

lut että meillä Tawastissa on poik-
keuksellisen	hyvä	fiilis.	Tästä	yhtenä	
osoituksena on kesän talkoolaisten 
toiminta ja sitoutuminen SM-kiso-
jen järjestelyissä. Ilman talkoolaisia 
pelaajilla ei olisi ollut loistavia olo-
suhteita pelaamiseen. Iso kiitos tal-
koolaisille tästä suuresta avusta ja 

panostuksesta. Saman hengen ve-
toon pitää kiittää SM-kisoissa käy-
nyttä yleisömäärää, joka sekin oli 
poikkeuksellisen suuri verrattuna 
muihin SM-kisoihin. Suuren yleisö-
määrän	oli	huomannut	mm.	Golflii-
ton toiminnanjohtaja. Tiilaakso, ku-
ten alueellisesti mainostamme tätä 
aluetta, on nimensä arvoinen.
 
Kevät oli haasteellinen kentälle, 
mutta kenttähenkilökunnan uuras-
tus palkittiin viimeistään SM-kisois-

sa ja loppukesästä, kenttä oli loista-
vassa kunnossa kisojen jälkeen aina 
lokakuun puoli väliin asti, harvoin 
lokakuussa griinit ovat siinä kun-
nossa missä nyt olivat. Kentänhoito 
on mennyt todella paljon eteenpäin 
ja hattu päästä sekä kumarrus koko 
kenttähenkilöstön työpanokselle ja 
taidonnäytteelle. Kuten monet var-
masti tietävät, niin kenttää on hoi-
dettu ilman kenttämestaria noin 
kolme kuukautta ja uusien vaihto-
ehtojen kartoittaminen on aloitet-

TEKSTI: Marko Helén
Iso kiitos!

Kuvateksti tähän. Kuvateksti tähän.
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tu. Toivotaan että saadaan hyvä rat-
kaisu aikaiseksi ja kenttä entistäkin 
parempaan kuntoon. Kentän kunto 
on yksi suurimmista kilpailuvalteis-
ta, missä pelaajat pelaavat.
 
Kilpailullisista suorituksista päällim-
mäisenä jäi mieleen Tuomas Nuka-
rin SM-hopea reikäpeleissä, ei kaut-
ta ilman SM-mitali. Maajoukkue kut-
sui Tuomasta, joten odotettavis-
sa on mitaleita myös tuleville kau-
sille. Tupe harjoittelee nykyään Se-
länne & Piltz akatemian mukana ja 
valmentajan mukaan kehitys on ol-
lut erittäin hyvää ja silmiin pistävää. 
Ennen kaikkea asenne ja motivaatio 
on kohdillaan, siitä on hyvä jatkaa 
uraa ja kehitystä. Tsemppiä Tupelle.
 
”Pelaamalla oppii pelaamaan”, näil-
lä sanoilla Mika Piltz tiivisti omia nä-
kemyksiään. Itse jäin miettimään 
näitä sanoja, pitää muuten todella-
kin paikkansa ainakin omalla koh-
dalla. Liian vähän harjoituskierrok-
sia ja kilpailuita. Rangella kaikki 
osaavat lyödä suoraan ja kierteet 
on kunnossa. Sama pätee aika mo-
neen tawastilaiseen, kilpailuissa käy 
entistä vähemmän pelaajia, miksi? 
Haastakaa itsenne ja kaverinne, läh-
tekää kilpailuihin vaikka vaan osal-
listumisen takia. Aika moni tulee yl-
lättymään positiivisesti miten haus-
kaa kilpailuissa on.
 
Seuraottelut Aulankoa ja Messilää 
vastaan päättyivät myös voitollises-
ti, voimme siis todeta että kausi oli 
kaikin puolin onnistunut ja voitolli-
nen, tästä on hyvä jatkaa kohti tu-
levaa kesää.
 
Kiitos kaikille kaudesta! ■
  

Kuvateksti tähän. Kuvateksti tähän.

Hole In Onet 
2016

22.4.  Eero Pullinen, väylä 9
28.4.  Pekka Nenonen, väylä 7
8.6.  Hannu Pärmäkoski, väylä 11
17.7.  Mirja Toikka, väylä 11
19.7.  Leinonen Tuija, väylä 7
9.8.  Eeva-Liisa Olkinuora, väylä 7
6.9.  Kimmo Hyvärinen, väylä 9
18.9.  Pauli Vuorinen, väylä 11
20.9.  Hannu Mononen, väylä 9
27.9.  Markku Lindfors, väylä 7
16.10.  Oona Kuronen, väylä 7

Tawast Golfin kentällä Hole In Onen tekemisestä sai 
tänä vuonna 12 pulloa Warsteiner olutta, Warsteiner 
bägipyyhkeen sekä todistuksen tapahtumasta. 
Klubimme takkahuoneessa sijaitsevat taulut, joista 
näkyvät kaikki Tawast Golfissa tehdyt hole in onet.



Tawast Golf isännöi lyöntipelin SM-kilpailuja 13.-16.7.2016. Pelaajia oli
mukana 145, 31 naista ja 114 miestä. 25 vuoden tauon jälkeen muka-
na olivat myös ammattilaiset. Kilpailussa jaettiin poikkeuksellisesti 

myös Finnish Tourin pisteitä. Sää suosi kilpailuja muutamasta sadepisaras-
ta huolimatta ja kenttä oli saatu viritettyä huippukuntoon.  Voitosta käytiin 
tiukka kamppailu: miesten puolella lyönnin erolla voittoon pelasi nuori am-
mattilainen Oliver Lindell  ja lisäreikien jälkeen naisten voiton vei amatööri-
nä pelaava Jenna Mäihäniemi.

Kokonaisuudessaan tapahtuma onnistui todella hienosti ja suurin kiitos 
kuuluu tietysti pelaajien lisäksi vapaaehtoisille työntekijöille, joita oli mu-
kana lähes 90.

Kilpailun ohessa järjestettiin myös yrityksille suunnattu Pro-Am tapahtu-
ma, johon osallistui yli 80 pelaajaa ja sisävesiristeilyllä oli mukana satakun-
ta osallistujaa.

Kiitos	koko	henkilökunnalle,	yhteistyökumppaneille,	Suomen	Golfliitolle
sekä kaikille vapaaehtoisille työntekijöille!

Lauri Manninen
Toimitusjohtaja 
Tawast Golf

SM-Golf 2016

Kuvateksti tähän.

Kuvateksti tähän.



Kuvateksti tähän.Kuvateksti tähän.

Kuvateksti tähän.Kuvateksti tähän.Kuvateksti tähän.

Kuvateksti tähän.

Kuvateksti tähän.Kuvateksti tähän.



10      |    Tawast Golf ry

Junioritoimikunnan 
tuulahdusTEKSTI:  Noora Lavonen

Mennyt kausi 
ja tulevia suunnitelmia

Taas ollaan yksi kausi lai-
tettu pakettiin junnu-
jen harjoittelun osal-
ta. Näin se vaan tulee 
eteen niin kuin joka 

muukin kausi.

Junnutoiminnan vastuu tällä kau-
della on ollut enemmänkin Ollin hei-
niä suunnittelun sekä toteutuksen-
kin osalta. ISO KIITOS OLLILLE!

