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Liittymismaksua ei peritä
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Kentän tulevaisuutta on ratkottu 
koko puheenjohtajakauteni. Nyt näyt-
tää siltä, että lopputulos on näkyvissä. 
Joku kokee sen tappioksi, toivottavasti 
useimmat voivat kuitenkin muutamien 
vuosien jälkeen todeta asian käänty-
neen lopulta parhain päin. Itse näen 
sen Tammer-Golfin suurena mahdol-
lisuutena päästä aivan uudelle tasolle 
sekä golfkenttänä että siihen liittyvien 
tapahtumien suhteen.

Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut 
valitettavan suurta. Kenttähenkilökun-
taa on vaihtunut useaan otteeseen ja 
epävarmuus kentän tulevaisuudesta on 
haitannut kenttämestariasiaa sekä pit-

käjänteistä työtä kentän kehittämisen 
kannalta.

Nyt voin ilokseni todeta tulevaisuu-
den näyttävän hyvältä. Saimme jouk-
koomme Kalajoelta kokeneen kent-
tämestarin Risto Lavanderin, jonka 
johdolla uskon kentänhoidon olevan hy-
vissä käsissä. Toivottavasti luontoäiti ei 
pane kovasti kapuloita rattaisiin viime 
talven tapaan.

Toiminnanjohtajan vaihtuminen vii-
me syksynä aiheutti muutaman unet-
toman yön sen jälkeen, kun hakupro-
sessissa jo val ittu henk i lö peruik in 
tulemisensa viime hetkellä. Tässäkin 
tapauksessa asiat kääntyivät kuitenkin 
lopulta parhain päin. Saimme sitten 

tähänkin positioon kokeneen toimin-
nanjohtajan Markku Ignatiuksen. Parin 
kuukauden harkinnan jälkeen hänen 
ajatuksensa ol ivat muuttuneet siten, 
että uudelleen suostuttelu onnistui niin 
sanotusti kalkkiviivoilla.

Usean vuoden golfin toiminnanjohta-
jana sekä toimitusjohtajana toimineena 
hän pystyi nopeasti ottamaan haltuun-
sa Tammer-Golfin tehtävät ilman suu-
rempia ongelmia.

Nyt kun vuoden tutustumisen jäl-
keen Tampere ja Tammer-Golf alkavat 
olla tuttuja, hän voi keskittyä toimin-
nan kehittämisen lisäksi kenttäasian 
edistämiseen. Talven aikana hänelle 
jää vielä ratkaistavaksi ravintolamme 
toiminta ensi kesänä, joko omissa käsis-
sä tai ulkoistettuna.

Hal l ituksen kokoonpano on mie-
lestäni nyt oikein hyvä koostuen mo-
nipuolisen osaamistaustan omaavista 
henkilöistä. Marraskuun kokous valitsi 
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi 
Ari Nikkilän, joka on ollut kaupungin 
kanssa käydyissä neuvotteluissa meidän 
edustajamme.

Olen vakuuttunut, että nyt on koos-
sa ryhmä, joka Arin johdolla vie Tam-
mer-Golfin kohti entistä parempaa tu-
levaisuutta, kohti Nurmi-Sorilan uutta 
kotikenttää. Ni inpä voink in hyv i l lä 
mielin siirtyä rivijäseneksi pelailemaan 
golfia.

Ki itän kaikk ia saamastani tuesta 
näiden vuosien aikana ja toivotan rau-
hallista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta 
kaikille Tammer-Golfin jäsenille.

Seppo Blomqvist

Kuva Eeva Tamminen

 Puheenjohtajan palsta 

Aikansa kutakin
Loppusuora Tammer-Golfin puheenjohtajana on melkein lopussa. 
Näiden viiden vuoden aikana on tapahtunut paljon, voisi melkein 
todeta, että turhankin paljon.

Seppo Blomqvist (vas.) luovutti puheenjohtajan nuijansa Ari Nikkilälle (oik.) 
toiminnanjohtaja Markku Ignatiuksen vetämässä vuosikokouksessa.
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Kiitos ja anteeksi!
Aloitan tämän ensimmäisen kauteni katsauksen edesmenneen isäni 
opettamalla viisaudella kahdesta tärkeimmästä sanasta, jotka hän 
pyysi minua sisäistämään jo pikkupoikana. Niille on tosiaan elämässäni 
ollut käyttöä ja kyllä niille on paikka myös tässä yhteydessä.

Aika lailla viikon tarkkuudella vuosi 
sitten minua pyydettiin harkitsemaan 
siirtymistä Espoosta Tampereelle. Tein 
päätökseni aika lailla intuitiolla perus-
tuen siihen, että se veisi minua ja toivon 
mukaan tietysti myös Tammer-Golfia 
yhdessä eteenpäin kohti uutta kenttää.

TG:n jäsenet tietävät minua parem-
min, kuinka sitkoista on ollut yrittää 
jäädä Ruotulaan, vaikka matkan var-
rel la jopa kaupunki on antanut sen 
suuntaisia lupauksia ja siinä uskossa on 
tehty pitkälti toista kymmentä erilaista 
reititysvaihtoehtoa nykyisen sijainnin 
pohjalta.

Heti a lkuun si is k i itokset Seppo 
Blomqvist in johtamal le hal l ituksel-
le, joka luotti minuun ja antoi minulle 
tämän upean mahdollisuuden kääriä 
hihat TG:n puolesta, niin nykytoimin-
nan kehittämiseen kuin tulevaisuuden 
suunnitteluunkin.

Uuden kentän projekti

Nyt sitten olemme tilanteessa, jossa 
niin kaupunki kuin TG:n hallituskin 
ovat löytäneet yhteisen vision, jonka 
pohjalta Nurmi-Sorilaan si irtymisen 
suunnittelu etenee. Kaupunki on aloit-
tanut alueen osayleiskaavan päivittä-
misen ja asemakaavoittamisen. Ensim-
mäinen vaihe on meidän kannaltamme 
keskeinen, sillä nyt meillä on aikaikku-
na vaikuttaa kentän lopulliseen sijain-
tiin, josta päätetään jo keväällä 2023. 
Kaavan tulisi valmistua vuoden 2024 
aikana, samaan aikaan Ruotulan ase-
makaavan kanssa.

Olemme hall ituksen nimissä jättä-
mässä mielipiteemme kaavoituksesta, 
jonka olemme valmistelleet käyttäen 
hyväksemme Ilonen Design Oy:n am-
mattitaitoa. Mielipidettä on avattu erik-
seen tässä lehdessä.

Ensimmäisen kesän 
kokemukset

Lähdin niin sanotusti liikkuvaan ju-
naan viime vuodenvaihteessa. Vaikka 
työsuhteeni alkoikin virallisesti vasta 
1.3.2022, perehtyminen uuteen toimin-
taympäristöön alkoi muun muassa Wise 
Golfiin tutustumisella ja siirtymisellä 
heti työsopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen. Tässä suhteessa aikani oli kui-
tenkin rajallinen ja iso kiitos koko siir-
tymisprosessista kuuluu palvelupäälli-
köllemme Laura Hyönälle, jolle asioiden 
vieminen käytäntöön pääosin jäi.

Kun palasin viime talven pitkähköltä 
lomaltani, jonka entisestä työpaikasta 
irtisanoutuminen tarjosi, olikin sitten 
vastassa ensishokki, eli kenttämestari 
Toni Nummelinin ilmoitus siirtymises-
tään GoGolfille. Ymmärsin varsin no-
peasti, että hänen ympäripuhumisensa 
TG:n palvelukseen jäämisestä olisi tur-
haa. Sen sijaan teimme yhdessä kaik-
kemme, että tulevasta kaudesta olisi 
tulossa myös kentänhoidoltaan mahdol-
lisimman hyvä tiedostaen sen tosisei-
kan, että enää siinä vaiheessa keväällä 
uuden kenttämestarin rekrytoiminen 
olisi ollut a) vähintäänkin vaikeaa, el-
lei b) peräti moraalitonta jotain muuta 
kenttää kohtaan.

Teimme siis hallituksessa tietoisen 
päätöksen siirtää uuden kenttämesta-
rin houkuttelun syksyyn, ja onnistuim-
me siinä.

Se, missä emme onnistuneet par-
haalla mahdollisella tavalla oli kentän 
kunto. Ilari Seinelän heittäytyminen 
kentänhoidon ”vastaavaksi” ansaitsee 
toki k iitoksen, sillä vailla si ihen tar-
koitettua koulutusta, orientaatiota ja 
ennakkosuunnittelua tai perehdytystä, 
hänelläkin oli edessään osin tekemätön 
paikka.

K i itos GoGol f in Tomi Laaksosen 
onnistuimme kuitenkin jonkinlaises-
sa torjuntavoitossa koko Suomen golf-

historian vaikeimman talven jälkeen. 
Saimme kentän pelikuntoon ja muun 
muassa lisättyä röllin määrää viheri-
öillämme aivan oleellisesti, mutta vali-
tettavasti pelaajien kannalta aivan liian 
myöhään, eikä silloinkaan sille tasolle, 
missä haluamme sen jatkossa olevan – 
jo alkukaudesta lähtien.

Anteeksi siis kentän kunnosta, joka 
ei tietty ollut kokonaan omissa käsis-
sämme.

Ravintolapalvelua 
parannettava

Kun sitten pelaajamäärät eivät kehit-
tyneet rangella eivätkä kentälläkään to-
tuttuun tahtiin, oli toinen sijaiskärsijä 
oma ravintolatoimintamme. Loppukau-
desta olimmekin pakotettuja tarjonnan 
supistamiseen niin resurssipulan kuin 
kannattavuudenkin vuoksi. Sen suh-
teen pyydän kaikilta jäseniltämme niin 
ikään anteeksi ja lupaan, että teemme 
kaikkemme myös ravintolapalvelun pa-
rantamiseen ensi kaudella.

Kiitokset vielä Raunille henkilökun-
tineen tsemppaamisesta ravintolamme 
eteen. Harmi, että koronan si iv ittä-
misen buumin jälkeen koimme tällä 
osa-alueella varsin suuren rekyylin, jota 
kukaan ei osannut ennakoida.

