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 tawast@tawastfgolf.fi  

Toimituskunta Lauri Manninen ja Anja Pirttiniemi

Valokuvat Lauri Manninen, Mika Uutela, 
 Heikki Aaltonen ja Marjut Viitasalo

Taitto Pirjo Rantanen  

Painopaikka Grano Oy

Teksti: Jussi Rouhento
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K uiva kesä, kilpailume-
nestystä kansainvälisillä 
nurmilla, seniorei-
den joukkue EM -kisat 
Tawastissa & Aulan-

golla, varkaita klubilla, ison harppa-
uksen oikeaan suuntaan kehittynyt 
puitteiden kunto, aktiivinen seuratoi-
minta ja uuden vaihteen saanut juni-
oritoiminta. Muun muassa näistä 
asioista voisi muistaa Tawast Golfin 
kauden 2018. 

Seuran hallitus nosti viestinnän ja tie-
dottamisen yhdeksi kärkiteemaksi 
ennen kauden alkua. Asioita, jotka 
eivät ole koskaan lähellekään täydel-
lisyyttä hipovalla tasolla. Kehitettävää 
riittää seuraavillekin vuosille, mutta 
kotimaisia golfseuroja vertaavassa 
markkinoinnin, tiedottamisen ja vies-
tinnän aktiivisuusbarometrissa Tawast 
löytyy mitalisijoilta. Suurin kehitys on 
varmasti sosiaalisen median haltuun-
oton mukana tuomaa. Merkityksel-
listä on viestinnän määrän ja laadun 
lisäksi myös se missä kanavissa näky-
vyyttä tehdään, jotta jäsenistö saa 
haluamansa tiedon riittävissä mää-
rin. Toimitusjohtajan ja kapteenin 
kuulumiset kenttätiedotteiden ohella 
ovat keskeinen osa kehittynyttä vies-
tintää. Tätä halutaan tehdä entistä 
paremmin myös jatkossa.

Vuosi sitten herätettiin henkiin kent-
tätoimikunta. Kenttätoimikunnan tar-
koitus on lisätä keskustelua kentältä 
toivottavista asioista, sparrata kenttä-
mestaria ja myös saattaa ne halutut 
jutut toteutukseen. Kenttätoimikunta 
on muodostunut toimitusjohtajan ja 
kenttämestarin lisäksi kapteeneista 
ja Tawastin ympärillä muutoinkin jo 
aktiivisesti toimivista henkilöistä. Ikävä 
kyllä miesvoittoista ja single tasoituk-
sen omaavia lähes kaikki. Erilaisille 

näkemyksille olisi tilaa. Olethan yhte-
ydessä, mikäli haluat jatkossa äänesi 
kuuluviin ja koet palavaa halua ken-
tän kehittämisen suhteen osana kent-
tätoimikuntaa. 

Tawast Golf aikaistaa 2019 kaudelle 
sekä Ry:n vuosikokousta että Oy:n 
yhtiökokousta. Kevättalvelle aikai-
semmin osuneet kokoukset on koettu 
liian myöhäisiksi pelikausien alka-
essa parhaimmillaan jo heti hiihto-
lomien jälkeen. Kutsut kokouksiin 
tulevat heti vuoden vaihteen jälkeen 
ja jäsen- sekä vastikemaksut lähte-
vät liikkeelle jo totuttua aikaisem-
min. Alkavalla kaudella 2019 Tawast 
Golf Ry täyttää 30 vuotta. Se on seu-
ralle iso vuosi ja virstanpylväs. Näky-
vimpiä asioita tulevat olemaan 30v. 
bileet, sykähdyttävät jäsentarjoukset, 
uusjäsenhankinta ja uudet kumppa-
nuudet. 

Golfin merkitystä Suomen matkailun 
osalta on pitkään pidetty ns. poten-
tiaalisena. ”Voisiko golfturismi tuoda 
uutta nousua Suomigolfille?” –lause 
nähdään edelleen kysymysmerkillä 
varustettuna. Ihan varmasti voisi. 
Isompaa vaihdetta ei ole saatu tois-
taiseksi silmään. Asiaan on kuitenkin 
herätty ja joitain ponnisteluita suo-
migolfbrändin edes synnyttämiseksi 
onkin jo nähty & kuultu. Hämeen-
linna on tässä tapauksessa se etu-
rivin golfkaupunki ja vielä täysin 
tuntematon tuotteena ainakin rajojen 
ulkopuolella. Golfmatkailun tekemät-
tömyyttä on osoiteltu sormella, mutta 
viime aikoina myös vastuunkantajia 
on löytynyt. Asian edistämiseksi me 
kaikki voimme toimia sanansaatta-
jina. Golfmatkailun henkiin herättä-
minen ei ole pelkästään kaupungin ja 
kenttäyhtiöiden harteilla, vaikka kes-
keisiä toimijoita ovatkin. 

Junioritoimintaan siis saatiin vuo-
den aikana sykäys aktiivisempaan 
suuntaan. Loistava homma ehdotto-
masti. Golfilla olisi paljon opittavaa 
junnutyön osalta toisesta kilpaillusta 
yksilölajista tenniksestä. Siinä kun 
golfin junnukoulut on usein suun-
nattu 6 -vuotiaille ja sitä vanhem-
mille, niin tenniksessä harrastus 
alkaa ”Hyperminien”-ryhmistä. Tuol-
loin ikäkriteeri on noin yksi vuosi ja 
vain toiveena, että lapsi osaa hark-
kojen alkaessa kävellä jo omillaan. 
Pallon pyöritystä, heittoa, mailojen 
kaatoa, ilmapallojen huitomista ja 
temppurataa ryömien. Kaikki nämä 
olisi tehtävissä myös golfin hypermi-
neissä. Vanhemman on näissä oltava 
tietysti mukana ja treeni kestää 30 
min. Treenit muuten parhailla kentillä 
ja haluttuun aikaan viikosta. Ohjaa-
jat osaavat leikittämisen ja lapset 
sekä aikuiset viihtyvät loistavasti jat-
kaen pääsääntöisesti myös vuosi vuo-
delta vanhempien junnujen ryhmiin. 
Myös pukuhuoneessa on tuolloin 
tunnelmaa ja hienoa yhteisöllisyyttä 
tennisseuran ympärillä. Mikäpä urhei-
luseuran henkeä nostaisi paremmin 
kuin vaipanvaihto joukolla ennen/
jälkeen treenien. Ryhmät myydään 
hyvissä ajoin täyteen ja tennisseuran 
kanttiinin kassa laulaa noina päivinä 
taatusti muita päiviä paremmin. Voi-
siko tässä olla ideaa taantuvan gol-
farimäärän kääntämiseen jatkossa? 
Tenniksessä kynnys ylitetään ryömien. 
Golfin kynnys tutustua lajiin ja ympä-
ristöön voidaan viedä monin tavoin 
vielä paljon alemmas. n
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Viestinnässä

Isoja onnistumisia
Teksti: Lauri Manninen
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K auteen 2018 mahtui 
kokonaisuutena paljon 
niin onnistumisia kuin 
myös parannettavaa-
kin. Jos kenttään liittyvät 

asiat jätetään tässä kohtaa käsitte-
lemättä, niin isoimmat onnistumi-
set saatiin viestinnän kehittämisessä. 
Uutiskirje lähti liikkeelle noin kahden 
viikon välein ja nettisivut sekä sosiaa-
linen media oli aktiivista koko kesän. 
Olimme pitkään myös Facebook-ran-
kingissa kärkisijoilla niin aktiivisuuden 
kuin sitouttamisenkin osalta. Insta-
gramin kuvat saivat kesän aikana 
runsaasti huomiota ja vahvistavat 
osaltaan Tawast Golfin brändiä. 

Nettisivut ja niiden ylläpito ovat kehit-
tyneet kovasti viimeisten vuosien 
aikana ja myös asiakkaille käytettä-
vyys on parantunut huomattavasti. 
Silti on todettava, että sosiaalinen 

media on jo valovuoden edellä tiedo-
tuskanavana. Tawast Golf onkin sat-
sannut hurjasti niin Facebookiin kuin 
Instagramiin. Näissä tiedotetaan kes-
kimäärin kerran päivässä ja hyvällä/ 
kiinnostavalla uutisella on tuhansia 
lukijoita. 

Sosiaalinen media kuuluu 90 pro-
senttisesti kaikkien (+10 v.) elämään 
ja tämän myötä sen merkitys tiedot-
tamiskanavana on kasvanut ja niin 
myös Tawast Golf on valinnut sosi-
aalisen median ”ykkös” kanavak-
seen. Toki myös uutiskirje on todettu 
erittäin toimivaksi viestintämalliksi ja 
sillä viestitään tärkeimmät asiat koo-
tusti parin viikon välein. Sosiaali-
sen median valinta ykköseksi johtuu 
sen käytettävyydestä  mutta myös sen 
nopeudesta. Sosiaaliseen mediaan 
voidaan tehdä nopeita/ lyhyitä julkai-
sua, jotka tavoittavat ”tykkääjät” välit-

ei Tawastin uutiset päädy automaat-
tisesti. Pelkkä Tawastista tykkäämi-
nen ei riitä, vaan silloin tällöin pitää 
myös käydä Tawastin Facebook-si-
vulla, jotta Facebook ymmärtää kiin-
nostuksen kohteen. Käytämme lisäksi 

tömästi ja täten jäsenistö sekä muut 
asiakkaat pysyvät entistäkin parem-
min ajan tasalla klubin asioista.

Meidän kaikkien sosiaalista mediaa 
käyttävien tulee kuitenkin huomi-
oida Facebookin ja Instagramin luo-
mat algoritmit ja kaikkien ”seinille” 

maksullista mainontaa ja silloin jul-
kaisumme näkyy entistäkin laajem-
malle yleisölle. Maksullinen mainonta 
näkyy myös niille jotka eivät seuraa 
Tawast Golfia. Facebookin algoritmi 
on prosessi, joka pyrkii tarjoamaan 
mahdollisimman relevanttia sisältöä 
jokaiselle Facebookin käyttäjälle niin, 
että ihmiset käyttäisivät Facebookia 
jatkossakin.

