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Uuden

Kauden äärellä
Teksti: Vesa Rontu

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

T untuu, että viime kau-
desta ja kentän sulke-
misesta on kulunut vain 
hetki ja jo nyt uusi kausi 
on käsillä. 

Talvi meni sittenkin aika nopeasti, 
vaikka vielä muutama viikko sitten 
kenttä näytti enemmän joulupukin 
maalta kuin golfkentältä. Mika jouk-
koineen on talven aikana tehnyt val-
tavasti töitä, jotta kenttä olisi meille 
parhaassa mahdollisessa kunnossa. 

Näin keväisin lämmittävän auringon 
lisäksi hienointa on nähdä lumen 
alta paljastuvaa vehreyttä.

Keväällä korviimme kantautui ikäviä 
uutisia, kun kuulimme perustajajä-
senemme Lars Krogiuksen poisme-
nosta. Hänen aloitteestaan Tawast 
Golf aikanaan rakennettiin Katis-
ten Kartanon maille, josta meitä on 
muistuttamassa muistolaatta klubin 
viereisessä kivessä. Muistamme Las-
sen ystävällisenä ja kaikki huomioon 
ottavana ihmisenä. Tawast Golf ottaa 
kiitollisena ja lämmöllä osaa läheis-
ten suruun.

Teemme parhaillaan Tawastin stra-
tegiaa tuleville vuosille. Tawast Golf 
haluaa olla kehittyvä ja uudistuva 
golfyhteisö, jonka jäsenyys ja omis-
tajuus on arvostettua. 

Pidämme tulevaisuudessakin huolta 
jäsenistä, osakkaista, henkilöstöstä 

ja kentän kehittämisestä unohta-
matta vaikutustamme ympäristöön.

Tulevallakin kaudella kentällä näh-
dään varmasti paljon pelaajia ja 
iloisia ilmeitä. Toivon näkeväni teitä 
kentällä nauttimassa pelaamisesta 

ja ravintolamme erinomaisista anti-
mista, sekä lyömässä entistä kau-
niimpia kaaria uudessa Toptracer 
lyöntisimulaattorissamme. n

Oikein hyvää alkavaa kautta!
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Palvelupäällikön

Päiväkirja
Teksti: Iiro Nurminen

P A L V E L U P Ä Ä L L I K Ö L T Ä

K esä tulee ja kevät kii-
reet alkavat kentän 
avaamisen lähestyessä. 
Hämmästyttävän hie-
noa, kuinka innokaita 

me golfarit olemme keväällä. Meille 
klubina ja yhtiönä se on tietysti lois-
tava juttu. Kiitos kun olette! Tapahtu-
mien elinvoimaisuus näkyy ja kuuluu, 
kun järjestämme perinteisiä tapah-
tumia ja joitain uusiakin aina silloin 
tällöin. Mielellämme kuuntelemme 
teidän palautteita ja luemme jäsen-
palautteita, joita pelaaja ensin palve-
lun kautta meille tarjoatte.

Keväällä ihmiset ovat iloisina ja käy-
vät juttelemassa klubilla, kävelyllä 
kentällä arvioimassa kuinka loistavaa 
jälkeä loistava työkaverini Mika työka-
vereineen on tehnyt. Tämä kuvastaa 
meidän hienoa yhteisöä joka on yli 
30-vuoden aikana rakentunut, pide-
tään siitä kiinni, ainakin teen omalta 
osaltani näin parhaani mukaan.

Odotan, että tästä kolmannesta kau-
destani Tawast palvelupäällikkönä 
tulee yhtä kiireinen, kuin kahdesta 
edellisestäkin. Eniten kesältä odotan 
scramblekisoja kavereiden kanssa, 
golfaamun osakilpailuja sekä rentoja 
range iltoja Toptracerilla. 

Erittäin iloinen olen meidän caddie-
master porukasta, jonka palvelun-
taso ja valmius kuunnella asiakkaita 
on erittäin korkealla kansallisesti ver-
tailtuna. n
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Viimeinen kausi kapteenina -

Perusasioiden äärellä
Teksti: Heikki Kajanto

K A P T E E N I L T A

S ain kunnian aloittaa 
Tawast Golfin kapteenina 
vuonna 2018. Sanoin 
tuolloin, että sopiva pituus 
tälle pestille voisi olla viisi 

vuotta. Nyt kun viides kapteenikausi 
lähtee käyntiin, olen edelleen samaa 
mieltä. Tämän kauden jälkeen on 
aika vaihtaa kapua ja samalla saa-
daan varmasti taas uutta virtaa ja 
ajatuksia Tawastin toimintaan. 

Eräs työkaverini joskus sanoi suun-
nitellessamme yrityksen prosesseja, 
että ”peruspelillä pääsee pitkälle”. 
Tämä on hyvä periaate ja se sopii 
myös omaan virkaani Tawastissa. 
Ajattelin pyhittää viimeisen kaptee-
ni-kauteni tiettyjen perusasioiden 
äärellä. Haluaisin painottaa turvalli-
suus- ja etikettiasioita ja uskon, että 
näiden perusasioiden kertaaminen 
on hyödyllistä. Perusasiat, joita tulen 
painottamaan ja viestimään ovat:

Nämä kahdeksan kohtaa ovat var-
masti kaikille aktiivisille golffareille 
tuttuja asioita, mutta silti usein näistä 
lipsutaan. Perusasioiden muistuttami-
nen niin aloittelijoille kuin kokeneille-
kin pelaajille on tarpeen. Haluaisin 
myös todeta, että kaikkia näitä asi-
oita voidaan viestiä hyvässä hen-
gessä ja pilke silmäkulmassa. Näin 
tästä kokonaisuudesta jää positii-
vinen sävy ja koko homma kääntyy 
Tawast Gofin eduksi pönkittämään 
klubimme jo muutenkin vahvaa seu-
rakulttuuria. n

Oikein hyvää golfkautta kaikille!

1. Pallon putoamisjäljet griinillä
2. Lyöntijälkien paikkaus
3. Bunkkerien haravointi
4. Kenttähenkilökunnan turvallisuus
5. Fore-huuto
6. Turvallisuushavaintojen tekeminen
7. Pelinopeus
8. Tervehtiminen golfkentän alueella
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Kohdataan uudet tuulet

Hymyssä suin
Teksti: Emma Kajanto

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

T uleva kesä tuo uudis-
tuksia myös caddiemas-
terien kokoonpanoon, 
kun uusina caddiemas-
tereina tulevana kesänä 

aloittavat Oona Jäntti ja Oskari 
Kuisma. Tuttujakin kasvoja klubilla 
näkee, sillä minä ja Lauri Inovaara 
jatkamme tänäkin kesänä Hämeen-
linnan parhaassa kesätyössä. 

Koska Tawastiin tulee jatkuvasti uusia 
työntekijöitä ja uusia pelaajia, niin 
nimeäisin yhdeksi tärkeimmäksi asi-
aksi ystävällisen kohtaamisen. Koh-
dataan vanhat tutut sekä uudet 
tuttavat samalla ystävällisellä asen-
teella. Toivotetaan jokainen uusi 
työntekijä ja pelaaja lämpimästi ter-
vetulleeksi meidän mahtavaan gol-
fyhteisöön. Tawast Golf on tunnettu 
lämminhenkisestä ilmapiiristään. 
Pidetään siitä tänäkin vuonna kiinni. 

Klubin tunnelma ja ystävälliset koh-
taamiset ovat ensiarvoisen tärkeitä 
golfiin tutustujille. ”Golfperheeseen” 
syntyneiden ja lajia intohimoisesti 
rakastavien on ymmärrettävä, että 
on olemassa yhtä monta tapaa har-
rastaa golfia kuin on pelaajiakin. n
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K ausi 2022 on täällä 
tuoden kierroksia ja 
kilometrejä Tawastilais-
ten arkeen.

Joillakin talvikausi on jatkunut ulko-
mailla lempeämpien olosuhteiden 
kentillä, ja toisilla taas kotoisan Suo-
men talviharjoitteluhalleissa.

Viimekaudesta lyönti on ehkä hie-
man päässyt ruostumaan tai ainakin 
se paras terä on saattanut hautautua 
talven lumikinosten alle odottamaan 
kevätauringon vapauttavia säteitä.

Ensikierroksille lähtiessä viimeistään 
huomaa miten äkkiä voi vire kadota 

Rennosti

Rangelta kentälle
Teksti: Tuomas Lehtonen

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

ja lämmittely kannattaakin suorittaa 
jo ennen peliä eikä vasta kentällä.
Putti- ja chippigreenin lisäksi rannan 
harjoitusalue sekä tietysti kaksi lyön-
tirangea tarjoavat loistavat puitteet 
hioa lyöntiä.

