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onkin erittäin tärkeätä jokaisen tammer-
golfilaisen	 osallistua	 keskusteluun	 ja	
tuoda oma näkemyksensä esiin. Tämän 
jälkeen poliitikoilla on sanansa sanotta-
vana Ruotulan ja Kaupin alueen kehi-
tyksessä. Olen varovaisen toiveikas 
lopputuloksen suhteen, mutta aika näyt-
tää lopputuleman. 

Varmaa kuitenkin on, että nykyistä 
kenttäämme kehitetään ja parannetaan 
käytettävissämme olevilla resursseilla 
jatkuvasti. Tammer Golf on menossa 
kohti entistä parempaa tulevaisuutta 
niin kenttänä kuin seuranakin.

Toivon kaikille oikein hyvää tulevaa 
aurinkoista golfkesää.

Seppo Blomqvist
hallituksen puheenjohtaja

P.S.  
Tämän kirjoituksen jälkeen saimme 
tietää, että pitkäaikainen kenttämesta-
rimme Hanna Johansson suuntaa 
kohti uusia työhaasteita. Haluan esittää 
Hannalle parhaimmat kiitokset siitä 
työstä, mitä hän on kenttämme ja 
seuramme eteen tehnyt, sekä toivotan 
Hannalle oikein hyvää jatkoa ja 
menestystä uudessa tehtävässään.

Kylmähkö kevät alkaa jo pikkuhiljaa 
taittua ja nekin, jotka eivät ole käyneet 
talvella eteläisillä golfkentillä, kaivele-
vat jo baginsa esille mahdollista kalus-
ton huoltoa ja tulevaa golfkautta varten.

Ilokseni voin todeta, että Tammer-
Golfissa	 ei	 ole	 vietetty	 talviunta,	 vaan	
toimikunnat ovat työskennelleet aktiivi-
sesti. Erityisesti ilahduttaa toimikuntien 
uusien vetäjien innostunut työskentely 
seuramme hyväksi. Toiminnanjohta-
jamme on itse näyttänyt varsin hyvää 
esimerkkiä kontaktoimalla laajasti eri 
intressipiirien kanssa. Paljon on tapah-
tunut ja tapahtuu seurassamme tämän 
kevään ja kesän aikana. 

Kenttätoimikunta jatkaa aloitta-
maansa kentän kehittämisohjelmaa. 
Toivon ja uskon, että meillä on ensi ke-
sänä aiempaa paremmassa kunnossa 
oleva golfkenttä. Kentälle tehtävistä 
varsin lukuisista toimista on katsaus 
kenttätoimikunnan vuosikertomukses-
sa. Siinä olevasta vuosikellosta saa var-
sin kattavan katsauksen työstä, mitä 
kentän kehittämiseksi tehdään.

Toivoisinkin jokaisen pelaajan kun-
nioittavan kenttämestarin, kenttähenki-
lökunnan ja kenttätoimikunnan teke-
mää työtä. Parhaiten se tapahtuu 
korjaamalla ainakin omat lyöntijäljet 
väylillä, bunkkereissa sekä etenkin pal-
lon putoamisjäljet greeneillä. Toki uu-
det ideat kentän kehittämiseksi ovat 
aina tervetulleita.

Kentän lisäksi kevään aikana ehos-
tetaan rakennuksia muun muassa maa-
laamalla. Klubitalon sisäpuolella on 
tehty muutoksia, jotka avartavat koko 
sisätilaa ja parantavat klubin sisätilan 
yleisilmettä.

Yksi suuri muutos on ravintolatoi-
minnan ottaminen seuran haltuun. Tällä 
muutoksella parannamme tarjottavan 
ruoan ja palvelun laatua. Siksi esitänkin 
koko seuran jäsenistölle vetoomuksen 
käyttää ravintolan ja kymppikioskin 
palveluita mahdollisimman paljon tule-
vana kautena, sillä ravintolatoiminnan 

Puheenjohtajan terveiset

Kohti parempaa tulevaisuutta

merkitys seuran taloudessa on varsin 
huomattava.

Naistoimikunta on jälleen aktiivi-
sesti järjestämässä tapahtumia, joihin 
toivottavasti mahdollisimman moni 
nainen ottaa osaa. Junioreille tulee 
myös kesäksi aktiviteetteja, muun mu-
assa viikon junnuleiri, jonka toivomme 
houkuttelevan uusia poikia ja tyttöjä 
Tammer-Golfiin	 golfharrastuksen	 pa-
riin. Ajatuksena on myös järjestää oh-
jattuja harjoitusryhmiä eri-ikäisille ja 
-tasoisille jäsenillemme.

Yhteinen tekeminen lisää seurahen-
keä ja tekee myös harjoittelusta muka-
vampaa. Toivottavasti mahdollisimman 
moni käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta 
parantaa omaa peliään ja tutustua sa-
malla seuran muihin jäseniin.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä 
muutama sana Ruotulan alueen kehittä-
misestä. Pormestari Lylyn muodostama 
työryhmä on pitänyt viimeisen kokouk-
sensa ja siitä syntynyt aineisto on esitel-
ty pormestari Lylylle.

Työryhmän mielestä paras vaihtoeh-
to on edetä Ruotulassa siten, että kaikil-
le syntyy win-win tilanne. Ruotulaan 
mahtuu uusi asuntoalue ja sen viereen 
syntyy golfkentän sisältämä monipuoli-
nen viheralue, missä kaupunkilaiset 
voivat ulkoilla eri harrastuksiensa pa-
rissa.

Aihe herättää paljon keskustelua ja 
kannanottoja puolesta ja vastaan muun 
muassa sosiaalisessa mediassa. Niinpä 

Työryhmän  
mielestä 

paras vaihtoehto  
on edetä Ruotulassa  

siten, että kaikille 
syntyy win-win tilanne
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Suurin osa suomalaisista liikkuu terve-
ytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian 
vähän. Liikunta a voidaan lisätä tuo-
malla monipuolisia liikuntapaikkoja 
käyttäjien lähelle. Tämä on myös luon-
non kannalta kannatettavaa – monen lii-
kuntapaikan käytön hiilijalanjäljestä 
suurin osa muodostuu harrastajan siir-
tymisestä suorituspaikalle.

Tammer-Golfin	nykyinen	kenttä	 to-
teuttaa hyvin näitä tavoitteita. Suunni-
telmat kentän siirtymiseen liittyen anta-
vat mahdollisuuden luoda todella 
monipuolinen ulkoilu- ja urheilukeskus 
tuhansien asukkaiden välittömään lä-
heisyyteen.

Tälläkin hetkellä useita golfkenttiä 
käytetään liikuntaan erittäin monipuoli-
sesti. Esimerkiksi Vuokatin Katinkul-
lassa on alue, joka on alun perin raken-
nettu golfkentäksi 1980-luvun lopussa. 
Golfaajat pelaavat kolmea eri kenttää 
aktiivisesti – viime vuonna kirjattiin yli 
68 000 pelikierrosta.

Golf muodostaa kuitenkin vain osan 
alueen käytöstä. Siitä on muodostunut 

Lähiliikuntapaikka tuhansille
usean eri lajin monipuolinen liikunta-
areena. Talvikaudella suosituin laji on 
hiihto. Vuokatin suosituin hiihtoreitti, 
Aurinkolatu, kulkee useamman kilo-
metrin verran golfkentän maastoissa.

Hiihdon	ja	golfin	lisäksi	kävelylenk-
keily on alueella erittäin suosittua ja tal-
vella kentällä kävelijät ottavat joskus 
alleen lumikengät.

Tänä talvena golfkentille vedetyillä 
urilla ratkaistiin hiihtosuunnistuksen 
Suomen mestaruudet. Suunnistajat 
suunnistavat alueella myös välikausilla. 
Keväällä ennen kauden alkua juostaan 
sprinttiä ja syksyllä yösuunnistusta.

Par	3	-kentällä	pelataan	golfin	lisäk-
si	myös	futisgolfia	ja	frisbeegolfratakin	
on ollut sijoitettuna alueelle.

Uusin talviliikuntamuoto kentällä 
on pyöräily fatbikeilla huoltoteitä pitkin 
vedetyillä reiteillä.

Alue	Tammer-Golfin	nykyisen	ken-
tän pohjoispuolella soveltuu erinomai-
sesti vähintäänkin esimerkkinä maini-
tun Vuokatin kentän lajikirjon 
saavuttamiseen. Lähellä kulkevat jo täl-

lä hetkellä suositut latureitit, alueella 
suunnistetaan säännöllisesti, polkuver-
kosto on ulkoilijoiden käytössä ja myös 
maastopyöräilijät ovat löytäneet seu-
dun. Alueen keskelle rakennettava ur-
heilukeskus nostaa kaikkien lajien pal-
velutasoa selkeästi.

Golfkentäksi alueen loivasti kum-
puilevat muodot soveltuvat erinomai-
sesti. Kenttä voidaan suunnitella sovel-
tuvaksi kaikille pelaajaryhmille 
aloittelijoista huippuihin. Laadukkaan 
kentän taloudellisessa toteuttamisessa 
pintakuivatus on tärkeässä osassa. Use-
at valumasuunnat helpottavat tätä oleel-
lisesti.

Tarpeeksi laaja käytettävissä oleva 
alue on tärkeää kaikkien käyttäjien tur-
vallisuuden takaamiseksi. Menestystä 
hienolle hankkeelle.

Jari Koivusalo
Kenttäasiantuntija
Suomen	Golfliitto
Kirjoittaja on Euroopan Golfarkkitehti-
liiton, EIGCA:n jäsen
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Tammer-Golf haluaa olla täysillä muka-
na Ruotulaan hahmotellun uuden lii-
kuntapuiston kehittämisessä. Toteutues-
saan hanke loisi Ruotulaan 
ympärivuotisen liikuntakeitaan, joka 
palvelisi harrastajia hiihdosta hölkkään 
ja	tenniksestä	golfiin.

Kun Kauppi–Niihaman alueelta löy-
tyvät myös ratsastuskeskus ja Suomen 
suurin koiraurheilukeskus, on kokonai-
suus ainutlaatuinen.

