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Teksti: Jussi Rouhento

E rikoinen ja vaiherikas 
golfkausi 2020 saatiin 
kunnialla ja jopa monella 
tapaa paljon odotuksia 
paremmin päätökseen. 

Koronan tuoma uusi normaali otettiin 
ja opittiin hyvin käyttöön myös Tawast 
Golfissa. Keväällä tehdyt uudet vaih-
toehtoiset budjetit aina kaiken toimin-
nan pysäyttävään skenaarioon asti 
osoittautuivat onneksi vääriksi. Itse asi-
assa Suomessa golfia voidaan pitää 
tietynlaisena voittajana koronan kes-
kellä. Voittaja -termi kuvaa toki ikävää 
asiaa huonosti, joten puhutaan mie-
luimmin, vaikka selviytyjistä. 

Kauden aikana Golfliittoon tuli yli 
8.000 uutta jäsentä. Useista yrityksistä 
huolimatta golfareiden määrää ei ole 
saatu Suomessa kasvatettua muuta-
mien aikaisempien vuosien aikana. 
Tätä on pidetty uhkana golfin tule-
vaisuudelle ja kenttäyhtiöiden omis-
tuspohjille, koska samaan aikaan 
olemassa olevat pelaajat vanhenevat 
entisestään. Tänä vuonna asiaan saa-
tiin muutos. 

Ilahduttavinta on tänä vuonna tapah-
tunut junioreiden määrän kasvu. Alle 
21-vuotiaiden golfseuroihin rekisteröi-
tyneiden pelaajien määrä kasvoi 2354 
pelaajalla. Suomen golfseuroista noin 
sadassa seurassa jäsenmäärä kasvoi 
ja 27 seurassa se laski. Tawast Gol-
fissa jäsenmäärä laski kauden 2020 
aikana suhteessa edelliseen vuoteen. 
Syy on siinä, että edellisellä pelikau-

della 2019 tehty edulliseen hintaan 
ja loistaviin etuihin perustuva uusjä-
senhankinta kasvatti Tawastin jäsen-
määrää silloin noin 500 jäsenellä. 
Nyt vuoden 2020 aikana suuri osa, 
mutta ei kaikkia, näistä saatiin jat-
kamaan jäseninä Tawastissa. Laskua 
edellisvuoteen oli 61 jäsenen verran 
ja virallinen Tawastin jäsenmäärä on 
nyt siis 1431. Määrää voidaan pitää 
”sopivana” kun tarkastellaan aktii-
visten jäsenten määrää 18 reikäisillä 
kentillä. Kenttä pyörii korkealla käyt-
töasteella, mutta pelaamaan pää-
see oikeastaan halutessaan, kunhan 
varaa ajan ennakkoon. Pelioikeute-
tut ja osakkaat voivat varata peliai-
kansa muita aikaisemmin. Greenfee 
pelaajille ajan saaminen voi ruuh-
kahuipuissa olla hankalaa. Tawastin 
tapauksessa kenttä aika lailla täyttyy 
omista pelaajista ja greenfee pelaa-
jien määrä on verrokkikenttiin näh-
den hieman alhaisempi. 

Kierrosmäärissä mitattuna kulunut 
vuosi oli Tawastissa ennätysvuosi. 
Virallisia ajanvarauksessa olleiden 
lähtöjen kierroksia oli noin 38.000. 
Kun tähän lisätään vielä aamu aikai-
sella ja illalla pelatut kierrokset, joita 
ei siis voi ennakkoon varata, niin 
määrä nousee karkeasti arvioituna 
lähelle 40.000 kierrosta. 

Keväällä ja alkukesästä mediat ker-
toivat, kuinka rantalenkeillä ulkoilu oli 
kyseenalaista ja toisten lähellä juok-
seminen jopa vastuutonta. Golf sen 

sijaan jollain ihmeelle nousi julki-
suudessa hyvien ja vastuullisten toi-
mien listalle. Ulkoilu, kansanterveys, 
liikkuminen, turvavälit, sosiaalisuus 
jne. nousivatkin nopeasti kansan kes-
kuudessa uskottaviksi tekijöiksi golfin 
puoltamiselle. Suurimpana uhkana 
vielä keväällä pidettiin ihmisten koh-
taamista golfklubin parkkipaikoilla. 
Puhuttiin jopa poliisien käyvän tarkis-
tamassa toimintaa, kun muunlaiset 
kokoontumiset liikunnan parissa oli-
vat kiellettyjen listalla. 

Myös Tawastin ravintolatoimintaan 
löydettiin nopeasti toimivia ja luo-
via ratkaisuja, kun valtakunnallisesti 
pannassa ollut lounas buffet tarjoiltiin 
ravintolan henkilökunnan toimesta. 
Toinen aalto on voimallisesti iskenyt 
päälle nyt vasta kovimman golfkau-
den päätyttyä. Tärkeimmät eli ter-
veys ja vastuullinen toiminta tulevat 
varmasti olemaan keskiössä seuraa-
vankin golfkauden alkaessa. Haluan 
osoittaa vielä Emmille koko seuran 
puolesta todella suuret kiitokset mah-
tavasta työstä Tawastin ravintolatoi-
minnan pyörittämisessä ja meidän 
kaikkien palvelusta. Emmi siirtyy noin 
10 vuoden tawastilaisuuden jälkeen 
muihin toimiin. Toivottavasti enene-
vässä määrin myös meille pelaa-
maan ja asiakkaaksi. Emmin aikana 
Tawastin ravintola on noussut kyselyi-
hin perustuvissa vertailuissa Suomen 
golfklubien ihan terävimpään kär-
keen. Loistava saavutus. 
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"Tuurilla ne

Laivatkin seilaa...
Teksti: Topi Tiitola

S anoo vanha suomalainen 
sananlasku. Moneen asi-
aan tämä pitääkin paik-
kansa, mutta ei Tawastia 
Golf & Country Clubin 

Oy:n loistavaan pelikauteen 2020.

Kukapa olisi uskonut puoli vuotta sit-
ten, että Korona-kriisi koituu Suo-
mi-golfin voitoksi. Kaventuneet 
harrastusmahdollisuudet kotimassa, 
kasvaneen etätyöskentelyn mahdol-
listama lisääntynyt vapaa-aika, erilai-
set lajikohtaiset turvaväliohjeet sekä 
ulkomaanmatkailun vaikeutuminen 
ovat edesauttaneet sitä, että golfin 
suosio Suomessa on lähtenyt monen 
mollivoittoisen vuoden jälkeen sel-
vään kasvuun. Me pelaajat olemme 
noudattaneet eri viranomaisten 
ohjeita ja suosituksia tarkasti, joka 
on mahdollistanut golfaamisen lähes 
normaalisti läpi pelikauden.

Golfboomilla on kiistatta ollut merkit-
tävä vaikutus Tawastin erittäin hyvään 
kuluvaan vuoteen. Tästä osoituksena 
on lisääntynyt kiinnostus alkeiskurs-
seihin sekä kaikkien aikojen pelattu-
jen kierrosten ennätysmäärä, noin 38 
000 kierrosta, kun viime vuonna kier-
roksia pelattiin noin 27 000. Paljon 
on myöskin tapahtunut pitkäjänteistä 
työtä, joka on edesauttanut golfyhtei-
sömme hyvään nykytilaan.

Taloutemme on erittäin vahvalla 
pohjalla. Kuluvan vuoden hyvällä 

tuloksella voimme kuitata kolmen 
aikaisemman vuoden tappiot koko-
naisuudessaan. Kauden päättyessä 
on Tawastilla pitkäaikaista velkaa 
enää noin 100 000€, joten aikai-
sempien vuosien lyhennysvauhdilla 
olemme velaton yhtiö noin kahden 
vuoden kuluttua. Velattomuus mah-
dollistaa, niin haluttaessa, hallitusti 
uudet laajemmatkin investoinnit sekä 
antaa turvaa jatkossa mahdollisen 
markkinatilanteen muuttuessa. Kiitos 
hyvän taloudellisen vuoden ja Busi-
ness Finlandin tuen olemme päättä-
neet laajentaa rangemme viihtyisyyttä 
tarjoten jatkossa uusia ensiluokkaisia 
digitaalisia palveluita pelaajiemme 
iloksi. Uuden rangen palveluilla halu-

amme myös helpottaa ensikosketusta 
golfiin ja toivottaa tulevat tawastilai-
set tervetulleiksi. 

Vahvan talouden yksi tukipilareista 
on ollut yhtiön omistama ravintola-
toiminta. Tämä vuosittainen positii-
vinen tulos muiden tekijöiden ohella 
on mahdollistanut kilpailukykyi-
sen pelaamisen hinnoittelun. Vii-
meisimpinä vuosina vieraspelaajien 
arvioiden mukaan Tawast Golfin klu-
biravintola on vakiinnuttanut paik-
kansa Suomen klubiravintoloiden 
kärkipäässä. Suuret kiitokset ja onnit-
telut Emmille ja teamille loistavasta 
palautteesta.

...
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Palvelupäällikön

Päiväkirja
Teksti: Lauri Manninen

Vieraspelaajien tunnustukset eivät 
rajoitu vain ravintolaamme. Aina 
iloiset caddiemasterimme hymyilivät 
palvelullaan Tawastin vastaanoton 
heinäkuussa Suomen parhaaksi! Jäl-
leen suuret kiitokset koko porukalle 
upeasta tunnustuksesta. Ensivaikutel-
man voi tehdä vain kerran ja usein 
vieraspelaajien ollessa kyseessä 
tämän muodostaa caddiemasterien 
ensitapaaminen ja heidän ammatti-
taito.

