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Kaikki kevään merkit viittaavat sii-
hen, että luvassa on mukava golfkesä. 
Kenttä pystytään pitämään entistä pa-
remmassa kunnossa uusien koneiden 
avulla ja uudistettu Ravintola- ja klu-
bitoimikunta on suunnitellut useita 
mukavia tapahtumia pelaajien viihdyk-
keeksi.

Olemme tehneet muutoksia caddie-
masterien työvuoroihin. Caddiemaste-
rit palvelevat asiakkaita tutulta tiskiltä 
normaalisti klo 9–18. Muina aikoina 
caddiemaster toimii ravintolan tiskil-
tä, jossa pystyy muun muassa ilmoit-
tautumaan kierrokselle sekä ostamaan 
rangepoletteja. Pelikausimaksujen 
maksamisen toivomme tapahtuman 
caddiemasterin tiskillä klo 9–18.

Näillä muutoksilla pystymme piden-
tämään kioskin aukioloaikoja, jotta 
pystymme tarjoamaan palvelut myös il-
tapelaajille. Pidennetyt aukioloajat ote-
taan käyttöön kesäkuun alusta.

Uudet kentänhoitokoneet ovat mer-
kittävä satsaus, jonka avulla pyrimme 
nostamaan kentän kuntoa ja hoitotasoa 
vuosi vuodelta paremmaksi. Yhdellä 

napin painalluksella tämä ei tapahdu, 
sillä oikoteitä ole ole, vaan on tehtävä 
määrätietoisesti töitä joka vuosi. Tätä 
kirjoittaessa kentällä näyttää sen ver-
ran hyvältä, että uskallan sanoa, että 
olemme taas ottaneet askeleen eteen-
päin viime vuodesta.

Kesän henkilökunnassa on sekä tut-
tuja että uusia kasvoja. Keittiössä jatka-
vat Anne, Liina, Oku, Sissi ja Eerika. 
Kioskilla touhuaa tutusti Ville sekä uu-
sina työntekijöinä Anniina ja Evi. Toi-
mistossa eli caddiemasterin tiskin ta-
kana jäseniä ja vieraita palvelevat tutut 
Laura ja Vera sekä uutena aikaisemmin 
kaksi kautta Tarinagolfissa ollut Eeva.

Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoit-
tautuminen alkaa aina kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa. Kannattaakin seu-
rata nettisivuiltamme löytyvää kilpailu-
kalenteria. Jos et vielä ole tilannut seu-
ran uutiskirjettä, sen voi tehdä seuran 
nettisivuilta.

Ystävällisin terveisin
Markus Junni
Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan terveiset

Luvassa mukava golfkesä
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Viime vuonna tällä palstalla kirjoitin, 
että Tammer-Golfissa tapahtuu paljon 
vuoden 2018 aikana.

Niin todellakin tapahtui.

Kenttä saatiin avattua varsin varhai-
sessa aikataulussa suoraan kesägrii-
neille. Kenttämestarimme Hanna lähti 
uusien haasteiden pariin ja kentänhoi-
don vastuu siirtyi Tero Korhosen ja 
Pekka Kiisken huomaan.

Mielestäni he suoriutuivat ensimmäi-
sen kesän haasteestaan varsin hyvin ja 
sitä arviota tukivat myös käyttäjien pa-
lautteet. Kuiva kesä antoi oman maus-
teensa kentän hoitoon.

Kenttätoimikunnan johdolla tehtiin 
suunnitelma kastelujärjestelmän pa-
rantamiseksi. Kesän puolivälissä uusi 
kasteluveden runkolinja saatiin asen-
nettua ja otettiin käyttöön. Kokemukset 
olivat varsin hyvät. Väylien ruohopeitto 
parantui selvästi.

Muita merkittäviä toimenpiteitä ken-
tällä olivat muun muassa Minetin-mut-
kan salaojitus ja täyttö, 6. väylän ojan 
ruoppaaminen, 14. griinin vierustan ja 
bunkkerin salaojitus. Kaikki auttoivat 
kohteidensa märkyyden hallinnassa.

Suomen Golfliitto uusi strategiansa 
ja sen innoittamana myös TG:n hallitus 
teki kesän aikana strategiapohdiskelun, 
jonka tuloksena syntyi seuraavanlainen 
strateginen tahtotila: “Panostamalla 
kenttään nostamme sen laatua ja kiin-
nostavuutta. Kehittämällä kentän pal-
veluita, sekä kuuntelemalla jäsenistön 
toiveita, luomme viihtyisän ja halutta-
van golfyhteisön”.

Tämän tahtotilan jatkumona päätet-
tiin panostaa kentänhoitokoneisiin. Tä-
män vuoden alussa teimme sopimuksen 

Panostamme kenttään ja palveluihin!
Hankkijan kanssa John Deere -kentän-
hoitokoneista. Uusien koneiden avulla 
pyrimme parantamaan kentän kuntoa 
ja sen pelattavuutta.

Strategiakeskustelun yhteydessä pää-
tettiin myös päivittää yhdistyksen sään-
nöt ja ne ovat parhaillaan patentti- ja 
rekisterihallituksessa tarkastettavana.

Ravintolatoiminnan ottaminen omiin 
käsiin osoittautui onnistuneeksi toi-
menpiteeksi. Ravintolan sisällä ja te-
rassilla tehtiin muutoksia yleisilmeen 
parantamiseksi ja asiakkaiden viihty-
vyyden lisäämiseksi. Tässä yhteydessä 
lausunkin kiitoksen jäsenistölle ra-
vintolan ja kymppikioskin palveluiden 
käyttämisestä.

Tehtyä asiakaskyselyä hyödynnetään 
palveluiden kehittämiseksi toivotun 
laisiksi. Myös ravintolan markkinointia 
ulkoisille asiakkaille pyritään paranta-
maan käyttöasteen nostamiseksi.

Viime keväänä valmistui pormestarin 
nimeämän työryhmän esiselvitys asun-
tojen rakentamisen mahdollistamisesta 
Ruotulan alueelle ja golfkentän mah-
dollisesta siirtämisestä. Sen jälkeen on 
tehty syksyllä valmistunut Niihaman 
kasvillisuus-, linnusto- ja lepakkoselvi-
tys. Tuo selvitys ei tuonut kannaltamme 
mitään erityistä uutta tietoa.

Viime syksynä sitten kaupunki käyn-
nisti vertaissuunnitteluprojektin, jonka 
tavoitteena on tuottaa asukkaiden yh-
teinen visio Kauppi–Niihaman alueen 
kehittämisestä. Tavoitteena on löytää 
ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja vir-
kistystoiminnan ja -palveluiden tar-
peiden ja muun maankäytön yhteen 
sovittamisesta luonnonympäristöjen ja 
maiseman arvojen kanssa. Tähän työ-

hön on Tammer-Golf osallistunut yhte-
nä ryhmänä.

Suunnitelmat esitellään loppusemi-
naarissa toukokuun lopussa. Näin jat-
kuu alueemme tulevaisuuden kartoitta-
minen ja tässä työssä pyrimme olemaan 
mukana kannaltamme parhaan mah-
dollisen lopputuleman aikaansaami-
seksi.

