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Kiitokset

Kaudesta
Teksti: Vesa Rontu

T O I M I T U S J O H T A J A L T A

J älleen on yksi hieno Tawas-
tin kausi tullut päätökseensä. 
Saimme nauttia hyvistä 
keleistä, hyväkuntoisesta ken-
tästä ja toistemme peli seurasta  

        aina lokakuun loppuun saakka. 
Kentällä on jo tehty paljon talveen ja 
ensi kevääseen valmistavia töitä ja niitä 
jatketaan, jotta kenttä on parhaassa 
mahdollisessa kunnossa heti kevään 
koittaessa. Erityismaininta täytyy antaa 
kilpakentillä pelanneille tawastilaisille, 
jotka niittivät ennätyksellisen määrän 
mitaleita ja menestystä laajalla rinta-
malla. Onnittelut kaikille!

Henkilökuntamme on tehnyt koko kau-
den mahtavaa työtä. Mika on jouk-
koineen tehnyt kentällä valtavan 
työmäärän ja haastavista olosuhteista 
huolimatta pitänyt kentän koko kauden 
hienossa kunnossa. Ravintola on pal-
vellut meitä ja tarjoillut ensiluokkaista 
ruokaa Tarjan johdolla. Ravintola palve-
lun tasosta kertoo saamamme palaute, 
jossa Tawastin ravintola äänestettiin 
Suomen viidenneksi parhaaksi golfra-
vintolaksi yli 80 ravintolaa kattaneessa 
kyselyssä. Iiro toimistossa ja caddie-
masterit Emman johdolla pitivät huolta 
meistä kaikista ja aina hymyssä suin. 
Tuomas Lehtonen hoiti Toptraceria ja 

teki kauden aikana lähes kaikkia töitä 
Tawastissa nurmikon leikkuuta lukuun 
ottamatta. Iso kiitos koko tälle mahta-
valle porukalle, jota ilman emme tulisi 
toimeen!

Viimeisin ja suurin kiitos kuuluu teille 
kentän käyttäjille, tawastilaisille! Te 
teette tämän kaiken mahdolliseksi ja 
pidätte yllä Tawastin mahtavaa klubi-
henkeä! 

Talvi tulee, mutta niin myös seu-
raava kevät ja jälleen uusi hieno golf-
kesä! Odotettavaa on, kun saamme 
heinäkuussa naisten Euroopan par-
haimmiston Tawastille kisaamaan jouk-
kue-EM mitaleista. Vaikka et mitaleista 
haaveilisikaan, on silti nyt hyvää aikaa 
laittaa swingiä kuntoon Pullerin hallilla. 
Näemme ehkä siellä 

Oikein hyvää alkavaa talvea! 

Kauden aikana tehtiin ja nähtiin monen-
laisia ”birdieitä”
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Puheenjohtajan

Corner
Teksti: Jussi Rouhento

P U H E E N J O H T A J A L T A

lisessa ajanvarauksessa olleiden lähtö-
jen kierrosmäärämme oli noin 33.000. 
Kahtena edellisenä vuonna kierros-
määrät olivat ennätystasolla noin 
38.000 kierrosta. Tällä on lähes suora 
vaikutus myös peliaikojen saatavuu-
teen. Jäsenistön ja osakkaiden etujen 
parantaminen sekä laskenut kierros-
määrä luonnollisesti edesauttavat läh-
töaikojen saatavuutta. Vastaavasti 
pienemmät ihmismäärät vaikuttavat 
muiden palveluiden kuten esimerkiksi 
ravintolan asiakas- ja rahavirtoihin.

Golfliiton uusi puheenjohtaja vali-
taan lauantaina 26.11.2022 pidettä-
vässä liittokokouksessa. Tawast Golf 
Ry on myös liittokokouksessa edus-
tettuna täydellä (3) äänellä. Seurana 
Tawast on siis sen verran iso jäsen-
määrällä mitattuna, että saa myös 
isoimman mahdollisen äänimäärän ja 
sitä kautta mielipiteensä esiin osana 
suomigolfia. Hakijoita puheenjohta-
jan tehtävään oli kaikkiaan kuusi ja 
valitun puheenjohtajan nimi ei vielä 
tätä kirjoitettaessa ole selvillä. Kausi 
on kaksivuotinen ja maksimissaan 
puheenjohtaja voi sääntöjen mukaan 
jatkaa tehtävässä kolmen kauden ajan. 
Edellinen puheenjohtaja Hanna Harti-
kainen on toiminut tehtävässä ansiok-
kaasti täydet kuusi vuotta. 

Samassa kokouksessa päätetään myös 
golfliiton jäsenmaksusta. Vuosikausia 
samana olleet jäsenmaksut ovat nou-
supaineen alla samaan aikaan kun 
jäsenseuroilta tulee kärkkäitäkin kan-

Y
ksi hieno Tawastin golf-
kausi on taasen saatu 
päätökseen. Vuosi sitten kir-
joitin kuinka silloinen kausi 
jäi mieleenpainuvaksi kilpai-

lullisen menestyksen ansiosta. Nyt tar-
kasteltuna kilpagolfin anti Tawastille 
oli monella mittarilla vielä edellistäkin 
kautta menestyksekkäämpi. Golfseura 
on todellakin paljon muutakin kuin kil-
pagolf, mutta menestyvät kilpailijat 
ovat näkyvässä roolissa ja hienoja esi-
merkkejä seuransa muille pelaajille ja 
golfin pariin mieliville tuleville tawas-
tilaisille.

Tawastin jäsenmäärä on nyt hyvin 
lähellä samaa kuin se oli vuotta aikai-
semmin. Toki luontaista vaihtuvuutta 
oli jonkin verran (lopulta +19 jäsenen 
verran) ja jäsenmäärämme on 1459 
jäsentä. Suomen Golfliitolla jäsengol-
fareita on 154.415. Pudotusta edelli-
seen kauteen 2.760 (-1,8 %). Vertailun 
vuoksi voidaan todeta koko Suomen 
jäsenmäärän kasvaneen vielä viime 
vuonna lähes 9.000 jäsenellä. Kovien 
covidin tuomien kasvuvuosien jälkeen 
nyt vahvistettua jäsenmäärää voidaan 
pitää lajin hyvänä puolustusvoittona.

Tawastin jäsenmäärä muuttui siis posi-
tiivisessa mielessä vastavirtaan suh-
teessa koko Suomen golfiin. Pidän 
jäsenmääräämme edelleen melko 
sopivana, kun sen suhteuttaa kier-
rosmääriin mitä Tawastissa pelataan 
kauden aikana. Niin sanotusti omat 
pelaavat meillä verraten paljon ja viral-
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nanottoja hinnannostoista pidättäy-
tymiseen. Jos tai kun aikanaan nämä 
Golfliiton jäsenmaksut hyvistä syistä 
nousevat, tullee se lähtökohtaisesti 
näkymään myös yksittäisten jäsenten 
seurojen jäsenmaksuissa. Tämän lisäksi 
yleisen taloustilanteen ja erityisesti 
inflaatiotason johdosta kustannuspai-
netta myös Tawastin jäsenmaksuun 
on olemassa. Sen suuruudesta päättää 
vuosittain alkuvuodesta pidettävä seu-
ran vuosikokous.