Pelaaminen ja sen mielekkyys kulmi-
noituu kuitenkin kentän kuntoon. Vai-
keiden vuosien jälkeen Mika ja team 
virittivät Tawastin pelikuntoon, jol-
laista emme ole ennen nähneet! Väi-
tän, että kenttä oli koko vuoden niin 
loistava kun vain kolmekymmenvuo-
tias kenttä voi olla. Suuret kiitokset 
Mikalle ja koko kenttähenkilökun-
nalle pyyteettömästä työstä pelaa-
jiemme hyväksi.

Kaikki edellä mainittu heijastuu omai-
suutemme arvoon. Täpötäydelle 
kentälle on päässyt parhaiten pelaa-
maan omistamalla Tawastin osake. 
Tämä yhdistettynä mahdollisuuteen 
jättää osake haluttaessa lepäämään 
ilman vastikepakkoa on lisännyt jäl-
leen kiinnostusta Tawastin osakkeen 
omistamiseen. Tästä on erittäin hyvä 
jatkaa.

Haluan käyttää tilaisuutta hyväk-
seni ja kiittää osakkeenomistajia siitä 
luottamuksesta, jota olen kuluneen 
seitsemän vuoden aikana nauttinut 
toimiessani Tawastia Golf & Country 
Club Oy:n hallituksen puheenjohta-
jana. Lisäksi haluan erityisesti kiittää 
toimitusjohtaja Lauria saumattomasta 
yhteistyöstä näiden vuosien aikana.
Nyt on kuitenkin aika saada tuoreita 
ajatuksia hallitustyöhön. Työskente-
lyilmapiiri osakeyhtiön hallituksessa 
on ollut vähintäänkin innostava ja 
sellaisena se ihan varmasti jatkuukin.
Tähän on hyvä päättää. 

E nsimmäinen kausi Tawas-
tissa palvelupäällikkönä, 
oli vähintäänkin mie-
lenkiintoinen ja tapah-

tumarikas. Työnkuva osoittautui 
monipuoliseksi: myyntiä, asiakas-
palvelua, tapahtumia, raportoin-
tia, markkinointia ja toimistotyötä 
sekä siinä ohessa hieman ravinto-
latyöntekijänä jne.. 

Mutta täytyy olla tyytyväinen, sillä 
ei tällaista työympäristöä ole kovin 
monella muulla. Kyllä Tawastilla on 
ihmisen hyvä olla!

Talvella asetin tavoitteeksi osal-
listua seuran ja yhtiön tapahtu-
miin mahdollisimman paljon, jotta 
osaamme kehittää tapahtumia 
oikeaan suuntaan. Tässä onnis-
tuimme vähintäänkin kohtuullisesti, 
parhaiten mieleen jäivät Juhan-
nus Golf, Maratooni golf 35 km 
kävelyä, yli 400 lyöntiä ja totea-
mus ”tähän en lähde enää ikinä” 
ja alkukauden scramblet. 

Halusin panostaa tapahtumissa 
viestintään, markkinointiin ja muu-
hun sisältöön, kuten palkinnot, 
ruokailu, tiipaikat, yhteislähtö vai 
perättäiset lähdöt jne. Pyrimme jat-
kossakin kehittämään pelaajien 
palautteiden perusteella tapah-
tumia, eli ns. tiedolla johtamista, 
sekä keksimään uusia tai herätellä 
vanhoja perinteitä eloon, yhdessä 

toimikuntien kanssa. 
Omalta osaltani haluan kiittää 
kaudesta 2020. Mukavaa syksyn 
jatkoa. 

PS. Ota yhteyttä, jos haluat jär-
jestää ensi kesänä tapahtumasi 
Tawastilla. 

7 väylän jatkolyönti

Teksti: Iiro Nurminen
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K iitos hyvän taloudellisen vuoden ja Business Finlandin 
tuen olemme päättäneet parantaa rangemme viihtyisyyttä 

tarjoten jatkossa uusia ensiluokkaisia digitaalisia palveluita 
pelaajiemme iloksi. Uuden rangen palveluilla haluamme myös 
helpottaa ensikosketusta golfiin ja toivottaa tulevat tawasti-
laiset tervetulleiksi. Uudistettu range avataan keväällä 2021!

Vielä tämän syksyn aikana yhtiö rakentaa rangelle uuden 
lyöntikatoksen. Katos tulee sijaitsemaan nykyisten mattojen 
ja nurmilyöntipaikan välissä. Katoksen pituus on 36 metriä ja 
katokseen tulee yhteensä 10 lyöntipaikkaa. 

Yhtiön tulorahoituksella sekä Business Finlandin tuella peräti 
yhdeksälle näistä lyöntipaikoista asennetaan Toptracer lyön-
tianalysaattorit. Analysaattorilla pelaaja voi oman lyöntinsä 
analysoinnin lisäksi pelata simulaattorigolfia (kenttinä mm. 
Pebble Beach sekä St Andrews) sekä lukuisia muita viihteel-
lisiä pelimuotoja (pisteiden keruu, pisin drive, lähin lippua). 

Toptracer mahdollistaa kilpailemisen niin oman porukan kes-
ken kuin muitakin pelaajia vastaan ympäri maapallon. Nyt ei 
ole tarvetta lähteä ulkomaille pelaamaan, kun maailman huip-
pukentät saapuvat Tawast Golfiin.

Tarkemmat tiedot Toptraceristä julkaistaan myöhemmin tal-
vella. 

TAWAST GOLFISSA TAPAHTUU  •  TAWAST GOLFI

Kunkin lyöntipaikan taakse rakennetaan sohvaryhmä,
peliä tai harjoittelua simulaattorissa. Toptracer-lyönt
näytöt, joilla ohjataan laitteistoa.

Toptracerin avulla pelaaja saa tarkkaa tietoa omista ly

6      |    Tawast Golf ry
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ISSA TAPAHTUU •  TAWAST GOLFISSA TAPAHTUU

, jotta pelikaverit voivat seurata toistensa 
ipaikoille tulee helppokäyttöiset kosketus-

yönneistään. 

Uuden katoksen sijainti. Uudesta katoksen lyöntimatka rangen taakse on n. 245m.

Näkymä simulaattorissa.

Toptracer mahdollistaa vaikka leikkimielisen pisteiden keruu kilpailun. 
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Toimitusjohtaja mukana kansainvälisessä

Koulutusohjelmassa
Teksti: Lauri Manninen
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C MAE:n (The Club Mana-
gers Associaton of 
Europe) järjestämä MDP 
(Management Develop-
ment Programme) on 

sarja kursseja, jotka on suunniteltu 
niille, jotka työskentelevät klubin tai 
urheiluseuran toimitusjohtajana, 
palvelupäällikkönä tai muissa joh-
tavissa työtehtävissä. Ohjelman koh-
deryhmä ei rajoitu vain golfklubeihin, 
vaan mukaan voi osallistua kaikkien 
erilaisten yhteisöjen johtajat . Minun 
kursseilla osallistujia oli niin golfklu-
beilta, tenniskerhoilta, kaupunkiker-
hoilta kuin purjehduskerhoiltakin. 
Suurin osa osallistujista oli golfklu-
bien toimitusjohtajia, mutta mukana 
oli myös iso määrä toimistopäälli-
köitä sekä jokunen kenttämestari.

Management Development Pro-
gramme -koulutuksessa on kym-

menen painopistealuetta, jotka 
käydään kaikki pääpiirteittäin läpi 
kahden ensimmäisen kurssin aikana 
ja koulutuksen seuraavilla kursseilla 
paneudutaan tarkemmin kuhunkin 
painopistealueeseen. Painopistealueet 
on lueteltu alla.

Kukin lähijakso kestää viikon ja lähi-
jakson opiskelupäivät alkavat aikaisin 
aamusta ja päättyvät illalla ryhmätöi-
den tekemiseen.  Itse kävin omat kurs-
sini Stirlingin pienessä kaupungissa 
Skotlannissa (ensimmäinen jakso oli 
marraskuussa 2019 ja toinen helmi-
kuussa 2020). Stirlingin hyvä puoli oli 
se, että viikon aikana ei ollut muuta 
tekemistä kuin opiskelu. Viikon inten-
siivisen opiskelun jälkeen fiilis oli väsy-
nyt ja pää täynnä uusia ajatuksia. 
Osan uusista ajatuksista olen saa-
nut vietyä jo käytäntöön omalla klu-
billamme, mutta toisten toteuttaminen 

odottaa vielä oikeaa hetkeä. Oppien 
käytäntöön vieminen on pitkä pro-
sessi, mutta pienillä askelilla edetessä 
huomaa oman ammattitaidon karttu-
misen ja toivottavasti se näkyy myös 
työntekijöille sekä loppukädessä myös 
asiakkaille. 

Kahden ensimmäisen MDP-kurssin 
hyväksytysti suorittamisen jälkeen on 
mahdollisuus suorittaa Club Mana-
gement -diplomi. Diplomin testin suo-
rittamisen jälkeen pitää vielä tehdä 
omaan työhön liittyvä tehtävä. Itse 
valitsin  aiheeksi hiljaisen tiedon siir-
tämisen osaksi klubin normaalia käy-
täntöä ja sain suoritettua diplomin. 
Valitsin kyseisen aiheen siksi, että Suo-
messa toimitaan varsin paljon mää-
räaikaisten työntekijöiden kanssa ja 
tiedon siirtäminen seuraaville ”kesä-
työntekijöille” tai esimerkiksi uudelle 
kenttämestarille saattaa olla varsin 
haasteellista. 