Neljä vuotta on kohta vierähtänyt 
itselläni junnutoiminnan mukavis-

sa touhuissa ja paljon olemme yh-
dessä saaneet aikaan junnutoimi-
kunnan jäsenten sekä klubin hen-
kilökunnan kanssa junnujen hyväk-
si. Osa kauden tapahtumista on va-
kiintunut klubin toimintaan mutta 
tilaa riittää kuitenkin vielä uusillekin 
ideoille ja toteutuksille. Oma kau-
teni junnutoimikunnan puheenjoh-
tajana lähestyy pikku hiljaa loppu-
aan, sillä uusia ideoita tarvitaan toi-
minnan kehittämiseen.  Kirjoitukse-
ni yhdessä Ollin kanssa on kertaus 
tästä kuluvasta kaudesta ja samal-

la myös huhuilen uuden innokkaan 
puheenjohtajan perään.

Hommia ei kannata arkailla vaan pi-
kemminkin kehotan ottamaan kai-
ken ilon irti, jota junnut tuottavat 
sekä heidän ympärillään olevat tu-
kijoukot. Tässä ei sovi unohtaa Ta-
wastin klubin yhteisöllisyyttä ja mu-
kaansa tempaavaa tekemisen mei-
ninkiä loistavassa porukassa. Pu-
heenjohtajana toimit myös Tawast 
Golf ry:n hallituksen jäsenenä edus-
taen junnuja. Minäkään en mihin-

kään häviä ja tuen uut-
ta puheenjohtajaa kaikin 
mahdollisin keinoin.

Mikäli lukiessasi tätä tuu-
lahdusta ja mielessäsi mie-
tit, että mitähän tämä 
homma pitäisi sisällään 
niin ole rohkeasti yhtey-
dessä minuun, Lauriin tai 
Olliin niin kerromme tar-
kemmin sisällöstä. Mu-
kava on toimia JUNIORI-
TYÖN LAATUSEURA-SER-
TIFIKAATIN omaavassa 
seurassa. ■

Kuvateksti tähän.

JUNIORITOIMIKUNNALTA
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Valmennuksen koontia 
kaudesta 2016

T awast	 Golfin	 junioritoi-
minnan kausi 2016 alkoi 
joulukuun alussa Pullerin 

hallisssa. Sisäharjoittelu- kaudel-
la harjoiteltiin mm. vartalon hal-
lintaa, tasapainoa, sekä liikunnan 
perustaitoja. Huhtikuun viimeisel-
lä viikolla siirryttiin ulos jossa pää-
simme pitkästä aikaa näkemään 
hieman pallon lentokaarta.

Kesäkuun alussa järjestimme taas 
jokavuotiseen	 tapaan	 golfkou-
lun, jossa kävikin n. 100 innokasta 
lasta kokeilemassa tätä hienoa la-
jia.	Golfkoulusta	saimme	jäämään	
melkein 30 uutta harrastajaa, jot-
ka harjoittelivat kesäkauden kak-
si kertaa viikossa.

Kilpailu menestyksestä vasta-
si tällä kaudella Oona Kuronen. 
Oona saavutti tänä vuonna mm. 
Sm-pronssia, FJT- osakilpailu voi-
ton, sekä Aluetour- voiton. Oona 
palkittiin hyvästä kaudesta valin-
nalla maajoukkueeseen.

Kausi oli kaikella tavalla hyvin 
onnistunut. 30 junioria suoritti 
Green Cardin joten saimme hou-
kuteltua lajin pariin taas uusia in-
nokkaita lapsia, ja toivotaankin 
että nähdään heitä kentällä ensi 
kaudella! ■

Olli Tapola
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Kuvateksti tähän.

Kuvateksti tähän.
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KLUBITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Leena Merisalo

Klubitoimikunnalla
vilkas kausi

Klubitoimikunnalla on ollut vilkas kausi. 
Tälle vuodelle vappulounas vaihdettiin 
edullisempaan vappu brunssiin ja se oli 
menestys. Keli helli osallistujia, joita oli 
tullut paikalle ilahduttavan monta. 

Viime vuonna aloitetut perjantai scramblet saivat jatkoa 
tänä vuonna. Niitä järjestettiin kaksin kappalein ja ahke-
rimmat osallistujat, jotka osallistuivat molempiin kisoi-
hin, saivat erikoispalkinnon. Teemoina oli kesäkuussa 
Mietoa ja makkaraa sekä elokuussa Viiniä ja tapaksia.

Myöskin viime vuonna perustettu ryhmä Tawastin La-
dyt on vakiinnuttanut asemansa. Ryhmä on ollut erit-
täin aktiivinen. Löydät ryhmän Facebookista www.fa-
cebook.com/groups/TawastinLadyt.

Naistoimikunnan kanssa yhdessä järjestetty kesäretki 
suuntasi	28.6.	Ruukkigofiin.	Samalla	vierailtiin	 idyllisel-
lä Fiskarsin ruukkialueella. Retki osoittautui suosituksi 
ja paikat täyttyivät nopeasti.

Lokakuussa olikin aika viettää perinteisiä päättäjäisiä 
ilotulituksineen. Päättäjäisten yhteydessä kaikille SM-
kisoissa vapaaehtoisina olleille osoitettiin Sepon lauta-
nen.

Heinäkuussa oli hienoa seurata lyöntipelin SM-kisoja. 
Vapaaehtoisia oli suuri määrä ja ilman heitä ei menesty-
viä kisoja voi järjestää, kiitos heille. Katsojia oli myös tul-
lut paikalle sankoin joukouin. 

Klubitoimikunta kiittää kaikkia kuluneesta kaudesta. 
Tässä on talvi aikaa miettiä ensi kesän ohjelmaa ja pe-
lejä. Jos sinulla on ideoita Klubitoimikunnalle, niin ota 
yhteyttä.  ■
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Draivin pituus 
parani +10 metrillä.

Fustra+Golf™ -yksilövalmennustunti 25€

Golfpelaajat testissä

Testiryhmämme suoritti 18 kerran 
Fustra+Golf™ -ohjelman. Draivien pituus 
parani keskimääräisesti 11,2 metrillä.

Parantava liike.

HELSINKI: Töölö, Herttoniemi, Myllypuro
VANTAA: Hiekkaharju, Varisto
LAHTI \ HÄMEENLINNA
LAPPEENRANTA \ JOENSUU

foreverclub.fi    foreverclub.fi/fustra

Fustra-Golf-Forever.indd   1 07/06/16   12:40
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Ladyjen kesä meni

Iloisesti golfaten
NAISTOIMIKUNNALTA

TEKSTI: 
Marjut Suokanto

4 ladykapua, tuleva jo kehissä..eli 
vas. tuleva ladykapteeni Marjut Vii-
tasalo, nykyinen Marjut Suokanto,  
Auli Ahopalo ja Maritta Korkia-aho.

Naistoimikunta aloitti 
vuoden 2016 suun-
nittelun jo vuoden 
2015 lopulla. Näin 
toimien oli mahdol-

lista miettiä tarkemmin tapahtumi-
en määrää ja muita toivottuja asioi-
ta. Kauteen mahtuikin siten paljon 
uutta toimintaa. Ja ihanaa! Naisten 
slope-taulukko saatiin muuttumaan 
ja suuri toive toteutui heti kauden 
alusta ja sai paljon kiitosta.