Viime keväänä toivotin kaikille oikein 
hyvää ja aurinkoista golfkesää ja sellai-
nen totta vie saatiinkin, joten samat toi-
votukset tulevat kaikille nytkin.

Seppo Blomqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset
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– Haluan, että kenttä on paitsi hy-
vässä kunnossa, myös viihtyisä ja siisti. 
Viihtyisyys alkaa jo siitä, kun pelaaja 
tulee parkkipaikalle ja siitä edelleen 
klubille, Korhonen sanoo.

Tero Korhonen, 38, on aito tampe-
relainen. Hän on työskennellyt Tam-
mer-Golfissa vuodesta 2013.

– Olen suorittanut golfkentän hoita-
jan ammattitutkinnon ja kenttämes-
tarin tutkinto on lopputyötä vailla. Se 
olisi tarkoitus suorittaa vielä tämän 
vuoden aikana.

Korhosella on hyvät eväät kentän hoi-
totason parantamiseen. Käytössä ovat 
uudet John Deeren koneet, työparina 
on kokenut apulaiskenttämestari Pek-

ka Kiiski ja noin kymmenen hengen 
kenttämiehistö on valtaosin rutinoitu-
nutta porukkaa.

Talven aikana on näkynyt, että kent-
tähenkilökunnalla on ihan uudenlai-
nen henki päällä ja toimintakulttuuris-
sa on näkyvissä iso muutos.

–Töiden suunnittelu ja dokumentointi 
ovat parantuneet, samoin uusien työn-
tekijöiden kouluttaminen ja perehdyt-
täminen. Näissä asioissa on tapahtunut 
iso harppaus eteenpäin, kiittelee kent-
tätoimikunnan puheenjohtaja Juhani 
Fält uutta kenttämestaria.

Korhosen mukaan hoitosuunnitel-
massa on nyt kirjalliset työohjeet.

– Näin hommat eivät seiso, jos kent-
tämestari ei satu olemaan paikalla. 
Otimme lisäksi viime kesänä käyttöön 
radiopuhelimet, niistä on iso etu töiden 
sujumisessa.

Viheriöt erikoisalaa
Tero Korhonen aikoo toki itsekin osal-

listua aktiivisesti kentän hoitoon.

– Viheriöiden hoitaminen on ollut mi-
nun leipälajini ja siihen panostan jat-
kossakin. Viheriöiden kunto on se asia, 
jolla pystymme kilpailemaan.

Korhonen tietää, että urakka on haas-
tava, sillä kentän korjausvelka on kova.

– Meillä on viheriöitä, joita ei ole pe-
ruskorjattu yli 20 vuoteen. Meillä on 
kuitenkin nyt uudet koneet ja olen saa-
nut valita lannoitteet ja siemenet.

Uuden viheriöleikkurin ansiosta vi-
heriöt pystytään nyt pystyleikkaamaan 
normaalin leikkuun yhteydessä.

Korhonen on myös vaihtanut lannoi-
tetyyppiä kasvun parantamiseksi.

Ruotulassa puhaltavat uudet tuulet
Kenttämestari Korhonen haluaa nostaa riman korkealle

Tammer-Golfin kentän hoidossa puhaltavat 
tänä kesänä uudet tuulet. Viime kesänä 
kenttämestarin hommat vastuulleen saanut 
Tero Korhonen aikoo nostaa riman korkealle 
niin kentällä kuin klubialueellakin.

Kenttämestarit Tero Korhonen (oik.) ja Pekka Kiiski hoitavat Ruotulan 
kenttää taisteluparina. Rima on tarkoitus nostaa entistä korkeammalle.
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– Pystyleikkuulla saamme ohen-
nettua viheriöiltä versoa eli kuollutta 
kasvustoa ja kasvustoa ohentamalla 
saadaan viheriöille myös nopeutta. Siir-
rymme käyttämään rakeisia lannoittei-
ta, jotka vaikuttavat pitempään kuin 
nestelannoitteet. Näin saamme tehos-
tettua kylänurmikan kasvua ja lisättyä 
viheriöiden nopeutta.

Viheriöiden pelattavuutta saadaan 
parannettua myös kasvunsäätäjillä, 
jotka estävät viheriöiden hidastumista 
päivän mittaan.

– Kylänurmikka kasvaa vauhdilla ja 
kasvunsäätäjä hillitsee sen kukintoa, 
joka hidastaa viheriötä. Sen käyttämi-
sellä saamme pidettyä viheriöt nopeam-
pina iltapelaajillekin.

Ruotulan kuutosviheriö korjataan 
pienillä siirtonurmipaikkauksilla ja vi-
heriö on pelattavissa heti asennustöi-
den jälkeen..

– Lisäksi 11. viheriön yläpuolelle teh-
tiin poikittainen ”railo”, joka estää valu-
mavesien pääsyä viheriölle.

Panostetaan väyliin
Kentän väylien hoitoon on luvassa 

parannuksia. Uudessa väyläleikkurissa-
kin on pystyleikkuu- eli groomausterät 
ja ruohon kasvua tehostetaan lannoit-
teilla.

Uudessa viheriöleikkurissa terät pyörivät sähkömoottorilla. Se säästää polttoai-
netta ja pienentää öljyvuotojen riskiä.

– Väylille on nyt valittu juuri oikeat ja 
tarvittavat lannoitteet ravintoanalyysin 
perusteella. Sillä saadaan väyläruoho 
tiheämmäksi ja pallo makaa paremmin. 
Lisäksi kentän ulkonäkö kohenee, kun 
väylät eivät ole keltaisia, Korhonen ker-
too.

Väyliä parannetaan myös tiheämmäl-
lä ilmastuksella.

– Huomasimme viime kesänä, että 
viiltoilmastuksesta on todella iso apu. 
Niinpä sitä lisätään väylille.

Korhosen mukaan Ruotulan kenttä 
talvehti melkoisen hyvin.

– Routa vähän muutti kenttää, mut-
ta jääpoltetta ei ollut kuin muutamalla 
viheriöllä. Uskon, että kenttä saadaan 
hyvään kuntoon.

Pekka Mikkonen
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Tammer-Golfin konekanta oli huono-
kuntoista ja vanhaa, vaan ei ole enää. 
Tänä kesänä kenttää hoidetaan uusilla 
John Deere -merkkisillä koneilla, jotka 
on liisattu.

– Saimme kaikki tärkeimmät koneet 
ja jälki on tänä kesänä sen mukaista, 
kiittelee kenttämestari Tero Korhonen.

Uudessa viheriöleikkurissa on niin 
sanotut groomausterät, joilla pystytään 
tekemään kevyttä pystyleikkuuta.

– Meillä on ollut yhteen koneeseen 
pystyleikkuuyksiköt, joten pystyleik-
kuut on tehty erikseen. Nyt ne pysty-
tään hoitamaan leikkuun yhteydessä, 
sanoo Korhonen.

Uuden viheriöleikkurin telat pyörivät 
sähkömoottorilla.

– Kun koneessa on vähemmän hyd-
rauliikkaa, se vähentää öljyvahinkojen 
riskiä todella paljon.