–Eihän tällaista liikuntapuistokes-
kittymää ole missään muualla kaupun-
gin keskustassa. Tämä olisi todella iso 
vetovoimatekijä paitsi kaupungille 
myös Ruotulaan rakentuvalle 10 000 
asukkaan kaupunginosalle, sanoo Tam-
mer-Golfin	 toiminnanjohtaja	 Markus 
Junni.

Voimakkaasti kasvava Tampere tar-
vitsee lisää asuntoja ja kaupunki haluaa 
rakentaa niitä Ruotulan nykyisen ken-
tän alueelle. Linnainmaalta keskustaan 
kaavailtu raitiotielinja nivoisi uuden 
kaupunginosan hyvien kulkuyhteyksien 
varrelle.

Uuteen kaupunginosaan tarvitaan 
myös palveluja, kouluja, päiväkoteja ja 
liikuntamahdollisuuksia.

Kolme vaihtoehtoa

Markus Junni ja TG:n puheenjohtaja 
Seppo Blomqvist olivat mukana kau-
pungin työryhmässä, joka kartoitti eri-
laisia vaihtoehtoja Ruotulan kentän tu-
levaisuudesta. Esillä oli kolme 
vaihtoehtoa: A) kenttä jää pienin muu-
toksin nykyiselle paikalleen, B) uusi 
kenttä rakennetaan nykyisen kentän 
pohjoispuolelle, tai C) kenttä siirretään 
Pirkkalaan lentomelualueelle.

Tammer-Golf haluaa  
liikunta- ja ulkoilupuiston 
Ruotulaan

Eniten kannatusta työryhmässä sai 
vaihtoehto B. Suunnitelman mukaan 
kenttä rajautuisi niin, että nykyinen 17. 
väylä ja Toimelankadun varressa olevat 
huoltohallit säilyisivät osana uutta kent-
tää.

Työryhmän johtopäätöksissä tode-
taan muun muassa, että ”Ruotulaan 
kohdistetuista tavoitteista raitiotiehen 
tukeutuva 10 000 asukkaan asuntoalue 
ja golfkenttä voidaan yhdistää” sekä 
”Ruotulaa voi asuntorakentamisen li-
säksi kehittää nykyistä monipuolisem-
pana urheilukampusalueena, joka huo-
mioi alueen käyttömahdollisuudet eri 
vuodenaikoina ja jolla golf on yhtenä 
lajina muiden joukossa.”

Synergiaetuja

B–vaihtoehdossa kentän viereen raken-
nettava urheilukeskus palvelisi golfa-
reitten lisäksi ympärivuotisesti muiden 
lajien harrastajia. –Tässä vaihtoehdossa 
toteutuvat kaikkia synergiaedut. On yh-
teiskunnan etu, että ihmiset liikkuvat 
mahdollisimman paljon ja sitähän pai-
nottaa Tampereen pormestariohjelma-
kin, sanoo Junni.

”Liikkumista edistetään osana kau-
pungin palveluja. Samanaikaisesti kan-
nustetaan asukkaita omaehtoiseen liik-
kumiseen. Erityisesti lasten ja nuorten 
sekä erityisryhmien liikkumismahdolli-
suuksia lisätään” , lukee pormestarioh-
jelmassa.

Lapsille ja nuorille golfkentän säily-
minen Ruotulassa on elinehto harrasta-
miselle. He pääsevät kentälle vaivatta 
julkisilla kulkuneuvoilla tai vaikka pol-
kupyörillä.

B-vaihtoehdon puolesta puhuu myös 

aikataulu.	Tammer-Golfilla	 on	 vuokra-
sopimus nykyisen kentän alueesta vuo-
teen 2029 asti, mutta kaupunki haluaisi 
aloittaa uuden kaupunginosan rakenta-
misen jo ennen sitä.

Jos uusi kenttä päätettäisiin rakentaa 
nykyisen viereen, sen rakentaminen 
voisi alkaa jo parin vuoden sisällä ja 
kenttä olisi pelikunnossa 4–5 vuodessa. 
Näin uusi asuinalue voisi alkaa nousta 
Ruotulaan jo ennen 2020-luvun puolta-
väliä.

Kenttä puskurina

Työryhmän raportin mukaan Ruotulan 
viherpalvelualueiden laajentaminen 
edellyttää alueen luontoarvojen kartoit-
tamista. Junnin mukaan hoidettu ulkoi-
lualue voi jopa suojella Kaupin luon-
nonpuistoa. –Kun luonnontilaisesta 
metsästä rakennetaan hoidettu ulkoilu-
alue, siitä tulee luontainen raja luonnon 
ja asumisen välille. Näin estetään se, 
että kasvavan kaupungin paineet asun-
tojen rakentamiselle nakertavat vähin 
erin Kaupin metsäaluetta.

Tampere kasvaa niin kovaa vauhtia, 
että paineita ulkoilu- ja liikuntamahdolli-
suuksien parantamiseen on. Esimerkiksi 
Kaupin urheilukeskus käy vääjäämättä 
ahtaaksi olemattomine pysäköintitiloi-
neen. – Kun Tampereen keskustaa ollaan 
tiivistämässä täydennysrakentamisella 
jopa 15 000 asukkaalle, liikuntapaikko-
jen tarve kasvaa. Ruotulan liikuntakes-
kus palvelisi hyvien yhteyksiensä ansi-
osta niin keskustan kuin itäistenkin 
kaupunginosien asukkaita. Tällä ratkai-
sulla kaikki voittaisivat, sanoo Junni.

Pekka Mikkonen
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Tulevaisuuden näkymä Ruotulan golfkentästä
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osana Kauppi-Niihaman urheilu- ja virkistysaluetta
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A: Kuinka tärkeänä 
pidät ulkoilu- ja  
virkistysalueiden  
kehittämistä  
Tampereella? 

B: Esiselvitys-
työryhmän vaihto-
ehdossa B Ruotulaan 
rakennettaisiin asuin-
alue, urheilukampus 
sekä viheralue. Miltä 
tämä vaihtoehto kuu-
lostaa?
 
C: Kuinka tärkeänä 
pidät golfkentän sekä 
ulkoilualueiden saavu-
tettavuutta perheiden 
näkökulmasta? 
Entä julkisilla  
kulkuneuvoilla?

D: Mitä muuta 
haluaisit sanoa tästä 
hankkeesta?

E: Vapaa sana

Golfkentän puolesta

 

A, B: Tottakai erittäin tärkeänä. Tässä 
projektissa parasta on, että niin monta 
eri lajia, ulko- ja sisäliikuntaa, voidaan 
yhdistää samaan kokonaisuuteen, joka 
on hyvin lähellä asuinalueita ja helppo-
jen kulkuyhteyksien varrella. Tällä pro-
jektilla taataan myös Kaupin/Ruotulan/
Niihaman ulkoliikunta-alueiden säily-
minen pitkäksi aikaa kaupungin kehit-
tyessä ja laajentuessa (puskuri-idea).

C: Perheille on huomattava etu mikäli 
ulkoilualueet ovat saavutettavissa julki-
silla kulkuneuvoilla. Pienempien lasten 
kanssa liikkuminen ei vaadi autoa ja 
isommat lapset/nuoret pääsevät harjoi-
tuksiin tai liikkumaan kätevästi.

D: Kaiken kaikkiaan hankkeessa on 
paljon positiivista. Urheilumahdolli-
suuksien säilyttäminen ja niiden moni-
puolistaminen kaupungin läheisyydes-
sä. Golfaajille kentän sijainti on 
ideaalinen kiireisessä arjessa ja tällä 
projektilla saataisiin vielä kokonaan 
uusi, huolella suunniteltu ja rakennettu 
kenttä käyttöön. Tästä olisi iloa varmas-
ti niin jäsenille kuin vieraspelaajillekin.

Hanke on viimeisen päälle. Hyvää 
kevättä ja alkavaa pelikautta!

Jukka Peltola
Jääkiekkoilija 

A: Erittäin tärkeänä

B: Loistavalta, tämä olisi win-win vaih-
toehto kaupungille, urheilijoille ja ul-
koilijoille.

C: Ruotulan sijainti on ihanteellinen 
sekä omalla autolla että linja-autolla 
liikkujille ja tulevaisuudessa raitiovau-
nun käyttäjille.

D:	Tärkeänä,	koska	golfia	voi	harrastaa	
myöhäiseen ikään ja se on sosiaalista 
sekä tapaa samanhenkisiä ihmisiä.

E: Tampereen vahvuus on useiden laji-
en harrastusmahdollisuus lähellä kes-
kustaa.

 
Taru Vähätalo
GOGO Liikuntakeskus
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Tammer-Golfin	 puheenjohtajaksi	 valit-
tu Seppo Blomqvist, 67, tarttui seuran 
peräsimeen mielenkiintoisella hetkellä. 
Seuran tulevaisuus on täynnä kysymys-
merkkejä, kun kaupunki haluaa raken-
taa kentän nykyiselle paikalle asuntoja 
jopa 10000 ihmiselle.

Jotkut	näkevät	Tammer-Golfin	tule-
vaisuudessa uhkakuvia, Blomqvist 
pelkkiä mahdollisuuksia.

–On täysin selvää, että mitä tahansa 
uuden kentän kanssa tapahtuukin, mei-
dän on kehitettävä nykyistä kenttää en-
tistä vetovoimaisemmaksi. Toisen haas-
teen antaa kentän mahdollinen 
siirtyminen uuteen paikkaan Ruotulas-
sa. Siinä meillä on mahdollisuus toteut-
taa sellainen golf-, virkistys- ja liikunta-
alue, jollaista ei ole missään muualla, 
sanoo Blomqvist.

Tammer-Golfin	 ylivoimainen	 vah-
vuus on sen sijainti.

–Kentälle pääsee kävellen, pyörällä, 
julkisilla ja omalla autolla, joten olisi 
täysin järjetöntä siirtää sitä kauas.