Etenkin Brittein saarilla diplomin suo-
rittaminen on tärkeää ja sertifioituna 
koulutuksena tämän suorittajia arvos-
tetaan työmarkkinoilla huomattavasti 
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enemmän ja osaan työtehtäviä tämä 
diplomin suorittaminen onkin jo edel-
lytyksenä. Kaikki CMAE:n kansainvä-
liset koulutukset toteutetaan lähi- ja 
etäopiskeluina, mutta mielestäni ver-
kostoituminen ja kokemusten jakami-
nen muiden kanssa on koulutuksen 
parasta antia. Jossain määrin suo-
malainen klubiympäristö eroaa jon-
kin verran esimerkiksi englantilaisten 
toiminnasta, mutta loppujen lopuksi 
erot ovat aika pieniä ja kaikki opit 
on helppo kääntää sopiviksi meidän 
omaan toimintaan. Olitpa sitten töissä 
tennis-, golf-, tai vaikka yökerhossa, 
niin kyseessä on hyvin pitkälti samat 
haasteet ja mahdollisuudet. 

On itsestään selvää, että työntekijöi-
den ammattitaidon karttuessa myös 
yhtiöt sekä yhteisöt kehittyvät ja halu-
ankin kiittää Tawast Golfin hallitusta, 
että olen saanut lähteä mukaan kou-
lutuksiin. On turha koittaa keksiä 
pyörää uudelleen, kun valmiit toimin-
tamallit on hyvin todennäköisesti kopi-
oitavissa muualta. Meidän golfklubien 
toimitusjohtajien velvollisuus on huo-
lehtia, että työntekijöillä on mahdol-
lisuus kehittyä ammatillisesti ja myös 
muilla osa-alueilla. Yhtiön suurin voi-
mavara on sen hyvin voivat työnte-
kijät ja kun heistä pitää huolen, niin 
he pitävät huolen yhtiöstä sekä asiak-
kaista. 

Tawast Golfissa työntekijät ovat viime 
vuosina kouluttautuneet varsin muka-
vasti ja tästä esimerkkinä on kenttämes-
tarimme  Mika Uutelan valmistuminen 
kenttämestariksi. Onnittelut Mikalle! 
Toisinaan kouluttautuminen tarkoittaa 
työntekijän siirtymistä uudelle alalle ja 
tässä kohtaa haluankin kiittää Emmi 
työvuosista Tawast Golfin ravinto-
lapäällikkönä ja toivottaa Emmille 
onnea uudelle uralle! 

KLUBIN HALLINTO
Klubin säännöt, hallituksen ja toi-
mikuntien tehtävät ja vastuut, toimi-
tusjohtajan tehtävät ja vastuut sekä 
työntekijöiden urakehitys.

ELINTARVIKKEIDEN JA 
JUOMIEN HALLINTA
Palvelunormit, tarjonnan kehittämi-
nen, ravitsemus ja elintarviketietous, 
ravintolan laitteet, hinnoittelukon-
septit, henkilöstön hallinta, Tilaami-
nen / vastaanotto / tarkastukset / 
inventaario, ruokalistan kehittämi-
nen sekä ajankohtaiset trendit.

KIRJANPITO JA TALOUS
Klubin kirjanpidon periaatteet, 
budjetointi ja taloudellinen ana-
lyysi, pääomaprojektien rahoitta-
minen, taloushallintojärjestelmät, 
kassavirran ennustaminen, toimis-
tohenkilöstön hallinta, palkkojen ja 
etuuksien hallinta sekä pitkän aika-
välin taloussuunnittelu.

HENKILÖSTÖHALLINTA
Työntekijäsuhteet, ajanhallinta, 
stressin hallinta, organisaation 
kehitys, työ- ja yksityiselämän tasa-
paino sekä klubin työnkuvaukset.

STRATEGIA JA JOHTAMINEN
Klubin strateginen suunnittelu, 
tehokkaat neuvottelut, verkostoitu-

minen, johtajan rooli sekä työyh-
teisön dynamiikka.

HENKILÖKOHTAISET 
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Viestintätaidot, esitysten pitämi-
nen, konflikteihin vastaaminen, 
vastuiden arviointi ja hyväksymi-
nen, yhteistyö muiden sidosryh-
mien kanssa.

JÄSENYYDET, OSAKKUUDET 
JA MARKKINOINTI
Sisäiset julkaisut, mediasuhteet, 
jäsenten hankinta ja säilyttäminen, 
klubien markkinointistrategiat sekä 
markkinoinnin suunnittelu.

GOLFITOIMINTOJEN HALLINTA
Golf-toiminta ja golfkentän hallinta.

KLUBIN TILOJEN 
KUNNOSSAPITO
Ennakoiva huolto, siivous ja puh-
taanpito, vakuutukset ja riskienhal-
linta, turvallisuus, liiketoiminnan 
jatkuvuus, projektienhallinta, ura-
koitsijoiden johtaminen, energian 
ja resurssien hallinta.

LAINSÄÄDÄNNÖN 
NOUDATTAMINEN
Lainsäädäntö, tietosuoja, talous-
teoria, anniskeluoikeudet sekä 
hygieniasta huolehtiminen.

KOULUTUKSEN PAINOPISTEALUEET 

Kouluttautuminen 
kannattaa
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Kapteenin tilinpäätös

Kaudesta 2020
Teksti: Heikki Kajanto
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M onella ta -
valla eri-
k o i n e n 
ja väri-
käs kausi 

2020 on paketissa ja on 
aika listata kauden ”topit 
ja flopit”. Yksi tämän 
kauden tavoitteista oli 
madaltaa kynnystä gol-
fin aloittamiseen. Onnis-
tuimme tässä hyvin ja 
vielä on paljon asioita, 
joita voimme tämän 
osalta kehittää. Ollin 
alkeiskursseilla on käy-
nyt väkeä todella pal-
jon ja ilahduttavan moni 
näistä uusista tulokkaista 
on tullut tänä vuonna 
Tawastiin jäseneksi ja 
uskaltautunut kapteenin 
kierroksen kautta ken-
tälle pelaamaan. Toi-
nen maininnan arvoinen 
seikka on Tawast Golfin 
tapahtumat. Olemme pystyneet vie-
mään poikkeuksellisissa olosuhteissa 
läpi lukuisat kilpailut, seuraottelut, 
yritystapahtumat, juniorikurssit sekä 
muut kauden karkelot. Tämä työ on 
onnistunut kiitettävästi ja siitä iso kii-
tos kuuluu Tawastin mainion henkilö-
kunnan lisäksi useille talkoolaisille. 

Kuten lupasin, myös kauden flopit on 
hyvä nostaa esille. Jalkapallossa on 
usein käytetty sanontaa ”respect the 

game”. Haluaisin tuoda tuota ajatte-
lua myös Tawast Golfiin ja muistuttaa 
sen tiimoilta golfetiketin perusasioista, 
etenkin niistä, jotka liittyvät oman 
kentän kunnioittamiseen. Liian usein 
näen Tawastin upealla kentällä paik-
kaamattomia putoamisjälkiä griinillä, 
irtonaisia turpeita väylillä sekä huo-
nosti haravoituja bunkkereita. Pide-
tään ensi kesänä huoli siitä, että 
nämä perusasiat laitetaan parem-
paan kuntoon. Tässä on vastuu kai-

killa golffareilla ja asiasta saa myös 
kohteliaasti huomauttaa pelikaverille, 
jos häneltä joku näistä asioista unoh-
tuu. Kun nämä perusasiat saadaan 
parempaan kuntoon, Tawastista tulee 
entistä parempi golfkenttä. 

Kiitos upeasta kaudesta! Tästä on 
hyvä jatkaa. 
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Vilkas kausi

Kilpailurintamalla
Teksti: Jussi Luokomaa

K ilpailuissa mitattaessa, 
golf-kausi 2020 kesti 
tänä vuonna viisi ja 
puoli kuukautta. Ensim-
mäinen kisa, Members 

Only, pelattiin 2. Toukokuuta ja vii-
meinen Syys Scramble 24. Loka-
kuuta. Sanoisin, että tuo puolen 
vuoden periodi on aika hyvän mit-
tainen ja oli ilahduttavaa, että vielä 
lokakuun lopun scrambleissa pelaa-
jia riitti kymmenittäin. 

Korona-pandemiasta ei paljon posi-
tiivisia puolia löydy, mutta Tawast 
Golfin kilpailuihin se toi mukavan 
piristysruiskeen pelaajamääriä aja-
tellen, kausi oli varmasti ennätykselli-
nen siinäkin mielessä. Kilpailut tuovat 
yleensä mukavasti tuottoa myös ravin-
tolalle sekä pro shopille.

Scramblet pitivät pintansa selvästi 
kiinnostavimpana pelimuotona ja 
näitä parikilpailuja tullaan järjestä-
mään jatkossakin. Toki myös hen-
kilökohtaisille kilpailuillekin on 
tilauksensa, mutta ei ehkä  enää siinä 
määrin mitä parikisoille. Pelimuo-
dosta riippumatta, kilpaileminen on 
erinomainen tapa viettää vaikkapa 
lauantaipäivää golf-kentällä. Tekee 
hyvää haastaa itseään henkisesti ja 
ulkoilla samalla sen 4-5 tuntia.

Yleisön pyynnöstä lisäsimme testi-
mielessä muutamaan avoimeen kil-

pailuun seniorisarjan ja tämä kokeilu 
osoittautui menestykseksi. Jatkossa 
tulemme varmasti miettimään mui-
takin tapoja kehittää kilpailusarjoja 
pelaajille mielekkääseen suuntaan.

