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TOIMINNANJOHTAJALTA

Kausi 2017
2  2017

TEKSTI: Lauri Manninen

M
ennyttä kesää 

voi luonnehtia 

varsin haasta-

vaksi. Kentän-

hoidon haastei-

den lisäksi säät olivat meitä golf-

fareita vastaan ja golftoiminnan 

pyörittäminen oli varsin hankalaa. 

Kesän aikana kysyimme palau-

tetta pelikierroksesta sekä pal-

veluista niin omilta jäseniltä kuin 

vieraspelaajiltakin. Palaute oli var-

sin rakentavaa ja sieltä saatiin poi-

mittua monta hyvää käytännön 

vinkkiä ja niitä otetaan käyttöön 

jo tulevana kesänä. Kiitos kaikille 

kyselyyn vastanneille!

Selvää on, että kentän kunto ei 

ollut millään mittarilla riittävä, 

mutta valonpilkahduksia pääs-

tiin huomaan jo syksyllä, kun uusi 

kenttämestarimme Mika Uutela 

otti homman ja henkilöstön hallin-

taan. Olemme jo tässä vaiheessa 

erittäin luottavaisia seuraavan 

kesän suhteen ja syksyllä perus-

tettu kenttätoimikunta antaa 

tukensa Uutelalle, että kenttä saa-

daan hienoon kuntoon heti alku-

kesästä. On sanomattakin selvää, 

että tärkein voimavaramme on 

nimenomaan hyväkuntoinen 

kenttä ja tulemme panostamaan 

kentänhoitoon aikaisempia vuo-

sia enemmän niin henkilökunnan 

kuin muidenkin resurssien suh-

teen.

Nyt syksyllä olemme aloittaneet 

kenttäalueen polkujen kunnosta-

miset ja myös yleisilmeiseen vai-

kuttavia töitä on tehty runsaasti. 

Valitettavasti syksyn sateet estivät 

muiden kenttään liittyvien perus-

kunnostusten tekemiset ja nämä 

työt tehdään keväällä säiden salli-

essa. Näitä ovat mm. bunkkereiden 

kunnostukset, väylien ilmastoinnit 

sekä hiekotukset. 

Klubirakennusta on remontoitu 

varsin paljon viime vuosina ja 

ainoastaan yläkerran naisten wc-

tilat on kunnostamatta. Tämä 

viimeinenkin ”heikko lenkki” saa-

daan korjattua talven aikana ja 

uskoisin, että muutos otetaan 

hyvillä mielin vastaan naisten kes-

kuudessa. Lisäksi kunnostuksen 

kohteena ovat kentällä sijaitse-

vat wc-tilat. Nämä edellä mainitut 

ovat myös asioita, jotka pomppa-

sivat esiin kyselyissä. 

Pro Shop oli nyt toista vuotta yhtiön 

hallinnassa ja ensi vuonna toimin-

taa jatketaan niin ikään omissa 

nimissä. Pienenä muutoksena 

aikaisempaa on, että hankinnat 

tehdään yhteistyössä Golf Cente-

rin kanssa. Tämä uudistunut toi-

mintamalli takaa meille sen, että 

mallisto vaihtuu myös kesken kau-

den ja pystymme paremmin rea-

goimaan asiakkaiden tarpeisiin.

Kohta on lumi maassa, mutta 

on helpottavaa tietää, että ensi 

kesän askelmerkit ovat kunnossa. 

Kesä oli haastava, mutta paljon 

on myös opittu. Haasteista huo-

limatta on ollut hieno huomata, 

että yhteisömme pitää hyvin yhtä 

ja luotetaan yhdessä tekemiseen. 

Se missä Tawast erottuu edukseen 

huononakin kesänä on juuri tämä 

meidän yhteisöllisyys ja yhteen 

hiileen puhaltaminen. Pidetään 

tästä kiinni läpi talven ja nähdään 

keväällä entistäkin paremmalla 

Tawastilla. 

Kiitos kaikille menneestä golfke-

sästä ja hyvää Joulun odotusta! 
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Ensisijaista golfseuralle on urheiluseuran

Toiminnan tekeminen ja kehittäminenTEKSTI:  
Jussi Rouhento

PUHEENJOHTAJAN CORNERI

Kesäjuhlissa.

K
auteen 2017 koh-

distui Tawastis-

sa paljon odotuk-

sia. Nykyisiä jäse-

niä kannustettiin 

tuomaan ystävänsäkin Tawastin 

jäseniksi. Asiakaspalvelu nostet-

tiin ykkösteemaksi ja klubilla & 

kentällä tavoiteltiin entistä korke-

ampaa palvelun ja laadun tasoa. 

Keskeisin osa tätä oli kentänhoi-

don järjestäminen ostettuna pal-

veluna. Siinä ei onnistuttu.  Peiliin 

on tuijotettu ja suunta muutettu. 

Mitä voidaan oppia ja kuinka näh-

dä hyvät puolet?

Seuratoiminta Tawastissa jatkui 

ja jatkuu aktiivisena kuten tähän-

kin asti. Junioreihin on oikeas-

taan koko seuran historian ajan 

haluttu panostaa ja näin on edel-

leenkin. Panostaminen tarkoittaa 

sekä laajaa junioripelaajien mää-

rää alhaisen aloituskynnyksen 

muodossa että kilpailevien juni-

oreiden tukemista seuran resurs-

sien puitteissa (harjoitukset, 

kilpailut, valmennus, yhteistyö-

kumppanit, vanhempien muka-

naolo jne.). Junioritoiminta on 

määrällä ja menestyksellä mitat-

tuna ollut viimeisinä vuosina koh-

tuullisen hyvällä tasolla. Kaivattua 

lisävirtaa toiminnan organisoimi-

seen saadaan jatkossa, kun seu-

ramme pitkäaikainen kapteeni 

Marko Helén ottaa junioritoimin-

nan vastuulleen. Onneksemme 

viime vuodet junioritoimintaa luot-

sannut Noora Lavonen on myös 

lupautunut jatkamaan toimikun-

nassa. Hienoa työtä tehnyt Noora 

ja junioritoiminnan muutkin aktii-

vit ovat kiitoksensa ansainneet. 

Todella hienoa sitoutumista on 

myös Markolta yhdeksän vuo-

den kapteenin uran jälkeen kes-

kittää seuratoimintaan käytettävä 

aikansa jatkossa juuri junioreihin. 

Esimerkillisestä kapteenin työstä 

Markolle todella suuret kiitokset 

koko seuran puolesta. Virallisesti 

uuden kapteenin, kuten kaikki 

muutkin seuran luottamustoimet, 

valitsee vuosikokous kevättalvella. 

Seuran toimikunnat ovat esityk-

sensä näihin toimiin jo laatineet. 

Keskeiseen kapteenin tehtävään 

esitetään pitkän linjan tawasti-

laista Heikki Kajantoa. ”Pitkän lin-

jan” -etuliitteen muuten saa mikäli 

Tawast on tuttu jo 80-luvulta. 

Seuraava iso ja kansainväli-

nen kilpailu Tawastissa tullaan 

pelaamaan kesällä 2018, jolloin 

senioreiden joukkue EM-kisat 
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Ensisijaista golfseuralle on urheiluseuran

Toiminnan tekeminen ja kehittäminen
mittelöidään Hämeenlinnassa. 

Pidemmälläkin tähtäimellä eri kil-

pailusarjojen kalentereita ja kiso-

jen hakuprosesseja on opiskeltu. 

Tawast haluaa jatkossakin jär-

jestää kilpailuja ja eri ikäluok-

kien arvokilpailut ovat tästä hyvä 

esimerkki. Vielä ei tiedetä mitä 

kilpailuja tullaan hakemaan / saa-

maan, mutta kilpailunjärjestämi-

nen meillä osataan ja se on myös 

samalla hyvä skarppauksen paikka 

näyttää itselle ja muille kuinka 

hyvin järjestelyissä onnistutaan.

Mitä kaudesta 2017 sitten ote-

taan golfseurana mukaan tuleville 

vuosille. Vaikka rapaakin lensi 

syystä ja toiminnan kehittämisen 

sijaan liian suuri osa avainhenki-

löiden ajasta kohdistui kentän-

hoidon ongelmien ratkomiseen, 

niin Tawastin jäsenistön positiivi-

suus ja yhteen hiileen puhaltami-

nen on uskomattoman hieno asia. 

Palautetta saatiin rakentavassa 

muodossa ja hyötyen siitä. Tukea 

sekä uskoa tulevaan ei jäsenis-

töltä puuttunut, kannustava ilma-

piiri säilyi jopa epäsuomalaiseen 

tyyliin ja kentän haasteet osat-

tiin käsitellä sopivassa järki-tunne 

asetelmassa. Kiitos kärsivällisyy-

destä ja yhteispelistä.

Mika Uutela aloitti kauden 2017 

lopulla uutena kenttämestarina 

ja sai jo syksyllä henkilöstönsä 

kanssa kentällä paljon hyvää 

aikaan. Haluan toivottaa seuran 

puolesta Mikan lämpimästi terve-

tulleeksi Tawastiin! Omistautumi-

nen työlle ja kentän ”omistaminen 

/ isännyys” ovat näkyneet Mikan 

työssä alusta saakka. 

Keskustelukanavaksi ja tueksi 

Mikan työlle perustettiin myös 

erillinen kenttätoimikunta, joka 

aloittikin jo työnsä. Toimikunta 

tuo erilaisten pelaajien näkemyk-

sen kentän hoitoon, mutta sitäkin 

enemmän käsittelee säännöllisesti 

kentän kehittämiseen ja inves-

tointeihin liittyviä asioita yhdessä 

kenttämestarin ja toimitusjoh-

tajan kanssa. Monet pienemmät 

kenttää kehittävät asiat saadaan 

heti toteutettua ja isommista ken-

tän perusparannuksista kenttä-

toimikunta laatii esityksensä ja 

priorisointinsa kenttäyhtiön hal-

litukselle. Kenttäyhtiön hallitus 

viime kädessä vartioi kirstua ja 

päättää investoinneista kenttään, 

jotka toimitusjohtaja sitten toi-

meenpanee. 

Yksittäisten jäsenten kannanotot 

kentän kehittämiseen liittyen ovat 

erittäin tervetulleita edelleenkin. 