Vuosia maailmalla

Uusi puheenjohtaja on tottunut työural-
laan vaativiin haasteisiin. Kotkassa 
syntynyt Blomqvist tuli Tampereelle 
1972 opiskelemaan paperi-insinööriksi 
ja työskenteli Tampellan, Valmetin ja 
Metson leivissä paperiteollisuuden 
vientihankkeissa.

–Matkustin ympäri maailmaa otta-
massa käyttöön hiomoita ja massankä-
sittelyjärjestelmiä. Vuodesta 1979 alka-
en minulla oli kymmenen vuoden ajan 
joka vuosi yli 200 matkapäivää, par-
haimpana vuotena niitä taisi kertyä 
noin 260, kertoo Blomqvist.

Aloitus siirtyi

Kotkasta Kuusankoskelle 11-vuotiaana 
muuttanut Blomqvist pelasi juniorivuo-
tensa koripalloa Kouvojen paidassa ja 
pääsi Suomi-sarjassa pelanneen edus-
tusjoukkueen miehistöön asti.

Ensimmäiset golfmailansa hän osti 
Duluthissa USA:ssa jo 1967. Pelaami-
seen ei kuitenkaan ollut aikaa.

–Ajattelin,	 että	 golfissa	 voisi	 tyy-
dyttää kilpailuviettiään sitten, kun ei 
enää pelaa koripalloa. Kävin lyömässä 
ensimmäistä kertaa veljeni kanssa Hel-
singissä Vuosaaren par-3-kentällä 1978 
ja	 liityin	 Tammer-Golfiin	 1980	 tai	
1981.

Matkarumban takia Blomqvist 
aloitti aktiivipelaamisen vasta 1990-lu-
vun alussa ja siitä saakka golf on ollut 
hänelle tärkein harrastus. Seppo hou-
kutteli kentälle myös vaimonsa Margi-
tin ja pariskunta on tuttu näky Ruotu-
lassa. Myös lomamatkat kuluvat 
pelaillen.

–Olemme tehneet viikon pelimat-
koja Keski-Eurooppaan, esimerkiksi 
Saksaan ja Italiaan. Niillä matkoilla on 
ollut hyvä mahdollisuus tutustua pelaa-
misen ohella paikalliseen elämään.

Kolme holaria

Vauhtiin päästyään Blomqvist edistyi 
golfin	 jalossa	 taidossa	 mainiosti.	 Hä-
nen tasoituksensa on ollut parhaimmil-
laan 5,7 ja menestystä on tullut varsin-
kin seniorikisoissa.

–Olen TG:n mestari 55- ja 65-vuo-
tiaissa ja lisäksi olen Pirkanmaan seni-
orimestari, hymyilee Blomqvist saavu-
tuksilleen.

Jokaisen golfarin unelman eli hola-
rin Blomqvist on tehnyt kolme kertaa.

–Ensimmäinen tuli Pattayalla Sia-
min kentällä 2003 ja kahdesti olen saa-
nut pallon kerralla kuppiin Ruotulassa. 
Vuonna 2014 onnistuin väylällä 14 ja 
kahta vuotta myöhemmin väylällä 9.

Holareita voi vielä hyvin tulla lisää-
kin, sillä pelaamisen palo ei ole hiipu-
nut. Jokaisen tosigolfarin tavoin Blom-
qvist odottaa kesää optimistisen 
innokkaana.

–Tähtäin on kohti parasta kautta, 
hän nauraa.

Pekka Mikkonen

Blomqvist  
ei haasteita pelkää

Puheenjohtaja näkee seuran tulevaisuudessa pelkästään mahdollisuuksia

Seppo Blomqvist juhli toista holariaan 2014.
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Vaikka pian 55 vuotta täyttävän Ruotu-
lan kentän kohtalo on auki, ei kentän 
hoitoa jätetä retuperälle. Päinvastoin, 
TG:n kenttätoimikunta on tehnyt selke-
ät suunnitelmat kentän virittämisestä 
entistä ehommaksi.

Alkavan kauden painopisteet ovat 
griinien kunto ja kentän märkyysongel-
mien poistaminen. –Tavoitteenamme 
on, että Ruotulan viheriöt ovat Pirkan-
maan parhaat, sanoo kenttätoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Fält.

Viheriöiden tasaisuuden parantami-
seksi kenttätoimikunta haluaa lisätä nii-
den jyräystä. – Tavoitteena on, että vi-
heriöt jyrätään vähintään kerran 
viikossa. Vain kevättyöt ja sateet ovat 
esteenä jyräämiselle, Fält sanoo.

Jyrääminen ei Fältin mukaan työllis-
tä kenttähenkilökuntaa liiaksi.

–Eräässä seurassa viheriöt jyrätään 
heinäkuussa joka päivä ja homma kes-

Tavoitteena Pirkanmaan 
parhaat griinit

tää 2,5 tuntia. Viheriöiden hoidon pa-
rantamiseksi ei henkilökuntaa tarvitse 
lisätä, mutta töiden priorisointia tarvi-
taan.

Kunto arvioidaan

Fält on laatinut viheriöille nelikohtaisen 
arviointimenetelmän, jolla niiden tasa-
laatuisuutta pystytään mittaamaan.

–Ensinnäkin arvioidaan silmämää-
räisesti griinin viherpeitto. Palloa vierit-
tämällä tutkitaan viheriön pinnan tasai-
suus ja palloa pudottamalla ja 
greeniharukalla tutkien viheriön peh-
meys sekä stimpmeterillä viheriön no-
peus. Näistä saadaan laskettua jokaisel-
le viheriölle indeksi, jonka avulla 
viheriöitä voidaan verrata toisiinsa.

Kentän kunnon arvioimiseksi kent-
tätoimikunta tekee seurantakortin, jo-
hon pelaajat voivat ruksata jokaiselta 

väylältä lyöntipaikan, väylän, hiekkaes-
teiden, viheriön ympäristön ja viheriön 
kunnon monista kaupoistakin tutuilla 
hymynaamoilla.

–Ajatus on, että saisimme arvioitua 
kentän kerran viikossa. Esimerkiksi se-
nioreissa on paljon aktiivisia pelaajia, 
jotka pysyisivät näitä arvioita teke-
mään, sanoo kenttätoimikunnan jäsen 
Pekka Suikki.

Griineille kiitosta

Viime elokuussa Ruotulan griinit saivat 
kiitosta FJT-kisassa. –Esimerkiksi vihe-
riöillä 13–18 nopeudet olivat 3,1–3,3 
metriä ja viheriöindeksi 98 prosenttia. 
Näin nähtiin, että oikeilla toimenpiteillä 
voimme virittää viheriöt loistokuntoon, 
Fält sanoo.

Jyräämisen ohella viheriöt on tar-
koitus ilmastaa ja hiekoittaa kahden vii-

Kenttätoimikunta

Viheriöiden tasaisuutta parannetaan lisäämällä jyräystä.
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kon välein. Jos rahat riittävät, kenttätoi-
mikunta haluaisi käsitellä viheriöt myös 
niin	 sanotulla	 drill&fill-menetelmällä,	
jossa viheriöön porataan 30 senttiä sy-
viä reikiä ja ne täytetään hiekalla.

–Teimme	 drill&fillin	 viime	 kesänä	
19 viheriölle ja niiden veden läpäisyky-
ky parani. Menetelmän ainoa huono 
puoli on hinta, homma maksaa 500 eu-
roa per viheriö.

Vettä pois

Toinen iso urakka on veden poistami-
nen ongelmaväyliltä. Työn alla ovat 
väylät 6, 14 ja 18.

–Kuutosväylän viheriön ympäristö 
ui vedessä, koska ojassa oli iso pato. 
Kun se purettiin, saatiin ojaan kunnon 
virtaus ja maa alkoi  kuivaa.

Vastaava tilanne on 18. väylällä, 
koska oja ei vedä.

–Kun oja aikoinaan peitettiin väylän 
loppupäästä, vesi johdettiin 40 sentin 
putkeen. Ongelma on siinä, että putken 
pää on ilmassa, joten vesi seisoo niin 
sanotussa Minetin mutkassa, Fält sa-
noo.

–Jos putkea saataisiin laskettua 20–
30 senttiä, lähtisi vesi virtaamaan kun-
nolla.

Korjauksenalaiseen kohtaan teh-
dään salaojitus ja 2–5 kaivoa. Sen jäl-
keen alue peitetään siirtonurmella heti 
keväällä, kertoo Suikki.

Fältin mukaan 18. väylän märkyys-
ongelma juontuu kaupungin mailta.

–Kaupungin valtaoja kiertää kentän 
kautta ja vedestä suurin osa tulee kau-
pungin mailta. Jos kaupunki vetäisi 
ojan Toimelantien toiselta puolelta Vä-
häojaan, olisi ongelma ohi.

Väylän 14. oikeanpuoleisen bunk-
kerin ongelma johtuu siitä, että vesi sei-
soo 15. väylän tiipaikan edessä.

–Vesi valui  sieltä bunkkeriin, joten 
päätimme vetää 15. väylältä salaojan 
kaivoon, Fält sanoo.

Lisäksi Tammer-Golf puhdistaa tänä 
keväänä ykkösen ojasta parkkipaikan 
ali kulkevan putken ja ruoppaa parkki-
paikan toisella puolella oleva montun.

Pekka Mikkonen

Väylän 14 viheriön edustan kuivattamiseksi kaivettiin uutta salaojaa.

Kolmosviheriöltä tehtiin uusi tie nelosen lyöntipaikalle.
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Kentänhoidon viikkosuunnitelma

Kentänhoitopäivänä kentänhoitajat ovat aina etusijalla.
Kentänhoitopäivään pyritään keskittämään merkittä-

västi peliä haittaavat kentänhoitotyöt, kuten ilmastukset. 
Töiden ajoitus kuitenkin suunnitellaan viikkokohtaisesti 
säätilanteen ja kilpailukalenterin mukaan.

Ilmastus pyritään tekemään joka toinen viikko. Il-
mastuksen yhteydessä viheriöt hiekoitetaan, hiekka har-
jataan kasvuston tyvelle verkolla tai harjalla ja viheriöt 
jyrätään. Hiekoituksen jälkeen pidetään leikkuussa väli-
päivä leikkuukelojen säästämiseksi.