Paljon oli kaudessa 2020 positii-
vista, mutta myös kehitettävääkin löy-
tyi. Pari pelaajistoa hämmentänyttä 
seikkaa olivat uusi tasoitusjärjestelmä 
sekä tulosten sähköinen kirjaaminen. 
Uusi maailmanlaajuinen WHS tasoi-
tusjärjestelmä loi epätietoisuutta eri-
tyisesti aktiivikilpailijoiden joukossa, 
pelaaja kun ei aina pysty omaa tasoi-
tustaan laskemaan vaan sitä joutuu 
odottamaan seuraavaan päivityk-
seen. Uskon, että kun järjestelmä ajan 
myötä kehittyy Suomessa, saamme 
myös parempia kokemuksia uudesta 
tasoitusjärjestelmästä. Yleisesti ottaen 
kaikki meni kuitenkin tasoitusten suh-
teen mukavasti, ja ainakin itse koen 
tuon uuden tasoituksenlaskemisjär-
jestelmän varsin reiluna. 

Pandemian vuoksi siirryttiin käytän-
nössä kokonaan sähköiseen tulos-
tensyöttöön ja ajoittain esimerkiksi 
NexGolf -järjestelmä hivenen tökki. 
Tämä on kuitenkin inhimillistä ja 
kaikki kilpailut saatiin vedettyä kun-
nialla läpi. Sähköinen tulosten kir-
jaaminen varmasti kehittyy jatkossa 
ja alustojen käytettävyys paranee. 
Parhaimmillaan kyseinen systeemi 
on aivan mahtava, kun kisan tilan-

teita pääsee seuraamaan ”livenä” ja 
tulokset ovat heti valmiit, kun viimei-
nenkin tulos on syötetty ja kortti ”alle-
kirjoitettu”.

Hyvin sujuneesta kaudesta 2020 on 
mukava siirtyä odottamaan talvea ja 
pian taas kevään ensilyöntejä uusiu-
tuvalle rangelle. Muistakaa myös lois-
tavat sisäharjoittelu-mahdollisuudet 
Pullerilla!

Kiitos kaikille menneestä kaudesta ja 
hyvää loppuvuotta. 

Jussi Luokomaa puheenpitäjänä.
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Näin sen pitikin mennä, erittäin paljon

Pelikierroksia
Teksti: Mika Uutela

I han ensin iso kiitos kentän-
hoitajille, loistavaa työtä! Kun 
pelaajia on paljon, niin ken-
tänhoito on haastavaa sukku-
lointia, siitä huolimatta hyvin 

meni.  

Tasan vuosi sitten syksyllä kirjoitin miten 
urakoitsija tulee tekemään viheriöiden 
syväilmastukset. Isolla koneella isoja 
reikiä, jotta vesi painuisi syvälle maa-
han, eikä jäätyessään vaurioittaisi juu-
ristoa. Näin tehtiin ja tehdään tänäkin 
syksynä. Toimenpide tekee hyvää mei-
dän kenttämme tiiviin kasvukerroksen 
omaaville viheriöille. Tämän lisäksi 
talvi oli suotuisa meidän kentällämme, 
vain pieniä talvivaurioita. Heinän hyvä 

talvehtiminen on erittäin tärkeä juttu, 
se vaikuttaa koko kauteen.

Maa-analyysin mukaan kalkin puu-
tosta oli viheriöllä, väylillä ja lyönti-
paikoilla.  Keväällä levitettiin kalkkia 
maan pH parantamiseksi ja tule-
vana keväänä sama homma tehdään 
uudelleen. Sen jälkeen lannoitteet toi-
mivat paremmin, noin yksinkertaiste-
tusti. Kevään hyvä vihreä väri oli juuri 
kalkituksen ansiota. 
  
Runsaasta kierrosmäärästä johtuen 
kenttä oli todella kovalla kulutuksella. 
Erityisesti lyöntipaikat ja viheriöt. Vihe-
riöillä oli koko kauden runsaasti kor-
jaamattomia pallon alastulojälkiä, 

KE
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toivottavasti ensi kaudella näin ei ole. 

Tulevaan talveen kuuluu muutamia 
varjostavien tai huonokuntoisten pui-
den poistoa.
Tämä tietysti säävarauksella. 
Bägivarastoa yritetään saada vähän 
valoisemmaksi, maalaamalla ja 
valaistusta uusimalla. 

Nyt syksyllä aloitimme Rangen paran-
tamisen ja siitä on lisää tietoa myö-
hemmin tässä lehdessä. 
Viime talven heikot pakkaset eivät 
mahdollistaneet väylien runsasta hie-
koitusta, mutta 80 tonnia sitä kuiten-
kin saatiin levitettyä. Toivotaan että 
tänä talvena saadaan isompi määrä 
levitettyä.   

Myös taloudellisesti hyvä kausi näkyy 
kentänhoidossa. Konekantaa on 
päästy uusimaan. Muutama kent-
täauto henkilökunnan liikkumiseen 
sekä karheikkokone ja väyläkone. 
Myös kelaleikkureiden teroituskone 
on tulossa talven aikana. Nämä oli-
vat hankintalistan kärjessä ja todel-
lakin jo vaihtokunnossa. Toivottavasti 
ensi kaudella saadaan vielä joitain 
koneita vaihdettua. 

Kaudesta väsynyt, mutta onnellinen 
kenttämestari. 

Lauri Manninen ja 
Mika Uutela
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Edustuspelaajien

Kausi 2020

K auden 2020 viimeiset 
putit ovat juuri upon-
neet Tawastissa. Kausi 
alkoi aika tummien pil-
vien alla, kun Covid-19 

levisi joka puolella ja kauneimmatkin 
skenaariot näyttivät aika pahalta golfin 
pelaamisen suhteen. Mutta miten kävi-
kään? Tuli kaikkien aikojen golfkesä!

Jos alkuun otetaan katsaus men-
neeseen kauteen, niin jälleen kerran 
tawastilaiset pärjäsivät hyvin viheri-
öillä tuoden useamman SM-mitalin 
”kotiin”. Eniten SM-mitaleja saalisti 
Toivo Pönni, joka menneellä kau-
della kartutti palkintokaappiaan kol-
mella mitalilla. Myös Kerttu Hiltunen 
kasvatti mitalitiliään yhdellä SM-mita-
lilla. Yksi kauden huippuhetkistä oli 
myös Marko Helénin taistelu suomen-
mestaruudesta Mid-tourilla. Tällä ker-
taa se kaikkein kirkkain mitali jäi juuri 
niin lähelle kuin se vain voi jäädä, eli 
Marko joutui taipumaan uusintarei’illä 
tuoden kotiin kaulassaan SM-hopean. 
Onnea kaikille SM-mitalin saaneille! 
Unohtamatta tietenkään varttuneem-
pien herrasmiesten mitalijoukkuetta 
Toivo Pönni, Lauri Lindberg ja Heikki 
Aaltonen.

Kaudella 2020 nousi edustuspelaa-
jista yksi pelaaja muiden yläpuolelle. 
Pelaaja saavutti Tawastissa jotain sel-
laista, mitä yksikään ei ole aikaisem-
min pystynyt toteuttamaan. Tuskin 
edes ”haaveilemaan”… 

Tuomas ”Tupe” Nukari ei ihan hir-
veästi jättänyt muille voitettavaa men-
neellä kaudella. Tupe otti ansaitusti 
nimikoidun parkkipaikan klubimme 
edustalta voittamalla seuran lyöntipe-
limestaruuden. Sen lisäksi herra nöy-
ryytti pelaajia yksi toisensa jälkeen 
myös reikäpelimestaruudesta pelat-
taessa ja finaalissa joutui antautu-
maan seuramme kapteeni Heikki 
Kajanto. Nämä ei Tuomakselle riittä-
neet, vaan hän halusi voittaa kaiken, 
siis aivan kaiken. Sama herra voitti 
myös koko kauden aikana pelattavan 
edustuksen Tiistaioravan kokonais-
voiton sekä vielä erikseen pelattavan 
finaalin. Edustuspelaajat nimesivätkin 
Tupen voitot Tupe Slam –titteliksi. Näi-
den voittojen myötä saaduilla rahoilla 
Tuomaksen auto on varmasti parem-
massa kunnossa kuin uutena.

Myös Tawastin MID-joukkue Marko 
Helén, Jonne Eerola, Karri Sahla ja 
Harri Juvonen olivat erittäin lähellä 
saavuttaa SM-mitalin Alastarossa. 
Joukkue oli aivan loppumetreille asti 
kiinni mitalisijoissa, mutta lopulta tulos-
taulu näytti sijaa 5. Siitä on erittäin hyvä 
lähteä parantamaan tulevina kausina. 
Tawastin Mid-joukkue tulee saamaan 
muutaman seuraavan vuoden aikana 
hyviä vahvistuksia seuran entisistä mes-
tareista ja mitalisteista. Koska siis tulee 
kannu kotiin ja tavataan torilla…?

Edustusjoukkueen kuuluisa yhteisölli-
syys ja joukkuehenki on pysynyt korke-
alla monia vuosia ja sitä se on edelleen. 
Ja henkilökohtaisesti haluan kiittää kaik-
kia aktiivisesta yhteisöllisyydemme vaa-
limisesta! Tästä on hyvä jatkaa kohti 
seuraavaa kesää. Nähdään talviharjoit-
telun merkeissä Pullerilla! 



14      |    Tawast Golf ry

Voima
Teksti: Tuomas Lehtonen
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K ulunut kausi on ollut 
caddiemastereiden     nä    -
kö      kulmasta erittäin po  -
sitiivinen alkukauden 
haasteista huolimatta. 

Palvelu-teamimme on saanut ottaa 
vastaan pääosin hymyileviä asiak-
kaita, joiden kysymyksiin olemme 
parhaiden taitojemme mukaan yrit-
täneet vastata. Suurimmat haasteet 
ovat liittyneet päivästä toiseen täytty-
vien vapaiden lähtöjen vähäisyyteen. 
Toki ottaisimme kaikki halukkaan 
kiertämään kaunista kenttäämme, 
mutta väyliä on valitettavasti rajallinen 
määrä eikä aina pelaajien toiveisiin 
ole mahdollista vastata lempilauseel-
lamme ”tervetuloa pelaamaan”!
 