Uusi Toptracer range antaa erittäin 
tarkkaa dataa. Pituuden lisäksi saat 
tietoa nopeudesta, lähtökulmasta 
sekä lyönnin tarkkuudesta. Kaikki jää 
ilmaisen sovelluksen avulla muistiin 
mobiililaitteeseen myöhemmin muo-
kattavaksi statistiikaksi.

Toki Toptracerille voi tulla vain lyö-
mään ilman kirjautumisia järjestel-
mään, mutta suosittelen sovellusta, 

jotta voit osallistua kauden mittai-
siin kilpailuihin tai yksittäisiin tapah-
tumiin.
Tänä vuonna palvelen teitä mah-
dollisimman paljon Toptracer Range 
katoksessa. Juoma-automaatin li säk-
 si henkilökunnan paikalla oltaessa 
on mahdollisuus ostaa kevyttä syö-
mistä sekä laadukkaita virvokkeita.

Nyt on hyvä aika tulla kokeilemaan 
uutta kokemusta ja jopa tuoda ystä-
viä mukaan tutustumaan lajiin 
nimeltä virtuaaligolf. n
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Kevät tulee.

Onneksi.
Teksti: Mika Uutela

K E N T T Ä M E S T A R I L T A

T änään lunta on 34 cm 
keskellä ykkösväylää. 
No, onhan se laskenut 
viikossa yhdeksän sent-
tiä.

 
Syksyllä toivoin, ettei talvea tulisi 
ollenkaan. Eipä toive toteutunut, 
päinvastoin. Marraskuun 22. päivä 
satoi kuusisenttinen lumipeite, joka 
aurattiin pois. Sen jälkeen näyttikin 
oikein hyvältä, oli kunnon pakka-
set ja maa jäätyi ennen lumentuloa. 
Juuri näin pitikin käydä.

Talven tuska
13. tammikuuta kaikki kuitenkin 
muuttui. Lämmin föhntuuli ja sen 
päälle vesisadetta, joka meni lumesta 
läpi. Nyt tilanne oli se, että viheriön 
pinnalla oli kaksi senttiä jäätä ja sen 
päällä kymmenen senttiä lunta.

Siitä se taistelu jäätä vastaan sitten 
alkoi: aurauksia ja jään rikkomista, 
jotta heinä saisi happea.

Täytyy muistaa, että Tawastin vihe-
riöistä valtaosa on kylänurmikkaa, 
joka ei kestä jään alla kuin muuta-
mia viikkoja. Kun vielä muistetaan, 
kuinka paljon tänä talvena on sata-
nut lunta ja kuinka paljon on läm-
pötila vaihdellut ja sen myötä jäätä 
muodostunut, töitä on todella riittä-
nyt myös talvella.

Se taistelu on jatkunut maaliskuun 
viimeisille päiville saakka. Toivotaan 
parasta, jne.

Talven aikana ruopattiin vesiesteitä 
väyliltä 1, 10, 18, 16 ja 17. Vesies-
teiden pinnalla oli noin kaksikym-
mentäsenttinen jää, joka hankaloitti 
jonkin verran ruoppaustöitä. Samoin 
teki runsas lumentulo.

Myös muutamia huonokuntoisia 
ja varjostavia puita on kaadettu. 
Keväällä istutetaan sitten taas uusia 
tilalle. Viheriöiden kannalta vähän 
parempiin paikkoihin vain. Pituus-
merkittyjä linnunpönttöjä on myös 
tulossa väylien reunapuihin.

Tulevan kesän kenttätyöntekijät ovat 
samoja kuin ennenkin – ja hyvä niin. 

TopTracer -lyöntikatos avataan heti, 
kun rangen pallot saadaan koneella 
kerättyä ja pestyä. n
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Tehdään golfista sujuvampaa

Hauskuutta unohtamatta
Teksti: Jussi Luokomaa

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

Jussi Luokomaan upea swingi.

O len pelannut vajaat 
parisataa golfkenttää 
elämäni aikana, enkä 
ole missään törmän-
nyt niin lyhyisiin väy-

lien välisiin siirtymiin kuin Tawast 
Golfissa. Harvalla kentällä on myös 
niin erinomaisesti sijoiteltu range, 
kuin meillä. Nämä asiat kun yhdis-
tää miellyttävään, sopivassa määrin 
katvealueilta karsittuun golfkenttään, 
voi vaan todeta, että Tawast Golf on 
yksi Suomen miellyttävimmistä ja 
parhaimmin suunnitelluista golfken-
tistä. 

Tawastiin ei vaan kyllästy, koska 
kenttä on myös sopivassa määrin 
haastava ja ennen kaikkea vaihte-
leva. Tuoreessa Golflehden kenttä-
rankingissa Tawast Golf oli äänestetty 
sijalle 50. Kunhan rakas kenttämme 
saadaan viheriöiden osalta muuta-
man vuoden takaiselle tasolle, niin 
kotiseuramme on varmasti lähellä 
Suomen top kahtakymmentä. Var-
maa on, että kenttämestarimme tii-
meineen tekee kovaa työtä ympäri 
vuoden tämän asian edistämiseksi.

Tawast Golf on suosittu seura ja jäsen-
määrä huitoo jo puoltatoista tuhatta. 
Viime kesänä pelattiin muutama kil-
pailu, joissa osanottajamäärä oli 
lähellä kahtasataa. Käsittämätön 
määrä, kun alkaa ajattelemaan tar-
kemmin. Tämä on tietysti erinomai-
nen asia, koska se todistaa mikä 
vetovoima erityisesti rennoilla parikil-

pailuilla nykyään on. Tuollaiset osan-
ottajamäärät luovat vääjäämättä 
myös sen riskin, että suurella osalla 
kilpailijoista kierroksesta tulee tuskas-
tuttavan pitkä. Tämä on aina monen 
asian summa, mutta on selvää, että 

sujuvan pelaamisen huomioimisessa 
meillä on vielä parantamisen varaa. 
Itse asiassa aika paljonkin.

Reipas eteneminen, jatkuva tilan-
teiden ennakointi, lyöntiin valmis-
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tautuminen sillä välin kun toinen on 
lyömässä sekä honorista luopuminen 
ovat asioita, joita kannattaa tosis-
saan pohtia. Olemme kavereiden 
kanssa pelanneet jo vuosia sillä men-
taliteetilla, että se lyö joka on valmis 
eikä ”hunöörejä” tunneta. Kannattaa 
kokeilla tätä niin kutsuttua ”ready 
golfia”! Myös puttilinjojen aikaa vievä 
mittaileminen on joskus melko tur-
haa. Usein suoritus on parempi, kun 
sen tekee päättäväisesti ja reippaasti. 
Monta tärkeintä asiaa voi tehdä sillä 
välin, kun pelikaverit tekevät suori-
tustaan. Kun golfbuumi kukoistaa ja 
kentät ovat täynnä, nousee sujuvan 
pelaamisen merkitys korkeaksi.

Golfin säännöt ja tasoitusjärjestelmä 
ovat kokeneet melkoista turbulens-
sia viime vuosina, mutta pelkästään 
hyvään suuntaan. Monilta osin inhi-
millistetyt säännöt suosivat nyt enem-
män pelaajaa. Henkilökohtaisesti 
pidän siitä sääntömuutoksesta eni-
ten, jossa maila saa vesiesteessä 
koskettaa siellä olevaa kasvillisuutta 
ilman pelkoa rangaistuslyönnistä. 
Ehkä tämä kertoo jotain myös alle-
kirjoittaneen pelin tasosta. Myös 
voimassa oleva tasoitusjärjestelmä 
on totuudenmukaisempi ja kertoo 
pelaajan tason melko paikkaansa 
pitävästi. Varsin hyviä uudistuksia siis 
molemmat.

Suosittelen suuresti kokeilemaan 
Tawast Golfin rangella olevaa Top 
Traceria. Tämä modernia teknolo-
giaa hyödyntävä konsepti on helppo-
käyttöinen, viihdyttävä, koukuttava, 
mutta ennen kaikkea hyödyllinen! Vii-
meiset 15 vuotta olen vihannut ran-
gella lyömistä, mutta kaikki muuttui 
viime kesänä, kun menin ensimmäi-
sen kerran Top Traceriin. Löysin itseni 
hämmästyttävän usein lyömästä pal-
loja rangelle ja seuraamalla kierteitä, 
pituuksia ja muuta statistiikkaa. Myös 
sadeiltoina tehdyt, noin tunnin mit-

taiset täydet kierrokset St. Andrewsin 
Old Coursella olivat mukavaa vaihte-
lua arkeen. Tawastissa tulemme ensi 
kesänä varmasti hyödyntämään tätä 
hienoa sovellusta eri tavoin, myös kil-
pailujen muodossa. Stay tuned!