Treeneihin, tapahtumiin ja 
kisoihin kannustettiin

Kauteen valmistauduttiin järjestä-
mällä talvitreenejä Ollin ja Hanen 
johdolla Pullerille. Osallistujia ei kui-
tenkaan ollut montaa ja niin onnelli-
set osallistujat saivat lähes yksityis-
opetusta. Mitenkähän ensi talvel-
la, onko kiinnostusta omakustan-
teisiin treeneihin? Jos olet kiinnos-
tunut, ota yhteyttä, muodostetaan 
ryhmät tarpeen mukaan!

Kisa - ja tapahtumakalenterissa oli 
ohjelmaa kuten ennenkin.  Erilais-
ta ja uutta ja kivaa oli se, että nais-
toimikunnan jäsenet suunnittelivat 
pareittain kisamuodot. Esimerkiksi 
päätöskisa oli Sokea Ysi, jossa riitti 
jännitystä loppuun asti. Toki oli pal-

jon samaakin perinteistä, kuten Bir-
gitan Malja ja Lady Captain’s Day. 
Eniten birdie- tuloksia, 10 kpl, teh-
taili tänä vuonna Merja Miettinen.
Entiseen malliin järjestimme avoi-
men kisan Hämeenlinna Lady Open-
in Aulangon kanssa. Osallistujia oli 
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mukavasti ja saimme taas palkinto-
pöydän koreaksi, kiitoksia työryh-
mälle ja sponsoreille.

Ystävyysottelut Aulankoa vastaan 
menivät keväällä Tawastille ja syk-
syllä Aulangolle. Reikäpelin voitim-
me hienosti Everstillä. Kolmiottelu 
Espoota ja Auraa vastaan oli koti-
kentällä ja sen myös voitimme.

Ladyja kannustettiin osallistumaan 
kisoihin. Kun kisaosallistumisia oli 
tarpeeksi (vähintään viisi, joista kol-
me naisten kisoja), niin oli oikeutet-
tu saamaan Tawast logopaidan. Pai-
toja saivat 20 ladya, joten kiitettä-
västi kisoissa on oltu mukana, kii-
tos siitä.

Kesäretki onnistui

Viime kauden kuumin palaute tuli 
siitä, kun kesäretkiläisiä oli tulossa 
liian vähän ja jouduttiin perumaan. 
Tänä vuonna yhdistimme voimam-
me klubitoimikunnan kanssa ja niin, 
että mukaan pääsi sukupuoleen 
katsomatta TawG jäsen. Ja wot, 
naistoimikunnastamme Marja-Eeva 
Rintalan johdolla tehtiin kesäretki 
Ruukkiin, johon tuli bussilastillinen 
golfaajia kyytiin.

Kehitettävää riittää
jatkoon
Naisille järjestettiin peli-iltoja va-
kiona keskiviikkoiltaisin, mutta vii-
me vuoden innostusta ei enää tul-
lutkaan ja peli-illat peruttiin loppu-
kaudesta. Peli-iltojen ajatuksena on 
tutustuttaa vasta-alkajia peliin ken-
tällä. Samalla tutustuu muihin nais-
golfareihin ja saa pelikavereita hel-

pommin. Tätä olisi hyvä 
soveltaa jatkossakin, että 
on helpompi jatkaa green 
card-kurssin jälkeen.

Järjestimme myös yli 30 ta-
soituksen omaaville oman 
kisan ” Matalan kynnyk-
sen kisan”, mutta siihen-
kään ei tullut osallistujia 
riittävästi. Onneksi kuiten-
kin kauden mittaan kisoi-
hin tuli uusia innostunei-
ta kisapelaajia. Rohkeasti 
ladygolfarit vaan mukaan 
kaikkeen toimintaan. Kaik-
ki ovat tervetulleita kisaa-
maan, vaikka on vasta vä-
hän pelannut. Naisten ki-
sat ovat enemmänkin 
hauskoja tapaamisia kuin 
tiukkapipoista kilpailua.

Ladykapteeni kiittää 

Olen ollut naistoimikunnassa 5 
vuotta ja viimeiset kaksi vuotta la-
dykapuna. ”Päätyö” häiritsee va-
litettavasti harrastuksia ja uuden 
haasteellisen toimenkuvan myötä 
luovutan Ladykapteenin tehtävät 
seuraajalle. 

Suurkiitos, kun olen päässyt seu-
raamaan Tawast Golf ry:n toimintaa 
hallituksessa ja naistoimikunnan li-
säksi kilpailu- ja klubitoimikunnas-
sa. Parissa vuodessa huomasi myös 
sen, kuinka tärkeää työtä toimis-
ton väki ja ravintola tekee. Paljon 
on tullut viestiteltyä erilaisia toimin-
taan liittyviä asioita Laurin, Anjan ja 
Emmin kanssa. Aina on ollut posi-
tiivinen hyvä henki ja asiat järjesty-
vät. Kiitos myös kentän hoitoväelle, 

joka tekee tärkeää ja arvokasta työ-
tä, jotta voimme pelata hyväkuntoi-
sella kentällä. 

Tietysti lämmin kiitos kuuluu kaikil-
le naistoimikunnan jäsenille! On hie-
noa työskennellä, kun porukka si-
toutuu.

Seuraajani löytyikin läheltä nimen-
säkin puolesta, nimittäin kokenut 
peli- ja kilpailukokemuksen omaava 
kaimani Marjut Viitasalo. Virallinen 
vahvistus tulee vuosikokouksessa 
ensi keväänä, mutta jo nyt olemme 
ahkerasti käyneet ladykapun tehtä-
viä läpi. Toivotan Marjutille onnea ja 
menestystä uuteen tehtävään! ■

Kevään Aulangon yst.ottelussa vas. Marjut 
Suokanto ja Aulnagon kapteeni Seija Aalto, 
jolloin saimme ”Tytön” kotiin. 
Tyttö oliki vaan sitten kesän meillä, syksyllä 
se meni talvehtimaan Aulangolle.

  Tawastin Tuulet  ▪ 2 / 2016         |        15  



MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA 
JÄSENILLE!
Kumppanuus Mehiläisen kanssa tarjoaa jäsenille monia etuja:

•  Urheilijoiden terveyteen perehtyneet asiantuntijat sekä nimetty yhteyshenkilö, joka   
 auttaa käytännön asioissa

•  Asiantuntevaa tukea urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

•  Kaikki urheilijan terveyspalvelut samasta paikasta ja ohjaus koko hoidon ajan

•  Tapaturmatilanteissa apu löytyy yhdellä soitolla 010 414 00 (joka päivä klo 7-20)

•  Apua vakuutusasioissa ja Mehiläisen toimiva yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa

Rahallista tukea seuran junioritoimintaan – mitä enemmän seuran jäsenet 
ja perheenjäsenet käyttävät palveluita, sitä enemmän seura saa tukea!
Rahallisen tuen saamisen edellytyksenä on, että seuran jäsenet ja perheenjäsenet 
ovat rekisteröityneet Urheilunettiin. 

Rekisteröityminen on nopeaa, joten tee se nyt heti:  
http://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti?loc=776

Lue lisää liikuntaklinikan toiminnasta: http://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/esittely

URHEILUNETTI
Urheilunetti on Mehiläisen seurayhteistyöhön kehitetty työkalu, jonka avulla jokainen seuran 
jäsen voi tukea oman seuransa toimintaa. Urheilunettiin kirjautuminen on erittäin tärkeää.

Jokaisen Urheilunettiin kirjautuneen jäsenen tai perheenjäsenen asiakaskäynti 
Mehiläisessä (esim. käynti lääkärin vastaanotolla, fysioterapeutilla, laboratoriossa tai 
leikkauksessa) kerryttää ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta 
takaisin seuralle. Huomioithan, että Tawast Golfin Urheilunettiin voivat kirjautua kaikki 
perheenjäsenet sekä sukulaiset.