Sosiaalista mediaa käytettäessä tulee 
muistaa, että käyttäjät ovat isossa roo-
lissa julkaisujen leviämisen suhteen. 
Mitä enemmän uutisia kommentoi-
daan ja tykätään, niin sitä enemmän 
ne leviävät myös Tawast Golfin ulko-
puolelle. Tässä onkin meillä kaikilla 
opettelemisen paikka eli muiste-
taan kommentoida erityisesti niitä 
hyviä uutisia, että hyvä sana kiertää. 
Negatiivisen uutisen kommentointi ja 
”komppaaminen” aiheuttaa vain hal-
laa meidän omalle yhtiölle/seuralle. 
Tuskin kukaan tarkoituksella omista-
maansa yritystä haukkuu  mutta sosi-
aalisessa mediassa negatiivisuuteen 
on helppo tarttua ja täten edes auttaa 
negatiivisen kuvan muodostumista.  

Haluan lisäksi muistuttaa, että kun 
joku asia on oikein hyvin, niin sen voi 
kuka tahansa julkaista myös Tawastin 
sivuille ja vahvistaa positiivista mieli-
kuvaa. 

Muistakaa seurata Tawastia somessa  
vaikka talvikaudella julkaisuaikataulu 
ei ole ihan kesän tasolla. Kiitos kai-
kille kaudesta 2018! Nähdään tal-
vella somessa ja keväällä klubilla! n
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Kauden 2018

Topit ja flopit
Ensimmäinen kausi

Takana
Teksti: Heikki Kajanto Teksti: Mika Uutela
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P äivä lyhenee, linnut muut-
tavat takaisin etelään ja 
puiden lehdet kellastu-
vat. On aika vetää yhteen 
golfkausi 2018 ja listata 

Tawastin seuratoiminnan kannalta 
kauden ”topit ja flopit”. Ensimmäi-
nen kauteni Tawastin kapteenina oli 
erittäin antoisa. Yritin olla aktiivinen 
monella rintamalla ja tein yhteistyötä 
niin senioreiden kuin junioreidenkin 
parissa.
 
Tawastissa on vuosien varrella 
kokeiltu monenlaisia tapahtumia. 
Nyt näyttää siltä, että nykyiset vakio-
tapahtumat ovat saavuttaneet hyvän 
suosion ja niitä kehittämällä saamme 
jäsenet liikkeelle ja viihtymään. Kau-
den aloittava vappubrunssi ja aina 
jännittävä avauslyönti on hauska 
tapa käynnistää golfkausi. Keskike-
sän Juhannusgolf keräsi kehnosta 
säästä huolimatta mukavasti poruk-
kaa. 

Klubin kesäjuhlat yhdistettiin tänä 
vuonna elokuun alun Irish Rumble 
-kisaan, joka oli kävijämäärän osalta 
todellinen menestys. Tuota konseptia 
jatketaan ensi vuonnakin. Pelasimme 
kauden aikana myös perinteiset seu-
raottelut Aulankoa ja Messilää vas-
taan. Erityisen ilahduttavaa noissa 
otteluissa oli se, että kaikki kilpaili-
jat olivat mukana rennolla fiiliksellä, 
eikä pipo kiristänyt ollenkaan. Tätä 

kirjoittaessani kauden päättäjäiset 
ovat vielä edessä. Uskon, että siitäkin 
tulee onnistunut tapahtuma.
 
Toinen erityisen positiivinen asia 
Tawastin toiminnassa on ollut vies-
tintä. Tällä kaudella viestintään on 
panostettu selvästi enemmän kuin 
aiemmin. Välineinä toimivat tämän 
lehden ja sähköpostiin lähetettävän 
uutiskirjeen lisäksi kaikki sosiaalisen 
median kanavat, Facebook ja Insta-

gram etunenässä. Viestintä on tärkeä 
osa Tawastin toimintaa. Pystymme 
kertomaan jäsenille tärkeitä asioita 
ja lisäksi nostamme klubihenkeä ja 
parannamme seuran imagoa. 

Viestinnästä isoin kiitos menee Lau-
rille, joka on tehnyt valtavan työn 
tässä asiassa. Lauria ovat mainiosti 
kompanneet ravintolan Emmi sekä 
klubin mainiot caddiemasterit sekä 
Ansku. Itsekin olen pyrkinyt tasaisin 

E nsimmäinen kokonai-
nen kausi takana ja 
sen seurauksena parta 
on huomattavan pal-
jon harmaantunut. Kausi 

oli todella raskas niin henkisesti kuin 
fyysisesti. Talven jättämät jääpolt-
teet monilla paikoilla ja sen perään 
kevään ja kesän kuivuus aiheuttivat 
todella paljon töitä. Eikä tilannetta 
paljoa auttanut vaikka kentänhoitoon 
tuli pelaajilta paljon hyviä neuvoja 
ja ohjeita, siis todella paljon…mutta 
parta kasvaa edelleen…

Kausi alkoi lähes kaikkien kentän-
hoitajien kohdalla sillä että opetel-
tiin mikä on golfkenttä ja miten siellä 
kuuluu toimia, miten koneita käy-
tetään ja miten kenttää hoidetaan. 
Mutta hyvin meni.

Todella isot kiitokset kuuluvat koko 
kentänhoitoporukalle, teitte loistavaa 
duunia!!!!

Aika paljon on saatu aikaiseksi sel-
laistakin kentänhoitoa mikä ei edes 
näy pelaajille, mutta vaikuttaa jat-
kossa kentän kuntoon. Esim. sadetti-
mien vaihtoa.

Viime syksynä Tawastin tuulissa ker-
roin, että mukanani tulee jotain uudis-
tuksia kentänhoitoon ja esimerkiksi 
ilmastukset on kuluneella kaudella 
tehty yöllä ja hiekoitukset aamuyöllä. 
Työtä pyritään tekemään niin, että 

pelaajia häirittäisiin mahdollisimman 
vähän.

Talven aikana olisi tarkoitus tehdä 
välialueilta puunkaatoa ja kunnos-
taa nelosen greenin ympäristön 
vesiesteitä. Molemmissa säävaraus. 
Keväällä jatketaan väylähiekoituksia. 
Toivotaan että saadaan kenttä kun-
toon heti keväällä, muistetaan kui-
tenkin, luontoa vastaan kun taistelee, 
niin välillä sen myös häviää.

On ollut kiva tulla joka aamu töihin ja 
olen edelleen sitä mieltä, että kenttä 
on kaunis ja teen kaikkeni että se on 
joku päivä arvoisessaan kunnossa.
Haasteellisesta alkukaudesta huoli-
matta kenttä (ja mestari) jää vastaan-
ottamaan talvea hyvässä kunnossa ja 
toivotaan heinälle suotuisaa talvea. n

väliajoin tuottamaan sisältöä Tawas-
tin some-kanaviin ja nettisivuille.
 
Hauskojen tapahtumien ja laaduk-
kaan viestinnän lisäksi yhdeksi kauden 
positiiviseksi asiaksi nostan pelino-
peuden Tawastissa. Joukko senioreita 
on suorittanut aktiivista valvontatyötä 
kentällä. Tämä työ yhdistettynä jäse-
nistön ripeään tapaan pelata on luo-
nut Tawastiin reippaan etenemisen 
kulttuurin. Pidetään tästä pelin suju-
vuudesta kiinni. Haluan, että Tawast 
Golf tunnetaan reippaasta pelino-
peudesta. Tavoite on, että 18 reiän 
kierros sujuu neljässä tunnissa.
 
Mitä sitten pitäisi kehittää jatkossa? 
Vaikka moni asia Tawastissa on hyvin, 
toimintaa pitää koko ajan kehittää. 
Yksi kehityskohde on uusien jäsenien 
hankinta ja alkeiskurssien täyttöaste. 
Omilla alkeiskursseillamme on ollut 
tänä vuonna valitettavan vähän osal-
listujia. Tämä on yleinen trendi koko 
Suomen golfissa, joten emme ole 
yksin tämän haasteen kanssa. 

Ensi vuonna Tawast Golf juhlii 
30-vuotista taivaltaan ja sen kun-
niaksi tulemme satsaamaan entistä 
enemmän uusien jäsenien han-
kintaan. Myös jokainen nykyinen 
Tawastin jäsen pystyy osallistumaan 
jäsenhankintaan. Itse olen tässä jo 
vaiheessa saanut sovittua viiden tutta-
vani kanssa, että he ovat ensi vuonna 
uusia tawastilaisia. Haastankin nyt 
kaikki nykyiset jäsenet tähän talkoo-
seen mukaan. Jäsenmäärämme on 
hieman laskussa ja nyt tuo trendi 
käännetään.
 
Kiitän kaikkia tawastilaisia kuluneesta 
golfkaudesta. Muistakaa iltaisin miet-
tiä niitä tämän kauden unelmalyön-
tejä. n
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Tawastin junioreiden

Kuulumiset
Teksti: Marko Helen
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O tin vastaan junioritoi-
mikunnan vetovastuun 
keväällä. Paketti oli 
sekaisin vielä keväällä, 
ainakin itselläni… 

saimme kuitenkin järjestettyä hienot 
tapahtumat junnuille. Viikon mittai-
nen golfleiri yhdessä Lasten liikunnan 
kanssa, ilmainen golfkoulu edustus-
pelaajien toimesta, junioriharjoituk-
set Ollin vetäminä, edustuspelaajat 
apuna. 

Saimme kerättyä junioreille rahaa 
24h -tapahtumassa sekä junioreiden 
tukikilpailussa. Järjestimme Ruunun-
myllyn ala-asteelle tutustumispäivän 
lajiin, muutama innokas jäi siitäkin 
lajiin mukaan. 

Vastapainoksi saimme erittäin paljon 
menestystä kilpapuolella, Kerttu Hiltu-
nen, Oona Kuronen ja Nella Suomi-
nen. Tytöt menestyivät niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin todella hienosti.
• Kerttu Hiltunen, junioreiden lyönti-
pelin Suomenmestaruus, sekä English 
Girls´ Openin voitto
• Oona Kuronen, junioreiden reikä-
pelin Suomenmestaruus
• Nella Suominen, 5 Future Tourin 
osakilpailuvoittoa
 
Aika tyttöpainotteinen vuosi menes-
tyksen osalta, mutta kyllä siellä on 
lupaavia poikiakin tulossa.
 
Yhtänä tavoitteena meillä oli, että 
nuoret olisivat kentällä pelaamassa 

enemmän, tässä onnistuimme koh-
tuullisesti. 

