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 Puheenjohtajan palsta 

Puheenjohtajan kynästä
Elämme turbulenttisia aikoja, olivat sitten kyseessä tapahtumat 
maailmalla, Suomessa tai vaikkapa Ruotulassa.

Erilaiset virukset ovat muokanneet 
viime aikoina sekä käyttäytymistämme 
että tapahtumia ympärillämme. Koro-
navirus l isäsi golfkentille hakeutuvi-
en määrää ja nyt vaikuttaa siltä, että 
pandemian vaimentuminen vaikuttaa 
toiseen suuntaan golfkenti l lä. Liekö 
etätyösuositusten poistuminen vaikut-
tanut vähäiseen kierrosmäärään.

Alkukesän sää sekä kentän kunto-
kaan eivät ole houkutel leet pelaajia 
kentälle. Parina vi ime kesänä paljon 
kritiikkiä aiheuttanut tiiaikojen saata-
vuus näyttää nyt helpottuneen, joten 
jotain hyvääkin voi tilanteessa löytää.

Vi ime talven sääolosuhteet ol ivat 
todella hankalat ja kentän ruohopeite 
on kärsinyt talven aikana syntyneistä 
jääpeitteistä. Valitettavasti kenttämme 
maapohja ei ole omiaan poistamaan 
talven aikana syntyneitä vesilätäköitä, 
jolloin jääpeitettä pääsee syntymään. 
Laajat ruohottomat alueet väyl i l lä ja 
griineillä ovat sen seurausta. Jäsenis-
töltä tarvitaan nyt kärsiväll isyyttä ja 
ymmärtämystä tilanteen suhteen.

Kenttähenkilökuntamme tekee kui-
tenkin parhaansa kentän saamiseksi 
jälleen mahdollisimman hyvään kun-
toon.

Toiminnanjohtajan va ihtuminen 
vuodenvaihteessa toi omat haasteensa 
toimintaamme. Onneksi onnistuimme 
saamaan uudeksi toiminnanjohtajaksi 
erittäin kokeneen, vuonna 2020 vuoden 
golfjohtajaksi valitun Markku Ignatiuk-
sen.

Uuden Wise-golf toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöönotto vuoden alus-
ta toi myös oman ison haasteensa ja 
työll isti erityisen paljon palvelupääl-
likkö Laura Hyönää ja Markkua. Hie-
nosti he hoitivat tuon vaativan työn ja 
järjestelmä on nyt käytössä. Toki pientä 
hienosäätöä riittää vielä pitkään, mutta 
nyt meillä ovat käytössä saman järjes-
telmän alla asiakkuudenhallinta, ajan-
varaus, kilpailujen järjestäminen, vies-
tintä, myynti ja taloushallinto.

Tämän vuoden merkittävin asia seu-
ramme kannalta on kuitenkin kentän 
tulevaisuus. Kaupungin kasvun seu-
rauksena Ruotulan alue halutaan kaa-
voittaa ehkä jopa 10 000 ihmisen asun-
toalueeksi. Myös Koi l l iskeskukseen 
menevän ratikkalinjan suunnitellaan 
kulkevan nykyisen kenttämme kautta. 
Näistä johtuen kentästämme leikkau-
tuu pois alue, jonka pohjoisraja kulkee 
suunnilleen klubitalolta 11. teen kautta 
3. väylän puoleen väliin. Saattaa olla, 
että 18. väylä ja 16. väylän alkupää tule-
vat myös rakennettavaksi.

Jos jäisimme Ruotulaan, pitäisi kent-
tämme siirtää pohjoiseen ja itään päin. 
Pohjoisessa tulee kuitenk in vastaan 
pian perustettava kansallinen kaupun-
kipuisto ja idässä rajoittaa muun muas-
sa Lahnakall ion luonnonsuojelualue. 
Sieltä löytyy myös joukko arvokkaita 
kasvi-, hyönteis-, lintu- sekä avainbio-
tooppialueita.

Viimeisimpänä löydöksenä on laaja 
suojeltu lahokaviosammalesi intymä, 
niin ja luonnollisesti liito-oravia ei voi 
koskaan unohtaa.

Mahdoll isen alueen poikk i menee 
vielä Soukonvuorentie, jonka kulku-
yhteys täytyy säilyttää. Siten 18 reiän 

golfkentän mahduttaminen näiden se-
kaan on varsin vaativa, ellei mahdoton 
suoritus.

Niinpä olemme hall ituksessa päät-
täneet katsoa kaupungin esittämän 
vaihtoehtokort in tehdä uusi kenttä 
Nurmen alueelle Nurmi-Sorilaan. Alue 
vaikuttaa varsin sopivalta golfkentäksi. 
Nähtäväksi jää, kuinka alueen hank-
kiminen, kaavoitus, rahoitus ja aika-
tauluttaminen Ruotulan rakentamisen 
kanssa onnistuvat.

Haluan tässä vielä korostaa, että hal-
litus tutkii vain vaihtoehtoa. Kun tuo 
vaihtoehtopaketti on selvillä, niin sitten 
katsotaan jäsenistön mielipidettä, mil-
lä vaihtoehdolla menemme eteenpäin. 
Vaikka nuo edellä mainitut asiat ete-
nisivät suotuisasti, pelataan nykyisellä 
kentällä vielä pitkään - varovaisesti ar-
vioiden ehkä 5 - 6 vuotta.

Joten pelaillaan vielä Ruotulassa jon-
kin aikaa ja nautitaan kesästä ja gol-
fista.

Hyvää kesää kaikille!

Seppo Blomqvist
puheenjohtaja

TG-News 1/2022  3



 Toiminnanjohtajan terveiset  

Nurmi-Sorila – uhka  
vai mahdollisuus?
Kirjoitan tätä katsaustani upeassa ilta-auringossa parvekkeellani 
Ranta-Tampellassa. Olen lyhyessä ajassa oppinut tykästymään 
Tampereeseen, joka tuntuu tosiaan jo kotikaupungilta. 

Ja viime päivien uutiset kaupungin-
hall ituksen päätöksestä tutk ia kent-
tämme si irtoa Nurmi-Sori laan ovat 
päällimmäisinä ajatuksina, kun mietin 
sitoutumistani jäädä tänne pidemmäk-
sikin aikaa, minkä myös TG:n hallituk-
selle avoimesti kerroin kun sovimme 
työtehtävästäni viime vuoden loppupuo-
lella.

Kuten myöhemmin lehdessä GoGolfin 
Tomi Laaksosen sanoin todetaan, eläm-
me kentänhoidollisesti lähes katastro-
faalisen talven ja erittäin haastavan ja 
hankalan kevään jälkimainingeissa. Ju-
hannus on jo juhlittu  ja viheriöillämme 
kasvavat vasta pikkuhiljaa nousevat kyl-
vöt, jotka on tehty viime syys-lokakuus-
sa. Kylmä kevät piti senkin suhteen pie-
nimmätkin toipumisen toiveet kurissa.

Kun kentän viheriöt avattiin touko-
kuun puolen välin jälkeen, näin jälki-
käteen sekin oli l i ian aikaisin. Mutta 
pelaajien odotukset olivat jo niin kor-
kealla, että oli pakko antaa periksi. Se 
näkyy nyt siinä, että viheriöpinnat ei-

vät vieläkään voi kovin hyvin. Tämä jos 
mikä osoittaa, että golfkausi Suomessa 
on tämäntyyppisen talven jäljiltä vali-
tettavan lyhyt. Toki syksystä emme tie-
dä, eli toivotaan parasta.

Kaupunginhall ituksen l injauksissa 
otettiin 13.6. tehdyin päätöksin kantaa 
Ruotulan alueen tulevaisuuteen. Ai-
heesta on väännetty pitkään ja sinnik-
käästi seura on pitänyt kiinni halustaan 
jäädä alueelle. Itselleni selvisi tässä ke-
vään mittaan hyvinkin nopeasti, että 
paineet kentän siirtoon ovat isot.

Painiottelu pikkuvel i fr isbeegolf in 
kanssa näytettiin hävityn ainakin sen 
suhteen, kenen vetoomukset joukko-
li ikenteen läheisyyteen ja ko. kentän 
ainutlaatuisuuteen ol ivat säilymisen 
kriteereinä. Ja tottahan se onkin, että 
varmaan fr isbeegolf fareista prosen-
tuaal isest i suurempi osa joukkol i i-
kennettä käyttääk in, ja että heidän 
kenttänsä ehkä täyttää kansainvälisiä 
kriteerejä. Itse en ole lajia edes kokeil-

lut enkä tunne lajin todellisuutta. Var-
maan hauskaa ajanvietettä.

Uuteen paikkaan 
tai pillit pussiin

Ruotulan golfkenttä on yksi Suomen 
vanhimpia ja seura on investoinut sii-
hen vuosien varrella miljoonia euroja. 
Tunnearvoiltaan monelle tammerilai-
selle se on sydämeen kaiverrettu rakas 
harrastuspaikka. Mutta realismia on 
se, että vuokrasopimuksemme ei ulotu 
kuin vuoden 2029 loppuun.

