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M ennyt kesä jatkoi siitä, 
mihin edellinen kesä 
jäi ja säätila oli myös 
tänä kesänä varsin 
kuiva. Kentänhoidon 

puolella edellisenä kesänä tehdyt kas-
telujärjestelmän kunnostustoimen-
piteet estivät pahimman katastrofin, 
mutta rehellisyyden nimissä on mai-
nittava, että kastelujärjestelmäämme 
ei ole suunniteltu näin kuiviin olosuh-
teisiin. Uusimme pumppaamon pari 
vuotta aiemmin ja sieltä löytyy riittä-
västi tehoa, mutta 30 vuotta vanha 
putkisto estää veden tehokkaamman 
jakelun. 

Vielä emme suunnittele suurempaa 
remonttia kastelujärjestelmään, mutta 
olemme hyvin tietoisia tilanteesta. Ensi 
kesänä pyrimme parantamaan eten-
kin griinien ympäristöjen kastelua ja 
samassa poistamme puita griinien 
ympäriltä, jotta kaikki kasteluvesi jää 
griinien käytettäväksi.

Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään ja 
onkin mielenkiintoista nähdä, johtuuko 
tämä kevään ja kesän kuivuus ilmas-
tonmuutoksesta, vai palaammeko ensi 
kesänä taas ns. normaaleihin sade-
määriin. Toimimme sään armoilla ja 
tiettyjen investointien osalta on mentävä 
maltillisesti, jotta saamme riittävän pit-
käkestoisen näkemyksen asiasta.

Tarvittavaan kastelumäärään vaikuttaa 
myös ruohon juuriston  kunto ja edelli-

sinä vuosina ruohon juuret ovat olleet 
liian lyhyet, jolloin kastelua on tarvittu 
paljon. Nyt tehtyjen hoitotoimenpitei-
den myötä juuristo alkaa näyttää elpy-
misen merkkejä ja on oletettavaa, että 
ruoho tulee myös kestämään parem-
min kuivuutta.  Tämä on kyllä loistava 
asia ja uskon, että menemme ensi 
vuonna harppauksen eteenpäin myös 
kentän kevätkunnon osalta. 

Ravintola

Liikaa suolaa, liian vähän suolaa, liian 
mauton, liikaa maustetta :) Nämä ovat 
tuttuja lauseita ravintolan asiakkailta 
ja kaikki ovat täysin totta. Makuasi-
oista ei voi riidellä!  MUTTA kiistämä-
tön fakta on se, että ravintolamme oli 
(vieraspelaajilta kysyttäessä) heinä-
syyskuussa Suomen golfklubien ravin-
toloiden rankingin TOP 3:ssä. Aivan 
mieletön suoritus! Mielestäni vieras-
pelaajien arvioille voidaan antaa 
runsaasti painoarvoa, sillä näissä 
arvioissa meitä verrataan muihin golf-
klubeihin. Meidän kaikilla omilla jäse-
nillä on rima asetettu jo valmiiksi 
varsin korkealle, niin arviot ovat tästä-
kin johtuen hieman kriittisempiä. On 
tärkeää, että ollaan kriittisiä, mutta  
vielä tärkeämpää on, että ymmärre-
tään realiteetit sekä muistetaan antaa 
positiivista palautetta.

Vanha sanonta sanoo, että tuleen ei 
saa jäädä makaamaan ja tämä mie-
lessä siirrymme kohti tulevaa kautta. 

Vaikka loppukesästä pääsimme myös 
kentän kunnon osalta hyvällä tasolle, 
niin omasta ja koko henkilökunnan 
puolesta voin todeta, että toimintaa 
pyritään parantamaan kaikilla osa-
alueilla, niin kentän puolella kuin 
myös kiitellyssä ravintolassa.

Kiitos menneestä kesästä kaikille 
Tawast Golfin asiakkaille, työntekijöille 
sekä yhteistyökumppaneille!n
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Teksti: Jussi Rouhento

Tiedolla

Johtaminen

S uomen Golfliitto työs-
tää kuluvan syksyn ja tal-
ven aikana itselleen uutta 
strategiaa. Samoin tekee 
Tawast Golf. Molemmat 

usean vuoden tauon jälkeen. Olen 
saanut olla molempien työstämisessä 
mukana ja työ jatkuu. Kummankin 
tahon kohdalla strategiatyö on laa-
ja-alaisempaa kuin koskaan aikai-
semmin. Strategian työstämiseen 
osallistuu isompi joukko ihmisiä ja 
valtava määrä jäseniltä tutkittua tie-
toa. 

Hyvä strategia ja tulevien vuosien toi-
mintasuunnitelma ovat onnistuneita, 
mikäli ne herättävät tunteita sekä kes-
kustelua. Keskeiseksi nostetut asiat 

eivät ikävä kyllä voi miellyttää kaikkia. 
Palautteeseen ja toimintaympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin strategian ja 
sen toteuttajien tulisi pystyä mukau-
tumaan. Melko varmuudella Golflii-
ton ja Tawastin strategioista löytyvät 
tarkemmat määritelmät asioille kuten 
talous, ihmisten liikuttaminen, kilpa-
golf, seuratyö, juniorit, jäsenmää-
rät, osakkeenomistaminen, palvelun 
laatu ja kaiken tämän tiedolla johta-

minen. Tietoa kerätään ja saadaan 
muun muassa jäsenistölle sekä vie-
raspelaajille tehdyistä kyselyistä. Eli 
ne sähköpostiin tulevat kyselyt, joihin 
ei meinaa jaksaa vastailla. Onneksi 
moni jaksaa vastata ja arvioida. Ken-
tästä, sen kunnosta ja hoitomene-
telmistä saadaan paljon tietoa sekä 
vertailutietoa suhteessa muihin kent-
tiin ja menneisiin vuosiin. Tawastin 
osalta viime vuosina toistunut kentän 
todella vaatimaton alkukausien kunto 
on kaikkeen tietoon peilaten ihan 
keskeisessä roolissa. Mikäli kenttä 
on huonossa kunnossa, heijastuu se 
mainittujen ”pelaaja ensin” -nimeä 
kantavien tutkimusten vastauksissa 
lähes kaikkeen muuhunkin seuran ja 
kenttäyhtiön tekemiseen. Huomionar-
voista kuitenkin todeta, että vaikuttaa 
siihen mikä tahansa, niin Tawastin 
ravintola sai viime kesänä näissä laa-
joilla otoksilla tehdyissä tutkimuksissa 
kaikkien Suomen golfkenttäravinto-
loiden osalta top-3 sijoituksen par-
haana ravintolana. 

Monissa muissa kategorioissa Tawast 
sijoittui keskikastiin ja sijoille ynnä 
muut. Paljon riittää petrattavaa! Fak-
taperusteiseen tietoon perustuen 
Tawastin on tavoiteltava kärkisijoja 
muissakin kategorioissa. Myös siinä 
kentän alkukauden kunnossa.