Suorat vaikutus- ja palautteenan-

tokanavat lienevät tuttuja (yhtey-

denotto ja palautekyselyihin 

vastaaminen jne). Aktiivisimmille 

löytyy varmasti tilaa ja aikaa myös 

kenttätoimikunnasta.

Pitää muistaa, että urheiluseura on 

paljon muuta kuin silmissä näkyvä 

tai jalan alla tuntuva pelialue. Itse 

asiassa monissa lajeissa tai golf-

paikoissa juuri kaikkea muuta. 

Tawast Golf Ry urheiluseurana on 

kuitenkin siinä asemassa, että se 

on pelipaikkansa suurin yksittäi-

nen omistaja. Tässä tapauksessa 

seuran tehtävä omistajana on toki 

myös huolehtia omistuksensa toi-

minnallisuudesta kotikenttänään. 

Ensisijaista golfseuralle on kuiten-

kin urheiluseuran toiminnan teke-

minen ja kehittäminen. 

Seuraava iso ja 
kansainvälinen kilpailu 

Tawastissa tullaan 
pelaamaan kesällä 2018
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KAPTEENILTA

TEKSTI: Marko Helén Kiitos!
Y

hdeksän vuotinen 

kapteeniura alkaa 

olla lopuillaan, vielä 

talvi ja sitten kevääl-

lä kapteeni vaihtuu. 

Odotan innolla uuden kapteenin 

avauslyöntiä, luvassa on iso huk-

ki tai ”Paavo Nurmi” kuten olem-

 

Paljon on tapahtunut yhdek-

sän vuoden aikana niin kentällä 

kuin seurassa muutoinkin. Ken-

tän kunto on parantunut huomat-

tavasti näiden vuosien aikana ja 

uskon että suunta on edelleen 

ylöspäin. Myös hallitukset ovat 

uusiutuneet ja siellä on myös 

hyvä henki ja tekemisen meininki. 

Uskon että Tawastin parhaat vuo-

det ovat vielä edessäpäin. Meidän 

pitää panostaa voimakkaasti edel-

leen junioreihin ja siihen, että seu-

rassa menestytään urheilullisesti. 

Tänäkin vuonna eri maajoukku-

eissa oli neljä meidän pelaajaa, 

loistava saavutus meiltä. Meidän 

pitää kehittää kenttää, palveluita 

sekä tarjontaa, Kilpailu on kovaa 

sekä lajin sisällä että eri lajien 

välillä.

 

Kannustaisin edelleen kaikkia 

jäseniä kilpailemaan. Ainakin 

itselläni motivaatio harjoituskier-

roksilla on huono. Kilpailuissa on 

rento meininki ja siellä saa haas-

taa itseään tai kilpakumppaneita. 

Suomessa sama haaste on myös 

muualla, pelaajia ei kilpailuissa 

näy… tämä on sääli ja harmi, kil-

pailuissa on oikeasti kivaa! Ja 

vielä jos sattuu menestymään, 

niin mikä jottei. Polkuja kilpai-

luihin on monia. Helpoin tapa on 

lähteä johonkin parikilpailuun ja 

me sen aikoinaan Turussa nimen-

neet. Yhdeksän vuotta on suju-

nut teidän kaikkien kanssa val-

lan mainiosti. Tawastissa on hyvä 

henki ja jäsenet osaavat käyttäy-

tyä. Ei ole tarvinnut paljon puut-

tua tekemisiin eikä antaa varoi-

tuksia.
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jossain vaiheessa ihan henkilö-

kohtaiseen kilpailuun.

 

Olen ottamassa junioritoimikun-

nan vetovastuun itselleni ensi 

keväänä. Toki kaikki asiat pitää 

talven aikana aikatauluttaa ja 

tehdä tarkat suunnitelmat mitä 

tulevana kesänä teemme ja mitkä 

ovat meidän pitkän ajan tavoit-

teet. Onneksi meidän junioritoi-

mikunnassa on monta innokasta 

ja osaavaa jäsentä. Olli on tehnyt 

hyvää työtä junioreiden kanssa, 

mutta Olli kaipaa myös apuja. 

Apu voi olla se, että joku vie jun-

nut pelaamaan kentälle, vetää jun-

nuille lähipelikisan treenialueella 

tai ohjaa junnuja treeneissä Ollin 

ohjeiden mukaan. Pieniä asioita 

mutta todella tärkeitä. Katsotaan 

mitä keksimme talven aikana.

 

Innostuin itse taas kilpailemaan 

ja menestystä tuli aika monesta 

suunnasta, suomen mestaruus, 

maajoukkuepaikka jne.... Kipinä 

sai alkunsa Linnalla järjestetyistä 

senioreiden ET-kisoista. ”Papat” 

löi palloa niin hienosti ja hel-

posti että innostuin itsekin taas 

kilpailemaan. Ensi vuonna kau-

den pääkilpailu on yli 30 vuoti-

aiden EM-kisat Pärnussä. Nyt on 

aika talven treeneihin, minut löy-

tää CrossFit Ilveksen salilta, jää-

hallilta ja ehkä myös golfhallilta 

(ehkä).

 

Kiitos vielä kerran luottamuk-

sesta ja oikein hyvää talven odo-

tusta. ■
 

 

 

Innostuneena olen iltaisin lait-

tanut herätyskelloni soimaan 

aamuksi.

Ilolla olen aikaisin, joskus liiankin, 

vielä yön pimeinä tunteina kilpaa 

juossut auringonnousun kanssa 

tehden kenttää pelikuntoon.

On ollut hieno tuntea miten minut 

on otettu vastaan tawastille.

Kannustusta ja tukea olen saanut 

hallitukselta, seuralta ja tj Lau-

rilta. Kiitos siitä!

Kuulumisia on vaihdettu myös 

pelaajien kanssa. Tästä on hyvä 

jatkaa eteenpäin.

Tawast on kaunis kenttä

Sen monimuotoisuus järvimaise-

mineen saivat minut ihastumaan 

kenttään heti ensimmäisen kier-

roksen aikana.

Kentän hoidossa riittää 
tekemistä

Mielestäni perusasiat ovat kun-

nossa, mutta jotkin hoitotyöt ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle. 

Tulevaisuudessa panostetaan 

myös näihin hoitotöihin ja uskon 

sen näkyvän pelaajille entistä 

parempana pelialustana.

Osa  kentänhoidon suunnitel-

mista tulee näkymään vasta muu-

taman kesän kuluttua vaikka töitä 

niiden eteen tehdään jo nyt.

Jokainen kenttämestari hoitaa 

kenttää omalla tavallaan ja var-

masti minunkin mukanani tulee 

uusia juttuja kentänhoitoon ja 

hoitorytmiin.

Alan luonteeseen kuuluu luon-

non asettamat haasteet, joiden 

kanssa painitaan. Kulunut kausi 

oli todella haasteellinen säiden 

puolesta. Sää ja märkä syksy vai-

keuttavat vielä tulevaakin kevättä 

kasvuunlähdön osalta.

Toivotaan että kentän talvehtimi-

nen sujuisi hyvin.

Liput on kerätty talvisäilöön hai-

kein mielin, mutta uutta kesää jo 

tehden.

Ensi vuonna tiedän kentästä 

enemmän. ■

Mika Uutela
Kenttämestari 

Kenttämestarilta
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Menestyksen vuosi 
Edustuspelaajat 2017

TEKSTI:  Heikki Veteläinen

T
akana taas upea 

golfkesä ja paljon 

kisoja sekä hausko-

ja muistoja kisape-

laajiemme kanssa. 

Joskus tuntuu, että tämän poru-

kan tapahtumista voisi kirjoittaa 

kirjan jotta saisin kiikkustuolis-

sa sitten nauraa ja nauttia tämän 

mahtavan porukan iloista ja toi-

lailuista on-and-off-course. Tämä 

kirjoitus on viimeinen tuotokseni 

Edustuspelaajien vetäjänä ja ve-

täydyn tämän kauden jälkeen si-

vuun tästä luottamustehtävästä. 

Siitä tuossa jutun lopussa lisää…

mutta ensin ne tärkeimmät eli 

katsaus peräpeiliin menneen ke-

sän osalta.

Kokeneet Marko Helén ja Juha 

Selin olivat tänä kesänä ne Edus-

tuspelaajat jotka pitivät huolen 

siitä, että Tawast Golfin pitkät 

perinteet menestyvänä kilpagolf-

seurana jatkuivat. Nämä kaksi 

herraa on marinoitu kisapelaa-

jien huippuhermoilla sekä kyvyllä 

venyä kun tilanne niin vaatii. Juha 

kiersi tällä kaudella Finnish Senior 

Touria ja tuloksena oli maajouk-

kuepaikka sekä sijoittuminen 

Touriin rankingissa sijalle 5 pelat-

tuaan vain 5 osakilpailua. Joukku-

erankingissa Tawast Golf löytyy 

sijalta seitsemän.

Marko keskittyi tänä vuonna kil-

pailemaan harvemmin, mutta 

tulokset klubimme kapteenilla 

olivat vakuuttavat. Seuran lyön-

tipelimestaruus, reikäpelimesta-

ruus ja Midi-ikäisten lyöntipelin 

Suomen mestaruus uskomatto-

malla esityksellä Everstillä. 
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Finnish Tourin rankingissa pelaa-

jamme löytyvät sijoilta 47 (Tuo-

mas Nukari), 94 (Antti Ahava ja 

Santtu Malin) ja 120 (Aleksi Sep-

pänen). Tänä vuonna kisapelaa-

jamme kärsivät jonkun verran 

pienistä vammoista joten menes-

tys ei ollut tavoitteiden mukai-

nen. 

Seuran reikäpelimestaruuden vei 

finaalissa siis kauden seuran kak-

soismestari Marko Helén jonka 

käsittelyssä taipui toinen Tawas-

tin kisakone Tuomas Nukari.

Hämeenlinnan Avoimien voittaja-

kolmikko oli Nukari, Seppänen, 

Lehto. Edustuksen kesäkiertu-

een Mc Tourin voittajaksi selviytyi 

finaalissa Karri Lehto.

KIITOS!