Tawast Golf Ry:n vuosittaisista huo-
mionosoituksista arvostetuin palkinto 
on Sepon lautanen ja sen saajan valit-
see seuran hallitus. Palkinto annetaan 
Tawast Golfin eteen tehdystä ansiok-

kaasta seuratyöstä. Sepon Lautasen 
kaudelta 2022 sai Tawastin ravintolan 
henkilökunta. Loistavasta palvelusta 
ja iloisesta meiningistä todella välittyy 
hyvä mieli jäsenistölle ja muille asiak-
kaille.

Tuomas Nukari jatkoi loistavia esityk-
siin 2022 kaudella ja sai huikean pelin 
tuloksena Pickala Golfista mukaansa 
kotimaisen amatöörigolfin kruunuista 
suurimman eli miesten lyöntipelin 
suomenmestaruuden. Mahtava suori-
tus ja Tupe saa nimensä legendaaristen 
edellisvuosien voittajien listan jatkoksi. 
Edelliset aikuisten sarjojen tawastilai-
set lyöntipelin SM-voittajat ovat olleet 
Juha Selin (1992) ja Hanna-Riikka Kui-

tunen nyk. Ilkka (1997). Kilpailumenes-
tyksellä mitattuna kausi oli siis seuralle 
kaikkien aikojen paras. Tawastin Tuu-
lien muissa artikkeleissa lisää näistä 
saavutuksista.

Viime talvea pidettiin yleisesti yhtenä 
hankalimmista golfkenttien talvehti-
misen suhteen. Kenttäkohtaiset erot 
olivat isoja, mutta yleistäen talvi jää-
poltteineen kohteli Etelä-Suomen 
kenttiä kovalla kädellä. Kentänhoi-
dollisesti viime talvesta on yritetty 
ottaa oppia. Toivotaan lempeää kun-
non talvea ja toivotetaan kenttämestari 
Mikalle joukkoineen tsemppiä myös 
talvikauden kentänhoidollisiin tehtä-
viin. 



6      |    Tawast Golf ry

Palvelupäällikön

Päiväkirja
Teksti: Iiro Nurminen

P A L V E L U P Ä Ä L L I K Ö L T Ä

M
ukava 3. kausi, vaikka 
selvästi edellisiä kau-
sia hiljaisempi. Olihan 
ensimmäinen kauteni 
nykyisessä roolissa kui-

tenkin koronavuosi 2020. Siihen huu-
maan tuskin koskaan enää päästään, 
kisat oli täynnä väkeä, ravintolan tuot-
teet meni kaikki kaupaksi, pro shoppi 
ostettiin tyhjäksi. Toisaalta koronavuo-
sina oli tiiaikoja huonosti saatavilla, tälle 
kaudelle tiiaikoja oli 5000 (!!!) enemmän 
kuin vuonna 2021. 

Ja ois se vanhana hienoo, 
et voisin tarinan kertoo
Ja kyllähän golfkentillä tarinoita riittää. 
Hienoa olla tekemässä ja kuulemassa 
näitä tarinoita teidän kanssa. Tältä 
kesältä jää mieleen Midien SM-kulta 
ja Mestisten hienot voittokamppailut 
monessa eri sarjassa. Ensi kesänä taas 
uudet tarinat, voittajat sekä muut met-
kut. Mestiksiin tähdätään Juvosen Har-
rin kanssa uusilla kuviolla, mutta tästä ei 
hiiskuta nyt enempää. 

Kiitos kaudesta
Tawastin Caddiemasterit ovat vuodesta 
toiseen aivan huippuja! Tänä vuonna 
Emma, Lauri, Oskari, Oona, Ellen Ja Tude 
olivat meidän ykkösketjuna. Iso kiitos 
kaikille kuluneesta ja todennäköisesti 
jatketaan taas osan kanssa ensi kesänä 
töiden merkeissä, ja kaikkien kanssa 
golfin merkeissä! 



ABLOY® OS 
Yksi järjestelmä 
turvallisuuden hallintaan
ABLOY OS -järjestelmällä hallitset avaimia, lukkoja, 
kulkemista, kiinteistöjä sekä turvallisuuden kannalta 
kriittisiä kohteita ja järjestelmiä yhden selainpohjaisen 
käyttöliittymän kautta.

ABLOY OS on järjestelmä kriittisen infrastruktuurin, kiinteistöjen 
turvallisuuden ja liikkumisen ekosysteemien hallintaan. Sen 
avulla hallitset turvallisuuden kannalta kriittisiä tekijöitä ja reagoit 
reaaliaikaisesti yllättäviinkin tilanteisiin. Suomessa kehitetty ABLOY 
OS muuntuu ketterästi tarpeidesi mukaan ja on valmis vastaamaan 
myös tulevaisuuden haasteisiin.

AINA AJAN TASALLA 
Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä ja 
paikallinen ohjelmistotuki tekevät 
OS-järjestelmästä tur vallisen ja 
huolettoman tulevaisuuden valinnan. 

AVOIN & INTEGROITUVA 
APl-rajapinnat mahdollistavat moni-
puoliset integraatiot myös kolmansien 
osapuolten jär jestelmiin kuten HR- 
järjestelmiin, rikosilmoitti miin ja 
paloturvajärjestelmiin. 

MODULAARINEN & SKAALAUTUVA 
Ohjelmistomoduuliensa ansiosta järjes- 
telmä skaalautuu ominaisuuksiltaan 
sujuvasti niin kulunvalvontaan, elektro- 
mekaanisen lukituk sen hallintaan kuin 
langattomiin lukijoihin.

VAIVATON & VISUAALINEN 
Selainpohjainen käyttöliittymä ei vaadi 
erillis tä asennusta tai ylläpitoa, ja rooli- 
ja aluepoh jainen logiikka helpottaa 
päivittäistä hallintaa.

Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna      puh. 010 311 2820      hameenlinna@lukkoluket.fi lukkoluket.fi

Ota yhteyttä myyjiimme:

Pasi Rantamäki
Myyntipäällikkö
pasi.rantamaki@lukkoluket.fi
p. 050 472 2008

Riku Karlén
Projektipäällikkö
riku.karlen@lukkoluket.fi
p. 050 525 8927
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suuksista, joita haluaisimme uudella 
kapteenilla olevan. Tämän jälkeen 
aloimme kerätä listaa mahdollisista 
kandidaateista. Iloksemme saimme 
todeta, että meidän rankingissa ykkös-
vaihtoehto, Jussi Luokomaa, suostui 
tehtävään. Uskon, että saamme Jus-
sista mainion kapteenin, jolla on taas 
tuoreita ajatuksia Tawastin kehittämi-
seen! Toivotan Jussille kaikkea hyvää 
kapteenin hommiin. 

Mielestäni Tawast Golf on Suomen 
paras golfyhteisö ja meillä on kaikki 
mahdollisuudet tehdä siitä vielä 
parempi. 

Kapula siirtyy

Seuraavalle
Teksti: Heikki Kajanto

K A P T E E N I L T A

V
uonna 2017 otin vastaan 
Tawast Golfin kapteenin 
tehtävät ja nyt on aika siir-
tää kapula seuraavalle. 
Viisi vuotta on mennyt 

nopeasti ja paljon on tapahtunut. 