Nyt, jos ja kun kaupunki laajenee 
ja haluaa rakentaa raitiotien Linnain-
maalle asti maksimoiden sen varrella 
olevan asuntokannan, ei seurallamme 
ole kuin kaksi vaihtoehtoa: siirrymme 
hyväksytyin reunaehdoin uuteen paik-
kaan ja vapautamme kaupungille mah-
dollisuuden maksimoida myös tulovir-
rat uudesta alueesta. Tämä tarkoittaa 
ni in aikatauluja kuin rakennettav ia 
kerrosneliöitä.
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Se toinen vaihtoehto olisi tässä ske-
naariossa ollut 9-väyläisen kentän pai-
kalle jääminen, mikä sekin olisi ollut 
haastavaa. Täysimittaisen kentän uu-
del leen rakentaminen alueel le ol isi 
ollut käytännössä mahdotonta, koska 
nykyinenkin alueemme on jo nykygolfin 
mittapuulla minimaalinen. Eli pelaa-
minen 2029 loppuun ja sitten pill ien 
laittaminen pussiin olisi käytännössä se 
toinen vaihtoehto siirtymiselle uuteen 
paikkaan.

Miksi Nurmi-Sorilaan? Koska se on 
potentiaalisin paikka löytää mahdolli-
simman läheltä riittävän iso yhtenäinen 
alue ilman sellaisia luontoarvoja, jotka 
esimerkiksi estivät laajenemismahdolli-
suudet Niihamassa. Nyt esiselvitykses-
sä Ilonen Design on selvästi tuonut esil-
le alueen huikean potentiaalin rakentaa 
kansainväliset mitat ja laatustandardit 
täyttävä golfkenttä oheistoimintoineen.

Alue on riittävän iso, jotta myös sinne 
suunniteltu pientalovaltainen raken-
nuttaminen voisi toteutua harmoniassa 
golfkentän kanssa. Paikka on sellainen, 
josta koko kaupunki voisi olla suoras-
taan ylpeä.

Uusi kenttä  
lottovoitto

Nyt kun tämä asia on saanut ol la 
muutaman päivän julkisuudessa, huo-
maa jälleen kerran kuinka golfiin ne-
gatiivisesti suhtautuvat tamperelaiset 
kommentteineen ovat jo tuomitsemassa 
kaupungin päätökset tietämättä lain-

kaan faktoja siitä, kuinka kenttähan-
ke on esimerkiksi tarkoitus rahoittaa. 
Todellisuudessa parhaassa tapauksessa 
kaupungin roolina on osall istua kor-
keintaan maanhankintaan ja siinäkin 
tavalla, joka voi olla kaupungille talou-
dellisesti positiivista.

Tässä vaiheessa koko kenttähankkeen 
projektointi on vasta aluillaan ja näh-
tävästi juuri näiden ennakkoluuloisten 
kansalaisten vuoksi mahdollisuuksia on 
lähitulevaisuudessa avattava.

Mitä me tammerilaiset voimme asi- 
assa tehdä? Jokaisel la meil lä on oi-
keus omaan mielipiteeseen, mutta itse 
näkisin parhaana ottaa katse tulevai-
suuteen. Golf voi Tampereella hyvin ja 
kasvaa vielä lisää kaupungin normaalin 
kasvun myötä.

Tällä hetkellä Tammer-Golfin kent-
tä on teknisesti siinä kunnossa, ettei 
ilman isoja investointeja siitä ole saa-
tavissa edes keskikastin kenttää. Uusi 
mahdollisuus ulkopuolisen rahoituksen 
turvin Nurmi-Sorilassa voisi olla Tam-
mer-Golf in näkökulmasta todell inen 
lottovoitto, joka nostaa sen Pirkanmaan 
kenttien ykköseksi ja yhdeksi Tampe-
reen vetonaulaksi.

Kenttähanke etenee seuraavaksi 
maanhankintaan, joka ei sekään tule 
olemaan helppoa. Me voimme keskittyä 
Ruotulan kentän ylläpitoon, koska var-
muudella pelaamme täällä vielä noin 
5–7 vuotta. Voimme kuitenkin toivoa 
parasta, jotta Tammer-Golf in taru ei 
pääty 2029 nykyiselle sijalleen ja kau-

punki saa avullamme lisävauhtia raitio-
linjan ja uuden kaupunginosan raken-
tamiseen.

Hyvää golfkesän 2022  
jatkoa toivottaen,

Markku Ignatius
Toiminnanjohtaja
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 Kentän siirto Nurmi-Sorilaan 

Ilonen Design suunnittelee
Uuden kentän kustannusarvio on reilut 10 miljoonaa euroa

Tammer-Golfin kannalta viime vuo-
sina eniten mietintää aiheuttanut yksit-
täinen asia on varmuudella ollut kentän 
kohtalo. Ruotulaan on pitkään suunni-
teltu maankäytön muutoksia samassa 
yhteydessä kaupungin raitiotiehank-
keen kanssa.

Kaupunki perusti 20.11.2021 työryh-
män suunnittelemaan eri vaihtoehtoja 
Ruotulan osalta. Työryhmässä ol ivat 
edustettuna kaikk i valtuustoryhmät, 
kunnan merkittävimmät kaavoitukseen 
osallistuvat virkamiehet sekä edusta-
jat golfista (TG:n hallituksen jäsen Ari 
Nikkilä) ja frisbeegolfista.

Vaihtoehtojen osalta arvioitiin vaiku-
tuksia maankäyttöön ja yhdyskuntara-
kenteeseen, luontoarvoihin ja vesistöi-
hin, maisemaan, kallio- ja maaperään, 
talouteen ja maankäytön toteuttamisen 
edellytyksiin, urheiluun, virkistykseen 
ja viheralueisiin sekä liikenteeseen.

Yhteistyöryhmä etsi omalta osaltaan 
myös sijoitus-, toteutus- ja rahoitusrat-
kaisua mahdollisesti Ruotulan alueelta 
siirtyvälle toiminnolle.

Monesta eri vaihtoehdosta työryhmä 
suositteli kaupunginhallitukselle oheis-
ta vaihtoehtoa, jonka kaupunginhalli-
tus 13.6. myös valitsi jatkoon.

Nurmi-Sorila
Ennen oheista päätösesitystä ol i 

aiemmin keväällä 2022 noussut ken-
tän vaihtoehtoiseksi sija intipaikak-
si Nurmi-Sorila, tarkemmin Nurmin 
alue Sorilanjoen eteläpuolella. Oheinen 
karttakuva antaa käsityksen paikasta ja 
mahdollisesta alueesta, jonne uusi golf-
kenttä sekä sen ympärille rakennettava 
pientaloasutus on tarkoitus sijoittaa.

Lopullinen aluerajaus ratkeaa maan-
hankinnan kautta, koska vain noin puo-
let alueesta on kaupungin omistukses-
sa. HUOM! Kuvaan piirretty rajaus ei 
ole tarkka, vaan suuntaa antava.

Alustava kustannusarvio on ohessa, 
mutta sekin on tässä vaiheessa vain 
suuntaa antava, koska nykyinen maa-
i lmanti lanne aiheuttaa varmuudella 
runsaasti epävarmuutta kustannusta-
sosta siinä vaiheessa, kun hanketta ale-
taan toteuttaa.

Nurmi-Sorilan alueella on olemassa 
osayleiskaava, mutta se tulee asema-
kaavoittaa. Kaupungin suunnitelmissa 
sen ajoitus on alun perin vasta 2025, 
mutta sitä pyritään myös kiirehtimään, 
jotta kentän rakentamiseen päästäisiin 
mahdol l isimman pian. Tiedotamme 
projektin seuraavista vaiheista koti-
sivuillamme.

Aiesopimus Ilonen 
designin kanssa

Tammer-Golfin hallitus solmi aieso-
pimuksen 16.6.2022 yhdessä Mikko Ilo-
sen suunnittelutoimiston Ilonen Design 
kanssa. Sopimuksella ilmaistaan yhtei-
nen halu jatkaa suunnittelua aina Mas-
terPlaniin ja sen toteutukseen saakka.

Suomen menestyneimmän golfarin 
Mikko Ilosen toimisto on valittu uuden 
kentän suunnittelijaksi.

Alustavan suunnitelman mukaan 
kenttä sijoittuu Nurmin alueelle Näsi-
järven rantamaisemiin.
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ARVOTMISSIO 

VISIO 
 

STRATEGINEN TAHTOTILA

STRATEGISET 
PAINOPISTEALUEET

Kenttä 
Talous 

Jäsenistö 
Palvelut 

Jatkuvuus

Panostamalla kenttään nostamme sen laatua ja kiinnostavuutta. 
Kehittämällä kentän palveluita, sekä kuuntelemalla jäsenistön 

toiveita, luomme viihtyisän ja haluttavan golfyhteisön.

Vetovoimainen, viihtyisä 
ja yhteisöllinen golfkenttä.