Samoin juniorimäärän kasvu oli 
tavoitteena, määrä pysyi samana 
mutta uusia kasvoja saimme hyvin 
toimintaa mukaan. Miten saamme 
turvattua nuorten kiinnostuksen lajiin 
jatkossa, tässä haaste meille kaikille.
 
Joulukuussa alkaa talviharjoittelu 
tulevaa kesää varten. Kaikki junnut 
mukaan toimintaan myös talvella!
 
Kiitos kaikille, jotka olitte mukana, 
auttamassa tai sponsoroimassa juni-
oritoimintaa! n
 

Tawastin junnut päättivät eilen kauden Hugo Parkissa kiipeillen. Nella Suominen pal-
kittiin vuoden kehittyjänä ja Jonny Koskinen vuoden tsempparina.

Junioreiden mestikset saatu päätökseen, 
junnuilla meininki oli huikea ja voisimme 
kaikki ottaa heistä mallia!

T A W A S T  G O L F  &  C O U N T R Y  C L U B
T a w a s t i n t i e  4 8 ,  H ä m e e n l i n n a 

p u h .  0 6 0 0  5 5 0  0 6 0  p v m  +  0 , 8 0  €  /  m i n  
t a w a s t @ t a w a s t g o l f . f i  |  t a w a s t g o l f . f i
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JUHLAVUODEN KUNNIAKSI JÄSENMAKSU 2019 UUSILLE 
JÄSENILLE 60 €*. Sisältäen yhden henkilökohtaisen Green 
Feen 30-vuotiaaseen Tawast Golfiin.

LIITTYMINEN ON HELPPOA – sähköposti tawast@tawastgolf.fi 
Viestiin nimi, yhteystiedot, syntymäaika, tasoitus ja edellinen 
golfseura.

LIITY HETI! tawast@tawastgolf.fi

JÄSENMAKSU 2019

60 €
YRITYSTAPAHTUMAT 

30 € / hlö
Kysy 30-vuotis juhlavuoden edullisia yritys- ja työhyvinvointi- 
tapahtumia (alk. 30 € + alv / hlö) » lauri.manninen@tawastgolf.fi

— 30 VUOTTA —

 
-Jäsentarjousmainokseen jos saisi jotenkin lisättyä lauseen:  Tuo nyt ystäväsi Tawast Golfin 
jäseneksi! 

TUO NYT YSTÄVÄSI TAWAST GOLFIN JÄSENEKSI!
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Ladykapteenin

Kynästä
Teksti: Marjut Viitasalo
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K ausi 2018 alkaa hiljal-
leen olla takana. Kau-
niista ja lämpöisestä 
syksystä olemme me 
pelaajat todella mie-

lissämme, pelit jatkuivat kotimaassa 
pitkälle lokakuun lopulle (toisilla vielä 
marraskuullekin). Tätä kirjoittaessani 
lokakuun puolivälissä orvokit kukki-
vat vielä kauniisti pihassa.

Tulevista ja menneistä naisten tapah-
tumista kerrottiin pääosin tunnelma-
kuvien kera Tawastin ladyjen omilla 
Facebook-sivuilla sekä Tawg:n netti-
sivuilla. Naistoimikuntaan kuuluivat 
ladykapteeni Marjut Viitasalon lisäksi 
Sari Alori-Baillie, Anna-Maija Mik-
kotervo, Auli Ruokonen, Sirpa Teno, 
Mirja Toikka ja Leila Uotila. Toimi-
kunta kokoontui kaksi (2) kertaa. 
Suunnittelukokouksia on pidetty myös 
yhdessä AGK:n kanssa Hämeenlinna 
Lady Openin järjestelyissä. Koko-
uksissa ja järjestelyissä ovat Tawas-
tilta olleet mukana Marjut Viitasalo, 
Anna-Maija Mikkotervo ja Heini Koi-
vuniemi. Lisäksi naistoimikunta on 
pitänyt tiiviisti yhteyttä sähköpostein, 
tekstarein ja WhatsAppilla. 

Naisten kausi 2018 Tawastilla käyn-
nistyi tammikuussa pro Olli Tapolan 
opetustunneilla sisäharjoitteluhallis sa, 
jossa mukana oli täysi ryhmä 12 
ladya. Kevätkokous pidettiin 26.4 
klubilla ja mukana oli 25 ladya. 
Naisten alkukauden harjoittelut pro 

Olli Tapolan kanssa jatkuivat iha-
nien kevätsäiden siivittäminä ja osal-
listujia oli tänäkin keväänä runsaasti. 
Omat kisailut (Lady Captain´s Day, 
Birgitan malja, päätöskisa) kokosivat 
yhteensä 64 pelaajaa. Naisten sun-
nuntai -tapahtuma pidettiin teemalla 
”Avoimet ovet”, johon sai tuoda ystä-
viä & kavereita tutustumaan golfiin. 
Kauden suosituin ja eniten pelaa-
jia kokosi jälleen yhdessä Aulangon 
naisten kanssa järjestetty avoin 2-päi-
väinen Hämeenlinna Lady Open, 
osallistujia yhteensä 60. Tawastin ja 

Aulangon naisten kanssa jo usean 
vuoden ajan pelatut ystävyysotte-
lut kokosivat yhteensä 48 pelaajaa 
ja malja jäi tänä vuonna Tawastin 
kaappiin talvehtimaan, hienoa! EGS-
Tawg-AG ystävyysottelu pelattiin tänä 
vuonna Espoossa ja joukkuessa pelasi 
8 ladya, ensi vuonna järjestelyvuo-
rossa ovatkin Tawastin ladyt. Toisen 
kerran pelattu ystävyysottelu Messilä-
HyG-Tawg käytiin Messilässä ja jouk-
kueessa pelasi 10 ladya, ensi vuonna 
kisaillaan Hyvinkäällä. Seuran mes-
taruuskisat kokosivat kaikkiaan 23 

ladya mittelemään mestaruudesta, 
ensi vuonna toivotaan viel enemmän 
osallistujia! 

Syyskokous pidettiin Tiirinkosken teh-
taalla ja osallistujia oli mukavat 16. 
Kokouksessa uudeksi ladykapteeniksi 
päätettiin esittää seuran vuosikokouk-
selle naistoimikunnassa pitkään vai-
kuttanutta Sirpa Tenoa. Kokouksessa 
sovittiin myös, että naisten talvihar-
joittelua pro Olli Tapolan kanssa tul-
laan jatkamaan tammikuussa 2019.
On siis tullut osaltani aika kiittää Teitä 
kaikkia rinnallani kulkeneita! Nämä 
ovat olleet hienoja ladykapteenivuo-
sia ja toivotankin onnea ja menestystä 
Teille ja etenkin Sirpalle & uudelle 
naistoimikunnalle uusiin haasteisiin!
Lopuksi voin vielä todeta, että olen 
tänä vuonna päässyt tosi helpolla säi-
den kirjaamisen suhteen – aina vain 
lämpöä ja aurinkoista – ei huono! 
Pidetään itsestämme huolta, harjoitel-
laan talvellakin (sisähalleilla & ulko-
mailla) ja nähdään taas keväällä, 
kun muuttolinnut palaavat! n

Vas. Marjut Viitasalo ja Sirpa Teno

Orvokit kukkivat vielä lokakuussakin.

Tawast Golf 
30v. -pelioikeustarjous!

Tawast Golf täyttää ensi kesänä 30 vuotta
 ja tämän kunniaksi tarjoamme kaikille 

menneenä kesänä pelioikeudella pelanneille 
ensi kesän henkilökohtaisen 
pelioikeuden hintaan 770€. 

Pelioikeuden voi halutessaan vaihtaa 
myös 20 pelikerran sarjakorttiin.

Tarjoushintaisia pelioikeuksia on rajattu määrä 
ja tarjous on voimassa 30.11.2018 saakka.

Pelioikeuden voi halutessaan maksaa erissä ja 
myös liikuntaseteleillä maksaminen onnistuu.

Pelioikeuksien varaukset: 
anja.pirttiniemi@tawastgolf.fi.

Tawast Golf ry:n 
vuosikokous 

ja Tawastia Golf & Country Club Oy:n 
varsinainen 

yhTiökokous 
pidetään keskiviikkona 
30. tammikuuta 2019. 

Kokouskutsu ja lisätiedot 
tarkemmin lähempänä ajankohtaa 

Hämeen Sanomissa 
ja Tawast Golfin nettisivuilla. 

Tervetuloa!
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Seniorit (taas)

Viroa valloittamassa
Teksti: Heikki Aaltonen
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J a taas äitien päivän jäl-
keen virkeät Tawastin seni-
orit nousivat Hämäläisen 
Matin luotsaamaan bussiin 
ja suunnistivat kohti Viroa. 

Mitään ei ollut muuttunut. Aamiainen 
laivalla, puolenpäivän jälkeiset läh-
döt Niitväljassa. Mutta yksi oli toisin. 
Sää oli lämmin, jossei jopa helteinen. 
Tällaista ei näillä matkoilla juuri ole 
koettu. Uutta oli myös startteri/val-
voja, josta ei jäänyt kovin positiivista 
kuvaa. Tai oikeastaan kyllä. Nimit-
täin esimerkki siitä, miten hommia ei 
pidä hoitaa, jos haluaa samat vieraat 
uudelleen kentälle. Minulle ainakin 
tämä riitti, niin paljon kun pidänkin 
tästä kentästä. Nyt tulee kyllä tauko. 

Helteessä juostiin kenttää ympäri, viisi 
minuuttia liikaa etuysille, ja tauko jäi 
pitämättä. Eväitä matkaan ja tank-
kaaminen vauhdissa. Ei hyvä, ollaan 
sentään iäkkäämpiä ihmisiä ja kenttä 
toisin kun valvoja väitti, varsin tyhjä 
muista pelaajista. No, hengissä selvit-
tiin, vain henkisiä traumoja. Kun vih-
doin saavuttiin hotelille, olikin päivä 
jo vierähtänyt iltaan, eikä kaupun-
gille tainnut olla paljon lähtijöitä.

