
TAWAST GOLF RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2022 

 

YLEISTÄ  

Kauteen lähdettäessä hieman erilaisista asetelmista koronan hellitettyä. Tawast Golfin 33. 
toimintavuodesta odotettiin kuitenkin vilkasta ja toiminnan täyteistä. Kentän käyttöaste laski 
kahdesta edellisestä kaudesta noin 5000 kierroksella. Se johtui osittain siitä, että kausi alkoi 
aiempia myöhemmin ja yleisesti hieman vähentyneistä pelimääristä. 

Kenttä avattiin kesäviheriöille 7.5.2022 ja suljettiin 31.10.2022. Kentällä pelattiin kauden aikana 
33 160 (v. 2021: 37 963) kierrosta, joista omien jäsenten varauksia oli 24 218 (28 503). 
Vieraspelaajien varauksia oli 8942 (9460). Kiireisin kuukausi oli jälleen kerran- heinäkuu, jolloin 
hyvät ilmat ja kentän hyvä kunto keräsi 7800 pelaajaa. 

Seuran ja Olli Tapolan järjestämillä kursseilla oli 66 uutta golffaria, joka on selvästi vähemmän kuin 
koronan siivittämät kaksi edellistä kautta. 70 lasta osallistui ja suoritti greencardin perinteisessä 
OP-golfkoulussa. Golfkoulun vetovastuu oli seuramme edustuspelaajilla yhdessä 
junioritoimikunnan ja muiden vapaaehtoisten kanssa. 

Yhdistyksen omistamien Tawastia Golf & Country Club Oy:n osakkeiden kaikki pelioikeudet olivat 
vuokrattuna kauden aikana.  

Kokonaisuutena seuran talous toteutui lähelle tehtyä budjettia. Eri toimikuntien ohjelmat 
toteutuivat ja toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet saavutettiin suurilta osin hyvin. 
Toimikuntien perinteiset seuraottelut käytiin ja senioreiden viikkokilpailuissa palattiin normaaliin 
12 osakilpailun malliin. Seuran järjestämien kilpailuiden kilpailutuotot laskivat hieman 
edellisvuodesta. Junioritoimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia ja pelaajilta nähtiin hienoja 
onnistumisia valtakunnan tasolla. Junioreiden talviharjoitteluryhmät ovat täyttyneet hyvin ja 
tulevalle kesälle odotamme hyvää osallistujamäärää, sekä uusia junioreita. 

Valtakunnan tasolla Tawast Golf menestyi erinomaisesti kaikilla rintamilla tuoden useita SM-
mitaleja ja hyviä sijoituksia. Tuomas Nukari voitti kultaa avoimissa lyöntipelin SM-kilpailuissa ja 
Tawastilaiset voittivat kotikisoissa MID Joukkue-SM kultaa. Juha Selin voitti senioreiden M60 
reikäpeleissä kultaa ja lyöntipeleissä SM-hopeaa. Seniorit voittivat myös kultaa toisena vuotena 
peräkkäin joukkueella Heikki Aaltonen, Heikki Vehkaperä ja Lauri Lindberg. Samaisessa kisassa 
Heikki Vehkaperälle henkilökohtainen SM-pronssi. 16-vuotiaiden SM-reikäpeleissä Veikko Hiltusen 
kaulaan ripustettiin pronssinen mitali. Mitalikahvit saatiin kauden mittaan nauttia moneen 
otteeseen. 

Seuraamme liittyi 259 uutta jäsentä kaudella 2022. Vastaavasti aikaisemman kauden 
jäsentarjouksen hyödyntäneitä poistui jonkin verran ja jäsenmäärä kasvoi kokonaisuutena 
edellisestä vuodesta 18 jäsenen verran, lopullisen määrän ollessa 1452. 

 

 



Tawast Golf ry: jäsenmäärät vuosina 2017-2021 

 

        
v2017 

       
v2018 

v2019 v2020 v2021 v2022 

Naisseniorit (yli 49v.)               218 208 243 229 223 227 

Naiset (22-49v.)                         116 98 146 129 136 129 

Tytöt (alle 22 v.)                      46 30 34 42 41 47 

Naispuoliset yhteensä             380 336 423 400 400 403 

       

Miesseniorit (yli 49v.)               404 *398 461 447 432 465 

Miehet (22-49v.)                        294 274 511 443 438 409 

Pojat (alle 22 v.)                         111 93 100 141 164 175 

Miespuoliset yhteensä             809 765 1072 1031 1034 1049 
Jäseniä yhteensä                      1189 1101 1495 1431 1434 1452 

 
*miesseniorit ikämuutos 50v. 