Tammer-Golf yhdistää eri 
sukupolvet ja ikäpolvet 
yhteiseen terveelliseen 
liikuntaan luonnossa

Yhteisöllisyys 
Asiakaslähtöisyys 

Vastuullisuus 
Perinteet 

Kehittyminen

TG-News 1/2022  7



Max Schwenson on kapteeni 
jo kolmannessa polvessa
Olisihan se ollut ihme ja kumma, ellei Max Schwenson olisi suostunut 
seuramme kapteeniksi, kun tuosta tehtävästä syrjään jäänyt Harri Aho 
sitä häneltä kysyi.

Maxilla on nimittäin pikkuisen his-
toriaa ja perinnettä Tammer-Golfissa. 
Hänen isoisänsä Jürgen on seuran pe-
rustajajäsen ja hoiti aikanaan kapteenin 
virkaa. Maxin isä Bernd eli tutummin 
Bobi on myös toiminut kapteenina.

Lisäksi Bobi on kirjoittanut seuran 
historiaa tekemällä Tammerin kaksi 
ensimmäistä holaria. Se ensimmäinen 
tuli nykyistä lyhyemmällä kolmosella, 
toinen 11. reiällä.

Eikä siinä vielä kaikki: Maxin  isoäi-
ti Faina ja äiti Suzanne ovat hoitaneet 
Tammerissa ladykapteenin virkaa. Max 
on siis kapteeni jo kolmannessa polves-
sa.

– Ari Huhtamies tuossa jo kysyikin, 
että mahtaakohan missään muussa 
seurassa olla kolmannen polven kaptee-
neita. Ehkä ei, sillä kovin moni seura 
ei ole toiminut näin pitkään kuin Tam-
mer-Golf, arvelee Max.

Entäpäs neljännen polven? Maxin ja 
hänen puolisonsa Nelli Helmisen Hu-
go-poika täyttää pian vuoden. Ja mikäli 
poika sukuunsa tulee, golfpallo alkaa 
saada lähivuosina kyytiä. Odottakaapa 
vain…

Ihan oikea  
kapteeni

Perinteiden lisäksi Maxilla on vielä 
toinenkin kelpuutus seuramme kap-

teenin hommiin. Hän nimittäin valmis-
tuu ihan oikeastikin kapteeniksi Maan-
puolustuskorkeakoulusta ensi syksynä.

Max ei ollut miettinyt Schwensonin 
klaanin perinteiden jatkamista, kun 
Aho häneltä asiaa kysäisi. Päätös syntyi 
kuitenkin nopeasti.

– Ajattelin, että tässä saisi annettua 
seuralle jotakin takaisin, kun pääsin 
aikoinaan juniorina pelaamaan ja kil-
pailemaan. Ja kai tässä jonkinlainen 
sukurasitekin on, kun sekä isovanhem-
mat että vanhemmat ovat toimineet 
kapteeneina. Hienoa perinnettä.

Max jos kuka on kasvanut golfariksi.

 Kapteenin terveiset 

Max Schwenson jatkaa sukunsa 
hienoja perinteitä Tammer-Golfin 
kapteenina.
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– Minusta on kuvia jotain kahden 
vanhana, kun hei lun muov imai lan 
kanssa ykkösti i l lä. Aloin sitten kuu-
den-seitsemän vanhana treenaamaan 
Silaksen Simon ja Järvisen Johannan 
golfkoulussa.

Max pelaa nykyään tasoituksella 2,6, 
joten juniorina opittu swingi toimii. Kil-
paileminen ei kuitenkaan ole koskaan 
ollut hänen juttunsa.

– Olen aina tykännyt pelaamisesta, 
mutta ollut vähän laiska treenaamaan. 

Taitaa minulla silti olla joku SM-jouk-
kuepronssi kaapissa.

Rennompaan 
suuntaan

Maxin mielestä touhu golfkentillä on 
mennyt rennompaan suuntaan. Perin-
teet ovat silti vielä kunniassaan.

– Onhan se tärkeätä, että tiedetään 
miten kentällä pitää käyttäytyä, jotta 
pelaaminen olisi kaikille nautinnolli-

sempaa. Myös tietysti kentän kunnosta 
pitää jokaisen huolehtia. Me teimme 
keväällä ladykapteeni Jenna Järvisen 
kanssa päivitetyn version etikettiohjeis-
ta.

Max muistelee polkaisseensa Ruotu-
laan juniorina pyörällä ja hän toivoo-
kin, että seura panostaisi junioreihin 
jatkossakin.

– Olisi mukava että seuraan tulisi uu-
sia harrastajia ja että tulokkaat otettai-
siin hyvin vastaan.

Uutiset kentän mahdollisesta siirros-
ta Nurmi-Sorilaan saavat Maxin miet-
teliääksi.

– Tavallaanhan se on hienoa, että tu-
lee uusi kenttä, mutta enpä usko, että 
ol isin itse sinne junnuna pyöräil lyt. 
Olisin mieluummin nähnyt, että uusi 
kenttä olisi rakennettu tänne Ruotu-
laan. Tämä on kuitenkin talkoohengellä 
rakennettu kenttä, jolla on pitkät perin-
teet. Vähän haikealta tuntuu, jos täältä 
lähdetään.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen

Junioritoiminta on lähellä Max Schwensonin sydäntä, sillä hän aloitti itsekin pelaamisen pikkujunnuna. Max toivoo, että 
jokainen nuori tuntisi itsensä tervetulleeksi seuraan.

Hugo Schwenson on vielä alle vuoden ikäinen, mutta muovinen golfmaila on jo 
tukevassa otteessa. Ehkäpä tässä on kasvamassa Schwensonin klaanin neljän-
nen polven kapteeni?
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Hyvä käytös

Golfin etiketti on syntynyt pelin pit-
kästä historiasta. Etiketin mukainen 
käytös alkaa jo ennen pelikierrosta ja 
sitä noudatetaan pelissä ja pelin jäl-
keen. Käytökselläsi on vaikutus koko 
ympäristöösi ja erityisesti omaan ja 
muiden pelikokemukseen.

Hyvä pelaamisen etiketti luo viihtyi-
sän peliympäristön ja tuottaa peli-iloa. 
Pelaajien on myös sisäistettävä golfpelin 
henki.

Pelin henki

Muista urheilumuodoista poiketen 
golfia pelataan suurimman osan aikaa 
ilman tuomarin valvontaa. Peli perus-
tuu pelaajan tinkimättömään sääntöjen 
noudattamiseen ja rehellisyyteen niin 
itseä kuin muitakin kohtaan. Pelaajilta 
edellytetään hillittyä ja huomaavaista 
urheiluhengen mukaista käytöstä toisia 
pelaajia kohtaan. Tätä tarkoittaa pelin 
henki.

Hyvät tavat

– Muut pelaajat ja ulkopuoliset liikku-
jat on koko ajan otettava huomioon 
kentällä.

– Pelaajalta odotetaan hyv ien tapo-
jen noudattamista koko golfkentän 
alueella, mukaan lukien parkkipaikat 
ja klubitalo sekä muut palvelupisteet.

– Noudata seuran antamia ohjeita pu-
keutumisesta: Tammer-Golfissa kai-
kilta pelaajilta edellytetään siistejä 
golfin henkeen ja sääolosuhteisiin so-
veltuvaa vaatetusta.

– Teräspiikit ovat jo historiaa, eli ole-
tuksena niitä ei enää saa käyttää mis-
sään.

– Ilmoittaudu hyvissä ajoin ennen läh-
töaikaasi caddiemasterille.

– Ole kohtelias henkilökunnalle.

– Vihainen ja muu huono käytös ei kuu-
lu golfkentälle. Älä tahallasi vahin-
goita kenttää tai tuota vaaraa muille.

– Vältä roskaamista. Tupakantumpit ja 
nuuskat on laitettava roskiin tai ke-
rättävä itse mukaan.

Ennen kierrosta
– Tule ajoissa kentälle – suositus ilmoit-

tautua caddiemasterille viimeistään 
10 minuuttia, mieluummin jo 15–20 
minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.

– Ota selvää paikal l issäännöistä ja 
muista päivän pelimääräyksistä, jot-
ka löytyvät ilmoitustauluilta ja 1. teen 
katoksesta.

– Tutustu ennen kilpailua kilpailumää-
räyksiin ja yleisiin kilpailuohjeisiin.

– Merkitse pallosi niin, että tunnistat 
sen.

Ensimmäisellä tiillä
– Tule ti i l le vähintään vi ittä (5) mi-

nuuttia ennen lähtöaikaa häiritse-
mättä edellistä ryhmää.

– Esittäydy ryhmäsi pelaajille, joita et 
tunne. Toivota kaikille hyvää pelion-
nea.

– Kerro peliryhmällesi millä pallolla pe-
laat ja miten olet pallon merkinnyt.

– Kilpailussa pelataan lähtölistan mu-
kaisessa järjestyksessä, muuten läh-
töjärjestys on tyylikästä arpoa.

– Tammer-Golfissa 1. tiiltä avataan vas-
ta, kun väylän 15. viheriö on vapaa.

Turvallinen pelitapa
 (tutustu erilliseen turvallisuusohjee-

seen kotisivuilla)

– Kun teet mailalla harjoitusswingejä, 
varmista aina, että maila ei voi osua 
kehenkään lähellä olevaan.