Myös uudessa väyläleikkurissa on 
pystyleikkuuterät. 

– Väyläleikkuri on nopeampi kuin 
vanha, tietojen mukaan aikaa säästyy 
jopa yhden väylän verran.

Myös raffileikkuri ja bunkkerikone 
ovat uusia ja kaikki koneet säästävät 
polttoainetta. Lisäksi käyttöön saatiin 
ProGator-monitoimiajoneuvo, jolla teh-
dään muun muassa hiekoitukset ja tu-
levaisuudessa ruiskutukset.

– Lisäksi saimme Avantiin ketjukai-
vurin, jolla pystymme tekemään no-
peasti salaojaa, jos vesi alkaa lainehtia 
jossain päin kenttää.

Vakiokäyttäjät
Uusien koneiden käyttöä tehostaa se, 

että niille on nimetty vakiokäyttäjät. 
Koneille on myös tehty kirjalliset perus-
huoltosuunnitelmat.

– Huoltoleasingin ansiosta saam-
me tarvittaessa nopeasti varakoneen 
käyttöön. Meillä on myös tärkeimmät 
varaosat hyllyssä, ne laskutetaan vasta 
käytön jälkeen. Niinpä emme enää jou-
du odottamaan viikkoja uutta varaosaa, 
kertoo Korhonen.

Koneiden huoltoa ja korjausta helpot-
taa myös se, että apulaiskenttämestari 
Pekka Kiiski on alan miehiä.

– Pekka on koulutukseltaan pienkone-
mekaanikko, joten hänellä on paljon 
tietämystä noista vehkeistä.

Pekka Mikkonen

Jälki paranee uusilla koneilla
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VIHERIÖT
Leikkuut 6 x viikossa
Tähtiteräilmastus 1 x viikossa
Groomaus (kevyt "pystyleikkaus") joka toinen viikko
Jyräys perjantaisin
Nestelannoitus / rakeinen
Reikien vaihdot 7 x viikossa ja harjoitusalueille tarpeen 
vaatiessa
Puhallus etenkin, kun jyrätään

LYÖNTIPAIKAT, leikkuukorkeus 12 mm
Ma, leikkuu, tiimerkkien siirto
Ti, paikkokylvöt + tiimerkkien siirto
Ke, leikkuu + tiimerkkien siirto
To, paikkokylvöt + tiimerkkien siirto
Pe, leikkuu, tiimerkkien siirto

FORET, leikkuukorkeus 8-12 mm
Ma, leikkuu
Ti, tähtiterä ilmastus
Ke, leikkuu
Pe, leikkuu
Pyritään leikkaamaan tärkeimpiin kisoihin useammin 
myös viikolla

VÄYLÄT, leikkuukorkeus 12 mm
Ma, leikkuu
Ke, leikkuu
Pe, leikkuu
Tarvittaessa kisoihin useammin

SEMIRAFFIT, leikkuukorkeus 25 mm
Ti, leikkuu
To, leikkuu
Pe, leikkuu

KARHEIKKO, leikkuukorkeus 50 mm
Leikkuu 5 x viikossa

BUNKKERIT
Ma, ajo
Ti, kanttaukset/ rikkakasvien kitkentä
Ke, ajo
Pe, ajo
Kilpailuihin bunkkerit pyritään ajamaan aina viikolla

RANGE
Pallot kerätään joka päivä, kesä/ elokuu 2 x päivässä 
tai tarpeen mukaan
Lyöntinurmi  leikataan ma, ke & pe
Paikkokylvöt ma.
Lyönti nurmelta pe – su
Lyönti matoilta ma - to

LÄHIPELIN VÄYLÄ
Leikataan ma, ke & pe
Lyöntijälkien paikkokylvö seos multalaatikkoon ti & to
Pallot kerätään joka päivä

Kentänhoito ja työselvitys

Viikkosuunnitelmat
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Kausi on alkanut ja olemme jo pääs-
seet testaamaan kotikenttämme Tam-
mer-Golfin viheriöt.

Kenttä tulee varmasti hyvään kun-
toon, mikäli säät ovat suotuisat. Seuran 
hallituksen pääpainopiste on kentässä 
ja se näkyy muun muassa uusissa ken-
tänhoitokoneissa ja laitteissa.

Meidän pelaajien tehtäväksi jää korja-
ta jälkemme kentältä ja huolehtia ylei-
sestä siisteydestä. 

Pelinopeutta voimme  
aina lisätä

Nopea peli ei tarkoita juoksemista 
vaan reipasta etenemistä lyöntien vä-
lillä. Omaa lyöntiä voi suunnitella jo 
sillä aikaa, kun muut lyövät. Lyöntijär-
jestystä ei ole välttämätöntä noudattaa, 
vaan se, joka on valmis voi lyödä ensin. 
Pienillä asioilla voimme vaikuttaa pelin 
sujuvuuteen, turvallisuutta unohtamat-
ta.

Kaudella 2020 otetaan käyttöön 
WHS-tasoitusjärjestelmä, joka mullis-
taa tasoituslaskennan. 

Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestel-
mä, World Handicap System (WHS), al-
kaa ensi vuodenvaihteessa. Nykyisestä 
EGA-tasoitusjärjestelmästä luovutaan 
samassa yhteydessä kokonaan. Kaudella 
2019 tasoituksia kuitenkin ylläpidetään 
vielä vanhaan tapaan.

Ensi vuoden alusta alkaen tasoitus 
lasketaan pelaajan 20:n viimeksi pela-
tun tasoituskierroksen ajalta, kahdek-
san parhaan kierroksen perusteella.

WHS-järjestelmään siirrytään 1. 
tammikuuta 2020. Järjestelmän vaih-
tuessa tasoitus lasketaan uuden jär-
jestelmän mukaisesti 20 edellisen ta-
soituskierroksen perusteella, uuden 
WHS-tasoituksen muodostumiseen 
vaikuttavat jo kauden 2019 kierrokset. 

Kuitenkin harva golfin harrastajista 
pelaa kauden aikana 20 tasoituskierros-

ta. Uutta tasoitusta laskettaessa pelaa-
jan tasoitushistoriaa tarkastellaankin 
niin kauas, että 20 tasoituskierrosta 
saadaan kasaan.

Tasoitukset ovat paremmin ajan ta-
salla kuin aikaisemmin.

Uudet säännöt ovat astuneet voi-
maan. Suosittelen hankkimaan kuval-
lisen sääntöoppaan, josta löytyvät tar-
peelliset säännöt.

Lopuksi haluan heittää haasteen seu-
ran jäsenille: ”pelaa viiden uuden pe-
laajan kanssa tänä kesänä golfkierros”.

Tehdään yhdessä tästäkin kesästä 
hieno golfkesä!

Terveisin
Harri Aho
Kapteeni

Kapteenin tervehdys

Tehdään yhdessä hieno golfkesä!
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Sääntökirja
Sääntökirja kokee täydellisen remontin: 
Sääntöjen määrää vähennettiin ja sään-
tökirja tehtiin selkokielisemmäksi.