Kauden aikana cädäriporukkaan on 
kuulunut kuusi erilaista asiakaspalve-
lijaa, mutta olemme luoneet yhteisen 
pyrkimyksen rennon ilmapiirin luo-
misesta ja että jokainen pelaaja läh-
tisi kentältämme hyvätuulisena, vaikka 
ei sitä tullessaan olisi valmiiksi ollut. 
Uskomme hymyn voimaan.

Hymy on se ensimmäinen asia, jota 
jokainen golfklubi tarvitsee. Vaikka 
aina kaikki lyönnit ei onnistukkaan toi-
votulla tavalla tai edellä menevä kyt-
tää puttauslinjojaan kuin tikka toukkaa 
niin hymy on kuitenkin se, joka meistä 
jää mieleen toisille ja luo koko clubille 
rennon ilmapiirin. Toinen on tietysti 
TakALEnkki-olut.

 
Kauden yksi kohokohta oli yhdysval-
talaisen golf-erikoisvirtuoosin Mr. Will 
Rossin vierailu kentällämme. pää-
simme seuramaan herran sekoiluja 
kameroiden välityksellä uuden You-
tube-palvelun TawastTv.n kautta. Mr 
Rossi valitsi Tawastin uudeksi kotiseu-
rakseen, mutta kyseistä pallosankaria 
ei tosi ole näkynyt clubillamme het-
keen. Hyvää syksyä vaan hänelle!
 

Suurin kiitos kuluvasta kaudesta kuu-
luu tietysti kaikille kenttää käyttäneille. 
On hieno nähdä kuinka eri ikäi-
set, tasoitukseltaan ääripäissä olevat 
pelaajat muodostavat clubimme hyvän 
hengen. Me palvelutyöntekijät olemme 
teitä kaikkia varten jokaisen aamu- ja 
iltalähdön hetkellä.
Minun ja ennen kaikkea koko cädä-
riteamin puolesta iso kiitos kaikille 
asiak kaille ja mukavaa syksyn jatkoa! 

 



  Tawastin Tuulet   2 / 2020       |        15  

Junnujen

Kausi 2020
Teksti: Kari Nylander
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K un mietin junnujen 
kautta 2020 ovat aja-
tukseni kovin kaksija-
koiset. 

Kilpailullisesti kärkemme on terävä ja 
mitaliketjukin sai jatkoa. Kiitos Kerttu 
Hiltusen. Huolestuttavaa on liiton kil-
pailuissa kilpailevien  junioreiden 
vähäinen lukumäärä. Jostain syystä 
emme ole saaneet uusia junnuja 
innostettua mukaan. 

Perinteinen Golfkoulu onnistui haas-
tavasta tilanteesta ja aikataulumuu-
toksista huolimatta yli odotusten. 
Osallistujia oli ennätysmäärä ja 
ilmakin oli suosiollinen. Suuri kiitos 
edustuspelaajille ja kaikille vapaaeh-
toisille. Lisäksi järjestettiin HPK:n juni-
oreille oma Golfkoulu. Golfkoulujen 
päätteeksi osallistujat saivat green 
cardin. 

Näistä tapahtumista Tawast Golf sai 
varmasti runsaasti goodwillä. Kuiten-
kin näistä yli 120 golfkoululaisesta 
saimme jäämää kesän harjoitusryh-
miimme alle 10 junioria. Mietinnän 
paikka Tawastissa on, miten meidän 
pitäisi muuttaa toimintaamme, jotta 
saamme juniorit jäämään mukaan 
seuratoimintaamme. Perinteinen pal-
lojen rangelle hakkaaminen ja pelaa-
minen ei ole riittävän kiinnostavaa. 
Mietittävä on pitääkö meidän järjes-
tää lisäksi junioreille vaikkapa oma 
tila ja muita aktiviteettejä, jotta he 

viihtyisivät nykyistä paremmin. 
Myös Toukokuussa järjestetty Juni-
oreiden tukikisa onnistui yli odotus-
ten. Mukana oli Suunto Scramblessä 
ennätykselliset 82 paria. Suuri kiitos 
Suunnolle loistavista palkinnoista. 

Tämä on myös viimeinen juttuni Juni-
oritoimikunnan vetäjänä. Jään teh-
tävästä pois, vuosi sitten sovitun 
mukaisesti ja annan tilaa nuorem-
mille. 
 Mukavaa talvea toivottaen 
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Koronagolfkausi

Senioreiden silmin
Teksti: Heikki Aaltonen

E npä usko, että keväällä 
korona-epidemian puh-
jettua monikaan olisi 
uskonut, että saamme 
”nauttia” sen kirouk-

sesta koko kauden eikä loppua näy 
vieläkään. Mutta jos ihan rehellisiä 
ollaan niin vaikutukset golfiin taisivat 
sittenkin olla aika vähäiset alkukau-
den rajoitusten poistuttua. Kulttuuria 
harrastavat joutuivat kärsimään pal-
jon enemmän! Meille golfareille taisi 
itse asiassa käydä päinvastoin. Ken-
tällä liikkuminen lisääntyi, tapahtu-

mat saatiin vietyä hyvin läpi pienin 
poikkeusjärjestelyin. Ja meidän seni-
oreiden kannattaa muistaa, että mei-
dän parastahan kaikilla rajoituksilla 
ajateltiin, loppujen lopuksi! Mehän 
olimme riskiryhmä. Minun tuttavapii-
rissäni, joka tosin ei nyt niin valtava 
ole mutta pääosin golfareita, ei aina-
kaan ole yhtään sairastunutta, joten 
aika hyvin taidettiin onnistua.

No se siitä. Talviharjoittelu hallissa 
ennätettiin toteuttaa hyvissä ajoin. 
Kiinnostus oli varsin hyvä, joskin hiu-

kan aikaisempaa pienempä määrä 
osallistujia tällä kertaa. Perinteisen 
kevätmatkan suhteen kävikin sitten 
vähän huonosti. Se jouduttiin epide-
mian vuoksi kokonaan perumaan. 
Vahinko, sillä ainakin omasta mieles-
täni ohjelma oli varsin mielenkiintoi-
nen, vähän vanhaa, vähän uutta. No, 
jäihän hyvät suunnitelmat vastaisuu-
den varalle. Ehkä ensi keväänä.

Senioreiden päätapahtuma viikkokisat 
saatiin vietyä läpi hiukan typistetyllä 
ohjelmalla. Entisen 12 kisan sijaan 
pelattiin 10 osakilpailua, joten melkoi-
nen liikuntatapahtuma sentään saa-
tiin aikaiseksi. Yhteensä 137 pelaajaa 
osallistui tapahtumiin, 104 miestä ja 
33 naista. Määrä on lähes sama edel-
lisen vuoteen verrattuna. Ikähaitari on 
kyllä melkoinen, nuorin 52, vanhin 
86 vuotta. Yksittäisten tapahtumien 
osallistujamäärät eivät tainneet kivuta 
ihan yhtä korkeiksi kuin aikaisemmin, 
mutta hyvä näinkin. Sarjoja oli nyt-
kin 8 ja sarjojen voitot menivät aulan-
kolaisille 5-3. Aulangolta löytyi myös 
kaksi kaksoisvoittajaa sarjoissa N 70 
ja M 50.

Viikkokisoihin tavallaan liittyen pelat-
tiin jälleen loppukaudesta myös pieni-
muotoinen Ryder Cup, nyt yhdeksättä 
kertaa. Sitä on Tawast hallinnut koko 
olemassaolon ajan ja voitto tuli tänä-
kin vuonna pistein 9½-5½. Voitot ovat 
nyt meille 7-2.Varusteet kuntoon ennen kierrosta.
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Perinteiset seuraottelut pelattiin lähes 
normaalivuosien tapaan. Sarja aloi-
tettiin vierailulla Kurkissa. Turpiinhan 
siellä tuli taas. Pistebogey tuloksella 
246-219 kiertopalkinto jäi talvehti-
maan isäntien kaappiin. Seuraavaksi 
saatiin kotikentälle vieraaksi pelaajia 
Nurmijärveltä. Tällä kertaa olimme 
tylyjä isäntiä, ja tämä lyöntipelinä 
käyty ottelu päätyi meidän selvään 
voittoon luvuin 720 – 734. Kierto-
palkinto meille vuodeksi, muistetaan 
kaivertaa laatta! Heinäkuun lopulla 
lähdettiin sitten joukolla Kotkaan. 
Perinteisen yhteislähtökisan sijaan nyt 
pelattiin normaalina väliaikalähtönä, 
joten päivästä muodostui todella pitkä. 
Monelta meikäläiseltä taisi mennä ohi 
kutsussa mainittu seikka, että sai itse 
valita tiipaikan. Tai sitten ei tullut aja-
teltua asiaa ihan loppuun, menetelmä 
kun on tuiki harvinainen, eikä omasta 
mielestäni kovinkaan suositeltava. 
No, näillä eväillä kuitenkin pelattiin, 
eikä sitä vierasvoittoa herunut tällä-
kään kertaa. Lopputulos 364 – 332 ei 
jätä mitään jossiteltavaa.

Kaupunkiottelu pelattiin nyt Hyvi Gol-
fin kentällä. Ei ollut meistä isännille 
vastusta. Lopputulos 596 – 617 ja pal-
kinto Hyvinkäälle vuodeksi. Tapelkoot 
keskenään pidetäänkö sitä Hyvin-
käällä vai Kytäjällä.