Olen saanut kunnian sekä vuo-

sikokouksen että Edustuspelaa-

jien luottamuksen toimia tässä 

tehtävässä (kuulemma yhdeksän 

vuotta) pitkän ajan. Hauskaa on 

ollut ja on ollut mahtavaa seurata 

tämän porukan hitsaantumista 

näin tiiviiksi ryhmäksi. Väitän, 

että missään muussa suomalai-

sessa golfseurassa ei ole tällaista 

porukkaa joka pitää yhtä näin 

aktiivisesti. 

Olipa kyse kisoista, vapaa-ajasta, 

toisen tsemppaamisesta, pikku 

betseistä, yhteisestä tekemisestä 

tai vaikka Junnukoulu ohjauksista 

niin tämä porukka on aina valmis 

tekemään asioita yhdessä huu-

morilla ja rakkaudesta golfiin ja 

upeaan seuraamme.

Toivotan seuraajalleni innostusta 

ja iloista mieltä tähän luottamus-

tehtävään. Vaali perinteitämme 

rakkaudella sekä pidä pilkettä sil-

mäkulmassa! 

Erinomaista syksyä ja talvea kai-

kille!! 

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA 
TALVIKAUSI 2017-2018

Halli on avoinna 1.11.-30.4 päivittäin klo 8.00-22.00.

SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN HENKILÖKOHTAISEN 
AVAINKORTIN LUNASTAMISTA 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 julkaistaan joulukuun alussa.

LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN VARAUSKALENTERI LÖYTYVÄT OSOITTEESTA 
WWW.TAWASTGOLF.FI.
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Älyhenkivakuutus on enemmän kuin perinteinen henkivakuutus. Paitsi, että se turvaa läheistesi toimeentuloa, 
saat apuvälineitä mm. unen laadun ja liikunnan vaikutusten seuraamiseen. Seurantamenetelmiemme 
avulla opit huolehtimaan elämäsi tasapainosta ja voit paremmin. Tutustu lahitapiola.fi/alyhenkivakuutus.
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TASOITUSTOIMIKUNNALTA

Aika aikaansa kutakin

KILPAILU- JA 

K
uutisen vuotta sit-

ten sain puhelinsoi-

ton. Soittaja oli Pun-

karin Antti. Antti 

oli tuolloin Tawast 

Golfin kilpailu- ja tasoitustoimi-

kunnan vetäjä ja tiedusteli, olisi-

ko minulla kiinnostusta jatkaa hä-

nen paikallaan kyseisessä pestis-

sä. En ollut välittömästi kirkuen 

ottamassa paikkaa vastaan, ha-

lusin ensin vähän tutustua toimi-

kunnan toimintaan. Niinpä Antin 

kanssa sovimme, että tulen toi-

mikunnan jäseneksi ja tätä kaut-

ta pääsen jyvälle siitä, mitä se pi-

tää sisällään.

Tuohon aikaan olin jo pelannut 

kilpailuja golfissa parikymmentä 

vuotta ja kiersin Mid Touria sekä 

pelasin runsaasti omissa kisois-

samme. Voidaan siis sanoa, että 

jonkinlaista näkemystä kilpailu- 

ja tasoitustoimikunnan vetovas-

tuuseen oli olemassa. Niinpä 

siinä sitten kävi, että vuoden 

2013 Tawast Golfin vuosikoko-

uksessa sain jäsenistöltä suuren 

kunnian ja luottamuksen osoituk-

sen, kun minut valittiin toimikun-

nan vetäjäksi sekä sen myötä ry:n 

hallitukseen.

Hallitustyöskentely on ollut 

todella antoisaa. Tawast Golf 

ry:n hallituksen kokoonpano on 

minun aikanani ollut aktiivinen 

ja aikaansaava, koostunut siis 

hyvistä tyypeistä. Rouhennon 

Jussi on hallituksen puheenjohta-

jana ollut jämäkkä sekä johdon-

mukainen ja meidän ”alaisten” on 

ollut helppo tehdä hallitustyötä.

Oman toimikuntani jäsenistä 

minulla on myös pelkästään hyvää 

sanottavaa. Kokouksiin on osal-

listuttu aktiivisesti. Toimikunnan 

jäsenet hoitavat Tawast Golfin 

kisojen kilpailunjohtajuudet vas-

tuineen ja velvollisuuksineen. Näi-

den tehtävien osalta olen todella 

ylpeä siitä, millaisella pieteetillä 

porukkani on tehtävänsä suorit-

tanut. Hienoa työtä jengi, olette 

kiitoksenne ansainneet!

Kilpailuja ei pystyttäisi järjestä-

mään ilman caddiemastereiden 

ja toimiston porukan pyyteetöntä 

työtä. Tässä kohtaa kiitänkin 

sydämellisesti erityisesti Anskua 

ja Lauria sekä heidän posseaan. 

Heidän ansiotaan on se, että kil-

pailijat tullessaan Tawastiin mit-

telemään taitojaan vertaistensa 

kanssa, tuntevat olonsa tervetul-

leeksi sekä voivat keskittyä olen-

naiseen. Järjestävän seuran osalta 

nimittäin kaikki kilpailuihin liit-

tyvä on hoidettu ”vimpan päälle”.

Nyt on kuitenkin minun tullut aika 

siirtyä sivuun ja antaa tilaa uusille, 

tuoreille ajatuksille. Muuttuneiden 

elämäntilanteiden ja kiinnostuk-

sen kohteiden painotuksen muut-

tumisen myötä oma pelaamiseni 

ja kilpailemiseni golfissa on jää-

nyt viime vuosina vähemmälle. 

Tästä syystä koen, että joku muu 

on ainakin tällä hetkellä parempi 

hoitamaan kilpailu- ja tasoitustoi-

mikunnan vetäjän pestiä. 

Seuraajalleni luovutan erinomai-

sen aktiivisen ja tunnollisen toi-

mikunnan. Toivon, että hän saa 

uusilla ja raikkailla ideoilla kään-

nettyä kilpailujen osanottajamää-

rät jälleen nousuun.

Kiitos, kun jaksoit lukea loppuun 

ja tsemppiä tulevaan talveen, 

pidähän itsestäsi huolta! ■

TEKSTI: Lasse Karikoski
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TEKSTI: Kerttu Hiltunen

O
n tosi kiva edus-

taa pitkästä ai-

kaa uudelleen 

Tawast Golfia!

Tämä kausi alkoi 

vuoden vaihteessa USA:ssa, jossa 

oli kaksi kilpailua.  Ensimmäinen 

kisa Miamin Doralissa tuli melko 

pian USA:an tulon jälkeen ja ruo-

holla pelaamista oli sitä ennen 

liian vähän. Sijoituin Doralissa 

huonosti, mutta paransin joka 

kierroksella. Toinen vuoden vaih-

Tervehdys

Tawastin jäsenille
teen kisa oli Junior Honda Clas-

sic, joka päättyi tasatilanteeseen. 

Uusinnassa tein hölmön virheen, 

mikä kostautui ja olin lopulta 

kisan toinen.

Maaliskuun alussa pelasin Coral 

Springsissä Etelä-Floridan PGA-

kiertueeseen kuuluvan kilpai-

lun, jonka voitin. Tämän jälkeen 

suuntasin Suomen maajoukku-

een kanssa St. Andrewsiin leirille 

ja tutustumaan golfin historiaan.

Kesän alussa alkoi sitten melko 

tiivis kisaputki. Kesäkuun ekalla 

viikolla pelasin ensimmäisen kar-

sinnan tiellä kohti USA:n Jr PGA 

Championchipiä.  Voitin Boynton 

Beachissa pelatun karsinnan -2 

tuloksella. Toinen finaali pelattiin 

Boca Ratonissa kesäkuun puo-

lessa välissä. Kilpailun ensimmäi-

nen kierros peruttiin kaatosateen 

ja ukkosen takia, mutta voitin 

toisen kierroksen 1-tuloksella ja 

pääsin näin ollen kahden karsin-

nan kautta Jr PGA Championship 

-finaaliin. Tämän jälkeen palasin 

Suomeen ja kesäkuun lopussa 

oli SM-kilpailut, joista tuli voitto. 

Suomen mestaruus tuli melko yli-

voimaisella 13 lyönnin erolla. 

Heinäkuun puolessa välissä pelat-

tiin tyttöjen joukkue EM –kil-

pailu Suomessa, Lohjalla. Pääsin 

mukaan joukkueeseen. Alkuvai-

keuksien jälkeen tsemppasimme 

hienosti sijalle 9. EM-valinnan 

takia valmistautuminen Jr PGA 

Championshipiin jäi turhan lyhy-

eksi ja ehdin nipin napin pelaa-

maan yhden harkkakierroksen. 

Finaali pelattiin Missourissa 

Country Club of Saint Albansissa. 

Kenttä pelattiin LPGA Tour- pitui-

sena eli 6290 jaardia eli 700m 

pidempänä kuin esim. Suomessa 

naiset pelasivat SM-kilpailussa. 

Aurinko paistoi koko kilpailun 

kirkkaalta taivaalta ja lämpötila 

nousi lännestä tulleen lämpöaal-

lon vuoksi päivisin 40 asteeseen. 

Oloa piti helpottaa jääpaloilla ja 

muistaa juoda TOSI paljon nes-

teitä. Ensimmäisen kierroksen 

kolmas väylä oli par3, johon tein 

seiskan. Avaus lähti oikealle raf-

fiin, eikä palloa löytynyt. Kakkos-

pallolla huonoa lähipeliä ja seiska 

korttiin. Toisella kierroksella tein 

samalle väylälle birkun, mutta 

tällä tasolla kisa oli käytännössä 

ohi jo ekalla kierroksella tuon väy-

län jälkeen. Ensimmäinen kierros 

tulokseen 81, toinen 74. Toisen 

kierroksen tuloksilla jatkoon olisi 

ollut mahdollisuus. Sain pelata 

kierrokset tulevaisuuden super-

tähdeksi arvellun 13-vuotiaan 
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Alexan kanssa. Päätin kilpailun 

jälkeen, että voitan Jr PGA Cham-

pionshipin ensi vuonna!