Tawast Golfin reilun 30 vuoden taival 
on ollut ainutlaatuinen. Tätä tekstiä 
kirjoittaessa sain suru-uutisen Tawast 
Golfin ”Grand Old Man” Lars Kro-
giuksen poismenosta. Muistelen ”Las-
sea” aina herrasmiehenä ja erityinen 
muisto liittyy ensimmäiseen vuo-
teeni Tawast Golfin jäsenenä vuonna 
1993, kun pääsin pelaamaan kol-

men herrasmiehen kanssa 9 rei-
kää ollessani 12-vuotias. Ryhmässä 
minun lisäkseni olivat Lars Krogius, 
Seppo Nenonen sekä ”Suli” Lonka. 
En ehkä kuulunut joukkoon, mutta 
herrat ottivat nuoren juniorin hie-
nosti ryhmäänsä mukaan ja antoivat 
vähän vinkkejäkin. Vaikka siis pela-
sin sisäpelikengissä ja pari numeroa 
liian suurissa housuissa. Kepeät mul-
lat Larsille ja tietenkin koko kolmi-
kolle. Heidän onnekseen Tawast Golf 
on hienoissa kantimissa vielä 29 
vuotta tuonkin kierroksen jälkeen. n
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Junioreiden kanssa 

Hyvä pöhinä päällä
Teksti: Antti-Jussi Järvinen

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

J unioritoiminnan kehitystyö 
aloitettiin viime keväänä 
todenteolla Tawastissa.
Menneenä kesänä saatiin 
vakiinnutettua useampia 

junioriryhmiä. Minitiikerit (lapsi-aikui-
nen ryhmä), Tiikerit 1 ”Tupet”, Tiikerit 
2 ”Kertut”, Kilparyhmä ja Mimmi-
ryhmä.Näistä kaksi viimeistä on 
yhteisryhmiä Aulangon junioreiden 
kanssa. Eli yhteistyötä Aulangon ja 
Tawastin välillä on tiivistetty entises-
tään.

Tätä yhteistä kehitystä on lujittamassa 
ja kehittämässä juniorikoordinaattori 
Antti-Jussi Järvinen. Hän on iso vah-
vistus meidän junnutiimiin! 

Ryhmät alkavat olla jo ihan muu-
tamaa paikkaa vaille täysiä, mikä 
on mahtava asia. Ryhmiin on saatu 
myös tarvittava määrä vetäjiä hankit-
tua, joten homma on vahvalla poh-
jalla myös tänä kesänä!

Perinteinen Golfkoulu järjestetään 
jälleen tänä kesänä 17-19.5 ja sinne 
odotetaan jopa sataa innokasta juni-
oria! Tässä tapahtumassa meillä 
on ollut joka vuosi vahva miehitys 
Tawastin edustuspelaajien puolelta, 
joka on osaltaan mahdollistanut sen 
menestyksekkään läpiviennin vuo-
desta toiseen.
Junioreiden golfpainotteiset kesäleirit 
6-10.6 & 13-17.6, täyttyivät ennätys-
vauhdilla jo alkukeväästä! Golf kiin-
nostaa siis nuoria, Jes!

Nyt kun olemme onnistuneesti lähte-
neet kehittämään junioreiden mah-
dollisuuksia tulla tutustumaan lajin 
pariin, sekä jatkamaan jo ennestään 
tuttua harrastusta, on meillä suuri 
vastuu, jotta saamme sen saman 
innostuksen säilymään vuosia, jonka 
voi nähdä jokaisen lapsen kasvoilta, 
heidän tullessaan harjoituksiin ja 
sieltä kotiin lähtiessään. Sen eteen 
tehdään loistavalla porukalla aktiivi-
sesti töitä!

Juniorit tulee myös näkymään pitkin 
kesää harjoitusalueilla. Harjoitus-
alueille saattaa välillä ilmestyä kylt-
tejä, jotka kertovat etukäteen muille 
pelaajille, että junnut treenaa tässä 
tänä päivänä, tiettynä aikana. Se sel-
keyttää tilanteita, kun vetäjät saa-
puvat lasten kanssa harjoittelemaan 

esimerkiksi lähipelin saloja. Pää-
semme myös viemään junioreita 
tänä vuonna kentälle, joka on erit-
täin hieno asia. Tässä yhteydessä 
haluankin kiittää viimekesänä mei-
dän junnujen takana maanantai-
sin pelanneita aikuisia, joilta riitti 
ymmärrystä, kun kierros saattoi hie-
man venyä, tai varusteita ja välineitä 
haettiin välillä edellisiltä väyliltä, sat-
tuuhan sitä välillä meille aikuisil-
lekkin. Tänä vuonna saamme koko 
lapsikatraalle myös viimeisen päälle 
peliasut!

Lopuksi muistutus junioreiden tukikil-
pailusta Suunto Scramblesta. Kilpailu 
pelataan 26.5 ja sen tuotto menee 
junioritoiminnan hyväksi. n

Mahtavaa golfkesää kaikille!
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Puheenjohtajan

Matkaraportti
Teksti: Jussi Rouhento

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

neena aamulla klo 06:45 Augustan 
toimistoon lunastamaan lippuani, 
kuulin täysin harmonisen toimis-
ton taustamusiikkina soivan se sama 
pimpelipompeli taustamusiiikki, jonka 
ääneen niin monen vuoden televisioi-
duissa kisastudioissa olen saattanut 
välillä torkahtaakin. Tunne saapua 
sinne paikan päälle oli täysin epäto-
dellinen. Ensimmäisestä kisapäiväs-
täni noin puolet ajasta meni kylmiä 
väreitä kropassa. Enkä ollut tullut edes 
pelaamaan vaan pelkästään katso-
maan paikkaa & peliä. Kahdeksan-
nen par-5 väylän kakkoslyönnit, 10. 
avaus, koko Amen Corner, 15. lähes-
tymiset ja 16. viheriö jne. Kaikki siinä 
jalkojen alla ja silmien edessä livenä.

K irjoitan tällä kertaa poik-
keuksellisesti reissura-
portin muodossa. Juttu 
käsittelee matkaa gol-
fin Major turnaukseen 

Masters Tournament -nimiseen eli 
maailman arvostetuimpaan yksittäi-
seen golfkisaan. Jokainen voi lukies-
saan kuvitella yhtymäkohtia, eroja tai 
mallia Tawast Golfin toimintaan. Ehkä 
samankaltaisuudet ovat harvassa, 
mutta molemmat ovat erittäin hyviä 
golfseuroja.

Sain mahdollisuuden anoa lippua The 
Mastersiin. Sitä ennen piti selvittää 
Golfliiton arvonta ja osoittaa hake-
muksella sopivuuteni Augusta Natio-
nal Golf Clubin päättäville tahoille. 
Suomen Golfliitto sai siis mahdolli-
suuden anoa kahta lippua kisaan. 
Näin on ollut joskus aikaisemminkin. 
Todettakoon sekin, että veloituksetto-
man lipun tarjoaa Augusta National 
seura ja sen järjestämä The Masters 
Tournament kilpailu. Matkat, majoi-
tukset ja ruuat hoitaa jokainen itse. 
Niihin ei siis kulu seuran, liiton eikä 
minkään muunkaan instanssin rahaa. 
Olin paikalla ns. ”liitonmiehenä”, 
mutta en eurollakaan liiton rahoilla. 
Näin ja sitten asiaan.

Pienestä pojasta asti juuri tätä kisaa 
on tullut katsottua. Ja edelleen juuri 
ja vain tätä kisaa keräännytään kave-
riporukalla kisastudioon katsomaan 
pitkin yötä. Kun saavuin vuorokau-
den matkustaneena ja 1,5h nukku-

Ensimmäisestä

kisapäivästä 

noin puolet ajasta 

meni kylmiä

väreitä kropassa.