Viheriöt nestelannoitetaan kauden aikana pääsääntöi-
sesti joka viikko.

Viikoittaiset leikkuut:

– viheriöt leikataan joka päivä
– esiviheriöt leikataan 3 x vko
– lyöntipaikat leikataan 3 x vko
– väylät leikataan 2–3 x vko
– esikarheikot leikataan 2–3 x vko
– karheikkoa leikataan jatkuvasti ma–pe
– putti- ja chippiviheriöt leikataan joka päivä, lähipelivi-
heriö leikataan arkisin
– lähipelin väylä ja rangen nurmilyöntialue hoidetaan ku-
ten väylä
– bunkkeriharjoitusalueen lyhyeksi leikattu osa hoide-
taan kuten lyöntipaikka

Reikien vaihto:

– viheriöiden reiät vaihdetaan joka päivä
– harjoitusviheriöiden reiät vaihdetaan kahdesti viikossa
Ilmastukset:
– viheriöt ilmastetaan 8 tai 12 mm piikeillä 2 viikon vä-
lein
– viheriöt holkitetaan 10–12 mm holkilla kesä–heinä-
kuussa ja 16 mm holkilla syksyllä
– viheriöitä pintailmastetaan tähtiteräyksiköillä keväällä 
vähintään kerran viikossa, kauden aikana tarpeen mu-
kaan
– lyöntipaikat ilmastetaan 2 kertaa kaudessa 12 mm pii-
killä
– kauden päätteeksi viheriöt ja lyöntipaikat syväilmaste-
taan 18 mm tapilla
– väylät viiltoilmastetaan 1–2 kertaa kauden aikana ja 
holkitetaan syksyllä

Hiekoitukset:
– viheriöt hiekoitetaan ilmastuksen yhteydessä tai edeltävä-
nä iltana
– keväisin viheriöitä hiekoitetaan usein tasaisen pelipinnan 
saavuttamiseksi
– lyöntipaikat hiekoitetaan 3–4 kertaa kaudessa kylvöjen ja 
ilmastusten yhteydessä
– väylät hiekoitetaan kevättalvella ja mahdollisuutta kauden 
aikaiseen hiekoitukseen selvitetään

Viheriöiden jyräys:

– viheriöt jyrätään ilmastuksen jälkeen
– viheriöt jyrätään isompien kilpailujen yhteydessä
Viheriöt pyritään jyräämään kerran viikossa. Sadesäällä jy-
räystä vähennetään, poutakaudella pyritään lisäämään.

Kentänhoitopäivä on 
pääsääntöisesti tiistai

Jatkamme viime kesänä aloittamaamme viheriöiden 
mittarointia ja tämän lisäksi on ajatus laajentaa 
mittarointia koskemaan koko kenttää. Kentän 
arviointi hymiöllä ensi kesänä joka viikko.
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Kentänhoitopäivä on 
pääsääntöisesti tiistai

Kentänhoidon vuosikello
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Erinomaista kevättä! Haastavan talven 
jälkeen viheriöt ovat talvehtineet hyvin. 

Talkooväki oli suurena apunani vuo-
denvaihteessa, kun totesin viheriöillä 
makaavan märän lumikerroksen uhkaa-
van talvehtimista sekä tautien, että jää-
tymisriskin vuoksi. 

Viheriöiden pinta oli lumimassan 
alla sula ja vetinen, joten koneellinen 
lumenpoisto ei olisi onnistunut pintaa 
rikkomatta.

Lapiot ja lumikolat joutuivat mies-
ten lisäksi koville, kun porukalla kola-
simme käsin lumesta puhtaaksi kahdek-
san viheriötä. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että työ oli tarpeen, nuo viheriöt 

ovat talvehtineet vielä paremmin kuin 
ne, joita ei kolattu. Kevät on myöhässä, 
mutta onnistuneen talvehtimisen vuoksi 
kenttä päästään avaamaan sopivasti tou-
kokuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

Talven aikana tehtiin kaikenlaista 
remonttia. Rangella tehtiin salaojituksia 
etuosaan. 

Tänä keväänä näimme heti työn vai-
kutuksen, range kuivui paremmin ja 
saatiin aiempaa nopeammin auki lumi-
en sulamisen jälkeen.

Rakensimme uuden kulkutien kol-
mosen viheriöltä nelosen tiille, uusi 
reitti kulkee viheriön takaa metsän läpi 
suoraan keltaisen tiin kohdalle. Väylän 

6 oja ruopattiin kevyesti. Kaivumaat le-
vitettiin metsän puolelle. Näin keväällä 
näky on melko ruma, mutta kunhan jää 
sulaa penkoista, ne vihertyvät pian. 

Helmikuun puolivälissä aloitettiin 
väylän 14 oikeanpuoleisen viheriö-
bunkkerin remontti. Samalla ojitettiin 
ympäristöä 14 väylän ja 15 lyöntipaik-
kojen välisen alueen osalta. Tässä olikin 
kaikenlaista vastoinkäymistä. Maapoh-
ja oli edelleen sula vielä helmikuussa ja 
pehmeä ja vetinen savi oli hankalaa 
työstää. Pintamaa oli kuitenkin jäässä, 
joten kaivuri ei saanut muotoiltua bunk-
kerin reunoja valmiiksi samalla kun 
muuta kaivua tehtiin.

Erinomaista kautta 

Kenttämestarin terveiset

Viheriöt talvehtineet hyvin
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Myös ulkopuolisten salaojien kai-
vussa oli haasteita saada kallistuksia 
kohdalleen, sula savi oli märkää ja epä-
vakaata. Joitakin asioita tehtiin useam-
paan kertaan, mutta lopulta onnistuim-
me ja vesi päätyy kaivoon, kuten 
kuuluukin. Bunkkerin reunat viimeis-
teltiin keväällä ja alue siivottiin odotta-
maan pintatöitä.

Bunkkerin ympäristö ja 14 väylä 
korjataan siirtonurmella. Valmistelevia 
töitä ei päästy tekemään keväällä suun-
nitellusti roudan vuoksi, joten teemme 
pintatyöt käsipelillä. Suunnitelmissa on 
kuoria väylän pintaa siirtonurmileikku-
rilla riittävän laajalta alalta, jotta uusi 
nurmi saadaan asennettua hyvin. Vanha 
väylän pinta voidaan siirtää viheriön 
taakse tehdyn laakean kummun nurmet-
tamiseen. Viimeistelyhommia riittää ja 
talkoita on tiedossa useampiakin. On-
neksi meillä on aktiivinen talkooporuk-
ka!

Tätä kirjoittaessani väylän 18 niin 
kutsutun Minetin mutkan kuivatuskai-
vuut ovat vielä kesken. Alueen kanssa 

on vatuloitu vuosikaudet ja nyt lähdim-
me hakemaan lopullista ratkaisua alu-
een kuivatukseen. Alueen ympärille 
kaivettiin oja pysäyttämään ulkopuolel-
ta valuvien vesien pääsy alueelle. Kes-
kelle kaivetaan kokoojaoja ja muutamia 
pintavesikaivoja keräämään pintavalu-
mat. Tämän lisäksi outin puolella ole-
vaa avo-ojaa on raivattu ja se ruopataan.

Väylät hiekoitettiin maaliskuun lo-
pussa 1,4-2,5 mm hiekalla ja työ onnis-
tui hyvin. Samalla viheriöt ja range hie-
koitettiin sulamisen edistämiseksi. 
Hiekkaa on kentällä reilusti. Hiekka 
hierotaan kasvuston pintaan verkolla ja 
työssä on jo päästy alkuun. Pian pääs-
tään pystyleikkaamaan väyliä. 

Tällä kaudella keskitymme paranta-
maan kentän pelattavuutta ja viheriöi-
den laatua entisestään. Mikäli säät vain 
sallivat, jyräyksiä lisätään ja pelipinnan 
laatuun kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota. Hyvää pelikesää!

Hanna Johansson
kenttämestari

Valmis uusiin 
seikkailuihin 
 
” Olen ollut Tammerissa töissä 
melkein 15 vuotta, käytännössä 
lähes koko aikuisikäni. Olen 
oppinut ja kokenut täällä paljon, 
tavannut paljon mukavia ihmisiä 
ja ollut rakentamassa hienoja 
tapahtumia. Olen opiskellut täällä 
ollessani sekä kentänhoitajan, että 
kenttämestarin tutkinnot. Työ on 
opettanut sekä onnistumisien, että 
kantapään kautta. Pari vuotta 
sitten lähdin opiskelemaan 
maisemasuunnittelun hortonomik-
si, koska halusin syventää ja 
laaja-alaistaa osaamistani. Tänä 
keväänä minulle avautui uskoma-
ton mahdollisuus siirtyä uusien 
haasteiden pariin kotikonnuilleni 
Kymenlaaksoon viherrakentami-
sen opettajaksi. Pohdittuani asiaa 
kaikilta mahdollisilta kanteilta, 
päätin tarttua tilaisuuteen. Kiitän 
Tammer-Golfia	ja	kaikkia	Tam-
merilaisia näistä vuosista, kaikes-
ta tuesta, kannustuksesta ja 
kehittävästä kritiikistä. TG on 
hyvissä käsissä ja kentästä tällä 
kaudella vastaava tiimi koostuu 
taitavista huipputyypeistä.”

Väylän 18 niin sanottu Minetin mutka kuivatetaan salaojittamalla.
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Viheriöt ovat talvehtineet loistavasti. Näin vihreä on 10. väylän viheriö.

Ruotulan kenttä on vehreä keidas kaupungin sydämessä.
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Olen	 Tammer-Golfin	 uusi	 kapteeni	
Harri Aho. Olen liittynyt seuraan 
1980-luvun	lopulla.	Golfin	aloitin	Hel-
singissä vuonna 1985. Olen pelannut 
vuosien varrella valtakunnallisia Mid- 
ja Senioritoureja. Työskentelen elintar-
vikealan markkinointitehtävissä. 