Heinä-elokuun vaihteessa pelasin 

Oslossa European Young Master-

sissa. Tähän kisaan valmistautu-

minen jäi hieman vajavaiseksi, 

kun mailat jäivät USA:sta tullessa 

Chigacoon ja sain ne vasta juuri 

ennen kisaa paikan päälle. Pelasin 

75-72-75 ja tuloksena tässä epä-

virallisessa tyttöjen EM-kisassa 

oli sija 12. Tämän jälkeen lähdet-

tiin Englantiin English Girls U16 

Championshipiin, joka pelattiin 

Blackmooressa. Tein ensimmäi-

sellä kierroksella oman ennätyk-

seni 68 ja johdin kisaa silloin, 

mutta loput kierrokset eivät suju-

neet yhtä hyvin ja olin lopulta 

kisan kuudes.

Tiukaksi muodostuneen kesän 

kisaputken takia loppukesä ja 

syksy rauhoitettiin ja aloitet-

Hole In Onet 2017
3.5.  Marcus Filppula, väylä 7

18.6.  Marja-Leena Lehtonen, väylä 14

1.7.  Raimo Malmi, väylä 7

12.7.  Risto Rumbin, väylä 9

24.7.  Tanja Scherf, väylä 11

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

tiin valmistautuminen tulevaan 

kauteen. Valmennusvastuun on 

ottanut isäni ja lisäksi valmen-

nustiimiini kuuluu skotti Kevin 

Craggs. Uusi kausi käynnistyy 

taas vuodenvaihteessa samoilla 

kisoilla ja mahdollisesti myös 

yhdellä isommalla kisalla, jos 

saan siihen osallistumisoikeuden. 

Ensi vuodesta on tulossa erittäin 

mielenkiintoinen monin tavoin ja 

edustan ylpeänä Tawast Golfia! ■

31.7.  Riitta Sintonen, väylä 7

3.8.  Riku Karlén, väylä 14

11.8.  Markku Soininen, väylä 14

19.8.  Karri Lehto, väylä 7

2.9.  Raija Liukkonen-Salo, väylä 11
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KIITOS, KUN OLET  
MUKANA TUKEMASSA  
TAWASTIN JUNNUJA!

TUE TAWAST GOLFIN JUNIOREITA

PAKETTI 1 | 100 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja mahdollistamme 
junioreille edulliset 
kausimaksut.

PAKETTI 2 | 200 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja saamme 2 green feetä 
Tawastiin.

PAKETTI 3 | 300 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja saamme 4 green  
feetä Tawastiin.

PAKETTI 4 | 500 €  
Tuemme Tawastin junnuja 
ja saamme 6 green feetä 
Tawastiin sekä yrityksemme 
logon jäsenlehteen.

PAKETTI 5 |  
Tuomme palkintoja 
junioreiden kilpailuihin.

PAKETTI 6 |  
Tulemme apuohjaajaksi 
junioreiden harjoituksiin.

PAKETTI 7 | 1-99 €  
Valitse itsellesi sopiva 
tukisumma ja maksa 
caddiemasterille.

VALITSE JUURI SINULLE SOPIVA TAPA TUKEA TAWAST GOLFIN JUNIORITYÖTÄ KAUDELLA 2017.

 Hinnat sis. alv. Maksun voit halutessasi maksaa suoraan caddiemasterille tai tilille Tawast Golf Ry FI28 4252 0010 0583 18 ja viestiksi: Junioritoiminnan tukeminen.

Kilpajunioreissa

TEKSTI:  Olli Tapola

Kausi 2017 oli menestys
JUNIORITOIMIKUNNALTA

K
ausi 2017 oli juni-

oreiden puolelta 

menestys. Kilpaile-

via junioreita saa-

tiin mukaan golflii-

ton kilpailuihin. Nella Suomisen 

hienot otteet Future Tourilla, ja 

kirsikkana kakun päällä, vuoden 

junioriksi valitun Kerttu Hiltusen 

Suomenmestaruus Vierumäellä.

Golfkoulu veti tänä vuonna noin 

90 innokasta junioria mukaan 

kokeilemaan golfia kesäkuun 

alussa. Golfkoulusta saatiin taas 

uusia harrastajia lajin pariin.

Junioritoimikunnan askeleet 

kehittämiselle on asetettu, ja alla 

niistä pääkohtia.

• Luodaan junioritoimintaan   

 selkeät polut harrastajalle. 

• Harrastepolku, kilpapolku   

 sekä näiden rinnalle jäsen  

 polku

• Tavoitellaan 25% jäsen- 

 määrän kasvua junioreissa

 Tavoitellaan kilpapolulle 6  

 uutta pelaajaa ensi kaudeksi 

  harrastepolun harrastajista

• Tehostetaan kilpailuihin  

 lähtemistä matalan kyn- 

 nyksen kilpailukiertueella

• Valmennus motivoi jo  

 olemassa olevista junnuista  

 kilpailevia junnuja  

 kilpapolulle

• Etsitään somevastaavaa  

 junioreiden asioiden  

 viestintään

• Pidetään vanhempainilta jo 

 harrastuksessa mukana  

 oleville junnuille sekä toinen 

 vanhempainilta uusille  

 junioreille golfkoulun  

 yhteydessä

• Selkeytetään ryhmien  

 viestintää nimenhuuto-

 palvelun avulla (maksuton)

• Rekrytoidaan ohjaajia  

 valmennuksen avuksi

 - koulutetaan ohjaajat  

   golfliiton koulutuksella

Terävöitetään toimintaa seuraavilla tavoilla:
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KIITOS, KUN OLET  
MUKANA TUKEMASSA  
TAWASTIN JUNNUJA!

TUE TAWAST GOLFIN JUNIOREITA

PAKETTI 1 | 100 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja mahdollistamme 
junioreille edulliset 
kausimaksut.

PAKETTI 2 | 200 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja saamme 2 green feetä 
Tawastiin.

PAKETTI 3 | 300 €  
Tuemme Tawastin junnuja  
ja saamme 4 green  
feetä Tawastiin.

PAKETTI 4 | 500 €  
Tuemme Tawastin junnuja 
ja saamme 6 green feetä 
Tawastiin sekä yrityksemme 
logon jäsenlehteen.

PAKETTI 5 |  
Tuomme palkintoja 
junioreiden kilpailuihin.

PAKETTI 6 |  
Tulemme apuohjaajaksi 
junioreiden harjoituksiin.

PAKETTI 7 | 1-99 €  
Valitse itsellesi sopiva 
tukisumma ja maksa 
caddiemasterille.

VALITSE JUURI SINULLE SOPIVA TAPA TUKEA TAWAST GOLFIN JUNIORITYÖTÄ KAUDELLA 2017.

 Hinnat sis. alv. Maksun voit halutessasi maksaa suoraan caddiemasterille tai tilille Tawast Golf Ry FI28 4252 0010 0583 18 ja viestiksi: Junioritoiminnan tukeminen.
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Ladykapteenin kynästä
NAISTOIMIKUNNALTA TEKSTI: Marjut Viitasalo

L
adykapteenin kausi 

starttasi keväällä viral-

lisesti Espanjan aurin-

gon alta. Tulipa golf-

matkalla eteen pari 

hienoa ajopeliäkin, joista toista 

oli ihan pakko myös testata (to-

sin vain istuskellen ja omistajan 

luvalla kuvattuna). Sieltä oli mu-

kava lähteä luotsaamaan kauden 

2017 tapahtumia Tawastilla yh-

dessä kanssanne.

Tulevista ja menneistä tapahtu-

mista kerrottiin Ladykapteenin 

kynästä –teksteillä, joita kauden 

aikana julkaistiin 8 kertaa. Muka-

via kisa- ja tunnelmakuvia puoles-

taan välitettiin Tawastin ladyjen 

omilla Facebook-sivuilla. Naistoi-

mikunta, johon tänä vuonna lady-

kapteenin lisäksi kuuluvat Auli 

Ahopalo, Anna-Maija Mikkotervo, 

Marika Orava, Auli Ruokonen, 

Anu Siira ja Sirpa Teno kokoon-

tui neljä (4) kertaa. Lisäksi toimi-

kunta on pitänyt tiiviisti yhteyttä 

sähköpostein, tekstarein ja ennen 

kaikkea WhatsAppilla. 

On ilo todeta, että naisten kausi 

2017 Tawastilla oli onnistunut ja 

tapahtumakalenterin mukainen. 

Kevät- ja syyskokous kokosivat 

yhteensä lähes 50 ladya kuule-

maan tulevasta ja kertaamaan 

mennyttä kautta. Omat kisailut 

(Lady Captain´s Day, Naisten sun-

nuntai, Birgitan malja, päätöskisa) 

kokosivat yhteensä n. 80 pelaa-

jaa. Kauden suosituin ja eniten 

pelaajia kokosi yhdessä Aulan-

gon naisten kanssa järjestetty 

avoin 2-päiväinen Hämeenlinna 

Lady Open, osallistujia yhteensä 

78. Tawastin ja Aulangon nais-

ten kanssa jo usean vuoden ajan 

pelatut ystävyysottelut kokosivat 

yhteensä 73 pelaajaa. 

Myös AG-EGS-TawG ystävyysottelu 

kokosi tänä vuonna Turun Aura 

golfin kentälle yhteensä 23 ladya, 

ensi vuonna järjestelyvuorossa 

Espoon golfseura. Uutena ystä-

vyysotteluna pelattu Tawg-Mes-

silä-HyG kokosi 30 pelaajaa, ensi 

vuonna järjestelyvuoron halusi 

Lahden Messilä. Gumbölessä 

kisailtiin tänä vuonna 23 pelaa-

jan kesken. Seuran mestaruuski-

sat kokosivat kaikkiaan 16 ladya 

mittelemään mestaruudesta, ensi 

vuonna toivotaan paljon lisää osal-

listujia! Naisten peli-illat torstaisin 
Kesähattukisan lähtötunnelmia.
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Kauden starttiin tällä?                Yläkuva

Vai Ferrarilla?                        Keskikuva

HLO:n pop-up -hoitoja.             Alakuva

vakiinnuttivat hyvin paikkansa ja 

jatkuvat mahdollisesti myös ensi 

kaudella. Elokuun lopulle yhdessä 

Aulangon kanssa suunniteltu peli-

matka Viroon peruttiin vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. ”Golfista 

viis!” – retki tehdään marraskuussa 

Fazerin uuteen vierailukeskukseen 

sekä Havin kynttilämyymälään Rii-

himäelle. Talviharjoittelua tullaan 

taas naisille järjestämään alkuvuo-

desta 2018, kannattaa pitää yllä 

kuntoa myös hiljaisina aikoina. 