Kenttä on vuoristorata, paljon mäki-
sempi kuin tv-kuva antaa ymmärtää. 
Väylät kääntävät enemmän. Puitteet 
ovat täydellä varmuudella kaikkein 
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hienoimmat koko maailmassa. Ruo-
hon korsikaan ei ole vinossa ja se 
alkaa jo pari kilometriä ennen varsi-
naiselle kentälle saapumista. Paikka 
on huippuunsa viritetty taidonnäyte 
puistojen ja golfkentän suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja hoidosta. 
Jotta kaikki näyttää kuvissa täydel-
liselle niin yleisön tallaamat alu-
eet vuorataan yön aikana vihreällä 
lannoitteella. Yllättävää kyllä haisi 
pahalle. Augustaan rakennettiin muu-
tama vuosi sitten mm. uusi range & 
lähipelialue. Kisan aikana sinne pääsi 
seuraamaan pelaajien treenaamista. 
Katsojia paikan päällä oli noin 40-60 
tuhatta riippuen päivästä. Viikonlop-
puna vähemmän. Rangen rakenta-
minen muuten maksoi kuulemma 
enemmän kuin uusien hyvien 18 rei-
käisten kenttien rakentaminen mak-
saa. Uutta rangea käytetään vain 
Mastersin aikaan. Sitä eivät siis käytä 
edes Augustan jäsenet. 

Alueella on täysi elektroniikkakielto. 
Kukaan ei tule sinne puhelimen, 
kameran, kuulokkeiden tai edes latu-
rin johdon kanssa. Kaikki kerätään 
monissa turvatarkastuksissa talteen. 

Sisäänmenon portilla on myös suu-
ret määrät koiria varmistamassa, että 
alueelle ei viedä mitään kiellettyä. 
Ennen matkaani olin siinä uskossa, 
että tämä on nyt se urheilutapah-
tuma mihin ei lippuja saa edes isolla 
dollaripinoilla. Olin väärässä. Pai-
kan päällä kuulin eräänkin maksa-
neen yhden päivän lipustaan pitkälle 
yli kolme tonnia. Ja mustan pörssin 
kauppiasta kun kävin kuvitteelliset 
ostohousut jalassa tinkaamassa, niin 
koko kisan lipulle olisi tullut hintaa yli 
20.000 dollaria. Oli lippu sitten han-
kittuna rahalla, suhteille tai arvalla 
niin paikan päällä kustannustaso oli 
erittäin miellyttävä. Hintoja ei juuri 
näytetty, mutta sämpylä alkaen 1.5 
dollaria ja olut alkaen 4-5 dollaria. 
Jokaisen juoman ostaessa sai muu-

ten tosi hienon Masters muovimukin 
kotiin viemiseksi. Kannatti juoda.

Kentällä ei ollut ”hiljaisuus” tms. kyl-
tin pitäjiä. Henkilökuntaa kylläkin 
aivan käsittämättömän isot määrät 
joka kulmassa. En tiedä tarkkaa mää-
rää, mutta varmasti tuhat menee rikki 
kaikki mukaan lukien. Kisan koko-
naistilanteen tuloksien seuraami-
nen oli hieman hankalampaa kuin 
esim ammattilaisten tavallisen vii-
kon tourikisoissa. Johtui enemmänkin 
siitä, että ei ollut sitä puhelinta mistä 
seurata tuloksia. Olen ajatellut, että 
asiantuntevin golfyleisö on Brittein 
saarilla. Pelaajia ja cadeja arvoste-
taan. Kunnioitetaan hyviä suorituksia 
eikä vain lähelle tai reikään meneviä 
lyöntejä. Pelaajille huutelu & kannus-
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tus on tyylikästä ja siinä on oivallista 
sisältöä. Jenkkikisoja en ole juurikaan 
nähnyt, mutta olen saanut käsityk-
sen pääosin tv:stä, että yleisö ei ole 
ehkä ihan niin asiantuntevaa. Olin 
positiivisesti yllättynyt Augustan ylei-
söstä. Sopivan pidättyväistä, rentoa 
ja positiivista. Kunnes tuli sunnuntai ja 
helle. Ja kun edulliset juomat oli hel-
posti saatavilla. Arvostukseni pelaajia 
kohtaan nousi sen sijaan entisestään, 
että pystyvät keskittymään ja pelaa-
maan siinä jenkkiyleisön huutomyrs-
kyssä ja ei niin hyvien vitsien lentäessä 
lähietäisyydeltä. Tiger sai tietysti tästä-
kin täysin oman mittaluokan osansa.

Augustan jäsenmäärä ei ole julkinen 
tieto. Arviot liikkuvat jossakin 250-
300 jäsenen kieppeillä. Jäseneksi ei 
voi hakea eikä jäsenyyttä voi ostaa. 
Nykyiset jäsenet sitten ilmoittavat 
kyllä kun haluavat jonkun jäseneksi. 

Bill Gates ei kuulemma päässyt aika-
naan jäseneksi kun sitä itse halusi. 
Yhdysvaltain entinen ulkoministeri 
Condoleezza Rice sekä Darla Moore 
kutsuttiin ensimmäisiksi naispuoliseksi 
jäseneksi noin 10 vuotta sitten. Sen 
jälkeen naisjäseniä on tullut muuta-
mia lisää. Jäsenet tekevät myös töitä ja 
edustamista varsinkin Masters Tourna-
mentin aikaan. Kaikilla päällään vih-
reä takki, kravatti ja tietysti lippalakki 
paikalliseen tyyliin kuuluen. Kuten tv-
lähetyksistäkin on tullut selväksi niin 
kisassa tai kentällä ei ole väylämai-
noksia, mainoskatkoja tai ylipää-
tään näkyviä kumppaneita. Kisaan 
valitaan vuosittain kolme yhteistyö-
kumppani, mutta niistä ei tehdä isoa 
numeroa. Kentällä kaikki tarjoilut tai 
ostokset ovat Masters brändin alla. Eli 
jos ostat vaikka mustaa limpparia et 
tiedä minkä merkkistä se on. 

Voittaja, tänä vuonna Scottie Schef-
fler, kuittasi kisasta ennätysmäisen 
rahapalkinnon ja saa kisaan ikuisen 
kutsun. Vastineeksi siitä hän joutuu 
edellisten voittajien tapaan luovutta-
maan yhden mailan Augustan kerhon 
Grill Roomin seinälle. Ovat hienosti 
esillä. Olisin ottanut kuvan, jos olisi 
ollut se puhelin. Pääsin onnekkaana 
lipullani klubille ja hienoihin tilan-
teisiin kuten palkintojenjakosere-
moniaan sekä lounaskeskusteluihin 
mm. Robert Trent Jonesin jr:n, Mar-
tin Davisin sekä Ruotsin, Itävallan ja 
Makedonian liittojen & PGA:n edus-
tajien kanssa. Kerholla myös jäsenet 
ja pelaajat perheineen olivat juttutuu-
lella. Harvassa on ne paikat, joissa 
härmän poika voi jutella esim. Wayne 
Gretzkyn kanssa ja painaa nyrkit vas-
takkain Dustin Johnsonin kanssa.

Fanitavarakauppa. Se on miele-
tön paikka ja business. Pari klubin 
monista kymmenistä rakennuksista 
hoitaa tämän osion. Jonotus kau-
poille alkaa jo aamulla ennen pelejä. 
Ovesta ulos kädet täynnä kantamuk-
sia ja seuraavasta ovesta sisään, josta 
ostokset lähetetään puolestasi kotiin 
tai otetaan päivän ajaksi säilöön. 
Pitkä jono kauppapaikoille kiemurte-
lee sisään nopeasti, kaikilta saadaan 
rahat pois nopeasti ja kaupallistami-
nen on huippuunsa viritettyä. Laskes-
kelin omaan ostokseeni peilaten ja 
paikan nähneenä keskiostosta sekä 
ostajien määrää. Karkea arvio, mutta 
varmuudella tavaraa liikkuu useiden 
kymmenien miljoonien edestä viikon 
aikana. Niitä kun ei saa muuta kuin 
paikanpäältä tai saadulla osto-op-
tiolla. Ymmärsin, että Masters tava-
ralle on valtavat jälkimarkkinat ja 
monet ostavatkin tavaraa tolkutto-
man suuria määriä myyden ne sitten 
tutuille ja kadunmiehille. Itse en tätä 
kaupankäyntiä osannut hyödyntää, 
mutta pieni Augustan muisto löytyy 
jatkossa Tawastin kerhon seinältä. n
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PAREMMAKSI

GOLFFARIKSI? 

TRACKMAN ANALYYSI 65€ 

 

5 TUNNIN VALMENNUSPAKETTI 200€ 

 

Talvi on hyvä aika laittaa perusasiat kuntoon. 

Lunasta lahjakortti liikuttajat.fi/olli 

olli.tapola@tawastgolf.fi, 044-3244343

PAREMMAKSI

GOLFFARIKSI? 