Tiistaina suunnattiin sitten itse asiassa 
Tallinnan lähimmälle kentälle Suures-
taan. Täällä käytiin kerran aikaisem-
minkin ja mielenkiinnolla odotettiin, 
mitä vuosien varrella on tapahtunut. 
No, eipä hirveästi. Kenttä oli kyllä 
hiukan kehittynyt, mutta edelleenkin 

kovin hiljainen. Jopa niin hiljainen, 
ettei cädärikään ollut vielä ehtinyt 
paikalle. Joku ulkopuolinen siinä sit-
ten kaitsi meitä. Tarvittavat juomat 
laitettiin vihkoon muistiin ja luvat-
tiin maksaa sitten kierroksen jälkeen. 
Golfariinhan voi aina luottaa. 

Kahdelta tiiltä lähdettiin, vähän suun-
nistusvaikeuksia heti alkuunsa, mutta 
kaikki kuitenkin löysivät lähtöpaikalle. 
Sama suunnistusongelma vaivasi 
koko kierrosta. Viitoitus oli kuinka nyt 
sanoisin hiukan puutteellinen. Ehkä 
useammin paikalla olleet tietävät, 
minne seuraavaksi, mutta meillä oli 

ajoittain hiukan pallo hukassa. Kent-
tähän on aika tasainen, mutta pitkä ja 
paljon doglegejä sisältävä. Välillä ei 
ollut varmaa, mihin suuntaan palloa 
olisi pitänyt yrittää lyödä. Toinen asia 
tunnetusti on, ettei pallo siitä huoli-
matta mene aina haluttuun suuntaan, 
mutta sehän ei taas ole kentän vika. 
Tästäkin selvittiin ja helle sen kuin 
vain jatkui. Onneksi henkilökunta-
kin oli jo ehtinyt paikalle, joten saatiin 
virvoittavaa tankkausta nestevajauk-
seen. Ennen lähtöä suoritettiin vielä 
rästiin jääneet maksut. Hiukan jäi sel-
lainen mielikuva, että kaikki ei men-
nyt ihan oikein. Taisi tulla muutamat 

juomat maksetuksi kahteen kertaan, 
mutta rehellisiä kun ollaan, niin pitä-
kööt hyvänään. Ei ollut suurista kyse. 

Illalla mentiin sitten vanhan perinteen 
mukaan vähän paremmin syömään. 
Paikka oli monille Tallinnassa aikai-
semmin käyneille tuttu Peppersack. 
Varma valinta suurelle porukalle. 
Hotellilta oli kävelymatka tänne van-
haan kaupunkiin ja mikäpä oli kävel-
lessä, kun lämmintä riitti aina vaan. 
Ja yhtä pitkä tai lyhyt oli matka myös 
takaisin.

Keskiviikkona lähdettiin jälleen tutulle 
Estonian Golfin kentälle. Täällähän 
kaikki pelaa kuin kello, siis järjestelyt! 
Hienossa kelissä saatiin pelata kol-
maskin päivä. Aivan poikkeuksellista. 
Ensimmäistä kertaa mukana olleet 
eivät tainneet uskoa meidän vanhem-
pien matkalaisten kertomuksia aikai-
semmilta vuosilta. Kaikkea on koettu. 

Kierroksen jälkeen nautittiin lounasta 
klubilla, ja kun kaikki oli valmista, 
astuttiin bussiin ja suunnattiin nokka 
kohti satamaa. Iltalaivalla kotiin, niin 
kuin perinteet vaativat. Perinteet jat-

Tästä se alkaa! Vas. Osmo Kivensalo, Riikka Lonka ja Auli Ruokonen

Birdieen on hieno lopettaa kierros! 
(Riitta Andersin).

kuivat myös laivalla. Filppulan Mar-
cus oli ansiokkaasti ahkeroinut koko 
turnauksen ajan huolehtinut siitä, että 
tulokset oli kirjattu oikein ja parhaat 
voitiin palkita. Tämän matkan par-
haat olivat Rantasen Tuula ja Kettu-
sen Jari.

Aamuyöstä oltiin sitten taas kotona, 
päästiin hiukan lepäämään ennen 

seuraavia koitoksi. Kiitos kaikille 
mukana olleille, mukavaa oli ainakin 
minulla. Toivottavasti myös muilla!

Ps. Vuoden 2019 matkakohde, jos 
lähtijöitä vielä riittää on auki. Aja-
tus Liettuan Vilnasta taisi hautautua 
Virolan Eskon kanssa tekemämme 
koematkan kokemuksiin. Hyviä aja-
tuksia??? n

Suurestassa kierroksen jälkeen, vas. Auli ja Olli Ruokonen, etualalla Tuula Rantanen

Lähtöä odotellessa, vas. Marketta Heiniemi, Sisko Partanen ja Sirpa Teno
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K ävi niin satumainen 
onni, että viime kevään 
golfmessuilla Liettuan 
osastolla vierailles-
sani osallistuin arvon-

taan, jonka tuloksena pari päivää 
messujen jälkeen sain puhelun ulko-
mailta. Hiukan emmin vastata epäil-
len jonkin tason huijareiden yrittävän 
kaupata ties mitä. Kannatti vastata, 
kerrottiin, että olin voittanut golfpake-
tin Vilnaan. Paketti käsitti kolme yötä 
paikallisessa hotellissa sekä kolme 
green feetä eri kentille Vilnan ympä-
ristössä. Ja tämä kaikki kahdelle hen-
gelle!

Kesä oli niin upea, että matka siirtyi 
aina lokakuun alkuun. Ajattelin, että 
kun Vilna on suunnilleen 800 kilo-
metriä etelämpänä niin golfkelejä 
riittää vielä myöhään syksyyn. Väärin 
ajattelin. Matkaseurakseni houkutte-
lin hyvän ystäväni Esko Virolan.

Vilna on vain reilun tunnin lentomat-
kan päässä Helsingistä. Meilläkin 
lento lähti kello 9.40 ja tiiaika ensim-
mäisellä kentällä kello 13.30. Hyvin 
ehdittiin, vaikka autovuokraamossa 
meni oma aikansa luottokortteja 
ihmetellessä ja autoa etsiessä. Ensim-
mäinen kohde oli V Golf Club reilun 
puolen tunnin ajomatkan päässä Vil-
nan pohjoispuolella. Golfkenttä on 
osa Vilnius Grand Resort-komplek-
sia, johon kuuluu hienon kylpyläho-
tellin lisäksi lukuisia loma-asuntoja, 

niin me ainakin ne tulkitsimme. Vas-
taanotto oli ystävällinen, peliaika 
sovitun mukainen. Kun muita pelaa-
jia ei näkynyt lampsimme ykköstiille 
hiukan etuajassa. Lampsittavaa kyllä 
riittikin. Ei olla totuttu ihan yhtä pitkiin 
siirtymiin. 

Päätettiin Eskon kanssa, että 
pelaamme kentän hiukan lyhyem-
pänä, mikä osoittautui hyväksi valin-
naksi. Ykkösväylä koulutti meitä heti. 
Hyvien avausten jälkeen ihmette-
limme, missä viheriö luuraa? Täytyi 
turvautua tuloskortin pienen pieneen 
kuvaan, josta selvisi, että kyseessä on 
dogleg oikealle, eivätkä avauksemme 
olleet yltäneet lähellekään käänne-

pistettä. Välilyönti ja kolmatta viheri-
ölle. Esko onnistui, minä en. Viheriön 
havaitsimme erittäin nopeaksi. Jäl-
keenpäin kuulimme, että nopeudet 
lähentelevät Eurooppa Tourin luke-
mia, stimpmeter 11-12. Ei pysynyt 
pallo kaltevalla pinnalla paikallaan!

Kenttä osoittautui erittäin haastavaksi 
meidän tasoisille pelaajille (hcp 13). 
Kapeiden väylien sivuilla ei ollut varo-
alueita vaan pusikkoa tai metsää. Kun 
pallo ei ihan joka kerta pysynyt väy-
lällä, saattoi se hyvin helposti jäädä 
matkamuistoksi paikallisille. Taidettiin 
molemmat hävittää kierroksen aika 
puolisen tusinaa onneksi ei ihan uusia 
palloja. Pari väylää jätimme kesken ja 
kävelimme seuraavalla tiipaikalle. Jäi 
kyllä mielikuva, että tämä kenttä ei 
ehkä ollut ihan meitä varten. Voi olla, 
että toisella kertaa tuntuisi parem-
malta, mutta näillä näkymin sitä toista 
kertaa ei taida ihan heti tulla.

Tiistaina vuorossa oli Capitals Golf 
Club puolessa välissä Vilnaa ja Kau-
nasia. Aika kaukana päätieltä kenttä 
löytyi, taidettiin ajaa aivan keskus-
tassa sijaitsevasta hotellistamme hiu-
kan yli tunti. Tosin Vilnan aamuruuhka 
oli Hämeenlinnaa suurempi, onhan 
kaupunki lähes Helsingin kokoinen, 
yli 500 000 asukasta. 

Tiiaika kello 10, perillä yhdeksän jäl-
keen. Kaikki paikat kiinni, ei ihmisiä, 
ei valoja. Ajateltiin, että odotellaan 

kymmeneen saakka. Vähän ennen 
paikalle saapui caddiemaster, ravin-
tolan hoitaja ja ties mitä tehtäviä 
osaava henkilö. Sesonki oli sielläkin 
ohi, päättäjäiset viikon päästä. Green 
Feetä kyseli. Vastasin, että pitäisi olla 
sovittu juttu, tieto ei vain ollut häntä 
tavoittanut. Kertoi, että voimme 
mennä pelaamaan, hoidetaan muo-
dollisuudet sitten iltapäivällä, kun 
heidän suomalainen johtajansa tulee 
paikalle. Luulin kuulleeni väärin tai 
sitten en ymmärtänyt oikein. No, läh-
dettiin pelaamaan, nyt oikein autolla. 
Kenttä oli ihan toista luokkaa kuin 
edellinen. Avaruutta ja tilaa lyödä. 
Oli kuin vaeltaisi elokuvan ”Sound 
of Music” maisemissa. Kumpuilevaa 
maastoa, hienoja maisemia. Edel-
lisestä päivästä viisastuneena ostin 
ennen kierrosta lisää palloja. Nyt ei 
hävinnyt yhtäkään! Kummaltakaan. 