Jatkan ladykapteenina myös kau-

della 2018 ja toimintaa luotaavat 

kanssani uudessa naistoimikun-

nassa Auli Ruokonen, Anna-Maija 

Mikkotervo, Sirpa Teno, Sari Alori-

Baillie (UUSI), Leila Uotila (UUSI) 

ja Mirja Toikka (UUSI). Tervetuloa 

kaikki ladyt mukaan toimintaan, 

yhdessä hyvää tulee!

Tätä kirjoittaessani lokakuun 

alussa ajatukset vievät taas Espan-

jaan, jonne matka jo kohta suun-

tautuu. Haluankin toivottaa kaikille 

oikein hyvää syksyä/talvikautta, 

tavataan taas ensi vuonna!

Ja muuten, vielä siitä sääkalente-

rista, jota olen pitänyt vuosittain: 

tänä kesänä on ollut helppoa ja 

nopeaa kirjata ylös päivän sääti-

lat! ■
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Senioritoiminta 2017
SENIORITOIMIKUNNALTA TEKSTI: Heikki Aaltonen

M Scr voittaja Risto Saari.

I
skelmässä sanotaan: ”Nyt 

kun kesä mennyt on, syksy 

saapuu”. Syksy kyllä saa-

pui tänäkin vuonna mutta 

kesä ei mennyt kun sitä ei 

edes tullut. Siitä huolimatta seni-

orit touhusivat tälläkin kaudella 

yhtä jos toista. Näistä touhuista 

tässä yhteenveto historiankirjoit-

tajien avuksi.

Talviharjoittelu

Hallissa touhuttiin jälleen innok-

kaasti. Neljä vuoroa täyttyivät 

alta aikayksikön. Osa taisi jäädä 

lähtökuoppiin. Opetuskertoja oli 

tavanomaiset 10, kukin kestol-

taan 1,5 tuntia. Opena hääräsi 

nyt Olli Tapola. Tuli vähän uuden-

laista näkökulmaa harjoitteluun.

Kevätmatka Saarenmaalle

39 innokasta golfaria sekä 3 seu-

ralaista matkasivat tällä kertaa 

toukokuun puolivälissä Viron Saa-

renmaalle. Paljon on Saare Gol-

fissa tapahtunut sitten edellisen 

vierailumme vuonna 2009. Kenttä 

on kuitenkin kypsynyt niin kuin 

niillä on tapana tehdä. Matkasta 

on luettavissa erillinen raportti 

tässä julkaisussa.

Viikkokisat

Perinteinen viikkokisaturnee pelat-

tiin tänäkin vuonna. Yhteensä 12 

osakilpailua, joista 3 Hugolla, 3 

Everstillä ja 6 Tawastilla niin kuin 

tapana on ollut. Paljon on puhuttu 

Hugon pelikertojen vähentämi-

sestä kahteen, mutta syystä tai 

toisesta siihen ei ole saatu muu-

tosta. Sopisi kyllä paremmin 

nykyisiin pelisysteemeihin. Peli-

muotoja hiukan rukattiin talven 

aikana, mutta metsään men-

tiin, täytyy myöntää. Nyt oli joka 

tapahtumassa itse asiassa 10 eri-

laista kisaa käynnissä yhtä aikaa 

ja pelattiin pistebogeyta, tasoi-

tuksellista lyöntipeliä ja lyöntipe-

liä ilman tasoitusta. Ei ihme, että 

palkintojenjaosta muodostui aika 

kaaos, jota selviteltiin seuraa-

vanakin päivänä. Mäittälän Hei-

killä riitti hommia, kun hän aina 

kisan jälkeen päivitti pistetaulu-

kot, joita jokainen malttamatto-

mana odotti. Suorituskerroissa 

jäätiin viime vuodesta, nyt ylitet-

tiin nipin napin 900:n raja. Yksit-

täisiä osanottajia oli kuitenkin 

lähes sama määrä, 113 miestä ja 

38 naista. Tawastilaiset pelasivat 
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Kiertopalkinto
löusi vuodeksi

paikkansa meidän
kaapista.

innokkaammin kuin aulankolai-

set. Voittajia löytyi nyt Aulangolta 

enemmän kuin Tawastilta. Sekä 

miehissä että naisissa AGK kirjasi 

3 sarjavoittoa. Tawastilaiset vei-

vät neljän sarjan voiton. Miesten 

sarjassa ikäraja oli ensimmäistä 

kertaa 50 vuotta. Eipä näyttänyt 

vaikuttaneen osallistumisiin. Niin-

hän sitä vähän arveltiinkin, koska 

nämä pelit pelataan arkipäivisin. 

Hankala siinä on aina pomolta 

vapaata pyytää, loma-aikaan kun 

ei näistä monikaan osu.

Ryder Cup

Viime vuonna hävitti hyvästä lop-

pukiristä huolimatta niukasta, nyt 

oli revanssin paikka. Kotikentäl-

läkin kun vielä oltiin. Ensimmäi-

sen päivän nelipallopelien jälkeen 

ounasteltiin tiukkaa vääntöä. 

Tawastilaiset johtivat niukasti 

3-2. Singeleissä tapahtui sitten 

jotain ennen kokematonta. Pelit 

olivat tiukkoja, mutta kääntyivät 

lähes kokonaan isäntien eduksi. 

Kymmenen pelin lukemat olivat 

meille 8½-1½, joten koko ottelu 

päättyi meidän selvään voittoon 

lukemin 11½-3½. Luvut ehken 

hiukan mairittelevat, mutta näin 

mentiin tällä kertaa. Luulenpa, 

että ensi vuonna Everstillä kohda-

taan ärsytetty AGK.

Seuraottelut

Sarja aloitettiin kohtaamalla 

Kurk nyt kotikentällä. Viime vuo-

den rökäletappio takaraivossa 

lähdettiin peliin. Ei kai me nyt 

kahta kertaa peräkkäin oteta tur-

piin. Pistebogeyta pelattiin täl-

läkin kertaa. Taiston tauottua 

alettiin syynätä joukkueiden saa-

vutuksia. Molemmillahan oli 16 

pelaajaa, ja joukkuetulokseen 

laskettiin aina 8 parasta, joista 

vähintään kahden oli oltava lady-

pelaaja. Kun henkilökohtaisissa 

tuloksissa oman tasoituksensa 

alitti vain kasi meikäläistä ja ne 

vieläpä varsin selvästi saattoi 

ounastella lopputulosta. Ja totta 

tosiaan, voittohan sieltä napsahti 

pistein 270-256. Kiertopalkinto 

löysi vuodeksi paikkansa meidän 

kaapista. Paras henkilökohtainen 

tulos oli 42 pistettä, jonka pelasi 

Heikki Aaltonen. Kerrankin senio-

ripäällikkö näytti hyvää esimerk-

kiä. Sisko Partasellekin pisteitä 

kertyi 39.

Kotkalaiset saapuivat vieraak-

semme Unikeon päivänä. Ei tain-

nut Unikeko olla tässä porukassa, 

kun joutuivat lähtemään aikaisin 

matkaan. Näissä peleissä olemme 

olleet pahasti alakynnessä, tähän 

saakka voitot 17-3 kotkalais-

ten hyväksi. On ymmärrettävää, 

että olemme vaikeuksissa Kot-

kan kuuluilla nopeilla viheriöillä, 

mutta tappion karvasta kalkkia 

on meille juotettu useasti myös 

kotikentällä. Jostain syystä tämä 

ottelu saa aina suuret joukot liik-

keelle, niin nytkin. Meitä oli 32, 

vieraita 30. Riitti siinä vilskettä. 

N Scr voittaja Erja Helen-Salonen.

Salaisessa palaverissa sovimme, 

että joukkueeseen lasketaan 15 

parasta, joista vähintään 5 naista. 

Vaikka meillä kenttä on slopattu 

uudelleen ja se vaikutti erityisesti 

naisten tasoituksiin, vei voiton 

vieraileva naistähti Marja-Liisa 

Karhu, joka keräsi 42 pistettä. 
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Ainoa pelaaja, joka alitti tasoituk-

sensa. Muuten olikin sitten aika 

tasaista. Mutta yllätys, yllätys. 

Kun pisteet oli saatu ynnättyä, 

voitiin todeta, että tawastilai-

set keräsivät 496 pistettä, kun 

kotkalaisten oli tyytyminen tällä 

kertaa 474 pisteeseen. Siis kier-

topalkinto meille neljännen ker-

ran otteluiden historiassa. Hyvä 

Tawast! Meidän parhaamme oli 

kukapas muu kuin Partasen Sisko 

36 pisteellään. Saman määrän 

keräsivät myös Viitasalon Marjut, 

Sistosen Enni ja Larion Mikko.

Nurmijärvelle lähdettiin sit-

ten perinteisesti loppukesästä. 

Harmiksi 10-seuran ottelu sat-

tui samalle päivälle, joten jouk-

kueen kokoamisessa oli hiukan 

haasteita. Vajaallahan sitä sit-

ten jouduttiin pelaamaan vaikka 

lainattiin kuljettajamme Lehdon 

Pertti aulankolaisten riveistä. Nyt 

meillä ei peluutettukaan tuota 

kuuluisaa C-kenttää, jonka väylän 

9 varmaan useimmat muistavat, 

ei niin hyvällä. Ei se kuitenkaan 

meitä pelastanut. Lyöntipeli on 

armoton, ja kun joukkuetulokseen 

sovittiin laskettavaksi 7+3 eikä 

meillä ollut kuin 3 ladya mukana 

ei pelivaraa ollut. Lopputulos oli 

musertava 734 vastaan 838. Viisi 

nurmijärveläistä pelasi alle tasoi-

tuksensa, meidän paras, Toikan 

Pentti tasan tasoitukseensa. Muut 

jäimme kauaksi parhaastamme. 

Ei voi mitään. Ensi vuonna kotona 

parannetaan.

Kaupunkiottelu

Tällä kertaa isäntävuorossa oli 

Eversti. Viime vuonna Hyvinkäällä 

tuli pataan oikein huolella. Nyt oli 

suunnan muututtava. Viikkoki-

sojen parhaimmisto sekä meiltä 

että Aulangolta oli koottu 16-hen-

kiseksi joukkueeksi, joka pelasi 

tasoituksellista lyöntipeliä. Lop-

putulokseen laskettiin kahdeksan 

parhaan tulos siten, että joukossa 

oli oltava vähintään kaksi naispe-

laajaa. Ja niinhän siinä kävi, että 

kiertopalkinto palasi Hämeenlin-

naan. Tiukkaa tosin oli, lyönnit 

meidän hyväksemme 600-605. 