Noin 30 % Tawastin jäsenistä on niin 
sanottuja ”sitoutuneita” jäseniä. Mää-
ritelmän kriteereinä ovat seurauskol-
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lisuus ja seuran omiin tapahtumiin 
sekä kilpailuihin osallistuminen. 
Lukema on keskimääräistä tasoa 
kotimaisilla golfklubeilla. Seuran 
budjetti ja aktiiviset toimet ovat oike-
astaan aina keskittyneet suurelta osin 
näiden sitoutuneiden jäsenten palve-
lemiseen. Kääntäen voidaan todeta, 
että nykyisellä noin 1.500 hengen 
jäsenmäärällä yli tuhat jäsentä on 
”sitoutumattomia” ja heidän palvele-
misensa sekä budjetin kannalta että 
tehtävin toimin ei ole keskiössä. Kil-
pailuiden järjestäminen, toimikun-
tatyö, seuraottelut, kilpapelaajien 
tukeminen, klubimatkat, avajaiset, 
päättäjäiset jne. ovat jatkossakin 
todella tärkeitä ja oleellinen osa aktii-
vista seuraa. Fakta vain on se, että 70 
% tawastilaisista nuo asiat eivät het-
kauta. Mitä heille tulisi sitten tarjota 
vastineeksi ja jäsenyytensä arvosta-
miseksi? Parempi laatuinen kenttä 
varmasti joo, vapaita lähtöaikoja(?), 
viikonloput(?) tai esimerkiksi puittei-
den tarjoaminen omiin ja kaveripo-
rukan tapahtumiin(?). Kaikki vinkit 
otetaan vastaan. (ja huom tämä 30 
% - 70 % jako oli siis Tawastissa voi-
massa jo ennen kuin iloksemme 
saimme jäsenmäärän nousemaan 
1.100-1.200 jäsenen tasolta nykyi-
seen 1.500 jäseneen, kiitos aktiivisen 
uusjäsenhankinnan).

Seuran hallitus on syksyn kokouksis-
saan arvioinut muun muassa seuran 
omistamien osakkeiden käyttöä jat-
kossa suhteessa L-osakkeisiin eli niin 
sanotusti lepäämään laitettaviin osak-
keisiin. Lopullisesti asian voi päät-
tää / toteuttaa keväällä ja tilanne on 
joka tapauksessa siirtymäkauden eli 
kesän yli näiden seuran pelioikeuk-
sien suhteen täysin sama. Viimeai-
kainen jäsenmäärän kasvu aiheuttaa 
myös seuran johdolle lisää mietti-
mistä taloudenpitoon. Kun pelaaja 
tulee seuran jäseneksi maksaa hän 
jäsenmaksun heti aloittaessaan. Gol-

fliitto taasen kerää seuroilta jäsen-
määrät kesän lopulla ja veloittaa 
seuraavana vuonna perimänsä mak-
sut niihin perustuen. Eli tietysti seu-
ralle positiivista, kun raha tulee ennen 
kuluja, mutta vaatii kädet omissa tas-
kuissa elämistä, jos jäsenmäärä vaih-
telee saatikka laskee.  
 
Tawastiin on saatu lisää myyntiin & 
palveluun keskittyvää työvoimaa, 
kun Iiro Nurminen on vasta aloitta-
nut palvelupäällikkönä Tawastin pal-
veluksissa keskittyen sekä seuran että 
osakeyhtiön myyntitoimiin. Tervetu-
loa mukaan/takaisin Tawastiin Iiro!! 
Iiron yksin ei odoteta ratkaisevan 
koko myynnin tilannetta, mutta hän 
on keskeinen lenkki siihen työhön. 
Myyntityön panostukset (mm. kuinka 
vuokrapelioikeuksien vuokraus vetää) 
on hyvä nähdä ennen kuin seura 
päättää lopullisesti jättääkö se jonkin 
osan osakkeistaan lepäämään. 

Ry:n hallitus on myös päättänyt osal-
listua seuraavien Tawastissa järjes-
tettävien suurempien kilpailuiden 
hakemiseen. Eri kiertueiden merkittä-
vät kilpailut aukeavat haettaviksi kar-
keasti noin paria vuotta etukäteen. 
Riippuen haettavien kisojen rotaati-
osta seuraava iso kilpailu voisi olla 
esimerkiksi miesten / naisten reikä-

pelin suomenmestaruuskisojen hake-
minen. Asiasta tiedotetaan, kunhan 
hakuprosessi aukeaa ja saadaan lisää 
tietoa. Hämeenlinnan golfin kannalta 
on tärkeää, että alueen kentät järjes-
tävät isoja kansallisia sekä kansain-
välisiä kisoja vuosittain jotakuinkin 
vuoronperää. Näin on myös toimittu 
ja kilpailuiden järjestäjänä Hämeen-
linna sekä alueen kentät ovat hyvässä 
maineessa.

Kaikki paitsi muutos on pysyvää. 
Haluan esittää jo nyt erittäin suuret 
kiitokset koko Tawast Golfin puolesta 
Anja Pirttiniemellä. Ansku on palvellut 
Tawastia mahtavalla työpanoksellaan 
pitkään ja päättänyt jatkossa keskit-
tyä muihin toimiin. Rautainen ammat-
tilainen ja läpikotaisin Tawastin asiat 
osaava mahtava työntekijä jättää jäl-
keensä suuren raon. Pyyteettömyyden 
esimerkki olkoon myös se, että Ansku 
on luvannut auttaa meitä vielä kapu-
lanvaihdoksessa muutosvaiheen yli 
sekä muun muassa tulevien vuosiko-
kousten valmisteluissa. Toivotan Ans-
kulle erittäin paljon menestystä ja iloa 
tulevaan. Tawastille tämä on mene-
tys, mutta herättelee uudistumaan ja 
organisoitumaan uusiksi. Yhtä hyvää 
suoraa korvaajaa on mahdotonta 
löytää. Kiitos Ansku! n
Nauttikaa talvesta!
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Juhlavuosi paketissa -

Katse tulevaisuuteen
Teksti: Heikki Kajanto
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seuraavaa askelmaa, jotta alkeiskurs-
silaisesta saadaan aktiivinen golffari. 
Tällä hetkellä ensimmäinen askelma 
on matala, mutta seuraava on liian 
korkea.
 
Kiitän kaikkia tawastilaisia kaudesta 
2019 ja toivotan samalla hyvää tal-
vea ja ensi kauden odotusta. Talven 
aikana on hyvä muistella niitä kauden 
2019 parhaita lyöntejä. Se on parasta 
henkistä valmentautumista uuteen 
golfkauteen. n 

G olfkausi 2019 on pake-
tissa ja on aika vetää 
yhteen kauden koho-
kohdat ja katsoa tulevai-
suuteen. Asetimme viime 

kauden lopussa tavoitteeksi jäsen-
määrän kasvattamisen. Tuo tavoite 
täyttyi yli odotusten. Myös alkeiskurs-
seilla on ollut aiempia vuosia enem-
män säpinää, mikä on todella tärkeä 
asia seuran tulevaisuuden kannalta. 
Kausi 2019 sisälsi Tawastissa monia 
hyviä tapahtumia, mutta yksi oli ylitse 
muiden. Tawastin 30-vuotisjuhlat 
muistetaan varmasti vielä kauan ren-
nosta tunnelmasta, hienosta säästä, 
maittavasta ruuasta ja erinomaisesta 
porukasta. 
 
Seuratoiminnassa pitää pyrkiä aina 
katsomaan nykyhetken lisäksi myös 
tulevaisuuteen. Miten Tawasti Gol-
fia tulee kehittää jatkossa? Miten 
saamme uudet jäsenemme säilymään 
tawastilaisina myös ensi kaudella ja 
tulevina vuosina? Miten alkeiskurssi-
laisista saadaan aktiivisia golffareita? 
Nämä ovat kysymyksiä, joihin meidän 
täytyy löytää vastauksia ja selkeä toi-
mintasuunnitelma.
 