Katseet tulevaan
Minun on mahdoton luetella kaikkia 

niitä asioita, joiden haluaisin muuttu-
van jäsenten ja vieraspelaajien kannalta 
parempaan suuntaan jo ensi kaudesta 
lähtien. Koetan kuitenkin tehdä listaa 
niistä, jotka ovat lähimpänä sydäntäni 
ja kirkkaimpana mielessä.

Seuran selkeitä vahvuuksia ovat 
kentän sijainti, yhteisöllisyys ja kentän 
layout. Nämä ovat tukipilareita, joille 
toimintamme perustuu. Seuralla on 
huolella valikoituneet arvot, joiden va-
raan myös toiminnan strategia on help-

 Toiminnanjohtajan palsta 
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po perustaa. Tulevalla kaudella myös 
TG:n strategian päivitys on paikallaan, 
varsinkin kun uuden kenttähankkeen 
asiat ovat v ihdoin avautumassa um-
pisolmustaan. Paljon on tietty v ielä 
avoimia asioita, mutta niiden kimppuun 
käydään kauden 2023 aikana.

Ravintolakonseptin uudelleen tarkas-
telun yhteydessä olemme siirtämässä 
caddiemasterin palvelupisteen samaan 
yhteyteen ravintolan kanssa eli suoraan 
vastapäätä pääoveamme. Haemme täl-
lä muutoksella joustavuutta palveluun 
ja samalla myös mahdol l isia pieniä 
kustannussäästöjä hiljaisina tunteina. 
Oleell ista on kuitenkin halu ja tarve 
palvella pelaajia ja muita klubitalon asi-
akkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Muut näkyvät muutokset klubilla ovat 
miesten pukuhuoneen lattian laatoitus 
sekä kalusteiden face-lift maalauksin ja 
kalustuksin.

Suurkiitokset Sukelle 
ja Jussille

Samalla kun uusi kenttämestarim-
me Risto Lavander on merkittävässä 
roolissa kentänhoidon kokonaisuudes-
ta, odotan edelleen kiitollisena Pekka 
Suikin ja hänen rekrytoimiensa ja in-
nostamiensa vapaaehtoisten panostusta 
kentän eri osa-alueisiin. Kiitän tässä 
julkisesti Sukea siitä korvaamattomasta 
panoksesta, jonka hän puurtamisellaan 
on saanut aikaan.

Yhtä lailla pitää kiittää tässä yhtey-
dessä Fältin Jussia kenttätoimikunnan 
vetämisestä ja samalla Koskisen Han-
nua lupauksestaan ottaa tämä vaativa 
osa- alue toimikunnan tulevana pu-
heenjohtajana vastuulleen.

 Olemme jo ehtineet kaivaa väylille 6 
ja 7 uusia kuivatuksia sekä putkittaneet 
1. tiin edessä olevan kanjonin. Molem-
mat vi imeistellään keväällä heti kun 
se on mahdollista. Väylän 6 viheriö saa 
keväällä ”tehohoitoa” ja jos se ei sitten 
jostain syystä auta, mietitään radikaa-
limpia toimia kauden päätteeksi.

Väylän 7 huonokuntoiset bunkkerit 
jäävät myös unholaan. Väylien 6 ja 7 
välissä oleva puucee kaipaa pienen kun-
nostuksen, jotta siellä on mukavampi 
asioida.

Masters Games 
heinäkuussa

Ensi kesän k isaohjelma on suurin 
piirtein entisen kaltainen, mutta mu-
kaan mahtuu European Masters Ga-
mesit 6.–9. heinäkuuta. Isännöimme 
silloin osana Tampereen laajaa liikun-
tavalikoimaa kolmepäiväiset seniori-

kisat (35 +). Tiedotamme niistä lisää 
kotisivuillamme ja toivotamme tietysti 
kaikki omat seniorimme sekä Pirkan-
maan muiden seurojen seniorit kisaa-
maan kotikonnuillaan.

Wise Golf ista emme vielä saaneet 
kaikkea i loa irti. Odotamme toimin-
nallisia parannuksia järjestelmään ja 
suunnittelemme mahdollisuuksia teh-
dä joitakin avauksia myös Pirkanmaan 
muiden golfkenttien kanssa.

Tavoitteena tähtiseura
Olemme tehneet hakemuksen Gol-

fliiton kautta Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöön seuratuesta, jolla voisimme 
palkata Esa Lehden seurakoordinaat-
toriksi, vastuullaan nuorisotoiminta ja 
toimintarajoitteisten golfin tukeminen. 
Esa on jo nyt ollut näiden asioiden vetu-
rina, joten mahdollisella lisäresurssilla 
voisimme voimistaa tätä työtä seurassa. 
Tavoitteemme on saada Tammer-Golfin 
junioritoiminta niin sanotulle Tähti-
seura-tasolle Pirkkalan ja Riverin ta-
paan.

Itse lupaan olla ensi kesänä enem-
män ”läsnä” myös klubilla. Tämä ke-
sänä meni aivan liikaa aikaa kentällä. 
Henk i lökohtaisista sy istäni johtuen 
olin usein viikonloppuisin kesämökillä-
ni, mutta ensi kesänä on tarkoitus olla 
enemmän myös Tampereella.

Koetan sovitella työaikanikin niin, 
että minut tavoittaa myös iltaisin. Eli 
jos toimistolla on säleverhot auki, tul-
kaa ihmeessä tervehtimään ja ker-
tomaan jos jotain on sydämen päällä. 
Palautetta voi tai antaa aina jättämällä 
viestiä joko sähköpostitse tai Klubin lu-
kolliseen postilaatikkoon.

Yksi asia, jossa me voimme kaikki 
nostaa golfklubimme ilmettä on ystä-
vällinen tervehtiminen, jokaiselle jonka 
kohtaamme. Se ei juuri maksa vaivaa 
eikä aikaa. Tätä lupaan kiireiltäni pa-
rantaa itsekin.

Yksin näissä hommissa ei kukaan 
koskaan onnistu, eli toivon että teemme 
yhdessä pieniä asioita paremmin, aivan 
kuten Curre Lindström aikoinaan, kun 
hän johdatti Leijonat ensimmäiseen 
maailmanmestaruuteen 1995.

Toivotaan myös, että Jukka Jalonen 
pystyy ensimmäisenä valmentajana 
kiekkohistoriassa tämän kevään uroteot 
uusimaan seuraavana vuonna putkeen 
ja juhl imme maai lmanmestaruutta 
Tampereella myös ensi keväänä.

Tästä kaudesta kiitollisena, katse 
seuraaviin vuosiin kääntäen,

Markku Ignatius
Toiminnanjohtaja

Tavoite oli saada Leijonien MM-pytty käymään myös Tammerissa kesällä 
2022, mutta aikataulut eivät täsmänneet. Toivottavasti ensi kesänä saamme 
”pojan” Tammeriin, vaikkapa oman seuramme 2022 maailmanmestarin ja 
olympiavoittajan Harri Säterin mukana!
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 Hallitus 2023 

Marraskuun sääntömääräisen  
kokouksen päätöksiä
Tammer-Golf ry:n marraskuun sääntömääräinen kokous 
pidettiin tiistaina 22.11.2022 klo 18 UKK-instituutissa, 
Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere. Läsnä kokouksessa 
oli yhteensä 43 seuran jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kukkonen, 
joka kutsui kokouksen sihteeriksi Markku Ignatiuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena  
Lähteenmäki ja Eeva Tamminen.

Kokous myönsi eron hallituksen puheenjohtaja  
Seppo Blomqvistille.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin  
Ari Nikkilä, hallituskausi 1.1.2023-31.12.2023.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Juhani Fält ja 
Ari Nikkilä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Ari Juvosta, Hannu 
Koskista ja Janne Syrjää, hallituskaudet 2023-2025. 
Äänten laskijoiksi valittiin Juha-Pekka Niemenlehto ja 
Jukka Pyykkö.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksessä annet-
tiin ääniä seuraavasti:
Ari Juvonen 32 ääntä, Janne Syrjä 25 ääntä ja  
Hannu Koskinen 24 ääntä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Ari Juvonen ja 
Janne Syrjä, hallituskaudet 2023-2025.

Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Antti Husa,  
Niina Puronurmi, Janne Salonen ja Pekka Suikki

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi KHT ja  
Veikko Terho KHT.

Varatilintarkastajiksi valittiin Antti Ikäläinen KHT ja 
Jukka Lahdenpää KHT.

Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat edustavat tilintar-
kastusyhteisö Moore Rewinet Oy:tä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys rahastointipäätöksestä ja 
päätettiin siirtää rakennusrahasto 180 000,00 euroa koko-
naisuudessaan yhdistyksen peruspääomaan taserakenteen 
selkeyttämiseksi.

Marraskuun sääntömääräinen kokous hyväksyi vuoden 
2023 toimintasuunnitelman, jäsen- ja liittymismaksut 
2023 sekä talousarvion 2023.

Jäsen- liittymismaksut vuodelle 2023
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti: Aikui-
set  99 euroa ja juniorit alle 18-vuotta 59 euroa. Jäsen-
maksut sisältävät arvonlisäveron 10 %.

Liittymismaksua ei peritä vuonna 2023.

Kokouksen lopussa hallituksen jäsen Ari Nikkilä ja 
toiminnanjohtaja Markku Ignatius esittivät kiitokset 
Juhani Fältille ja Seppo Blomqvistille hallitustyös-
kentelystä seuran eteen.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen toiminnanjohtaja 
Markku Ignatius esitteli Nurmi-Sorilan osayleiskaavaan 
laadittavaa ja hallituksen valmistelemaa mielipidettä 
koskien uutta kenttähanketta.
Mukana etäyhteydellä olivat myös kuulolla  
Ilonen Design Oy:n Mikko Ilonen ja  
Sami Markkanen.

Aiheesta kirjoitus toisaalla lehdessä.

Teksti: Eeva Tamminen

Janne SalonenAri Juvonen Pekka SuikkiAntti HusaNiina Puronurmi
Varapuheeenjohtaja

Janne SyrjäAri Nikkilä
Puheenjohtaja
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Nurmista löytyi kentälle vielä uusi vaihtoehto
Tammer-Golf in kenttähanke Nur-

mi-Sorilassa sai uuden käänteen, kun 
seuran hall itus päätyi kentän suun-
nittelijaksi valitun Ilonen Design Oy:n 
edustajien ja heidän käyttämänsä asi-
antuntijan Adam Crozierin kanssa eh-
dottamaan kentän sijainniksi aiemmin 
esillä olleiden vaihtoehtojen (A–D) li-
säksi vielä uutta vaihtoehtoa (E).