Kytäjän Jorma Kärkkäinen pelasi 

tasan 72, Hämeenlinnan kunkku 

Hossin Martti hävisi lyönnin.

10 seuraa

Nyt oli järjestelyvuorossa Tam-

mer Golf. Tännekin joukkue 

valikoitui viikkokisojen menes-

tyksen mukaan, 8 miestä ja 4 

naista. Harmittavasti päivä sattui 

samaksi kuin Nurmijärven seu-

raottelu, mutta Tampereelle saa-

tiin sentään täysi joukkue. Aika 

usein kotikentän taika on pitänyt, 

niin tälläkin kertaa. Tammer Golf 

voitti viiden pisteen erolla Kanava 

Golfiin. Tawast sijoittui kuuden-

neksi. Paras meikäläinen oli Erkki 

Räsänen, jolle pisteitä kertyi 33. 

Ensi vuonna vastaava kisa pela-

taankin meillä. Silloin on lupa 

odottaa huomattavasti parempaa 

lopputulosta.

Seuran lyöntipeli-
mestaruus
Mestikset olivat tänä vuonna elo-

kuun puolivälissä. Naissenioreita 

oli niin vähän, että he kilpaili-

vat yhdessä sarjassa. Mestariksi 

leivottiin Riitta Andersin. Mies-

Ryder Cup, iloisia naisia.
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ten puolella M50 mestari on Olli 

Laine, M60 Antero Nukari ja M70 

Lauri Lindberg.

Senioreiden 
reikäpelimestaruus
Tänä vuonna oli mukana muka-

vat 37 pelaajaa. Ihan normaali-

kaavioon ei se määrä sovi, vaan 

ekalla kierroksella joudutaan 

pelaamaan vajaa määrä pelejä, 

että saadaan jäljelle 32. Siitä sit-

ten edetään aina puolet kierrok-

sella pudottaen kunnes on vain 

kaksi jäljellä. Tänä vuonna nämä 

olivat Kari Anttonen ja Tapio Kle-

melä. Luvuin 4/3 Kari vei potin. 

Kolmannen sijan jakoivat Marcus 

Filppula ja Lauri Lindberg.

Kauden päätöskisa

Tehtiin uusi ennätys pelaajien 

määrässä. Nyt mukana oli 58 seni-

oria. Vanhaa kaavaa noudatettiin, 

pistebogeyta pelattiin, paras scr 

noteerattiin, tarkkuutta mitattiin 

väylillä 7 ja 11 ja joukkuekisassa 

testattiin valssin askelekuvioita. 

Lopuksi arvottiin vielä runsas 

määrä erilaisia palkintoja. Parhaan 

scr-tuloksen pelasi Heikki Aalto-

nen, joka löi tai puttasi kierroksen 

aikana vain 82 kertaa. Seuraavina 

olivat Kari Anttonen, Lauri Lind-

berg ja Aslak Lukander. Eniten 

pisteitä keräsi sama mies, jonka 

kortista niitä löytyi 42. Koska oli 

sovittu, että voi saada vain yhden 

palkinnon, pokkasi pistebogeysar-

jan ykkösen Mika Tamminen, pis-

teitä 40. Seuraavina olivat Taisto 

Luosto, Aila Hossi ja Ilkka Viita-

salo. Väylällä 7 tarkin oli Mauri 

Koliseva, väylällä 11 Lauri Lind-

berg. Valssi oli parhaiten hallin-

nassa joukkueella Hossi, Heiniemi, 

Marin, Papunen.

Kansalliset kilpailut

Täytyy todeta, että hyvin meni. 

Kaksi miestä lunasti maajoukkue-

paikan, Heikki Vehkaperä M70 

scr-joukkueessa ja Juha Selin M50. 

Juhan menestys Finish Senior 

Tourilla oli muutenkin erinomai-

nen, vahva paluu Juhalta. Voisiko 

sitä enempää enää odottaakaan. 

AlueTourin finaalissa Juha Harilo 

oli M50-sarjasa neljäs. M65-sar-

jassa Kari Anttonen pelasi parhaan 

scr-tuloksen, mutta kun kisa oli 

tasoituksellinen, jäi Kari tuloksella 

73 hopealle. Hopia ei ole häpiä!

Valvonta

Seniorit toteuttivat nyt toista ker-

taa kentän valvontaa. Ringissä oli 

mukana noin 30 henkeä. Vuoroja 

oli 4-5 päivänä viikossa 3 tuntia 

aamupäivällä ja 3 tuntia iltapäi-

vällä. Näin ollen kellekään ei teh-

tävä varmastikaan muodostunut 

ylivoimaiseksi. Kokemukset ovat 

olleet voittopuolisesti positiivi-

sia, joten käytäntöä jatkettaneen 

myös ensi kaudella. Osakeyhtiön 

valvonnasta maksaman korvauk-

sen ansiosta on toimikunta kyen-

nyt esimerkiksi kustantamaan 

kaikki seuraottelut osanottajille 

ilmaisiksi. Valvojat ovat myös 

tehneet molempina vuosina kau-

den päätteeksi tutustumismatkan 

jollekin lähiseudun kentälle.

Katseet kohti vuotta 2018

Paljonhan sitä kertyi taas kerrot-

tavaa, eikä tässä ollut kuin pinta-

raapaisu. Paljon jäi tapahtumiin 

osallistujilta vielä omiin muisti-

lokeroihin. Nyt suunnataan kat-

seet jo kuitenkin ensi kauteen. 

Talviharjoittelut alkavat jälleen 

tammikuussa, ja innokkaita löy-

tyi enemmän kuin koskaan. Saa-

tiin viideskin ryhmä, eli paikkoja 

on kaikkiaan 60. Ollin johdolla 

mennään taas talven pakkasissa. 

Kevätmatkakin on suunnitteilla, 

nyt viidettätoista kertaa. Siitä 

vähän myöhemmin, kunhan yksi-

tyiskohdat varmentuvat. ■

Ryder Cup, totisia miehiä.
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J
a taas koitti se Äitienpäi-

vän jälkeinen maanantai-

aamu, kun seniorit, tällä 

kertaa 39 peluria ja 3 seu-

ralaista, perinteisesti nou-

sivat bussiin ja suunnistivat ke-

vätmatkalle kohti Viroa. Erilaista 

oli kohde, Saarenmaa, sekä kus-

ki. Kaikkien yllätykseksi ratin ta-

kana ei istunutkaan Hämäläisen 

Matti vaan Lehdon Pertti, meidän 

ykkösvara, niin AGK:n jäsen kuin 

onkin. Ensikertalaisia eivät kui-

tenkaan kummatkaan olleet, siis 

Saarenmaa ja Pertti. Saare Golf 

käytiin katsastamassa jo heti sen 

toisena vuonna 2009 ja Perttikin 

on meitä aikaisemminkin kuskan-

nut. Matilla oli toinen keikka, se-

kin Baltiaan ja Latvian Tarttoon. 

Pertillä oli toisaalta kiire takaisin 

vaimon synttäreille, hyväksyttä-

vä syy, joten kaikki oli etukäteen 

suunniteltu. Kuskin vaihto suori-

tettiin tiistaina sillä välin, kun me 

pelasimme ensimmäistä kierros-

ta.

Helsingissä lähtö tapahtui 

uudesta Länsisataman Terminaali 

2;sta. Hieno paikka olikin, paljon 

vähemmän käveltävää ja tilava, 

valoisa. Laivakin oli uusi tutta-

vuus, Megastar. Sielläkin oli valoi-

saa ja tilaa isommallekin joukolle. 

Mikäs meidän oli seilatessa.

Tallinnasta selvittiin rutiinilla, 

ja ennen kuin huomattiinkaan, 

oltiin jo lauttajonossa Virtsussa. 

Ei muuta kuin kiesi kyytiin ja yli. 

Iltapäivä alkoi ollakin jo pitkällä, 

laivan aamiaisesta aikaa, nälkä 

kurni suolissa. Poikettiin Muhun 

saarella ensimmäiseen matkan 

varrelle, tai ainakin melkein, osu-

neeseen paikkaan nimeltä Nami-

Namaste.

Paikka emännöi tv:n kokkiohjel-

mia katsoneille tuttu Sikke Sumari. 

Eikä se ihan mikään tavanomai-

nen paikka ollutkaan. Kauneus 

on katsojan silmissä, sanotaan. 

mutta olihan se nyt jotain ihan 

muuta kuin Goodmaniin raken-

netut kivitalokolossit tai Enge-

lin rantaan suunniteltu ghetto. 

Virolaista maalaismaisemaa par-

haimmillaan. Sikke Sumari oli vai-

vojaan (ja rahojaan) säästämättä 

kunnostanut vanhan tilan aivan 

uskomattomaan loistoon. Oltiin 

vähän ihmeissämme, ainakin osa 

meistä.

Alkuruoaksi oli lipstikkakeittoa. 

Oma mielikuvani oli lautasella lil-

luvasta vedestä, jossa uiskenteli 

Saarenmaan valloitus
TEKSTI: Heikki Aaltonen

Sikke Sumari ja NamiNamaste.
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Saarenmaan valloitus
suolaheinän korsi. Kuinka voi-

kaan ihmispoloinen olla väärässä. 

Keitto oli jotain aivan uskoma-

tonta. Minulta loppuvat sanat sen 

kuvaamiseen, menkää itse koke-

maan. Ja se tumma leipä. Paikal-

lista, niin kuin asiaan kuuluu. 

Ihastuttiin ja tilattiin paluumat-

kalle 40 kappaletta, niin kuin ei 

meillä leipää omasta takaa olisi. 

Oli se vaan niin hyvää, ja suoraan 

leipomon uunista sitä sitten tors-

taina saatiin. Taisi leipuri tehdä 

ainakin päivän tilin puolessa tun-

nissa. Oli meillä pääruokakin, 

oliko se nyt lammasta vai villisi-

kaa, en muista, hyvää kummin-

kin. Kannatti poiketa!