Pallon pudottaminen
Suurin näkyvä muutos säännöissä on 
pallon pudottamistavan muuttaminen. 
Nyt se pudotetaan polven korkeudelta 
suoraan alaspäin ilman kierittämistä 
tai kierteitä. Pallon tulee osua ja jäädä 
sääntöjen kulloinkin määräämälle pu-
dotusalueelle. Pallo ei pudotessaan saa 
osua pelaajaan tai hänen varusteisiinsa 
ennen kuin osuu sääntöjen määräämäl-
le alueelle.

Estealueet
Vesiesteet nimetään estealueiksi ja 
merkitään joko punaisilla tai keltai-
silla tolpilla. Alueeseen voidaan liittää 
myös hankalasti pelattavat ryteiköt ja 
pitkäheinäiset karheikot. Vapautumi-
nen tapahtuu kuten vastaavan värisis-
tä vesiesteistä. Poikkeuksena punaisen 
estealueen vapautumisvaihtehdoista on 
poistettu vastakkaiselle puolelle yhtä 
kauas pudottaminen.
Pelaaja saa liikuttaa lyöntiä häiritseviä 
irrallisia luonnonhaittoja. Mailan saa 
asettaa maahan ja koskea estealueen 
maapohjaa harjoituslyönnissä.

Pelaaminen hiekkaesteestä
Myös pelaaminen hiekkaesteistä muut-
tuu hieman. Hiekkaesteistäkin saa 
poistaa kaikki pelaamista haittaavat ki-
vet, kävyt, oksat ja puiden lehdet ilman 
rangaistusta. Hiekkaa ei kuitenkaan 
saa mailalla koskettaa ennen lyöntiä. 
Hiekkaesteistä vapautumiseen on tehty 
lisäys. Kun pallo on pelaajan mielestä 
pelaamattomassa paikassa hiekkaes-
teessä, hänellä on uutena vaihtoehto-
na pudottaa pallo pois esteestä kahden 
lyönnin rangaistuksella reiän ja pallon 
sijaintipaikan linjassa taaksepäin.

Poistuvia rangaistuksia
Mikäli pelaaja vahingossa liikuttaa pal-
loaan etsinnän aikana - ei rangaistus-
ta. Kaksoiskosketuksen rangaistus on 
poistettu.

Viheriöllä
Pallon liikuttaminen vahingossa viheri-
öllä - ei rangaistusta.
Jos viheriöltä nostettu ja takaisin pai-
kalleen asetettu pallo liikkuu, olipa 
liikkumisen syynä mikä tahansa (tuuli, 
vesi, pelaaja, ulkopuolinen tekijä), pallo 
asetetaan aina takaisin siihen, mistä se 
lähti liikkeelle. Putattaessa viheriöllä 
olevaa palloa ja pallo osuu reiässä ole-
vaan lipputankoon – ei rangaistusta. Il-
man rangaistusta selviää myös, jos pallo 
osuu vahingossa pelaajaan itseensä tai 
hänen varusteisiinsa tai caddieen.

Pallo alastulojäljessään
Mikäli pelaajan pallo uppoaa omaan 
alastulojälkeensä (muuhun kuin hiek-
kaan) missä tahansa pelialueella (myös 
karheikot ja metsät), saa sen nostaa, 
puhdistaa ja pudottaa välittömästi alas-
tulokohdan takana olevasta pisteestä 
mailanmitan sisälle, ei lähemmäs rei-
kää. Mitattaessa käytetään aina pisintä 
pelaajan bägistä löytyvää mailaa, ei kui-
tenkaan putteria.

Pallon etsintäaika
Palloa saa uusien sääntöjen mukaan et-
siä vain kolme minuuttia. Mikäli pallo 
ei löydy kolmen minuutin kuluessa sii-
tä, kun pelaaja tai hänen caddiensa on 
aloittanut pallon etsinnän, se todetaan 
kadonneeksi. Peliä on jatkettava vara-
pallolla tai mentävä lyömään uusi pallo 
edelliseltä lyöntipaikalta.

Jälkien korjaaminen
Viheriöllä pelaaja voi korjata pallon 
alastulojälkien lisäksi myös kenkien ja 
eläinten jättämät jäljet, lipputangon ai-
heuttamat painaumat ja kentänhoidon 
aiheuttamia vahinkoja.

Seppo Peltola
Tammer-Golfin jäsen

Uudet säännöt astuvat voimaan – 
Mikä muuttuu?
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Aikaa palaa minuuttitolkulla ja suma 
takana seisoo. Hidas pelaaminen tur-
hauttaa, mutta minkäs teet. Golfin iki-
vanhan etiketin mukaan kauimmaise-
na reiästä oleva pelaaja lyö aina ensiksi.

Nyt Euroopan golfliitto ja Suomen 
golfliitto kannustavat nopeampaan pe-
laamiseen Ready Golf -kampanjalla, 
jossa ravistellaan luutuneita käytäntö-
jä kentällä. Sen teemaksi sopisi vaikka 
partiolaisten tunnuslause ”Aina valmii-
na”.

Ready Golfissa esimerkiksi perintei-
sistä ”hunööreistä” ei pidetä lyöntipai-
koilla kiinni, jos se birkun tehnyt pelaa-
ja leijuu muissa maailmoissa, eikä tule 
nopeasti tiille. Nyt myös vanha lohkaisu 
”sinä voit jo avata” on kelpo neuvo 150 
metriä draivaavalle lyhytlyöntiselle, 
jos pitkälyöntinen odottaa 220 metrin 

päässä edellä olevan ryhmän ehtivän 
alta pois. Mutta HUOM! – ei edelleen-
kään lyödä kintuille!

Myös väylällä voidaan perinteistä 
lyöntijärjestystä – kauimpana oleva lyö 
ensin – muuttaa, kunhan pidetään eh-
dottomasti turvallisuudesta kiinni. Ja 
siitä, että tuttuun tapaan seurataan 
myös pelikaverin lyöntejä. Aikaa ei 
säästy, jos kukaan ei näe, mihin kave-
rin pallo lensi. 

Viheriöillä Ready Golfin hengen nou-
dattaminen helpottuu uusien sääntöjen 
mukaan, kun lippu saa olla reiässä pu-
tatessa. Pelaajilla on paremmin aikaa 
valmistautua putteihinsa, kun kenen-
kään ei enää tarvitse seisoa lipun vie-
ressä näyttämässä linjaa kaukaa puttaa-
valle kaverilleen.

Nopeampaa peliä 
partiohengessä

Jos lippu otetaan pois reiästä, ensim-
mäisenä reikään putannut nostaa sen ja 
on valmis laittamaan sen reikään heti, 
kun toiset ovat putanneet.

Pienikin ajan säästö per lyönti lyhen-
tää kierrosta huomattavasti. Jos keski-
määrin 90 lyönnillä kentän kiertävän 
nelihenkisen ryhmän jokainen pelaaja 
nipistää keskimäärin viisi sekuntia per 
lyönti, lyhenee kierros puoli tuntia.