10 seuran ottelu piti pelattaman Mes-
silässä. Viime tipassa päätettiin kui-
tenkin, että Korona-epidemian vuoksi 
120 pelaajan kokoontuminen yhteen 
olisi jonkin asteinen riski ja kun gol-
farit tähän asti olivat selvinneet var-
sin kunniakkaasti tästä vitsauksesta 
päätettiin, ettei riskiä oteta tälläkään 
kertaa, vaan pelit siirretään vuodella 
eteenpäin.

Sokerina pohjalla senioreiden menes-
tys tämän vuoden SM-kisoissa. Kirk-
kain kruunu Toivo Pönnille, joka 
pelasi M 75 sarjassa reikäpelin Suo-
men mestaruuden. Ei näitä ihan kah-

Seniorit mitaleita metsästämässä.

Viikkokisojen mitaliehdokkaat.

Talviharjoittelu Pullerilla.
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malokaupalla ole vuosittain tulossa. 
Mutta kun nyt tuli. M70 SM hcp-kisan 
voitti kukapas muu kuin meidän Topi. 
Mitali ei ole virallinen, vain scr-tu-
lokset palkitaan, mutta meidän mie-
lestä sekin on mestaruus, eikö vain. 
Eivätkä ne Topin mitalit tähän lopu. 
M 75 Tourin lopputuloksissa Topi oli 
kolmas eli pronssilla. Ja jotta väri-
suora olisi täydellinen niin Salossa 
M 75 SM-joukkuekisassa tuli hopeaa 
yhdessä Lauri Lindbergin ja allekirjoit-
taneen kanssa. Liiottelematta voidaan 
sanoa, että muutaman suvantovuo-
den jälkeen Topi is back! Ensi vuonna 
maajoukkueeseen, siinä tavoitetta. 
Senioreilla riitti näiden lisäksi kulu-
neella kaudella hyviä suorituksia 
vaikka kuinka paljon. Riitta Ander-
sin N 60 SM viides sija, Jari Kettunen 
M 60 kymmenes ja joukkue kuudes. 

Lauri Lindberg M75 SM henkilökoh-
taisen kisan viides, Heikki Veteläinen 
M50 SM reikäpelissä 16 parhaan jou-
kossa jne, jne... Hieno kausi kaiken-
kaikkiaan. Ja tavoitteena ensi vuonna 
vielä paremmin, tästähän saa vaan 
vettä kiukaalle! On tämä hienoa 
porukkaa.

Toivottavasti talvi tappaa Koronan ja 
päästään ensi kausi aloittamaan nor-
maalissa päiväjärjestyksessä. Kevät-
matkan ohjelmakin olisi jo valmis, ei 
tarvita muuta kuin uusi päiväys:). 

Ps. Toivottavasti kukaan menesty-
neistä ei pahastu, jos nimeä ei tässä 
mainittukaan. Teitä oli niin paljon, 
ettei päätoimittaja ehken antaisi riit-
tävästi palstatilaa kaikkien urotekojen 
mainitsemiseen.Seniorikärryt karkuteillä.

TALVIHARJOITTELU SISÄHALLISSA TALVIKAUSI 2020-2021
Halli on avoinna 1.11.-30.4 päivittäin klo 8.00-22.00. SISÄÄNPÄÄSY HALLIIN EDELLYTTÄÄ OMAN 
HENKILÖ-KOHTAISEN AVAINKORTIN LUNASTAMISTA 75 € KOKO KAUSI. AVAINKORTIT NOUDE-
TAAN HALLIYHTIÖN TOIMISTOLTA, osoite Kiekkoritarinkuja 3 A , Hämeenlinna. 
Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00, puh. 03 - 621 2558. 
Hallin käyttömaksu laskutetaan kevättalvella. Hallin varauskalenteri julkaistaan joulukuun alussa. 

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

TAWAST GOLFIN PELIOIKEUDET KESÄLLE 2021 
Varaa pelioikeutesi kaudelle 2021 hintaan 790,00€ (norm. 830,00€). 

Voit maksaa maksun osissa samalla viitteellä. 
5-kentän kampanja pelioikeudella pelaaville, hintaan 79€. 

Tawast
kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.5- 30.9.2021 välisenä aikana. 

Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan.

UUTTA: Nuorisopelioikeudet 30-vuotiaaksi asti.
130,00€ 2006 syntyneet ja nuoremmat 

180,00€ 2003-2005 syntyneet         280,00€ 2001-2002 syntyneet 
490,00€ 1991 -2000 syntyneet 

 
Kerro varauksen yheydessä nimesi ja  seurasi. 

Mahdollisuus lunastaa Aulangon lisäpelioikeus säilyy myös kesällä 2021. 
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3008 -mallisto alkaen 29 973 €
Ladattava 210 Anniversary Hybrid -juhlamallisto alkaen: Peugeot 3008 Allure 210 Anniversary Hybrid 225 EAT8-automaatti 41 592 € (sis.toimituskulut 600 €). CO

2
 päästöt 31 g/km,

EU-keskikulutus 1,4l/100km. Peugeot 3008 -mallisto alkaen: Active PureTech 130 29 973 € (sis.toimituskulut 600€). CO
2
 päästöt 140 g/km, EU-keskikulutus 6,2l/100km.

Peugeot takuu 3 vuotta tai 100 000 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

PEUGEOT i-Cockpit® -OHJAAMO,

8-VAIHTEINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTO,

AKTIIVINEN VAKIONOPEUDENSÄÄDIN,

LED-AJOVALOT, PERUUTUSKAMERA,

NAVIGOINTI

ENNAKKOMYYNNISSÄ HUIPPUVARUSTELLUT
210 ANNIVERSARY -JUHLAMALLIT ALKAEN 41 592 €

UUSI 3008 HYBRID
SÄHKÖLLÄ JOPA 59 KM

AIKA MUUTTUA
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100% SÄHKÖLLÄ
UUSI PEUGEOT e-2008

PEUGEOT i-Cockpit® -OHJAAMO

80% PIKALATAUS 30 MINUUTISSA

NYT KOEAJETTAVISSA

Peugeot 2008 mallisto alkaen 20 993 €
Peugeot e-2008 Active Pack 50kWh 136 alkaen 35 332,84 € (sis.toimituskulut 600 € ja 2000 € hankintatuki). CO

2
 päästöt 0 g/km. Kertaluoton rahoitusesimerkki: Hinta 35 332,84 €,

sis. toimituskulut 600 €, käsiraha 5000 €, sopimusaika 72 kk, kuukausierä 369,05 € sisältää koron 1,49 %, perustamismaksun 180 € ja käsittelykulun 8 €/kk. Rahoitettava osuus yht. 30 512,84 €, 

viimeinen suurempi erä 6 550 €. Luottokustannukset yht. 2 248,86 €, todellinen luottohinta 37 761,70€ ja todellinen vuosikorko 2,19%. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja 

kaskovakuutuksen rahoitusturvalla. Palvelun tuottaa DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Tarjous on voimassa rajattuun erään ja koskee uusia asiakastilauksia.

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

ALKAEN

35 332 € TAI 369 €/kk
SIS. VALTION HANKINTATUKI 2 000 €
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Naisten kauden päätöskisassa Tuula 
Rantanen, Päivi Järvelä, Leena Loponen 
ja Heli Nuutinen.

Naisten

Kausi 2020
Teksti: Sirpa Teno

N
A
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U
N
N
A
LT
A

E ipä tiedetty naistoimikun-
nan kanssa vuoden alun 
ensimmäisessä suunnit-
telu kokouksessa minkä-
lainen kevät ja kesä olisi 

edessä. Talven selän taittuessa alkoi 
kaikkia mietityttämään kuinka tule-
van golf kauden käy kaikkien koro-
narajoitusten takia, mutta hyvinhän 
siinä kävi. Rajoituksia oli jonkin ver-
ran, mutta onneksi meidän harrastuk-
sessa niitä on ollut helppo noudattaa, 
joten olemme saaneet nauttia hie-
nosta golf kesästä.

Kausi alkoi vasta kesäkuussa Lady 
Captain’s Daylla 7.6. 26 ladya oli 
pelaamassa sokeaa ysiä ja voiton 
vein Tuula Ruuska 21 pisteellä, toi-
sena Heidi Ikonen 20 pisteellä ja 
kolmantena Johanna Brusila 20 pis-
teellä.  Anna Ylänen-Laakso voitti 
lähimmäksi lippua kisan väylällä 9.
10.6. heräteltiin vanhaa perinnettä 
eloon yögolfin muodossa. Mukaan 
varhaiselle aamukierrokselle lähti 10 
henkeä.

28.6. pelattiin perinteinen TawG – 

Aulanko Golf ystävyysottelu 18 rei-
käisenä Tawastilla. Aulanko voitti 
pistein 202, TawG 185. Henkilökoh-
taisen kisan voitti Tuija Herbst pis-
tein 39, toisena Merja Mikkola (AGK) 
38 pistettä ja kolmantena Aulangon 
Ann-Mari Nordenswan 34 pisteellä. 
Lähimmäksi lippua kisan voitti Aulan-
gon Minna Pekarila 3,97 väylällä 11. 
Pisimmän draivin löi Heini Koivun-
iemi Aulangolta.

5.7. kisailtiin ystävyysottelu Messilän 
ja Hyvinkään kanssa. TawG voitti pis-
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tein 248, toiseksi tuli Hyvinkää pistein 
241 ja kolmanneksi Messilä 218 pis-
teellä. Henkilökohtaisen kisan voitti 
Tawastin Sisko Partanen pistein 36.  
Lähimmäksi lippua väylällä 7 tulok-
sella 2,18 m löi Hyvinkään Ulla Väli-
saari. Pisin driven voitti Sisko Partanen. 
Ensi kaudella kisaillaan Messilässä.