Tammer-Golf on urheiluseura, jonka 
tavoitteena on edistää golfurheilua Pir-
kanmaalla. Nyt haluaisin palauttaa seu-
raan urheilullista puolta. Teemme vah-
vaa juniorityötä, mutta aikuisten 
harjoittelu ja kilpaileminen ovat jääneet 
hieman paitsioon. Seuramme aikuisjä-
senistä alle kymmenen henkeä osallis-
tuu valtakunnallisiin liiton järjestämiin 
kilpailuihin. Saimme seuramme halli-
tukselta varoja, joilla voimme tarjota 
seuran aikuisjäsenistölle golfharjoitte-
lua mainion pro-parimme Esan ja Ka-
rin johdolla. Järjestämme kesän aluksi 
klubilla keskiviikkona 16.5. klo 18 lu-
ennon jossa Kari ja Esa kertovat mitä 
harjoittelulla tarkoitetaan, mihin sillä 
pyritään ja miten tulemme kesän aikana 
harjoittelemaan. 

Seuramme tukee aikuisten harjoitte-
lua siten, että harjoituskertoja on viisi 

kertaa/ryhmä. Hintaa näille kerroille tu-
lee vain 80 euroa/pelaaja. Ryhmät jae-
taan ikä- ja tasoitusryhmittäin. Sitovat 
ilmoittautumiset 16.5. luentotilaisuu-
dessa tai caddiemasterille ennen luento-
tilaisuutta.

Seuramme tasoituskeskiarvo vuon-
na 2017 oli 23,7. Tasoituskeskiarvo on 
meille hyvä mittari mitatessa pelaajiem-
me osaamista ja kehitystä. 

Otetaanko tavoitteeksemme rikkoa 
20,0 raja? Toinen kesän tavoitteemme 
voisi olla kierrosaikojen lyhentäminen, 
sehän tietenkin paranee harjoittelun 
myötä.

Kilpailuja on kesän aikana runsaasti. 
Kilpailuihin ovat kaikki tervetulleita. 
Houkutellaan jokainen kilpailuissa kä-
vijä yksi uusi kilpailija mukaan jouk-
koon.

Kentällä on tärkeää, että pidämme 
yhdessä huolta kentästä eli korjaamme 
jälkemme. Kenttä on jo muutenkin vai-
kea	ilman	väylällä	tai	raffissa	olevia	di-
vot-jälkiä.

Turvallisuus, muiden pelaajien ja 
kenttähenkilökunnan huomioiminen on 
myös todella tärkeää.

Kapteenin terveiset

TURVAOHJEET:

Älä lyö palloa, jos on olemassa ris-
ki osua pallolla toisiin henkilöihin!

Kentänhoitajan ollessa työtilan-
teessa, odota ennen lyöntiä kentän-
hoitajan merkkiä lyöntiluvasta tai 
pelialueen vapautumista!

Älä tee harjoituslyöntejä kos-
kaan kentänhoitajan tai toisten pe-
laajien suuntaan!

Sijoittaudu aina pallon taakse 
toisen pelaajan lyödessä! Huolehdi, 
että myös caddiesi toimii näin.

Anna takana odottavalle ryh-
mälle ohitusmerkki, kun alatte etsiä 
palloanne! Varmista, että he ovat 
ymmärtäneet ohitusmerkin.

Jätä kärry tai bagi merkiksi pal-
lon etsinnästä, kun takana tulevat 
pelaajat eivät ole näkösällä!

Etsinnän jatkuessa anna ohitus-
lupa takana odottavalle.

Huuda aina kovalla äänellä 
FORE, jos on olemassa vähäisinkin 
vaara pallon osumisesta toiseen 
henkilöön!

Älä koskaan lyö viheriölle, jos 
siellä on pelaajia! Vapaalla viheri-
öllä on lipputanko pystyssä.

Raportoi aina onnettomuudet ja 
uhkaavat vaaratilanteet! Raportin 
voi jättää caddiemasterin toimis-
toon.

Vakavien vaaratilanteiden aihe-
uttamisesta voi seurata rangaistuk-
sena huomautus, varoitus, pelikiel-
toa.

Ottakaa yhteyttä ladykapteeni Margit 
Blomqvistiin tai minuun jos teillä on 
kysyttävää tai haluatte kierrokselle 
kanssamme. 
Oikein mukavaa pelikautta kaikille!

Harri Aho
kapteeni

Kauden tavoite  
- tasuriksi 20,0?
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tuottaa aina hyvän mielen. Pelin jälkeen 
voi istahtaa vaihtamaan muutaman sa-
nan klubilla ja kerrata pelitapahtumia. 
Yleensä huononkin kierroksen jälkeen 
negatiiviset asiat unohtuvat, kun käy ne 
pelikaverin kanssa läpi pilke silmäkul-
massa.

Meillä on naistoimikunnassa päätet-
ty, että uudet seuramme uudet naispe-
laajat saavat pyytää meitä naistoimi-
kunnan jäseniä mukaan pelikierrokselle.  
Ilmoittaudumme myös mukaan kierrok-
selle. jos huomaamme jonkun olevan 
vailla pelikaveria,  Meidän tulisi pelike-
hityksemme kannalta pelata mahdolli-
simman monipuolisesti eri tasoituksen 
omaavien pelaajien kanssa. Oppisimme 
siten paremmin ymmärtämään toisiam-
me ja ennen kaikkea itseämme.

Jokainen voisi tulevana kautena 
miettiä omaa peliään, miten siitä voisi 
tehdä tuloksellisesti parempaa ja yhtei-
söllisempää – siten myös entistä haus-
kempaa.

Parhain terveisin
ladykapteeni
Margit Blomqvist

Kausi on pian alkamassa ja sen myötä 
toivotan	kaikille	golfin	harrastajille	an-
toisaa kesää.

Tammer-Golfissa	 on	 viime	 syksyn	
jälkeen tapahtunut paljon positiivisia 
muutoksia toimikunnissa ja niiden väli-
sessä kommunikoinnissa. Naistoimi-
kunta on ollut erittäin aktiivinen suun-
nitellessaan erilaisia tapahtumia naisille 
tulevana kesänä. Muistathan seurata 
TG:n ilmoitussivuja ja ilmoitustaulua. 

Tulevan kesän teemaksi olemme va-
linneet toiminnanjohtajamme Markus 
Junnin kanssa yhteisöllisyyden. Tar-
vitsemme teitä kaikkia yhteishengen 
luomiseen, sekä ulospäin näkyvään yl-
peyteen omasta seurastamme. 

Jokaisen oman alansa osaaminen ja 
kontaktit erilaisiin yhteisöihin ja ihmi-
siin	 vievät	 Tammer-Golfin	 viestiä	
eteenpäin, kun puhumme kentästämme 
kaikille positiivisesti. Jokainen voisi 
asettaa jonkun hyvän teon tai ajatuksen 
heti alkukaudesta mieleensä. Omalla 
positiivisuudella mennään aina parem-

paan suuntaan, niin pelillisesti kuin hy-
vän seuratoiminnan kannalta.

Me kaikki olemme erilaisia ihmisinä 
ja pelaajina, me tarvitsemme seuraam-
me uusia jäseniä ja sen myötä seuraan 
tulee aloittelijoita. Otetaan ilolla vas-
taan nämä pelaajat ja kutsutaan heidät 
pelaamaan kanssamme ja kenties vähän 
ohjataankin, että pelistä tulisi sujuvaa.

Vaikka golf on yksilölaji, niin sitä 
pelataan myös joukkueina. Me Tam-
mer-Golfissa	olemme	yksi	joukkue,	jos-
sa jokaisella tulee olla oma paikkansa, 
niin pelatessa, klubilla kuin harjoitus-
alueillakin.

Yhteisöllisyys on kuulumista johon-
kin ryhmään tai seuraan, jossa tuntee 
olonsa hyväksytyksi. Hyväksytyksi tu-
lemiseen tarvitaan toinen samanhenki-
nen tai samoista asioista pitävä ihmi-
nen.

Nyt haluaisinkin sanoa kaikille mei-
dän jäsenillemme ja henkilökunnallem-
me, että aloitetaan vaikka toistemme 
tervehtimisellä. Se on pieni ele, joka 

Ladykapteenin terveiset

Yhteisöllisyys kesän teema

Mukavat kilpailut ovat olennainen osa ladygolfarien kesää.
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joukkue jokaiseen kisaan! Pirkanmaan 
ladygolfarit osallistuvat kisamotivaati-
on kasvattamiseen seuraavalla tavalla:

Jos osallistut vähintään kolmeen La-
dycupin osakilpailuun, olet mukana ar-
vonnassa, jossa palkintona on neljän 
pelilipun paketti (yksi jokaiselle kisa-
kentälle, voimassa kauden 2019 lop-
puun). Arvomme kaksi tällaista pakettia 
kauden päätöskisassa Mansen likoissa.

Toivomme teitä runsain joukoin mu-
kaan myös kotikentän muihin tapahtu-
miin. Viikko 23 kesäkuun alussa on val-
takunnallinen	 naisgolfin	 viikko.	
Osallistu silloin väriviikkoon pelaamal-
la eri viikonpäivinä tietyn värisissä 
vaatteissa ja sunnuntaina 10.6. pelatta-
vaan Norjalaiskisaan. Ilmoitamme ta-
pahtumistamme	 Tammer-Golfin	 ilmoi-
tustaululla, sähköposteilla ja uusituilla 
TG ladyt Facebook-sivuillamme. Ilolla 
uuteen kauteen!

Naistoimikunnan puolesta
Leena Taivalsaari
puheenjohtaja

Leena Taivalsaari (vas.) otti puheenjohtajan tehtävät 
Marja-Leena Lähteenmäeltä. 

Naistoimikunta saatteli kiittäen ansai-
tuille pelivapaille pitkäaikaisen puheen-
johtajansa Marja-Leena Lähteenmäen 
ja aloitti uuden kauden allekirjoittaneen 
siirtyessä vetovastuuseen. Ladykaptee-
nina jatkaa Margit Blomqvist ja toimi-
kunnan jäseninä Eija Mattila, Veera 
Mikkonen, Niina Puronurmi (myös 
TG:n hallituksessa) ja Marisanna 
Schwenson. Uusina toimikunnan jäse-
ninä ovat aloittaneet Seija Alanen ja 
Tiina Suikki. 