Puolessa välissä poikettiin kahville ja 
selän takaa kuului selvällä suomen 
kielellä: ”No miltäs kenttä tuntui”. 
Paikallinen suuri päällikkö on suo-
malainen pro Harri Ahtiainen. Aika 
haasteellinen tehtävä, omia jäse-
niä satakunta, kenttä tunnin matkan 
päässä Vilnasta tai Kaunasista. Lähin 
pysäkki 10 kilometrin etäisyydellä. 
Kehitä siinä nyt sitten omistajien toi-
vomaa junioritoimintaa. En vaihtaisi 
lokoisia eläkeläispäiviä tuohon. 

Viheriöt olivat arviolta hiukan hitaam-
pia kuin meidän, väylät loistavassa 
kunnossa, samoin kaikki muu. Jäi 
hyvin positiivinen tuntemus. Tänne 
voisi kyllä tulla uudestaankin. Autol-
lahan sitä kuitenkin liikutaan, joten 
kilometri sinne tai tänne ei juuri vai-
kuta. Navigaattori löysi hyvin perille. 
Kesällä varmasti vielä paljon enem-
män silmän ruokaa.

Kolmantena päivänä suunnistimme 
sitten Vilnasta koilliseen alle tunnin 
ajomatkan päähän kentälle nimeltä 
Europos Centro Golfo Klubas. Harri 

Ahtiainen kertoi, että kenttä on siitä 
erikoinen, että siellä ei ole lainkaan 
bunkkereita. Ei ollutkaan väylillä ja 
viheriöiden lähellä vain muutama. 
Vastaanotto jälleen hyvin ystävälli-
nen, muodollisuudet kunnossa. Muita 
pelaajia ei juuri näkynyt, joten jälleen 
etuajassa matkaan. Sää oli kyllä vii-
leä. Taisi olla 5-6 astetta. Kenttä oli 
etuysin osalta kuin kävelyä puistossa. 
Silmä lepäsi. Pituutta keltaisilta vain 
5502 m eli reilut parisataa lyhyempi 
kuin Tawast. Viheriöt varsin pelatta-
via, väylät hienossa kunnossa. 

Ysin ja kahdeksantoista viheriöiltä 
pari kolmesataa metriä takaisin klu-
bille, ei paha, vaikka se siinä kelissä 
sekin tuntui pitkältä. Tavaroita autoon 
pakatessa saimme niskaamme ran-
kan kuuron ja hiukan rakeitakin. 
Kasteli pirulainen kaikki. Eskolla oli 
kurahousut, minulla ei. Jo puolivälin 
tauolla satoi yksi kuuro ja bägit tie-
tenkin ulkosalla. Caddiemaster huo-
masi tilanteen ja kävi pelastamassa 
bägit katon alle. Niin sitä pitää asi-
akkaita palvella! Muina pelaajina 
kentällä oli neljän hengen seurue 
Suomesta! Mistä meitä joka paikkaan 
riittää? Tänne voi myös tulla uudes-
taan. Miellyttävä kokemus.

Torstaina ajeltiin sitten takaisin lento-

Seniorimatkailua

Liettuassa
Teksti: Heikki Aaltonen

kentälle ja luovutettiin auto takaisin. 
Huolella tarkastettiin eikä huomautet-
tavaa löytynyt. Koneeseen ja kohti 
kotia. Vantaalla oma autokin löytyi 
pienen etsiskelyn jälkeen. Ihan aikuis-
ten oikeasti, jos asioitte lentoasemalla 
harvoin ja pysäköitte pidemmäksi 
aikaa, dokumentoikaa huolella, 
minne autonne jätätte. Mekin katse-
limme tarkkaan hallin, kerroksen ja 
ulko-oven, mutta niin vain menimme 
sisään eri ovesta. Talvipakkasessa 
hakeminen voi olla tuskallista. 

Kotona olikin sitten pieni yllätys. Auto-
vuokrausyhtiö ilmoitti löytäneensä 
jälkikäteen tuulilasista kiveniskemän, 
hinta 30€ ja tämän päälle hallinnoin-
tikulut 72€ eli lisäveloitus 102€. Edul-
linen ei ollutkaan enää kovin edullista.  
Sairasta meininkiä, mutta minkäs 
teet. Auto Vilnassa, minä täällä. Millä 
todistat, että jälki, jos sitä nyt olikaan 
on syntynyt sinun vuokrausaikana. Jäi 
ikävä jälkimaku. 

Muuten Vilna voisi olla varsin mielen-
kiintoinen golfkohde. Lähellä, edul-
liset lennot (meillä 200€per nokka 
edestakaisin), ainakin pari hyvää 
kenttää, hyvät hotellit, hyvää syötä-
vää ja edullista juotavaa. Miksei jos-
kus toistekin sopivalla porukalla. n

Patsastaidetta liettulaiselta golfkentältä

Komeat maisemat Capitals Golfista
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autokeskuksen ilmoitus 2 sivua  = keskiaukeama
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N iin kuin kaikki ”selväjär-
kiset” golfarit ja heidän 
helpottuneet puolisonsa 
ovat huomanneet, on 
kausi 2018 saatu pää-

tökseen. 

Edustuspelaajien vinkkelistä kausi 
oli mielenkiintoinen ja monelta osin 
tapatumarikas. Erisyvyisten talvihar-
joitusten jälkeen kauden ryhmämme 
osalta polkaisi käyntiin Tawastin 
perinteinen Junnukoulu. Siinä edus-
tuspelaajat kantoivat kortensa kekoon 
liki nuorimmasta vanhimpiin. Jun-
nukoulu on Edustuspelaajien piirissä 
hyvinkin selkeä kauden aloitus yhtei-
sen hyvän nimissä. Pelaajat sitoutuvat 
opettamaan tämän upean lajin saloja 
uusille lapsille, ja tämä koetaan ryh-
mässä laajalti myös tärkeäksi. Toivot-
tavasti saimme edes jokusen kipinän 
syttymään. Pidetäänhän tästä hyvästä 
perinteestä tulevaisuudessakin kiinni. 

Menestystäkin ihan oikeilla kisaken-
tillä saavutettiin, niin nuorten tyttöpe-
laajiemme Oonan ja Kertun toimesta 
kuin myös varttuneempien miehien. 
Mainittakoon nyt ainakin Tawas-
tin Kultalusikka Mid-kisoja kiertävä 
Marko Helen ja ensimmäisiä piir-
tojaan Mid-kartalle piirtänyt Jonne 
”Palokärki” Eerola. 

Molemmat miehet olivat voitollisia 
itse kiertueella, ja tulivat valituiksi 

myös Mid-maajoukkueeseen, niin 
kuin monet teistä ja meistä tietävät-
kin. Eikä miehet vain osallistuneet, 
vaan olivat hyvin merkittävässä roo-
lissa Ruotsi-ottelun voittoisan lopputu-
loksen rakentamisessa. Hyvä Jätkät!

Jo aiemmin mainitut tyttöpelaajamme 
menevät eteenpäin erinomaista 
vauhtia. Niin Kertun kuin Oonan-
kin urakäyrä näyttää olevan vahvasti 
plus-merkkisiä, ja meillä Tawg:ssa 
voidaan olla iloisia ja ylpeitä tyttöjen 
osaamisesta. Tiedossa on, että nou-
seminen ihan oikealle aikuisten hui-
pulle on todella kovan työn takana. 

Tytöillä näyttää kaikesta päätellen 
olevan hyvä draivi päällä, joten teh-
dään mekin yhteisönä kaikkemme 
tukeaksemme heidän matkaansa. 

Keep Up The Good Work! 

Mestaruuskisoissa Ex-kippari Helen 
otti omansa halliten kilpailua lähes 
mielin määrin. Jotenkin jäi itselleni 
jopa olo, että Helge voitti ilman, että 
tarvitsi edes parhaimmillaan olla. Jos 
näin oli, niin eikös se ole selvä sig-
naali sille, että haastajat ovat parem-
min hereillä ensi kesänä. Mukavana 
ja onnistuneena erityiskohtaamisena 

oli Kerttu Hiltusen ja Marko Helenin 
kohtaaminen, joka vielä tällä kerralla 
päättyi Helgeen tyylikkääseen voit-
toon. Uskoisin, että jatkoa seuraa? 

Tawast Golf ja Aulanko Golf isännöi-
vät kesällä Senioreiden EM-kisoja ja 
olihan siellä myös tawastilaista osaa-
mista mukana Juha Selin etunenässä. 
Itse en EM-kisojen aikaan kentillä juu-
rikaan pyörinyt, joten se kokemus jäi 
itselläni hyvin vajavaiseksi. Harmil-
lista näin jälkikäteen. 

Ensi kesää jo osa golfareista odot-
teleekin ja sinne myös Edustuk-
sen katseet pikkuhiljaa kääntyvät. 
Parannettavaa meillä jäi ainakin 
junioreiden treenipitämiseen liitty-
vissä asioissa. Allekirjoittanut nostaa 
kätensä ensimmäisenä pystyyn hyvin 
vajavaisesta organisoinnista, joka sit-
ten näkyikin hankalaluutena saada 
ohjaajia ajoissa paikalle. Tähän asi-
aan tulee parannus on tuleva orga-
nisaattori kuka tahansa. Kiitos tässä 
yhteydessä kuitenkin kaikille osallistu-
neille ja Ollille erityismaininta pitkä-
mielisestä yhteistyöstä joskus hiukan 
hankalissakin olosuhteissa. 

Edustuspelaajien kausi 2018

Pakettiin
Teksti: Pasi Järvinen

Golf on kivaa, mutta hyvät ystävät ovat parhaita. Oona & Kerttu

Itse haluaisin, että saamme ryh-
määmme iskostettua Karri Sahlan 
ajatuksen ensi kesää varten: ”Nyt 
on meidän vuoromme antaa takai-
sin lajille.” Kaiken kaikkiaan yhteis-
työ vaatii halua, on aihe tai laji mikä 
tahansa. 

Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille ja 
mukavaa talvea. Pitäkää huoli kro-
pasta myös talven aikana niin ei tämä 
peli ihan niin vaikea ole. 