11.-12.7. oli vuorossa perinteinen 
Hämeenlinna Lady Open, joka pelat-
tiin lauantaina Tawastilla ja sunnun-
taina Everstillä. Mukaan kahden 
päivän scrambleen lähti 33 paria.
TawG Mesteruuskisat 15.-16.8. (Ylei-
sissä) naisissa osanottajia 4, voiton 
lyönnein 168 vei Marika Ollikka. Nai-
set 60 v. osanottajia 10, voittaja tulok-
sella 183 lyöntiä Riitta Andersin
Naiset 70 v. osanottajia 4, voittaja 
tuloksella 209 lyöntiä Aila Hossi.

18.8. pelattiin 9 reiän ystävyysottelu 
Aulangon Hugolla. Aulankolaiset voit-
tivat vain yhdellä pisteellä 107 – 106. 
Henkilökohtaisen kisan voitti TawG:n 
Riitta Papunen 21 pisteellä. Parhaan 
scratch tuloksen teki myös meidän 
Tuija Herbst 42 lyöntiä.
23.8. kisailtiin Birgitan Maljasta 16. 
kerran 15 ladyn voimin. Kilpailun voitti 
Marjut Suokanto, toiseksi tuli Mar-
ja-Eeva Rintala ja kolmanneksi Anna 
Ehrnrooth.

Naisten kauden päätöskisana 20.9. 
pelattiin kahden hengen scramble. Voi-
ton vei Sisko Partanen ja Kiki Pekarila 
tuloksella 68 lyöntiä, toiseksi samalla 
lyöntimäärällä tulivat Eija Ylänen ja 
Anna Ylänen-Laakso, kolmanneksi 69 
lyönnillä tulivat Maritta Korkia-Aho ja 
Tuula Räsänen.

Birdejä kaudella 2020 eniten onnistui 
tekemään Anna-Maija Mikkotervo 14 
kappaletta.

Tapolan Ollin ohjaama talviharjoittelu 
alkaa Säästöpankki Areenassa viikolla 

1 tammikuussa 2021  keskiviikkoisin 
klo 19:00-20:30. Harjoituspakettiin 
kuuluu 9x 1,5h ryhmäharjoitukset hal-
lissa sekä 1 kerta ulkona viikolla 17 
(säävarauksin). Sisäharjoitukset pide-
tään viikoilla 1,2,3,5,6,7,8,10 ja 11. 

Naistoimikunnassa kaudella 2021 
tulee toimimaan Mirja Toikka, Tuula 

Rantanen, Marja-Eeva Rintala, Tuula 
Räsänen sekä Minna Ikonen allekir-
joittaneen lisäksi. 

Kerätään voimia ja huilataan tämä 
syksy ja talvi ja toivotaan, että golf 
kausi keväällä päästään alkamaan 
mahdollisimman aikaisin. 

Ravintolapäällikön 
viimeinen vuosi 
- Emmin omin sanoin
auden päätteeksi ravintolapääl-
likkö Emmi Wickström jättää 

Tawast Golfin ravintolapäällikön teh-
tävät. Emmi on palvellut asiakkaita 
Tawast Golfissa jo reilusti yli kym-
menen vuotta ja viimeiset kahdek-
san näistä  ravintolapäällikkönä. 
Emmin aikana ravintolan taso on 
noussut hurjasti ja viimeisinä vuo-
sina vieraspelaajien arvioiden 
mukaan Tawast Golfin klubiravin-
tola on vakiinnuttanut paikkansa 
Suomen klubiravintoloiden kärki-
päässä. Iso kiitos Emmille kaikista 
näistä vuosista ja tsemppiä loppusuo-
ralla oleviin opintoihin! Ps. Emmi on luvan-
nut aktivoitua golfin pelaamisessa.

”Pitkään siitä puhuttiin, ja tänä vuonna se vihdoin tapahtui, 
kaikkien aikojen golf kesä. Korona vaikutti positiivisesti pelaaja 
määriin, ja tätä kautta ravintolan asiakas määriin. Takana on 
ravintolan kaikkien aikojen paras kesä. Kiitos siitä kuuluu kaikille 
teille ahkerasti ravintolapalveluita käyttäneille. Kaikkien aiko-
jen kesään on hyvä lopettaa. Yhteentoista vuoteen on mahtunut 
monenlaisia hetkiä, niin hyviä kun huonojakin. Eniten jään kai-
paamaan huikeita työkavereita, joiden kanssa on ehditty kokea 
kaikenlaista. Kiitos kuluneista vuosista. Nähdään kentällä." 

- Emmi

K
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EVERYBODYS’ 2020 PALKINNOT
REIKÄPELIMESTARUUS SCR ”Hennessy Cup” 
1.  Tuomas Nukari
 
REIKÄPELI,  SARJA HCP
1. Juha Harilo

REIKÄPELIMESTARUUS,  
SRC "Hennessy Cup"
1. Tuomas Nukari
 
PERHEMALJA
lahj. Marjaana & Pekka Saares (kiertopalkinto):
1. Kiiliäinen Aki & Linus

SEPON LAUTANEN                    
Caddiemasterit
 
TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(kauden päättyessä alin HCP/ juniori): 
Kerttu Hiltunen    +2,5
 
VUODEN JUNIORI 
(KELLO), lahj. Kellokeskus Laine
Kerttu Hiltunen (mm. SM -pronssi)

VUODEN TSEMPPARI
Jimi Koivisto

Kaikki palkinnot ovat kiertopalkintoja ja 
ne säilytetään klubilla.

 
MESTARUUSKILPAILUT 2020

Miehet A
1. Tuomas Nukari
2. Karri Lehto
3. Antti Ahava

Miehet B
1. Samuel Sjövall
2. Aki Kiiliäinen
3. Timo Ansalahti

Miehet 50 v.
1. Jari Kettunen
2. Tero Hälvä
3. Antero Nukari

Miehet 60 v.
1. Ari Heikkilä
2. Kari Anttonen
3. Kari Lahtinen

KAUDEN 2020 PALKITUT

Nukari Kajanto reikäpeli scr mestaruus.

Kerttu Hiltunen.

Miehet 70 v.
1. Heikki Aaltonen
2. Lauri Lindberg
3. Heikki Vehkaperä
Naiset
1. Marika Ollikka
2. Anu Siira
3. Marjut Suokanto

Naiset 60 v.
1. Riitta Andersin
2. Sisko Partanen
3. Tuija Herbst

Naiset 70 v.
1. Aila Hossi
2. Riikka Lonka
3. Mirja Toikka

Juniorit 18 v. ja alle
1. Jimi Koivisto
2. Vili Ansalahti

Pikkujuniorit par 3
1. Aleksi Salminen
2. Jonny Koskinen
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SUPERETU! VAIN 79€!
Toivottu uutuus nyt myös pelioikeuden haltijoille, Tawast Golfin kausikor-
tilla 2021 pelaavaa saa 5-kentän vaihto-oikeuden itselleen hintaan 79€. 
Pelioikeudella pelaava saa rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain 
vaihtuvalle kentälle 1.5- 30.9.2021 välisenä aikana. Vierailuoikeus on voi-
massa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kentät: Lahden Golf, Hir-
vihaara Golf, Nurmijärvi Golf, Hyvinkää Golf ja Tammer Golf.
Varaa pelioikeutesi sähköpostilla iiro.nurminen@tawastgolf.fi

VIIDEN KENTÄN OSAKASETU: 
Viiden kentän yhteistyön ansiosta osakas voi vierailla ilmaiseksi kuukau-
sittain vaihtuvalla vieraskentällä kaudella 2021. Yhteiskentät ovat Nur-
mijärven Golfkeskus, HyviGolf, Hirvihaara Golf, Lahden Golf ja Tammer 
Golf. Osakas saa rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain vaihtuvalle 
kentälle 1.5.-30.9.2021 välisenä aikana. Vierailuoikeus on voimassa kul-
lekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kuukauden kenttä julkaistaan aina 
edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. Viiden kentän etu koskee osak-
kaita jotka käyttävät itse henkilökohtaisen kausikortin.
Vaihtokentät ovat: Nurmijärvi, Hyvinkää, Lahden Golf, Hirvihaara sekä 
Tammer Golf. Lähtöaikojen varauksessa noudatetaan kunkin kentän vie-
raspelaajien varausehtoja.

Takapihan Tauno!
NYT SE ON JULKISTA, nimesimme 
tämän pikkukaverin Takapihan Tau-
noksi. Saimme keskikesällä uuden 
ahkeran työkaverin klubillemme. Tau-
non! 

Taunon tavoitat takaterassin ja 1. 
teen väliseltä alueelta, ellei kyseinen 
kaveri ole siirtynyt päiväunille. Tähän 
en kuitenkaan jaksa uskoa, sillä 
kyseessä on todella ahkeran oloinen 
kaveri, näin yhden kesän kokemuk-
sen perusteella! 

Tervetuloa ensi kesänä aurinkoiselle 
terassille ihastelemaan kaverin tehok-
kuutta. 

Hole in One 2020
Kaudella 2020 tehtiin 9 kpl holareita Tawastilla. Vaikka kierrosmäärät nousivat vuodesta 
2019 todella paljon, ei tämä kuitenkaan vaikuttanut holareiden määrään. Vuonna 2019 
tehtiin 8 kpl Hole In Oneja. 

31.05.2020 Sinikka Vaittinen Väylä 7
03.06.2020 Timo Naapuri Väylä 7 
02.08.2020 Jari Hyönä Väylä 11
04.08.2020 Saku Mäkinen Väylä 9
29.08.2020 Tomas Kurvi Väylä 7
13.09.2020 Janne Burman Väylä 9
13.09.2020 Jesse Tuominen Väylä 9
28.09.2020 Erik Pelander Väylä 7
11.10.2020 Miika Kilpinen Väylä 11

LähiTapiolan Hole in One -vakuutus  2020. Vakuutus on voimassa Tawast Golfissa pelatuissa kierroksissa peli-
kaudella 2020 ja korvaussumma enimmillään 500€/tapahtuma todellisia kuluja vastaan. Erik Pelander
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TEHDÄÄN YHDESSÄ 
ASIAT HELPOKSI.