Suomen golfliiton edustajat kävivät 
Tawastissa syyskuussa hieman spar-
raamassa ajatuksia tulevaisuudesta. 
Yksi mielenkiintoinen näkökulma saa-
daan, kun seuran jäsenet jaetaan 
kahteen ryhmään: sitoutuneet ja sitou-

tumattomat. Määritelmä menee siten, 
että sitoutuneet ovat niitä jäseniä, jotka 
ovat mukana seuran tapahtumissa tai 
kilpailuissa. Sitoutumattomat eivät ole 
mukana seuran järjestämissä tapahtu-
missa, mutta voivat olla silti aktiivisia 
pelaajia. Tilastojen mukaan noin 70% 
Suomen golfseurojen jäsenistä on 
sitoutumattomia, sama suhde pätee 
Tawast Golfiin. Usein seuran voima-
varat suunnataan ”sitoutuneiden” 
hyväksi. Meidän pitäisi ehkä enem-
män muistaa palvella myös 
sitoutumattomia golffareita. 
Ideoita ja aihealueita 
voisivat olla esi-
merkiksi oman 
kaveriporukan 
kisat Tawas-
tissa tai 
9 - re i kä i s -
ten kierros-
ten parempi 
saatavuus. 
 
Olemme Tawas-
tissa pyrkineet 
madaltamaan kynnystä 
golfin aloittamiseen. Alkeis-
kurssille on helppo tulla ja green 
cardin pystyy suorittamaan päi-
vässä. Myös jäsenyyden hinta oli 
juhlavuonna alhainen. Jat-
kossa meidän pitää 
tehdä suunnitelma, 
miten saadaan 
madallettua sitä 
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Onnistumisia
Teksti: Mika Uutela KE
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K evään lämpö tuli huh-
tikuun puolessa välissä 
ja näytti siltä että vihe-
riöheinä lähtee hyvin 
kasvuun, mutta sen jäl-

keen tullut kylmä jakso pysäytti kasvun 
totaalisesti. Sitten ei auttanut muuta 
kuin odottaa seuraavaa lämpöä ja 
heinän uudelleen heräämistä. Tämän 
lämpötila vaihtelun lisäksi kevään läh-
töä hankaloittaa juuristojen saamat 
talvivauriot. On siinä keväällä teke-
mistä.

Kasvukerros jää syksyllä liian märäksi 
ja sen takia jääpolte tekee myös juu-
ristolle tuhojaan. Tämän takia aurasin 
lunta pois viheriöiltä viime talvena ja 
toivoin sen pelastavan talven tuhoilta. 
Homma toimi osittain, eli jossain koh-
dissa toimi esim. 12 greeni. Toisissa ei. 
Ja jossain,  esim. 14 greeni ei ole mer-
kitystä aurauksella, on silti tullut hyvä-
kuntoisena talven jäljiltä aurattiin tai 
ei. Hankalan haastavaa hommaa.

Tänä syksynä viheriöt ilmastetaan niin 
syvälle että vesi menisi suoraan sala-
ojakerrokseen, eli noin 35-40cm. 
Tämän tulee tekemään urakoitsija heti 
pelikauden päätyttyä. Sitten keväällä 
vähän normaalista karkeampaa hiek-
kaa kyseisiin reikiin ja sitä kautta kas-
vukerroksen muuttaminen enemmän 
huokoisemmaksi ja vettä läpäiseväm-
mäksi. Keväällä kyseistä hommaa 
tehtiin omilla koneilla mutta meidän 

koneella ei päästä 
riittävän syvälle.
Talvella kaadetaan 
taas puita jotka var-
jostavat viheriöitä. 
Ainakin viheriöiltä 
1,2,6,10,12,13.

Puut jotka poiste-
taan, eivät vaikuta 
juurikaan peliin. 
30 vuodessa puut 
ovat kasvaneet liian 
isoiksi. Varjostavat, 
mikä häiritsee erityi-
sesti keväällä. Sekä 
imevät vettä, mikä 
näkyy selkeästi näin 
kuivina kesinä. 

Väylät, lyöntipai-
kat ja välillä myös 
viheriöt lannoitettiin 
luomulannoitteella 
joka osoittautui toimivaksi, vaikka 
hajuhaitta levityspäivänä vähän häi-
ritsi. Luomulannoite ainakin osittain 
auttoi väyliä selviämään kuivuudesta 
kohtalaisen hyvin. 

Kesällä oli vain kaksi uutta henkilöä 
kentällä, kaikki muut tuttuja jo viime-
vuodelta. Se helpotti ja selkeytti todella 
paljon kiireisiä aamuja ja kokopäi-
vää. Toivottavasti ensikesänä näemme 
samoja kavereita taas hoitamassa 
kenttää. Hyvin hoidettu. Kiitos!

Kiitos kuuluu myös teille pelaajille 
hyvästä yhteistyöstä. Saatiin työrauhaa 
tarvittaessa ja teille annettiin pelitilaa. 
Samalla tavalla tulevana kautena.30- 
vuotinen Tawast Golf on kyllä edel-
leen todella hieno kenttä ja on ilo olla 
täällä töissä. n
  

Syväilmastus tehtiin greeneille 
lokakuun lopussa.
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Sujuvasti

Uusin säännöin 
Teksti: Jussi Luokomaa

K esä 2019 oli seuramme 
golffareille mielen-
kiintoinen, sillä kausi 
pelattiin läpi uusilla 
säännöillä. Pelin suju-

vuutta merkittävästi lisänneet muu-
tokset otettiin pääsääntöisesti vastaan 
erittäin positiivisesti. Varsinkin lippu-
tangon pitäminen reiässä keräsi kii-
tosta ja nopeutti viheriötyöskentelyä. 
Harva enää tahtoo ottaa lippua pois 
etenkin pidemmissä puteissa ja tämä 
lisää pelinopeutta aika merkittävästi. 
Myös löysemmät säännöt vesies-
teessä sekä parilla minuutilla lyhen-
netty pallon etsimisaika keräsivät 
kiitosta pelaajilta. Voidaankin todeta, 
että golfin uudet säännöt olivat kaut-
taaltaan erittäin onnistuneet ja lisäsi-
vät pelimukavuutta.

Tawastin uudet tiipaikkamerkinnät 
otettiin myös positiivisesti vastaan 
pienen alkuhämmennyksen jälkeen. 
Omien havaintojen mukaan etenkin 
varttuneemmat miehet pelaavat nyky-
ään useammin edempänä olevilta 
tiipaikoilta. Tämä on erittäin positii-
vinen asia. Tiipaikkavaihtoehtoja on 
useampia juuri siitä syystä, että peli 
olisi jokaiselle mahdollisimman miel-
lyttävää.

Yksi havaintoni on ollut myös golf-au-
tojen lisääntynyt käyttö erityisesti nuo-
remman väestön keskuudessa. Tämä 
näyttäisi olevan trendi kaikilla Suo-

men kentillä. Monelle perheelliselle 
ja työelämässä olevalle aika on kor-
tilla ja golf-autolla pelaaminen aut-
taa tässä erityisesti ruuhkattomina 
aikoina.

Kilpailuja järjestettiin tällä kaudella 
taas useita kymmeniä. Erityisesti seni-
orit kunnostautuivat tällä saralla erit-
täin aktiivisesti. Iso kiitos Aaltosen 
Heikille aktiivisesta toiminnasta seni-
oritoimikunnan vetäjänä! Haluaisin 
myös kiittää erinomaisia kapteene-
jamme Sirpa Tenoa ja Heikki Kajan-
toa loistavasta ja näkyvästä työstä 
tärkeissä rooleissanne. 

Tavoitteemme ensi kesälle on jär-
jestää ainakin yksi tai kaksi avointa 
henkilökohtaista lyöntipelikilpailua 
enemmän, kuin päättyneen kesänä. 
Uskon vahvasti, että näille on vielä 
kysyntää myös edustuspelaajiemme 
keskuudessa. 