Ladygolfareiden valtakunnallinen 
kauden suunnittelu alkoi jo tammikuus-
sa ladykapteenien ja puheenjohtajien ta-
paamisella	Helsingissä.	Golfliiton	kyse-
lyjen perusteella naisia motivoivat 
golfissa	ilo,	yhteenkuuluvuus	ja	kannus-
tus. Naisten todettiin myös sitoutuvan 
harjoitteluun miehiä paremmin. Hei-
tämmekin teille nyt muutaman haas-
teen:

1)	Tammer-Golfissa	on	yli	250	nais-
jäsentä. Mitäpä jos lisäisimme tällä kau-
della pikkuhiljaa TG:n ladyjen yhteen-
kuuluvuutta ja porukkahenkeä 
osallistumalla seuraavaan leikkimieli-
seen kisaan kesän pelikierrosten aikana: 

Pelaa kesän aikana kotikentällä mah-
dollisimman monen TG-ladyn kanssa. 
Kirjoita jokaisen eri pelikaverin nimi 
caddiemasterilta saamaasi kisalomak-
keeseen. Eniten pelikavereita “kerän-
nyt” lady palkitaan kauden päättäjäisis-
sä. 

2) Oikeanlainen harjoittelu lisää pe-
livarmuutta ja se taas lisää peli-iloa ja 
motivaatiota. Uudistamme alkukesän 
treeni-iltojemme formaattia hieman 
edellisvuosista. Lähde mukaan kehittä-
mään omaa peliäsi suunnitelmallisesti.

Prot Kari Järvenpää ja Esa Lehti 
vetävät viiden tunnin harjoituskokonai-
suuden, joka käynnistyy keskiviikkona 
16.5. klo 18 esittelyluennolla ravintola 
Ruodussa. Harjoittelu tapahtuu ikä- ja 
tasoitusryhmissä ja naistoimikunta on 
mukana tukemassa harjoittelua rahalli-
sesti. Viiden kerran harjoittelupaketin 
hinta on vain 80 euroa/pelaaja. Ilmoit-

taudu harjoitteluryhmään joko caddie-
masterin toimistossa tai luentotilaisuu-
dessa.

TG-ladyjen naistoimikunta on mu-
kana järjestämässä Pirkanmaan naisgol-
fareiden yhteistapahtumia. Mentaali-
valmentaja Pertti Ratilaisen luentoilta 
24.4. Golf Pirkkalassa oli mainio startti 
kaudelle. 

Osallistumme myös Likkojen len-
kille yhdessä Golf Pirkkalan, Nokia Ri-
ver	 Golfin	 ja	 Lakeside	 Golfin	 naisten	
kanssa. Tule reippailemaan lauantaina 
19.5. Pyynikin maastoon ja poikkea la-
dygolfareiden standille Pyynikin ken-
tällä. Houkuttele mukaasi myös ystä-
viäsi, jotka voisivat innostua 
naisgolfista.

Pirkanmaan Ladycup kisataan tut-
tuun tapaan neljällä kentällä ja panokse-
na on jälleen seuramestaruus sekä best 
lady lyöntipeli- ja pistebogeysarjassa. 
Naisten kisaosallistuminen on vähenty-
nyt koko ajan emmekä ole aina saaneet 
edes viittä kisaajaa yksittäisiin osakil-
pailuihin. Eikö niin, että tänä kesänä 
tsempataan vähintään viiden naisen 

Ladyt keräävät pelikavereita
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Viikkokilpailut, muutama pelimatka, 
erikoiskilpailut, seuraottelut, mesta-
ruuskisat, reikäpelit, joukkuekisat ja 
niin edelleen – ei ole senioreilla vapaa-
ajanongelmia tulevallakaan kaudella.

Tulisi vaan kesä. Tätä kirjoitettaessa 
maaliskuun lopulla lämpötila on tuke-
vasti pakkasen puolella ja hiihtokelit 
parhaimmillaan, eivätkä lähiaikojen en-
nusteet paljon parempia golfkelejä lu-
paa. TG Newsin ilmestyessä säät liene-
vät jo lämpimämmät ja ulkonakin on 
päästy, jos ei pelaamaan niin ainakin 
harjoittelemaan. Joka tapauksessa seni-
oreille on taas suunniteltu kattava ohjel-
ma tulevalle kaudelle – edellisten hy-
viin kokemuksiin, saatuun palautteeseen 

Senioreilla riittää vipinää!

 AKKINILKATNUKIIL NESIÄLIHEM
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ja senioritoimikunnan omiin ideoihin 
perustuen. Erilaisia tapahtumia on kol-
misenkymmentä. 

Mehiläinen sponsoroi 

Viikkokilpailut pelataan menneiden 
vuosien tapaan maanantaisin alkaen 
28.5., joskin erillinen varaslähtö otetaan 
jo kaksi viikkoa aikaisemmin. Neljän 
hengen scramblena pelattava avajaiskil-
pailu käynnistää kauden 21.5. Varsinai-
sia viikkokilpailuja on 13, joista – ja nyt 
tarkkana! – lasketaan kullekin osallistu-
jalle kuuden parhaan pistebogey- ja sc-
ratch-tuloksen keskiarvo. Kunkin sarjan 

kymmenen parasta tasatulokset mukaan 
lukien pääsevät 17.9. järjestettävään 14. 
viikkokilpailuun	 eli	 finaaliin.	 Finaalin	
sarjoissa kyseiset keskiarvot toimivat 
pohjatuloksena. 

Seniorien päättäjäiskilpailu järjeste-
tään	finaalia	seuraavana	maanantaina	ja	
pelataan avajaiskilpailun tapaan neljän 
hengen joukkuekilpailuna. Mainittujen 
lisäksi parina maanantaina pelataan li-
säksi viikkokilpailusarjaan kuulumaton 
erikoiskilpailu.

Avajais-, päättäjäis- ja viikkokilpai-
lujen palkinnot sponsoroi Mehiläinen ja 
viikkokilpailu tullaankin tulevana kesä-
nä tuntemaan nimellä Seniorimehiläi-
set.

Senioritoimikunta
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Pelimatkoille kannattaa 
osallistua!

Mainio tapa tutustua seuran porukkaan 
ovat seniorien pelimatkat, joita suunni-
tellaan järjestettäväksi ainakin Alasta-
roon 22.5. heti avajaiskilpailua seuraa-
vana päivänä ja Aulangolle Everstiin 
elokuun alussa. Syyskuussa varaudu-
taan järjestämään kolmaskin matka, jos 
jäsenistöllä kiinnostusta riittää. Matkat 
ovat tähän saakka olleet leppoisia reis-
suja, eivätkä tälläkään kaudella muuksi 
muutu. Senioritoimikunta myös tukee 
matkailua omasta rajallisesta budjetis-
taan – Alastaron matkan hinta on näin 
onnistuttu puristamaan 30 euroon per 
seniori ja Everstiin pääsee vastaavasti 
40 eurolla. Tarkkailkaa siis ilmoitustau-
luja ja seuran web-sivuja ja ilmoittautu-
kaa ajoissa mukaan!

Mestaruuskilpailuihin 
pieniä muutoksia

Tulevana kesänä 18.–19.8. järjestettä-
vissä seniorien mestaruuskilpailuissa 
kokeillaan käytäntöä, jossa nais- ja 
miessenioreille on kummallekin yksi 
sarja, M75-sarja pois lukien. Sarjojen 
voittajista leivotaan seuran seniorimes-
tareita. Lisäksi palkitaan kunkin ikäryh-
män paras pelaaja. M75-sarja pelaa 
edellisistä vuosista poiketen punaiselta 
tiiltä. 

Kaikkiin sarjoihin mahtuu yhteensä 
120 pelaajaa, joten senioreillekin saate-
taan joutua ilmoittautujamäärästä riip-
puen soveltamaan niin kutsuttua cut-ra-
jaa. 

Rajan käyttöönotosta päättää mesta-
ruuskilpailujen kilpailutoimikunta.

Senioreiden reikäpelimestaruuskil-
pailu, match-cup ja greensome match-
cup pelataan vanhaan tapaan. Ilmoittau-
tumisaika näihin päättyy toukokuun 
lopussa.

mikunta jakaa kapteenin esittämän toi-
veen	golfissakin	joskus	esiintyvän	kup-
pikunta-ajattelun vähentämisestä. 

Välillä kannattaa kokeilla vähän 
tuntemattomampienkin kanssa pelaa-
mista, yleensä yllättyy positiivisesti. Ja 
kilpailuryhmien arvonnoissa aito (yh-
teiskyydit ja lähtöaikatoivomukset tie-
tysti huomioon ottava) satunnaisuus to-
teuttaa	 golfin	 henkeä,	 mahdollistaa	
toisilleen hieman vieraampienkin pe-
laajien keskinäisen tutustumisen ja ke-
ventää konttorin työtaakkaa. 

Senioritoimikunta toivottaa oikein lep-
poisaa pelikautta kaikille TG:n jäsenil-
le!

Senioritoimikunnan 
puolesta
Markku Antikainen

Eikä se tähän lopu

TG isännöi 21. elokuuta kansallisen 
M65 Tourin neljännen osakilpailun, jo-
hon tarvitaan paikalliset olosuhteet tun-
tevia avustajia. 

Näistä talkoista kiinnostuneet senio-
rit (ja mikseivät muutkin) voinevat ot-
taa yhteyttä toiminnanjohtajaan. 

Senioreiden neliseuraottelu TG–
NRG–LGV–GPi pelataan tänä vuonna 
Tammerissa, joten meillä on kotikenttä-
etu. Pirkanmaan seniorimestaruudesta 
kisataan Nokialla ja 10 seuran parem-
muudesta	 Tawast-Golfissa.	 Seniorien	
aluetourin Hämeen osakilpailut järjes-
tetään Hartolassa (5.6.), Aulangon 
Everstissä (5.7.) ja NRG:ssä (7.8.).