Sovitaanpa siis tänä kesänä ykköstiil-
lä, että pelataan partiohengessä Ready 
Golfia golfin henkeä kunnioittaen. Eli 
vaikka pelataan nopeasti, ollaan kohte-
liaita ja huomaavaisia, katsotaan mihin 
kaveri lyö, etsitään hänen palloaan ja 
lasketaan lyönnit kuten ennenkin.

Are you Ready?

PS. Reikäpeliin Ready Golf ei sovel-
lu, sillä sääntöjen mukaan kauimpana 
oleva lyö aina ensin. Myös esimerkiksi 
lyöntipelikilpailujen mies miestä vas-
taan -tilanteissa pelataan vanhaan ta-
paan.

Pekka Mikkonen

TG:n ladyt Erja Karjanmaa (vas.) ja Taru Västilä harjoituskierroksella, uusi viheriölippusääntö käytössä.

Tuttu tilanne: kolme pelaajaa odottelee 
viheriöllä putteri kädessä, kun neljäs lyö 
bunkkerista greenin yli, haravoi sitten jälkensä 
ja kävelee taas pallolleen. Kun hänen pallonsa 
sitten vihdoin on viheriöllä, otetaan lippu pois 
reiästä ja puttaaminen alkaa.
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Oma Säästöpankki
Hämeenkatu 8, Tampere 

Ideaparkinkatu 4, Lempäälä
omasp.fi

Me palvelemme sinua Tampereella ja Ideaparkissa

Puhelun hinta  0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min 

 
Lähellä ja läsnä  

golffarinkin 
arjessa ja unelmissa

Hoidamme kaikki pankin vaihtoon  
liittyvät asiat puolestasi  

Tervetuloa tyytyväisten  
asiakkaiden pankkiin!

Suora puhelinnumero omalle yhteyshenkilölle

Päätökset nopeasti ja paikallisesti

Kassa- ja käteispalvelua konttorissa joka arkipäivä

Suomalainen pankki

Asiantunteva

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Modernit verkkopalvelut pankkiasiointiin

OmaSp Nykyinen 
pankkini

Tee pikatesti ja  
valitse palveleva pankki

Samppa Harhala
palvelupäällikkö
p. 040 450 1765 

IDEAPARK

Tuomo Helavirta
rahoituspäällikkö
p. 040 533 1100

Thomas Nyholm
palveluneuvoja
p. 040 450 1766

Minna Kärkkäinen
yritysasiantuntija

020 758 2553

Anneli Honkanen 
palveluneuvoja
020 758 2595

Kristiina Långvik-Mattila 
palveluneuvoja 
 020 758 2654

Simo Hulkko 
talousasiantuntija

020 758 2594

Matti Aro
konttorinjohtaja

040 179 1361 
TAMPERE

Sini Koivisto
palveluneuvoja
p. 040 705 7849

Pekko Hakola
palveluneuvoja
p. 040 548 7260

Jani Taskinen 
palveluneuvoja
020 758 2214

Riina Korpilahti 
palveluneuvoja
020 758 2605

Suvi Hokkanen 
palveluneuvoja
020 758 2590

Ilkka Joensivu
asiakkuuspäällikkö

020 758 2786



– Muutosten tarkoitus on nostaa kiso-
jen arvostusta, sanoo toiminnanjohtaja 
Markus Junni. 

Ravintola- ja klubitoimikunta järjes-
tää lauantai-iltana 17.8. mestaruusjuh-
lat, jolloin palkitaan kaikkien sarjojen 
parhaat pelaajat. Lisäksi ruokailu buf-
fet-pöydästä ja hauskaa yhdessä juhli-
mista.

Taistelun mestaruuksista aloittavat 
yli 60-vuotiaat seniorit, jotka pelaavat 
maanantaina ja tiistaina 12.–13. elo-
kuuta.

– Seniorit pelaavat ikäkausimes-
taruuksista, eli mukana ovat kaikki 
miesten ja naisten sarjat viiden vuoden 
porrastuksella, jos sarjaan saadaan vä-
hintään yhdeksän osanottajaa, kertoo 
Junni.

Mestisten toinen osa pelataan per-
jantaina ja lauantaina 16.–17. elokuuta. 
Sarjat ovat miesten ja naisten yleinen 
sarja sekä miesten ja naisten yleinen 
seniorimestaruus.

Miksi senioreilla on kaksi kisaa?

– Jälkimmäisessä kisassa ratkotaan 
se, kuka on seuran paras seniori ikään 

katsomatta. Sillä ei ole merkitystä olet-
ko 50- vai 71-vuotias, parhaan tuloksen 
pelannut on mestari, sanoo Junni.

Eli on täysin mahdollista, että joku yli 
60-vuotias seniori voi voittaa kaksikin 
mestaruutta.

Miehillä cut
Miesten yleisen sarjan mestaruus rat-

kotaan valkoiselta tiiltä 54 reiän kisalla, 
eli lauantaina pelataan kaksi kierrosta. 
Viimeiselle kierrokselle pääsee 15 pa-
rasta pelaajaa.

Junioreille ei ole nyt omia sarjoja. 
Junnin mukaan ne eivät parhaita junio-
reita kiinnosta.

– He haluavat pelata yleisen sarjan 
mestaruudesta ja esimerkiksi viime 
vuonna yleisen sarjan kärkikolmikko 
oli junnuja.

Junnin mukaan alle 15-vuotiaille vä-
hemmän pelanneille junioreille aiotaan 
järjestää yksipäiväinen mestaruustur-
naus myöhemmin kesällä. Sen päivä-
määrää ei kuitenkaan ole vielä lyöty 
lukkoon.

SM-reikäpeli
Kesän pääkilpailu Ruotulassa on 

50-vuotiaiden SM-reikäpeli, joka pela-
taan viikko mestaruuskilpailujen jäl-
keen 23.–25. elokuuta. Miehet pelaavat 
perjantaista sunnuntaihin, naiset lau-
antaina ja sunnuntaina.

Pekka Mikkonen

Iltajuhla huipentaa 
mestaruuskilpailut

KAUDEN KILPAILUJA

 9.6.  Naisten sunnuntai
 20.6. Juhannuskilpailu
 20.7. Gentleman Cup
 27.7.  Tampereen Lihajaloste 
  scramble, 
  70-vuotisjuhlakilpailu
 31.7. Sponsori Cup
 12.–13.8. Seniorien +60 
  mestaruuskilpailut
 16.–17.8. Seuran 
  mestaruuskilpailut
 23.–25.8. Seniorien M50 & N50 
  reikäpelin SM-kilpailut
 1.9.  Honda Open
 12.10.  Kauden päättäjäiskisa

Kilpailukalenteri 
kokonaisuudessaan seuran 

kotisivuilla.

Tammer-Golfin mestaruuskilpailut kokevat 
tänä kesänä melkoisen muutoksen. Kisat 
pelataan kahdessa osassa ja ne huipentuvat 
juhlalliseen palkintojenjakoon.
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VERA MIETTUNEN
”Olen Vera ja nyt neljättä kesääni caddiemaster hommissa. Ensimmäiset kaksi 
vuotta vietin Tuusulan golfklubilla, kunnes muutin Tampereelle bioteknologian 
opiskelujen perässä. Odotan innolla uutta kautta taas teidän kanssanne.”