 
 
Yhdistyksen tilivuoden tuotot olivat 244 098,86 euroa (vuonna 2021: 229 350 euroa) ja tulos 
1023,35 euroa voitollinen. Suurin tuotto kertyi yhdistyksen vuosimaksuista, 107 517 euroa. 
Pelioikeuksien vuokrista kertyi 30 162 euroa ja kilpailutuotoista 43 322 euroa. Yhdistys oli 
arvonlisäverovelvollinen.  
 
 
JUNIORITOIMIKUNTA 
 
Kaudella 2022 saatiin toimintaa vietyä suunnitelman mukaisesti eteenpäin. 
Haluamme tarjota matalalla kynnyksellä laadukasta liikuntaa lapsille Golfin parissa sekä 
tulevaisuudessa rakentaa Hämeenlinnaan kestävän pohjan golfin harrastamiselle yhteistyössä 
alueen golfkenttien kanssa. 
 
Juniorikoordinaattori työssään 

- Juniorikoordinaattorin työn merkitys oli suuri menneellä kaudella. 
- A-J on toiminut eräänlaisena ”liimana” eri ryhmien välillä. 
- Myös yhteistyö junioreiden vanhempien kanssa on parantunut A-J:n myötä. Hänen työnsä sai 

iloksemme jatkoa.  

Golfkoulu 
-  Golfkoulu järjestettiin 17-19.5. Kouluun osallistui n. 60 lasta. 
-  Järjestelyt toimivat hyvin ja oltiin otettu oppia aiemmista. 
-  Edustuspelaajat tulivat ansiokkaasti auttamaan rastien vetämisessä. 
-  Hyvä ja toimiva tapa saada harrastajia golfin pariin, järjestetään myös ensi keväänä. 

 
Harkkaryhmät 

- 5  harjoitusryhmää: Minitiikerit (lapsi-vanhempi ryhmä), Tiikerit 1, Starttiryhmä, sekä Haastajat- ja 
Kilparyhmä, jotka olivat yhteisryhmiä Aulangon kanssa. 

- Maanantain junioreiden 9r. pelivuoro oli junioreiden mieleen ja sitä olisi hyvä jatkaa myös tulevana 
kautena. 



- Olli Tapola valmensi Starttiryhmää, sekä Haastajat- ja Kilparyhmää yhdessä Aulangon valmentajien 
kanssa. Joni Myllymaa valmensi Tiikerit 1 ryhmää, yhdessä kolmen ohjaajan kanssa. Minitiikereitä 
ohjasi Vesa Toivonen ja Mikko Marttila. 

- Ohjaajat saivat palkkioksi 200€ lahjakortit Pro Shopiin ja bägikaapit käyttöönsä veloituksetta. 
- Pyritään pitämään jo mukana olevat ohjaajat mukana toiminnassa ja hankkimaan tarvittaessa lisää. 

 
Harjoitusalueet ja harjoittelu 

- Rannan harjoitusalue on allekirjoittaneen mielestä harjoitusalueiden aatelia. Jälleen pitkin kesää 
siellä järjestettiin vetäjien kanssa normaalin harjoittelun lisäksi kilpailuita junnuille, joista oli 
mahdollista voittaa jotain mieleistä mahan täytettä. 

- Toptracer oli ensimmäistä kertaa koko kesän aktiivisena osana harjoittelua. Tämä korvasi myös 
lähes kokonaan perinteisen range harjoittelun. Ehdottomasti junnujen suosikki ja on silminnähden 
lisännyt junnujen intoa harjoitteluun. Huippu uudistus! 

- Pienen kisailun ja ohjaajaporukan päättymättömän mielikuvituksen johdolla saatiin lapset 
viihtymään jopa puttitreenien lomassa. Varsinkin, jos välillä pääsi lyömään täysiä bunkkerista. 

- Iso kiitos seuralle joustavasta ja kannustavasta suhtautumisesta harjoitusalueiden hetkelliseen 
valtaamiseen, sekä kentän käytöstä osana junnujen kehittämistä ja innostamista tämän mahtavan 
lajin pariin. 

Kilpailut junioreille 
- Kanes touria pelattiin 5 osakilpailua ja alueelle suunnattuja Liiton kilpailuja kävi kisaamassa 

kourallinen pelaajia 
- Tiedottamisessa on edelleen kehitettävää. Parempaan suuntaan on silti menty ja siitä iso kiitos A-

J:lle.  
- Sosiaalista mediaa on käytetty aktiivisemmin tapahtumien tiedottamisessa. 

Tiedotuskanava, seuran sisäinen 
- Nimenhuuto niminen sovellus oli käytössä, pienistä haasteista huolimatta. WhatsAppi oli myös 

osana tiedottamisessa.  
- Tiedottamisessa ei varmasti koskaan kehittämisen ja parantamisen tarve lakkaa. 