Ensimmäinen kausi Kilpailu- ja Tasoi-
tustoimikunnan vetäjänä oli antoisa 
ja mielenkiintoinen. En malta odottaa 
ensi kesää 2020 ja lämpimiä golf-
kierroksia kauniilla kentällämme. n

Hyvää talven odotusta!
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K ausi junioreilla alkoi 
huhtikuun lopulla 
ulkoharjoituksilla. 
Virallisesti kauteen 
harjoittelu aloitettiin 

jo hyvissä ajoin talvella, kun tou-
huiltiin Pullerin hallissa. 
Kauden kohokohdat ovat joka 
vuosi golfkoulu, leirit, sekä Kanes 
junnuchallenge. Niin myös tällä 
kaudella.

Golfkoulussa meno oli taas hur-
jaa. Edustuspelaajien organi-
soima koulu sai paljon positiivista 
palautetta. Noin 60 lasta opetteli 
heidän johdollansa golfin perus-
teita ja touhuili golfin parissa 3 
iltaa. Moni sai onnistumisia sekä 
ilon tunteita leiriltä ja havaitsi että 
golfharjoituksissa on kivaa. Tämä 
meidän kaikkien tulisikin pitää 

Junioreiden

Kausi 2019
Teksti: Olli Tapola
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mielessä, että lasten kanssa golfken-
tällä tulee olla kivaa, jotta lapsi pysyy 
lajin parissa, heitetään tai potkais-
taan vaikka välillä palloa kentällä, 
kunhan jää lapselle tunne, että golf-
kentällä tai harjoituksissa oli kivaa.

Golfleirejä pidettiin tänä vuonna kaksi 
kappaletta. Leirit pidettiin yhdessä 
Lasten liikunnan tuen kanssa, toisen 
osan päivästä juniorit pääsivät pelaa-
maan ja leikkimään eri liikuntalajeja, 
ja toisen osan golfin parissa. Leirin 
päätteeksi jokainen sai green cardin, 
joten golfosuudessa käytiin läpi golf-
peliä sekä opeteltiin leikin kautta gol-
fin saloja.

Kanes Junnuchallenge osakilpailuita 
pidetiin myös tällä kaudella 4 kap-
paletta. Kaksi Tawastissa sekä kaksi 
Aulangolla. Kilpailu on yhdessä 

Aulangon kanssa järjestetty 9 
reiän matalan kynnyksen kilpailu 
junioreille. Kilpailuun saa osallis-
tua kuka vaan vaikka ilman green 
cardia. Ainoa velvoitus on, että on 
joko meidän tai Aulangon harjoi-
tusryhmissä. Tällä kaudella kilpai-
lussa pyöri noin 24 junioria per 
osakilpailu.

Olemme pitäneet pari yhteistä 
palaveria Aulangon kanssa kos-
kien yhteistyömme kasvattamista 
junioripuolella. Tällä hetkellä 
pidämme talviharjoituksia yhdessä 
Aulangon kanssa, lisäksi meillä on 
tuo yhteinen juniorikiertue. Toivot-
tavasti saamme aikaan tiiviim-
pää yhteistyötä ja saamme lasten 
kautta kasvatettua tätä upeaa 
lajia. n
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Ladyjen

Kesä 2019
Teksti: Sirpa Teno
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T ätä kirjoittaessani kausi 
alkaa olla lopuillaan, 
sade piiskaa ikkunaan ja 
kertoo, että syksy pikku-
hiljaa muuttuu talveksi. 

Kausi meni tapahtumakalenterin 
mukaisesti ja ilahduttavaa oli, että 
saimme myös vähemmän kilpailui-
hin osallistuneita mukaan toimintaan. 
Tammikuussa Pulleri hallilla Olli Tapo-
lan opastuksella piti taitojaan yllä 12 
pelaajaa. 
25.4. kevätkokouksessa oli paikalla 
25 ladya kuuntelemassa tulevan kau-
den tapahtumista. 
5.5. kisailtiin narukisaa Lady Captain’s 
Dayssa. 
7.5. alkoivat Ollin oppitunnit naisille, 
tunneille osallistuttiin 45 kertaa. 
21.5. pelattiin Everstillä perintei-
nen AGK-TawG ystävyysottelu, jonka 
aulankolaiset voittivat. 
Golfviikon avajaiskisana 9.6. pelattiin 
scramblea 14 parin voimin. 
16.6. lähdettiin Hyvinkäälle ystävyys-
otteluun HyG-MeG-TawG, ottelun 
voitti Hyvinkää, ensi vuonna ystävyys-
ottelu pelataan Tawastilla. 
Hämeenlinnan Lady Open järjestettiin 
20.-21.7. yhdessä Aulangon kanssa 
ja kisaan saatiin mukaan 35 paria. 
25.7. Tawastilla pelatussa seuraotte-
lussa TawG-AG-EGS otimme ylivoi-
maisen voiton. Ensi vuonna menemme 
Turkuun puolustamaan voittoamme. 
15.8. oli vuorossa yhdeksän reiän kisa 

aulankolaisten kanssa, jonka myös 
voitimme ja kiertopalkinto pääsi tal-
vehtimaan Tawastille. 
Mestaruuskisoihinkin osallistuttiin 18 
naisen voimin. 
25.8. kisailtiin perinteinen Birgitan 
Malja. 
Kauden päätöskisa ja syyskokous 
pidettiin 22.9.
Lisäksi seniorinaiset ovat osallistuneet 
runsaslukuisesti Maanantai Madamiin, 
joissa on pelailtu, muisteltu menneitä 
ja nautittu mukavasta yhdessä olosta.
Talven harjoittelu Pulleri hallilla alkaa 
8.1.2020 Pro Olli Tapolan johdolla.
Syyskokouksessa palkittiin kaudella 
eniten birdejä tehnyt Heini Koivun-
iemi. Naistoimikuntaan tulevalle kau-
delle valittiin Eija Ylänen, Mirja Toikka, 

Riitta Taavitsainen, Tuula Rantanen ja 
Marja-Eeva Rintala, itse jatkan lady-
kapteenina. 
Eija Ylänen ja Mirja Toikka maalasi-
vat uuden birdietaulun naisten puku-
tiloihin, hyödyntäen vanhasta taulusta 
hienot linnut.
Ensimmäinen kausi ladykapteenina on 
ollut erittäin mielenkiintoinen. Osal-
listuminen Tawast Golf ry:n hallituk-
sessa, naistoimikunnassa, sekä lisäksi 
kilpailu- ja tasoitustoimikunnassa ovat 
olleet avartavia kokemuksia. Iso kiitos 
Anskulle tuesta ja avusta.
Uuden kauden suunnittelu naistoi-
mikunnassa alkaa ensi vuoden puo-
lella ja keväällä taas kaivetaan mailat 
varastosta ja kentällä tavataan. n

Voitto Aulangosta.
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(WHS) Maailmanlaajuinen

Tasoitusjärjestelmä
Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä (WHS) astuu voimaan 1.1.2020.
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vaihtuminen tarkoittaa olennaista 
muutosta nykyisen tasoituslaskennan 
periaatteisiin.
Karkeasti ottaen kysymys on seu-
raavasta: ensi vuoden alusta alkaen 
tasoitus lasketaan pelaajan 20:n vii-
meksi pelatun tasoituskierroksen 
ajalta, kahdeksan parhaan kierrok-
sen perusteella.
Kauden 2019 tasoituskierrokset vai-
kuttavat uuden tasoituksen muodos-
tumiseen
WHS-järjestelmään siirrytään 1. tam-
mikuuta 2020 alkaen. Koska järjes-
telmän vaihtuessa tasoitus lasketaan 
uuden järjestelmän mukaisesti 20 
edellisen tasoituskierroksen perus-
teella, uuden WHS-tasoituksen muo-
dostumiseen vaikuttavat jo kauden 
2019 kierrokset.
Kuitenkin varsin pieni osa golfin har-
rastajista saa kauden aikana kokoon 
vähintään 20 tasoituskierrosta. 
Uutta tasoitusta laskettaessa pelaa-
jan tasoitushistoriaa tarkastellaankin 
niin kauas aiemmille kausille, että 20 
tasoituskierrosta saadaan kasaan.