Seuran kanssa suunnitellaan myös 
kaikille avoimia harjoittelutilaisuuksia. 

Mainittakoon vielä, että senioritoi-

Mirja Kuva (vas.) ja Marjatta Välimaa  
jakamassa päättäjäiskilpailun palkintoja.

Mainio tapa  
tutustua seuran 
porukkaan ovat 
seniorien  
pelimatkat
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27.5.	Kuntogolfin	kävelytestit	klo	12.	
Aikaa testiin kuluu noin 15 minuuttia 
ja ota mukaan oma sykemittari, mikäli 
sinulla on sellainen. Lähtö tapahtuu 
Tammer-Golfin	pysäköintialueelta.	
Testin jälkeen saat heti mukaan 
oman kuntokortin. 
Vetäjänä toimii Markku Juhola.

10.-17.6. Kansallinen golfviikko 
teemana juniorit. Klubitoimikunta 
mukana tapahtumaviikolla.

Kesäkuussa Tarja Kankaisen 
tanssi-ilta. 
Päivämäärä ja illan ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Heinäkuussa klubitapahtuma, 
grillausta ja ohjelmaa. Päivämäärä 
ilmoitetaan myöhemmin.

Elokuun ja syyskuun vaihteessa 
klubitoimikunnan pelimatka. 
Matkaohjelma, hinta ja tarkka päivä-
määrä ilmoitetaan toukokuun lopulla. 
Matkanjohtajana Pirjo Hallamaa.

Lokakuussa klubitapahtuma Ravintola 
Ruodussa	Tammer-Golfin	klubitalolla.	
Päivämäärä ja illan ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.

Marraskuussa teatteri-ilta Tampereen 
Teatterissa, Sademies. Päivämäärä 
ilmoitetaan myöhemmin.

Pikkujoulutapahtuma ja glögijuhla, 
päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Tapahtumakalenteri 
löytyy kokonaisuudessaan 
www.tammer-golf.fi	

Kuvassa (vas.) Vera Miettunen, Ira Koivusalo, Otto Räty, Laura Hyönä, Iida-Maria Tikakoski, kuvasta puuttuu Maija Kunnas. 
Palvelemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Caddiemasterien toimisto ja Pro Shop sijaitsevat nyt klubitalossa.

Tässä caddiemasterit

Klubitoimikunnan tapahtumia
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Tammer-Golfin	 klubitalon	 keittiöstä	
henkivät tällä kaudella uudet tuulet – 
tai oikeastaan sieltä leijuvat uudet aro-
mit. Klubiravintolamme on saanut uu-
den nimen, uudet vetäjät ja tietysti 
uuden ruokalistan.

Ravintolamme on nyt nimeltään 
Ruotu ja ruotuun on palannut myös 
Anne Piri. Annehan pyöritti Tamme-
rin ravintolaa menestyksekkäästi 
1993–2007 nimellä Salminen. Aijai, 
monet meistä muistavat vieläkin kie-
lellään Annen grillipihvin maun ja 
tänä kesänä makuelämyksiä on luvas-
sa lisää.

Mutta missäs Anne on kokkaillut 
nuo kymmenkunta vuotta? – Olen sei-
lannut koko ajan Viking Linella. Kesät 
olivat työntäyteisiä ja talvisin olen lo-
maillut 2–3 kuukautta Thaimaassa.

Siispä sori vaan Viking Line ja on-
nea TGr, Anne kokkaa taas meillä.

Anne palasi Ruotuun
Ei rakettitiedettä

Annen kanssa klubiravintolaa pyörittää 
Olli-Pekka Miettinen, joka on tehnyt 
golfareille	ruokaa	25	vuotta	Hyvigolfis-
sa Hyvinkäällä.  

Jo 11 vuotta Tampereella asunut 
Miettinen on itsekin kelpo golfari, ta-
soitus on 13,5.

Olli-Pekkaa ei kuitenkaan Ruotulan 
viheriöillä ainakaan vielä tänä kesänä 
useasti nähdä, sillä hän haluaa panostaa 
kaikkensa ravintolan pyörittämiseen.

– Golfravintolan haaste on siinä, että 
palvelun pitäisi pelata puoli vuotta 24/7 
nopeasti ja tasalaatuisesti. Ei tämä kui-
tenkaan mitään rakettitiedettä ole, tarjo-
taan simppeliä ja suunmukaista ruokaa 
sopuhinnalla.

Mitäs se simppeli ja suunmukainen 
sitten voisi olla? – Keittolounas ja sa-
laattipöytä, samoin kotiruuat. Kokoli-

haleikkeet ja lohkoperunat ovat myös 
suosittuja, koska monet eivät tee niitä 
kotona. Tietysti myös pikkulämpimiä ja 
hampurilaisia pitää olla tarjolla, Olli-
Pekka sanoo.

Hänen mukaansa mikään hienostelu 
ei klubiravintoloissa toimi. Tärkein te-
kijä on ruuan hinta. Sen pitää olla koh-
dallaan, ruuan pitää olla hyvää ja palve-
lun pelata. Siis suunmukaista ja 
sopuhintaista.

Klubiravintolamme toiminnassa on 
uutta myös se, että se ei ole ulkopuoli-
sen yrittäjän vastuulla. Kun toiminta on 
pitkästä	 aikaa	 Tammer-Golfin	 omissa	
hoteissa, kaikki tuotot kilahtavat seuran 
kassaan.

Nyt ei siis enää tavitse miettiä, että 
syödäkö vai säästää, kun voi syödä ja 
säästää.

Pekka Mikkonen

Anne Piri, Olli-Pekka Miettinen ja Liina Kainulainen kokkaavat maukasta purtavaa klubiravintolassa.

Klubiravintola Ruodussa leijuvat uudet aromit
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Tammer-Golf tarjoaa junioritoimintaa koko kesän ajan kaikille 8 - 16 vuotiaille golfista  
kiinnostuneille lapsille ja nuorille!

Aloittelijoiden harjoituksissa tavoitteenamme on antaa junioreille perustiedot- ja taidot golfista sekä 
innostaa mukavan lajin pariin. Tarjoamme kolme harjoitusryhmää eri ikäisille junioreille: 8-10, 11-13 ja 
14-16 v. Mukaan pääsevät juniorit, jotka jo omistavat green cardin, ja he joille golf on aivan uusi juttu.

Jokaiselle ryhmälle järjestetään kerran viikossa PGA Pron pitämä golftunti sekä liikunnallinen 
sporttitunti, jossa pelataan ja harjoitellaan golfin lisäksi muitakin lajeja. Näiden lisäksi aloittelijat 
voivat osallistua peliaamuihin- ja iltoihin, joissa päästään harjoitusalueilta kentälle pelaamaan sekä 
lähipelikisoihin, joista voi voittaa mahtavia palkintoja. 

Harjoitukset: 
8–10 v: ti golf 17-18, ke sporttitunti 17-18.15 ja ma peli-illat 19 eteenpäin. 
11-13 v: ke golf 16.15-17.15, to sporttitunti 15.45-17.00 ja ma peli-illat 19 eteenpäin. 
14-16 v: ke golf 15-16, to sporttitunti 14.15-15.30 ja pe peliaamut 8 eteenpäin. 

Tammer-Golf sijaitsee Ruotulassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella, jolloin kentälle tuleminen on 
helppoa niin pyörällä, kuin bussillakin. Harjoitusryhmään osallistuminen koko kesältä on 50 euroa, joka 
sisältää ammattitaitoisen opetuksen, välineet ja vakuutuksen. 

Voit ilmoittautua mukaan Tammer-Golfin sivuilla osoitteessa: www.tammer-golf.fi. 
Juniorivastaavamme Ira Koivusalo, auttaa kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä: 
ira.koivusalo@tammer-golf.fi, 044 2353730

Tule mukaan hauskaan ja monipuoliseen harrastustoimintaan! 

ALOITA JUNIORIGOLF

www.tammergolf.fi
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Kesä lähestyy ja tänä vuonna TG:n 
junioritoiminta panostaa voimak-
kaasti uusien junioreiden aktivointiin 
ja jo harrastaneiden harjoitusten jär-
jestämiseen. 

Tammer-Golf tarjoaa junioritoi-
mintaa	kaikille	golfista	kiinnostuneil-
le lapsille ja nuorille. Järjestämme 
aloittelijoille tarkoitettuja harjoitus-
ryhmiä, joissa yhdistyvät golf sekä 
liikunnalliset sporttitunnit. Kaiken 
ikäisille ja tasoisille harrastajille pi-
detään myös maksuttomia lähipeliki-
soja sekä peli-iltoja ja aamuja koko 
kesän ajan.

Jo enemmän harrastaneet golfarit 
voivat osallistua joko kaksi kertaa vii-
kossa tavoitteellisesti harjoittelevien 

Golfia, ultimatea  
ja muuta mukavaa

Junioritoimikunta

tai kerran viikossa harjoittelevien junio-
rigolfryhmään. Lisäksi seurallamme on 
ryhmä kilpagolfareita, jotka panostavat 
merkittävästi harjoitteluun ja kilpailemi-
seen. 

Tammer-Golfin	 junioritoiminta	 pe-
rustuu	 Suomen	 Golfliiton	 kansalliseen	
juniorigolfohjelmaan. Saimme kesällä 
2017 aktiivisen ja monipuolisen junio-
ritoiminnan	 tunnustuksena	 Golfliiton	
myöntämän Laatuseura-merkin.

Caddiemaster Ira Koivusalo oli 
mukana junioritoiminnan kehittämises-
sä ja on kesällä edelleen junioritapahtu-
missa mukana. 

Onnittelut Iralle, hän valmistuu tou-
kokuun lopulla liikuntaneuvojaksi Va-
ralan urheiluopistosta.

Haluamme	 tarjota	 kaikille	 golfista	
kiinnostuneille lapsille ja nuorille hyvät 
mahdollisuudet	 golfin	 aloittamiseen	
koko kesän pyörivillä harjoitusryhmil-
lä. Ryhmät on jaettu 8–10, 11–13 ja 14–
16 vuotiaisiin junioreihin.