Junioritoimikunta kaudella 2022 
- Junioritoimikunnan PJ:nä toimi allekirjoittanut. Jään kuitenkin tämän kauden jälkeen pois 

tehtävästä. Uuden puheenjohtajan etsintä on käynnissä. 
- Junioritoimikunnan kokoonpano kaudella 2023, PJ toistaiseksi auki, Kari Nylander rahastonhoitaja,  

A-J Järvinen juniorikoordinaattori, Vesa Toivonen jäsen, Petteri Salminen jäsen, Olli Tapola pro.  

 
 
EDUSTUSPELAAJAT 
 
Haasteellinen alkukausi golfkentillä vaikeutti kilpailukauteen valmistautumista, mutta kaikista 
kevään haasteista huolimatta kaudella 2022 edustuspelaajat onnistuivat täyttämään varsin 
hienosti asettamansa tavoitteet. 
 
Mennyt kausi alkoi varsin lupaavalla tavalla, kun Karri Sahla sijoittui heti ensimmäisessä Mid tourin 
osakilpailussa (M-40 sarja) kolmanneksi. Hienosti alkanut kausi jatkui heti seuraavassa 
osakilpailussa Rönnäsissä, kun Mid Tourin yleisessä sarjassa Tawastilaiset edustuspelaajat 
valtasivat useamman kärkipään sijoituksen. Rönnäsin osakilpailussa Tuomas Nukari sijoittui 
jaetulle toiselle sijalle, Karri Sahla jatkoi hyvin alkanutta kautta päätyen sijalle neljä, Henri 
Nylander otti kuudennen sijan ja menestystä täydensi vielä Jonne Eerola sijoittuen sijalle 14. 



  
Edustuspelaajat valtasivat myös seuramme mestaruuskilpailuissa A-sarjan kärkipaikat. Mennyt 
kausi toi seurallemme myös kokonaan uuden nimen seuran mestaruuspokaaliin. Kaudella 2022 
mestaruustaistelu käytiin Tuomas Nukarin ja Antti Ahavan välillä. Tällä kertaa mestaruutta 
lähdettiin ratkomaan aina uusintaan asti, missä Antti Ahava upotti oman birdiensä ja sinetöi 
ensimmäisen mestaruutensa Tawast golfissa. Toiseksi tällä kertaa tuli Tuomas Nukari, kolmanneksi 
Santtu Malin, neljänneksi Kalle Ahtiainen ja viidennen sijan otti kokenut Juha Selin. 
 
Kauden 2022 edustuspelaajien kaksi suurempaa tavoitetta oli saavuttaa henkilökohtainen SM-
mitali sekä ottaa kauan jahdattu Mid Tourin SM-joukkuemitali. Edellä mainituista tavoitteista 
ensimmäinen täyttyi, kun heinäkuussa Tuomas Nukari päätti Suomen mestaruuskilpailut neljään 
birdieen ja yhteistulokseen -15 (71, 67, 69 ja 66). Tällä tuloksella Tuomas Nukari kruunattiin 
kauden 2022 Suomen parhaaksi amatööri golffariksi. 
 
Toinen kauden päätavoitteista Mid Tourin joukkue SM-kilpailut pelattiin kotikentällämme 
syyskuun puolessavälissä. Tätä kilpailua oli odotettu edustuspelaajien joukkueessa jo jonkin aikaa, 
sillä muutamana edellisenä kautena mitali oli karannut edustuspelaajilta aivan viime metreillä. Jo 
kilpailun ensimmäiseltä reiältä lähtien joukkueemme aloitti sen verran hyvin, että yksikään muu 
joukkue ei pysynyt perässä. Tawast Golfin joukkue teki heti ensimmäisenä kilpailupäivänä selvän 
eron muihin, eikä johtopaikkaansa enää luovuttanut koko kilpailun aikana. Näin Tawast Golfin 
joukkue saavutti toisenkin tavoitteensa kaikkein kirkkaimmalla mahdollisella tavalla. Mid Tourin 
Suomen paras joukkue löytyy siis Tawast Golfista. Joukkueessa pelasivat Aleksi Seppänen, Henri 
Nylander, Ville Kuronen, Tuomas Nukari ja Karri Sahla. Joukkueenjohtajana toimi Kalle Ahtiainen. 
 