EEVA LESKINEN
”Olen Eeva ja uusi kasvo täällä Tammerissa tänä kesänä. Kotoisin olen Kuopiosta 
ja golfia olen harrastanut säännöllisen epäsäännöllisesti juniori-iästä saakka. 
Pari kesää olen ehtinyt myös työskentelemään caddiemasterina kotiseudulla. 
Tampereelle muutin opiskeluiden perässä ja tällä hetkellä opiskelenkin kolmatta 
vuotta kasvatustiedettä Tampereen yliopistossa.”

LAURA HYÖNÄ
”Olen Laura ja tämä on toinen kesäni Tammer-Golfilla ja kolmas kesäni caddie-
masterina. Valmistuin toissa vuonna matkailualalta ja olen talvet toiminut matka-
oppaana Alpeilla.”

Esittelyssä caddiemasterit



Tässä siitä yksi todiste. Toissa vuonna 
Pekka pelasi Tuusulassa senioritourin 
kisassa 75-vuotiaana tuloksen 72, eli 
kolme lyöntiä alle ikänsä. Jenkeissä on 
laskettu, että tuon tempun onnistumis-
prosentti on 0,0000089!

Ei siis mitään tusinatavaraa. Oman 
ikänsä pelaaminen nostaa Tolvasen Pe-
kan harvojen ja valittujen joukkoon.

USA:ssa näistä ihmetempuista pide-
tään tietysti tarkkaa kirjaa. PGA-mes-
taruusturnauksen 1944 voittanut Bob 
Hamilton on pelannut ikänsä nuorem-
pana kuin kukaan muu, jo 59-vuo-
tiaana 1975. John Powell taas pelasi 
2017 seniorien PGA-alueturnauksessa 
86-vuotiaana tuloksen 64, peräti 22 alle 
ikänsä. Ennätys sekin.

Ehkä huimin ennätys on kuitenkin 
vuonna 2011 95-vuotiaana kuolleella 
minnesotalaisella T. Edison Smithillä, 
joka ehti kuulema pelata ikänsä usko-
mattomat 3359 kertaa. Paljon muuta 
tuskin sitten ehtikään…

Smithin lukemiin Pekka ei taida yl-
tää, mutta saattaapa hyvinkin pelata 
ikänsä vielä muutaman kerran uudes-
taan. Kas, kun homma helpottuu joka 

Mitalirohmu Pekka Tolvanen kuuluu 
harvojen ja valittujen joukkoon
Kyllähän se Tammerissa tiedetään, että Pekka 
Tolvanen ei ole mikään tavallinen tuuppari – 
siis sellainen, joita mahtuu 12 tusinaan.

Pekka Tolvanen puttaa omintakeisella tyylillään niin tarkasti, että hän on 
kärkikahinoissa joka kesä seniorikisoissa.
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vuosi lyönnillä, eikä vaadi tällä kaudella 
kuin tuloksen 78.

Mitalirohmu
Sekin Tammerissa tiedetään, että 

Pekka on aina käsi ojossa ensimmäise-
nä, kun kisoissa jaetaan palkintoja.

Pekka on rohmunnut muistinsa mu-
kaan yli kymmenen TG:n seniorimes-
taruutta ja aikoo arvatenkin jatkaa sa-
maan malliin tänä kesänä. SM-tasolla 
Pekalla on reikäpelistä kolme mesta-
ruutta ja yksi hopea, TG:n joukkueessa 
kaksi SM-kultaa ja neljä hopeaa.

Tolvanen on TG:n kautta aikain 
menestynein senioripelaaja. Eipä siis 
ihme, että hän on ollut vakiokasvo seni-
orien maajoukkueissakin, takana ovat 
jo kymmenet EM-kisat.

Pekka Tolvanen on kilpailija henkeen 
ja vereen. Parhaimmillaan hän sanoo 
olevansa reikäpelissä.

– Olen monesti johtanut SM-kisaa 
lyöntipelissäkin, mutta olen vähän peh-
meä siinä. Kun tulee yksi katastrofirei-
kä, niin paniikki on valmis. Reikäpe-
lissä kun sössii, niin häviää vain yhden 
reiän. Se sopii minulle erinomaisesti ja 
mitä keljumpi kaveri on vastassa, sitä 
varmemmin hän häviää, nauraa Tolva-
nen.

Vinkki siis kaikille. Jutelkaa Pekalle 
mukavia, jos joudutte reikäpelissä vas-
takkain. Vaikka tuskinpa sekään aut-
taa…

Polvivaivoja
Hauholla 1941 syntyneen Pekka Tol-

vasen juuret ovat Kannaksella, josta 
perhe joutui evakkoon parikin kertaa. 
Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kangasalla, 
luki kemistiksi Helsingissä ja kotiutui 
Tampereelle 1975.

Monipuolisesti nuorena liikkuneen 
Tolvasen yleisurheilu loppui 16-vuo-
tiaana polvivammaan, jonka jälkeen 
hän pelasi tennistä ja keilasi ”hampaat 
irvessä”. Sitten tulivat kuvioihin hevos-
voimat.

– Minä harrastin raviurheiluakin pa-
rikymmentä vuotta. Minulla oli kuusi 
hevosta ja ajoin noin 160–170 kisastart-
tia. Olin varmaan aika huono kuski, 
mutta nautin ravikisoista suunnatto-
masti.

Kun himokilpailija tutustui sitten gol-
fiin 1988, se oli menoa kerrasta.

– Olisin varmasti harjoitellut kovaa, 
mutta se ei ollut mahdollista, kun Tam-
merissa ei ollut silloin harjoituspaikko-
ja. En ottanut tuntejakaan, olen ollut 

sellainen oman tieni kulkija. Vasta vii-
me vuosina olen huomannut noilla mei-
dän ammattiopettajien Karin ja Esan 
reissuilla, etten tiedä golfista mitään, 
virnuaa parhaimmillaan tasoituksella 
4,4 pelannut Pekka.

Eipä tuo näytä menoa haitanneen. 
Enemmänkin Tolvasen golfia ovat hai-
tanneet polvivaivat, joiden vuoksi hä-
nen lyöntityylinsäkin on omintakeinen. 
Lyönti lähtee käsillä.

– Vasen polveni oli niin huonossa 
kunnossa, että sen leikannut lääkäri ei 
ollut kuulema koskaan nähnyt sellais-
ta. Niinpä en pystynyt lyödessä yhtään 
varaamaan siihen, vaan löin pelkästään 
takajalalta.

Polven leikkaus 2004 helpotti hetken, 
sitten alkoi vihoitella toinen. Vaan eipä 
sekään pystynyt Pekkaa pysäyttämään. 
Mies ontui ja veti kaksin käsin buranaa.

– Pelasin seuran mestaruuskisoissa 
65-vuotiaissa ja söin 3700 milligram-
maa särkylääkettä. Voitin silti vissiin 

parillakymmenellä lyönnillä. Kun se 
toinenkin polvi sitten leikattiin 2012, 
peli helpottui erittäin paljon.