Uudessa va ihtoehdossa oleel l is in 
muutos on se, että myös Juoponniemi 
lisättäisiin kenttäalueeseen. Niemeen 
voitaisiin tehdä 3–4 väylää, jotka liit-
täisivät kentän Näsijärven rantamaise-
miin.

Suunnitelman mukaan Nurmin nie-
men peltomaisemasta voidaan saada 
aikaan l inks-tyyppinen, maastoltaan 
polveileva golfalue, johon on integroitu 
alkuperäiset metsäsaarekkeet sellaisi-
naan. Alueelle on lisättävissä ulkoilu-
reitit turvallisesti golfia häiritsemättä.

Suunnitelman toteutuessa alueelle 
on mahdollisuus rakentaa golfkenttä, 
jonne on saatavissa myös kansainvälisiä 
suurkilpailuja, kuten Ladies European 
Tour tai Challenge Tour (molempia pe-
lataan jo nyt Suomessa) sekä mahdol-
lisesti myös ensimmäistä kertaa World 
Tourin (entinen European Tour) osa-
kilpailu.

Tammer-Golf tutkii mahdollisuutta 
saada kenttä osaksi jotakin kansain-

välistä golfketjua ja näin päästä myös 
Tampereen markk inoinnissa maai l-
manlaajuiseen tietoisuuteen.

Hiilinegatiivinen 
golfkenttä

Tavoitteena on rakentaa hiilinegatii-
vinen golfkenttä, jossa myös omat ener-
giatarpeet pyritään hoitamaan uusiu-
tuvalla energialla, eli maalämmöllä ja 
aurinkoenergialla.

Kentän biodiversiteettiä voidaan mo-
ninkertaistaa luomalla uusi el inym-
päristö l innustolle kosteikon avulla, 
ennallistamalla purot kaloille sekä kyl-
vämällä kukkaketoja ja auringonkuk-
kaniittyjä lähiympäristön asukkaiden 
iloksi. Näin luodaan samalla pölyttäjille 
otolliset olosuhteet moninkertaisina ny-
kytilaan verrattuna.

Golf osaksi 
palvelurakennetta

Vision mukaan golf k lubi voisi ol la 
avoin kaik il le lähialueen asukkaille. 
Asukkaita voisivat palvella ympärivuo-
tinen tilausravintola, josta saisi myös 
take-away annoksia, tilaussauna talvi-
kaudella, sekä  golfin talviharjoittelu-
paikka klubitalolla.

Tammer-Golf voisi v ision mukaan 
tarjota alueella myös muita palveluja: 

nurmikon leikkuuta ja puutarhurin pal-
veluja kesällä,  lumien aurausta lähi-
alueen asukkaiden pihoilla talvella sekä 
mahdollisia kivitöitä ja pihojen erikois-
töitä.

Yksi upea mahdollisuus olisi rakentaa 
Juoponniemen kärkeen sekä golfareita, 
paikallisia asukkaita että Näsijärvellä 
veneileviä palveleva taukokioski, joka 
saattaisi olla avoinna Siilinkarin tavoin 
myös talvella.

Laadukas 
huippukenttä

Tammer-Golfin vision mukaan Nur-
miin voidaan rakentaa Suomen ja koko 
maailman mittakaavassa ehdoton huip-
pukenttä, jonka hoidettavuus pyritään 
optimoimaan niin taloudellisesti kuin 
ekologisestikin.

Ilonen Designin ”signature course” 
olisi ylpeyden aihe Tampereelle, Pir-
kanmaalle ja koko Suomelle, tietenkin 
myös Tammer-Golfin nykyisille ja tule-
ville jäsenille.

Kentän yhtenä markkinoinnillisena 
ideana on Nokia Areenan tavoin yhdis-
tää Tampereen kiekkoperinteet osana 
kaupungin alueella toimivaa golfkent-
tää ja toimia Ilveksen, Tapparan sekä 
Leijonien ”kotikenttänä”.

 Nurmi-Sorilan kenttähanke 
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Kenttämestari Lavander tuo 
kokemusta kentänhoitoon
Eipä ole vaikea arvata, mikä houkutteli parikymmentä vuotta 
Kalajokilaakson Golfissa työskennelleen kenttämestari Risto 
Lavanderin, 51, Tampereelle.

– No kyllähän se uusi kenttähanke 
siintää suurimpana mielenkiinnon koh-
teena. Se on suuri plussa, helmikuun 
alussa Tammer-Golfissa työt aloittava 
Lavander sanoo.

Uusi kenttä on ehkä se vetävin vaan 
ei ainoa syy.

– Ihan mielenkiinnon ja vaihtelun 
vuoksi on hyvä vaihtaa työpaikkaa, kun 
ihmiset ympärillä muuttuvat. Olen käy-
nyt usein Tampereella, joten Tampere 
ei ole ihan uusi paikka.

Ylivieskasta lähtöisin oleva Lavander 
tuli Hiekkasärkät Golfin palvelukseen 

1999 ja on suorittanut golfkenttämesta-
rin erikoisammattitutkinnon Lepaalla. 
Hän on tiimeineen saanut vuosien mit-
taan hyvää palautetta Kalajoen kentän 
kunnosta. Muutama vuosi sitten teh-
dyssä kyselyssä Kalajoki sai 95 kentän 
joukosta parhaat pisteet vieraspelaajil-
ta.

– Vieraspelaajien mielestä ollaan teh-
ty hyvää työtä. Omat pelaajat ovat olleet 
vähän kriittisempiä, mutta heidänkin 
kanssaan on pärjätty, sanoo Lavander.

Yksi syy kentän hyvään kuntoon on 
varmaankin hiekkapohja, joka päästää 
sadeveden lävitseen. Oikeat hoitotoi-
menpiteet ovat kuitenkin auttaneet vai-
keissa tilanteissa, niin kuin esimerkiksi 
viime talvena. Viime keväänähän suuri 
osa etelän kentistä oli huonossa kun-
nossa vaikean talven jäljiltä.

– Olemme harrastaneet puolenkym-
mentä vuotta griinien muovittamista 
talveksi ja se toi taas tosi hyvän tulok-
sen. Muutamalla harjoitusviheriöllä oli 
pientä murhetta, mutta peliviheriöt säi-
lyivät sataprosenttisesti.

Oma pelaaminen 
jäänyt vähiin

Risto Lavander aloitti golfin pelaami-
sen ”joskus 90-luvun lopulla”, joten hän 
tietää mitä golfarit kentältä odottavat.

– Alkuun tul i pelattua enemmän-
kin, mutta nykyään pelit ovat jääneet 
vähemmälle. Tämä homma vaatii niin 
paljon kentällä olemista ja tekemistä, 
että pelaaminen on aika minimaalis-
ta. Tasoituskin taitaa jo olla lähempänä 
kahtakymmentä.

Pekka Mikkonen

 Kenttähanke houkutteli Tampereelle 

Risto Lavander ja kenttähenkilökunta saivat kovasti kiitosta Kalajoen kentän 
loistavasta kunnosta.
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Erkko Trophyn voitto kruunasi 
Teemu Mattilan hienon kesän
Teemu Mattilan nimi kaiverrettiin komeaan seuraan kesäisen Erkko 
Trophyn jälkeen. Suomen avoimen amatöörimestaruuden ovat 
voittaneet esimerkiksi sittemmin Euroopan tourillakin mestaruuspyttyjä 
nostelleet britit Simon Dyson ja Ross Fischer, Tanskan Joachim B. 
Hansen ja tietysti Mikko Ilonen. 

Talissa pelatun 54-reikäisen k isan 
voitto (66–72–70, –5) kruunasi Mattilan 
hienon kauden, jolla hän sai SM-hopeaa 
alle 21-vuotiaiden lyönti- ja reikäpelistä 
sekä voitti ylivoimaisesti ensimmäisen 
Tammer-Golfin mestaruutensa.

– Kyllä tämä tuli kahden hopean jäl-
keen kirsikkana kakun päälle, myhäi-
li Teemu, joka hävisi SM-lyöntipelissä 
Koski-Golfissa (72–67–72, –8) kahdella 
lyönnillä Vierumäen Veikka Viskarille 
ja taipui reikäpelin finaalissa Rönnäsis-
sä EPG:n Eeli Kujanpäälle 3/1.

Syksyllä 19-vuotta täyttänyt Teemu 
tarttui muistinsa mukaan ensimmäi-
sen kerran golfmailaan kolmivuotiaana 
Messukylän kentällä isä Panun opas-
tuksella. Hän on kuitenkin panostanut 
tosissaan golfiin vasta pari vuotta. Tee-
mu pelasi Ilveksen jääkiekkojunioreissa 
maalivahtina 16-vuotiaaksi asti ja päät-
ti sitten valita golfin.

– Se oli joko golf tai jääkiekko ja nau-
tin golfista enemmän, selitti Teemu rat-
kaisuaan.

Kehitys on ollut nopeaa. Komearaa-
minen Teemu lyö draiverilla repimättä 

palloa ilmassa 275 metriä  ja on saanut 
valmentajansa Esa Lehden kanssa lyön-
tiä varmemmaksi.

Fysiikkaa Teemu on treenannut mo-
nille tamperelaisgolfareille tutun britin 
Lindsay Orrin salilla Sarankulmassa.

– Lindsayn kanssa on vedetty kovaa. 
Olen saanut lisää nopeutta ja voimaa, 
silti liikkuvuus ja notkeus ovat pysyneet 
hyvällä tasolla. Lindsay on tosi pätevä ja 
mukava, kehuu Teemu.

Esa Lehden kanssa Teemu on saanut 
lisää kontrollia lyöntiinsä.

 Amatöörimestari Teemu Mattila 
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– Lyönnin mitan hall inta on ollut 
isoin harppaus kehityksessäni. Olemme 
saaneet käsiä enemmän eteen osumas-
sa, joten lyönti on nyt matalampi ja hal-
littavampi. Mittaakin on raudoilla tullut 
lisää 5–10 metriä. Esa on varmaan yksi 
Suomen parhaista svingivalmentajista.