Edustuspelaajien toimikuntaan kuuluivat menneellä kaudella Kalle Ahtiainen, Karri Sahla, Marko 
Helén, Jonne Eerola sekä Harri Juvonen. Edustuspelaajien vetäjänä toimi Kalle Ahtiainen 
 
 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
Toimikunnan kokoonpano  
 
 Heikki Aaltonen (puheenjohtaja) 
 Raimo Aho 
 Maritta Korkia-Aho 
 Riikka Lonka 
 Sisko Partanen 
 Olli Ruokonen 
 Heikki Taavitsainen 
 Pentti Toikka 
 
Jäsenmäärä 
Tawast Golf ry:n jäsenmäärä oli 31.8.2022 tilaston mukaan 1452 (1434), josta senioreiden osuus 
692 (655). Näistä oli miehiä 465 (432) ja naisia 227 (223). Senioreiden absoluuttinen lukumäärä on 
kasvanut 37:llä edellisestä vuodesta ja suhteellinen osuus kaikista jäsenistä kasvanut hieman, ollen 
nyt 48%. (v. 2021 46%) 
Ohjattu harjoittelu 



Talviharjoittelu toteutettiin korona-rajoitusten vuoksi hieman uudistetussa muodossa. Osallistujat 
jaettiin 6 hengen pienryhmiin ja kullakin ryhmällä oli 5 harjoituskertaa. Tämä toistettiin 2 kertaa. 
Näin noudatettiin ohjeita ja samalla saatiin harjoittelusta yksilöllisempää. Osallistujia oli edelleen 
varsin runsaasti eli 55. 
 
Kevätretki 
Kevätretkeä ei vieläkään saatu toteutettua mutta suunnitelmat ovat olemassa ja päivitys käynnissä 
vuoden 2023 kevättä silmällä pitäen. Kohteena Pärnu, White Beach Golf, josta edelleen Riikaan ja 
uusittuun Jurmala Golfiin (entinen Saliena golf) sekä OZO golfiin. 
 
TawG – AGK senioreiden viikkokisat 
Viikkokisat pelattiin entiseen tapaan puoliksi Tawastilla ja Aulangolla. Peleissä palattiin vanhaan 
käytäntöön eli pelattiin 12 kierrosta, joista 6 Tawastilla, 3 Hugolla ja 3 Everstillä. Pelimuodoissa 
jatkettiin vanhaa systeemiä. Sekä naisilla että miehillä sarjat olivat 50 v ja 70 v. Nuoremmat 
pelasivat 6 pistebogey- ja 6 lyöntipeliä, vanhemmat 12 pistebogeyta. Tulokset kirjattiin kaikissa 
sarjoissa niin pistebogey kuin lyöntipelissäkin tasoituksin. Lisäksi kaikissa kisoissa ja sarjoissa 
kirjattiin lyöntipelitulos ilman tasoitusta kaikilta niiltä, joilta löytyi lyöntitulos joka väylältä. Sarjoja 
oli siis kaikkiaan 8. Pisteitä jaettiin kaikissa sarjoissa ja kaikilla pelitavoilla vanhaan tapaan 30:lle 
parhaalle miehelle ja 10:lle naiselle. Muutoksiin ole näillä näkymin tarvetta. Sarjaan osallistui 
kaikkiaan 103 (109) miestä ja 29 (33) naista eli yhteensä 131 (142) pelaajaa. Pelaajien määrä oli siis 
lähes sama kuin edellisenäkin vuonna. Suorituksia kertyi kaikkiaan 858 (950), joka oli selvästi 
edellisvuotta vähemmän. Kisojahan oli sama määrä kuin edellisenä vuonnakin. Keskimäärin tänä 
vuonna oli 72 pelaajaa per kisa, kun kahtena edellisenä vuonna vastaava luku on ollut 79.  
Tawastilaiset pelasivat 483 (594) ja aulankolaiset 375 (356) kierrosta Miehet pelasivat 666 (707) ja 
naiset 192 (243) kierrosta. Ikäjaon osalta miesten puolella nykyinen 50-70-jako näyttäisi olevan 
hyvin kohdallaan, samoin kun naistenkin osalta. Sarjojen voitot menivät tänäkin vuonna 
tawastilaisille 5-3. Tawastin miehet voittivat kaikki sarjat. 
 
Sarjojen voittajat: 
 
N50 hcp Johanna Suoranta  N50 scr Johanna Suoranta 
 
N70 hcp Sisko Partanen   N70 scr Erja Helen-Salonen 
 
M50 hcp Peter Arnsted  M50 scr Peter Arnsted 
 
M70 hcp Reijo Kyyrä  M70 scr Heikki Vehkaperä 
 
Viikkokisakauden loppupuolella pelattiin yhdettätoista kertaa kaksipäiväinen Ryder Cup. Mukana 
oli jälleen kuusi miestä ja neljä naista viikkokisojen scr-tilaston perusteella niin, että naisia oli 2 
kummastakin ikäluokasta mutta miehiä 4 M50 sarjasta ja 2 M70 sarjasta. Näin saatiin sekä best 
balliin että singeleihin tasaparit. Pelimuotona ensimmäisenä päivänä tutusti fourball bestball ja 
toisena päivänä single. Aulankolaiset olivat tällä kertaa kotikentällään etevämpiä luvuin 9-6. Voitot 
nyt tawastille 8 – 3. 
 