Kirjautuminen:

1. Valitse oma seurasi valikosta

2. Täytä omat tietosi ”Rekisteröidy” kohdasta

3. Täytä muiden perheenjäsentesi tiedot ”Rekisteröi perheenjäsen”-kohdasta



ENTÄ JOS ELÄISIT 
VÄHÄN PAREMMIN?

Liiku, lepää ja syö hyvin – tämä on tuttua. Älyhenkivakuutus taas on ihan uutta.
Se on vakuutus, joka auttaa sinua voimaan paremmin.

Näin se toimii: Saat sähköisen terveystarkastuksen, itsevalmennusohjelmat,
valitsemasi mittauslaitteen ja tietysti taloudellisen turvan.

Ota Älyhenkivakuutus osoitteessa lahitapiola.fi/alyhenkivakuutus

Palveluntarjoajat: Räätälöidyn henkivakuutusturvan myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Sähköisen terveystarkastuksen  
ja itsevalmennukset tuottaa Kustannus Oy Duodecim. Polar Loop -aktiivisuusrannekkeen ja siihen liittyvän Polar Flow -palvelun tuottaa Polar  
Electro Finland Oy. Suunto-sykevyön tuottaa Suunto Oy. iHealth-aktiivisuusmittarin tuottaa iHealth Labs Inc. Wellmo-palvelun tuottaa Mobile  
Wellness Solutions MWS Oy.
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Senioreiden kausi
- lyhyt oppimäärä

SENIORITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Heikki Aaltonen

Ei mitään uutta aurin-
gon alla. Siinä tiivistet-
tynä senioreiden men-
nyt kausi. Kisatulokset 
vähän vaihtelivat mut-

ta tapahtumat olivat entisellään. Ei 
riitä enää mielikuvitus tuottamaan 
uusia elämyksiä. Nuorempia aivoja 
tarvittaisiin. Kirjataan nyt kuitenkin 
tärkeimmät niin saavat sadan vuo-
den kuluttua ihmetellä menoa Ta-
wastilla ad 2016.

Taitojen hienoviilausta 
hallissa

Hane opasti jälleen halukkaita hal-
lissa kun uloskaan ei päästy. Innok-
kaita riitti nytkin, neljä ryhmää, jo-
kaisessa 12 innokasta pallon lyöjää. 
Opetuskertoja 10 kukin kestoltaan 
1½ tuntia. Saahan siinä ajassa nyt jo-
tain aikaan, perustaidot kun ovat jo 
hallinnassa.

Matkakohteena Pärnu

Kevätmatka suuntautui jälleen Vi-
roon ja siellä erityisesti Pärnuun, 
jonne oli avattu uusi kenttä Pär-
nu Bay Links ja sinne vanhemmal-
lekin	 kentälle	White	 Beach	 Golfille	

oli saati vihdoin klubirakennus. Pi-
tihän nämä käydä tarkastamassa ja 
hyväksymässä. Mukana matkalla oli 
44 innokasta peli-ihmistä sekä muu-
tama tukihenkilö. Matkasta on oma 
juttunsa tässä lehdessä.

Viikkokisat

Aulankolaisten kollegojen kanssa 
pelattiin taas 12 osakilpailua käsit-
tävä viikkokisasarja. Kuudesti koh-
dattiin Tawastilla, kolme kertaa 
Hugolla ja samoin kolme kertaa 
Everstillä. Edellisen kauden koke-
muksien johdosta nyt oli poistettu 

joidenkin mielestä pakkopullaksi 
koettu keittolounas ja kisamaksua 
oli alennettu vastaavasti. Tästäkö-
hän johtui, että pelimäärä ylitti jäl-
leen 1000:n rajapyykin. Toissavuo-
desta jäätiin kuitenkin vielä hiven. 
Miehiä oli mukana kaikkiaan 114, 
naisia 42. Uutta oli se, että miehet 
pelasivat kahdessa sarjassa, M55 
ja M70 ja vastaavasti naiset sar-
joissa N50 ja N65. Riitti siinä He-
lenin Maurilla taulukointia kisan 
jälkeen kun siis neljässä sarjassa 
pisteitä kerättiin sekä tasoituksin 
että ilman tasoitusta. Joka kisan 
voittaja sai päättäjäisissä kolmen 

Harjoittelua ennen kisaa Pärnussa.
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pallon paketin, joten niitäkin kului 
24 tusinaa.

Koko sarjan voitot menivät sikäli 
erikoisesti, että M55 sarjassa mo-
lemmat voittajat olivat Aulangolta, 
Timo Sankari ja Toivo Kumm kun 
taas M70 voittajat löytyvät Tawas-
tilta, Reijo Kyyrä ja Heikki Vehkape-
rä.  Naisissa vastaavasti N50 voitta-
jat olivat Tawastin ladyja Sisko Par-
tanen ja Riitta Andersin kun taas 
N65 voittaja löytyivät Aulangolta 
Terttu Oksanen ja Erja Helen-Salo-
nen. Melkoinen sattuma. Oli siellä 
muitakin erikoisuuksia mutta anne-
taan niiden olla. Ensi kesänä pala-
taan asiaan. 

Ryder Cup

Ryder Cup pelattiin tänä vuonna 
Everstillä. Alkuasetelmat antoivat 
odottaa varsin tasaista mitteleö. 
Vaan kuinkas kävikään. Aulankolai-
set ottivat heti ensimmäisenä kisa-
päivänä luulot pois ja pelattujen vii-
den nelipallopelien jälkeen johtivat 
4-1. Tavastilaisten voittopeli päät-
tyi ainoana vasta viimeisellä vihe-
riöllä, muut ratkesivat aulankolais-
ten eduksi jo ennen aikaa. Toiseen 
päivään lähdettiin sitten hammas-
ta purren ja vakaalla aikeella näyt-
tää, että täältä me vielä tulemme. 
Melkein se onnistuikin. Tasapelillä 
pytty olisi jäänyt meille, mutta ihan 
ei kiri riittänyt. Toka päivän sing-
let voitettiin kyllä luvuin 6-4, mut-
ta kun päivät laskettiin yhteen, voi-
tiin todeta, että kiertopalkinto jäi 
sittenkin Everstille luvuin 8-7. Mut-
ta vain vuodeksi!

Seuraottelut
Jo ennen kauden alkua toimikunta 
teki päätöksen, että vähäisestä kiin-
nostuksesta johtuen pelejä SHG:n 
kanssa ei ainakaan toistaiseksi jat-
keta. Näin ollen kauden avasi vierai-
lu Kurkissa. Takana oli kirvelevä tap-
pio kotipelissä edellisellä kaudella ja 
revanssimielellä oltiin matkassa. Tu-
losten selvittyä täytyi vain todeta, 
että isännät ja emännät pelasivat 
hienosti. Omat veivät viisi ensim-
mäistä sijaa, kympin sakkiin mahtui 
vain neljä meikäläistä. Kun parhaat 
pelasivat 44, 41 ja 39 pistettä saat-
toi siitä jo aavistella, kuinka tässä 

käy. Tappio oli selvä. Kiertopalkinto 
pysyi Kirkkonummella selvin luvuin 
397 – 351. Ei sanan sijaa. Paras meis-
tä oli Anna-Maija Mikkotervo.