Poltinahontie 11   Tehtaankatu 11 
13130 Hämeenlinna   11710 Riihimäki

Puh: (075) 7541 500 (vaihde)
www.hameenkt.fi

TOTAL-kokonaispalvelu

w
w
w
.4
2
.fi



28      |    Tawast Golf ry

• OSAKKAAN VIERAAN GREEN FEE  PUOLEEN HINTAAN
Osakkaan tulee olla itse mukana ko. lähdössä. Max. 3 vierasta kerrallaan 
puoleen hintaan. Edun voi käyttää viisi kertaa kesässä ja etuhinta lasketaan 
18 reiän kierroksesta.

• POLETTIKORTIT ERIKOISHINTAAN

• OSAKKAAT VOIVAT VARATA TIIAIKOJA 14 PÄIVÄÄ ETUKÄTEEN 

• KLUBIRAVINTOLA: Lounasetu: maksa 10 lounasta, saat kaksi ilmaista 
kaupan päälle. Kahvi 1,50€ (norm. 2 €).

• PRO SHOP: Osakaskorttia näyttämällä 10 % alennus pro shop tuotteista. 
(Etu ei koske Titleist ProV1 palloja.)

• VIIDEN KENTÄN OSAKASETU: Viiden kentän yhteistyön ansiosta osakas voi vierailla 
kuukausittain vaihtuvalla vieraskentällä kaudella 2021. Yhteiskentät ovat Nurmijärven Golfkeskus, 
HyviGolf, Hirvihaara Golf, Lahden Golf ja Tammer Golf. Osakas saa rajattoman vierailuoikeuden 
kuukausittain vaihtuvalle kentälle 1.6.-30.9.2020 välisenä aikana. Korona viruksesta johtuen 
syyskuussa vierailu kenttiä on kaksi ja toukokuussa kenttää ei ole olleenkaan. 
Vierailuoikeus on voimassa kullekin kentälle yhden kuukauden ajan. Kuukauden kenttä julkaistaan 
aina edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. Huom! Viiden kentän etu koskee vain osakkaita 
jotka käyttävät itse henkilökohtaisen pelioikeuden (bag-merkki).

• SGKY-etukortti etukortin hinta on 30€ ja kortin voi ostaa Tawast Golfin caddiemasterilta. Kortilla saa  
normaalihintaisesta greenfeestä -50 % alennusta, edun voi käyttää kolme kertaa per kenttä. 
Kentät löytyvät osoitteesta: https://www.suomengolfkentat.fi/palvelut-ja-tuotteet/etukortti.html

Tawast Golfin osakaskortit ovat noudettavissa Caddiemasterilta keväällä 2021. 
Yritysosakkaan tulee ilmoittaa kortin käyttäjät etukäteen sähköpostilla tawast@tawastgolf.fi.
Kortti on osakkaan henkilökohtainen ja se ei siirry pelioikeuden mukana vuokraajalle. 
Osakkaan edut ovat voimassa vain jos osakas itse käyttää pelioikeutensa. Kortteja annetaan 
yksi per osakkeen pelioikeus (A, B=1, C=2, D=3) ja yritykset nimeävät käyttäjänsä kauden alussa, 
muuten kortit nimetään osakasluettelon mukaan. Kortit ovat osakkaiden noudettavissa 
caddiemasterilta. Tawast Golfilla on oikeus muuttaa kortin etuja/ehtoja kesken golfkauden. 
Osakas kortin etuja pyritään lisäämään kauden mittaan ja uusista eduista tiedotetaan kotisivuilla.

KAUDEN 2021 OSAKASEDUT TAWAST GOLFISSA
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Everybody voittajat.

Mimmit golffaa -voittajat.

Kauden ensimmäinen Hole In One, Sinikka Vaittinen.
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Seuran puolelta arvostetuin palkinto on Sepon lautanen ja sen saajan valitsee Tawast Golf Ry:n hallitus. 
Palkinto annetaan ansiokkaasta seuratyöstä.

-

Sepon Lautanen
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Kodinkonehuolto Eräretki Ay
Luukkaankatu 7  13110 Hämeenlinna 

p. 0400 495 965
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Kunhan koronatilanne tästä hellittää… 
Muista, että voit viettää yksityisjuhlat omalla klu-
billa Tawast Golfin hurmaavassa klubirakennuk-
sessa. Oli ne sitten synttärit, häät, pikkujoulut, 
me hoidamme järjestelyt kuntoon. Tawast Golf 
on palvellut asiakkaittaan jo yli 30-vuotta ja yksi-
tyisjuhlien järjestämisestä saatu palaute on ollut 
loistavaa. 

Istumapaikkoja ravintolassamme on n. 60 henki-
lölle. Ravintolakerroksemme on helposti muokat-
tavissa juuri sinun tarpeisiisi. Klubin edustalla voit 
pitää vaikka oman puttikisan.

Muokkaamme asiakkaan tarpeisiin aina sopivan 
kokonaisuuden. Otathan yhteyttä Tawast Gol-
fiin, mikäli sinulla on kysyttävää, niin vastaamme 
mielellämme kysymyksiin ja lisätietokyselyihin. 
Hinnat vaihtelevat henkilömäärän ja tapahtuman 
luonteen mukaan. 

•  Emme peri tilavuokraa yli 30-henkilön 
 tilaisuuksista omilta jäseniltä, mikäli juoma 
 ja ruokatarjoilu otetaan Tawast Golfin kautta. 
•  Tilavuokra ilman tarjoiluja 300€ sis. alv.

Ravintolassamme on A-oikeudet, oma keittiö, 
ainutlaatuiset tilat ja unohtumaton ympäristö. 
Tilan muokkaaminen oman mieltymyksen mukai-
sesti onnistuu varsin helposti. 

Yksityisjuhlat

KYSY TARJOUS 
lauri.manninen@tawastgolf.fi 

044-330 6131 tai 
iiro.nurminen@tawastgolf.fi

040 019 8979
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Golfaamu 2020
Teksti: Lauri Manninen

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, pelimuotona 
bestball ja joukkueita on mukana 
26 kappaletta. Kilpailusarjasta neljä 
osakilpailua pelataan kotikentällä ja 
yksi on suuntautunut Suomen rajojen 
ulkopuolelle tai toiselle kotimaiselle 
kentällä. 

Tänä vuonna viides osakilpailu pelat-
tiin kuitenkin Naantalin Kultarannan 
kentällä, lisäksi golfaamun porukka 
pääsi tutustumaan Turun Aura Gol-
fiin. Tämän kauden osalta finaali-
matka on vielä pelaamatta, johon 
pääsi mukaan rankingin kolme 
parasta joukkuetta. Alustavasti finaa-
limatkalle lähdetään maaliskuussa 
2021.

Finaaliin pääsivät:
1 Hätälä Oy, Pisteet: 63
2 Asianajotoimisto Arguendo: 

Pisteet: 60
3 Hämeen Sanomat: Pisteet: 55

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

-
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Yhteistyökumppanit
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Yögolf Suomi on upea maa ja Tawast Golf 
näyttäytyy todella upeana kesäyön valossa! 

Alla kuvia tapahtumasta johon osallistui 
kymmenkunta pelaajaa. 
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KAVERIKISAT TAWASTISSA

Kysy lisää Iiro.Nurminen@tawastgolf.fi tai 040 019 8979

Tervetuloa viettämään oman työ-, kaveri- tai harrasteporukan kilpailut Tawast Golfissa! 
Uutuutena Top Tracer Range, jolla voit ottaa alkulämmöt kilpailuun. 

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

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€
• Sisältää Top Tracer rangepoletin ennen kilpailua
• Tapahtumavaraukset ilman rajoituksia viimeistään

kolme viikkoa etukäteen
• Saunat + pyyhe sisältyy hintaan    • Kysy myös tarjous golfautoista

Toimisto/palvelupäällikkö
Iiro Nurminen 0400 198 979 iiro.nurminen@tawastgolf.fi

Taloushallinto
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tabermann.fi

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

Kenttämestari
Mika Uutela 040 543 3749 mika.uutela@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
Kari Nylander 040 502 2328 junnut@tawastgolf.fi

Senioritoimikunta
Heikki Aaltonen 0400 480 204 seniorit@tawastgolf.fi

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

Edustuspelaajat
Kalle Ahtiainen 050 420 1629 kalle.ahtiainen@ssab.com

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT
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OP Etelä-Hämeen Private -varainhoitajat palveluksessasi.
Meiltä saat elämäntilanteesi ja tarpeesi huomioivat yksilölliset ja

kokonaisvaltaiset ratkaisut – vakaasti ja vastuullisesti. Henkilökohtainen varainhoitaja 
huolehtii varallisuudestasi ja toimii asiantuntija-apunasi, luotettavasti ja vaivattomasti.

Varaa aika tapaamiseen op.fi/etela-hame tai soita meille 0100 0500.

Tervetuloa!

op.fi/etela-hame

OP Private
Vakaata ja vastuullista varallisuudenhoitoa

* OP on valittu Suomen parhaaksi Private Banking -palveluiden
tarjoajaksi kansainvälisen Euromoney -lehden arvioinnissa 2020.

Euromoney on yksi maailman arvostetuimmista pankki- ja rahoitusalan
lehdistä, joka julkaisee Private Banking – palvelututkimuksen vuosittain.
Tutkimuksessa alan toimijat arvioivat toisiaan taloudellisten mittareiden
perusteella sekä vertailemalla tuotteita ja palveluita.