Kapteenin työtehtäviin on kuulunut 
mm. aloittelijoiden opastaminen, gol-
fetiketin kouluttaminen, seuraottelui-
den ja Juhannus Golfin järjestelyt sekä 
Tawast Golfin turvallisuussuunnitel-
man luominen. Tämä seuratyö on ollut 
todella antoisaa ja kiitän kaikkia tawas-
tilaisia hyvistä keskusteluista ja positii-
visesta asenteesta. 

Yksi asia, jossa erityisesti haluaisin jät-
tää pysyvän perinnön Tawastiin, on 
pelinopeus. Vaikka asiasta ei veden-
pitävää tilastoa olekaan, on selvää, 
että pelinopeus on Tawastissa paran-
tunut viime vuosina. Tähän tarvitaan 
kaikkien tawastilaisten ponnistelua 
ja yhteistyötä. Näen realistisena, että 
tulevaisuudessa kaikki 18 reiän kier-
rokset Tawastissa pelataan alle neljän 
tunnin.

Valintaprosessi uudeksi kapteeniksi 
aloitettiin viime kesän lopulla. Teimme 
yhdessä Vesa Ronnun ja Jussi Rou-
hennon kanssa listan niistä ominai-
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Kausi

2022
Teksti: Lauri Inovaara

C A D D I E M A S T E R I L T A

T
alvi tekee tuloaan jo hyvää 
vauhtia ja ainakin koti-
maan kenttien osalta mai-
lat siirtyvät talviteloille. 
Caddiemasterin näkö-

kulmasta kausi oli jälleen mitä mai-
nioin. Caddiemaster Emma täytti 
head caddiemasterin saappaat juuri 
niin hyvin kuin osasimme odottaa 
ja kauden alussa joukkoomme liitty-
nyt Oona otti homman haltuun kuin 
vanha tekijä. Omalta osaltani kausi jäi 
sekä teidän palvelemisen, että omien 
pelienkin osalta hieman vajaaksi, kun 
heinäkuussa Tawastin viheriöt vaihtui-
vat Parolan metsiin aloittaessani varus-
miespalveluksen, ja paikkaajakseni 
remmiin liittyi juuri reserviin siirtynyt 
Oskari. Alkusyksystä kokoonpanomme 
sai vielä yhden päivityksen, kun Emma 
ja Oskari suuntasivat kohti korkeakou-
luopintoja, ja tiskin taakse saimme 
vanhan tuttumme Tuomaksen sekä 
uuden cädärin; Ellenin. 

Alkukauden ajan oli jälleen ilo palvella 
hyväntuulisia ja aina niin mukavia 
tawastilaisia. Viikonloppuvapailla klu-
billa pelaajan roolissa käydessä sama 
energia välittyi läpi koko kauden. Te 
pelaajat olette syy, miksi Tawastille on 
aina mukava tulla, oli kyseessä sitten 
työpäivä tai pelipäivä. Koko caddie-
master-tiimi kiittää loistavasta golf-
kaudesta ja toivottaa mukavaa talvea 
jokaiselle tawastilaiselle! 

Nähdään taas ensi kesänä! 

Caddiemasterin näkökulmasta 
kausi oli jälleen mitä mainioin.
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Taas on kausi 

Saatu pakettiin.
Teksti: Mika Uutela

K E N T T Ä M E S T A R I L T A

T
ästä kaudesta jäi mieleen 
koko eteläsuomea kiusan-
nut talvi. Talvituhoja oli 
lähes kaikilla kentillä.
Pakkasta ja lämmintä vuo-

rotellen, siitä ne ongelmat sitten alka-
vat. Me rikoimme jäätä parhaamme 
mukaan, jotta heinä saa happea ja sen 
myötä mahdollisuudet selvitä talvesta 
paranevat.

Kun talvesta selvittiin, niin kevään 
oikukkaat olosuhteet haastoivat uudel-
leen kylvöä. Suora lainaus eräältä kent-
tämestarilta; alkukesä koleaa ja kuivaa, 
sitten hellettä, niin siemenen itäminen 
mahdotonta. Tawast golf säästyi kui-
tenkin täydelliseltä talvituholta ja vihe-
riöt kuntoituivat.

Kesän aikana rakennettiin esim. istu-
tusalueita 14 väylän alueelle.

Nyt on syksyn töiden vuoro. Tehdään 
ilmastuksia ja ruiskutuksia. Jotain huo-
noja kohtia on korjailtu siirtonurmella 
ja toivotaan sen juurtumista ennen tal-
vea.

Ensikauden toiveena on teiltä pelaa-
jilta kentän kunnioitus. Tarkoitan alas-
tulojälkien korjausta, bunkkereiden 
haravointia, divottien paikalleen lait-
toa, kulkematta jättämistä viheriön ja 
bunkkerin välistä. Ja kaikkea muuta 
ihan perus juttua. 

Kentänhoitajille kiitokset hyvästä 
työstä kaudella 2022.
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Ammattitaitoista
huoltopalvelua
Eräretkeltä
Pesulakoneiden huolto,
korjaus ja myynti. 
Taloyhtiöt ja yritykset.

Meiltä myös 
kodinkonehuolto,
siivouslaitehuolto,
suurkeittiölaitehuolto
ja ilmalämpöpumput.

Kodinkonehuolto
Eräretki Ay
Luukkaankatu 7
13110 Hämeenlinna
0400496965
www.eraretki.fi



ja enemmän. Visuaalinen ilme on iso 
asia ja tietynlainen käyntikortti, mikä 
jää vierailijoiden mieleen. Toivotaan, 
että kesän EM-kisat päästäisiin pelaa-
maan aurinkoisessa kelissä niin kenttä 
ja ulkoasu on silloin aivan parhaimmil-
laan. Laitetaan toki myös kädet ristiin, 
että tulisi suotuisampi talvi kuin vii-
meksi, jotta saamme kentän viimeisen 
päälle kuntoon EM-kisoihin.

Yksi viime kesän mieleenpainuvim-
mista hetkistä oli Antti Ahavan ja Tuo-
mas Nukarin taisto jatkorei’illä Tawast 
Golfin mestaruuskisojen A-ryhmän 

Ikimuistoinen

Kausi
Teksti: Jussi Luokomaa

K I L PA I LU TO I M I KU N N A LTA

Jussi Luokomaan upea swingi.

G
olfkausi 2022 on tullut 
päätökseensä ja on aika 
niputtaa kulunut sesonki 
kilpailutoiminnan, ja 
vähän muunkin osalta. 

Kesän avauskisa pelattiin 7. touko-
kuuta Members Only scramblen mer-
keissä ja kilpailuun osallistui 35 paria 
mikä oli puolet vähemmän mitä samai-
sessa kisassa edellisvuonna. Alkukau-
desta pelaajamäärät noin yleisesti 
ottaen jäivät ohuiksi ja tämä näkyi 
myös kilpailijamäärissä. Onneksi trendi 
muuttui juhannuksen jälkeen ja pelaa-
jia riitti kisoissa varsin mukavasti. 