Uusi putteri 
toi voiton

Erkko Trophyyn Teemu lähti ilman 
paineita.

– Tavoite oli vain päästä cutista läpi. 
Itseluottamukseni oli kohtuullisen hy-
vällä tasolla ja pelini oli hyvässä kuo-
sissa. Tiesin, että menestys on putista 
kiinni. Jos saan pari puttia uppoamaan, 
niin homma on hyvällä mallilla.

Putissa ol i kauden aikana eniten 
haasteita. Ennen Erkkoa Teemu teki 
rohkean tempun ja vaihtoi putteria.

– En ollut harjoituskierroksella tyy-
tyväinen puttiini, mutta harjoituksissa 
uusi putteri tuntui toimivan. Niinpä 

päätin ottaa sen bägiin. Lätkäisin sit-
ten Talissa ensimmäisellä kierroksella 
66 tauluun ja ajattelin, että ehkä tämä 
toimii, nauraa Teemu.

Toisen kierroksen Teemu pelasi yksi 
yli parin (72) ja yllättyi itsekin, että joh-
ti kisaa sen jälkeen. Se ei saanut kui-
tenkaan punttia tutisemaan.

– Tykkään pelata johtoasemassa. Olen 
varma pelaaja, eikä paineiden kanssa 
ole ollut ongelmia. Varmaan se johtuu 
maalivahtitaustasta.

Teemun rautalyöntien pituus-
kontrolli on parantunut ja mit-
taakin niihin on tullut lisää.

Teemu Mattila vaihtoi putteria juuri Erkko Trophyn aattona ja sehän kannatti. Putit upposivat ja voitto tuli.
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Esa Lehdenkin mukaan Teemu pysyy 
kisatilanteessa hyvin tasapainossa.

– Jos katsot Teemua kentällä, etkä 
tiedä tulosta, niin et pysty sanomaan, 
meneekö hänellä hyvin vai huonosti.

Erkko Trophyn voitto ratkesi vasta 
uusinnassa, kun PIckalan Jesse Waa-
ralinna päätyi Teemun kanssa samaan 
tulokseen.

Ratkaisu oli tyly: Teemu löi Talin 18. 
reillä (par 5, 470 metriä) pallon kahdel-
la lyönnillä griinille ja upotti parimetri-
sen eagleputtinsa. Kiitos ja näkemiin!

Ylivoimaa 
mestiksissä

Ensimmäisen miesten seuramesta-
ruutensa Teemu otti murskaavan yli-
voimaisesti tuloksella 218 (70–75–73). 
Kakkoseksi pelanut Henri Hytönen jäi 
19 lyöntiä (237), kahden edell isvuo-
den mestari Roope Lahti vielä lyönnin  
enemmän.

Vaikeimmat hetket Teemu koki toisel-
la kierroksella.

– Fokuksen häviämisen seuraukse-
na tein kaksi tuplabogia  ja pelasin 10 
reikää kuusi yli parin. Sain kuitenkin 
rutistettua kolme birkkua loppurei’il-
le. Olen siitä eniten ylpeä, että periksi 
ei anneta, vaikka kisa lähtisi huonosti. 
Aina taistellaan loppuun asti.

Naisten sarjassa oli vain kuusi osan-
ottajaa ja viime vuonna mestaruudesta 
tiukasti taistelleet Veera Mikkonen ja 

Jo aikoinaan Noora Komulaisen Euroopan Tourille valmentanut Esa Lehti on 
hionut Teemusta kovan pelimiehen. Yhteistyö pelaa hyvin.

Lisa-Maria Vaitovaara jättivät kisan vä-
liin. Sini Rajala nappasi voiton tuloksel-
la 86–88=174.

Opiskelua 
ja golfia

Holvastissa kasvanut Teemu kirjoitti 
keväällä ylioppilaaksi Sammon keskus-
lukiosta. Mitäs seuraavaksi?

– Talvi menee treenatessa ja varmaan 
käyn töissä. Ensi vuonna olisi sitten tar-
koitus hakea opiskelemaan johonkin. 
Haluaisin opiskella jotakin fysiikkaan 
liittyvää, jossa olisi yhteyksiä golfiin ja 
kropan huoltoon.

Ensi kesänä Teemu k isaa pääosin 
Finnish Tourilla ja ohjelmaan yritetään 
saada myös muutama kisa ulkomailla. 
Yksi kesän kohokohdista on Vierumäen 
Challenge-tourin k isa, jos järjestäjät 
saavat talousasiat hoidettua ja kisa jär-
jestetään.

– Sain Erkon voitosta paikan Vieru-
mäelle ja tietysti elokuussa yritän puo-
lustaa Erkon voittoa. Tarkoitus on kat-
soa tosissaan, mihin rahkeet riittävät.

Pekka Mikkonen
Kuvat Juha Hakulinen 

ja Laura Hyönä

Esa Lehden mukaan Teemun asenne harjoitteluun on tinkimätöntä ja se näkyy 
pelin tasossa.

TG-News 2/2022  11



Naistoimikunnan kuulumisia
Taas on saatu yksi kesä pelattua ja tuntuu siltä, että pelaamisesta on 
aina yhtä vaikea luopua talven tehdessä tuloaan. Eräs tuttavani ehdotti 
lenkkeilyä rautamailan kanssa, jota voisi kuulemma heilauttaa aina 
sadan metrin välein. Sinänsä ihan mielenkiintoinen ehdotus, mutta 
virkavalta saattaisi olla asiasta eri mieltä. Ehkä meidän täytyy kehitellä 
jotain muuta korviketta pelaamiselle.

Naistoimikunta on kokoontunut ku-
luvan vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
Olemme yrittäneet ideoida vähemmän 
kilpailuhenkisille pelaajil le erilaisia, 
ryhminä pelattavia tapahtumia ja en-
nen kaikkea leppoisaa yhdessäoloa.

Näistä mainittakoon naisten avajais-
k isa (kaksi mailaa ja putteri), kaksi 
after work-kisaa (shamble ja yhdessä 
miestoimikunnan kanssa jär jestetty 
greensome), sekä kauden päätösk isa 
(shamble) ja päättäjäiset. Mukana olleet 
pitivät tällaisia kisamuotoja hauskoina 
ja onnistuneina.

Kesän päätapahtumana oli kaikille 
avoin kilpailu Mansen likat, jonka jär-
jestelyistä saimme kiitosta monelta ta-
holta. Lisäksi järjestimme perinteiseen 
tapaan suuren suosion saavuttaneet 
opetustunnit Karin ja Esan kanssa. 
Naistenpäivänä tarjosimme yllätyksenä 
pullakahvit väliaikakioskilla TG:n nais-
pelaajille.

Retki ja brunssi  
peruutettiin

Kesällä 2021 organisoimme Pirkan-
maan alueen ladyille tarkoitetun yhtei-
sen peliretken Yyteri Golf i in. Retken 
aikana sovimme kiertävästä järjeste-
lyvuorosta ja tänä kesänä siitä vastasi 
Golf-Pirkkala.

Retki jouduttiin kuitenkin perumaan 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Samoin joudutti in perumaan jäse-
nillemme heinäkuussa suunnattu golf- 
brunssi, kun tapahtumaan ilmoittautui 
vain kourallinen pelaajia. Täytyy myön-
tää, että jäsenien osallistumisinto mui-
hinkin järjestämiimme tapahtumiin 
on ol lut aika laimeata. Tässä onk in 
naistoimikunnalla miettimisen paikka, 
pitäisikö järjestää toisenlaisia tapahtu-
mia? Vai onko toimikuntien määrä jo 

niin suuri, ettei kaikkiin tapahtumiin 
yksinkertaisesti riitä osallistujia?

Olisiko mahdollista, että toimikunnat 
järjestäisivät yhdessä kesän aikana joi-
takin yhteisiä tapahtumia?

Naistoimikunta ottaa mielellään toi-
mintaansa mukaan uusia jäseniä, joten 
jos olet kiinnostunut, niin ilmoittaudu 
ihmeessä mukaan iloiseen joukkoom-
me.

Lopuksi haluan kiittää naistoimikun-
nan jäseniä Anne Patanaa, Janina Hill-
mannia, Jenna Järvistä, Laura Hyönää, 
Paula Saarista ja Seija Alasta erinomai-
sesti toimineesta yhteistyöstä!

Hyvää talvea kaikille ja  
nähdään ensi kesänä!

Tarja Kunnas 
puheenjohtaja

Mansen Likat Open pelattiin Tammer-Golfin kentällä 11.6. 
Järjestelyt onnistuivat hyvin ja kiitosta tuli.

Kuva: Tarja Kunnas

 Toimikuntien terveiset 
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Junioreilla vilkas kesä
Tammer-Golfin junioritoiminta on nojannut vahvasti pro Esa 
Lehden rakentamaan harjoitus- ja leiritoimintaan. Hänen mukanaan 
treenitoimintaa olivat kesällä pyörittämässä Henri Hytönen ja  
Toni Rasku.

Kesäkauden junioriharjoitukset pyö-
rähtivät käyntiin toukokuun alkupuolel-
la. Osallistujat harjoittelivat kolmessa 
ryhmässä iän ja kokemustason mukai-
sesti. Viikottaisia harjoituskertoja oli 
yhdestä kahteen sen mukaan millaisen 
kokonaisuuden juniori itselleen valitsi.

Kesäkauden ensimmäinen leiri ol i 
kesäkuun alussa järjestetty Teho-leiri. 
Viikkoharjoitusten lisäksi ohjelmassa 
oli kolme päiväleiriä, joihin osallistues-
saan vasta-alkajatkin pääsivät ohjatusti 
kokeilemaan pelaamista kentällä.

Kesällä ryhmissä harjoitteli yhteensä 
noin 30 junioria. Junioritoiminnan ta-
voite on kasvattaa ohjatussa toiminnas-
sa olevien junioreiden määrää merkittä-

västi. Erityisesti alle 12-vuotiaita lapsia 
kaipaamme lisää mukaan.

Matalan kynnyksen paikall isi in tai 
alueellisiin kilpailuihin otti säännölli-
sesti osaa noin viisi junioriamme. Kil-
pailevien juniorien määrän kasvattami-
nen on toinen kehityskohteemme. 