Pallo tiiltä keskelle väylää, siitä grii-
nille ja pari puttia. Sillä meistä useim-
mat tulee hyvin hyvin iloiseksi. n

Tawastin Mid pelaajia - vas. Riku Karlén, Marko Helén, Sauli Lehtinen, Jonne Eerola, 
Harri Juvonen ja Karri Sahla

Marko Helén EM-kisoissa 
(oik. kolmas)
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Pori, Yyteri 22.-23.9.2018

MID Joukkue SM
Teksti: Sauli Lehtinen

T awastin keski-ikäiset 
soturit Helén, Sahla, Kar-
lén ja Lehtinen, lähti-
vät ennakkoluulottomasti 
hakemaan mitskua MID 

-joukkue SM -kisoista. Tavoite tie-
dettiin ennakkoasetelmien valossa 
aavistuksen pitkäksi, mutta suuruu-
denhulluudesta tunnettu ryhmämme 
otti hymyssä suin nokan kohti Porin 
Yyteriä. Neljän hengen delegaatiota 
kuljetti pakasta vedetty Autokeskuk-
sen meille reissua varten sponsoroima 
Ranskan ihme autoilevalle maail-
malle, Peugeot 5008 GT.

Kuten asiaan kuuluu, kisapaikalle 
suunnattiin jo perjantaina, jotta 
ollaan valmiina ja levänneinä lau-
antain kaksikierroksista koitosta var-
ten. Joukkueen yhteishenkeä hitsattiin 
Porin pimenevässä illassa yhteisellä 
dinnerillä, jonka jälkeen otettiin vielä 
strategiapalaveri Porin parhaim-
massa konferenssilokaatiossa, legen-
daarisessa PK:ssa.

Strategiapalaveri aavistuksen venyi, 
koska ryhmä niin innokkaasti piir-
teli imaginaariselle fläppitaululle 
lauantain skenaarioita. Ainoastaan 
joukkueemme palkkasotilas vetäy-
tyi aikaisemmin palaverista suoritta-
maan rästiin jääneitä joogavenytyksiä. 
Palaverin venymisestä huolimatta ryh-
mämme oli intoa täynnä lauantaiaa-
mulla Yyterin ”linksin” klubilla.

Keli oli lauantaina suhteellisen raaka, 
lämpöä jotain 10 asteen korvilla ja 
tuulta 16-20ms. Ykköstiillä oli han-
kala pysyä pystyssä ja startterilta 
piti kysyä, että mihin suuntaan tässä 
pitää ehkä lyödä. Tuulen kovuus tar-
koitti lyöntivalikoiman laajentamista 
stingereihin, joita toki ryhmämme on 
osannut lyödä jo tarhaikäisestä asti. 
Helén harmitteli, ettei bägissä ole 
enää pariin vuoteen ollut rauta kak-
kosta.

Pelipareista oltiin päätetty, että Ex kap-
teeni pelaa Herra kapteenin kanssa, 
eli Helen/Sahla. Toisena askiin kii-
pesivät allekirjoittanut ja Riku "uusi 
draivi viikon välein" Karlén.

Pelimuotona ensimmäisellä rundilla 
oli Fourball (bestball), jonka Tawastin 
ryhmät, kelistä ja kaikille tuntematto-
masta kentästä huolimatta, nykäisi-
vät molemmat par -tulokseen. Tawast 
myös tällä yhteistuloksella johti SM 
-kisaa ensimmäisen kierroksen jäl-
keen. Siinä meni nippuun niin Pickala 
kuin Rinkkukin. Aloimme hieman 
pelätä ylikuntoa.

Seuraavana vuorossa oli Foursome, 
joka tuohon keliin ja päivän toisena 
kierroksena, on jo aika kylmäävä 
pelimuoto. Tawastin taistelijat jättivät 
kentälle kaikkensa, mutta tuloslistalla 
valahdettiin sijalle 6. Kummallakin tii-
millä oli vain lyhyt musta hetki tällä 

kierroksella, mutta ne maksoivat pal-
jon.

Sunnuntaina vuorossa oli singelit. 
Keli ei kauheasti ollut helpottanut ja 
Tawastin keski-ikäiset sanalla sanoen 
kyykkäsivät tämän päivän kautta rin-
taman. Joka jätkän score alkoi 8:lla 
ja sellaisilla harvemmin kiivetään lis-
toilla. Olemme jälkipuntaroinnissa 
päätyneet siihen, että ilmeisesti yli-
lepäsimme lauantai-illan ja yön. 
Konkarit on konkareita näissäkin 
asioissa, koska joukkueemme ikä-
nestori Helén, oli hyvinkin vahvasti 
pidemmän kaavan valmistautumisen 
kannalla lauantaina loistavan Wings-
dinnerin jälkeen. Olisi pitänyt taas 
kuunnella kokemusta. Sunnuntaina 
Tawasti siis valahti edelleen muuta-
man sijan alaspäin. 

Kokonaisuutena arvioisin suoritta-
neemme aavistuksen tasoamme alle. 
Hyviä yksittäisiä suorituksia ja hetkiä 
tuli paljon, mutta väärä valmistau-
tumismetodi ennen singeleitä rokotti 
hieman liikaa. Singeleiden merkitys-
hän tässä formaatissa on joukkuekisa-
ajatusta silmällä pitäen suhteettoman 
suuri, joten askel ei siltä osin osunut 
ihan lankulle.

Allekirjoittanut kiittää ryhmäämme ja 
odottaa innolla ensi vuoden joukkue-
kisaa. Hienoja hetkiä ja hienoja mie-
hiä tässä Tawastin MID-porukassa. n
 

26.5. riitta Taavitsainen, väylä 7

15.6. Mauri koliseva, väylä 9
 
26.7. Marko riihinen, väylä 11
 

sCr :
Miehet a/ 54 r.( Lassen pokaali kiertopalkinto)
 I.   Marko Helén 214
  
naiset /naiset 50v 36 r. (Riitan malja kiertopalkinto)
 I.   Heini Koivuniemi 173

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
   Ari Lahti 166
  
naisseniorit 60v/70v 36 r.
 I.   Sisko Partanen 197
  
Miesseniorit 50v/60-v 36 r.
 I.   Jari Kettunen 157

Miesseniorit 70-v./36 r.
 I. Heikki Vehkaperä 165
  
Juniorit alle 18-v./36 r.
 I. Veikko Hiltunen 168
  
Pikkujuniorit 9r. Par3 -kenttä
 I. Jerry Koivisto 28
  

TAWAST GOLFIN MESTARUUSKILPAILUT 17. - 19.8.2018 

reikÄPeLiMesTaruus sCr 
"hennessy Cup" 
I.  Olli Tapola

reikÄPeLiMesTaruus hCP 
Heikki Taavitsainen

senioreiDen reikÄPeLi
I. Heikki Vehkaperä

PerheMaLJa, lahj. Marjaana & Pekka Saares 
(kiertopalkinto):
I. Lauri & Veikko Vuoristo

PÄÄTTÄJÄisissÄ PaLkiTuT:

sePon LauTanen  Kerttu Hiltunen 

ToPin JunioriPokaaLi (kauden päättyessä 
alin HCP/ juniori): Kerttu Hiltunen +2,5

vuoDen Juniori: 
(KELLO), lahj. Kellokeskus Laine
Kerttu Hiltunen

Tawast Golfin kentällä Hole In One:sta sai tänä vuonna laatikon 
Sandels olutta, Sandels olutlaseja sekä todistuksen tapahtumasta. 
Klubimme takkahuoneessa sijaitsevat taulut, joista näkyvät kaikki 
Tawast Golfissa tehdyt hole in onet.
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                            PGA PRO 
                                    Golfvalmentaja  

                            OLLI TAPOLA 
 

 
Jos sinulla on halua kehittää omaa peliäsi seuraavalle 
tasolle, ja sitä kautta nauttia enemmän pelaamisesta, 

niin ota rohkeasti yhteyttä. 
 

Yksityistunnit 50€ 

 

Valmennuspaketti 199€ 
(sis. 5 yksityistuntia) 

 
 

 
 

Olli Tapola 
0443244343 

olli.tapola@tawastgolf.fi 

Talviharjoittelu sisähallissa

Talvikausi 2018-2019

Talvihalliin uusi lähipelialue 

Ennen avaamista hallissa on tehty uuden putti/chippi-viheriön viimeistelytöitä. 
Uudistuksen myötä hallin varauskalenteriin tulee vain muutama koko hallia 
varaava vuoro. Harjoitusryhmien määrä pysyy entisellä tasollaan, mutta jatkossa 
ryhmävuorot varaavat vaihtoehtoisesti joko lyönti- tai lähipelialueen. Ryhmäva-
rausten aikana jompikumpi em. alueista on vapaasti muiden harjoittelijoiden 
käytettävissä.
Uusi lähipelialue on erotettu lyöntialueesta väliverkolla – uudella lähipelialueella 
vain chippi- ja puttilyönnit ovat sallittuja. Pitkiä lyöntejä voi harjoitella ainoas-
taan lyöntialueella. Uudelle lähiepelialueelle chippi-lyöntejä varten on asennettu 
oma lyöntimatto. 
Chippi/puttigriiniltä chippaaminen ja lyöminen on ehdottomasti 
kielletty!

Uuden investoinnin myötä hallin käyttömaksu nousee 75 euroon. Käyttömaksulla 
voi harjoitella lähes rajoituksetta marraskuun alusta huhtikuulle saakka.  Käyttö-
maksu laskutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella.
Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainkortilla.  Jäsenet, joilla 
on avainkortti edelliseltä kaudelta, voivat aktivoida korttinsa talvikaudeksi otta-
malla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma – pe klo 9.00 
– 15.00) 
puh. 03 621 2558. Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin 
toimistosta, Kiekkoritarinkuja 3 a. http://hmlliikuntahallit.fi
Liikuntahallin toimisto pyytää aktivoimaan avainkortin ennen joulua tai tammi-
kuussa loppiaisen jälkeen.

Myös kaikilta aikuisten ryhmävalmennukseen osallistuvilta jäseniltä peritään tal-
viharjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka avainta ei ole aktivoitu/hankittu.
HALLI ON AVOINNA 5.11.-30.4 PÄIVITTÄIN KLO 8.00-22.00

Ryhmäopetustunneille (seniorit, naiset) oli jälleen kova kysyntä mutta mahdolli-
sia peruutuspaikkoja kannattaa kysäistä Ollilta puh. 044 324 4343 ennen ryhmien 
alkamista tammikuussa. 