– Vasta kun edellinen ryhmä on turval-
lisen etäisyyden päässä, voit jatkaa 
peliä.

– Kentänhoitajalla on kentällä etuoi-
keus. Voit jatkaa peliä, vasta kun hän 
on antanut siihen luvan.

– Huuda FORE, jos on pieninkin vaara 
pallon osumisesta toisiin ihmisiin.

– Älä pelaa salamoinnin uhatessa. Si-
nulla on sääntöjen mukaan oikeus 
keskeyttää pelaaminen ja hakeutua 
turvaan, jos uskot salamoinnin uh-
kaavan sinua.

– Älä lyö palloa, jos on olemassa riski 
osua pallolla toisiin henkilöihin!

– Jätä kärry tai bagi merkiksi pallon et-
sinnästä, kun takana tulevat pelaajat 
eivät ole näkösällä!

– Älä koskaan lyö viheriölle, jos siellä 
on pelaajia!

Pelinopeus
– Ihannepeliaika 4 hengen ryhmälle on 

4 tuntia ja 15 minuuttia, jonka saa 
mielellään myös alittaa

– Hidas pelaaminen vie kaik ilta pe-
li-ilon. Pelaajien on tosissaan yritet-
tävä pelata ripeästi. Ryhmän on py-
syttävä edellisen ryhmän vauhdissa. 
Jos peliryhmä jää jälkeen yhden reiän 
verran, siirtyy etuoikeus pelaamiseen 
takana tulevalle ryhmälle. Hitaam-
man ryhmän on täl löin annettava 
takana tuleville ohituslupa, olipa ta-
kana tulevassa ryhmässä yksi tai neljä 
pelaajaa.

– Noudata annettuja määräyksiä peli-
nopeudesta.

– Vältä turhia harjoitusswingejä, erityi-
sesti tiipaikoilla, joissa ne on lyötävä 
osumatta maahan.

– Mene omalle pallollesi välittömästi, 
kun sen voit tehdä turvallisesti.

– Etäisyyden lipulle voit tarkistaa tai 
mitata samalla, kun saavut pallollesi.

– Ole valmiina pelaamaan, kun on si-
nun vuorosi lyödä. Val itse mai la 
ajoissa, jotta voit lyödä heti kun se on 
turvallista ja on oma vuorosi. Laita 
hanska käteen odotellessasi jo lyön-
tivuoroasi.

– Mailakärryt ja -laukut tulisi viheriön 
läheisyydessä jättää paikkaan, josta 
pääsee jatkamaan nopeasti suoraan 
seuraavalle tiiauspaikalle.

– Tutustu puttilinjaasi, kun toiset put-
taavat. Vältä kuitenkin häiritsemästä 
muita.

– Kun kaikki ovat putanneet, poistukaa 
yhdessä viheriöltä ripeästi.

– Kirjaa pelituloksesi vasta matkalla 
seuraavalle tiille tai tiillä.

– Pelaa varapallo, jos pallosi on toden-
näköisesti kadonnut muualle kuin 
vesiesteeseen tai kentän rajojen ul-
kopuolelle.

– Kun aloitatte kadoksissa olevan pallon 
etsimisen, huomioikaa, onko oikea 

Golfin etiketti – Tammer-Golf
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hetki päästää takana tulevat ohi. Pal-
lon etsintäaika on 3 min saavuttaessa 
oletetulle pallon sijainnille.

– Voitte jatkaa peliä, kun ohittava ryh-
mä on turvallisen etäisyyden päässä.

– K iosk ilta on jatkettava pelaamista 
heti, kun väylän 11 griini on vapaa. 
Ryhmän ollessa jäljessä edellä me-
nevästä ryhmästä, kioskilla ei pidetä 
taukoa.

– Aina kun mahdollista pelatkaa ”Rea-
dy golfia”, eli se pelaaja lyö, joka on 
valmiina ja voi turvallisesti lyödä. Jos 
lyöntivuorossa oleva pohtii omaa lyön-
tiänsä ja olet itse valmis, kysy kohteli-
aasti, että voitko lyödä.

– jos lyöntivuorossa oleva odottaa grii-
nin vapautumista, mutta olet itse lyö-
mässä välilyöntiä, kysy jos voit lyödä 
välissä.

– jos lyöntivuorossa oleva on auttamas-
sa jotain toista etsimään omaa pal-
loansa, suorita oma lyöntisi ja auta 
etsinnöissä.

– suositus on, että kauimpana oleva lyö 
ensin oman lyöntinsä, muut etsivät 
palloa, ja jos vielä on tarvetta etsiä, 
kun kauimpana oleva on suorittanut 
oman lyöntinsä hän auttaa pallon et-
sinnässä.

– Siirry omalle pallollesi heti, kun se on 
turvallista.

– muista seurata pelikavereiden lyönnit.

– älä häiritse pelikavereiden lyöntejä.

– Seuraa pelikavereiden lyönnit lop-
puun asti, jotta voit auttaa pallon et-
simisessä.

– Ryhmässä pienimmällä tasoituksella 
pelaava vastaa ryhmän pelinopeudes-
ta, kilpailussa mahdollinen joukku-
een kapteeni.

Vakava etikettirikkomus
– Valvoja, kapteenit tai henkilökunta 

voi poistaa kentältä pelaajan, joka 
karkeasti toimii etiketin vastaisesti. 
Tällaista käytöstä on toisten pelaajien 
toistuva häiritseminen, uhkailu tai 
muu vakava etiketin laiminlyönti.

– Rikkomuksesta voi seurata l isäksi 
langettaa jatkoseuraamuksia kuten 
kilpailukieltoa tai pelikieltoa määrä-
ajaksi.

Huomaavainen käytös
– Älä häiritse kanssapelaajan peliä liik-

kumalla, puhumalla tai aiheuttamal-
la melua.

– Älä seiso kanssapelaajan pallon lähel-
lä, heti pallon tai reiän takana hänen 
lyöntisuorituksensa aikana.

– Älä seiso kanssapelaajan puttilinjalla. 
Varo myös, ettei varjosi osu tälle put-
tilinjalle.

– Viheriöltä tai sen välittömästä lähei-
syydestä poistutaan, kun kaikki ovat 
pelanneet kyseisen väylän loppuun.

– Kilpailuissa merk itsijän tehtävänä 
on merkitä tulos aina pelatun reiän 
jälkeen. Epäselvissä tapauksissa var-
mista väl ittömästi pelaajalta oikea 
tulos.

– Vältä matkapuhelimen käyttöä pe-
latessasi. Laita puhelin sellaiseen 
tilaan, jossa se ei voi häiritä muita 
pelaajia.

– Huomioi peliseurasi, jos ryhmässä on 
eri avauslyöntipaikoilta pelaavia. Ot-
takaa toisenne huomioon ja aloittakaa 
väylän pelaaminen yhtenä ryhmänä.

Kentän kunnosta 
huolehtiminen
– Kaikkien pelaajien tehtävänä on huo-

lehtia siitä, että he eivät turmele ken-
tän kuntoa. Pelaajien tulisi jättää pe-
linsä jälkeen kenttä siihen kuntoon, 
missä se oli ennen heidän pelikier-
rostaan.

Avauslyöntipaikat
– Harjoituslyönnit tehdään ti ialueen 

ulkopuolella. Tiille ei tuoda maila-
kärryjä.

– Par-3 -väylillä on erikseen hiekkasi-
emenseosta laatikoissa, joilla korja-
taan lyöntijäljet.

Väylät ja karheikot
– Vältä lyömästä harjoitusheilahduk-

sella turpeita irti. Irti lyödyt turpeet 
asetetaan paikalleen, jos turvepala 
on ehjä ja sen saa painettua hyvin 
paikalleen.

– Lyöntijäljet paikataan huolell isesti. 
Paikattu kohta jatkaa kasvuaan, mut-
ta irrallinen turve kuolee kesäpäivänä 

parissa tunnissa. Käytä tarvittaessa 
paikkaamiseen hiekkasiemenseosta, 
jota löytyy 1. tiiltä. Pullon voit palaut-
taa 18 viheriön jälkeen pesupaikalle.

Hiekkaesteet
– Mene bunkkeriin aina matalimmasta 

päästä.

– Tasoita haravalla aiheuttamasi lyönti- 
ja jalanjäljet.

– Laita harava esteeseen siten, että se 
vähiten häiritsee peliä.

– Siirry pallollesi lyhyintä reittiä pitkin

Viheriöt
– Korjaa pallosi alastulojälki viheriöl-

lä – oikea tekniikka löytyy ohjeesta, 
joka löytyy 1.tiiltä ja ilmoitustaululta. 
Korjaa griinillä kaikki näkyvät jäljet 
omasi lisäksi.

– Vältä jalkojen pyörähtelyä ja laahaa-
mista, jotta viheriö pinta ei suotta 
vaurioituisti.

– Bägi/kärryt laitetaan aina viheriön 
ulkopuolel le, mielel lään valmiiksi 
seuraavalle tiille päin.