Kotkaan lähdettiin tällä kertaa var-
sin suurella joukolla. Kyseessä oli 
20:s kerta kun tätä kisaa pelattiin. 
On yksi vanhimmista seuraotteluis-
ta koko valtakunnassa. Odotukset 
pelin suhteen eivät tainneet ihan re-
hellisesti olla niin korkealla, enem-
män odotettiin kai Meripäiville pää-
syä. Joka tapauksessa, hienossa 
säässä pelattiin, viheriötkään eivät 
olleet niin liukkaat kuin joskus en-
nen, joten parempaankin oli mah-
dollisuuksia. 

Tylyt olivat luvut kuitenkin taiston 
tauottua. 25 pelaajan pisteet las-
kettiin yhteen ja kotkalaiset kerä-
sivät bägeihinsä niitä 771. Meille jäi 
vain rippeet eli 617.  Kun kotkalai-
sista viimeinen mukaan laskettu pe-
lasi 27 niin sen tai enemmän kerä-

Ryder Cup pelattiin
tänä vuonna Everstillä.

  Tawastin Tuulet  ▪ 2 / 2016         |        19  

Ryder Cup alkakoon.
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si meistä vain 7 pelaajaa. Huh, huh. 
Heikkilän Ari oli meistä paras, koko-
naistuloksissa toinen. Naisten puo-
lella sentään eniten pisteitä saalisti 
Riitta Andersin. Heti meitä kyllä sit-
ten rangaistiin pelin jälkeen. Hädin 
tuskin oli palkinnot jaettu kun alkoi 
sade. Siinä aikamme ihmeteltyäm-
me päätimme yksimielisesti, että 
emme me oikeasti niin hirveästi sin-
ne Meripäiville halunneetkaan, jo-
ten Matti käänsi bussin keulan koti 
kotia.

Vanhan tavan mukaan nurmijärve-
läiset kohdattiin sitten syyskuun 
alussa, nyt kotikentällä. Sen turvin 
vähän eläteltiin toivoa yhdestä voi-
tostakin tälle kaudelle. Lyöntipeli 
on kuitenkin armoton. Karut loppu-
luvut olivat vieraiden eduksi 768 – 
782, joten sekin kiertopalkinto pää-
tyi vieraisiin. Tuli kaappiin tilaa oi-
kein kunnolla. Paras meistä oli Ne-
nosen Pekka, kokonaiskisan kakko-
nen.

Kaupunkiottelu

Voittoa lähdettiin puolustamaan. 
Viime vuonna pelit Tawastilla päät-
tyivät Hämeenlinnan voittoon kah-
della lyönnillä. Suuret olivat siis 
odotukset mutta tulosten selvittyä 
voitiin todeta, että kympin joukos-
sa oli vain kolme hämeenlinnalaista. 
Eihän sillä voinut pärjätä. Loppulu-
vut 580 – 612 eivät jättäneet mitään 
spekuloitavaa. Kaivertakoot nimen-
sä kiertopalkintoon tänä vuonna. 
Ensi vuonna on meidän vuoro Evers-
tillä. Sankarin Timo oli meikäläisistä 
paras, koko kisan kakkonen.

10 seuraa

Nyt oli tuttu kenttä kisa-areenana. 
Everstillä kun pelattiin. Viides sija oli 
puolustettavana ja samaan päädyt-
tiin tälläkin kertaa. Voiton vei Harto-
la, jolle isäntäseura AGK hävisi vain 
vaivaiset 2 pistettä. Rintalan Risto oli 
meistä paras keräten 35 pistettä.

Seuran 
lyöntipelimestaruus
Lyöntipelimestaruuksista pelattiin 
jälleen elokuun alussa. Seniorimes-
tareiksi sarjoittain selvisivät N50 
Riitta Andersin, N65 Sisko Parta-
nen, M55 Jari Kettunen, M65 Har-
ri Mäenpää, M70 Heikki Vehkaperä.  
Riitta, Jari ja Harri olivat mestareita 
myös edellisenä vuonna.

Senioreiden 
reikäpelimestaruus
Tänä vuonna mukaan lähti 29 pelaa-
jaa, joten ihan ei saatu täyteen 32:n 
pelaajan kaaviota. Kolme osallistu-
jaa sai vapaalipun suuoraan toisel-
le kierrokselle. Pienimmät tasoituk-
set pelasivat jälleen yläkaaviossa ja 
isommat alakaaviossa. Muuten käy-
tettiin liiton virallista sijoituskaavio-
ta. Loppuottelussa kohtasivat Lau-
ri Lindberg ja Heinz Herbst. Luru 
vei lopulta voiton luvuin 4/3. Viime 
vuoden voittaja Harri ”Putsi” Mäen-
pää ja Reijo ”Retu” Sintonen olivat 
muut	semifinalistit.

Kauden päätöskisa

Tänäkin vuonna päätöskisa houkut-
teli mukaan 52 pelaajaa. Pistebo-
geyta pelattiin, paras scr tietenkin 
noteerattiin, pari lähin lippu kisaa 
kuului tietenkin valikoimiin samoin 
kuin joukkuepeli valssi. Arvottavaa-
kin riitti vielä kisan jälkeen monel-
le onnelliselle. Pekarilan Reijo kerä-
si eniten pisteitä, 35 ja vei voittopal-
kinnon. Pisteellä hävisivät Anttosen 
Kari, Rintalan Risto, ja Partasen Sis-
ko tässä järjestyksessä. 

Kurkissa.
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Viime vuonna hallitsivat naiset, nyt 
uusi slope vähän muutti asetelmia. 
Ilman tasoitusta Anttosen Kari oli 
selvä voittaja. Katri löi vain 81 ker-
taa. Heikkilän Ari oli kakkonen, 85 
lyöntiä ja Sintosen Raimo kolmonen 
90. Väylällä 7 tarkin oli Riitta Ander-
sin, 4,59. Väylän 11 voitti puolestaan 
Harri Kauppinen, 2,01. Valssia tans-
sahtelivat ylivoimaisesti parhaiten 
rytmissä joukkue Aila Hossi, Marit-
ta Korkia-Aho, Antti Kantola ja Reijo 
Pekarila. Tasaparit, tietäähän sen, 
kuinka siinä käy!

Kansalliset kilpailut

Suomen mestaruudet jäivät haa-
veeksi tänä vuonna. Parhaiten ko-
timaisilla kentillä pärjäsivät jälleen 
Toivo Pönni, jolle kertyi yksi osakil-
pailuvoitto sarjassa M70 Tour scr 
sekä kokonaispisteissä toinen sija 
sekä Heikki Vehkaperä, joka oli ko-
konaispisteissä samassa luokas-
sa neljäs. Kaksi tawastilaista neljän 
parhaan joukossa, ei huono!