Illansuussa sitten saavuttiin 

hotelliin, joka sijaitsi keskellä 

Kuressaarta pääkadun varrella. 

Ulkoapäin melko vaatimaton, 

mutta sisältä meille ihan kelvolli-

nen. Paitsi, että Heiniön Jarmolla 

kävi huoneiden jaossa huono 

tuuri, jota ei voinut enää korjata. 

Harmittaa kyllä vieläkin niin vie-

tävästi. Jos vielä uskallat tulla 

mukaan niin lupaan, että asia kor-

jataan korkojen kera. Suomalai-

selle sopivasti Spa-osastolla taisi 

olla neljäkin erilaista saunaa. Hin-

taan kuului neljä erilaista hoitoa, 

vahinko vain, että ajat olivat juuri 

meidän peliaikoja. Ei päästy jou-

kolla testaamaan.

Tiistaina aloitettiin sitten tosi toi-

met. Kentällä oltiin hyvissä ajoin 

ja koska muita ei näkynyt, pääs-

tiin starttaamaan etuajassa. 

Vähän viileää oli, mutta aurinko 

paistoi kuitenkin kirkkaalta tai-

vaalta, harvinaista näillä retkillä. 

Yleensä on tar-

vittu enemmän-

kin sateenvarjoa.  

Pelin jälkeen 

nautimme lou-

naan klubin klu-

billa. Samalla 

juhlimme Leenan 

ja Armaksen aika 

monetta hääpäi-

vää asiaankuulu-

valla lasillisella 

kuohujuomaa. 

Tällä välin Pertti 

olikin jo vaihtu-

nut Mattiin ja päivän päätteeksi 

kiertelimme paikallisoppaan joh-

dolla bussissa istuen Kuressaarta 

ihmetellen.

Keskiviikkona otettiin sama 

uusiksi. Ajoissa kentälle ja etu-

ajassa matkaan. Sopii hyvin senio-

reille, kun kierros tahtoo venähtää 

ajallisesti välillä vähän yli nor-

mien. Nyt ei enää aurinko paista-

nut, siis taivaalta, tuulikin, mutta 

eipä se ainakaan kaikkien peliä 

haitannut, kun tuloskortteja tar-

kasteli. Illalliselle kokoonnuttiin 

vanhaan tuulimyllyyn ”Veski Trah-

teri”. Ei pidä antaa nimen hämätä. 

Se on todella tuulimylly, eikä se, 

miksi sitä nimen perusteella Suo-

messa voisi kuvitella! Viron ja 

Suomen kielet eivät ole samanlai-

sia, ainakaan kaikilta osin.

Torstaina sitten lastattiin taas 

kamat bussiin ja suunnistettiin 

kohti Kuivastua. Matkalla poiket-

tiin noutamaan ne tilatut leivät. 

Tallinnassa suoritettiin pakollis-

ten matkamuistojen hankinta ja 

nautittiin lounas satama-alueella 

Kochi Aidad-ravintolassa. Ajallaan 

siirryttiin sitten jälleen tuttuun 

MegaStar-alukseen. Suomi-USA-

pelin huuman jälkeen suoritettiin 

vielä palkintojen jako. Pelin henki 

oli se, että kaksi parasta puoli-

kasta huomioitiin, olivatpa ne sit-

ten saman tai eri päivien aikana 

pelatut. Filppulan Marcuksella 

oli hienot Excel-taulukot, joten 

tulosten oikeellisuudesta ei ollut 

epäilystä eikä protesteja tehty. 

Naisten ja koko porukan parasta 

peliä esitti Leena Loponen, jonka 

toisen päivän saalis oli 24+24=48 

pistettä. Taitaa Leena muistella 

tulosta vielä joulunakin! Vaikka 

aina ei mene niin hyvin, niin kos-

kaan ei kannata luovuttaa. Golf 

on ihmeellinen peli. Miesten puo-

lella tehtiin sielläkin kovia tulok-

sia. Lehtisen Pekka osoittautui 

tällä kertaa kovimmaksi luuksi. 

Tulosta 23+21 kelpaa kyllä esi-

tellä.

Näin tällä kertaa. Jos voimia ja 

innostusta riittää niin ensi keväänä 

olisi vuorossa 15:s matka. Minne, 

sitä ei vielä tiedä. Aika näyttää. ■
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Kenttävalvonnasta
TEKSTI: Heikki Aaltonen

K
ahden viimei-

sen kauden aika-

na kentän valvon-

nasta ovat huoleh-

tineet omat senio-

rit. Valvontaringissä on molempi-

na vuosina ollut noin 30 henkilöä. 

Ensimmäisenä vuonna valvonta-

päiviä oli viikossa 3-4, menneel-

lä kaudella 4-5. Tarpeeseen vai-

kutti aina kokemuksiin perustuva 

arvio eri päivien pelivilkkaudesta 

sekä mahdollista erikoistarpeista. 

Kunakin päivänä valvonta tapah-

tui noin kolmen tunnin jaksoina 

aamu- ja iltapäivisin. Käytännössä 

se tarkoittaa, että tuskin kukaan 

valvontapäivinä kentällä pelannut 

on voinut välttyä ainakaan näke-

mästä valvojan auton liikkeitä.

Molempina vuosina valvontaan 

ilmoittautuneet vapaaehtoiset 

ovat kokoontuneet ennen kau-

den alkua neuvonpitoon, jossa on 

käyty läpi, mitä valvonta Tawastin 

tapauksessa tarkoittaa. Jokaisella 

kentällähän on hiukan erilainen 

filosofia tämän asian suhteen. 

Jotkut ovat hyvinkin tarkkoja esi-

merkiksi laskennallisten kierros-

aikojen suhteen. Asia, joka on 

varmasti eniten puhuttanut niin 

Suomessa, Ruotsissa kuin muissa-

kin golfkulttuurimaissa. Yksi gol-

fin ”vitsauksistahan” on yli viiden 

tunnin pelikierrokset, kun oike-

astaan kierroksesta pitäisi koh-

tuudella selvitä reilussa neljässä 

tunnissa. Kun tuohon viiteen 

tuntiin lisätään matkat edesta-

kaisin sekä pieni virkistäytymi-

nen klubilla kierroksen jälkeen 

ymmärtää hyvin aiheen anta-

man palautteen. Meillä on pyritty 

korostamaan valvojan roolia, ei 

niinkään hoputtavana sheriffinä, 

vaan enemmänkin pelaajan assis-

tenttinä, avustajana. Toki meil-

läkin on yritetty puuttua kovin 

hitaaseen pelaamiseen vaikka se 

välillä vaikealta tuntuukin. Huo-

mioita on kiinnitetty myös lyön-

tijälkien korjaamiseen väylällä 

samoin kuin alastulojälkien paik-

kaamiseen viheriöillä. Ajankäytön 

kannalta yksi ongelmakohta on 

selvästi puolivälin krouvi ja klu-

billa kuluva aika ennen jälkilen-

kille lähtöä. Ravintolan kannalta 

asia on ensiarvoisen tärkeä, eikä 

oikeutta pieneen taukoon ole 

koskaan edes kyseenalaistettu. 

Mutta jos tauko venyy lähemmäs 

puolta tuntia kymmenen minuu-

tin sijaan, niin onhan se hiukan 

hankalaa. ”Tarttis tehdä jotain”, 

sanoi edesmennyt presidentti, 

mutta mitä?

Suuri haaste tässä valvonnassa on 

ollut saada suuri joukko vapaa-

ehtoisia toimimaan edes suurin 

piirtein samalla tavalla. Aikai-

semmin, kun valvonnan suoritti 

yksi ja sama henkilö ei vastaa-

vaa ongelmaa ollut. Toiminta oli 

aina samanlaista. Paljonhan tämä 

on henkilökysymys. Toiset ovat 

varmasti innokkaampia puuttu-

maan pienempiinkin yksityiskoh-

tiin, toiset taas ovat kainompia. 

Tarkoitushan ei ole millään muo-

toa hermostuttaa pelaajia, golf on 

muutenkin tarpeeksi vaikea peli 

vaan saada letka kulkemaan jou-

hevasti, jotta kaikki olisivat tyyty-

väisiä. Miten tässä on onnistuttu, 

vaikea sanoa. Palautetta on ollut 

kahdenlaista. 

Keskustelut golfyhtiön kanssa 

ensi kaudesta ovat käynnissä. 

Varmaan on asioita, joita täy-

tyy parantaa tai joihin tultaneen 

puuttumaan entistä enemmän, 

mutta uskon, että sama perus-

ajatus säilyy, ei tiukka komento-

talous vaan pelaajan avustaminen 

hienon lajin parissa. ■
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Costa de la Luz 17.3.-24.3.2018

Costa de la Luzilla golfaria odottavat aurinko, rento lomailu 
sekä miellyttävät ja laadukkaat golfkentät. Costa de la Luz 
eli valon rannikko sijaitsee Lounais-Espanjassa noin 2,5 tun-
nin matkan päässä Malagasta. Alue on tunnettu upeista 
hiekkarannoista, mutta myös monista tasokkaista golfken-
tistä.

Kohteemme sijaitsee Novo Sancti Petrin loma-alueella, jossa 
lyhyen etäisyyden päästä löytyy monia kenttiä. Majoitus on 
neljän tähden Iberostar Roayl Andalus hotellissa, joka sijait-
see vitivalkoisen hiekkarannan äärellä. Hotellissa on all iclu-
sive, joten kaikki ruoat ja juomat sisältyvät matkan hintaan.

Hotellilla on kaksi omaa kenttää, jotka sijaitsevat kävelymat-
kan päässä hotellilta. Hotellilta on myös ilmainen kuljetus 
kentille. Kenttien harjoitusalueet ovat tasokkaat ja tarjolla on 
opetusryhmiä varten mm. 9-reikäinen pitch and putt kenttä.

Vapaapäivänä voi esimerkiksi tutustua omatoimisesti lähei-
siin kaupunkeihin, kuten Cadiziin, Jereziin tai vaikka alueen 
pääkaupunkiin Sevillaan.