 
 



Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut 
 
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pidettiin 20.-21.8.2022. Voittajat olivat sarjoittain seuraavat: 
 
Naiset 60v 36r Riitta Andersin  Naiset 70v 36r Merja Miettinen 
Miehet 50v 36r Heikki Juonala  Miehet 60v 36r Antero Nukari 
Miehet 70v 36r Heikki Vehkaperä 
 
Senioreiden reikäpelimestaruus 
 
Senioreiden reikäpelimestaruudesta pelasi tänä vuonna tosi vähän, vain 13 kilpailijaa. Harmi, sillä 
tämä on senioreiden ainoa mahdollisuus pelata tätä alkuperäistä pelimuotoa. Mestaruuden voitti 
tällä kertaa Veikko Vuoristo , joka finaalissa kukisti Peter Arnstedin tiukan väännön jälkeen 3/1. 
Kolmatta sijaa jakoivat viime vuoden voittaja Jari Papunen ja Heikki Aaltonen. Kaavio oli tänäkin 
vuonna suoraan Nexgolfin ohjelman tuottama ilman etukäteisiä sijoitteluja. 
 
Maanantai Madamet 
 
Kesän 2022 muistamme. 
Kesän maanantai-aamut alkoivat iloisissa merkeissä, kun Maanantai madamet aloittivat 
kierroksensa aurinkoisella kentällä. Kymppitee on nappialoitus. Joskus oli ruuhkaa, ryhmät ihan 
täynnä, harvemmin ihan väljää. Sadekaan ei meitä lannistanut. 
Uusiakin Madameja oli ilahduttavasti mukana. 
Ensi kaudella jatkamme samassa iloisessa hengessä uusien ja vanhojen tutustuessa toisiinsa. 
Olethan sinäkin mukana! 
 
Seuraottelut 
 
Kilpailu   Osallistujat   Joukkuetulos  Paras henk.koht 
Kurk-Tawg   pb hcp 8 + 4   214-196 tappio  Riitta Andersin 
KG-TawG      pb hcp 36 + 36 675-64 tappio Sisko Partanen 
        Ilkka Ylänen 
TawG-NGK   lp hcp 10 + 5  751-706 voitto Heikki Vehkaperä 
Hyvinkää-HML   lp hcp 16 (8+8)  586-596 tappio Raimo Aho   
10 seuran ottelu  pb hcp 10  6. sija  Seppo Koponen
    
 
Kauden päätöskilpailu 
 
Senioreiden kauden päätöskilpailu pelattiin 21.9.2022. Pelaajia oli mukana 56, eli aina vaan väki 
lisääntyy. Pistebogeynä käydyn kisan voitti Sirpa Teno huikealla tuloksella 43. Kolme väylää nollille! 
Toiseksi sijoittui Sisko Partanen tuloksella 42. Kolmas oli Ari Heikkilä, tulos 41. Parhaan scratch-
tuloksen teki Juha Selin 70 lyöntiä, 2 alle parin!. Toiseksi sijoittui Ari Heikkilä, tulos 76. Kolmas oli 
Kari Anttonen tuloksella 81. Väylällä 7 tarkin oli Ilkka Viitasalo, väylällä 11 Juha Selin. Päätöskisa 
yhteydessä pelattiin myös perinteinen joukkuekilpailu. Siinä parhaan tuloksen teki joukkue Ritva 
Saarenkanta, Eija Ylänen, Mikko Lario ja Teuvo Mölsä. 
 



Seuran järjestämät avoimet kilpailut 
 
Perinteistä Detur Open kilpailua ei tänä vuonna aikataulullisista syistä järjestetty. Sen sijaan 
matkatoimisto sponsoroi viimeisessä viikkokisaa kaikkien hcp-sarjojen voittajia matkalahjakorteilla. 
Jäivät vaan valitettavasti kaikilta käyttämättä matkatoimiston lopetettua ainakin toistaiseksi 
toimintansa. Aluetourin osakilpailu järjestettiin 19.7.2022. Tawastilaisten menestys oli hyvä. M 50 
Jari Palo 5. M 60 Harri Kauppinen 1. ja Juha Harilo 3. M 65 Pekka Nenonen 1., Ari Heikkilä 4. ja 
Aslak Lukander 5. M 75 Raimo Aho 5. M 75 tourin osakilpailu järjestettiin 24.8.2022. Siellä hcp-
voiton nappasi Raimo Aho. Raimo sijoittui scr-tuloksissa toiseksi ja nappasi samalla paikan M 75 
sarja reikäpelin SM-kisaan, jonne aikaisempien kisojen perusteella olivat jo paikkansa varmistaneet 
Heikit Vehkaperä ja Aaltonen. 
 