Siunatuksi lopuksi

Ei tämä nyt ihan lyhyt ollutkaan. Pal-
jon tapahtumia vai monisanainen 
muistelija? Varmaan jäi paljon vielä 
kertomattakin. Talviharjoittelu al-
kaa totutusti tammikuun alkupuo-
lella, tällä kertaa Ollin johdolla. Uusi 
ope, uudet kujeet! Neljä ryhmää, 
jotka täyttyivät alle vuorokaudessa. 
Saa siellä hallilla käydä muutenkin, 
jos haluaa vähän verrytellä. Pysyvät 
liikeradat paremmin mielessä ja on 
helpompi keväällä aloittaa taas uusi 
kausi. ■

TURENGIN APTEEKKI
RENGON APTEEKKI

Tawast Golf   •  Yhteistyökumppanit
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Alkavatko seniorit tul-
la vanhoiksi vai lais-
koiksi, kun ei äitien-
päivän jälkeisenä 
maanantai-aamuna 

viiden aikaan näkynyt ketään klu-
bin parkkipaikalla matkalaukkujen 
ja bägien kanssa. Vasta seitsemän 
aikaan alkoi vilske muistuttaa edel-
lisiä vuosia. Joukkoa oli kyllä paljon. 
Taisi olla eniten ikinä. 45 toivorikas-
ta golfaria kohti uusia koettelemuk-
sia.

Tälläkin kertaa kohteena oli Viro ja 
erityisesti Pärnu. Tarkoituksena oli 
tarkastaa	 White	 Beach	 Golfin	 uusi	

klubirakennus, kenttähän oli jo ai-
kaisemmilta kerroilta tuttu sekä ko-
konaan uusi tuttavuus, Pärnu Bay 
Links.

Laivalla nautitun aamiaisen jälkeen 
saavuttiin Tallinnaan, josta matka 
jatkui suoraan kohti Pärnua.  Nyt oli 
ajateltu vähän muutakin kuin pelk-
kää	golfia,	ensimmäisen	päivän	oh-
jelma oli väljää laiskottelua. Kyllä-
hän meidän hotellissa, Hedon Spas-
sa, kelpasi laiskotellakin. Taisipa olla 
parasta, mitä näillä matkoilla on 
koettu. Ilmakin hymyili kuin keväi-
nen morsian, joten mikäpäs siinä. 
Ainoa virallinen ohjelma oli kaupun-

kikierros paikallisen oppaan johdol-
la. Vaikka Virossa ja Suomessa on 
sama aika, niin oppaalla ja meillä ei. 
No, pienen odottelun jälkeen näh-
tiin varmaan kaikki Pärnun tärkeim-
mät paikat. Illalla Matti kyöräsi sit-
ten meidät vanhaan kaupunkiin 
Postipoiss- trahteriin illalliselle. Ta-
kaisin hotellille lampsittiin omin ja-
loin. Hyvin tarkeni vielä illallakin.

Hotellin runsaan aamiaisen jälkeen 
siirryttiin tosi toimiin. White Beach-
in klubirakennus todettiin asiallisek-
si ja toimivaksi. Kukaan ei jäänyt kai-
paamaan vanhaa kioskia pikku te-
rasseineen eikä ojan reunalla kaa-

Seniorit Virossa, missäpä muualla
TEKSTI: Heikki Aaltonen

Pärnu Bay Links.



  Tawastin Tuulet  ▪ 2 / 2016         |        23  

Toiset jaksavat, 
vierivä kivi 

ei sammaloidu.

tumaisillaan olevaa Bajamajaa. Yk-
köstiille oli hiukan matkaa, me kun 
olemme tottuneet, että kaikki on lä-
hellä, mutta löysiväthän sinne sen-
tään kaikki pelaamaan lähtevät. Pit-
kä matka taisi uuvuttaa itseni, kun 
vasta kolmannella pääsin naisten 
tiin ohitse. Alku aina hankalaa…
Vesiesteetkin tuntuivat olevan pai-
koillaan, tarkistin aika monen sijain-
nin pallojani niistä turhaan etsiessä. 
Hienossa kunnossa oli kenttäkin, ei 
voi moittia. Kierroksen jälkeen ruo-
kailtiin seisovasta pöydästä omaan 
tahtiin. Ruoka oli hyvää ja sitä oli 
riittävästi, myös jälkipään pelaajille. 
Ilta oli vapaa. Kaikille ei kierros golf-
kentällä ollut tarpeeksi vaan suun-
tasivat kaupungille tansseihin. Toi-
set jaksavat, vierivä kivi ei samma-
loidu, liikunta pitää nivelet notkei-
na. Toisille riitti hotellin baarin an-
nokset ja hienot merenrantamaise-
mat. Käviköhän joku kylpylässäkin, 
yksi todistettavasti aamu-uinnilla 
meressä.

Aamiaisen jälkeen pakattiin kamat 
autoon, sanottiin hyvästit hotellille 
ja hurautettiin hiukan etelään. Aika 
pientä oli tie valtatieltä kääntymi-
sen jälkeen, ja Matti sai vääntää rat-
tia oikein kunnolla. Onneksi oli nyky-
aikainen auto tehostimineen. Van-
halla onnikalla pelkin käsivoimin oli-
si tullut hiki otsalle. Perille päästy-
ämme totesimme, että aikamoisen 
keskuksen olivat pykänneet. Hulp-
pealla klubilla oli tilaa kahdessa ker-
roksessa. Ja se kenttä. Merenran-
nan tuntumaan oli raivattu vallan 
erikoinen	golfkenttä.	Pintamaat	ka-
salle väylien sivuun, hiekan päälle 
kasvukerros ruoholle. Pitkiä waste 
land -alueita väylien sivussa. Paluus-

sa neljä viimeistä väylää ihan meren 
rantaa hipoen, meri oikealla, metsä 
vasemmalla. Siinä välissä sitten kie-
li keskellä suuta pitkää draivia tavoi-
tellen. Tuulella varmaan aika hermo-
ja koittelevaa. Nyt oli onneksi aika 
tyyntä. Kypsyy varmasti ajan myö-
tä hienoksi kokemukseksi. Huono ei 
ollut nytkään, erilainen kylläkin.

Ruokailu klubilla oli sekin omanlai-
sensa. Kun edellisenä päivänä syö-
tiin seisovasta pöydästä, niin täällä 
ryhmille	 ainoa	 vaihtoehto	 oli	 ”fine	
dining” ja kaikki yhtä aikaa. Olihan 
se ruoka ihan hyvää, mutta ensim-
mäiset joutuivat nälissään odotta-
maan varmaan reilut pari tuntia. On-
neksi oli aurinkoinen keli ja lämmin-
tä. Ja baarissa riitti vilvoittavaa juo-
tavaa. Täällä selvisi myös, että kan-
nattaa aina tarkasti verrata mitä on 
ollut tilaavinaan ja mitä loppujen lo-
puksi ”sopparissa” lukee. Tarkoitus 
oli saada kaksi lasillista ruokajuo-
maa, mutta kun sitä toista lasillista 
perättiin, täytyi käydä oikein pape-
rista lukemassa, että siinä oli prin-
tattuna vain yksi kaato. No, kun po-
rukalle oli luvattu kaksi, niin siitä pi-
dettiin kiinni. Matkanjohtaja kaivoi 
kuvettaan ja toivoi, että kotona asi-
at sitten selviäisivät parhain päin. 
Niin kuin myös tapahtui. Toivotaan 
paikalle hyvää menestystä, on se 
sen arvoinen. Meitä matkailijoita 
vaan pitäisi saada paikalle, paikalli-

sia golfareitahan ei juurikaan ole, ei 
ainakaan niin paljoa, että ne pitäisi-
vät paikkaa pystyssä. 

Illalla ajeltiin sitten takaisin Tallin-
naan. SuperAlko taisi olla jo kiin-
ni mutta varmaan kaikki halukkaat 
löysivät satama-alueen ruokamar-
ketista jotain matkamuistoja kotiin 
vietäväksi. Lautalla palkittiin peleis-
sä parhaiten onnistuneet, ja joskus 
aamutunneilla päästiin vihdoin ko-
tiinkin. 