TRACKMAN ANALYYSI 65€ 

 

5 TUNNIN VALMENNUSPAKETTI 200€ 

 

Lunasta lahjakortti liikuttajat.fi/olli 

olli.tapola@tawastgolf.fi, 044-3244343
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N A I S T O I M I K U N N A L T A

Naisten

Kausi 2022
Teksti: Petriina 

Punkari-Mäkiaho

A loittelija tai konkari, olet 
lämpimästi tervetullut 
Tawastin naisten tapahtu-
miin.

Tawast Golfin naistoimikunta on 
kunakin kautena järjestänyt runsaasti 
tapahtumia klubin naispelaajille. 
Tuleva kausi ei tee tässä poikke-
usta, vetovastuun vaihdosta huoli-
matta. Otin alkuvuodesta vastaan 
ladykapteenin kunniatehtävän nel-
jännesvuosisadan mittaisella harras-
tajagolffarin taustalla. 

Kiitos aikaisempien naiskapujemme 
ja -toimikuntiemme tekemän pohja-
työn, on valmistelu kauden tapahtu-
miksi ja kilpailuiksi hyvällä mallilla. 
Naistoimikunnassa on kuusi jäsentä, 
joista itseni lisäksi kaksi, Laineen 
Raika ja Pakkasen Liisa, ovat uusia. 

Toimikuntakokemusta edustavat 
edeltäjäni Sirpa Teno sekä Minna 
Ikonen ja Tuula Rantanen. Toimikun-
nan tavoitteena on rohkaista golfin 
aloittaneita naisia kentälle, tutustu-
maan muihin pelaajiin, viihtymään 
golfin parissa sekä kehittämään niin 
pelitaitojaan kuin sääntötuntemus-
taankin. 

Me kokeneemmatkin pelaajat kier-
rämme kenttää usein tutussa 
peliporukassa. Varsinkin nyt, koro-
nakurimuksen jälkeen, on mukava 
laajentaa peliseuraa, jutella päi-
vänpolttavista asioista ja lähteä 
mukaan yhteisiin tapahtumiin. Gol-
fliiton ”Yhdessä aina mukavampaa”-
ladygolf-haaste käy hyvin golffareille 
sukupuoleen katsomatta. Tavoitteena 
on pelata mahdollisimman monen 
eri pelikaverin kanssa kuukauden 

aikana. Itsekin huomaan, että klu-
bille saapuminen ja pelikierrokselle 
lähteminen on mieluista, kun ympä-
rillä on hyväntuulinen ja ystävällisesti 
tervehtivä, ehkä ennestään tuttukin 
tawastilaisten joukko. Vilkutus teras-
sille tai viereisellä väylällä pelaaville 
ei paljon vaadi, mutta sillä juuri sinä 
saatat saada uuden golffarin tun-
temaan itsensä osaksi porukkaa ja 
samalla tulet ihan huomaamattakin 
nostattaneeksi klubihenkeä. 

Aloittelija tai konkari, toivotan sinut 
lämpimästi mukaan Tawastin naisten 
tapahtumiin. Ollin oppitunnit huh-
ti-toukokuun vaihteessa muistuttavat 
meitä lyöntien ja lähipelin saloihin tal-
ven jäljiltä. Perjantai-iltana 6.5. käyn-
nistämme virallisesti naisten kauden 
Toptracer-opissa ja klubin iltapalalla 
jutustellen. Lady Captain’s Day pela-
taan heti seuraavana viikonloppuna 
15.5. hieman normaalista pistebo-
gey-kilpailusta poikkeavalla tavalla. 
Toivon runsasta osallistumista näihin 
kauden ensimmäisiin tapahtumiin, ja 
lisää on luvassa. 

Ota Tawast Golfin nettisivujen nais-
ten osuus, kilpailu- ja tapahtuma-
kalenteri sekä klubin ilmoitustaulu 
seurantaan. Naisten toimintaa ja 
tapahtumatunnelmia löydät sosi-
aalisen median kanavista Face-
book-ryhmässä Tawastin Ladyt sekä 
Instagramissa nimellä tawastgolf_
naiset. 
Nähdään kentällä! n
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G olf rantautui Suomeen 1930-luvun alussa. Helsingin Taliin 
raivattiin ensimmäinen golfkenttä ja laji sai pikku hiljaa 
lisää harrastajia. Eipä aikaakaan kun todettiin, että tun-
gosta on, kaikki halukkaat eivät mahdu pelaamaan. 
Hämeenlinnan Aulanko oli jo silloin kovassa maineessa 

”Helsingin herrojen ” keskuudessa ja niinpä sinne avattiin Suomen toi-
nen golfkenttä, nykyinen Aulangon Hugo 1940. Sota kuitenkin muutti 
kaiken, kenttäalue tarvittiin muuhun käyttöön, mutta pelaamisen kipinä 
ei sammunut. Aikojen parannuttua Hugo avattiin jälleen golfkäyttöön 
1950-luvun puolen välin jälkeen, tarkemmin 1959. Paljon on vettä vir-
rannut Vanajassa sen jälkeen mutta nyt yli 80-vuotias Hugo on Suomen 
vanhin alkuperäisessä asussa oleva golfkenttä.

Aikojen alussa golf oli puhtaasti miesten laji. Pikku hiljaa myös alkoivat kiinnostua lajista, myös Hämeenlin-
nassa. Historian kirjat kertovat sellaisista henkilöistä kuin Eine Palmroth, Hilkka Honkajuuri, Anja Selinko, Sirkka 
Lonka, Aili Savonheimo, Riitta Nenonen. Tuo sukunimi Honkajuuri putkahtaa esiin myös silloin kun mietitään 
klubien kapteeneja. Vuonna 1974 valittiin nimittäin Aulangon Golfklubin ensimmäiseksi naiskapteeniksi Eija 
Honkajuuri. Kuinka golf sitten valtasi Eijan elämän? Annetaanpa hänen itsensä kertoa se monelle niin tuttu 
tarina eli:

”Matti ja Teppo laulavat, että kaiken takana on nainen, mutta golfharras-
tukseni takana on kyllä mies. Tapasin tulevan mieheni Timon, (kaikkien 
tunteman ”Tintin”) vuonna 1973. Kesällä olin mukana caddiena ja kokei-
lemassa mailoja. Sitten siinä kävi niin, että olin heti myyty lajille. Tintin 
opastuksella, hänhän oli käynyt hakemassa lajin oppia oikein Helsingistä,  
perehdyin lajiin ja kävipä tunnettu golfpersoona Juuso Hämäläinenkin 
kerran kesässä antamassa tunteja. Talvella käytiin Espanjan Malagassa 
pelaamassa ja hankkimassa varusteita, eri ihan jokapäiväistä siihen 
aikaan. Suomestahan ei juuri tarvikekauppoja löytynyt. Piti saada kenkiä, 
palloja, hanskoja. Ensimmäiset mailani löytyivät jostain Kirstulan kartanon 
jauhokomerosta, liekö anoppini Hilkka Honkajuuren perua. Käytetyillä 
siis aloitettiin, ihan niinkuin moni tekee nykyisinkin. Oikeat uudet mailat 
hankin sitten Järviseltä, oikeat Dunlop-merkkiset taotut. (Dunlop oli kova 
sana tuohon aikaan golfmarkkinoilla ja taotut ovat nykyisin enimmäkseen 
ammattilaisten käytössä, kirjoittajan huomautus).

1970-luvulla golf oli vielä harvojen harrastus, toisin kuin nykyään. Aulangolla taisi olla jäseniä 60-80, nyt yli 
1700. Siihen aikaan kaikki tunsivat toisensa. Uudet jäsenet olivat jonkun tuttuja, vaimoja, tyttöystäviä, sukulai-
sia, työkavereita. Pidettiin paljon yhteisiä tapahtumia, talkoita, pidettiin kioskia, myytiin tuotteita jne. Oli myös 
paljon yhteisiä juhlia keväisin kesäisin ja syksyisin. Paljon on tapahtunut sen jälkeen. Hämeenlinnaankin avat-
tiin toinen kenttä, Tawast Golf, vuonna1989, jonka jäsen nykyään olen. Aulangolle rakennettiin toinen kenttä, 
Eversti, Vanajanlinnaan oma, naapuriin Hattulaan kaksikin kenttää. Laji on saanut paljon uusia harrastajia ja 
näin korona-aikana kiinnostus on vain kasvanut. Hämeenlinnassakin on lajin harrastajia nykyään varmaan 
lähes 4000. Golf on hyvin sosiaalinen laji ja erittäin hyvä liikunnallinen harrastus myös iäkkäämmille ihmisille. 
Sen positiiviset vaikutukset on moneen kertaan tutkittu ja hyväksi havaittu.” 