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

22      |    Tawast Golf ry
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7.-10.8.2018 Senioreiden

EM-joukkuekilpailut
- Tunnelmia talkootyön ja yhteistyön juhlasta -

Teksti: Jari Kettunen

E uroopan seniorigolfliitto 
(ESGA) hykerteli luulta-
vasti tyytyväisyydestä, 
kun Hämeenlinnassa 
järjestetyt EM -joukkue-

kilpailut päättyivät iloisiin palkintose-
remonioihin perjantaina 10.8 Scandic 
Hotelli Aulangolla.

Järjestelyt olivat onnistuneet erin-
omaisesti molemmilla kentillä, hieno 
golfsää suosi pelaamista muutaman 
virkistävän sadekuuron kera ja jouk-
kueiden iloiset ilmeet klubeilla kertoi-
vat hienosta tapahtumasta.

Tawast Golfissa kilpailleet 22 maan 
CUP -joukkueet antoivat vilpitöntä 
palautetta haastavasta ja hienosta 
kentästä, huolenpidosta, hyvästä 
ruoasta sekä kaikkien toiveiden 
huomioimisesta. Myös palaute kil-

pailun tuomareilta, kentällä vie-
railleelta ESGAn presidentiltä sekä 
SGS:n ja Golfliiton ”wäeltä” oli erit-
täin positiivista! Kenttämestari ja ken-
tänhoitohenkilökunta ansaitsevat 
erityiskiitoksen loistavasta työstä hel-
teisen kesän aikana, varsinkin kun 
muistelee kesäkuun mietteitä ja alku-
kauden kentän kuntoa…

Valmistautumista EM 
-kilpailuihin
Kesäkuussa ennen EM-kisoja 
aloimme miettimään vapaaehtoisten 
työnjaon lisäksi opasteita joukkueille, 
bägivaraston ”somistamista” mai-

den lipuilla bägien säilytystä varten 
ja simuloimaan kaikkia käytännön 
asioita kisaviikolle. Sitä ennen voisin 
kuvitella, että parin vuoden aikana 
SGS:n, Hämeenlinnan golfseurojen 
(TawG, AGK) ja tietysti ESGA:n kes-
ken oli pidetty lukuisia palavereita ja 
vaihdettu satoja sähköposteja kilpai-
lujen tiimoilta.  Aaltosen Heikki sai 
allekirjoittaneen suostumaan seniori-
toimikunnan jäseneksi ja toimimaan 
kilpailujen yhteyshenkilönä / ”koordi-
naattorina”.

Talkootyön opinnäyte!

Tawastin senioreista talkooporuk-
kaan ilmoittautui noin 60 innokasta 
golfaria hoitamaan moninaisia teh-
täviä. Kun tehtävälistat olivat valmis-
tuneet (hieman viime tipassa…sorry!) 
niin muutama tärkeä asia ansaitsee 

nen bussikuljetus viimeisenä kisapäi-
vänä järjestyi viiveettä.

Tawastin loistavat caddiemasterit pal-
velivat kaikkia aurinkoisin ilmein, 
kuten koko kesän aikana! Olitte kor-
vaamattomia ja klubin näkyvin käyn-
tikortti ulospäin!

maininnan.  Kaikki tulivat paikalle 
ajoissa, mikä oli aivan mahtavaa! 
Aivan yhtä hienosti pystyimme nope-
asti reagoimaan, kun etukäteissuun-
nitelmia piti muuttaa esim. kuljetusten 
tai forecaddien osalta kisapäivinä. 
Työnjakojen muuttumiseen vapaa-
ehtoisporukka suhtautui iloisesti ja 
innolla ja halukkaat löytyivät välittö-
mästi. Positiivinen suhtautuminen ja 
”aina valmiina” asenne näkyivät ulos-
päin ja pystyimme hienosti vastaa-
maan myös joukkueiden viime hetken 
caddiepyyntöihin. Aaltosen Heikin ja 
minun hommia tämä helpotti todella 
paljon.

Parkkialueen, rangealueen ja klubi-
alueen opastajat hoitivat osaltaan, 
että joukkueet tiesivät täsmälleen har-
joitusalueiden, pukuhuoneiden sekä 
caddiemasterin ja ravintolan sijainnit 
heti Tawastiin saavuttuaan. Jaoimme 
myös kaikille joukkueille kansiossa 
opasteet, kartat, aikataulut ja lami-
noidut yhteystietokortit auttamaan 
joukkueita kisapäivien aikana. Eri-
tyiskiitosta saimme kuljetuksista, jotka 
olivat aina ajallaan ja jopa ylimääräi-

Tunnelmat Tawastin klubilla olivat aurinkoisia ja SGS:n nykyinen puheenjohtaja 
Heikki Hallaranta (vasemmalla) ja ex-puheenjohtaja Pertti Raimiala (keskellä) nau-
tiskelivat auringossa tyytyväisenä kilpailujen järjestelyihin.

Kuvassa Sisko Partanen väylällä 8, 
”antaa palaa”…

Kuvateksti tähän  Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän

Kuvateksti tähän  Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän
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Tulospalvelussa vas. Timo Nurmikari, Heikki Santti ja Kiki Pekarila

Bunkkeriryhmät olivat ensimmäi-
senä paikalla klo 6:30 ja tarkistivat 
bunkkereiden ”pelikunnon”. Lop-
pujen lopuksi päädyttiin siihen, että 
kisapäivinä bunkkereiden ajami-
sesta koneella luovuttiin ja ne siistit-
tiin käsin. Kiitos Antille, Markulle ja 
Mikolle, saimme hyvän ”lämmittelyn” 
kisapäiviin!

Startterit hoitivat loistavasti pelaa-
jat kentälle ykkös- ja kymppitiiltä ja 
saivat monilta pelaajilta muistoja 
tapahtumasta. Erityisesti jäi mieleen 
Lampelan Juhan kansainvälinen start-
teritoiminta, kun hän lähetti pelaa-
jia kentälle kymppitiiltä englanniksi 
(ehkä muillakin kielillä…) kuuluvalla 
äänellä. Loistavaa!

Forecaddietoiminta on Tawastin muu-
tamilla väylillä (erityisesti 8 ja 17) erit-
täin tärkeää ja tuomareiden kanssa 
yhteistyössä hommat hoituivat koke-
neiden forecaddie-senioreiden ansi-
osta loistavasti. Haastava paikka oli 
erityisesti väylä 17, jossa riitti tapah-
tumia johtuen erityisesti valkoisista 
OB-paaluista vesiesteen oikeassa lai-
dassa. Finaalipäivänä radiopuheli-
mien avustuksella väylällä oli kolme 
forecaddieta, yksi teen takana, yksi 
”muinarilla” ja yksi oikealla vesies-

Hetken huilaus, vas. Matti Matinkari ja Heikki AaltonenForecaddiet valmiina, vas. Leea Kuitunen 
ja Sinikka Rintala

kisakierrosta ja kierroksen jälkeen. 
Palaute pelaajilta oli hyvin positiivista! 
Jäiden määräkin riitti ”nippanappa”, 
kun kentälle järjestettiin pelaajien 
nautittavaksi kylmää vettä kaniste-
reissa väylän 7 katokseen ja väylän 
14 penkille. Pelaajat arvostivat! 

teen reunalla. Yksi tuomareista oli 
koko ajan paikalla auttamassa! ”Puh-
taat paperit” koko porukalle, myös 
väylällä 8 homma toimi rutiinilla erin-
omaisesti! 

Caddietiedusteluja alkoi tulla Lau-
rille kilpailujen lähestyessä, mutta 
joukkeiden tiedotus oli aika epämää-
räistä todellisesta tarpeesta. Loppujen 
lopuksi yhden harjoituspäivän ja kol-
men kisapäivän aikana viisi kisailijaa 
nautti Tawastilaisten caddie-palve-
lusta. Anna-Maija Mikkotervo ja Riitta 

Andersin hoitivat loistavasti Kreikkaa 
edustavan Grigorios ”Greg” Psilok-
sen ”caddie-hommat” ja Heikki Taa-
vitsainen oli Portugalin Mario Paivan 
caddie kaikkina kisapäivinä. Greg 
taisi muuten hieman yllättyä, kun sai 
puhua kreikkaa Riitan kanssa kier-
roksen aikana. Nuori golfari Kasper 
Toikka sai ilmeisen hienon kilpailuko-
kemuksen ”aitiopaikalta” toimittuaan 
belgialaisen Emmanuel Simonin cad-
diena kaikkina kilpailupäivinä. Kas-
perilla oli kuulemma todella hauskaa! 
Nenosen Pekka ja Sistosen Antti oli-
vat myös ”mailapoikina” viimeisenä 
kisapäivänä ja pitivät hyvää huolta 
Belgian Henri Simonista (Pekka) 
sekä Ruotsin Magnus Johanssonista 
(Antti).

Tulospalvelussa työskennelleet tal-
koolaiset saivat erinomaista palau-
tetta tulosten kirjaamisen yhteydessä, 
pieniä lahjoja ja halauksia hienosta 
työstä. Sääkin suosi ja telttarakenteet 
kestivät pelipäivien tuulenpuuskat ja 
perjantain sadekuurot.

Ravintolassa ja keittiössä talkooapu 
oli aivan korvaamatonta, kun pelaa-
jat tulivat nautiskelemaan hyvästä 
ruoasta ja virkistävistä juomista ennen 

Kuvassa Greg Psiloksen (valkoinen hattu) peliryhmä 16. teellä, Riitta Andersin caddiena

Sain itse Tawast Golfin kauden päät-
täjäisissä tunnustuksen EM-kisojen 
yhteyshenkilönä toimimisesta ja olen 
siitä todella iloinen. Lauri taisi mai-
nita puheessaan, että enpä tiennyt 
mihin hommaan lupauduin. Onneksi 
lupauduin, sillä onnistuminen palkit-
see aina! Aaltosen Heikin tuki ja koke-

mus takasivat sen, että pitkät päivät 
tuntuivat lyhyiltä ja hienolla talkoopo-
rukalla oli loistava ”yhdessä tekemi-
sen meininki”.

Kaikki seuran työntekijät ja erityisesti 
talkooväki ansaitsivat tunnustuksen 
samalla! n
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N yt kun kausi alkaa olla 
ohitse, niin on hyvä aika 
paneutua uusiin säätöi-
hin!
Uudet säännöt astuvat 

voimaan reilun kahden kuukauden 
kuluttua.