Ensi kesänä Tawast Golfilla on edes-
sään hieno haaste, kun Naisten EM-
kisat pelataan rakkaalla kentällämme. 
En epäile hetkeäkään, ettemmekö suo-
riutuisi urakasta jälleen mallikkaasti. 
Referenssejä hyvin järjestetyistä isom-
mista kisoista löytyy Tawastista vuosien 
varrelta monia. Vapaaehtoisten panos 
tulee jälleen olemaan suuressa roo-
lissa, joten kaikki apu nuorilta ja vart-
tuneemmilta jäseniltä otetaan vastaan.

Olen ilolla seurannut, miten maise-
mointiin kentällä sekä klubin pihapii-
rissa panostetaan nykyään enemmän 
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voitosta. Siinä oli kaksi fiksua her-
rasmiestä vastakkain ja lopulta näy-
tös päättyi Ahavan upeaan birdieen 
väylällä numero 10. Onnittelut vielä 
Antille upeasta ja ansaitusta voitosta. 
Toki vähintään yhtä suuret onnittelut 
Tuomakselle Suomen mestaruudesta, 
mikä oli todella ainutlaatuinen juttu. 
Miettikää, että Suomen paras amatöö-
rigolfari miehissä on tawastilainen!

Pidän siitä, kuinka paljon nuorten alle 
30-vuotiaiden pelaajien määrä on kas-
vanut kentällämme. Tämä myös näkyy 
golfautojen lisääntyneessä käytössä, 
mutta se ei ole keneltäkään pois, niin 
kauan kun etikettiä kunnioitetaan. 
Nuorten pelaajien lisääntyminen on 
ihan kansallinen ilmiö, mikä sai alkunsa 
ensimmäisenä ”korona-kesänä” 2020. 
Onneksi korona siis toi jotain positiivis-
takin tullessaan.

Tämä jää allekirjoittaneen viimeiseksi 
tekstiksi Kilpailu- ja tasoitustoimi-
kunnan vetäjänä, koska kesällä 2023 
puhaltaa uudet tuulet. Haluan kiittää 
toimikuntamme jäseniä sekä kaikkia 
tawastilaisia näistä kuluneista vuosista. 
Kilpaileminen ja siihen liittyvä kult-
tuuri on edelleen voimissaan, vaikka 
se vähän on vuosien varrella muutta-
nutkin muotoaan. Kaiken A ja O on se, 
että me pelaajat viihdymme kentällä 
ja golf on jatkossakin hauskaa. Tawast 
Golfissa on puitteet kunnossa ja hen-
kilökunta viimeisen päälle. Tähän kun 
vielä yhdistetään poikkeuksellinen 
klubihenki, niin ei voi olla kuin ylpeä 
omasta seurastaan. Ei silti jäädä lepää-
mään laakereilla, vaan tehdään ensi 
vuodesta vielä parempi. Henkilökohta 
ja toimikunnat tekevät sen eteen var-
masti kaikkensa ja kaikki palaute toi-
minnan kehittämiseksi otetaan ilolla 
vastaan. 

Kiitos kaudesta 2022 ja oikein 
hyvää talven odotusta teille kai-
kille.
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Juniorit  

Kausi 2022
Teksti: Antti-Jussi Järvinen

J U N I O R I TO I M I KU N N A LTA

TAMMENTERHOT: 
Maanantaisin klo 17.30-18.30. 
Alle 12-vuotiaille junioreille, joilla jo 
hieman kokemusta golfista. 
Hinta 175€ talvikausi.
 
STARTTIRYHMÄ: 
Keskiviikkoisin klo 17.30-18.30. 
Alle 12-vuotiaille, uusille ja vähän 
aikaa golfia pelanneille junioreille. 
Hinta 150€ talvikausi. 
Ohjaajavetoinen ryhmä.
 
NUORISORYHMÄ: 
Tiistaisin klo 17.00-18.30. 
Nuorille suunnattu ryhmä,  
13-20 vuotiaille.  
Hinta 175€ talvikausi. 
 
HAASTAJAT: 
Tiistaisin ja torstaisin klo 18.30-20.00. 
Hinta 300€ (2 kertaa viikossa), 175€ 
jos haluaa osallistua vain 1 kerran vii-
kossa. Useamman vuoden harrasta-
neille junioreille.

KILPARYHMÄ: 
Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00-18.30. 
Hinta 300€ (2 kertaa viikossa), 175€ jos 
haluaa osallistua vain 1 kerran viikossa. 
Kilpailuihin tähtääville junioreille.

Kaikkien ryhmien kaudet alkavat vii-
kolla 46, mutta siten, että marraskuu 
ja hieman joulukuuta harjoitellaan 
omatoimisesti. Valmentajat hyppäävät 
mukaan viikolla 50 ja ovat mukana kau-
den loppuun asti. Marraskuun aikana 
on mahdollista ja jopa suositeltavaa 
käyttää valmentajien opetuspalveluita 
yksityisesti tai vaikka pienellä ryhmällä. 

Harjoitukset ovat pääsääntöisesti 
Säästöpankki Areenan Golfhallissa. 
Mukaan harjoituksiin sisäliikuntavaat-
teet, juomapullo ja omat mailat. Mah-
dollista saada myös mailat lainaan 
harjoitusten ajaksi. Harjoitusmaksu 
sisältää kulkukortin Golfhalliin, jolla 
pääsee harjoituksiin, mutta myös oma-
toimisesti harjoittelemaan silloin kuin 
haluaa. 

ILMOITTAUTUMISET RYHMIIN
a-j@hmlgolfjuniorit.fi tai puhelimitse 
0407522212. Ilmoita juniorin nimi, ikä, 
seura ja sähköposti yhteydenpitoa var-
ten. 
Jos et ole varma mihin ryhmään sinun 
tulee ilmoittaa itsesi tai juniorisi, niin 
seurojen Pro:t neuvovat mielellään: 

AGK Juha Hakulinen
Puh. 050 4004 560, 
juha.hakulinen@umasport.fi tai 

TAWG Olli Tapola
Puh. 044 3244 343.
olli.tapola@tawastgolf.fi,  

MUUT KYSYMYKSET 
sähköpostilla osoitteeseen 
a-j@hmlgolfjuniorit.fi tai 
puhelimitse 040 7522 212. 

TAWAST GOLF JA AULANGON GOLFKLUBI  
JATKAVAT YHTEISILLÄ JUNIORIRYHMILLÄ  

MYÖS TÄNÄ TALVENA. 
TÄLLE TALVELLE ON TARJOLLA SEURAAVAT RYHMÄT:
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N A I S T O I M I K U N N A L T A

Naiset

Kausi 2022
Teksti: Petriina 

Punkari-Mäkiaho

T
awastin naiset Pistivät 
tuulemaan Tawast Gol-
fin naispelaajien kauteen 
2022 mahtui enemmän ja 
vähemmän kilpailullisia 

pelipäiviä ja illanviettoja, pelitaitojen ja 
sääntötietämyksen harjoittamista, ystä-
vyysotteluita ja peliretki vieraskentälle. 