Mikäli pelaajalle on kirjattu seura-
järjestelmiin yhteensä alle 20 tasoi-
tuskierrosta, tasoitus voidaan laskea 
myös pienemmän kierrosmäärän 
mukaan, jopa yhden kierroksen 
perusteella tasoituksen oikaisutaulu-
kon avulla.

Tasoitus on paremmin 
ajan tasalla

Kun järjestelmä vuodenvaihteessa 
vaihtuu, pelaajan tasoitus on sitä 
ajantasaisempi, mitä tuoreempia 
hänen viimeisimmät tasoituskierrok-
sensa ovat.
WHS-järjestelmässä pelin tason 
vaihtelut heijastuvat herkemmin 
tasoitukseen kuin nykyisessä EGA-
järjestelmässä. Tasoitus siis reagoi 
voimakkaammin pelaajan hyviin tai 
huonoihin kierroksiin tai pelijaksoi-
hin. 
Luonnokset WHS-tasoitusjärjestelmän 
rakenteesta on golfin kattojärjestöissä 
jo laadittu, mutta yksityiskohdat ovat 
vielä tarkastelun alla.

K uusi tasoitusjärjestelmää 
ympäri maailmaa sulautuvat 
yhdeksi. Suurin muutos suo-

malaisille tulee olemaan se, että eri 
tasoitusryhmät poistuvat ja kaikkien 
tasoitus lasketaan samaan tapaan.
Laskennassa huomioidaan 20 vii-
meisintä tasoituskierrosta neljän 
vuoden ajalta, joista lasketaan kah-
deksan parhaan kierroksen keski-
arvo. Tasoitus voidaan laskea myös 
pienemmästä kierrosmäärästä. 
Uusille pelaajille riittää yksi kierros.
Kaudella 2020 käyttöön otettava 
WHS-tasoitusjärjestelmä mullistaa 
tasoituslaskennan.

Muutos on perusteellinen

Vaikka uusi tasoitusjärjestelmä yhdis-
telee ominaisuuksia nykyisin käytössä 
olevista kuudesta eri tasoitusjärjes-
telmästä, rakenteeltaan se perustuu 
pitkälti Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Meksikossa voimassa olevaan 
USGA:n nykyjärjestelmään. Suo-
messa ja Euroopassa järjestelmän 

TAWAST GOLFIN PELIOIKEUDET KESÄLLE 2020 
Varaa pelioikeutesi kaudelle 2020 hintaan 790,00€ (norm. 830,00€) 31.12.2019 mennessä. 
5-kentän kampanja nyt myös pelioikeudella pelaaville, hintaan 79€. 

Tawast Golfin pelioikeudella pelaava saa rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.5- 30.9.2020 
välisenä aikana. Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. 
Nyt kannattaa hyödyntää Tawast Golfin pelioikeuden edut. 

UUTTA: Nuorisopelioikeudet 30-vuotiaaksi asti. 
130,00€   2005 syntyneet ja nuoremmat      180,00€   2002-2004 syntyneet       280,00€   2000-2001 syntyneet
490,00€   1990 -1999 syntyneet

Varaa pelioikeutesi sähköpostilla: tawast@tawastgolf.fi. Kerro viestin tiedoissa nimi, seura ja osoitetiedot. 
Mahdollisuus lunastaa Aulangon lisäpelioikeus säilyy myös kesällä 2020. 
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Seniorit

Virossa
Teksti: Heikki Aaltonen
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M istä tunnet sä ystävän, 
onko oikea sulle hän? 
No siitä tietenkin että 
hän astuu äitienpäi-
vän jälkeisenä maa-

nantaiaamuna anivarhain Tawastin 
klubin pihalla bussiin ja suuntaa 
nenunsa kohti Viron golfkenttiä. 

Tällä kertaa matkassa oli 34 pelaa-
jaa sekä neljä seuralaista, joten ihan 
sopiva porukka oli matkassa. Niin-
kuin aina ennenkin, aamulla läh-
dettiin ja 7.30 lautalla mentiin yli 
aamiaista nauttien. Tallinnassa vas-
tassa oli hienoinen kevätsade niinkuin 
ennuste olikin. Matkalla kohti Pärnua 
ja White Beach Golfia mieliala nousi, 
sillä sade lakkasi paikoitellen. Mutta 
ei pidä nuolaista ennenkuin tipah-
taa! 

Perille kun saavuttiin, kaikki vaatteet 
puettiin, vai miten ne laulun sanat 
menivät! Kaikenlaisissa keleissä on 
näiden 16 vuoden aikana oltu, mutta 
nyt kyllä kohdattiin kaiken huippu. 
Aina on sentään pelattu ainakin puoli 
kierrosta, Riikassa kerran peli jäi sii-
hen, mutta tämä meni kyllä yli kaiken 
ymmärryksen. Satoi vaakasuoraan 
ja lämpöä tuollaiset reilu 5 astetta. 
Ensimmäiset ja samalla järkevimmät 
kääntyivät takaisin jo kolmen väylän 
jälkeen. Sitkeät suomalaiset pelasi-
vat puoli kierrosta ja luovuttivat. Vain 
kaksi ”jääräpäätä” päätti, että kun 

tänne on tultu pelaamaan niin mehän 
pelaamme. Kaikki kunnia urhoolli-
sille mutta ei tainnut olla kovin järke-
vää sittenkään. No, ihme ja kumma, 
ilman vilustumista sentään selvittiin. 
Luulenpa että nuokin kaksi nauttivat 
kovasti saunan lämmöstä ja hyvästä 
ruuasta juomineen urakkansa jäl-
keen. Loppu hyvin, kaikki hyvin! Illaksi 
tuttuun hotelliin nauttimaan rauhalli-
sia yöunia valmiina kohti uusia seik-
kailuja.

Kaikki voi muuttua yhdessä yössä, 
onneksi. Kun tiistaina oli vuorossa 
Pärnu Bay Links, oli sade poissa. 

Hiukan viileää aamulla, mutta muu-
ten ihan kelvollinen golfkeli. Paljon 
olivat saaneet aikaan sitten viime 
käyntimme. Väylien sivuja siivottu ja 
muutenkin viritelty paikkoja. Kenttä 
erinomaisessa kunnossa niin kuin 
oli muuten White Beach Golfkin sen 
lyhyen tutustuminen perusteella. Nyt 
saatiin pelattua kunnialla ihan koko 
kierros. Pelin jälkeen takaisin hotelliin 
pienelle välirauhoitukselle ja illalla 
matkan yhteinen illallinen, tällä ker-
taa  ravintola Edelweis´ssa. Ihan 
hyvää syötävää sielläkin, mutta rehel-
linen ollakseni parempaakin olen 
tavannut. Menetteli kuitenkin.

Ei hullumpi terassinäkymä tämäkään.
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Keskiviikkoaamuna palattiin vielä 
Linksille. Sää oli vielä parantunut, 
joten mikä oli pelatessa. Voi kyllä 
kuvitella, että kun oikein mereltä tuu-
lee, niin rannan puoleiset väylät ovat 
kylla aika haastavia. Tuulensuojaa 
kun ei ole ennen Ruotsin rannikkoa 
ja sinne on kyllä tosi pitkä matka. Yli 
seniorin draivin pituuden varmasti!