Hämeenlinnan ensimmäinen golfin naiskapteeni

Eija Honkajuuri, 

Matti ja Teppo laulavat,

että kaikena takana

on nainen, mutta

golfharrastukseni 

takana on 

kyllä mies.
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Kausi 2022

Ja seniorit
Teksti: Heikki Aaltonen

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

Viime vuosina seniorit 
ovat onnistuneet 

SM-kisoissa 
erittäin hyvin.

N yt maalis-huhtikuun 
vaihteessa tuntuu, etä 
ensi kausi on peruttu. 
Lunta on vielä vaikka 
kuinka paljon ja yöpak-

kaset pitävät huolen, että kevättalvi 
jatkuu ja jatkuu. Joka vuosi jääkautta 
lukuunottamatta kesä on kuitenkin 
tullut ja sitä varten on suunnitelmat 
tehty, niin nytkin. Aloitetaanpa tär-
keimmästä:

Viikkokisat
Tawastin ja Aulangon seniorit ovat 
mitelleet keskenään viikkokisojen 
merkeissä jo 1990-luvulta lähtien. 
Ihan alkua en muista mutta viime 
vuodet pienten kokeilujen jälkeen 
on sapluuna ollut sama. Yhteensä 
12 kilpailua, joista 6 Tawastilla, 3 
Everstillä ja 3 Hugolla. Sarjoja kaksi, 
50v ja 70 v, erikseen miehille ja nai-
sille. Kilpaillaan sekä tasoituksin että 
ilman. Nuoremmilla 6 ekaa pistebo-
geyna ja loput lyöntipelinä, vanhem-
milla kaikki pistebogeyna. 

Naisissa 10 parhaalle pisteitä, mie-
hissä 30 parhaalle. Eniten pisteitä 
kauden lopussa keränneet palkitaan. 
Mukaan loppupisteisiin lasketaan 3 
kisaa Tawastilta ja 3 Aulangolta, joko 
Everstiltä tai Hugolta. Suosio on ollut 
suurta, joka kisassa 80-100 pelaa-
jaa, yhteensä noin 150 pelaajaa ja 
1000 suuoritusta. Pelipäivä yleensä 
keskiviikko, joka tietenkin rajaa työs-
säkäyviä valitettavasti pois, mutta 

kenttäkapasiteetti ei oikein anna 
myöten muuta. Valitettavasti. Tänä 
vuonna näihin kisoihin voivat osal-
listua vuonna 1972 tai aikaisemmin 
syntyneet. Sarja on tarkoitus käyn-
nistää Hugolla keskiviikkona 4.5. 
aamu- ja iltapäivälähtöinä. Viimei-
nen kisa Tawastilla 14.9.2022, jol-
loin jaetaan myös kauden palkinnot.

Ryder Cup
Syyskuun alussa, tänä vuonna mah-
dolisesti 8.-9.9 pelataan Tawastin ja 
Aulangon senioreiden välinen pieni-
muotoinen kaksipäiväinen Ryder Cup 
reikäpeli. Torstaina 5 Four Ball Best 
Ball ottelua ja perjantaina 10 Single 
peliä. Toimikunta nimeää joukku-
een, johon kuuluu 4 nais- ja 6 mies-
pelaajaa siten, että naispelaajt ovat 
2+2 ja miehet 4+2 sarjoista 50 ja 
70. Näin siksi, että saadaan tasapa-
rit ekan päivän matseihin. Pelataan 
ilman tasoituksia. Peliareenana nyt 
vuorossa Eversti.

Seuraottelut
Pertinteisiä seuraotteluja on ohjel-
massa kolme. Ensimmäisenä kohda-
taan Nurmijärvi kotikentällämme jo 
31.5. Ainoa kotiottelu ja myös ainoa 
lyöntipelinä käytävä. Joukkueessa 
6+11 pelaajaa. Ilmoittautuminen 
kilpailukalenterin kautta. Toimikunta 
vastaa osallistumismaksusta, johon 
sisältyy lounas. Seuraavana on vuo-
rossa vierailu Kurkissa. Varsin pitkän 

historian omaava kisa. Sapluuna 
sama kuin edellisessä mutta peli-
muotona pistebogey. Kulku omilla 
autoilla kimppakyytinä tai yksin. Toi-
mikunta hoitaa kisamaksun, johon 
kuuluu myös lounas. Kolmas tapah-
tuma on matka Kotkaan 27.7. eli 
Unikeon päivänä. Sattuu muuten 
olemaan myös Meripäivien avajai-
set, jossa monena vuonna kisan jäl-
keen vierailtu. Viimeksi taisi sade 
perua suunnitelmat. 

Virallisesti mukaan pääsee 10+15 
pelaajaa, mutta viime vuosina määrä 
on kasvanut yli 30. Tänne mennään 
perinteisesti yhteiskuljetuksella. Täs-
täkään ei aiheudu pelaajille kus-
tannuksia ja saa vielä lounaan. Jos 
menee omalla kyydillä maksaa ben-
sat itse.

Kaupunkiottelu 
Hämeenlinna – Hyvinkää

Tälläkin tapahtumalla on pitkät, vai-
herikkaat perinteet, Alunperin AGK:n 
ja HyG:n välinen peli, jossa nyt 
mukana myös TawG ja KyG. Vuoroin 
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kunkin kentällä. Toimikunta nimeää 
joukkueen, johon kuuluu 3+5 pelaa-
jaa. Pelimuoto lyöntipeli tasoituksin.

10 seuraa
Pitää nykyään sisällään seuraavat 
seurat:  Aulanko, Tampere, Tawast, 
Kuusankoski, Messilä, Vierumäki, 
Lahti, Asikkala, Hartola ja Iitti, joka 
samalla kiertojärjestys. Kukin toimii 
vuorollaa isäntänä. Viime vuonna 
pelattiin Messilässä, nyt Vierumäellä. 
Joukkue muodostuu 4+8 pelaajasta, 
jotka toimikunta nimeää. Pelimuoto 
pb hcp. Matkustus omilla autoilla/
kimppakyydillä. Toimikunta hoitaa 
osanottomaksut.

SM- kisat
Viime vuosina seniorit ovat onnistu-
neet SM-kisoissa erittäin hyvin. Mita-
leita on tullut oikein monikossa. Se tuo 
tietenkin paineita myös tulevalle kau-
delle.  Senioritoimikunta pyrkii tuke-
maan näitä tavoitteita tänäkin vuonna 
osallistumalla pieneltä osin yksittäisten 
pelaajien kustannuksiin. SM-kisojen 
henkilökohtaiset osallistumismaksut 
korvataan täysimääräisenä sijoituk-
sesta riippumatta. Kaikkiin sarjoihin 
pyritään saamaan myös joukkueet. 
Joukkueiden osallistumismaksut luon-
nollisesti myös korvataan. Mikäli 
osallistujia on 3, nimetään yksi jouk-
kue, jos 6 niin kaksi. Jos osallistujia 

on jokin muu määrä nimeää toimi-
kunta joukkueen (joukkueet) tarkastel-
len kauden aikaisempia menestyksiä 
viikkokisoissa, aluetoureilla sekä val-
takunnallisilla toureilla viime vuoden 
tapaan.

Pienenä porkkanana kilpailukoke-
musten kartuttamiseksi myös valta-
kunnallisten tourien osanottomaksut 
korvataan mikäli pelaaja sijoittuu ko. 
kisassa parhaaseen kolmannekseen. 
Aluetour ei ole tässä mielessä valta-
kunnallinen tour.

Korvausten saamiseksi pelaajan tulee 
esittää yhdistyksen matkalaskulomak-
keella tehty selvitys kisatapahtumasta 
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tarvittavine tietoineen sekä kuitti mak-
susta (ei luottokorttikuitti vaan se, 
josta ilmenee alv!). Lomake toimi-
tetaan toimikunnan vetäjälle tarkis-
tattavaksi ja hän toimittaa sen sitten 
viipymättä edelleen seuran toimistoon 
maksatusta varten. Huom! Vain osan-
ottomaksut korvataan, ei matkoja, 
majoituksia, poletteja, kärryjä tai 
mitään muitakaan vastaavia kuluja.

Pikkulinnut ovat viserrelleet, että 
Tawast olisi saamassa ensi kaudeksi 
merkittäviä vahvistuksia senioreihin. 
Mielenkiinnolla odottelemme esim. 
M50 sarjan SM- kisaa ja joukkuetu-
losta!