Golfkevät käynnistyi huhtikuun 
lopussa Keski-Suomen alueen golfnai-
sille Teamsissa järjestetyllä sääntökou-
lutuksella. Toukokuun alussa pääsimme 
pienryhmissä PGA Pro Olli Tapolan 
oppiin naisille pidetyillä swingi-, lähi-
peli- ja peliopetustunneilla. Kauden 
avaustapahtuman vietimme 6. touko-
kuuta Toptracer-lyöntianalysaattoriin 
tutustuen ja pallonkaaria opetuksen 
kera tulkiten. Kilpailun makuunkin koti-
kentällä pääsimme toukokuussa Lady 
Captain’s Dayn ja aulankolaisia vastaan 
pelatun ystävyysottelun merkeissä.

Kesäkuussa Marttojen ja Tawast Golfin 
yhteistyössä järjestämässä Kohdataan 
kentällä -pariscramblessä sai valita kil-
pailemisen ja muutoin vain pelaami-
sen väliltä, ja tapahtuma houkutteli 
kentälle 33 joukkuetta, mukana myös 
miehiä. Koko Suomi golffaa -naisten 
teemapäivää vietimme kesäkuun puo-
livälissä klubin tarjotessa naisjäsenille 
Toptracer-harjoittelua kuohujuoman 
kera. Täydenkuun golfissa 14. kesä-
kuuta aamuneljältä startatessa kenttä 
näyttäytyi tavallisuudesta poiketen. 
Perinteiset kolmoisklubiottelut Hyvin-
kään Golfia ja Messilä Golfia sekä 

Espoon Golfseuraa ja Aura Golfia vas-
taan pelasimme heinäkuussa. Hyvin-
käältä tuomisina oli pronssisija, mikä 
kirkastui voitoksi kotona espoolaisia ja 
turkulaisia vastaan pelatussa ottelussa. 
Joukkuereikäpeli aulankolaisten vie-
raana päättyi tappioon, kuten kauden 
muutkin kohtaamiset, mutta mukavaa, 
että tämäkin kilpailumuoto toteutui 
hämeenlinnalaisseurojen naisten kes-
ken tällä kaudella. 

Tawast Golfin ja Aulanko Golfin naistoi-
mikuntien jo 12. kerran järjestämään 
kaksipäiväiseen Hämeenlinna Lady 
Openiin 9.-10.7.2022 osallistui 60 kilpai-
lijaa. Heinäkuussa teimme peliretken 
muutaman vuoden koronatauon jäl-
keen; Vierumäelle suuntautunut päivän 
retki täyttyi hyvissä ajoin, ja 32 ladya 
lounasti ja pelasi Classic- ja Cooke-ken-
tillä. Syntyipä retkellä hole-in-one:kin!

Elokuussa kohtasimme Aulanko Gol-
fin naiset ystävyysottelussa Hugolla 
sekä kilpailimme Tawast Golfin mesta-
ruuksista naisten sarjassa, naiset 60 v- 
ja naiset 70 v-sarjoissa. 

Perinteisestä Birgitan maljasta kilvoit-
telimme pistebogeyna 4. syyskuuta 
24 naisen voimin. Ensimmäistä kertaa 
pelattu Iltaysitys (9 reikää 9.9.), mata-
lan kynnyksen pariscramble, keräsi 
mukavasti uusiakin naisten tapahtu-
mien osallistujia. 

Naisten kauden päätöstä vietimme 
kolmen mailan kilpailuna pelaten 25. 
syyskuuta. 

Tapahtumarikas kausi on takana, ja 
uuden suunnittelu jo käynnissä; alkuun 
talviharjoittelun osalta. Olli Tapolan 
talviharjoitteluryhmät kokoontuvat 
viiden opetuskerran verran Säästö-
pankki-areenalla keskiviikkoisin 4.1.-
1.2. ja 15.2.-15.3.2023. Tarkemmat 
tiedot talviharjoitteluun ja tulevaan 
kauteen liittyen löydät Tawast Gol-
fin kotisivujen Naiset-osiosta, Tawas-
tin Ladyt Facebook-ryhmästä sekä 
kuvien muodossa Instagramista. Muis-
tamme naisjäseniä myös sähköposti-
viestein muutaman kerran kaudessa, 
joten päivitäthän sähköpostiosoitteesi 
NexGolfissa kuntoon, ellet viestejä 
aikaisemmin ole saanut. 
 

Kaudesta 2022 kiittäen ja hyvää 
loppuvuotta toivottaen.

Tawastilla EGS:ää ja AG:ta vastaan pelatun 
klubiottelun voittajajoukkueessa pelasivat 
(vasemmalta) Kati Kajanto, Emma Kajanto, 
Anna Ylänen-Laakso, Minna Inovaara, Petriina 
Punkari-Mäkiaho, Tiina Warvas, Liisa Pakka-
nen ja Kristiina Lahti.
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M
iten näitä vuosia ver-
taa? Kuka arvostaa 
mitäkin? Se täytyy 
kyllä todeta, että ei 
ollut vuosi 2022 seni-

oreiden osalta hiukkaakaan heikompi 
kujin edelliset pari vuotta, ainakaan 
minun mielestäni. Tässä lyhyt kertaus 
menneeseen. Pidemmät versiot ovat 
olleet jo nettisivuilla kunkin tapahtu-
man jälkeen.

Maajoukkuepaikkoja kaksi, Heikit Vete-
läinen M 50 ja Vehkaperä M 75. Kova 
yhdistelmä tuo HV:). Juha Selinille SM 
sarjassa M 60 rp ja hopeaa samassa 
sarjassa lp. SM sarjassa M 75 joukkue 
ja pronssia samassa sarjassa lp Heikki 
Vehkaperälle. Kauden ranking-listalla 
M 75 scr Heikki Vehkaperä 3. ja allekir-

joittanut 5. Vaikeaa pistää enää parem-
maksi. Kovat haasteet ensi vuodelle.

Seuraottelut
Perinteiset seuraottelut Kotkan, Kur-
kin ja Nurmijärven kanssa käytiin vaih-
televalla menestyksellä. Kotka ja Kurk 
hävittiin vieraissa, Nurmijärvi voitet-
tiin kotona. Ei siis mitään uutta sillä rin-
tamalla. Kotivoitoihin nämä mittelöt 
usein päättyvät.

Kaupunkiottelu 
Hämeenlinna – Hyvinkää Käytiin nyt 
vuorostaan Kytäjän uudemmalla ken-
tällä. Kotikentän taika piti täälläkin, 
kiertopalkinto jäi sille tielle. Ensi vuon-
na otetaan takaisin kun pelataan Ta-
wastilla.

10 seuraa
10 seuran ottelu oli vuorossa Vieru-
mäellä Cook-kentällä. Aulankolaiset 
taisivat yllättyä hiukan itsekin. Viime 
vuoden sija 10 vaihtui sijaksi 1. Hie-
noa peliä koko porukalta. Tawastilai-
set sijoittuivat tutusti keskivaiheille eli 
sijalle 6.

Viikkokisat
Viikkokisoja saatiin taas pelata ihan 
normimäärä eli 3 Hugolla, 3 Everstillä ja 
6 Tawastilla. Keskimäärin noin 80 pelaa-
jaa per kisa tekee yhteensä lähes 1 000 
suoritusta. Onhan se melkoinen liikun-
tatapahtuma. Yksittäisiä pelaajia lähes 
150, aika isoista joukoista puhutaan. 
Voitot menivät tänäkin vuonna tawas-
tilaisten hyväksi 5-3. Naisissa Aulanko 
jyrää, vain yksi sarjavoitto meille mutta 
miehissä kaikki voitot kotiin!