Pelin jälkeen nautittiin lounas klu-
billa ja hyvä nautittiinkin. Ei ihme että 
kuuleman mukaan pärnulaiset busi-
nessmiehet käyttävät vieraitaan täällä 
lounaalla. Ja täysin vatsoin kohti Tal-
linnaa. Perinteen mukaan viimeisellä 
laivalla yli ja laivalla urakoinnin pal-
kintojen jako. Hiukan piti säätää, kun 
se ensimmäinen päivä jäi hiukan vai-
heeseen, mutta kyllähän voittajat aina 
tavalla tai toisella löydetään. Mar-
cuksen tietsa puhui korutonta kieltä 
ja naisten paras oli tällä(kin) kertaa 
Sisko Partanen. Miesten parasta peliä 
esitti Loponen, ei kuitenkaan Armas 
vaan Vesa. Tiettävästi ei mitään 
sukua, ainakaan kovin läheistä. Kun 
tarpeeksi kauas mennään niin kaik-
kihan me olemme sukulaisia, vai 
kuinka? Parhaiten joukkuekisassa 
pärjäsivät Heljä Brusila, Sinikka Vait-
tinen, Eero Manninen ja Pekka Rysä.

Yö oli jo pitkällä tai aamu varhaisella, 
miten vaan, kun vihdoin saavuttiin 
kotiin. Väsyneenä mutta onnellisena, 
toivottavasti. Jokohan nämä matkat 
olivat tässä. Kaikki lähistöllä nähty ja 
koettu. Jostain syystä lähtijöitä on kui-
tenkin aina löytynyt. Kyllähän kaikki 
tietävät, ettei minulta näissä asioissa 
into ja ideat lopu ja Aatu ja Leena kyllä 
säestävät hyvin vetäen välillä takaisin 
maan pinnalle. Katsotaan nyt, kunhan 
hiukan hengähdetään. n

Joskus on mukavaa jakaa palkintoja.

Voittajan pöydässä kuohuvaa riitttää.

Ettei nyt vaan sattuisi mitään.



TÄYSIN UUSI
BMW 1-SARJA. 

Täysin uusi BMW 1-sarja EasyLease tasaerin alkaen 399 €/kk (36 kk/30 tkm). Leasing-vuokrat (erät 1-36) yhteensä 14.364 € (sis. alv.) 
sisältää auton käyttöoikeuden, täyden huolenpidon kuluvine osineen, takuun, sijaisauton määräaikaishuoltojen ajaksi, BMW 
liikkuvuusturvan koko sopimusajan sekä BMW Talvirengaspaketin. (BMW 118i Business F40). 
Täysin uusi BMW 1-sarjan 118i Business alkaen 29.943,84 €. Autoveroton hinta 26.300 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 
3.643,84 € uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella CO2-päästöllä 136 g/km ja kulutuksella 6,0 l/100 km. Vapaa autoetu 640 €/kk, 
käyttöetu 475 €/kk. Lue lisää osoitteesta autokeskus.fi/bmw.

Yksityisleasing alk. 399 €/kk.

TERVETULOA KOEAJAMAAN.

Täysin uusi BMW 3-sarjan Touring alkaen 46.146,87 €. Autoveroton hinta 39.640 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 5.906,87 € uuden 
WLTP-päästömittaustavan mukaisella CO2-päästöllä 139 g/km ja kulutuksella 5,4 l/100 km. Vapaa autoetu 860 €/kk, käyttöetu 695 €/kk. (BMW 
320d A Business) Kuvan auto erikoisvarustein.

TERVETULOA KOEAJAMAAN.

TÄYSIN UUSI
BMW 3-SARJAN TOURING.

autokeskus.fi/bmw

Autokeskuksen BMW-myynti myös: TAMPERE, RAISIO

AUTOKESKUS HÄMEENLINNA
Uhrikivenkatu 11

Automyynti ma-pe 9-18, la 10-16
BMW-myynti 020 506 5181

BMW Service ma-pe 7.30-17
Huolto   020 506 5860

0205-numerohinnat: Lankap. 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min. Matkap. 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min. 
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T awastin edustuspelaajisto 
sai kunnian vastaanottaa 
perinteisen Sepon lauta-
sen tunnustuksena seu-
ran eteen tehdystä työstä. 

Junnukoulun toteuttaminen keväällä 
ja junioritreenien pitäminen läpi 
kesän ei jäänyt seuraihmisiltä huo-
maamatta. Koko pelaajiston puo-
lesta esitänkin tähän alkuun kiitoksen 
huomionosoituksesta. Kiitos ja hattu 
päästä. 

Pelikesä oli pitkä ja vähäluminen, niin 
kuin meillä nykyään Suomessa on 
tapana. Nuoret pelaajat Kerttu Hiltu-
sen ja Oona Kurosen johdolla tekivät 
hyvää työtä matkoillaan maailmalla 
ja kotimaassa. Kerttu pelasi tapansa 
mukaan enemmän maailmalla kun 
taas Oona oli enemmän esillä koti-
maassa. 

Mid-Tour pelureistamme Marko Helén 
oli seuramme ylivoimainen ykkönen 
päätyen rankingissa sijalle 12. Muut 
pelurit pelasivat kilpailuja hiukan 
satunnaisemmin ja näin ollen myös 
pisteiden kerääminen on hankalaa. 

Vanhemmista edustusmiehistä mai-
nittakoon läpi kesän hyvässä vireessä 
ollut Juha Selin. Kotimaisemissakin 
hyvin esillä ollut Juha voitti seuran rei-
käpelimestaruuden. 

Seuraamme saatiin elokuussa myös 

Edustuksen kuulumiset

Kaudelta 2019
Teksti: Pasi JärvinenED
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uusi A-sarjan mestari kun nuorem-
man sukupolven edustaja Santtu Malin 
vei voiton lyönnin erolla Ville Kuro-
seen. Kolmanneksi karkeloissa jätettiin 
Marko Helén. Nähtäväksi jääkin, onko 
sukupolven vaihdos tapahtunut lopulli-
sesti vai löytyykö vanhemmalta kaartilta 
halua ja himoa astua uudestaan eturi-
viin sekä taistella taas tosissaan mesta-
ruudesta kesän 2020 lopulla. 

Seurassamme on tilanne, jossa ”par-
haassa iässä” olevia etulinjan kilpa-
pelureita ei juuri ole. Seura panosti 
kuluneena kesänä myös yleisvalmen-
nukseen tarjoten edustuspelaajille 
Pro Ollin Tapolan vetämän valmen-
nuskokonaisuuden. Talvella Pullerin 
harjoitusmahdollisuudet ovat välillä 
kovassakin käytössä, mutta ennen 
kuin Kerttu ja Oona kynsiensä lopul-
lisen terävyyden tulevat näyttämään, 
ei seurallamme ole yleisen sarjan ”tyk-
kiä” kentille lähettää. 

Kilpailu yleensäkin on golfissa oman 
näkemykseni mukaan ainakin meillä 

Tawastissa ja ehkä koko Hämeen-
linnassa hiukan sivuraiteilla. Tarkoi-
tan tässä nyt sellaista ihan rehellistä 
oman pallon pelaamista niin hcp kuin 
scr-sarjoissa. Pelaajia kilpailuihin on 
hankala saada. Se on tietenkin näin 
edustuspelaajien näkövinkkelistä hiu-
kan ongelmallista. 

Kirjoitan pitkälti omasta puolestani, 
mutta uskon kohtalaisen monien jaka-
van mielipiteeni siitä, että henkilö-
kohtaisen lyöntipelin arvostus ja sen 
kiinnostus on aallonpohjalla. 

Senioreiden viikkokisat vetävät kisai-
lijoita hyvinkin, mutta viikonloppui-
sin kisoihin on vaikea saada pelaajia. 
Jyrki ”Jyke” Hakalan kanssa asiasta 
kuluneella viikolla juteltiinkin mutta 
viisasten kiveä ei löydetty. Se varmaan 
kertookin jotakin tilanteen hankaluu-
desta kun ei edes näin pirun fiksut jät-
kät asiaa varttitunnissa ratkaisseet. 