Talvikaudella Tammer-Golfin toimin-
taa esitellään Tampereen junioreil le 
koulujen kanssa Lupa liikkua -yhteis-
toiminnan kautta. Tampereen koulujen 
oppilaat pääsevät kokeilemaan golf in 
saloja koulupäivän aikana Esan johdol-
la. Toivomme tietysti, että laji-innostus 
heräisi ja saisimme tätä kautta lisää uu-
sia junioriharrastajia seuraamme.

Talven har joitukset ovat alkaneet 
13.11.2022. Mukaan on ilmoittautunut 
14 junioria, joista viisi on ilahduttavasti 
ensimmäistä kertaa mukana talvival-
mennuksessa. Talven harjoittelu tapah-
tuu EezyGolfin tiloissa Messukylässä 
ja vaikka harjoitukset ovat jo alkaneet, 
mukaan on vielä mahdollista tulla.

Junioritoiminnasta saatte lisää tietoa 
Esa Lehdeltä 0400 196 171 tai  
esa.lehti75@gmail.com

Junioritoiminnan puolesta,

Leena Taivalsaari ja Esa Lehti

Junioreiden päiväleirit alkoivat kesäkuussa.
Kuva: Eeva Tamminen
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Kenttätoimikunnalla 
riittävästi haasteita
Koko Etelä-Suomen kentät haastaneiden sääolosuhteiden jälkeen 
pelaaminen aloitettiin talvesta kärsineestä kentästä huolimatta 
aktiivisesti. Kaudella seuralla ei ollut vakituista kenttämestaria, mutta 
kenttähenkilöstön ja kenttäkonsultti Tomi Laaksosen yhteistyöllä kenttä 
saatiin pelikuntoon ja kausi onnistuneesti läpi.

Positiivisena uutisena saatiin loppu-
kaudesta vielä tieto Risto Lavanderin 
rekrytoinnista vakituiseksi kenttämes-
tariksi helmikuusta 2023 alkaen.

Kentän kuntoon ja kehittämiseen 
panostetaan tu lev i sta muutoks i s -
ta huolimatta luonnollisesti edelleen. 
Raitiovaunulinjan aikanaan alkava ra-
kentaminen merkitsee kuitenkin sitä, 
että investointeja on priorisoitava lähi-
vuosina huolellisesti.

Kentänhoitokoneiden liisaus omista-
misen sijaan on osoittautunut kentän 
hoidon kannalta hyväksi ratkaisuksi. 
Käytössä on teholtaan ja tekniikaltaan 
nykyaikaista kalustoa.

Sähköiseen dokumentointiin siirty-
minen on parantanut hoidosta saatavan 

tiedon laatua myös tulevan toiminnan 
suunnittelun kannalta.

Oltuani nyt viisi vuotta mukana kent-
tätoimikunnassa kiitän kuluneista vuo-
sista hallitusta, toimikunnan jäseniä, 
henk ilökuntaa ja seuran jäsenistöä. 
Olen kokenut toiminnan mielenkiintoi-
sena ja haastavana.

Lämmin kiitos myös talkoissa muka-
na olleille ja erikseen Pekka Suikille 
panoksesta kentän kehittämisessä.

Luovutan viestikapulan 
seuraajalleni

Juhani Fält
Puheenjohtaja

Väylän 15 lyöntipaikka uusittiin keväällä siirtonurmella. 
Ruoho leikattiin alussa käsileikkurilla.

Lyöntipaikan peruskunnostus onnistui 
hyvin. Kuvat: Eeva Tamminen.
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Klubitoimikunnan  
terveiset kaudelta 2022
Tavoitteenamme menneellä kaudella oli 
kehittää seurassa yhteenkuuluvuutta ja 
positiivista klubihenkeä sekä tukea golfarin 
hyvinvointia. Miten tässä onnistuimme? 

Jokainen teistä jäsenistä pystyy par-
haiten vastaamaan tähän kysymykseen. 
Tässä vaiheessa voimme toimikuntana 
summata toteutunutta ja pohtia onnis-
tumista yhdessä teidän kanssanne.

K lubi-i ltoih in sa imme puhujik s i 
asiantuntijoita golfarin jalkaterveydes-
tä, auringolta suojautumisesta, golfa-
rin tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta 
huolehtimisesta ja golfarin henkisestä 
valmentautumisesta. Kaikki tilaisuu-
det sisälsivät tuiki tarpeellista tietoa ja 
saimmekin osallistujilta runsaasti kii-
tosta järjestelyistä.

Pyrimme palaamaan tulevalla kau-
della vastaaviin teemoihin ja odotamme 
teitä paikalle suurella joukolla. Seurat-
kaa siis myös toimikuntamme kotisivua 
https://tammer-golf.fi/fi-fi/toimikunnat/
klubitoimikunta/140/. Siellä ilmoitam-
me järjestämistämme tapahtumista.

Halusimme toivottaa aloittavat golfa-
rit mukaan toimintaamme tarjoamalla 
heille pelill isen kokemuksen kummi-
kierroksilla. Meitä kummeja ilahdut-
tivat suuresti alkeiskurssin käyneiden 
onnistuneet pel isuor itukset mutta 
myös kenttämme kauneuden ihastelu 
ja rauhoittava luontokokemus, jonka he 
kertoivat saaneensa. Tätä toimintaa jat-
kamme myös ensi kaudella.

Yhteiset teatteri-illat, joita järjestim-
me kolme, ovatkin jo kestosuosikki ja 
liput loppuivat usein kesken. Tulevan 
kauden ensimmäiset esitykset ovat jo 
varattavissa. Ole siis nopea ja vie ystä-
väsi joululahjaksi hankkimaasi näytök-
seen. Myös klubimatka Nordcenteriin ja 
Fiskarsiin onnistui osallistujien anta-
man palautteen mukaan erinomaises-
ti. Kiitoksemme teille kaikille mukana 
olleille.

Nyt onkin oivallinen tilaisuus ehdot-
taa seuraavan matkan ajankohtaa ja 
kohdetta. Ole aktiivinen ja ota yhteyttä!

Uutena toimintana järjestimme pro 
Esa Lehden kanssa kaksi golfkurssia 
toimintarajoitteisille henkilöille. Heik-
ko näkö tai l i ikuntarajoite ei ole este 

golfin harrastamiselle. Sen sijaan pe-
li-ilo ja onnistumisen riemu ovat pal-
kintoja onnistuneista suorituksista ja 
ne voimaannuttavat arjessa.

Tulevalla kaudella Tammer-Golf jär-
jestääkin HCP-golfin kanssa yhteistyös-
sä jo toukokuun lopussa 9-reikäisen 
golfkilpailun toimintarajoitteisille kil-
pagolfareille. Nyt kutsumme jäsenistös-
tä innostuneita henkilöitä, siis sinua-
kin, oppaaksi kenttämme koukeroista 
selviämiseen.

Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme 
on klubin sisäisen yhteistyön ja yhteis-
hengen rakentaminen.

Yhtenä avaimena siihen ovat eri toi-
mikuntien välinen yhteistyö, yhteiset 
tapahtumat ja tapahtumien järjestämi-
seen liittyvä yhteinen suunnittelu. Tätä 
toivomme seurassamme kehitettävän 
ja olemmekin ehdottaneet toimikun-
tien, hallituksen ja kapteenien yhteistä 
suunnittelua kauden 2023 alkajaisiksi.

Yhteistyö ei kuitenkaan ole vain ak-
tiivisten seuratoimijoiden vaan meidän 
kaikkien jäsenten yhteinen asia. Seu-
ratkaamme siis aktiivisesti tulevia ta-
pahtumia ja osallistukaamme niihin.

Esittäkäämme toiveita järjestettävis-
tä tapahtumista sekä seuratoiminnan 
ja kenttämme kehittämisestä. Ni itä  
otetaan kyllä huomioon.

Kaudella 2023 kuuluvat klubitoimi-
kuntaan Heli Jauhiainen, Tarja Kan-
kainen, Mar ja-Leena Lähteenmäk i, 
Pasi Pi ippo, Ti ina Pyykkö, Suzanne 
Sjöholm ja Eeva Tamminen. Otathan 
yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut liit-
tymään joukkoomme. Olet enemmän 
kuin tervetullut!

Klubitoimikunnan puolesta

Marja-Leena Lähteenmäki
puheenjohtaja

Kuvat: Eeva Tamminen

Klubitoimikunnan 
teatteri-illat 2023

9.3.2023, klo 19
Tampereen Työväen Teatterissa

COME FROM AWAY 
Lipun hinta 49 € / kpl

29.3.2023, klo 19
Tampereen Työväen Teatterissa

MOMENTUM 
Lipun hinta 66,00 € / kpl

16.6.2023, klo 18
Pyynikin Kesäteatterissa

TÄÄLLÄ POHJANTÄDEN ALLA 
Lipun hinta 38,00 € / kpl

Lippujen varaus
Klubitoimikunta / Tarja Kankainen

kankainen.tarja6@gmail.com 
tai 050 562 0862

JOULULAHJAVINKKI

Toimintarajoitteiset kentällä, 
puttaamista viheriöllä neljä.

Pro Esa Lehti Lehti vastasi HCP-golfin  
opetuksesta.

Nordcenterin pelimatkalla opaskierros 
Fiskarsissa.

Fiskars oli mielenkiintoinen 
tutustumiskohde.
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Senioreilla vilkas kausi takana
Seniorien tulevan kauden suunnittelu on käynnissä ja pääosin ohjelma 
rakentunee aiempien vuosien hyväksi koettuun malliin. Ennen tulevia 
on syytä luoda lyhyt katsauksen kuluneeseen kauteen.

Virallisesti seniorit aloittivat kauten-
sa 16.5. matkalla Porin Yyteriin, jossa 
päästiin pelaamaan olosuhteisiin kat-
soen hyväkuntoisella kentällä. Matka 
oli suosittu, osallistuja oli 48. Vaikea 
kevät l ienee kasvattanut osall istuja-
määrää.

Kesäkuussa vierailti in Hämeenlin-
nassa Aulanko Golfin Eversti-kentällä 
39 osallistujan voimin ja syyskuun alus-
sa 29 pelaajaa jaksoi vielä Vierumäelle, 
jossa kohteena oli Cooke-kenttä.