Ryder Cup
Loppukauden Ryder Cup-tapahtuman 
maisemana oli Eversti. Menneinä vuo-
sina tätä kisaa on Tawast hallinnut, 
mutta nyt aulankolaiset olivat sisuun-
tuneet. Ensimmäisen päivän jälkeen 
tilanne oli vielä tasan, mutta toisena 
päivänä aulankolaiset laittoivat ison 
vaihteen päälle. Lopputulos 9 – 6 ei jätä 
sijaa jossitteluille. Kiertopalkinto vuo-
deksi aulankolaisten ihailtavaksi. Ensi 
vuonna Tawastilla yritetään palauttaa 
meidän hoteisiin.
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Senioreiden

Kausi 2022
Teksti: Heikki Aaltonen

S E N I O R I TO I M I KU N N A LTA



  Tawastin Tuulet   1 / 2022         |        19  

Omat kisat
Senioreiden omaan reikäpeliin osal-
listui vain 13 pelaajaa. Näin vähää ei 
ole ollut koskaan aikaisemmin. Viime 
vuonna jo kyselin uusia ideoita asian 
korjaamiseksi, mutta aika hiljaista on 
sillä rintamalla ollut. Onko senioreilla 
jo liikaa tapahtumia vai eikö aisa vain 
kiinnosta? En tiedä. Tällaisella mää-
rällä kisaa ei oikein kannata järjestää. 
Ei anna oikeaa kuvaa. Joka tapauksessa 
tällä kertaa voiton nappasi Veikko Vuo-
risto. Finaalissa vastassa oli viikkokiso-
jen kaksoismestari Peter Arnsted, joten 
Veikko on varmasti tyytyväinen luvuin 
3/1 päättyneeseen otteluun.

Senioreiden omaan päätöskisaan saa-
tiin mukan 56 pelaajaa. Sopiva määrä 
eli neljällä jaollinen joukkuekisaa-
kin ajatellen. Pelissä Juha Selin pelasi 
brutto 70, jollaista tulosta ei näissä 
karkeloissa ole ennen nähty. Voitto 

scr-sarjan! Huono ei ollut pb-kisan 
voittajankaan tulos. Sirpa Teno keräsi 
43 pistettä 16:lla väylällä ja kaksi väylää 
nollille! Sillä lailla! Joukkuekisan voitto 
meni teamille Ritva Saarenkanta, Eija 
Ylänen, Mikko Lario ja Teuvo Mölsä.
Talviharjoittelu päästiin toteutta-
maan nyt hiukan eri muodossa. Oli 
kuuden hengen pienryhmiä, jolloin 
henkilökohtaista opastusta saatiin 
tehokkaammaksi. Hyvän vastaanoton 
sai tälläkin kertaa. Harkitaan jatkossa 
samaa reseptiä.
Kevätmatkailun pariin ei päästy 
korona-tilanteen vuoksi vieläkään. 
Suunnitelmat ovat kuitenkin tallessa, 
samoin yhdyshenkilö matkailualalla, 
joten jokohan ensi keväänä? Asiasta 
tulee lisätietoa nettisivuille vielä tämän 
vuoden aikana. Kannattaa käydä silloin 
tällöin vilkaisemassa.
Kentän valvontaa suoritettiin seniorei-
den toimesta edellisten vuosien tapaan. 

Kenttäyhtiöltä siitä saatu korvaus aut-
taa kattamaan mm. seuraotteluiden 
kulut sekä osallistumismaksut SM-kisoi-
hin. Siis varsin merkittävä asia. Onneksi 
vapaaehtoisia on riittänyt runsaasti, 
joten kukaan ei varmasti rasitu liikaa.

Olisikohan tässä kaikki tärkeimmät tai 
ainakin ne asiat, jotka ovat parhaiten 
muistissa. Kiitokset kaikille touhuissa 
tavalla tai toisella kauden aikana 
mukana olleille. Ilman runsasta avus-
tajajoukkoa näistä hommista ei tule 
mitään. Ensi vuoden suurtapahtuma 
on naisten joukkue -EM tapahtuma 
Tawastilla. Silloin kysytään venymistä! 
Uskon vahvasti, etä selviämme siitäkin 
kunnialla. 

Pysykää terveinä ja pitäkää kunnos-
tanne huolta. Samoin kuin läheisis-
tänne!
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Edustuspelaajat

Kausi 2022
Teksti: Kalle Ahtiainen

E D U S T U S P E L A A J A T

K
ausi 2022 on nyt laitettu 
pakettiin Tawastin ken-
tällä. On siis aika katsoa 
taustapeiliin ja summata, 
miten mennyt kausi edus-

tuspelaajien osalta meni. 

Kevät 2022 oli erittäin haasteellinen 
monille golfkentille ja kenttien kunto 
alkukaudesta ei ollut ihan parhaimmil-
laan. Tästä aiheutui omat ongelmansa 
myös kilpagolfille, ja muutamien kiertu-
eiden kevään ensimmäiset osakilpailut 
jouduttiinkin peruuttamaan. Kaikista 
kevään hankaluuksista huolimatta 
kausi 2022 saatiin vietyä loppuun var-
sin onnistuneesti ja seuramme edustus-

pelaajat pokkasivat useamman hienon 
palkinnon kauden aikana.

Mennyt kausi
Mennyt kausi alkoi varsin upealla 
tavalla, kun Karri Sahla sijoittui ensim-
mäisessä Mid Tourin osakilpailussa 
Alastarossa M-40 sarjassa upeasti kol-
manneksi. Jatkoa menestykselliseen 
kevääseen tuli heti perään Mid Tourin 
yleisen sarjan osakilpailussa Rönnäsissä. 
Siellä edustuspelaajamme valtasivat 
useamman kärkipään sijan. Kilpailussa 
Tuomas Nukari sijoittui jaetulle toiselle 
sijalle, Karri Sahla oli neljäs, Henri Nylan-
der kuudes ja menestystä täydensi vielä 
Jonne Eerola sijoittuen sijalle 14.

Vuonna 2022 seuramme sai myös 
uuden mestarin A-sarjassa, ja sitä myö-
den myös hallitsevan mestarin park-
kipaikan kylttiin ilmestyi uusi nimi. 
Mestaruuskilpailut saivat arvoisensa 
lopun, kun kolmen kierroksen jälkeen 
tasatuloksissa olivat Antti Ahava ja Tuo-
mas Nukari. Mestaruustitteliä lähdettiin 
siis ratkomaan uusintaan. Ensimmäi-
sellä uusintareiällä molemmat pelaajat 
näyttivät taitavaa osaamistaan ja kilpai-
lun ratkaisu meni puttikilpailuksi. Tällä 
kerralla Tuomas missasi oman birdiensä 
ja Antti upotti oman muutaman metrin 
birdiensä, joten seura sai uuden mesta-
rin A. Ahavasta! Antti sai kunnian olla 
ensimmäinen seuramme mestari, jolle 
luovutettiin päättäjäisissä myös hieno 
mestaruussormus.