Valvonta
Tawast golf ry jakaa vuosittain eri toi-
mikunnille avustusta käytettäväksi 
omaan toimintaansa toimikunnan 
oman harkinnan mukaan. Määrä-
raha on suhteellisen pieni ja pysynyt 
vuosittain samalla tasolla. Jotta toimi-
kunta pystyisi rahoittamaan mm. seni-
oreille kohdennetun talviharjoittelun 
sekä edellä mainitut seuraottelut, SM-

kisat, tourien osanottomaksut täytyy 
rahaa kerätä myös muualta. Vuosien 
ajan seniorit ovat hoitaneet kentän 
valvontaa ja saaneet siitä oy:ltä rahal-
lisen korvauksen, jonka turvin kaikki 
kulut on saatu katettua. Näin on tar-
koitus jatkaa myös ensi kaudella.

Valvojaringissä on 25-30 henkeä. 
Vuoron pituus kolmisen tuntia joko 
aamu- tai iltapäivällä. Tällöin oma 
vuoro sattuu kauden aikana vain 
3-4 kertaa.  Huomattava osa valvo-
jista on ollut samaa joukkoa vuodesta 
toiseen, mutta myös uudet halukkaat 
ovat tervetulleita. Hyvä keino pereh-
tyä kentän toimintaan muutenkin kuin 
pelaajan silmin. Valvonnan ohella 
voi esim. korjailla vaikkapa haravia 
bunkkereissa niin, että ne ovat meillä 
suositellusti. 

Tehtävään tarvittava koulutus hoi-
detaan ennen kauden alkua, joten 
osaamisesta ei tarvitse kantaa huolta. 
Rahapalkkaa ei makseta, mutta val-
vontapäivänä tarjotaan kahvit ja 
pientä haukattavaa.

Omat kisat
Vuosittain seniorit ovat pelanneet 
omasta reikäpelimestaruudesta. Rei-
käpelihän on golfin alkuperäinen 
pelimuoto ja strategialtaan täysin 
erilainen kuin nykyisin eniten pelat-
tava lyöntipeli. Lyöntipelissähän yksi 
todella huono reikä, jollaisia meille 
amatööreille valitettavasti silloin täl-
löin sattuu, voi pilata koko kisan 
mutta reikäpelissä kisa alkaa joka rei-
ältä uudelleen. Voit hävitä yhden tai 
kaksi reikää mutta silti voittaa koko 
pelin. Mielenkintoista. Miehet ja naiset 
pelaavat samassa sarjassa, taitoerot 
huomioidaan tasoituksin joskaan ei 
ihan täysimääräisenä. Pelaajat sijoite-
taan kaavioon, joka perustuu lukusar-
jaan 64-32-16-8-4-2. Jos osallistujia 
on jokin muu määrä tarkoittaa se sitä, 
että osa huilaa ensimmäisellä kier-
roksella. Kone hoitaa sijoittelun kaa-
vioon, siitä ei tarvitse huolehtia.

Seniorit päättävät kauden omalla 
kisalla syyskuun lopulla. Suosio on 
kasvanut vuosi vuodelta lähestyen 
60 pelaajaa. Pelataan pistebogeyta, 
palkitaan myös parhaat scr-tulokset. 
Mukaan mahtuu  joukkuekisa sekä 
lukuisia erikoiskisoja. Tarkemmat yksi-
tyiskohdat päätetään myöhemmin.

Lopputulema
Ei mitään uutta mullistavaa aurin-
gon alla. SM-tason kisoja ei Tawas-
tilla tänä vuonna pelata, mutta M75 
tourin osakilpailu samoin kuin yksi 
aluetourin kisa on ohjelmassa. Paitsi 
pelaajia omasta takaa löytyy näihin 
myös tarvittava määrä vapaaehtoi-
sia, löytyyhän? Ainakin tähän asti on 
aina löytynyt kun pilli on soinut. Mik-
sei siis nytkin. Kunnia-asia! n
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Poimintoja tulevalta

Kaudelta 2022
Teksti: Kalle Ahtiainen

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

Onko heistä joku Tuomakselle haastajaksi? (Kuva Tawastin kotisivuilta)

K esäaika on alkanut, 
mutta ulos katsoessa 
lunta ja jäätä on vielä 
sen verran, että Tawas-
tiin ei vielä pääse juuri 

parkkipaikkaa pidemmälle. Eli kentän 
avaamiseen taitaa mennä vielä hetki. 
Mennyt talvi on tainnut koetella tänä 
vuonna kenttiä aika rankalla kädellä 
vähän joka paikassa, joten jännityk-
sellä odotamme, miten meidän kenttä 
on talvehtinut. Eckerö Golfissa kausi 
2022 on saatu jo startattua ja he sai-
vat kunnian olla ensimmäinen auen-
nut kenttä Suomessa. Mutta onneksi 
varmaa on, että päivä päivältä tule-
van golfkauden alku on meilläkin 
lähempänä. Joten maltetaan vielä 
hetki…
Vuosi 2022 tulee olemaan monella-
kin tapaa erilainen ja jännittävä kausi 
kilpagolfin merkeissä. Edustuspe-
laajiemme näkökulmasta katsottuna 
alkavalla kaudella tulee olemaan 
yksi erittäin mielenkiintoinen golfkil-
pailu syyskuun puolivälissä kotikentäl-
lämme. Tällöin Tawastissa pelataan 
Mid Joukkue-SM-kilpailut, jossa seu-
ramme eduspelaajien joukkueella 
tulee olemaan korkeat tavoitteet. 
Muutamana edellisenä vuonna jouk-
kueemme on ollut ensimmäisten kier-
rosten jälkeen mitalissa kiinni, mutta 
viimeisenä päivänä podium-paikka 
on vielä toistaiseksi karannut. Mutta 
tänä vuonna se otetaan ja kotiken-
tällä! 
Ensimmäiset kansalliset kiertu-
eet alkavat aika nopeasti keväällä 

ja ensimmäinen osakilpailu pela-
taan jo muutamien viikkojen kuluttua 
tämän jutun kirjoitushetkestä. Kiertu-
eet tulevat alkamaan Vuosaari Gol-
fissa, missä ensimmäinen Mid Tourin 
osakilpailu pelataan. Myös Finnish 
Tour aloittaa kiertueensa huhtikuun 
puolella, kun FT:n karsinta pelataan 
huhtikuun viimeisinä päivinä. Toivot-
takaamme onnea kaikille kiertueille 
lähteville pelaajillemme.
Viime kauden seuramme kärkinimet 
kilpagolfissa olivat Tuomas Nukari ja 
Kerttu Hiltunen. Mielenkiinnolla odo-
tan, kuka edustuspelaajistamme nou-
see Tupen ykköshaastajaksi alkavalla 
kaudella. Nimittäin se yksi ruutu park-
kipaikalla kiinnostaa jälleen montaa 
pelaajaa, vaikka harva sitä ääneen 
sanookaan. Kertulla puolestaan on 
varmaa, että uudet tuulet puhalta-

vat. Suomen kärkiamatööreihin use-
ampana vuonna kuulunut Kerttu siirtyi 
viime kauden lopuksi ammattilaiseksi 
ja seuraavaksi edessä on täysin uusi 
maailma. Lukiessanne tätä juttua 
Kerttu on jo aloittanut ammattilais-
uransa kilpailuissa Ranskassa ja toi-
votaan, että alku ammattilaisena olisi 
onnistunut. 
Kaikkien edustuspelaajien puolesta 
toivotan kaikille hyvää golfkesää 
ja ennen kaikkea Kertulle onnea ja 
menestystä ammattilaisuralla!

P.S. Talven aikana Padel-hallilla sekä 
Pullerin harjoitushallilla on kuulunut 
vahvoja huhuja siitä, että tulevalle kau-
delle Tawastiin olisi tulossa useampi 
kovan luokan pelimies paluumuuttu-
jana. Toivotan kaikki lämpimästi ter-
vetulleeksi takaisin! n
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Tawast Golfin yritystapahtumat 2022
Tawast Golf, yrityksellesi oikea paikka ylläpitää sekä vahvistaa asiakassuhteita. On sitten kyseessä 
asiakastilaisuus tai yrityksen henkilökunnan virkistäytyminen, niin meillä onnistuu kaikki. Tawast Golf 
hallinnoi itse niin ravintolaa kuin Pro Shoppiakin, joten kaikki tarvittavat palvelut varataan yhdestä 
paikasta. – Helppoa!

Me Tawast Golfilla autamme mm. näiden asioiden kanssa, vankalla kokemuksella:

• Tapahtuman suunnittelu
• Tulospalvelu
• Kilpailun johto
• Ruokailun suunnittelu
• Tapahtuman suunnittelun tuki
• Asiakkaiden vastaanotto klubilla toiveidenne mukaisesti
• Green feet + mahdollisuus lisä Green Feen ostoon 
 kuluvalle kaudelle

Tawast Golfissa on mahdollista järjestää TopTracerin 
11-paikkaisella rangella, mahtavia tapahtumia golf-
kentän lisäksi. Voimme aloittaa tapahtumapäivän ran-
gella yhteisellä tilaisuudella, jossa on juomat sekä pientä 
evästä tarjolla asiakkaille.