Maalissa hauskaa
Tyylistä viis, golfissakin menestys on 

kiinni korvien välistä. Tolvasen Pekka 
on erittäin tarkka pelaaja, joka ei ken-
tällä lepsuile.

– Jos minä teen jotain, teen sen aina 
mahdollisimmaan hyvin. Se on perus-
luonteeni ja se sopii hyvin tähän golfiin-
kin.

Toinen syy menestykseen on sammu-
maton intohimo kilpailemiseen.

– Jotkut sanovat menevänsä pitämään 
kentälle hauskaa. Minä en. Kun ollaan 
kisoissa, minä pelaan aina tosissani. 
Mutta sitten, kun tullaan maaliin, sit-
ten minulla on yleensä todella hauskaa.

Pekka Mikkonen

Pekka Tolvanen hurahti golfiin reilut 30 vuotta sitten ja on edelleen 
intohimoinen kilpailija
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Kausi aloitettiin 4.5. talkoilla, joiden 
jälkeen pelattiin talkookilpailu. Viik-
kokilpailuissa palataan viime vuoden 
– ei pelkästään positiivista palautetta 
saaneen – kokeilun jälkeen aiempien 
vuosien käytäntöön: henkilökohtaisia 
viikkokilpailuja on 13 ja niistä koko-
naiskilpailun tuloksiin lasketaan kun-
kin pelaajan osalta kuusi parasta kil-
pailua. Maanantaina 13.5. järjestetyn 
”varaslähtökisan” tuloksia ei lasketa 
kokonaiskilpailuun. Viikkokilpailujen 
ohessa pelataan kolme erikoiskilpailua 
(sokko-, pöödi- ja puttikilpailu). OmaSp 
Senior Open pelataan 11.7.

Henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi 
pelataan nelihenkisin joukkuein Best 
Ball (8.7.), jossa joukkueen tulokseen 
lasketaan kahden pelaajan paras pb-tu-
los kultakin reiältä, sekä kauden ava-
jais- ja päättäjäiskilpailut, molemmat 
scramble-muotoisina.  Jo perinteinen 
parikilpailuna pelattava seniorien ju-
hannuskisa järjestetään torstaina 20.6. 
ja tapahtuman osallistumismaksujen 

(15 €/pelaaja) tuotto päätettiin ohjata 
seuran junioreille. 

Tälle vuodelle suunnitellaan myös 
seuran sisäisen juniori-seniori–Ryder 
Cupin järjestämistä yhteistyössä senio-
ri- ja junioritoimikuntien kesken. Seni-
orit ottavat vastuun järjestelyistä, jos ju-
nioreilta saadaan kisalle vihreää valoa. 

Kalafornia ja Muurame 
kutsuvat

Senioritoimikunta järjestää tule-
vana kesänä kaksi pelimatkaa, joista 
Kalafornia Golfiin Poriin reissataan 
maanantaina 10.6.2019 ( jolloin ei ole 
viikkokilpailua). Kalaforniassa käyneet 
muistanevat kentän profiilin olevan 
varsin tasainen, joten toiseksi vierai-
lukohteeksi suunnitellaan keskiarvon 
säilyttämiseksi vähemmän tasaista 
Muuramen kenttää. Muurameen on 
tarkoitus matkustaa perjantaina 2.8. 
Matkoille osallistumista voi suositel-
la lämpimästi, uusista ja puolitutuista 

ihmisistä tulee hyviä tuttavia. Seniori-
toimikunta tukee matkoja rajallisesta 
budjetistaan. Tarkkailkaa ilmoitustau-
luja ja seuran web-sivuja, niin ette jää 
rannalle! 

Mestaruuskilpailuihin 
muutoksia

Senioreilla on tänä kesänä ikiomat 
mestaruuskilpailut sarjoista M60 ja 
N60 ylöspäin. Kilpailut pelataan kak-
sipäiväisenä maanantaina ja tiistaina 
12.–13.8. ja kunkin sarjan paras pelaaja 
palkitaan. Sarjat M50 ja N50 ratkotaan 
seuraavassa viikonvaihteessa 16.–17.8. 
seuran mestaruuskilpailujen yhteydes-
sä ja kyseisten sarjojen mestarit ovat 
myös seuran seniorimestareita. Seni-
orimestaruudesta voivat tietysti kisata 
nuorempiaan vastaan myös seniorien 
erillisiin mestaruuskilpailuihin osallis-
tuneet.

Reikäpelimestaruuskilpailu, match 
cup ja greensome match cup pelataan 

Lääkettä seniorien 
vapaa-ajan ongelmiin
Kevät tulee keikkuen ja seniorien toimintasuunnitelma kuluvalle 
kaudelle paketissa. Mukana suunnitelmassa ovat perinteisesti viikko- 
ja erikoiskilpailut, pari pelimatkaa, seuraotteluja, mestaruuskisat, 
reikäpelit, joukkuekisat. Seniorien aika kuluu mukavasti golfin parissa 
tälläkin kaudella – erilaisia tapahtumia on kymmeniä.

Pelimatkoja ja teatteria 2019
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vanhaan tapaan. Ilmoittautumisaika 
näihin kilpailuihin päättyy toukokuun 
lopussa.

Seuraotteluissa 
puolustettavaa

TG:n joukkue voitti viime kaudella 
sekä seniorien GPi–LGV–NRG–TG -ne-
liseuraottelun että Tawast Golfissa pela-
tun 10-seuran ottelun, jälkimmäisen jo 
toisen kerran peräkkäin, joten puolus-
tettavaa on. Heti TG:n mestaruuskiso-
jen jälkeen pelattavaa neliseuraottelua 
isännöi tänä vuonna LGV, joten haastei-
ta on odottavissa. 10-seuran ottelu pe-
lataan Koski-Golfissa syyskuun alussa.

Uutena tapahtumana kokeillaan tänä 
vuonna toukokuun lopussa 15-henkisin 
joukkuein pelattavaa Pirkanmaan Seni-
origolfareiden Ryder Cup -kilpailua, jo-
hon osallistuvat seurat ovat samat kuin 
perinteisessäkin neliseuraottelussa. Pe-
limuoto on reikäpeli scr ja sarjat M50, 
N50, M60, M70, M75; kussakin sarjassa 
on siis kolme pelaajaa seuraa kohti. TG 
on saanut kunnian olla ensimmäisen 
kisan järjestäjä.

Eikä tässä vielä kaikki
Seniorien koko ohjelma selviää tapah-

tumakalenterista, johon kannattaa tu-
tustua hyvissä ajoin. Ilmoitustauluilta 
ja nettisivuilta selviävät ajankohtaiset 
suunnitelmat. Lisäksi seuran kilpailu-
kalenterissa on tarjolla lukuisia avoimia 
kilpailuja ja muissa seuroissa vieraile-
minen on aina avartavaa.

Senioritoimikunta kannustaa myös 
tutustumaan rohkeasti uusiin jäseniin 

ja seuran vieraisiin. Yksi parhaista ta-
voista tällaisessa on lähteä rohkeasti 
mukaan kierrokselle.