Seuraavalla viikolla alkaneessa viik-
kokilpailusarjassa pelatti in maanan-
taisin 12 henkilökohtaista kilpailua ja 
kolme joukkuekilpailua. Osall istujia 

kilpailuissa oli tyypill isesti reilut 60, 
N50-sarjassa vaaditut viisi osakilpailua 
läpi pelanneita oli kuitenkin vain kaksi, 
M50-sarjassa ei ketään. Päivätyössä ol-
leille tarjolla ollutta iltapäivän pelimah-
dollisuutta hyödynsi valitettavan harva.

Seniorien ikäluokkien mestaruudet 
ratkaistiin 3.-4.9. Osallistujia oli kaikis-
sa sarjoissa yhteensä 80. Lisäksi mesta-
ruudesta pelattiin reikäpelissä ja Match 
Cupissa.

Kutsukilpailuun kaik i l le kuluvana 
vuonna 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville 
seuran jäsenille osallistui neljä juhlit-
tavaa seuranaan riittävä määrä seniori-
toimikunnan jäseniä.

TG:n edustajat osallistuivat kauden 
aikana viiteen golfilliseen yhteistyöta-
pahtumaan. Pirkanmaan senioripäivää 
vietettiin Lakeside Golfissa kesäkuussa, 
Ruotulassa elokuun alussa pelatun ne-
liseuraottelun voiton vei TG:n joukkue 
ja Pirkanmaan seniorimestaruudesta 
pelattiin NRG:ssä 1.9. Seniorien Ryder 
Cup jäi tänä vuonna pelaamatta.

Kymmenen seuran ottelu 9.9. Vieru-
mäellä tuotti kahdeksannen sijan. Tam-
mer-Golf isännöi myös SGS-piirin seni-
oritoimikuntien tapaamisen heinäkuun 
lopussa.

Sähköpostitse lähetetyissä seniorien 
jäsenkirjeissä tiedotettiin tulevista ta-
pahtumista, raportoiti in k i lpailuista 
ja yleensä seniorikenttää koskevista 
asioista.

Talviharjoittelu 
Messukylässä

Muistutuksena vielä: Talviharjoitte-
lukausi on käynnistynyt Messukylässä, 
osoitteessa Kirkkomäenkatu 15. Tar-
kemmat tiedot asiasta löytyvät lokakuun 
14. päivän seniorien jäsenkirjeestä.

TG:n sen ior itoimikunnassa ovat 
vuonna 2022 olleet mukana Markku 
Antikainen, Raija Heikkinen, Marjatta 
Koivisto, Pertti Loponen, Esa Maara-
nen, Juha-Pekka Niemenlehto, Mar-
ja-Leena Pekkarinen, Teuvo Peltola ja 
Marjatta Välimaa. Toimikunta kokoon-
tui kauden aikana yhdeksän kertaa.

Toimikunta k i ittää ka ikk ia Tam-
mer-Golfin senioreita hyvin sujuneesta 
kaudesta. Erityishuomio menee jäse-
nyydestä kuluvan kauden jälkeen luo-
puville Marjatta Koivistolle ja seniori-
toimikuntaa pitkään itsekin vetäneelle  
Marjatta Välimaalle. Molemmille sydä-
melliset kiitokset seniorien eteen teh-
dystä työstä.

Psta
Markku Antikainen

Puheenjohtaja
Senioritoimikunta

Kuvat: Tammer-Golf toimisto

Senioritoimikunnan puheenjohtaja 
Markku Antikainen kiitti Marjatta 
Välimaata pitkäaikaisesta 
toimikuntatyöstä.

Senioreiden pelikauden päättäjäisiä vietettiin klubilla 26.9.
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Neljä uutta seuratuomaria
Kilpailutoimikunnan kausi alkoi keväällä Arto Teittisen pitämällä 
seuratuomarikoulutuksella, samalla saimme TG:hen neljä uutta 
seuratuomaria.

Kilpailutoimikunta kävi lokakuussa pelaamassa Golf Pirkkalassa.
Vas. Hannu Koskinen, Veli-Pekka Rajajärvi, Heikki Virtanen, Riku Elomaa,  
Sari Pienimäki ja Jenna Järvinen. Kuvasta puuttuvat Teppo Rautanen,  
Max Schwenson ja Erika Tarko-Viljanen.

Vuoden 2023 keväällä järjestetään 
Golf Talmassa aluetuomarikoulutus, 
jonne on Tammer-Golfista lähdössä ai-
nakin kolme seuratuomaria.

Kilpailutoimikunta asetti kauden ai-
kana 14 kilpailuun kilpailunjohtajat ja 
osaan kilpailuista myös tuomarin.

SGS:n tour N60/N70 kävivät kilpaile-
massa meillä ja hoidimme tuomaroin-
nin.

Seuramme mestaruusk i lpai luihin 
asetimme tuomarit.

Pääsääntöisest i k i lpai lut etenivät 
joustavasti. Aina löytyy kuitenkin hi-
dasta pelaamista, mikä l i ittyy usein 
kymppikioskiin. Sieltä ei lähdetä jat-
kamaan pelaamista riittävän nopeasti.

Olen jättämässä kilpailutoimikunnan 
Virtasen Heikin osaaviin käsiin, tuo-
maroinnissa olen edelleen käytettävissä 
tarpeen mukaan.

Kiitän kilpailutoimikunnan vapaaeh-
toisia tehdystä työstä yhteisten vuosien 
aikana.

Hannu Koskinen
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Rakas isäni Jürgen, syntyjään sak-
salainen, mutta sydämeltään suoma-
lainen, nukkui pois Hatanpään puis-
tosairaalassa sunnuntai-i ltana 24.7. 
pitkäaikaisen sairauden lopulta vietyä 
voimat.

Mistä ja miten 
Tampereelle?

Isäni Jürgen syntyi 1.10.1931 Saksas-
sa Mecklenburgin Güstrowissa, mutta 
hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa Lyy-
pekissä. Siellä hän valmistui optikoksi 
vuonna 1952.

Vastavalmistuneille optikoille tarjot-
ti in pian työtä Suomesta Instrumen-
tariumista. Harkittuaan aikansa, isä 
päätti lähteä katsomaan mikä maa, 
mikä valuutta. Niinpä vuonna 1953 hän 
saapui rahtilaiva Juliankalla Helsingin 
Katajanokalle. Silloinen omaisuutensa 
oli pakattu yhteen matkalaukkuun ja 
suomen kieltä hän ei vielä osannut sa-
naakaan.

Erinomaisen sosiaalisena ja ekstro-
verttinä ihmisenä Jürgen sopeutui kui-
tenkin pian maan tapoihin ja kulttuu-
riin, oppi kielen ja solmi työpaikallaan 
hyviä, jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
Tuon ajan tyypilliseen tapaan hän asui 
alivuokralaisena ensin Käpylässä ja sit-
ten Katajanokalla.

Tarkoituksensa oli viipyä Suomessa 
ehkä vain vuosi tai kaksi. Muutto Ka-
tajanokalle 1954 koitui kuitenkin koh-
talokkaaksi, si l lä muuan neiti Faina 

Järvenpää asui samaisessa perheessä, 
hänkin alivuokralaisena. Katseet koh-
tasivat ”and the rest is history”, sanoisi 
isäni.

Vuonna 1959 perheemme oli jo kuu-
sihenkinen ja meidän kaksoistyttöjen 
ollessa vain kolmen kuukauden ikäisiä 
muutimme isän työn perässä Tampe-
reelle. Optisen alan erikoisl i ikkeen, 
Oculus Optiikan isä perusti äidin tuella 
1961. Siitä alkoi isäni pitkä yrittäjän tie.

Ei hikiliikuntaa, vaan 
herrasmieslaji

En muista isän koskaan olleen mi-
tenkään erityisen urheilullinen, ellei 
meidän lasten kanssa pingiksen peluuta 
tai Kauppaseuran biljardipöydän ääres-
sä vietettyjä hetkiä lasketa urheiluksi.

Kerran hän äidin houkuttelemana 
(lue pakottamana) laittoi murtsikat jal-
kaan Näsijärven jäällä.

Tasaisen jään piti ol la turvall inen 
aloittelijalle, mutta jo muutaman met-
rin sujuttelun jälkeen isä horjahti, me-
netti tasapainonsa ja kaatua mätkähti 
jään kovaan pintaan. Saman tien sukset 
lähtivät jaloista ja ehkä siinä joku ”don-
nerwetterkin” tuli lausuttua. Hiihtämi-
nen jäi siihen, ei ollut hänen lajinsa. 
Hiihtäjää ei siis isästä koskaan tullut, 
mutta golfari kylläkin!

Vuonna 1965 kun Tammer-Golf ry 
perustettiin, oli isä mukana perustaja-
jäsenenä. Asuimme jo tuolloin Ruotu-
lassa ja kentälle oli lyhyt matka. Ruo-

tulan kenttää rakennettiin vielä vuosia 
avaamisen (1969) jälkeen ja hyvin suu-
relta osin hartiavoimin. Aktiivisia pe-
laajia oli Tammer-Golfissa alkuun vain 
muutamia kymmeniä ja koska seuran 
talous ol i jäsenpulasta ja avustusten 
puutteesta johtuen tiukka, talkoita ja 
myyjäisiä järjestettiin tämän tästä.

Tietenkin meidät lapsetk in rekry-
toitiin mukaan muun muassa kivi- ja 
risutalkoisiin sekä myyjäisiin kauppaa-
maan muun muassa Suomen Trikoolta 
lahjoituksena saatuja pallo- ja raitaku-
osisia t-paitoja.

IN MEMORIAM 
Jürgen Schwenson

 1.10.1931,  24.7.2022

Tammer-Golfin elinikäinen, uskollinen 
jäsen perustamisesta lähtien.

Tammer-Golf ry:n 50-vuotis juhla-
tapahtuma 5.11.2015 kutsuvieraille 
Tampereen Raatihuoneella. 
Perustajäsenet vas. edessä Jürgen 
Schwenson ja Tuukka Tarkkila, 
takana Peter Sucksdorff, 
Harry Sucksdorff ja Lasse Helin.
Kuva: Eeva Tamminen
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Suo, kuokka ja 
Schwensonit

Seuratoiminta oli siis tiivistä ja kun 
rahaa ei ollut, oli yhteishenkeä löydyt-
tävä kentän hoito- ja rakennustalkoi-
siin. Lapsena minusta tosin väliin tun-
tui, että siellä talkoissa olivat vain suo, 
kuokka ja Schwensonin perhe! Heh, no 
olihan siellä toki muitakin.