• Laadukkaiden harjoitusalueiden käyttö 
 palloineen
• Bägikärryt pelaajille
• Tuloskortit tai Nexgolf livescoring
• Kaupungin parhaan saunan käyttö & pyyhkeet
• Ruokailut & tilat voimme järjestää 
 monipuolisesti teidän toiveidenne mukaisesti

TopTracer Range 
– Ainutlaatuista suomessa!

Kutsu asiakkaasi nauttimaan upeasta 
golfpäivästä Tawastiin! 

Kerro meille mitä toivot tapahtumalta 
ja me järjestämme sen.

Tätä asiakkaasi eivät unohda!

Esimerkki yritystapahtuman sisällöstä:

• Aamiainen ja asiakkaiden vastaanotto 8.00 alkaen 
• Harjoitusalueen käyttö palloineen
• Top Tracer simulaattorilla harjoittelu ja lämmittely 
• Kilpailuinfo 9.30 Tawast Golfin puolesta mahdollista 
• Take away eväät kentälle mukaan
• Yhteislähtö 10.00 tai väliaikalähdöt alkaen 

 10.00/ 1.tee 
• 10 hengen alkeiskurssi rangella ja par 3 –radalla (3 h)
• Kierroksen jälkeen tulospalvelu ja Klubisaunojen käyttö 

 pyyhkeineen 
• Buffetruokailu klubiravintolassa
• Palkintojen jako ja päivän päättäminen

Toptracer varaukset
Tuomas Lehtonen
040 090 2006
toptracer@tawastgolf.fi

Toptracer varaukset: 
Tuomas Lehtonen

040 090 2006
toptracer@tawastgolf.fi
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Green fee hinnat  

Arkisin 
Aikuiset 55,00 e / 18 r. 
Juniorit 27,50 e / 18 r. (alle 18 v.)
Aikuiset 32,00 e / 9 r. 
Juniorit 16,00 e / 9 r. (alle 18 v.)

Viikonloppuisin 
Aikuiset 65,00 e / 18 r. 
Juniorit 32,50 e / 18 r. (alle 18 v.)
Aikuiset 42,00 e / 9 r. 
Juniorit 21,00 e / 9 r. (alle 18 v.)

Vuokrapelioikeudet kaudelle 2022
Aikuisten pelioikeus 830€
490€ 1990 -1999 syntyneet 280€ 2000-2001 syntyneet 
180€ 2002-2004 syntyneet 130€ 2005 syntyneet ja nuoremmat
Lisäpelioikeus Aulanko Golfiin 150€ osakkeen omistaja ja vuokrapelioikeudella pelaava 300€.
Junioripelioikeudella pelaavan Aulangon lisäpelioikeus 75€. 5- kentän vaihto-oikeus 79€.

Tiilaaksopassi 169€
Tiilaakso Green Fee passi oikeuttaa pelaamaan yhden 18. reiän kierroksen Aulanko Golfin Everstillä, 
Linna Golfilla ja Tawast Golfilla. Tiilaaksopassin voit ostaa Caddiemasterilta.

Poletit
Rangepoletti  3,50 e 
10 x polettikortti  25,00 e (osakkaille 20e) 
30 x polettikortti  55,00 e (osakkaille 45 e

Vuokraushinnasto
Autovuokra 45,00 e / kierros Pelioikeutetuilta 30,00 e / kierros 
10-kortti pelioikeutetuille 250,00 e Jos vuokraat auton vähintään 30 kertaa, hinta on 20€/kierros 
Koko kauden henkilökohtainen autovuokra 1000€/vuosi.

Bagikaappi   
Bägikaappeja on vielä hyvin vapaana kaudelle 2022, omille jäsenille, osakkaille ja pelioikeuden haltijoille. 
Hinta 50€/kausi.
Sähkökärryn latauspaikka omille jäsenille 60€ 
Golfauton säilyspaikka (sis. sähkö) 120€ Golfauton säilytyspaikka 90€

Jäsenmaksut 

2022 liittyvät uudet jäsenet 70€ 2004 syntyneet ja nuoremmat 25 € 
2002-2003 syntyneet 52 € aikuinen 104 €

Etukortti 2022 
Täydellä pelioikeudella tai oman osakkeen pelioikeudella pelaava voi lunastaa etukortin  
30€:lla itselleen. Etukorttikentillä 50% alennuksella normaalista greenfeestä 3 kertaa per kenttä 
kauden 2021 aikana. Kortti on henkilökohtainen ja täysin sähköinen eli se kytketään pelaajan  
profiiliin NexGolfissa. Näin ei tarvitse muistaa kantaa korttia mukanaan. Etukortti ostetaan  
Tawast Golfin caddiemasterilta.

Maksut 2022 Maksut 2022 •• Maksut 2022  Maksut 2022 •• Maksut 2022 Maksut 2022

Sarjakortit
10 kpl green fee (18 reikää) 450€.

Sarjakortit ovat voimassa pelikauden 2021 
loppuun asti. Sarjakortin voi jakaa myös 
yhdeksän reiän kierroksiin. Sarjakortit eivät 
ole nimettyjä, joten voit käyttää korttia myös 
muiden pelaajien kierroksiin.

TopTracer Range poletit ja polettikortit 2022
TopTracer 1 kori 7,5€ (toimii vain pankkikortin lähimaksulla) 
10-kortti 55€ (osakkaat 35€) 
30-kortti 105€ (osakkaat 60€)



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

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

Toimitusjohtaja 
Vesa Rontu 040 868 4225 vesa.rontu@tawastgolf.fi

Kenttämestari 
Mika Uutela 040 543 3749 mika.uutela@tawastgolf.fi

Klubiravintola  (03) 630 6140
Ravintolapäällikkö 
Tarja Luhtavaara 040 198 8788 ravintola@tawastgolf.fi

Golfopetus
Olli Tapola 044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf.fi

Puheenjohtaja Oy 
Aki Kiiliäinen 040 517 4493 

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

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

Naistoimikunta, ladykapteeni
Petriina Punkari-Mäkiaho 040 520 4344 petriina.punkari-makiaho
  @karavaanarit.fi

Junioritoimikunta
Joni Myllymaa 050 5000 001 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 VOITAVOITA  
RollerMouseRollerMouse Red Plus  - keskihiiri Red Plus  - keskihiiri

Poltinahontie 11   •   13130 Hämeenlinna
Tehtaankatu 11  •  11710 Riihimäki

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

Contour-jälleenmyynti:

Kun arvostat palvelua ja laadukkaita tuotteita, ja haluat ne 

luotettavalta kumppanilta, käänny meidän puoleemme! 

Tekemällä eaglen väylälle 10. kaudella 2022 
(tai 30cm etäisyydelle kahdella lyönnillä),

arvo 430 euroa.
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arvo 430 euroa.



Rakkautemme kalaan näkyy tuotteissamme:  
korkea laatu on meille kunnia-asia.  
Toteutamme sitä huolellisella työllä  
ja suomalaisen perhe yrityksen yli 
80 vuoden kokemuksella kalan-
käsittelystä – vastuullisesti 
kalanhankinnasta lähtien. 

ME RAKASTAMME KALAA 
JA SEN KYLLÄ HUOMAA

Pohjoisen rehtiä kalaa hatala.fi
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ja suomalaisen perhe yrityksen yli 
80 vuoden kokemuksella kalan-
käsittelystä – vastuullisesti 
kalanhankinnasta lähtien. 

ME RAKASTAMME KALAA 
JA SEN KYLLÄ HUOMAA

Pohjoisen rehtiä kalaa hatala.fi



Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. 
Vahvistamme edun vuosittain ja sen suuruus voi pysyä samana, 
se voi vaihdella tai sitä voidaan olla antamatta.

Uudella asiakasedulla 
alennusta 
henkivakuutuksesta

A
SIAKASETU 2022

-20%

HE

NKIVAKUUTUS

LähiTapiola on asiakkaidensa omistama yhtiö, ja vakuutustenottajamme 
eli omistaja-asiakkaamme hyötyvät yhtiön menestyksestä. Uudella asiakas-
edulla voit saada alennusta henkivakuutuksesta ja pysyvän työkyvyttömyyden 
vakuutuksesta. Vahvistamme edun vuosittain ja vuonna 2022 annettava 
alennus on 20 prosenttia. 

lahitapiola.fi/henkivakuutus