Onnea Antti, pääsit mukaan meidän 
mestarien joukkoon…

Reikäpelimestari
Myös reikäpelimestari saatiin vih-
doin loppukaudesta ratkaistua. Finaa-
lissa paremmuudesta taistelivat Jonne 
Eerola sekä Henri Nylander. Kauden 
2022 reikäpelimestaruuden voitti Henri 
Nylander. 

Tuomas Nukari. 
Kuva Juha Hakulinen     



Midin joukkue Suomen mestarit vuonna 2022

Kauden tavoitteet
Kaudelle 2022 edustuspelaajilla oli 
tavoitteena saavuttaa henkilökohtai-
nen SM-mitali sekä ottaa kauan jah-
dattu Mid Tourin SM-joukkuemitali. 
Edellä mainituista tavoitteista ensim-
mäinen täyttyi, kun 16. heinäkuuta 
Tuomas Nukari oli huimassa vireessä 
tehden Suomen mestaruuskilpailun 
viimeisenä päivänä mm. neljälle vii-
meiselle reiälle birdiet päätyen kilpai-
luissa yhteistulokseen -15 (71, 67, 69 ja 
66). Tällä loistavalla pelillä Tupe sai kun-
nian nostaa mestaruuspokaalin ilmaan. 
Onnittelut Tuomas vielä kerran koko 
edustusjoukkueen puolesta!

Mid Tour
Syyskuun puolessavälissä kisattiin koti-
kentällämme Mid Tourin joukkue SM-
mitaleista. Tätä kilpailua oli odotettu 
joukkueen sisällä jo jonkin aikaa, sillä 
muutamana edellisenä kautena mitali 
oli karannut joukkueelta aivan viime 
metreillä. Tänä vuonna kotikentällä oli 
tarkoitus laittaa ihan kaikki peliin ja 
napata se mitali. Kilpailu lähtikin ”teli-
neistä” niin kovaa, että yksikään jouk-
kue ei yksinkertaisesti pysynyt perässä. 
Vaikka tulos tulee joukkueena, niin 
esiin on nostettava Tuomas Nukarin 
ja Karri Sahlan parina pelattu Bestball-
tulos ensimmäisenä kilpailupäivänä. 

Tätä tulosta sopii koittaa lähteä paran-
tamaan… Tupe ja Karri pelasivat Tawas-
tin tulokseen -11 ollen jo tuloksessa -6 
NELJÄN pelatun reiän jälkeen. Koko 
Tawastin joukkue teki selvän etumat-
kan muihin jo ensimmäisenä kilpai-
lupäivänä, eikä siitä enää luopunut 
koko kilpailun aikana. Näin Tawast Gol-
fin joukkue voitti Suomen mestaruu-
den ja saavutti toisenkin asettamamme 
tavoitteen kirkkaimmalla mahdollisella 
tavalla.

Oli iso kunnia saada olla tämän joukku-
een kapteenina. Tämä oli joukkue isolla 
J:llä! Kiitos ja onnea Aleksi Seppänen, 
Henri Nylander, Ville Kuronen, Tuomas 
Nukari, Jonne Eerola ja Karri Sahla!

Kiitos kaikille kaudesta ja nähdään 
talviharjoittelun merkeissä

Jatkoa menestykselliseen kevääseen  
tuli heti perään Mid Tourin yleisen 
sarjan osakilpailussa



TawG:n mestaruuskilpailut 19.-21.8.2022 tulokset
MIEHET A
1. Antti Ahava......75 | 745 | 685 | 217 ( uusintareikä)
2. Tuomas Nukari ..........................675 | 755 | 755 | 217
3. Santtu Malin ...............................735 | 745 | 755 | 222

NAISET
1. Petriina Punkari-Mäkiaho ................ 915 | 955 | 186
2. Raika Laine .........................................925 | 1005 | 192
3. Varpu Talvirinne .................................. 995 | 995 | 198

MIEHET B
1. Timo Ansalahti .................................... 775 | 825 | 159
2. Santtu Pekarila .................................... 845 | 815 | 165
3. Jukka-Pekka Tuomenoja .................. 825 | 835 | 165

NAISET 60
1. Riitta Andersin..................................... 885 | 885 | 176
2. Kiki Pekarila ........................................1005 | 945 | 194
3. Auli Ruokonen ...................................1015 | 975 | 198

MIEHET 50
1. Heikki Juonala ..................................... 885 | 825 | 170
2. Timo Mattila ......................................... 875 | 875 | 174
3. Rami Laaksonen ................................. 885 | 925 | 180

NAISET 70
1. Merja Miettinen .................................. 985 | 945 | 192
2. Tuula Räsänen ..................................... 995 | 975 | 196
3. Marjut Viitasalo .................................1055 | 985 | 203

MIEHET 60
1. Antero Nukari ...................................... 875 | 815 | 168
2. Ari Heikkilä ........................................... 855 | 875 | 172
3. Jari Kettunen ....................................... 865 | 875 | 173

MIEHET 70
1. Heikki Vehkaperä ............................... 835 | 865 | 169
2. Raimo Ahtiainen ................................. 845 | 915 | 175
3. Lauri Lindberg ..................................... 895 | 875 | 176

JUNIORIT 18v ja alle
1. Eeli Riihimäki .....................................1045 | 835 | 187
2. Aapo Hettula .....................................935 | 1095 | 202
3. Joni Setälä........................................ 1155 | 1135 | 228

JUNIORIT 12v ja alle
1. Aaron Järvinen ..........................................................100
2. Jonny Koskinen .........................................................106
3. Ilmari Turunen ...........................................................111

TOPIN JUNIORIPOKAALI 
(alin tasoitus ) 0,6 Vili Alatalo / Veikko Hiltunen

VUODEN JUNIORI  
(Kellokeskus Laineen kiertopalkinto) Veikko Hiltunen

VUODEN TSEMPPARI  
(juniori ) Max Tiitola

PERHEMALJA 
lahjoittanut Marjaana & Pekka Saares (kiertopalkinto): 
mestarit 2022, Anna ja Vesa Rontu (finaali Tuija ja Arto Engbom)

KAUDEN 2022 PALKITUT
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Seuran puolelta arvostetuin palkinto on Sepon lautanen ja sen saajan valitsee Tawast Golf Ry:n hallitus. 
Palkinto annetaan ansiokkaasta seuratyöstä.
Tänä vuonna Sepon lautasella palkittiin koko ravintolan henkilökunta. Palkinnon vastaanotti Ravinto-
lapäällikkö Tarja Luhtavaara, palkinto tuli Tarjalle täydellisenä yllätyksenä sillä Tarja oli juuri valmistele-
massa jälkiruokapöytää, kun palkintoa jaettiin. Ravintolassa työskenteli kaudella 2022: Ravintolapäällikkö 
Tarja Luhtavaara, Marjo Harjula,  Juliana Ruotsalo, Ellen Kähkönen, Miia Virta, Mira Laulajainen, Meri Put-
konen ja Sirpa Teno. 
- Tarja Luhtavaara oli otettu tunnustuksesta. Tarja kiitteli kaikkia työkavereita ja sanoi, että kivojen ihmis-
ten kanssa on kiva tehdä töitä. Kiitos jo tässä vaiheessa kaudesta klubiravintolan asiakkaille!
Palautteissa klubiravintolamme on aivan suomen kärkeä, vieraspelaajien palautteissa helposti top-10 
paremmalla puolella ja omien jäsenten palautteissa 10-15 paikkeilla. Erityisesti monipuolinen ja kattava 
lounas saa kiitosta palautteisssa, hyvän juomatarjonnan lisäksi. 
Mestaruuskilpailujen palkinnot (3. parasta) ovat noudettavissa Caddiemasterilta. 