Erikoista tällä reissulla oli, että ta-
voista poiketen sään haltija oli suo-
siollinen. Liekö lukenut viime vuon-
na kirjoittamani jutun ja esittämäni 
toiveen, että edes kerran reissulla 
voisi pelata shortseissa ja pikee- pai-
dassa. Minulla oli ainakin molempi-
na päivinä lyhytlahkeiset. Tuulta pi-
tävää kyllä tarvittiin yläpäässä osak-
si aikaa, mutta harvoin on näillä 
reissuilla nahka palanut. Tulipahan 
koettua sekin. 

Jos ketä kiinnostaa, niin naisista 
parhaiten menestyi Vaittisen Sinik-
ka ja miehistä Kyyrän Reijo. Olivat 
kyllä harjoitteetkin ahkerasti koko 
talven! Mutta eihän kisamenestys 
ole pääasia, vaan matkustaminen ja 
poissa kotoa oleminen.

Ensi keväänä on tarkoitus lähteä, 
minnepä muualle kuin Viroon ja 
Saarenmaalle. Kerran siellä jo käy-
tiin, vuonna 2009, mutta paljon on 
ehtinyt sielläkin sen jälkeen tapah-
tua. Mennään katsomaan mikä mei-
ninki nyt. Paikat menivät heti ja jo-
nossakin on jo kymmenkunta, joten 
kiinnostanee muitakin kuin järjestä-
jiä. ■
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BMW 4-sarja alkaen 48.207,69 €.
Autoveroton hinta 37.140,00 €, arvioitu autovero 10.467,69 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
5,9 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 137 g/km.  
(BMW 420i A xDrive Edition).

BMW 5-sarja alkaen 51.324,35 €.
Autoveroton hinta 41.520,00 €, arvioitu autovero 9.204,35 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,5 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 119 g/km.  
(BMW 520d A xDrive Edition Exclusive).

BMW X1 alkaen 41.580,13 €.
Autoveroton hinta 33.160,00 €, arvioitu autovero 7.820,13 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 124 g/km.  
(BMW X1 18d xDrive Edition).

TALVEN ÄKKILÄHDÖT.
BMW xDRIVE -NELIVETO NYT 490 €
Nauti Suomen talvesta nelivetoisella BMW:llä. Saat BMW xDrive -nelivedon nyt BMW 1, 2, 3, 4, 5 ja X1 -malliin vain 490 eurolla!  
Katso lisätiedot www.bmw.fi.

Ajamisen iloa

BMW xDrive

www.bmw.fi

1
54

32
X1

BMW 1-sarja alkaen 32.974,55 €.
Autoveroton hinta 26.920,00 €, arvioitu autovero 5.454,55 €, 
toimituskulut 600 €. EU-yhdistetty polttonesteen kulutus 4,3 l/100   
km, CO2-päästö (yhdistetty) 113 g/km.  
(BMW 118d xDrive Edition).

BMW 2-sarja alkaen 40.119,63 €.
Autoveroton hinta 31.980,00 €, arvioitu autovero 7.539,63 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 124 g/km.  
(BMW 218d xDrive Edition).

BMW 3-sarja alkaen 41.021,29 €.
Autoveroton hinta 33.290,00 €, arvioitu autovero 7.131,29 €,
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
5,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 132 g/km.  
(BMW 318d xDrive Edition).

HÄMEENLINNA Uhrikivenkatu 11, myynti p. 020 506 5181
Automyynti avoinna ma-pe 9-18, la 10-15 0205-numeroiden hinnat: 8,35 snt/puh. + lankap. 8,83 snt/min. / matkap. 22,32 snt/min.  

autokeskus.fi/bmw



BMW 4-sarja alkaen 48.207,69 €.
Autoveroton hinta 37.140,00 €, arvioitu autovero 10.467,69 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
5,9 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 137 g/km.  
(BMW 420i A xDrive Edition).

BMW 5-sarja alkaen 51.324,35 €.
Autoveroton hinta 41.520,00 €, arvioitu autovero 9.204,35 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,5 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 119 g/km.  
(BMW 520d A xDrive Edition Exclusive).

BMW X1 alkaen 41.580,13 €.
Autoveroton hinta 33.160,00 €, arvioitu autovero 7.820,13 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 124 g/km.  
(BMW X1 18d xDrive Edition).

TALVEN ÄKKILÄHDÖT.
BMW xDRIVE -NELIVETO NYT 490 €
Nauti Suomen talvesta nelivetoisella BMW:llä. Saat BMW xDrive -nelivedon nyt BMW 1, 2, 3, 4, 5 ja X1 -malliin vain 490 eurolla!  
Katso lisätiedot www.bmw.fi.

Ajamisen iloa

BMW xDrive

www.bmw.fi

1
54

32
X1

BMW 1-sarja alkaen 32.974,55 €.
Autoveroton hinta 26.920,00 €, arvioitu autovero 5.454,55 €, 
toimituskulut 600 €. EU-yhdistetty polttonesteen kulutus 4,3 l/100   
km, CO2-päästö (yhdistetty) 113 g/km.  
(BMW 118d xDrive Edition).

BMW 2-sarja alkaen 40.119,63 €.
Autoveroton hinta 31.980,00 €, arvioitu autovero 7.539,63 €, 
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
4,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 124 g/km.  
(BMW 218d xDrive Edition).

BMW 3-sarja alkaen 41.021,29 €.
Autoveroton hinta 33.290,00 €, arvioitu autovero 7.131,29 €,
toimituskulut 600 €.  EU-yhdistetty polttonesteen kulutus  
5,7 l/100   km, CO2-päästö (yhdistetty) 132 g/km.  
(BMW 318d xDrive Edition).

HÄMEENLINNA Uhrikivenkatu 11, myynti p. 020 506 5181
Automyynti avoinna ma-pe 9-18, la 10-15 0205-numeroiden hinnat: 8,35 snt/puh. + lankap. 8,83 snt/min. / matkap. 22,32 snt/min.  

autokeskus.fi/bmw



26      |    Tawast Golf ry

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA TALVIKAUSI 2016-2017
HALLI AVOINNA 1.11.-30.4 PÄIVITTÄIN KLO 8.00-22.00.
SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN HENKILÖKOHTAISEN AVAINKORTIN LUNASTAMIS-
TA 65 € KOKO KAUSI. 
AVAINKORTIT NOUDETAAN HALLIYHTIÖN TOIMISTOLTA, osoite Kiekkoritarinkuja 3 A, Hämeenlinna, 
avoinna ma-pe klo 9.00-15.00, puh. 03 - 621 2558. 
 
HALLIN KÄYTTÖMAKSU LASKUTETAAN KEVÄTTALVELLA. HALLIN VARAUSKALENTERI JULKAIS-
TAAN JOULUKUUN ALUSSA. LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN VARAUS-
KALENTERI LÖYTYVÄT OSOITTEESTA www.tawastgolf.fi

OPETUSTOIMINTA HALLISSA
 
JUNIORI-IKÄISTEN TALVIHARJOITTELU
Junioreiden talviharjoittelu alkaa joulukuun alusta. 
Talviharjoittelusta voi tiedustella Olli Tapolalta 044 324 4343

SENIOREIDEN TALVIHARJOITTELU
Ohjattu valmennus alkaa tammikuun toisella viikolla. Ryhmiä tuli neljä ja paikat täyttyivät nopeasti.  
Mahdolliset peruutukset suoraan tawast@tawastgolf.fi sähköpostiin, jotta saamme jonossa olevat 
mukaan. Valmennuksen omavastuu on 60€ (lisäksi hallin käyttömaksu). 
Maksu suoritetaan ensimmäisen valmennuskerran yhteydessä kertamaksuna suoraan opettajalle. 