1. Sääntökirja

Sääntökirja kokee täydellisen remon-
tin: Sääntöjen määrää vähennettiin, 
ja sääntökirja tehtiin selkokielisem-
mäksi. Kuvien ja esimerkkien kera 
sääntöjä havainnollistetaan parem-
min. Sääntökirja säilyy kuitenkin lähes 
yhtä paksuna, sillä tässä pelissä, 
jossa peliä pelataan kaikkialla maail-
massa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, 
kaikenlaista voi tapahtua. Kaikkiin 
tilanteisiin olisi syytä olla säännöt ole-
massa.

Tavallisia pelaajia varten julkaistaan 
myös Player’s Edition, jota pidetään 
tavallisten harrastajien ensisijai-
sena sääntökirjana. Siitä löytyvät tär-
keimmät säännöt ja tieto siitä, miten 
niitä käytetään. Myös kunkin sään-
nön tarkoitus on selitetty. Tekstin 
ymmärrettävyyttä on vielä parannettu 
havainnollistavilla värikuvilla ja tau-
lukoilla. Sekä laajemman sääntökir-
jan että Player’s Editionin käännöstyö 
suomen kielelle on käynnissä, ja toi-

veissa on saada kirjat joulumyyntiin.

2. Pallon pudottaminen

Itse säännöissä suurin näkyvä muutos 
on pallon pudottamistavan muutta-
minen. Kun aiemmin pallo pudotet-
tiin olkapään korkeudelta, niin nyt se 
pudotetaan polven korkeudelta suo-
raan alaspäin ilman kierittämistä tai 
kierteitä. Pallon tulee myös jäädä 
sääntöjen kulloinkin määräämälle 
pudotusalueelle. Vanhoissa sään-
nöissä ollut kahden mailanmitan 
sallittu vieriminen on siis poistunut. 

Edelleenkään pallo ei pudotessaan 
saa osua pelaajaan tai hänen varus-
teisiinsa ennen kuin osuu sääntöjen 
määräämälle alueelle, mutta mikäli 
sen jälkeen pallo vahingossa osuu 
pelaajaan, ei pudotusta tarvitse enää 
uusia.

3. Estemerkinnät

Toiseksi suurin näkyvä muutos on 
ehkäpä se, että jatkossa punaisilla 
ja keltaisilla tolpilla voidaan merkitä 
muitakin alueita kuin vain vesiesteitä. 
Hankalasti pelattavat ryteiköt tai pitkä 

10 keskeisintä

Sääntömuutosta
Joko tunnet nämä uudistukset?

Teksti: Arto Teittinen

karheikkoheinä voidaan ympäröidä 
tai rajata vuoden alusta punaisilla tai 
keltaisilla tolpilla ja toimia kuten vas-
taavanväristen vesiesteiden kanssa 
toimitaan. Tämä ei ihan kaikille ken-
tille tule edes uutena asiana. Osa on 
taivuttanut golfsääntöjä tähän suun-
taan jo vuosia. Punaisten tolppien 
vaihtoehdoista on kuitenkin jatkossa 
poistettu vastakkaiselle puolelle yhtä 
kauas pudottaminen.

4. Esteen koskettaminen

Samalla kun punaisten ja keltais-
ten alueiden käyttötapaa muutettiin, 
muuttui myös pelaajan mahdollisuus 
touhuta näillä ”penalty area”-alueilla. 
Ensi vuoden alusta punaisilla ja kel-
taisilla merkityillä alueilla saa laskea 
mailan koskettamaan maata ennen 
lyöntiä, myös tähdätessä. Pelaaja voi 
tehdä jopa harjoitussvingejä maata 
koskettaen, kunhan pallon asema ei 
parane. Samoin ilman rangaistusta 
saa poistaa kaikki irralliset luonnon-
haitat (kivet, kävyt, oksat, puiden 
lehdet, ym.), jotka mahdollisesti häi-
ritsevät lyöntiä.

5. Pelaaminen hiekkaesteestä

Myös pelaaminen hiekkaesteistä 
muuttuu hieman. Hiekkaesteistäkin 
saa poistaa kaikki pelaamista hait-
taavat kivet, kävyt, oksat ja puiden 
lehdet ilman rangaistusta. Hiekkaa 
ei kuitenkaan saa mailalla koskettaa 
ennen lyöntiä. Myös hiekka-esteistä 
vapautumiseen on tehty pieni lisäys. 
Kun pallo on pelaajan mielestä 
pelaamattomassa paikassa hiekka-
esteessä, hänellä on entisten kolmen 
vaihtoehdon lisäksi uutena vaihto-
ehtona pudottaa pallo pois esteestä 
kahden lyönnin rangaistuksella reiän 
ja pallon sijaintipaikan linjassa taak-
sepäin. Aiemminhan linjassa taakse-
päin -vaihtoehdolla ei päässyt pois 
hiekkaesteestä.

6. Poistuvat rangaistukset

Edellä mainittujen oksien siirtelyran-
gaistusten poistumisen lisäksi tulevista 
säännöistä poistettiin paljon rangais-
tuksia. Mikäli pelaaja vahingossa lii-
kuttaa palloaan etsinnän aikana, 
vaikka astumalla sen päälle, siitä 
selviää ilman rangaistusta. Myöskin 
paikallissääntönä ollut pallon liikut-
taminen vahingossa viheriöllä tulee 
nyt ihan säännöksi. Vuoden alusta 
ei rangaista, jos pelaaja vahingossa 
mailallaan tönäisee viheriöllä olevaa 
palloaan. Ilman rangaistusta selviää 
myös silloin, kun pallo osuu vahin-
gossa pelaajaan itseensä tai hänen 
varusteisiinsa tai caddieen. Rangais-
tus on myös poistettu pelaajan puta-
tessa viheriöllä olevaa palloaan ja 
pallon osuessa reiässä olevaan lip-
putankoon. Ja kun mainitaan vielä 
sekin, että kaksoiskosketuksen ran-
gaistuskin on poistettu, on ainakin 
kaikki tärkeimmät poistetut rangais-
tukset tullut mainittua.

7. Pallo alastulojäljessään

Myös yleisesti käytössä ollut paikallis-
sääntö pallon uppoamisesta omaan 
alastulojälkeensä on päässyt sään-
tökirjan säännöksi. Mikäli pelaajan 
pallo uppoaa omaan alastulojäl-
keensä (muuhun kuin hiekkaan) missä 
tahansa pelialueella (myös karheikot 
ja metsät), saa sen nostaa, puhdistaa 
ja pudottaa välittömästi alastulokoh-
dan takana olevasta pisteestä mai-
lanmitan sisälle, muttei tietenkään 
lähemmäs reikää. Tässä yhteydessä 
voidaan mainita myös mittaamiseen 
tullut sääntömuutos. Mitattaessa käy-
tetään aina pisintä pelaajan bägistä 
löytyvää mailaa, ei kuitenkaan putte-
ria

8. Pallon etsintäaika

Hartaasti palloja etsiville muuttunut 
pallon etsintäaika tuottaa varmasti 

harmaita hiuksia. Palloa saa jatkossa 
etsiä vain kolme minuuttia. Mikäli 
pallo ei löydy kolmen minuutin kulu-
essa siitä, kun pelaaja tai hänen cad-
diensa on aloittanut pallon etsinnän, 
se todetaan kadonneeksi. Peliä on 
jatkettava varapallolla tai mentävä 
lyömään uusi pallo edelliseltä lyönti-
paikalta.

9. Jälkien korjaaminen

Pallon etsintäajan lyhentämisellä 
ja monella muullakin pienemmällä 
sääntömuutoksella halutaan nopeut-
taa peliä. Kaikki vuodenvaihteessa 
voimaan astuvat sääntömuutok-
set eivät välttämättä nopeuta peliä. 
Nimittäin viheriöllä pelaaja voi kor-
jata pallon alastulojälkien lisäksi 
myös kenkien ja eläinten jättämät jäl-
jet, lipputangon aiheuttamat painau-
mat ja kentänhoidon aiheuttamia 
vahinkoja.

10. Pallon liikkuminen 
viheriöllä

Säännöt muuttuvat myös tapauk-
sessa, jossa kerran viheriöltä nos-
tettu ja takaisin paikalleen asetettu 
pallo liikkuu. Olipa liikkumisen syynä 
mikä tahansa (tuuli, vesi, pelaaja, 
ulkopuolinen tekijä), pallo asetetaan 
aina takaisin siihen, mistä se lähti liik-
keelle.
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T A W A S T  G O L F  &  C O U N T R Y  C L U B

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Teemme yritysten arjesta helpompaa.

ainacom.fi
Caddiemaster (03) 630 610 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

Kenttä:
Kenttämestari 
Risto Tidenberg 044 340 5915 risto.tidenberg@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
Heikki Kajanto  heikki.kajanto@

Naistoimikunta, Ladykapteeni
Marjut Viitasalo 045 263 0555 marjut.viitasalo@gmail.com

Junioritoimikunta
Marko Helen 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

Ensi kesänä!!
Metalli Scramble 16.7.2019! 
Metallica tulee Hämeenlinnaan 16.7.2019 ja Tawast Golfissa  
pelataan päivällä kahden hengen Metalli Scramble.

Yhteislähtö klo 9:00. Palkintojenjaon jälkeen bussikuljetus  
lähelle Festivaali aluetta.

Joukkueen tasoituksen määräytyminen: 
Tasoituslyöntejä ryhmä saa 25 % ryhmän jäsenten yhteenlasketuista 
pelitasoituksista, ei kuitenkaan enempää kuin pienimmällä 
tasoituksella pelaavan joukkueen jäsenen henkilökohtainen 
pelitasoitus on.

Tawast Golfin pelioikeuden omaavat 30 €/pelaaja,
vieraspelaajat 60€/hlö.

Hinta sisältään lounaan kierroksen jälkeen, kaksi Olvin juomaa 
kierrokselle ja bussikuljetuksen keskustaan. 
Sekä tietysti huikeat palkinnot!

Pukeutuminen: Mitä Metallicampi, sitä parempi!

Ilmoittautuminen Nexgolfiin tai caddiemaster@tawastgolf.fi
TERVETULOA!



ELÄMÄÄ.

MISSÄ

ON

SIELLÄ

Monille tärkeintä elämässä on se, että läheisten elämä on turvattua. 
Me olemme talouden, terveyden ja turvan asialla.