Kaikille ryhmille järjestetään aktii-
vista toimintaa jopa kolme kertaa vii-
kossa kesäkuusta elokuulle. Kerran vii-
kossa järjestettävissä golfharjoituksissa 

opetellaan	golfin	eri	osa-alueita	Proiden	
opastuksella.

Viikon toisen harjoituksen tarkoi-
tuksena on antaa junioreille mahdolli-
suus hauskaan ja mukavaan ohjattuun 
toimintaan. Näissä harjoituksissa junio-
rit pääsevät pelaamaan pihapelejä ja ko-
keilemaan muita lajeja, kuten jalkapal-
loa, sulkista, ultimatea ja lentopalloa.

Järjestämme myös joka viikko peli-
aamuja ja -iltoja, joissa juniorit pääse-
vät pelaamaan sekä opettelemaan suju-
vaa etenemistä golfkentällä ohjatusti. 
Näiden lisäksi tarjoamme kaikille avoi-
mia lähipelikisoja sekä pystytämme 
harjoitusalueelle lähipelitestiratoja, 
joissa voi käydä harjoittelemassa oma-
toimisesti.

Täysin uutena toimintona järjestäm-
me viisipäiväisen TehoSport leirin kai-
kille	golfista	kiinnostuneille	7–12	vuo-
tiaille junioreille kesäkuussa. Kaikki 
rohkeasti mukaan, aikaisempaa koke-
musta	golfista	ei	vaadita.

Lisätietoa junioritoiminnasta ja il-
moittautumiset	Tammer-Golfin	juniori-
sivuilla.

Oikein hyvää kesää ja hyviä pelejä!
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Tammer-Golf järjestää TehoSport leirin kaikille liikunnasta kiinnostuneille 
7-12 vuotiaille lapsille 11.-15.6.2018. Leirin tavoitteena on antaa juniorille 
perustiedot ja taidot golfista sekä mahdollisuuden monipuoliseen ja 
liikunnalliseen toimintaan ja hauskaan yhdessäoloon. 

Mukaan voi tulla, vaikkei koskaan olisikaan kokeillut golfia. Ohjelmassa on 
golfin lisäksi monipuolisesti erilaisia pallopelejä ja liikuntalajeja.

Leirin hinta on 99 euroa, joka sisältää välineet, opetuksen, lämpimän 
lounaan, välipalan sekä vakuutuksen. Omia golfvarusteita ei tarvitse ottaa 
mukaan, ellei itse halua. Ilmoittaudu mukaan 31.5 mennessä Tammer-
Golfin sivuilla osoitteessa www.tammer-golf.fi

Lisätietoja leiristä sekä Tammer-Golfin junioritoiminnasta saat 
juniorikoordinaattoriltamme Ira Koivusalolta puh. 044 2353730. 

Nähdään leirillä!

JUNIOREIDEN 

TEHOSPORT-LEIRI 

11-15.6.

www.tammergolf.fi
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INFOTILAISUUS
Tammer-Golfin klubilla

Järjestämme keskiviikkona 16.5. 
infotilaisuuden, jossa PGA 
Promme Kari Järvenpää ja Esa 
Lehti kertovat ensi kesän aikuisille 
suunnatuista harjoitusryhmistä. 

Seuran tukemat protunnit toteutetaan kesän 
aikana ikä- ja tasoitusryhmittäin. Viiden 
harjoituskerran hinta on 80 €. Ilmoittautumiset 
opetukseen infotilaisuudessa tai 
caddiemasterin toimistoon.

t o i m i s t o @ t a m m e r - g o l f . f i  
0 5 0  4 4 1  9 4 2 0

Junioritoiminta 
Tarjolla on leirejä ja harjoitus-
ryhmiä aloittelijoista kilpapelaa-
jiin	www.tammer-golf.fi/
toimikunnat/junioritoimikunta
 
Kurssit aloittelijoille 
Tammer-Golfissa	on	hieno	mah-
dollisuus aloittaa harrastus. Uu-
sille kurssilaisille tarjous peli-
kausimaksusta. Kokonaispaketti 
169 euroa sisältää:
Kokeneet PGA-ammattiopettajat
Pieni oppilas-opettaja suhde, 
maximissaan 8 henkilöä
Iltapelioikeus	Tammer-Golfin	
kentälle 2 viikkoa klo 19 alkaen
Lisäksi kahden tunnin kapteenin 
ilta, yhteensä 10 tuntia ohjattua 
toimintaa
Välineet kurssilla sekä 
omatoimisessa harjoittelussa
Greencardin suoritus
www.tammer-golf.fi/opetus/
aloita-golf

Slaissia, hookia, toppeja,  
lähipeliongelmia vai  
haluatko vain parantaa 
peliäsi? 
 
Ole yhteydessä, niin laitetaan lyöntisi 
kuntoon. Opetukset alkaneet rangella.  
Tarkista grippiesi kunto. Vielä ehdit vaihdat-
taa uudet gripit. Laita viestiä, sovitaan 
toimituksesta ja pääset nauttimaan kevään 
ensimmäisistä kierroksista pitävällä otteella. 
Soita tai laita tekstari 050-5175558 ja kari@
futuregolf.fi	tai	käy	katsomassa	www.
futuregolf.fi 
Oikein hyvää ja tuloksekasta kautta kaikille.

Kari Järvenpää
Future Golf Oy
PGA teaching professional
kari@futuregolf.fi
+358505175558

PGA Pro Kari

Muut valmennuspalvelut
Yksityistunnit
Valmennuspaketit
Ryhmävalmennukset
Kurssit ja tapahtumat  
yrityksille
	www.tammer-golf.fi/opetus/
opettajat
 
Opetusta ja valmennusta on 
tarjolla kaikentasoisille pelaa-
jille. Tervetuloa tapaamaan 
minua, kehitetään peliäsi 
yhdessä sinun tarpeidesi ja 
tavoitteidesi pohjalta.
 
Esa Lehti
esa.lehti75@gmail.com
gsm 0400 196171

PGA Pro Esa

Vielä ehdit vaihdattaa uudet gripit

Tammer-Golf järjestää TehoSport leirin kaikille liikunnasta kiinnostuneille 
7-12 vuotiaille lapsille 11.-15.6.2018. Leirin tavoitteena on antaa juniorille 
perustiedot ja taidot golfista sekä mahdollisuuden monipuoliseen ja 
liikunnalliseen toimintaan ja hauskaan yhdessäoloon. 

Mukaan voi tulla, vaikkei koskaan olisikaan kokeillut golfia. Ohjelmassa on 
golfin lisäksi monipuolisesti erilaisia pallopelejä ja liikuntalajeja.

Leirin hinta on 99 euroa, joka sisältää välineet, opetuksen, lämpimän 
lounaan, välipalan sekä vakuutuksen. Omia golfvarusteita ei tarvitse ottaa 
mukaan, ellei itse halua. Ilmoittaudu mukaan 31.5 mennessä Tammer-
Golfin sivuilla osoitteessa www.tammer-golf.fi

Lisätietoja leiristä sekä Tammer-Golfin junioritoiminnasta saat 
juniorikoordinaattoriltamme Ira Koivusalolta puh. 044 2353730. 

Nähdään leirillä!

JUNIOREIDEN 

TEHOSPORT-LEIRI 

11-15.6.

www.tammergolf.fi
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YRITYKSILLE 
Lakeside Golf 10.8.   klo 8:30 

Pelitapa on 2-hengen scramble. Tule kokeilemaan 
onneasi ja osallistumaan päivän erikoiskisaan! 
Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.fi/reg/Lakeside_
Golf_2018 

Hinnat:  
• Joukkue 500 €  
• Sis. aamiaisen, päiväkahvin ja päätösruokailun. 
• Väyläisännyyspaketti 1000 €
• Väyläisännyys + erityisnäkyvyys 2000 €

Huom! Väyläisännyyden voit ostaa molempiin kisoihin.

PERHEILLE 
Tammer-golf 25.8.  yhteislähtö klo 9:30/10:00  

Paljon kivaa ohjelmaa koko perheelle!  Tule ja vietä hauska 
päivä. Henkilökohtainen pistebogey-kilpailu.  Ilmoittaudu 
mukaan: www.lyyti.fi/reg/Tammer_Golf_2018 

Hinnat: 
• Aikuiset 65 € / 45 € (junnut < 21 v) 
• Pelikausikortilliset 55 €  
• Sis. lounas , kärryt ja ilmainen rangen käyttö ennen 

kierrosta. 
• Lapsiparkki, johon lapset voi jättää hoitoon kierrok-

sen ajaksi.

• Väyläisännyyspaketti 1000 €
• Väyläisännyys + erityisnäkyvyys 2000 €

Taysin uusi lasten ja nuorten sairaala on kiihkeim-
mässä varusteluvaiheessa. Auta meitä saamaan siitä 
lapsille mukava. Golfin tuotosta hyötyvät kaikki lasten 
ja nuorten osastot, kun rahoilla hankitaan lasten leluja, 
laitteita ja kalusteita, tuetaan pienten potilaiden viihtyvyyttä 
sekä vapaa-ajan virkistystoimintaa sairaalahoidon aikana. 

Haasta yrityskumppanisi Lakeside Golfiin tai pelaa 
perheesi kanssa Tammer Golfissa.  Lyö vielä hole-in-
one ja voitat tyylikkään Jaguar F-PACE henkilöauton. 
Auton voi voittaa hole-in-onella sekä yritys- että per-
hekisassa.

Lisätietoja: Susanna Lohiniemi, puh 050 4311 987 / susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi  /
 Tampereen Lastenklinikan Tuki ry  sekä Sivert Westergård, puh 0400 732 844/ sivert.westergård@swd.fi / 

Rotaryn Aistihuoneprojekti http://www.aistihuone.fi/

Golfaa apua lastensairaalalle .  
Hole-in-onella oma Jaguar.

Yritysgolf 10.8.2018   |  Perhegolf 25.8.2018

Järjestäjät: Yhteistyössä:

Tammer-Golfin yhteistyökumppaneita

Lakeside Golfissa Tammer-Golfissa