Valtakunnallinen kilpailutoiminta 
 
Vuosi 2021 oli jo hyvä, mutta sekin kalpeni kauden 2022 rinnalla. Juha Selin M 60 RP mestari, Lp 
hopeaa. M 70 LP Heikki Vehkaperä 5. ja joukkue samoin 5. M 75 LP Heikki Vehkaperä 3. ja joukkue 
mestari. M 75 RP Heikki Aaltonen 5. ja Heikki Vehkaperä 6. Kokonaisrankingissa aluetourin M 60 
sarjassa Juha Harilo 2. ja M 65 sarjassa Pekka Nenonen 4. M 60 scr Juha Selin 2. M 75 scr Heikki 
Vehkaperä 3. ja Heikki Aaltonen 5. Huima vuosi tämäkin. 
 
Kansainvälinen kilpailutoiminta 
 
Tawastin Heikit Veteläinen ja Vehkaperä valittiin senioreiden maajoukkueeseen. Näin perinne 
jatkui. 
 
Valvonta 
 
Seniorit jatkoivat kentän valvontaa aikaisempien vuosien tapaan. Mukana oli edelleen reilut 
parikymmentä aktiivia, valvontapäiviä viikoittain 4-6. Valvonta oli jaettu aamupäivä- ja 
iltapäivävuoroihin, kumpikin kestoltaan noin 2-3 tuntia. Näin kullekin tuli kesän mittaan vain 3-4 
vuoroa. Valvonnalle asetetut toiveet täyttyivät ja ensi kaudella jatketaan samaan. Osakeyhtiö 
maksoi valvonnasta pienen korvauksen ry:lle, joka kasvatti senioreiden vuosibudjettia vastaavalla 
summalla. Tämän turvin voitiin kaikki seuraottelut järjestää ilman pelaajille koituvia kustannuksia. 
Samoin korvattiin SM-kisojen osanottomaksut2, sekä valtakunnan ykköstason kiertueen 
osanottomaksu, mikäli sijoittui ensimmäiseen kolmannekseen. 
 

 
KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 

Yleistä 

Tawast Golfin Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toiminnan yleistavoite on järjestää seuran avoimia 
ja sisäisiä kilpailuja mahdollisimman menestyksekkäästi niin viihtyvyyden, kilpailullisuuden sekä 
osallistujamäärien suhteen. Toimikunta vastaa yleensä myös kilpailujen tuomaroinnista ja toimii 
mahdollisen sponsorin apuna erinäisissä asioissa kuten tiedottaminen ja palkintojenjako. 



Kilpailu- ja tasoitustoimikunta vastaa myös sääntöjen sekä seuran pelaajien tasoitusten 
oikeellisuudesta yhdessä Tawast Golfin toimiston kanssa. Toimikunnan vastuulla on myös 
tiedottaa mistä tahansa tasoitusjärjestelmään tai sääntöihin liittyvistä mahdollisista muutoksista. 

Jos seuran jäsen haluaa muuttaa tasoitustaan esimerkiksi terveydellisiin syihin vedoten, 
toimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan jäsenten tuella, tekee päätöksen tasoitusmuutoksen 
tarpeellisuudesta 

Kesä 2022 

Toimikunnan kokoonpano 

Jussi Luokomaa (pj) 
 Heikki Aaltonen 
 Petriina Punkari-Mäkiaho (naiskapteeni) 
 Anna-Maija Mikkotervo 
 Antti Punkari 
 Janne Oksanen 
 Tommi Lindberg 
 
Ennen kauden alkua todettiin, että kilpailujen pelaajaystävällisyyden takaamiseksi, peliaikoja tulisi 
lyhentää, jotta kisat eivät venyisi liian pitkiksi. Tämä koettiin ongelmaksi erityisesti parikilpailuissa. 
Pohdittiin valvojan mahdollisuutta, mutta sitoutuneet valvojan saaminen ilman ”porkkanaa” on 
aina hieman haastavaa. Kisainfoissa teroitettiin pelin sujuvuutta, asiallisella tavalla.  
 
Startterin organisoiminen kisoihin on vähän samanlainen, haasteellinen tehtävä, mutta 
ilahduttavan usein startteri kuitenkin löytyi aikalähdöllisiin kisoihin.  
 