– Älä astu toisen pelaajan puttilinjalle.

– Älä seiso välittömästi reiän vieressä.

– Älä ota putterin lavalla palloa reiästä.

– Älä nojaa putteriin viheriöllä. Vältä 
tätä erityisesti ottaessasi palloa reiäs-
tä.

– Käsittele lipputankoa varoen ja laita 
se reikään varovasti vahingoittamatta 
reiän reunoja.

Golfkärryt
– Noudata seuran ohjeita kulkureiteistä 

kentällä (esim. naruohjausta).

– Älä mene kärryillä avauslyöntipaikoil-
le eikä missään tapauksessa viheri-
ölle.

– Älä mene kärryillä viheriön ja viheriö-
bunkkerin välistä, vaan kierrä bunk-
keri.

– Palauta kärryt ohjeitten mukaiseen 
paikkaan pelikierroksen jälkeen.
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ILONA INOVAARA 23v
Olen iloinen luokanopettajaopiske-
lija, joka nauttii aurinkoisista kesä-
päivistä ja pallopeleistä, erityisesti 
tenniksestä ja golfista.

HANNA HAMMAR 24v
Hei! Olen liikunnan yhteiskuntatie-
teiden opiskelija, jolle golf on urhei-
lutaustan uusin innostus.

LAURA HYÖNÄ 29v
Opiskelen YAMK:ssa restonomin jat-
kotutkintoa ja toimin palvelupäällik-
könä Tammerissa. Tavoitteenani on 
pelata tänäkin kesänä golfiakin, jos 
vaikka muutama kierros enemmän 
kuin viime kesänä. Meillä on muka-
va ja positiivinen tiimi toimistolla, 
tule tervehtimään!

PAAVO SAARELA 20v
Moi. Olen lääketieteen opiskelija 
Oulusta ja golfia olen pelannut mui-
den lajien ohella neljä vuotta.

TOPIAS KAIVOLA 19v
Valmistuin tänä keväänä Kangasa-
lan lukiosta ja golfia olen pelannut 
pienestä saakka jalkapallon ohella.

LAURA LAUNO 21v
Moi! Opiskelen oikeustiedettä Turun 
yliopistossa. Tämän kesän tavoite 
on vihdoin suorittaa green card ja 
aloittaa golf.

 Esittelyssä caddiemasterit 
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Wrapit ja pasta uutuuksina 
Ruodun ruokalistoilla
Viime kesä opetti Ruodun ravintolapäällikölle Rauni Järviselle, että 
sushin kaltaiset hienoudet eivät nälkäisiä golfareita houkuttele. 
Tarjottavan pitää olla mutkatonta ja maukasta.

– Hampurilaisia, kanakoreja ja mak-
karakoreja menee hyvin, samoin lou-
nasta, sanoo Järvinen.

Hampurilaistarjontaa monipuoliste-
taan uusituilla resepteillä.

– Nyt tarjolle tulee esimerkiksi tex-
mex-hampurilainen tai havaijinhampu-
rilainen, jossa on ananasta välissä.

Tämän kesän uutuutena Ruotu tar-
joaa kylmiä wrappeja sekä ravintolassa 
että kioskilla.

Ruokalistalle otetaan myös pasta-an-
nos.

– Nuoriso on pyytänyt, että saisivat 
pastaa kun tulevat kierrokselta tai töi-
den jälkeen kentälle.

Ravintolan pääkokkina häärii jo vii-
me kesänä Ruodussa kokkaillut meksi-
kolainen Lirio Nikander, jolla on kaksi 
apulaista.

– Apukokeista Venla tekee tilaustyönä 
kakkuja. Niinpä piirakoita, sekä suolai-
sia että makeita saattaa olla tarjolla.

Gluteenittomia 
vaihtoehtoja

Ruotu tarjoaa myös gluteenittomia 
vaihtoehtoja niille, jotka eivät voi syödä 
perinteisiä viljoja.

– Gluteenitonta leipää ja kahvileipää 
on tarjolla pyydettäessä. Laitamme lei-
vän pakastimesta leivänpaahtimeen, 
joten se on a ina tuoreena tar jol la.  

Teemme joko valmiita voileipiä tai sit-
ten asiakas voi ottaa leipää lounaalle.

Myös lounaalle saa gluteenittoman 
vaihtoehdon pyydettäessä.

– Jos tarjolla on esimerkiksi pastaa, 
meillä on siitä aina myös gluteeniton 
vaihtoehto.

K iosk i l la uutuutena ovat wrapit. 
Muuten tarjonta on perinteistä.

– Hodaria, makkaraa ja sen sellais-
ta. Mitäpäs sitä junaa uudestaan keksi-
mään kun se on kerran keksitty, Järvi-
nen sanoo.

Pekka Mikkonen
Kuva: Eeva Tamminen

Ruodun pääkokkina toimii edelleen Lirio Nikander 
(pikkukuva). Salli Vuojela työskenteli Ruodussa jo vii-
me kesänä ja on hyvä apulainen ravintolapäällikkö 
Rauni Järviselle.
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”Tällaiset tuhot eivät  
yhdessä vuodessa korjaudu”
Kylänurmikka kuoli Ruotulan kentältä täysin

Toista kesää Tammer-Golfin kentän-
hoitoa konsultoiva GoGolfin pääkent-
tämestari Tomi Laaksonen ei muista 
pitkältä uraltaan yhtään niin vaikeaa 
kevättä kuin tämänvuotinen oli.

– Hankalan talven myötä kentällä on 
valtavat jääpoltetuhot. Kylänurmikka 
kuoli käytännössä kokonaan ja rönsyröl-
liäkin oli vain tupsu siellä toinen täällä. 
Tällaisia tuhoja ei yhdessä vuodessa 
pysty korjaamaan, sanoo Laaksonen.

Tilanne on yhtä paha lähes kaikilla 
Etelä-Suomen kentillä.

– Esimerkiksi Peuramaan kylänur-
mikkaviheriöillä on samanlainen tilan-
ne kuin Tammerissa ja Kurkissa kuoli 
rönsyröllikin. Kuulin myös, että Ruot-
sissa ja Norjassakin on paha tilanne 
näillä leveysasteilla.

Ruotulan kenttää pidetti in pitkään 
kiinni, jotta kasvu viheriöillä pääsisi 
kunnolla käyntiin. Kun pelikausi touko-
kuun lopulla käynnistyi, haittasi pelaa-
jien kävely viheriöillä tietysti niiden toi-
pumista. Laaksosen mukaan tilannetta 
korjataan uusilla kylvöillä ja kentänhoi-

don mekaanisen rasituksen vähentämi-
sellä viheriöillä.

– Kylvöjä jatketaan niin kauan kun-
nes saadaan kunnon viherpeittävyys. 
Viheriöitä kylvetään jopa käsin yksi ker-
rallaan tarpeen mukaan. Mekaanisen 
kulutuksen minimoimiseksi viheriöi-
den jyräämistä ja harjaamista vältetään 
ja pidetään leikkuukorkeudet ylhäällä.

Viheriöiden lisäksi kenttäväkeä työl-
listivät keväällä väylien 13 ja 15 tiibok-
sien uudistaminen siirtonurmella sekä 
kuutos- ja seiskaväylän väl issä auk i 

 Kenttämestari Tomi Laaksonen 

Ilari Seinelä toimii kentän työnjohtajana 
kenttämestari Tomi Laaksosen ohjeiden mukaan.
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myllätyn huonokuntoisen raff ialueen 
kylväminen.

– Se kuutos- ja seiskaväylän välin kyl-
vö onnistui hyvin ja arvelen, että alue 
on pelattavassa kunnossa heinäkuussa.

Ilari Seinelä  
työnjohtajaksi

Tammerin kenttäväen työnjohtoon 
tuli taas uusia mutkia, kun viime syksy-
nä kenttämestariksi valittu Toni Num-
melin lähti toukokuun lopussa GoGol-
f i in kehittämään kastelujärjestelmiä. 
Kenttäväen työnjohtajana toimii Ilari 
Seinelä, jota Laaksonen opastaa tehtä-
väänsä.

– Ilari on vetovastuussa ja yritetään 
yhdessä saada hommat toimimaan. Nyt 
vaan ollaan vielä vaikeammassa tilan-

teessa kuin viime vuonna. Kärsivälli-
syyttä tarvitaan, kun viheriöt eivät tule 
kuntoon sormia napsauttamalla. Siinä 
ei saa turhautua, vaan pitää motivoida 
henkilökuntaa ja uskoa, että palkinto 
hyvästä työstä tulee ennemmin tai myö-
hemmin, Laaksonen sanoo.

Seinelä on Ruotulassa kuudetta ke-
säänsä.

– Hommat ovat lähteneet hyvin käyn-
tiin Tomin kanssa. Tilanne on hankala, 
mutta eiköhän kenttä loppukesästä jo 
ole ainakin klubipelaajille pelattavassa 
kunnossa, Seinelä sanoo.

Vi ime vuonna huoltomekaanikoksi 
pestattu Riku Salakari perusti uuden 
firman ja lähti. Nyt koneita hoitaa Kalle 
Lähteilä.