Itse olen päättänyt antaa viestikapulan 
edustuspelaajien vetäjänä eteenpäin. 

Kaksi vuotta sai tällä erää riittää ja 
nyt on seuraavan vuoro. Tawast Gol-
fin hallituksessa on ollut hyvä henki ja 
eteenpäin katsomisen meininki ja toi-
vonkin seuraajani tätä meininkiä yhä 
edelleen vahvistavan. Halusin antaa 
kapulan eteenpäin, koska koen, etten 
ihan täydestä sydämestäni ja riittä-
vällä intohimolla enää tehtävääni olisi 
pystynyt sitoutumaan. 

Seuraajaehdokas on valittuna, josta 
hallitus tuonnempana sitten päättää  
lähdetäänkö häntä vuosikokoukselle 
esittämään. 

Omasta mielestäni löysin ehdolle lois-
tavan tyypin, hienon miehen ja vieläpä 
pelurin, jolla on takanaan loistava 
tulevaisuus ja edessä sitäkin loista-
vampi. Pidetty persoona ja pitkänlin-
jan tawastilainen, jonka uskon ottavan 
tehtävän tyylikkäästi haltuun ja toimin-
taa aidosti kehittävän. 

Kiitos kahdesta yhteistyön vuodesta ja 
kaikille ihanaa alkavaa talvea. n



Miehet A/ 54 r.
(Lassen pokaali kiertopalkinto)
I.   Santtu Malin 219

Naiset / Naiset 50v.  36 r. 
(Riitan malja kiertopalkinto)
I.   Heini Koivuniemi 191

Miehet B (tas >7,1)/ 36 r.
I.   Mika Tamminen 164

Naisseniorit 50v. / 36 r.
I.  Marjut Suokanto 197

Naisseniorit 60v. / 36 r.
I.   Riitta Andersin 171

Miesseniorit 50v. / 36 r.
I. Olli Laine 156

Miesseniorit 60v. / 36 r.
I.   Kari Anttonen 163

Miesseniorit 70v. / 36 r.
I. Heikki Aaltonen 161

Juniorit alle 18v. / 36 r.
I.   Veikko Hiltunen 164

Pikkujuniorit 9 r. Par3-kenttä
I.    Teemu Kuronen 28 

TawG REIKÄPELIMESTARUUS SCR 
(Hennessy Cup)
I. Juha Selin 

TawG REIKÄPELIMESTARUUS HCP
I. Kustaa Hautamäki

SENIOREIDEN REIKÄPELI
I. Peter Arnsted

PERHEMALJA 
Lahj. Marjaana & Pekka Saares 
(kiertopalkinto)
I.  Eeli ja Lasse Riihimäki

PÄÄTTÄJÄISISSÄ PALKITUT:

SEPON LAUTANEN
Edustuspelaajat 

TOPIN JUNIORIPOKAALI
(kauden päättyessä alin HCP/Juniori)
Kerttu Hiltunen    +3,4

VUODEN JUNIORI 
Lahj. Kellokeskus Laine (kello) 
Kerttu Hiltunen

VUODEN TSEMPPARI 
Vili Alitalo Perhemaljan voittajat Eeli ja 

Lasse Riihimäki.

Pikkujuniorimestarit 2019 
vas. Eeli Nurminen (2.),  
Teemu Kuronen (1.) ja 

Aleksi Salminen (3.).

Tawastin mestari 2019 
Santtu Malin.
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TAWAST GOLFIN
MESTARUUSKILPAILUT 
16. - 18.8 SCR :



LUJIN 
SIDOS 

KAIKISTA.

Se näkyy täydellisyyden 
tavoitteluna pienimmissäkin 

yksityiskohdissa.

Se on nöyrää kunnioitusta 
puhdasta luontoa ja tätä maata 

kohtaan. Maata, jonka olot 
ja ihmiset me tunnemme jo 

sadan vuoden ajalta.

Rakkaus. Se on lujin 
sidos kaikista.

Se ajaa tutkimaan, 
löytämään uutta.
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Hallin käyttömaksu on 75 euroa. Käyttömaksulla voi harjoitella lähes 
rajoituksetta marraskuun alusta huhtikuulle saakka. Käyttömaksu las-
kutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella.
Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainkortilla. Jäsenet, 
joilla on avainkortti edelliseltä kaudelta, voivat aktivoida korttinsa tal-
vikaudeksi ottamalla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toi-
mistoon (ma – pe klo 9.00 – 15.00) puh. 03 621 2558. Uudet käyttäjät 
voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta, Kiekkoritarin-
kuja 3 a   http://hmlliikuntahallit.fi/
Liikuntahallin toimisto pyytää aktivoimaan avainkortin ennen joulua 
tai tammikuussa loppiaisen jälkeen. Myös kaikilta aikuisten ryhmä-
valmennukseen osallistuvilta jäseniltä peritään talviharjoitteluhallin 
käyttömaksu, vaikka avainta ei ole aktivoitu/hankittu.

HALLI ON AVOINNA MARRAKUUSTA HUHTIKUUHUN 
PÄIVITTÄIN KLO 8.00-22.00.

Ryhmäopetustunneille ilmoittaudutaan NexGolfiin, 
lisätietoja Olli Tapolalta puh. 044 324 4343 

LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN 
VARAUSKALENTERI LÖYTYVÄT OSOITTEESTA 

WWW.TAWASTGOLF.FI.

Kaverikisat Tawastissa 
• Kerää oma porukka 8-20 henkeä
• Valitse pelimuoto
• Lähdöt päivittäin klo 8-12
• Tulospalvelu + ruokailu Tawastissa 
• Hinta pelioikeutetuilta 20€/hlö ja 
 ilman pelioikeutta pelaavilta 60€
• Tapahtumavaraukset ilman rajoituksia 
 viimeistään kolme viikkoa etukäteen
• Saunat + pyyhe sisältyy hintaan
• Kysy myös tarjous golfautoista

KAVERIKISAT TAWASTISSA
Iltakisat kavereiden kesken 
• Kerää oma porukka 8-20 henkeä
• Valitse pelimuoto
• Lähdöt päivittäin klo 12-16
• Tulospalvelu + iltaruokailu Tawastissa 
• Hinta pelioikeutetuilta 25€/hlö ja ilman 
 pelioikeutta pelaavilta 65€
• Tapahtumavaraukset ilman rajoituksia 
 viimeistään kolme viikkoa etukäteen
• Saunat + pyyhe sisältyy hintaan
• Kysy myös tarjous golfautoista

Historian ensimmäinen Tawast Golfissa pelattu KossuScramble.

Tawast Golf ry:n 
VUOSIKOKOUS

ja Tawastia Golf 
& Country Club Oy:n 

varsinainen yhtiökokous 
pidetään tiistaina 

4. helmikuuta 2020. 

Kokouskutsu ja lisätiedot 
tarkemmin lähempänä 

ajankohtaa 
Hämeen Sanomissa 

ja Tawast Golfin 
nettisivuilla. 

       Tervetuloa!

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA
TALVIKAUSI 2019-2020
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IT4B on Tawast Golfin virallinen IT-kumppani
Hämeenlinnalainen IT-palvelutalo IT4B Partners Oy toimii Tawast Golfin kokonaisvaltaisena IT-kumppanina 
ja Tawast Golfin yhteistyökumppanina. Golfkentän keskellä sijaitseva klubirakennus on restauroitu vanhasta 
tallista tarjoten viihtyisät puitteet pelaajille. Viihtyisät puitteet tarvitsevat rinnalleen toimivan IT-ympäristön, 
jonka avulla toimistotyöt, kokoustaminen sekä asiakasviestintä toimivat saumattomasti.