Edellisvuosien tapaan parikilpailut olivat suosittuja pelaajien keskuudessa. Kilpailijamäärät olivat 
hitaan alkukauden jälkeen hyvällä tasolla. Kesällä 2022 tuli todettua, että kilpailijamäärät kulkee 
käsi kädessä kentän yleisen kenttäasteen kanssa. 
 
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa, keväällä ja loppukaudesta. Perinteistä ”benchmarking”-
pelireissua ei kesällä 2022 tehty ukkosen, sekä aikatauluhaasteiden vuoksi. 
 
Golfautojen käyttö on lisääntynyt valtavasti ja tämä näkyi myös joissakin kilpailuissa, joissa se 
helteen tai kilpailun luonteen vuoksi oli sallittu. Tämä trendi tulee varmasti jatkumaan ja asian 
selkeä tiedottaminen autosäännön selkeyden vuoksi on tärkeää. Golfauton käyttämis-etiketin 
merkitystä ei voi liikaa korostaa. 
 
Oli edelleen havaittavissa, että kentästä ei huolehdita (jälkien paikkaus, bunkkerien haravointi) 
ihan samalla tavoin, kun joskus ennen. Tässä on petrattavaa ja jonkinlainen kampanja voisi olla 
paikallaan. 
 
Tulevaisuus 

Ensi kesänä, kaudella 2023, tavoitteena on vähintäänkin säilyttää nykyiset pelaajamäärät 
kilpailuissa ja näin ollen ylläpitää tai kasvattaa seuran rahallisia tuloja kilpailutoiminnan suhteen. 



Kilpailuissa järjestettäville seniorisarjoille on edelleen tilaus, kuten myös matalan riman 
pikkukisoille.  

Toimikunnan puheenjohtaja vaihtuu Luokomaasta Janne Oksaseen, joka on aiemmin toiminut 
toimikunnan jäsenenä. Tämä toki vaatii sen, että vuosikokous hyväksyy ehdotetun kokoonpanon. 
Uusi puheenjohtaja kutsuu seuraavan toimikunnan kokouksen koolle heti, kunhan kauden 2023 
kilpailukalenteri alkaa hahmottumaan. 

NAISTOIMIKUNTA 

 
Naistoimikuntaan kaudella 2022 kuuluivat toimikunnan puheenjohtaja, ladykapteeni Petriina 
Punkari-Mäkiaho sekä jäsenet Minna Ikonen, Raika Laine, Liisa Pakkanen, Tuula Rantanen ja Sirpa 
Teno.  
 
Naistoimikunta kokoontui kauden aikana neljästi 17.2., 4.4., 1.7. ja 25.8.2022. Kokousten lisäksi 
toimikunta piti kauden mittaan yhteyttä WhatsAppilla ja sähköpostitse. 
 
Seuran naisjäseniä tiedotettiin sähköpostitse, Tawast Golfin internet-sivulla, Tawastin Ladyt -
Facebook-ryhmässä ja tawastgolf_naiset-Instagram-tilillä.  
Kauden aikana luotiin lähinnä pelikaverin kyselyyn ja pikaiseen viestinvaihtoon tarkoitettu 
WhatsApp-ryhmä ”Tawastin naiset”, johon kaikki halukkaat saattoivat liittyä. 
 
Kauden 2022 tapahtumat: 
 
5.1.-16.3. kaksi naisten talviharjoitteluryhmää harjoitteli keskiviikkoisin viiden kerran sarjoissa 
Säästöpankki Areenalla, Pullerilla PGA Pro Olli Tapolan opetuksessa. Osallistujia 12. 
 
27.4. järjestettiin Keski-Suomen alueen golfnaisille sääntökoulutus Teams-yhteydellä. 
 
2.-5.5. päästiin rangelle, jossa Olli Tapola piti neljä naisille tarkoitettua kevätopetuskertaa, kaksi 
swingistä ja kaksi lähipelistä. 9.5. Ollin opetus jatkui kentällä peliopetuksena kahden peliryhmän 
voimin. Osallistujia 48.  
 
6.5. vietettiin naisten kauden avausta Toptracer-lyöntianalysaattoriin tutustuen ja pallonkaaria Olli 
Tapolan ja Tuomas Lehtosen opetuksessa tulkiten. Toptracerin jälkeen pidettiin avauskokous 
klubilla. Osallistujia 37. 
 
15.5. pelattiin naisten avauskilpailu Lady Captain’s Day hiljattain avatulla kentällä, Erado-
pistebogeyna. Osallistujia 18.  
 
24.5. emännöitiin pistebogeyna pelattua ystävyysottelua TawG-AGK. Joukkueista kuuden parhaan 
pelaajan tulos huomioitiin. Voitto aulankolaisille pistein 175-199. Osallistujia 20. 
 