Hyvin on myös muistissa kuinka var-
haisina vuosina vanhasta VR:n junan-
vaunusta, joka silloin toimitti ”klubin” 
v irkaa ti lapäisenä kenttätoimistona, 
myimme sisareni Tiksun kanssa kilpai-
lujen aikaan meillä kotona tehtyjä säm-
pylöitä. Naistoimikunnan puheenjoh-
taja taisi tuolloin muutamien vuosien 
ajan olla äiti-Faina. Myös pojat, Cyril ja 
Bobi heräsivät usein kilpailuaamuina 
kello viisi leikkaamaan greenejä ben-
sakäyttöisellä, mutta käsityöntöisellä 
ruohonleikkurilla. Kenttämestari Erk-
ki Puumalainen sentään veti fairwayt 
traktorin perään kiinnitetyllä leikku-
rilla.

Golfkärpänen oli puraissut koko per-
hettä toden teolla. Valoisina kesäiltoina 
isä ehti vielä töistä päästyään kuuden 
jälkeen hyvin kiertää 18 reikää. Viikon-
loputkin vierähtivät monesti aamusta 
iltaan golfkentällä usein koko perheen 
voimin.

Siinä määrin vanhempien golfhar-
rastus dominoi 70-luvulta lähtien, että 
varmasti osin tästä syystä ei isä kos-
kaan edes hark innut perheel lemme 
kesäpaikkaa. Isälle ”kesämökki”, jossa 
rentoutua, oli Tammer-Golf in kenttä 
Ruotulassa. Golfin peluun isä ottikin 
rennommin kuin äiti, osallistui toki kil-
pailuihin hänkin, mutta oli enemmän 
nautiskelija ja herrasmiespelaaja, joka 
oli aina tarkka säännöistä ja golfetike-
tistä. Golf oli isälle mukava tapa seu-
rustella ihmisten kanssa, solmia uusia 
tuttavuuksia ja myös mieluisa yhteinen 
harrastus vaimonsa Fainan kanssa.

Niin paljon perheemme vietti aikaa 
lapsuudessani golfkentällä, että usein 
olen todennut, että meidät lapset kasva-
tettiin golfkentällä. Kotona syyllistyttiin 
myös golfareiden perisyntiin, eli päiväl-
lispöydässä isä pelasi jokaisen reiän läpi 
uudelleen tyyliin, jos en olisi ollut sii-
nä raffissa ja lyönyt sitten ojaan, niin… 
kiinnosti muita läsnäolijoita tai ei!

Yksityisyrittäjän lomat olivat harvas-
sa, mutta isän lomiin niin kotimaassa 
kuin ulkomaan matkoillakin liittyi lähes 
poikkeuksetta golf. Yhteisillä lomillaan 
äiti ja isä kiersivät kenttiä Espanjassa ja 
Portugalissa ja lisäksi Pohjoismaiden ja 
Euroopan Rotary Golf -kilpailut veivät 
heidät myös pelimatkoille naapurimai-
hin ja eri puolille Keski-Eurooppaa. Yh-
teinen golfharrastus yhdisti heitä läpi 
liittonsa. Golf on suvussamme harras-
tuksena jo kolmannessa polvessa, kohta 
neljännessä, sillä isän pojan tyttärenpo-
jalle Edwardille on jo golfsetti hankittu.

Isä sai elää pitkän ja hyvän elämän 
yli 90-vuotiaaksi. Hän pelasi viimeisiä  
golfkierroksia golfautolla, kun jalat ei-
vät enää kantaneet kävellä pitkiä mat-
koja, lähes 80-vuotiaana. Sitten erilai-
set sairaudet hankaloittivat elämää jo 

niin paljon, että pelaaminen oli jätet-
tävä.

Mutta vaikka mailat eivät mukana 
enää kulkeneet, oli isä-Jürgen kesäisin 
usein nähty v ieras k lubin terassil la, 
missä hänelle maistuivat lounas, kylmä 
olut ja hyvä seura.

Vielä toissa kesänä isä kurvaili mo-
pollaan golfkentälle nauttimaan golf-il-
mapiiristä, tapaamaan ystäviä, joiden 
joukko tosin oli jo harventunut. Näistä 
retkistään isä aina kertoi hyvin mie-
l issään ja si itä, miten usein klubilla 
käydessään oli toiminnanjohtaja Eeva 
tar jonnut hänel le lounaan. Näiden 
vi imeisten vuosiensa aikana isä piti 
Tammer-Golf in pi irissä kokemaansa 
ystävällisyyttä ja saamaansa huomiota 
suuressa arvossa!

 
Isä Jürgenin puolesta tärkeistä 
TG-vuosista ja ihanista muistoista 
kiittäen.

Tytär Faina Kanerva

Jürgen oli tuttu näky Tampereella 
punaisella sähkömopollaan. Mieluisia 
ajelukohteita olivat Alaranta, 
Tammelantori, Oculus Optiikka ja 
Tammer-Golf.
Kuva: Faina Kanerva

 Tammer-Golfin perustajajäsen 
12.11.1965

 Toimi Tammer-Golfin 
kapteenina vuosina 1973-1974

 1990 hänelle myönnettiin 
Tammer-Golfin viiri n:o 3

 Valittiin Tammer-Golfin 
herrasmiesgolfariksi vuonna 
1995

 14.11.2015 hänelle myönnettiin 
Tammer-Golfin kultainen 
seura-ansiomerkki n:o 8

 Lisäksi vuodesta 1965 lähtien 
pitkäaikainen seuratoiminta 
ja sponsoritoiminta Tammer-
Golfissa

Eeva Tamminen

Jürgen Schwenson
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 Gentleman Cup 

Best Lady Sini Rajala TG 38 pistettä. Paras 
scratch-tulos 80 lyöntiä Marko Halonen KGV.

Gentleman Cup pelattiin 31. kerran 16.7.2022 
perinteisesti yhteislähtönä.

Kilpailuun osallistui 105 pelaajaa. Kilpailu pelattiin onnistuneesti poikke-
uksellisesta sateesta huolimatta. Kilpailun jälkeen nautittiin maittava buffet 
ja jaettiin palkinnot.

Gentleman testitalvikilpailu pelattiin eazyGOLFIN simulaattoreissa Lin-
nainmaalla maaliskuussa. Kilpailijoita oli 23 pelaajaa. Testikilpailu onnistui 
hyvin. Gentleman talvikilpailu on tarkoitus pelata vuonna 2023 kaikille 
avoimena kilpailuna helmi-maaliskuussa. Tarkempi tieto ja kilpailukutsu 
kilpailusta ilmoitetaan vuodenvaihteen jälkeen.

Terveisin Herrasmiestoimikunta!
Kuvat Eeva Tamminen

Herrasmiesgolfarit vas. Jukka Virta, Markku Antikainen, Seppo Heikkinen, 
Juhani Tamminen, Tapio Tarvainen, Tapio Silfsten, Ari Nikkilä, Pekka Kukkonen, Vesa Keinänen.

Edessä vas. hcp-sarjan voittaja Manu Maaranen TG. Paras scratch Marko Halonen KGV. 
Best Lady Sini Rajala TG. Pistebogeysarjan voittaja Juha-Pekka Niemenlehto TG.

Gentleman-talvitestikisan hcp-sarjan kakkonen oli vas. Matti-Pekka 
Valkamo tulos 71, pelikaverina Tapio Silfsten tulos 84.

Vuoden 2022 herrasmiesgolfariksi 
valittiin Kimmo Luopio.
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Tila valmistuu vuoden vaihteessa 
Etu-Hankkionkadulle Messukylään, jo-
ten yksityisopetukset siellä alkavat tam-
mikuussa.

Talven opetuksi in voit tul la yksin 
tai kaverin kanssa. Voit valita yksittäi-
sistä tunneista useamman kerran pa-
ketteihin – miten vain haluat.  Hallin 
molemmat lyöntipaikat on varustettu 
SkyTrak-analysaattorei l la. On sitten 
unelmanasi pelata alle 70, 80, 90 tai 
100, määritetään tavoitteesi ja aloite-
taan määrätietoinen harjoittelu sitä 
kohti. 

Talven 8 x 60min treeniryhmät ovat 
lähes täynnä. Katso vapaat paikat net-
tisivuiltani. Mikäli haluat oman kah-
den hengen harjoitusryhmän, arkisin 
aamu- tai iltapäivisin se on vielä mah-
dollista. Aikataulua voidaan räätälöidä 
teille sopivaksi. Ole mahdollisimman 
pian yhteydessä. 

Muistathan myös vuodenvaihteessa 
erääntyvät liikuntasetelit/-sovellukset. 
Aika moni on jo tämän huomannutkin. 
Älä jätä etuasi käyttämättä. Voit ostaa 
ennakkoon esimerkiksi tunteja talvelle/
kesälle 2023.

Valmistaudu hyvissä ajoin – joulu lä-
hestyy kiivaasti. Valitse nyt joulun hel-
poin lahja: Lahjakortti Karin opetuk-
seen tai esimerkiksi grippien vaihtoon. 

Tämä ei vaadi meiltä edes tapaamista, 
vaan voin laittaa lahjakortin sähköpos-
tiisi. 

Haluatko keväällä lähteä golfmatkal-
le: pidennetty viikonloppu, viikko tai 
kaksi tai kenties kuukauden long-stay 
loma? Future Golf on myös rekisteröity 
matkatoimisto. Anna minun järjestää 
matkasi, olit sitten lähdössä yksin, ka-
verin kanssa tai isommalla porukalla. 
Aina voit kysyä meiltä tarjousta.

Omat ryhmämatkani keväällä suun-
tautuvat pääsiäisen tienoilla Portugalin 
Praia d’el Rey Resortiin ja vapun aikaan 
pitkäksi viikonlopuksi Saksaan Quell-
ness Golf Resortiin. Katso infoa netti-
sivuilta www.futuregolf.fi ja ilmoittaudu 
mukaan rentoon porukkaan. Halutessa-
si lisätietoa, soita tai laita sähköpostia.