– Kalle on tosi hyvä tyyppi. Hän on 
nuori, oma-aloitteinen ja nopeasti oppi-

va. Hän katsoi kerran sivusta terien te-
roitukset ja pystyy nyt itse tekemään ne. 
Riku on käynyt päivän tai pari viikossa 
tekemässä huoltohommia ja opastanut 
samalla Kallea, kertoo Seinelä.

Kentällä touhuavat tänä kesänä myös 
v i ime kesän juniorien SM-mital istit 
Samu Saarimäki ja Ossi Koskinen. Saa-
rikosken vastuulla on liitoksissaan nati-
seva kastelujärjestelmä.

– Vanhahan se järjestelmä on ja pal-
jon niitä putkia on keväällä paukkunut. 
Mutta jos ei mitään isompia runkoput-
kivuotoja tule, niin kyllä se vielä pelit-
tää. Vettä on saatu griineille tarpeeksi, 
Seinelä sanoo.

Pekka Mikkonen
Kuvat Eeva Tamminen

Uutena huoltomekaanikkona aloitti 
Kalle Lähteilä.

Teemu Ropo (vas.), Jami Seppälä ja työnjohtaja Ilari Seinelä pitävät 
työpalaveria.

GoGolfin pääkenttämestari Tomi Laaksonen konsultoi toista kesää Tammerin 
kentänhoitoa.

Ankara talvi koetteli Ruotulan kenttää 
kovalla kädellä.
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Herrasmies on herrasmies  
talvellakin
Saattaapa hyvinkin olla että jo 30 vuotta täyttänyt legendaarinen 
Gentleman Cup saa jatkossa myös talviversion. Ideaa testattiin 
eazyGOLFin simulaattoreissa Linnainmaalla ja kokemus oli positiivinen. 

– Testikisa onnistui niin hyvin, että 
päätetti in järjestää ”talviherrasmies” 
ensi talvenakin, kertoo kisan yhdessä 
Pekka Suikin kanssa järjestänyt gentle-
mannien gentlemanni Jussi Tamminen.

Testikisaan koottiin 23 pelaajan po-
rukka, joka k isasi Espanjan huippu-
kentti in kuuluvassa Valderramassa. 
Tammisen mukaan kisaa ei voitu pelata 
avoimena, koska kysymysmerkkejä oli 
niin paljon.

– Jos olisimme laittaneet ilmoittautu-
misen nettiin, niin pelaajia olisi voinut 
tulla todella paljon. Kun meillä ei ollut 
kokemusta siitä, kuinka homma toimii, 
päätettiin kutsua testikisaan muutamia 
pelaajia, joiden tiesimme tulevan innol-
la mukaan.

Varovaisuus oli viisautta, sillä ensim-
mäinen kisapäivä meni harjoitteluksi, 
koska trackman-laitteet eivät toimi-
neet. Toisella yrittämällä kisa päästiin 
pelaamaan ongelmitta.

Valderraman pienet gr i init tar jo-
sivat sopivast i haastetta pelaaji l le.  
Scratch-sarjan voitti Keijo Korte tulok-
sella 82, hcp-sarjan vei Pekka Suikki 
(69).

Naiset mukaan 
ilman muuta

Talv igentlemannin testik isassa ei 
ol lut mukana naisia, vaikka he ovat 
kunniavieraina kesäisessä Gentleman 
Cupissa.

– Jatkossa naiset ovat ilman muuta 
mukana omassa sarjassaan, Tamminen 
lupaa.

Kesäinen Gentleman on vuodesta toi-
seen Tammerin suosituimpia kilpailuja. 
Talviseen versioon ei kaikkia halukkai-
ta ehkä voida ottaa.

– Meillä meni testikisassa 23 pelaa-
jalta kahdessa simulaattorissa koko päi-

Talvigolfin testikisa pelattiin Valderramassa. Samassa 
lähdössä pelasivat vas. Markku Lukander ja Pertti Loponen.

Scratch-sarjan voittaja Keijo Korte 
haki palkintonsa Jussi Tammiselta
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Palkintojenjaon jälkeen nautittiin keittiön antimista. Pöydässä vasemmalta Teuvo Peltola, Tapio Silfsten, Markku Lukan-
der (takana), oikealla Pekka Mikkonen, Kimmo Luopio ja Veli-Pekka Rajajärvi.

Gentleman Cup talvikilpailu / tulokset

HCP:

1. Pekka Suikki 69
2. Matti-Pekka Valkamo 71
3. Pekka Mikkonen  72
4. Keijo Korte  73
5. Kimmo Luopio  75
6. Jouni Marjeta  77
7. Pekka Hakanen  77
8. J-P Niemenlehto  77
9. Teppo Rautanen  78
10. V-P Rajajärvi 78
11. Pekka Tolvanen  80
12. Simo Wendelin  80
13. Vesa Keinänen  80
14. Esa Maaranen  81
15. Markku Antikainen  82
16. Markku Ristikaarto  83
17. Pertti Loponen  83
18. Tapio Silfsten  84
19. Teuvo Peltola  84
20. Kari Anttila  85
21. Jussi Tamminen  89
22. Esko Kokkila  94
23. Markku Lukander  101

SCR:

1. Keijo Korte  82
2. Pekka Suikki  82
3. Jouni Marjeta  84
4. Pekka Mikkonen  86
5. Teppo Rautanen  87
6. V-P Rajajärvi  87
7. Markku Ristikaarto  90
8. Esa Maaranen  91
9. Markku Antikainen  92
10. Pekka Tolvanen  92
11. Kimmo Luopio  93
12. Matti-Pekka Valkamo  95
13. Simo Wendelin  98
14. Vesa Keinänen  99
15. J-P Niemenlehto  101
16. Tapio Silfsten  106
17. Teuvo Peltola  106
18. Pertti Loponen  107
19. Pekka Hakanen  109
20. Kari Anttila  109
21. Markku Lukander  115
22. Jussi Tamminen  117
23. Esko Kokkila  119

HERRASMIESGOLFARIT  
1989-2021

1989 Juhani Tamminen
1990 Pertti Kiiskinen
1991 Pertti Keränen
1992 Ilkka Pyykkö
1993 Pekka Kukkonen
1994 Reijo Hautala ja 
 Pertti Kajanne 
1995 Jurgen Schwenson
1996 Vesa Keinänen
1997 Tapio Silfsten
1998 Ari Nikkilä
1999 Teppo Kaivola
2000 Jari Kahiluoto
2001 Martti Kenkkilä
2002 Kai Salmela
2003 Pentti Lehtimäki
2004 Simo Lignell
2005 Tapio Tarvainen
2006 Tommi Saviaro
2007 Pekka Suikki
2008 Tero Flinck
2009 Jukka Pajunen
2010 Ari Huhtamies
2011 Seppo Blomqvist
2012 Matti Autio
2013 Jukka Virta
2014 Jorma Törmä
2015 Kalle Viitala
2016 Seppo Heikkinen
2017 Ei nimetty
2018 Juhani Fält
2019 Markku Antikainen
2020 Jaakko Kurikka
2021 Juha-Pekka Niemenlehto

vä aamukahdeksasta iltakahdeksaan. 
Jos otamme mukaan 48 pelaajaa, me-
nee kaksi päivää, jos 64, menee kolme.

Toinenkin vaihtoehto on. Anssi Kank-
kosen ja Jouni Laineen eazyGOLFilla 
on Linnainmaan lisäksi simulaattorit 
Messukylässä ja Partolassa.

– Olisi tietysti mahdollista pelata yh-
tenä päivänä kolmessa paikassa, jos se 
sopii Kankkoselle ja Laineelle.

Olipa pelaajia sitten 48 tai 64, kisa on 
jatkossa avoin.

– Pelaajat täytyy valita ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ei tunnu sopivalta 
alkaa valita, ketkä pääsevät mukaan ja 
ketkä eivät, sanoo Tamminen.

Herrasmiesten kesän kohokohta 
Gentleman Cup pelataan tänä vuonna 
16. heinäkuuta.

Pekka Mikkonen
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Paragolfari tuo pelaamisen ilon 
liikuntarajoitteisten ulottuville
HCP Golf ry kutsui Tammer-Golfin mukaan edistämään 
toimintarajoitteisten golfliikuntaa. Klubitoimikunta otti haasteen vastaan 
ja käynnisti kaksi ryhmää, joissa harjoittelee yli kymmenen henkilöä.

Pro Esa Lehden johdolla ja tamme-
rilaisten avustajien tuella mahdollistui 
golfin kokeileminen ja liikunnan ilon 
tarjoaminen.

Paragolfari on laite, joka mahdollis-
taa golfharrastuksen jatkamisen tai 
jopa aloittamisen henkilöille, joilla on 
vartalon tai alaraajojen hallinnan on-

gelmia. Myös yhdellä kädellä lyöminen 
on mahdollista.