11.6. pelattiin Marttojen ja Tawast Golfin naisten yhteistyössä järjestämä Kohdataan kentällä -
pariscramble. Tapahtumaan osallistui 33 joukkuetta, mukana myös miehiä.  
 



12.6. vietettiin Koko Suomi golffaa -naisten teemapäivää. Tawast Golf tarjosi klubille 
teemapäivänä saapuneille naisille Toptracer-harjoittelua kuohujuoman kera.  
 
14.6. starttasi aamuneljältä Täydenkuun golf. Ei kilpailuna pelatulle kierrokselle osallistujia oli 
neljä.  
 
3.7. pelattiin Hyvinkäällä perinteinen ystävyysottelu HyG-MeG-TawG. Pistebogeykilpailu pelattiin 
10-henkisin joukkuein. Tuloksessa huomioitiin joukkueiden kahdeksan parhaan pisteet. Voitto 
Hyvinkään Golfille 279 bp, hopealle Messilä Golf 253 bp ja pronssille Tawast Golf 221 bp.  
 
9.-10.7. Tawast Golfin ja Aulanko Golfin naistoimikunnat järjestivät jo 12. kerran naisten avoimen 
valtakunnallisen golfkilpailun, Hämeenlinna Lady Openin. Lauantaina Tawastilla ja sunnuntaina 
Everstillä pelattuun parikilpailuun osallistui 30 joukkuetta, eli 60 kilpailijaa. HLO-
järjestelytoimikuntaan Tawast Golfista kuuluivat Petriina Punkari-Mäkiaho, Raika Laine ja Anu 
Siira.  
 
18.7. tehtiin peliretki muutaman vuoden koronatauon jälkeen; Vierumäelle suuntautunut päivän 
retki täyttyi hyvissä ajoin, ja 32 ladya lounasti ja pelasi Classic- ja Cooke-kentillä. Syntyipä retkellä 
hole-in-one:kin! 
 
20.7. pelattiin Everstillä joukkuereikäpeli AGK-TawG kuuden hengen joukkuein, aulankolaisten 
viedessä voiton 4-2. 
 
26.7. oli Tawastin naisten vuoro järjestää vuorovuosittain pelattava kolmoisklubiottelu Espoon 
Golfseuraa ja Aura Golfia vastaan. Kahdeksan henkisin joukkuein pelatussa pistebogeyssa 
huomioitiin kunkin joukkueen kuusi parasta tulosta. Voitto Tawast Golfille pistein 208, AG 195 ja 
EGS 189.  
 
12.8. kohdattiin Aulanko Golfin naiset 9-reikäisessä ystävyysottelussa Hugolla. Pistebogeyna 12-
henkisin joukkuein pelatun kilpailun tuloksessa huomioitiin joukkueen kuuden parhaan pelaajan 
tulos. Voitto AGK:lle pistein 109-89. 
 
20.-21.8. kilpailtiin Tawast Golfin mestaruuksista naisten sarjassa, naiset 60 v- ja naiset 70 v-
sarjoissa. Osallistujia naisten sarjoissa oli tänäkin vuonna harmittavan vähän; naisten yleisessä 
sarjassa kolme, 60-vuotiaissa yhdeksän ja 70-vuotiaissa kuusi. Kaksipäiväisenä, tasoituksettomana 
lyöntipelinä pelattujen seuran mestaruuskilpailuiden naismestarit 2022: Petriina Punkari-Mäkiaho, 
Riitta Andersin ja Merja Miettinen. 
 
4.9. pelattiin perinteinen Birgitan malja pistebogeyna. Osallistujia 24.  
 
9.9. pelattiin ensimmäistä kertaa Iltaysitys (9 reikää 9.9.), matalan kynnyksen pariscramble, mikä 
keräsi mukavasti uusiakin osallistujia. 15 joukkueessa 30 pelaajaa.  
 
25.9. vietettiin naisten kauden päätöstä kolmen mailan kilpailua 9-reikäisenä pistebogeyna 
pelaten. Pelit aloitettiin Toptracerilla peliryhmistä muodostetuin joukkuein kilvoitetulla kalapelillä. 
Pelien päätteeksi pidettiin kauden päätöskokous klubilla. 21 osallistujaa.  
 



Naisten pukuhuoneessa sijaitsevassa birdie-puussa oli aikajaksolla 6.5.-18.9. 124 merkintää. 
Päätöskokouksessa arvottiin Birdiepuu-palkinto kaikkien merkattujen birdien kesken, ja arpaonni 
suosi neljä birdietä tehnyttä Tuula Räsästä.  
 
Kaudesta 2022 naistoimikunnan jäseniä, seuran naisjäseniä ja Tawast Golfin henkilökuntaa 
kiittäen, TawG ladykapteeni Petriina Punkari-Mäkiaho. 