Kiitos kaikille tästä kaudesta ja 
hyvää golfvuotta 2023.

Talvisin
terveisin  
Pro Kari
Future Golf

Opetukset alkavat tammikuussa
Yksi ulkokausi on jälleen takana ja uudet kuviot talven opetusten 
suhteen edessä. Olen siirtynyt opettamaan isosta hallista 
kaksipaikkaiseen opetusstudioon.

 PGA Pro Kari Järvenpää 

Future Golf järjestää:

Golfmatkat

SAKSA
Quellness Golf Resort

vappuviikonloppu  
28.4.-1.5.2023  
3 yötä, 4 peliä

PORTUGALI
Praia D’el Rey, Obidos

7.-14.4.2023 ja 14.4.-21.4.2023
myös 2 viikon matka  

7.4.-21.4.2023

Ilmoittaudu pian:
kari@futuregolf.fi tai

p. 050 517 5558

Kari Järvenpää  |  Future Golf Oy  |  PGA teaching professional  |  kari@futuregolf.fi  |  +358 50 517 5558
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 Sarja Sijoitus K1 K2 K3 Tulos 

MIEHET 1. Teemu Mattila 70 75 73 218
  2. Henri Hytönen 81 75 81 237
  3. Roope Lahti 76 85 77 238
       
M50  1. Eero Mattila 83 76  159
  2. Keijo Venäläinen 77 87  164
  3. Pauli Järvinen 81 84  165
       
M60  1. Risto Kuokkanen 79 86  165
  2. Antti Kärki 85 82  167
  3. Timo Susi 87 84  171
       
M65  1. Keijo Korte 91 81  172
  2. Juha Karti 88 89  177
  3. Jarmo Lajunen 94 86  180
       
M70  1. Pekka Kukkonen 79 81  160
  2. Seppo Blomqvist 83 83  166
  3. Pekka Tolvanen 81 85  166
       
M75  1. Kauko Tikka 83 79  162
  2. Markku Lukander 85 91  176
  3. Eero Ikonen 90 95  185
       
M80  1. Teuvo Peltola 91 91  182
  2. Esko Kokkila 95 98  193
  3. Raimo Kilpiö 91 102  193
       
NAISET  1. Sini Rajala 86 88  174
  2. Mia Talja 87 88  175
  3. Jenna Järvinen 97 87  184
       
N50/60 1. Sari Pienimäki 91 93  184
  2. Erika Tarko-Viljanen 95 91  186
  3. Marja-Leena Lähteenmäki 88 98  186
       
N70  1. Raija Heikkinen 93 105  198
  2. Marja-Leena Pekkarinen 100 102  202 
  3. Pirjo Järventausta 103 106  209  

    OUT IN  Tulos 

JUNIORIT 1. Eemeli Tolvanen 52 38  90
  2. Arttu Juvonen 48 45  93
  3. Aku Ikonen 46 47  93

Tulokset lyöntipeli scratch

 Tammer-Golfin mestaruuskilpailut 2022 
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Miesten sarja
Vas. Henri Hytönen, Teemu Mattila, 
Roope Lahti

TG:n mestaruus
Teemu Mattila

Seniorimiehet 50v
Vas. Pauli Järvinen, Eero Mattila, 
Keijo Venäläinen

Seniorimiehet 60v
Vas. Antti Kärki, Risto Kuokkanen, 
Timo Susi

Seniorimiehet 65v
Vas. Jarmo Lajunen, Keijo Korte, 
Juha Karti

Seniorimiehet 70v
Vas. Seppo Blomqvist, 
Pekka Kukkonen, Pekka Tolvanen

Seniorimiehet 75v
Vas. Eero Ikonen. Kauko Tikka, 
Markku Lukander

Seniorimiehet 80v
Vas. Esko Kokkila, Teuvo Peltola, 
Raimo Kilpiö

Naisten sarja
Vas. Mia Talja, Sini Rajala, 
Jenna Järvinen

Seniorinaiset 50/60v
Vas. Erika Tarko-Viljanen, Sari Pieni-
mäki, Marja-Leena Lähteenmäki

Juniorit
Vas. Aku Ikonen, Eemeli Tolvanen, 
Arttu Juvonen

Seniorinaiset 70v
Vas. Pirjo Järventausta, Raija Heikki-
nen, Marja-Leena Pekkarinen,
Elise Järventausta
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 Neliseuraottelu Nokian Riverissä 

Riverissä pelatun kilpailun voitti Tammer-Golf.

Pirkanmaan seurojen NRG:n, TG:n, 
GPI:n ja LGV:n välinen neliseuraottelu 
pelattiin syyskuussa River-kentällä No-
kialla. Ottelu pelataan vuorovuosittain 
jollakin kentällä ja tänä vuonna kunnia 
järjestämisessä kuului riveriläisille. 

Kapteenien tehtävänä on valita jouk-
kueet. Jokainen pelaaja kerää pisteitä 
joukkueelle. Ryhmän parhaan tuloksen 
pelannut saa neljä pistettä, toiseksi pa-
ras kolme pistettä, kolmanneksi paras 
kaksi pistettä ja viimeiseksi jäänyt yh-
den pisteen. Mikäli joku sijoituksista 
jaetaan, niin myös pisteet jakautuvat.

Tammer-Golfin voittaneessa joukku-
eessa pelasivat Kristian Kulokorpi, Ossi 

Koskinen, Teemu Mattila, Lisa-Maria 
Vaitovaara, Sini Rajala, Jenna Järvinen, 
Teemu Huhtala, Ilkka Riikonen, Joonas 
Järvinen, Max Schwenson, Markku Ig-
natius, Seppo Blomqvist, Matias Kova-

lainen, Topias Kaivola, Aaro Vuolteen- 
aho, Samu Saarimäki, Harri Aho.

Pekka Mikkonen

VUODEN 2022 NELISEURAOTTELUN TULOKSET

 1. Tammer-Golf 45 pistettä
 2. Nokia River Golf 36 pistettä
 3. Golf Pirkkalaa 34,5 pistettä
 4. Lakeside Golf Vammala 34 pistettä

Voittajajoukkue Tammer-Golf: Vas. Kristian Kulokorpi, Teemu Huhtala, Matias Kovalainen, Joonas Järvinen, Sini Rajala, 
Topias Kaivola, Jenna Järvinen, Samu Saarimäki, Teemu Mattila, Lisa-Maria Vaitovaara, Max Schwenson, Ossi Koskinen, 
Harri Aho, Aaro Vuolteenaho, Markku Ignatius (kuvasta puuttuvat Seppo Blomqvist ja Ilkka Riikonen).

Neliseuraottelussa NRG-LGV-GPI-
TG ratkaistiin vuoden 2022 mestari
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Pelioikeudet 2023
(Tulee olla myös Tammer-Golfin jäsenyys)

 
Aikuiset
Aikuiset II perheenjäsen 
(samassa taloudessa asuvalla 
on jo aikuisen pelikausikortti)
Aikuiset arkipelioikeus, 
lähdöt ennen klo 14
Nuoriso (s. 1996 ja myöh.) 
/ opiskelija
Juniorit
alle 21v (02-04)
alle 18v (05-06)
alle 16v (07-10)
alle 12v (11-> )

690€
580€

 
 

570€
 

370€
 
 

220€
160€
110€

0 €
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PGA – PRO ESAN TALVIVALMENNUSRYHMÄT 2022–2023    

EEZY GOLF: Kirkonmäenkatu 15 Messukylässä   

 

Ryhmä 1 keskiviikkoisin klo 9.00 - 10.00 

Ryhmä 2 keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.00 

Ryhmä 3 keskiviikkoisin klo 18.15 - 19.15 

 

Tavoite on kehittää henkilökohtaisia teknisiä ja taidollisia valmiuksia kaudelle 2023. 

Pitkän pelin lisäksi ohjelmassa on putti- ja chippiharjoittelua. 

 

- Ryhmiin mukaan 4-6 osallistujaa  >> Tehokas henkilökohtainen palaute 
- 10 harjoituskertaa alkaen 23.11. 
- Trackman lyöntitutka ryhmän käytössä 3 kertaa 
- Aamuryhmien hinta 285 Euroa 
- Iltaryhmän hinta 330 Euroa 
- Hinnat sisältävät harjoituspaikkakulut palloineen, valmennus sekä alv. 24 % 

 

Harjoituspäivät ovat kaikille ryhmille samat 

- 23.11. – 7.12. – 21.12. – 4.1. – 25.1. – 8.2. – 1.3. – 15.3. – 22.3. – 19.4. 

 

 

Voit myös kerätä oman valmennusryhmän perhepiiristä tai ystävien kesken. Valmennuksen 
toteutus kilpailukykyiseen hintaan ryhmän tavoitteiden, aikataulun ja toiveiden mukaisesti. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot esa.lehti75@gmail.com 
Voit myös soittaa 0400 196171 
 
Alla olevasta osoitteesta voit tutustua Eezy Golfin markkinoimiin kursseihin, joissa toimin tiistaisin 
vetäjänä. https://eazygolf.slsystems.fi/kurssi/index  
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PGA – PRO ESA LEHTI  
YKSITYISVALMENNUS GOLFHUNTERS TRACKMAN STUDIO – MÄNTYHAANTIE 4  
 
Golfhunters Trackman Studio Nekalassa on erinomainen mahdollisuus valmennuksen 
toteuttamiseen kun oppilaita on yksi tai kaksi.  Yhteistyö Golfhuntersin kanssa varmistaa 
valmennustapahtumien toteutumisen edullisesti.  
 
Huom! Valmennuksen ja tilavarauksen hinta on sama yhdelle tai kahdelle osallistujalle, joten 
pyytämällä ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaasi pysyy hinta samana.  
 
TRACKMAN + VALMENNUS 1 TUNTI 

- 60 Euroa arkena ennen klo 16   
- 65 Euroa arkena klo 16 jälkeen 

 
TRACKMAN + VALMENNUS 5 TUNTIA 

- 275 Euroa arkena ennen klo 16 
- 300 Euroa klo 16 jälkeen 

 
Myös muut vaihtoehdot oppilaiden toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. 
 
Varaukset ja lisätiedot parhaiten tekstiviestillä tai sähköpostilla  

- 0400 196171 
- esa.lehti75@gmail.com 

 
 



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
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