Paragolfari on ikään kuin sähköpyö-
rätuoli, jonka istuinosa on kohotettavis-
sa lähes seisoma-asentoon. Käyttäjä voi 
säätää asennon itselleen ja lyönnilleen 
sopivaksi. Lyöntien välissä istuin las-
ketaan alas ja joystik-ohjaimen avulla  

pelaaja siirtyy seuraavalla lyöntipaikal-
le. Myös bunkkereissa ja griineillä pe-
laaminen onnistuu.

Pelaajan vartalo tuetaan laitteeseen 
sekä sääristä että lantiolta. Tällöin var-
talon kierto rajoittuu, mutta asento on 
tukeva ja turvallinen. Laite painaa noin 
200 kiloa ja sen painopiste on niin ma-
talalla, että kaatumisen vaaraa ei ole.

Kentällä eteneminen onnistuu jous-
tavasti, koska laitteen nopeus on jopa 
10 k ilometriä tunnissa. Näin golfari 
pääsee ehkä jopa vuosien tauon jälkeen 
taas rakkaan harrastuksen pariin.

Paragolfari ei ole sidottu vain golfken-
tälle. Laitteen avulla voi muun muassa 
lenkkeillä luontopoluilla, kalastaa ja 
tarkkailla lintuja, perhosia tai ylipää-
tään luontoa.

Mikä tärkeintä: paragolfari nostaa 
käyttäjänsä kumppanin kanssa samalle 
tasolle keskustelemaan ja vaikka halaa-
maan hyvän kierroksen päätteeksi.

Aukeaman kuvat: Eeva Tamminen

Marja-Leena Lähteenmäki valvoo Mikan puttiharjoitusta.

Pro Esa Lehti opastaa Mikaa paragolfari-laitteen avulla lyömisestä.
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Junioriharjoitukset pyörähtivät käyntiin vii-
kolla 19. Tammer-Golfin junioripolku tarjoaa 
jokaiselle ikään, taitoon ja kiinnostukseen so-
pivan harjoitusryhmän. Kilpajuniorit mukaan 
lukien harjoittelemaan pääsee kolmessa eri ryh-
mässä maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoi-
sin. Tämän lisäksi kesän aikana järjestetään 
kolme päiväleiriä.

Vaikka harjoituskausi on jo alkanut, ryhmiin 
mahtuu vielä mukaan. Me junioritoiminnan 
järjestäjät toivotamme kaikki uudet ja vanhat 
osallistujat mukaan toimintaan. Myöhemmin 
alkukesästä alkaa myös aikuinen-lapsi -ryhmä, 
jonka tarkoituksena on tutustuttaa perheen pie-
nimmät golfympäristöön leikkien ja golfvälinei-
tä kokeillen.

Päiväleirit ovat avoimia kaikille junioreille, 
ensimmäinen pidettiin 9.6. Kuuden tunnin lei-
rin aikana harjoitellaan, pelataan ja tutustu-
taan kenttään ja golfetikettiin. Tärkeää on myös 
uusiin pelikavereihin tutustuminen ja yhdessä 
puuhaaminen. Junioriryhmissä harjoitteleville 
leirit ovat osa kesän ohjelmaa ja sisältyvät har-
joitusryhmän hintaan. Päiväleireille ilmoittau-
dutaan junioritoiminnan sivuilta: tammer-golf.
fi/juniorit

Kilpajunioreille kisoihin osallistuminen on 
tuttua, mutta myös vähemmän tai ei ollenkaan 
kilpailleet juniorit voivat ottaa tuntumaa kilpai-
lemiseen. Seitsemän osakilpailun Fortinet Jun-
nutourin ensimmäinen osakilpailu järjestettiin 
Tammer-Golfissa perjantaina 10.6. 

Lisätietoa kisakiertueesta saatte Pirkanmaan 
junnutourin sivuilta.

Toivottavasti olet jo lähtenyt toimintaamme 
mukaan – kysy, lähtisikö kaverisikin.

Junioritoiminnan puolesta,
Esa Lehti, PGA valmentaja

Juniorit aloittivat kesäkauden

Sporttileiri 7-12 vuotiaille pidettiin kesäkuun alussa ja 
vetäjänä toimi TG:n caddiemaster Ilona Inovaara.
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Klubitoimikunnan tervehdys
Klubitoimikunnan tavoitteena on 

kaudella 2022 kehittää seurassa yhteen-
kuuluvuutta ja positiivista klubihenkeä 
sekä tukea golfarin hyvinvointia. Ta-
voitteeseen pyritään järjestämällä gol-
farin terveyttä ja turvallisuutta edistä-
viä tapahtumia, klubi-iltoja ja toimintaa 
aloitteleville golfareille.

Järjestämme jäsenten toiveiden mu-
kaisesti retkiä, klubimatkan ja teatte-
ri-iltoja. Olimmekin huhtikuun alussa 
jo lähes kolmenkymmenen jäsenemme 
ryhmällä katsomassa Tampereen Työ-
väen Teatterissa musikaalin Matilda.

Käynnistimme kesän alussa toimin-
tarajoitteisille suunnattua golfharjoit-
telua ja pyrimme järjestämään erilaisia 

tempauksia ja tapahtumia yhdessä tois-
ten toimikuntien kanssa. Junioreiden 
toimintaa tuemme tuomalla löytöpallo-
ja myytäväksi caddiemasterille. Tähän 
tukikampanjaan haastamme nyt sinut-
kin mukaan!

Jatkamme myös jäsenistömme akti-
vointia kenttämme kunnosta huoleh-
timisessa. Sehän on meidän kaikkien 
yhteinen asia. Autetaan siis kenttähen-
kilökuntaa heidän työssään meidän pe-
laajien parhaaksi.

Lehteä lukiessasi olemme jo touko-
kuussa toteuttaneet klubi-illan teemal-
la golfarin jalkaterveys ja kesäkuussa 
teemalla auringolta suojautuminen. 
Muista tulevista tapahtumista saat tie-

toa seuran ajankohtaista-palstalta ja 
tietenkin myös ilmoitustauluilta ja klu-
bitoimikunnan omilta sivuilta.

Otamme mielellämme vastaan ideoi-
tasi ja palautettasi toimintamme kehit-
tämiseksi. Välitämme tietoomme tuotu-
ja ehdotuksia seuramme hallitukselle, 
toiminnanjohtajalle ja muulle henki-
löstölle.

Reipasta ja tuloksekasta golfkautta 
toivottavat  Eeva Tamminen, Pasi Piip-
po, Suzzi Sjöholm, Tarja Kankainen, 
Tiina Pyykkö, Veera Mikkonen ja

Marja-Leena Lähteenmäki
puheenjohtaja

Miestoimikunnan kuulumisia
Tammer-Golf i in alkuvuodesta pe-

rustetun uuden toimikunnan nimi on 
miestoimikunta. Toimikuntaan kuulu-
vat kaikki seuran miehet.

Miestoimikunnan tavoitteena on ak-
tivoida miehiä seuran/miestoimikun-
nan toimintaan ja olla mukana seuran 
jäsenten pelaajapolussa.

Toimikunta järjestää miehille kauden 
aikana kolme Härkä-tourin kilpailua ja 

muuta toimintaa. Tavoitteena on ylläpi-
tää positiivista seuran yhteishenkeä ja 
tehdä yhteistyötä TG:n muiden toimi-
kuntien kanssa.

Miestoimikunta laatii puheenjohta-
jansa johdolla toimintakertomuksen, 
toimintasuunnitelman ja budjetin jo-
kaiselle pelikaudelle.

Miestoimikunnan hallituksen kuulu-
vat puheenjohtaja Esa Maarasen lisäksi 

Harri Aho, Teemu Flinkman, Pauli Jär-
vinen, Werner Rönkä, Antti Suonio ja 
Janne Syrjä.

 

Miestoimikunta
Esa Maaranen 
puheenjohtaja

 Toimikuntien terveisiä 
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Naistoimikunta
Naistoimikunnan tavoitteena on kai-

kenikäisten seuran naisjäsenten har-
rastegolf in aktivoiminen. Naistoimi-
kunta suunnittelee ja järjestää seuran 
naisille suunnattuja kilpailuja ja tapah-
tumia. Pelit, k ilpailut ja tapahtumat 
suunnitellaan kaiken tasoisille pelaa-
jille. Tarkoituksena on innostaa seuran 
naisjäseniä pelaamaan ja kehittämään 
pelitaitojaan sekä tutustumaan toisiin-

sa. Naistoimikunta työskentelee yhdes-
sä muiden toimikuntien kanssa.

Naistoimikunta laatii puheenjohta-
jansa johdolla toimintakertomuksen, 
sekä toimintasuunnitelman ja budjetin 
aina seuraavalle vuodelle.

Golfkauden avauksen pidimme 21.5. 
järjestämällä kolme mailaa ja putteri 
k ilpailun. Perinteinen Mansen Likat 

Open pelatti in 11.6. ja naisten After 
Work pelattiin 15.6. Naisten harjoitu-
sil lat pidetti in touko- ja kesäkuussa. 
Naistoimikunnan tulevat tapahtumat 
löytyvät Tammer-Golf in kotisivui lta 
sekä klubitalon ilmoitustaululta.