NAISTEN TALVIHARJOITTELU
Talven naisten treenivuoro on nyt viikolla, keskiviikkoisin klo 19.00-20.30. Vuorolle on mahdollista 
järjestää myös omakustanteisesta ryhmäopetusta, lisätietoja marjut.suokanto@gmail.com.

PRON OPETUSTUNNIT
Kokoa oma harjoitusryhmä tai tule yksityistunnille. Harjoitukset sovitaan hallissa vapaana olevien 
aikojen mukaisesti.
Yhteydenotot: Olli Tapola 044 324 4343, Hannu Kuussaari 040 506 2977
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Pullerihallin viikkovaraus - 2016/2017
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo
Jakso Jakso
08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio 08:00-08:30
08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio 08:30-09:00
09:00-09:30 Alk. 13.12.-16 Alk. 2.12.-16 09:00-09:30
09:30-10:00 09:30-10:00
10:00-10:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK Seniorit 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 9.1.-17 Alkaa 10.1.-17 Alkaa 11.1.-17 Alkaa 12.1.-17 Alkaa 16.12.-16 10:30-11:00
11:00-11:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK Seniorit AGK 11:00-11:30
11:30-12:00 Edustus 11:30-12:00
12:00-12:30 Edustus AGK/TawG 12:00-12:30
12:30-13:00 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit TawG Juniorit 12:30-13:00
13:00-13:30 Alkaa 10.1.-17 Alkaa 11.1.-17 Alkaa 12.1.-17 AGK/TawG Alk. Joulukuu 13:00-13:30
13:30-14:00 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit Edustusjuniorit 13:30-14:00
14:00-14:30 Pelikoulu 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 17:00-17:30
17:30-18:00 AGK/TawG AGK AGK/TawG AGK/TawG 17:30-18:00
18:00-18:30 AGK Edustusjuniorit Tytöt Juniorit E Edustujuniorit 18:00-18:30
18:30-19:00 Naisryhmät Lähipelikoulu TawG AGK Swingikoulu 18:30-19:00
19:00-19:30 Alk. 2.1.-17 AGK/TawG TawG Juniorit D AGK 19:00-19:30
19:30-20:00 Juniorit C Naisryhmät Tawg Miesryhmät 19:30-20:00
20:00-20:30 Alk. Joulukuu TawG TawG 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

Ryhmät AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG
Edustusjuniorit Tyttöjuniorit Juniori C Junior D Juniori E Naiset Edustus Miehet

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!

Tule tutustumaan Abacuksen ensi vuoden syysmallistoon ja tekemään 
hyviä löytöjä shopista. Vaatteita esittelemässä Abacukselta Pasi Järvinen.

KAIKKI LOPUT VAATTEET SHOPISTA OVH. -70%!
Muita alennuksia mm. bägit -50%. Pallot, hanskat ja tarvikkeet –20%
Lottusse naistenkengät 49€ (ovh. 189€).

Tarjolla kahvia, glögiä ja piparia.

TERVETULOA!
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TAWAST GOLFIN MESTARUUS -
KILPAILUT 5.- 7.8. (SCR) 

Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Karri Lehto 219
II.  Henri Nylander 221
III. Juha Selin 223

Naiset / 36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.   Heini Koivuniemi 175
II.  Liisa Hänninen 195

Naisseniorit 50v/ 36 r.
I.   Riitta Andersin 165
II.  Auli Ahopalo 190
III. Marja-Eeva Rintala 212

Naisseniorit 60v/36 r.
I.   Sisko Partanen 198  
(1. Uusintareiällä)
II.  Marjut Viitasalo 198
III. Auli Ruokonen 199

Miesseniorit 55-v./ 36 r.
I. Jari Kettunen 155
II. Ari Heikkilä 171
III. Kari Anttonen 177

Miesseniorit 65-v./ 36 r.
I.   Harri Mäenpää 171
II.  Raimo Ahtiainen 183
III. Esko Virola  185

Miesseniorit 70-v./ 36 r.
I. Heikki Vehkaperä 164
II. Toivo Pönni 165
III. Lauri Lindberg 171

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.   Timo Lyytinen 164
II.  Jari Rantanen 168
III. Kari Nylander 171

Juniorit alle 18 v. 36 r.
I.  Eemil Männistö 178
II. Valtteri Ahjolinna 192
III. Hugo Helén 208

Kilpailutuloksia ja palkitsemisia 
kaudella 2016

Pikkujuniorit 9 r. Par3-kenttä
I.    Vili Ansalahti  24
II.   Viljami Manninen  22
III.  Alma Manninen  20

TawG REIKÄPELIMESTARUUS SCR 
I. Antti Ahava 

TawG REIKÄPELIMESTARUUS HCP
Veikko Vuoristo

SENIORIT REIKÄPELICUP
I. Lauri Lindberg

PERHEMALJA (Marjaana & Pekka 
Saares kiertopalkinto)
I.  Hugo & Marko Helén

MEMBERS ONLY 30.4.2016  
(2 hengen MIX Foursome, greenso-
me, scramble)
I. Ville Kuronen & Henri Nylander  72
II. Jari & Veeti Virtanen  74
III. Jyri Koskinen & Risto Sormunen 75

BIRGITAN MALJA 14.8.2016 (PB)
I. Leena Marin  38
II. Kiki Pekarila  33
III. Sinikka Rintala  33

SEPON MALJA 24.9.2016 (PB)
I. Veikko Vuoristo  37
II. Jari Hyönä  36
III. Elina Wäyrynen  36 

EVERYBODY 15.10.2016 
(2 hengen Greensome PB) 
I. Otto & Ville Kuronen  39
II. Riitta Andersin & Jari Kettunen 37
III. Lasse Karikoski & Topi Tiitola  36

PÄÄTTÄJÄISISSÄ 
PALKITTUJA

SEPON LAUTANEN: 
SM vapaaehtoiset
TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(kauden päättyessä alin HCP/ juniori): 
Santtu Malin 0,3
VUODEN JUNIORI: (KELLO) 
lahj. Kellokeskus Laine
Oona Kuronen
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Valmennusryhmä 
Ryhmään otetaan 6 henkilöä, 
Yhteisharjoituksia (1,5h) yhteensä 6kpl. 
Hinta 99€/henkilö 
 
Valmennuspaketti 
Oman pelin kehittäminen ammattilaisen avulla 
tuo lisänautintoa kentälle! 
Hinta 199€  
(sis. kartoitus, harjoitteet, sekä 5 yhteistä harjoituskertaa) 
 
Yksityistunnit 
Mikä mieltäsi askarruttaa, ja mihin haluaisit  
saada oppeja ammattilaiselta?  
Ota yhteyttä niin parannetaan yhdessä peliäsi! 
Hinnat: 30€/30 min, tai 50€/55min. 

Lisätiedot ja varaukset:  
PGA Pro Olli Tapola 

044-3244343 
olli.tapola@tawastgolf.fi 

Talven valmennuspaketit 
sekä yksityistunnit 



Tawast Golf ry 
kiittää kaikkia pelaajia
kaudesta 2016-2017