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta: 
www.ongolf.fi
www.iberostar.com

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Lauri Manninen
lauri.manninen@tawastgolf.fi

Puh. +358 44 330 6131

• Norwegianin suorat lennot Helsinki-Malaga-Helsinki

• Lentokenttäkuljetukset kohteessa

• Majoituksen Iberostar Roayl Andalus hotellissa ****

• All inclusive 

• 5 kierrosta golfia alueen 3 kentällä 

• Golfkenttäkuljetukset hotellin shuttlella

• Golfkärryt

• Rangepallot pelipäivinä

• Olli Tapolan opetus- ja matkanvetäjäpalvelut

HINTA SISÄLTÄÄ:

Tawast Golfin klubimatka Espanjaan - Costa de la Luz
La 17.3. Helsinki 06:35 > Malaga 10:20
La 24.3.  Malaga 11:05 > Helsinki 16:50

Hinta:

1490 €/hlö 
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 150 €
• Huone osittaisella merinäköalalla + 50 €/hlö
• Huone merinäköalalla + 80 €/hlö
• Golfbägin kuljetus lennolla + 70 € (meno-paluu)

ESPANJA

Travelon Matkat Oy, Turveradantie 17, 02180 Espoo | info@ongolf.fi | www.ongolf.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä Travelon Matkat Oy rek. 1418/12/MJ
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V
uosi 2017 oli 

Oskarille mo-

nella tavalla iki-

muistoinen gol-

fin osalta.  Oska-

ri pelasi ensimmäisen kokonai-

sen E-Tour kiertueen viidellä eri 

kentällä harjoituskierroksineen 

ja kermana kakun päällä oli kol-

me ulkomaan pelimatkaa.

Osa Suomen Special Olympics 

Golf -ryhmän pelaajista osallis-

tui jo huhtikuussa Macau Special 

Olympics Golf Masters -turnauk-

seen. Macaussa pääsi tutustu-

maan suureen kansainväliseen 

golftapahtumaan jossa vam-

maisurheilu, kasinomaailma ja 

hyväntekeväisyys kulkivat käsi 

kädessä. Pelaamisen lisäksi ohjel-

maan sisältyi luentoja ja yhdessä 

tekemisen aktiviteetteja.  Jokainen 

urheilija varmasti koki itsensä voit-

tajaksi Caesars Golf Macaun ken-

tällä.

Toukokuun lopulla Oskari osallistui 

Nordic Special Golf Cup -tapahtu-

maan joka pelattiin Helsingør Golf 

Clubin hienolla kentällä. Turnauk-

seen osallistui pelaajia Islannista, 

Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja 

Tanskasta.  Pelillisellä puolella 

Suomen edustajat olivat vielä jon-

kin verran ”etelän” pelaajia jäljessä 

mutta hyvässä kevätkunnossa.

Sitten tapahtui jotain odottama-

tonta. Mikko Ilonen kutsui Special 

Olympics golf -ryhmään kuulu-

vat Ville Lipsasen, Samu Alande-

rin sekä Oskari Rantasen European 

Tour kisan (1.-4.6.) pro-amiin Bar-

sebäckin kentälle.  Matkaa oli mah-

dollistamassa muutama yksityinen 

lahjoittaja, Brother Christmas, 

Mikko Ilonen sekä Lotvonen Brot-

hers lkv. 

E-Tour kisoja oli kesän aikana viisi. 

1. E- Tour 24.5.2017 Nevas Golf.

2. E- Tour 9.6.2017 HCP Golf avoin 

mestaruuskilpailu, Nordcenter Golf 

Country Club NGCC.

3. E- Tour 19.7.2017 AVY Golf 

-Vihti Golf Club

4. E- Tour Special Event 

26.8.2017 Kerigolf, Kerimäki

5. E- Tour 11.-13.9.2017. Res-

pecta Finnish Disabled Open, 

Pickala Golf Club. Avoimet SM-

kilpailut /SCR.

Kisat sujuivat Oskarin sanoin 

vaihtelevasti. Kuvaavinta tästä 

oli ensimmäisen kisan 1. väylän 

tulos 13 löyntiä. Osa tuloksesta 

taisi mennä caddien piikkiin, 

mutta se unohdettiin jo seu-

raavissa mittelöissä.  Nord-

centerissä oli Special olympics 

pelaajilla PB kisa jossa tuli kol-

mas sija.  Suomen kesä ei juuri 

suosinut pelaajia seuraavissa 

kisoissa mutta peli oli menossa 

jo oikeaan suuntaan. Kesän tärkein 

kisa Pickalassa oli Oskarin kunnon 

ajoituksessa ilmeisesti kohdallaan 

kun peli sujui mallikkaasti ja voitto-

pokaali tuli jo toistamiseen kotiin. 

Parasta asiaa menneestä kaudesta 

Oskarilta kysyttäessä vastaukseksi 

saa ulkomaan pelireissut ja Mikko 

Ilosen kanssa pelattu Pro-Am kier-

ros ja tapahtuma.

Oskarin tavoite on vuoden 2019 

Abu Dhabissa pidettävät Special 

Olympics –kesämaailmankisat Suo-

men edustajana.■

TEKSTI: Jari Rantanen

Oskari Rantasen vuosi
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Muistattehan päivittää 
muuttuneet yhteystiedot 

NexGolfiin!

Virheellisiä sähköpostiosoitteita 
palautuu valtavasti takaisin.

Voitte ilmoittaa muutokset 
myös suoraan toimistolle

tawast@tawastgolf.fi

Kiitos!

2017
TAWAST GOLFIN MESTARUUSKILPAILUT 18. - 20.8 SCR :
Miehet A/ 54 r. (Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Marko Helén  215
  
Naiset / 36 r. (Riitan malja kiertopalkinto)
I. Heini Koivuniemi 177
  
Naisseniorit 50v/60/70 36 r.
I. Riitta Andersin  178
  
Miesseniorit 50-v./ 36 r.
I. Olli Laine  164

Miesseniorit 60-v./ 36 r.
I.  Antero Nukari  160

Miesseniorit 70-v./36 r.
I. Lauri Lindberg 174
  
Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I. Jari Palo  167

Juniorit alle 18-v./36 r.
I. Teemu Setälä  189
  
Pikkujuniorit 9r. Par3 -kenttä
I. Jerry Koivisto   28
  
REIKÄPELIMESTARUUS SCR ”Hennessy Cup” 
I. Marko Helén

REIKÄPELIMESTARUUS HCP 
I. Mika Tamminen

PERHEMALJA, lahj. Marjaana & Pekka Saares (kiertopalkinto):
I. Anna Pirhonen & Kalle Ahtiainen

Päättäjäisissä palkitut:

SEPON LAUTANEN Kari Nylander 
 
TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(kauden päättyessä alin HCP/ juniori): 
Kerttu Hiltunen +0,5

VUODEN JUNIORI: (KELLO), lahj. Kellokeskus Laine
Kerttu Hiltunen

VARMISTA PELIOIKEUTESI 
TAWAST GOLFIIN 

KESÄLLE 2018
TARJOUSHINTAAN 830e!

Tarjoushintaisia pelioikeuksia 
rajattu määrä.

Varaukset ja lisätiedot
tawast@tawastgolf.fi

KILPAILUTULOKSIA
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TEKSTI: 
Lauri Manninen

Golfaamu 2017

gista kolme parasta joukkuetta 

saivat paikan Portugalissa pelat-

tavaan finaaliin. 

Portugalin matkalle pääsivät Mir-

aculos Oy, Sisustustalo Lehmusto 

sekä Rakvil Oy/HPR Oy. Portuga-

Golfaamu Virossa.

T
awast Golfin pe-

rinteinen yrityksil-

le suunnattu viiden 

osakilpailun Golfaa-

mu pelattiin kesän 

aikana. Kilpailu oli jälleen lop-

puunmyyty ja tulostaso oli varsin 

kova. Kylmä kevät aiheutti ongel-

mia ensimmäisessä osakilpailus-

sa, mutta muut kilpailut saatiin 

vietyä läpi suunnitellusti. 

Kilpailun neljä osakilpailua pelat-

tiin kotikentällä ja viides sekä 

tourin päättävä osakilpailu pelat-

tiin Virossa Estonian Golf & 

Country Clubilla. Estonian kenttä 

oli hienossa kunnossa ja tulostaso 

oli korkea. Viidestä osakilpailusta 

neljä parasta tulosta laskettiin 

lopputuloksiin ja kokonaisrankin-

lin finaali pelattiin marraskuussa 

Campo Realin kentällä ja voittoon 

pelasi Miraculos Oy. Paljon onnea 

Miraculoksen Jyrkille ja Harrille!

Kiitos kaikille mukana olleille! ■

Golfaamu Portugalissa.
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Tawast Golf & Country Club
Yhteistyökumppanit
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Caddiemaster 0600 550 060 caddiemaster@tawastgolf.fi

Toimisto:  tawast@tawastgolf.fi
Sihteeri 
Anja Pirttiniemi 040 455 4360 anja.pirttiniemi@tawastgolf.fi
Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tabermann.fi 

Toimitusjohtaja 
Lauri Manninen 044 330 6131 lauri.manninen@tawastgolf.fi

Klubiravintola:  (03) 630 6140
Ravintolapäällikkö 
Emmi Wickström 040 455 4362 emmi.wickstrom@tawastgolf.fi

Golfopetus:
Olli Tapola 044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf.fi
Hannu Kuussaari 040 506 2977 hannu.kuussaari@netti.fi

Puheenjohtaja Oy 
Topi Tiitola 040 527 8892 topi.tiitola@konecranes.com

Puheenjohtaja ry
Jussi Rouhento 040 512 9577 jussi.rouhento@nh-cap.com

Kapteeni
Marko Helén 040 480 8125 marko.helen@it4b.fi

Naistoimikunta, Ladykapteeni
Marjut Viitasalo 040 547 9191 marjut.viitasalo@gmail.com

Junioritoimikunta
Noora Lavonen 040 588 8354 junnut@tawastgolf.fi

Senioritoimikunta
Heikki Aaltonen 0400 480 204 heikki.aaltonen45@gmail.com

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Lasse Karikoski 040 513 0252 lasse.karikoski@hamk.fi

Klubitoimikunta
Leena Merisalo 040 485 5252 lmerisalo@gmail.com

Edustuspelaajat
Heikki Veteläinen 0400 851 121 heikkivetelainen@gmail.com

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT

Tawast Golf Hole 17.
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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 
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Kenttä 24.10.2017
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Marathon.