SCR REIKÄPELI 
Hennesy Cup, voittaja 
Henri Nylander (finaali Jonne Eerola)

HCP REIKÄPELI 
Lasse Riihimäki (finaali Peter Arnsted)

SEPON LAUTANEN 
Ravintolan työntekijät
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KAUDEN 2022 Hole - in - onet
Kaudella 2022 onnistuttiin 10 kertaa 
holarissa! Ja palattiin normaaliin 6-10 
holaria kaudessa rytmiin, kun kaudella 
2021 tehtiin vain 4 holaria, vaikka kier-
rosmäärät olivat aivan huipussaan. 
Kauden ensimmäisestä vastasi Mirja 
Toikka ja viimeisestä Markku Myyryläi-
nen, molemmat kotikentällään. 

MIRJA TOIKKA tawg 25.6. väylä 14
MIIKKA PYHÄRANTA (PGH) 3.7. väylä 7
HANNU SAARINEN tawg 18.7. väylä 11 
KARI NYLANDER tawg 27.7. väylä 14  
MARIKA OLLIKKA tawg  29.7. väylä 7
KAIJA RUOTSALAINEN (YSG) 30.7. 
väylä 7
ANTTI LINNA Erg 13.8.2022 väylä 9 
TIMO ORKOLA 20.8.2022 
SAKARI HARJUKETO 31.8. Väylä 9
MARKKU MYYRYLÄINEN 1.9.

Timo Orkola Hole-in-oneHannu Saarinen Hole-in-one

Eemli Kero Hole-in-one
Kari Nylander Hole-in-one

PELIOIKEUS 2023 
 Varaa jo nyt pelioikeus  

ensi kesälle 2023,  
tarjous hintaan 790€. 

Tarjous voimassa 31.12.2022 asti 
tai niin kauan, kuin peli oikeuksia 

on tarjolla. Tarjous sisältää 
10-koria palloja  

Toptracer rangella. 
Kortin saat caddiemasterilta  
heti varauksen yhteydessä. 

Pelioikeus laskut lähtevät alku-
vuodesta 2023. Maksun voi  

suorittaa osamaksuna 133,6€/kk. 

 Varaa pelioikeus sähköpostitse: 
tawast@tawastgolf.fi
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HALLIN KÄYTTÖMAKSU ON 79 euroa.  
Käyttömaksulla voi harjoitella lähes rajoituksetta marraskuun alusta huhtikuulle 

saakka. Käyttömaksu laskutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella.

Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainkortilla.  
Jäsenet, joilla on avainkortti edelliseltä kaudelta, voivat aktivoida korttinsa  

talvikaudeksi ottamalla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon 
(ma–pe klo 9.00–15.00) puh. 03 621 2558.  

Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta,  
Kiekkoritarinkuja 3 a http://hmlliikuntahallit.fi/

Myös kaikilta aikuisten ryhmävalmennukseen osallistuvilta jäseniltä peritään  
talviharjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka avainta ei ole aktivoitu/hankittu. 

HALLI ON AVOINNA MARRAKUUSTA HUHTIKUUHUN PÄIVITTÄIN 
Ryhmäopetustunneille ilmoittaudutaan NexGolfiin,  

lisätietoja Olli Tapolalta puh. 044 324 4343 

LISÄTIEDOT HALLIN KÄYTÖSTÄ, AJO-OHJEET ja HALLIN VARAUSKALENTERI  
LÖYTYVÄT OSOITTEESTA www.tawastgolf.fi 

Talviharjoittelu sisähallissa 
talvikausi 2022–2023
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Tawast Golfin missio
Tawast Golf on kehittyvä ja  

uudistuva golfyhteisö,  
jonka jäsenyys ja omistajuus  

on arvostettua.

Tawast Golfin strategia 2022-2026
Tawast Golfille on tehty strategia vuoteen 2026 saakka. 

Strategia on koko yhteisön yhteinen, niin henkilökunnan, jäsenten,  
kuin osakkaidenkin. 

Strategiaa tehtäessä on otettu huomioon näkökulmia 

Tawast Golf ry:n ja TG&CC Oy:n kannalta, sekä tietysti huomioitu kentän käyttäjien,  
jäsenten ja osakkaiden tarpeet.

Strategiset painopistealueet
OSAKKUUS ON PARAS TAPA PELATA TAWASTISSA 

• Parhaiten peliaikoja ja edullisin tapa pelata 
• Erinomaiset osakkaan edut Tawastissa ja yhteistyöken-

tillä 
• Osakkeen omistamisestä haluttua ja riskitöntä

KENTÄN JA PALVELUIDEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 
• Kentän kunnon kehittäminen 

• Kentän käyttäjät keskiössä 
• Monipuolinen ja laadukas palvelukokonaisuus

TAWAST GOLF PARAS PAIKKA HARRASTAA 
• Seuratoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen 

• Matalalla kynnyksellä mukaan toimintaan 
• Laadukkaat pelaamisen ja harjoittelun mahdollisuudet 

harrastajasta kilpapelaajaan 
• Harrastajan polku vasta-alkajasta aktiivipelaajaksi

VAHVA TALOUS 
• Talouden pitäminen vakaalla pohjalla 

• Investoinnit ja peruskorjaukset tehdään pääsääntöisesti 
tulorahoituksella



Tawast Golfin visio
Visio on olla Tiilaakson halutuin golfyhteisö

Tawast Golfin arvot
YHTEISÖLLISYYS 

• Ainutlaatuinen klubihenki  
• Pelaajat ja henkilökunnan huomioiva  

toimintatapa

LAATU 
• Palvelukokonaisuus  

• Ensiluokkainen asiakaskokemus

JATKUVUUS 
• Olosuhteiden parantaminen  

• Kehittyminen ja uudistuminen

VASTUULLISUUS 
• Turvallisuus  

• ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen

AVOIMUUS 
• Viestintä

  Tawastin Tuulet  2 / 2022     |        27  

Ladykapteeni Petriina Punkari-Mäkiaho, petriina@makiaho.fi, puh. 040 520 4344

Joni Myllymaa myllymaa.joni@gmail.com, 040 455 7640



28      |    Tawast Golf ry

 .äjättirY
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 .emmelo em
 aj tiksir nämälesytiry emmennuT
 ,emmädeit iskiS .teduusillodham

 .testivrat aiskutuukav ätim

 .alleloup allamaS

 Lue palveluistamme lahitapiola.fi/yritys 

neniänikseK aloipaTihäL :tajaojratnulevlaP  
,töithyeula naloipaTihäL ,öithysutuukav  

.öithysutuukavikneH neniänikseK aloipaTihäL  
neniänikseK :teskutuukavekälE  

 .olE öithysutuukavekäleöyT

YHTEISTYÖKUMPPANIT
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