Naistoimikuntaan kuuluvat puheen-
johtaja Tarja Kunnas, Seija Alanen, Ja-
nina Hillman, Laura Hyönä, Jenna Jär-
vinen, Anne Patana ja Paula Saarinen.

Seniorit pysyvät liikkeessä
Kevät ei pitänyt kiirettä ja TG:n seni-

orien toiminta kentällä käynnistyi vas-
ta toukokuun lopulla. Reilu 50 jäsentä 
aloitti kuitenkin kautensa 16.5. retkellä 
Porin Yyteri Golfiin, missä saatiin naut-
tia pelistä kelpo kentällä navakan meri-
tuulen kera.

Muitak in retk iä on luvassa: Kesä-
kuun lopussa vierailtiin Aulanko Golfin 
Everstissä ja syyskuun alussa Vieru-
mäen Cooke-kentällä.

Ohjelmaa seuran senioriväel le on 
suunniteltu perinteisen kaavan mu-
kaan. Maanantain viikkokilpailut aloi-
tettiin 23.5. ja päätetään 26.9. nelinpe-
leillä. Ajankohtien välillä on tarjolla 12 
viikkokilpailua, joista viiden parhaan 
yhteistulos ratkaisee voittajan. Sarjo-
ja on tarjolla naisille kaksi ja miehille 
neljä.

Seniorien mestaruuskisat sijoittuvat 
tänä vuonna syyskuun alkuun. Yhteis-
työkuviot muiden seurojen kanssa ovat 
entisenlaiset ja käynnistyivät Pirkan-
maan senioripäivällä Lakeside Golfissa 
16.6.

Seniorien koko ohjelma selviää ta-
pahtumakalenterista, johon kannattaa 
tutustua toimikunnan sivuilla.

Ilmoitustauluilta ja nettisivuilta sel-
viävät ajankohtaiset suunnitelmat. Li-
säksi seuran k ilpailukalenterissa on 
tarjolla lukuisia avoimia kilpailuja ja 
muissa seuroissa vieraileminen on aina 
avartavaa.

Senioritoimikunta kannustaa myös 
tutustumaan rohkeasti uusiin jäseniin 
ja seuran vieraisiin. Yksi parhaista ta-

voista tällaisessa on lähteä rohkeasti 
mukaan kierrokselle.

Lopuksi vielä tärkeä muistutus: Tark-
kailkaa sähköpostianne; tapahtumista, 
matkoista, talkoista yms. muistutetaan 
seniorien uutiskirjeissä. Myös seuran 
uutiskirjeistä ja nettisivujen Ajankoh-
taista-palstalta löytyy seniorei l lek in 
käyttökelpoista tietoa.

Senioritoimikunta toivottaa leppoisaa 
ja menestyksekästä pelikautta kaikille 
TG:n jäsenille!

Markku Antikainen
puheenjohtaja
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Valmennettavieni tuloksia vuosien varrelta

 Noin 25 SM-mitalia eri sarjoissa
 Useita Finnish Tour osakilpailuvoittoja 
 Naisten joukkue MM – Pronssi  

(Noora Tamminen)
 Naisten Euroopankiertueelle 2012  

(Noora tamminen)       
 Naisten henkilökohtainen EM sija 5  

(Noora Tamminen)               
 Miesten Itävallan avoimet, voitto  

(Kristian Kulokorpi)
 Naisten henkilökohtainen EM sija 8  

(Emilia Tukiainen)
 Useita Top – 10 sijoituksia KV - turnauksissa

Valmennusperiaatteitani

Valmennan vasta – alkajia, aktiiviharrastajia sekä 
kilpapelaajia. 

Kaikkien oppilaiden ja valmennettavieni kohdalla 
pyrin toteuttamaan ihmisen perustarpeiden 
eli kyvykkyyden-, yhteenkuuluvuuden- ja 
autonomian tunteen toteuttamista. Näin 
pystyn luomaan sisäistä motivaatiota golfissa 
kehittymistä ja harjoittelua kohtaan

Tähtään valmennuksessani oppilaiden ja 
valmennettavieni omiin oivalluksiin. Tällainen 
oppiminen on pitkäkestoista ja pysyvää. Pelisi 
parantamiseksi huomioin sinun henkilökohtaiset 
tavoitteesi ja lähtökohtasi. Vaikka tavoitteesi ei 
olisi kilpailla eliittitasolla, voin tuoda käyttöösi 
hyödyllisiä työkaluja kilpapelaajien harjoittelusta.
 
Minut tapaat usein Tammer-golfin 
harjoitusalueilta. Tule juttelemaan niin etsitään 
sinulle sopivin suunnitelma pelin parantamiseksi. 
Myös puhelimella tai sähköpostilla saa toki 
yhteyden.

PGA Pro Esa Lehti

PGA Pro Esa Lehti

VALMENNUSHINNASTO 2022

Varaukset ja lisätiedot: 
esa.lehti75@gmail.com – p. 0400 196171

Valmennusten hinnat sisältävät harjoituspallot ja 
alv. 24%

YKSITYISVALMENNUKSET / 1 OPPILAS

25min 30 €
55min 60 €
90min 90 €

YKSITYISVALMENNUKSET / 2 OPPILASTA

55min 80 €
90min 120 €

VALMENNUSKOKONAISUUDET 
1 TAI 2 OPPILASTA

Esimerkiksi 5 valmennuskertaa (55min) 4 
valmennuskerran hinnalla
Voitte ehdottaa itsellenne sopivia 
valmennuskokonaisuuksia

RYHMÄVALMENNUKSET (kerää perheestäsi tai 
ystävistäsi valmennusporukka)

Esimerkiksi 4 oppilasta 3 kertaa 90min
120 € / oppilas

Sopii toteutettavaksi kaiken tasoisille pelaajille

Voitte ehdottaa omiin tarpeisiinne sopivia 
ryhmävalmennuskursseja

YRITYKSILLE JA RYHMILLE

Kokeile golfia  2 tuntia
Golfpäivä 6 tuntia

Tapahtumiin voi yhdistää ruokailun, välipalan tai 
kahvihetken

SAATAVILLA MYÖS PELIOPETUSTA

3 – 9 reikää, hinnoittelu ajankäytön ja 
oppilasmäärän mukaan

GREEN CARD KURSSIT 10 TUNTIA 169 €, 
OPISKELIJAT 100 €

 Pieni oppilas-opettaja suhde, max. 8 
osallistujaa

 Iltapelioikeus Tammer Golfin kentälle 2vk klo 
20.00 eteenpäin

 Välineet käyttöön kurssilla

 Green Card sisältyy hintaan

 Etiketti – ilta 2 tuntia

 Aikataulut:  
www.tammer-golf.fi/opetus/aloita-golf/

 Liikunnanohjaaja

 Golfvalmentajatutkinto

 Valmentajan 
erikoisammattitutkinto

 TPI certified 
golf instructor

 PGA jäsen vuodesta 
1999 - kategoria 4
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Golfopetus Tammer Golfissa

Voit tulla harjoittelemaan ja oppimaan uutta 
yksin, kaksin tai pienessä porukassa.

1 hlö     55min    70€
2 hlö     55min  100€
3 hlö     55min  135€

5 x 55min paketti  + saat 1 x veloituksetta

Hinnat sisältävät pallot, alv:n.

Voit myös maksaa kaikki opetuksesi useilla eri 
liikuntaseteleillä tai -sovelluksilla.
 
Kevään lähipeli- ja jatkokurssit

Alkukesän jatkokurssit 2 x 1,5h ja 3h 
lähipeliklinikat on julkaistu. Käy katsomassa 
ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan.

Paranna pelisi uudelle tasolle! Katso lisätietoja 
nettisivuilta
 
Peruskurssit 2022

Paras tapa aloittaa golf on tulla peruskurssille. 
Kursseja järjestetään läpi koko kesän. Vinkkaa 
ystävälle tai työkaverille. Meillä käy myös: 
Smartum, Edenred, E-Passi, Eazybreak
 
Katso lisätietoja nettisivuilta ja varaa aikasi

Gripinvaihdot

Ovatko grippisi huonossa kunnossa, kovat, 
kuluneet tai yksinkertaisesti väärän väriset? Tuo 
mailasi gripinvaihtoon! Mallit nähtävissä Tammer 
Golfin pro shopissa.

Lahjakortit

Lahja, joka varmasti miellyttää saajaansa. 
Ilahduta esim. puolisoa, ystävää tai työkaveria 
lahjakortilla, jonka voi käyttää opetukseen tai 
gripinvaihtoon.
 
Tiedustelut suoraan Karilta, sähköpostilla tai 
soitamalla p. 050 5175 558

Osoite

Future Golf Oy
Kuusimäenkatu 18, Tampere 33560

Hyvää  golfkesää 2022!

Kari Järvenpää  |  Future Golf Oy  |  PGA teaching professional  |  kari@futuregolf.fi  |  +358 50 517 5558

Rangella on vilinää. Esa Lehdellä ja Kari Järvenpäällä on riittänyt oppilaita. Kuva Eeva Tamminen.

TG-News 1/2022  23



Tammer-Golf ry kumppanit