"Saamme keskittyä ydintoimintaamme"

Yhteistyön alkaessa 2016IT-ympäristöä lähdettiin kehittämään tulostusratkaisujen merkeissä ja sittemmin 
kehitystyö on jatkunut laajalla rintamalla. Palvelun alle kuuluu tulostusratkaisujen lisäksi infonäyttöjärjestelmä, 
G-suite pilvipalvelu, O365-palvelut, neuvottelutilojen esitystekniikka sekä etäneuvottelupalvelut. IT4B vastaa 
kokonaisuuden täydellisestä ylläpidosta ja käyttäjätuesta, jolloin IT-apua on saatavilla aina kun sitä tarvitaan.

- Meille Tawast Golfissa on tärkeää, että IT-palvelut toimivat mutkatta ja saamme keskittyä ydintoimintaamme. 
IT4B:n palveluiden avulla olemme pystyneet tehostamaan toimintaa, kun koneet, laitteet sekä yhteydet toimi-
vat ongelmitta ja tarvittaessa apu on aina nopeasti saatavilla, kertoo Tawast Golfin toimitusjohtaja Lauri Man-
ninen.

Maailman muuttuessa IT4B pitää huolen siitä, että IT-ympäristöä jatkokehitetään tarpeen mukaan. Viimeisim-
pänä uudistuksena Tawast Golfilla käyttöönotettiin IT4B verkkotallennuspalvelu, jonka avulla tiedostot ovat 
aina saatavilla organisaation sisällä.
Yhteistyö on ollut molemminpuolista ja IT4B onkin hyödyntänyt Tawast Golfin puitteita asiakastilaisuuksiin, 
mainontaan sekä työhyvinvointitapahtumiin.

- Yhteistyökuvio Tawast Golfin kanssa on ollut onnistunut, pitkäaikainen ja molemminpuolinen. Tuomme asi-
akkaitamme Tawast Golfiin pelaamaan ja mainostamme klubilla aktiivisesti, kertoo IT4B:n partner Marko 
Helen.

Ohjaus verkkolehdestä: "Tutustu IT4B:n palveluihin www.it4b.fi"
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Tawast Golfilla vietettiin toukokuussa 2019 IT4B:n, 
Praecomin ja Upton eli Preacom Goupin kevätpäivää 

koko joukkueen voimin.
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T awast Golfissa on pelattu 
yrityksille suunnattua Gol-
faamua vuodesta 2015 
lähtien. Jokaisena kau-
tena tapahtuma on ollut 

loppuun myyty ja niin oli myös men-
neenä kesänä. Kilpailu pelataan kah-
den hengen joukkueilla ja joukkueita 
on mukana 26 kappaletta. Kilpailu-
sarjasta neljä osakilpailua pelataan 
kotikentällä ja yksi on suuntautunut 
Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Tänä vuonna viides osakilpailu pelat-
tiin Estonian Golf & Country Clubin 
kentällä. Tämän kauden osalta jäl-
jellä on vielä finaalimatka, johon 

Golfaamu 2019
Teksti: Lauri Manninen

pääsi mukaan rankingin kolme 
parasta joukkuetta. Finaali pelataan 
La Fincan kentällä Espanjassa. 

Finaaliin pääsivät:
Asianajotoimisto Arguendo 
Hämeen Konttoritekniikka
Elenia Lämpö

Kiitos kaikille mukana olleille joukku-
eille ja ensi kaudelle jatketaan!

Mikäli kiinnostuit tapahtumasta, niin 
olethan yhteydessä Lauri Manniseen 
044-3306131 ja lisätietoja löydät: 
www.tawasgolf.fi/golfaamu

Linja-autossa on tunnelmaa. Arguendon Sauli Lehtinen puttaa ja 
Konttoritekniikan pojat ihailevat.

Miraculoksen Jyrki Hakala birdie-putissa.
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Juhlapäivä alkaa, lipunnostossa Heikki Aaltonen.

Juhlapuheen piti Arto Kajanto.

RY:n puheenjohtaja Jussi Rouhento toivotti vieraat tervetulleiksi. Illan hämärtyessä klubi näyttää juhlavalta.

Skool!

Tawast Golfilla juhlimassa oli yli 150 henkilöä.

Ennen juhlakilpailua pelaajat kuuntelivat kisainfoa.

Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.

Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.
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Juhlakilpailun voittajat:
Greensome pistebogey. 9 reikää

1-9 väylät:
Pirjo ja Olli Kausti 22 p.

10-18 väylät:
Jussi Luokomaa 

ja Tapani Nenonen 20 p.

Tawast Golfin 
30-vuotisjuhlat 

10.8.2019

Tawast Golfin 
30-vuotisjuhlat 

10.8.2019

30-vuotisjuhlilla pidettiin suureen suosioon noussut puttikilpailu, 
jonka voiton nappasi Jussi Rouhento. 30-vuotiaalle Tawast Golfille skoolaus.

Ennen juhlakilpailua pelaajat kuuntelivat kisainfoa.

Illan hämärtyessä juhlijoita viihdytti Aki Heino Band.

Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.

Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.   v  Tawast Golf 30v.
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Caddiemaster 0600 550 060 caddiemaster@tawastgolf.fi

Toimisto:  tawast@tawastgolf.fi
Palvelupäällikkö
Iiro Nurminen 
(7.10.19 alkaen) 0400 198 979 iiro.nurminen@tawastgolf.fi
Sihteeri Anja Pirttiniemi 040 455 4360 anja.pirttiniemi@tawastgolf.fi
(4.2.2020 asti)
Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tawastgolf.fi 

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

Kenttämestari 
Mika Uutela 040 543 3749 mika.uutela@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

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

Puheenjohtaja ry
Jussi Rouhento 040 512 9577 jussi.rouhento@catella.fi

Kapteeni
Heikki Kajanto 040 355 9937 heikki.kajanto@konecranes.com

Naistoimikunta, Ladykapteeni
Sirpa Teno 0400 956 669 sirpa.teno@gmail.com

Junioritoimikunta
Marko Helén 040 480 8125 junnut@tawastgolf.fi
  marko.helen@it4b.fi
Senioritoimikunta
Heikki Aaltonen 0400 480 204 heikki.aaltonen45@gmail.com

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Jussi Luokomaa 040 515 7586 jussi.luokomaa@konecranes.com

Edustuspelaajat
Pasi Järvinen 040 558 6999 pasi.jarvinen@highpeak.fi

Talvikaudella Tawastin toimisto avoinna arkisin, 
varmistathan aukiolon ennen asiointia Tawastissa.

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT

Hole In Onet
5.6.  Jukka Marin, väylä 9

10.7.  Janne Parkkinen, väylä 9

31.7.  Reijo Palo, väylä 7

8.8.  Jyri Koskinen, väylä 11

20.8.  Jari Kettunen, väylä 14

22.8.  Tuija Leinonen, väylä 7

31.8.  Ismo Kivinen, väylä 11

14.9.  Jon Grönqvist, väylä 7

12.10.  Jukka Marin, väylä 11 
 (epävirallinen)

Tawast Golfin kentällä Hole In Onen tekemisestä sai tänä vuonna Sandels olutta, Sandels olutlaseja sekä todistuksen tapah-
tumasta.  Väylällä 14 tehdystä hole in onesta sai vuoden saunajuomat. Klubimme takkahuoneessa sijaitsevat taulut, joista 
näkyvät kaikki Tawast Golfissa tehdyt hole in onet.

2019

Kahdesti tänä vuonna! 
Jukka Marin, kauden 

ensimmäinen ja 
viimeinen Hole in one!Jari Kettusen Hole in one 

-tuuletus 14.väylällä! 
Vuoden saunajuomat 

tienattu!
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