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

Markku Antikainen
Senioritoimikunta

Seniorien kilpailukausi alkoi neljän hengen scramble-kisalla, jossa oli 
16 joukkuetta.

Pelimatkoja ja teatteria 2019

10.6. PELIMATKA KALAFORNIAN GOLF-
KENTÄLLE PORIIN
Matkanjärjestäjänä Senioritoimikunta
www.tammer-golf.fi / toimikunnat / 
senioritoimikunta

2.8. PELIMATKA MUURAME GOLFIIN
Matkanjärjestäjänä Senioritoimikunta
www.tammer-golf.fi / toimikunnat / 
senioritoimikunta

26.-29.8. SUUNNITELTU PELIMATKA 
BALTIAAN
Matkanjärjestäjänä Ravintola- ja klubitoimikunta

Golfarin peruspaketti:
- Bussikuljetukset Tampereelta ja laivamatkat.
- Hotelliyöt aamiaisineen.
- Green feet
  Suunnitelmassa kenttävaihtoehtoja: Uusi Jurmalan
  golfkenttä, Ozo Golf, Pärnu Bay, Niitvälja Golf.

Seuralaisen peruspaketti:
- Bussikuljetukset Tampereelta ja laivamatkat.
- Hotelliyöt aamiaisineen.

Pelimatka toteutetaan, mikäli osallistujia on 40 
henkilöä. Tarkka matkaohjelma, josta selviävät 
kentät, matkan hinta ja ilmoittautuminen, julkaistaan 

Tammer-Golfin kotisivuilla 15.6.2019 mennessä www.
tammer-golf.fi. 

Matkanjohtajana toimii 
Pirjo Hallamaa 040 5258420 / pirnet@kolumbus.fi

24.11. KULTTUURISYKSYYN SISÄLTYY 
SEMMAREIDEN 30-VUOTISKONSERTTI  
Tampere-talo, iso Sali, klo 15.  

Semmarit World Tour 30-vuotisjuhlakonsertti johdattaa 
kuulijansa elämysmatkalle Semmareiden maailmaan! 
Seminaarinmäen ikinuorukaiset ovat luoneet omaa 
musiikkiaan ja kehittäneet hulvatonta lavashowtaan jo 
kolmekymmentä vuotta. Miesjoukko juhlistaa pitkää 
uraansa mittavalla konserttikiertueella. Kesto noin 2 
tuntia, sisältää väliajan.

Lipun hinta on 40 € / kpl.

Omakustanteinen yhteisruokailu Tampere-talossa, 
ruokavaihtoehdot ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset: 
Tarja Kankainen: kankainen.tarja6@gmail.com tai 
050 562 0862

Ilmoita myös, osallistutko yhteisruokailuun.
Järjestäjänä Ravintola- ja klubitoimikunta

TERVETULOA !
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Tutustumista kentällä
etenemiseen.

Omat ryhmät eri ikäisille
lapsille.

GOLFIA
JUNIOREILLE

TAMMER-GOLFISSA JOKAINEN JUNIORI PÄÄSEE
HARJOITTELEMAAN OMIA TAVOITTEITA,

KOKEMUSTA JA TAITOTASOA VASTAAVASSA
RYHMÄSSÄ.

 
ALOITTELEVIEN LASTEN RYHMÄSSÄ EI  ALUKSI

TARVITSE EDES OMIA VÄLINEITÄ,  NE SAA
TARVITTAESSA LAINAKSI MEILTÄ

 
GOLFHARJOITUSTEN LISÄKSI ON MAHDOLLISUUS

OSALLISTUA SPORTTITUNNEILLE JA PELI-
ILTOIHIN ILMAN ERILLISTÄ MAKSUA.

1 kerta viikossa:
golfharjoitus 1 tunti
Ikäryhmät 7-10 v. ja

11-13 v.
Kesän ajan koulujen
alkuun saakka 79€

STARTTIRYHMÄ
VASTA-ALKAJILLE

KEHITYSRYHMÄ 1
Tasoitus 54 tai

vähän kokemusta
omaaville

1 kerta viikossa:
golfharjoitus 1 tunti
Ikäryhmät 9-11 v. ja

12-14 v.
Toukokuun lopusta
koulujen alkuun 79€

Tasoitus alle 54
1 kerta viikossa

golfharjoitus 1,5h
12-18 - vuotiaille

Toukokuusta syyskuun
loppuun 199€

KEHITYSRYHMÄ 2

Liikunnan ohjaajan vetämät
yleisliikuntatunnit.

Omat ryhmät eri ikäisille
lapsille.

SPORTTITUNNIT

PELI-ILLAT

Alle 16 - vuotiaille.
Mielenkiintoisia
lähipelirasteja.

Kaikille avoin, ei vaadi
ennakkoilmoittautumista.

LÄHIPELI-ILLAT

toimisto@tammer-golf.fi 050 441 9420
esa.lehti75@gmail.com 0400 196 171

Ilmoittautuminen osoitteessa
www.tammer-golf.fi/juniorit



Peruskurssit 2019

Hinta  169 €
Opiskelijat  100 €
16-21 vuotiaat  100 €

Aikataulu pääsääntöisin:

Maanantai klo 18.00-21.00
Tiistai klo 18.00-21.00

Iltapelioikeus 2vk ->

Kertaus seuraavan viikon maanantai klo 19.00-21.00

Viikonloppukurssilla eri aikataulu

Kurssiaikataulut 2019 löytyvät:

www.tammer-golf.fi / opetus

Kokonaispaketti sisältää:

- Kokeneet PGA ammattiopettajat
- Pieni oppilas-opettaja suhde, max 8 hlö
- Iltapelioikeus Tammer Golfin kentälle 
 2vk klo 19.00->
- Lisäksi 2 tuntia kapteenin ilta eli 
 yhteensä 10 tuntia ohjattua toimintaa

- Välineet kurssilla sekä omatoimisessa harjoittelussa
- Greencardin suoritus
- Kurssin käyneillä on mahdollisuus ostaa loppuvuoden 
 rajoittamaton  pelikausikortti seuraavasti:

 Touko - kesäkuusta   250€
 Heinä - elokuusta  150€
 Syyskuusta   100€

PGA Pro Esa Lehti
+358400 196 171

esa.lehti75@gmail.com

PGA Pro Kari Järvenpää
+358 50 517 5558
kari@futuregolf.fi

Junioreiden lähipelikisat 

Tammer-Golfin suositut junioreiden 
lähipelikisat ovat loistava tapa tutustua 
golfiin.

Osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä, green cardia, 
eikä ilmoittautumista etukäteen.

Tapahtuma on tarkoitettu aloitteleville harrastajille, alle 
12-vuotiaille tytöille ja pojille, alaikärajaa ei ole.

Lähipelikisassa käydään läpi 9 lähipelirastia, omia mailoja 
ei tarvitse olla.

Jokaisessa kisassa on luvassa palkintoja parhaiten 
onnistuneille, kannustaneille ja onnettaren suosimille. 

Kauden lopussa palkitaan kesän aikana eniten pisteitä 
keränneet juniorit.

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. 

Tervetuloa mukaan!

Lähipelikisapäivät KESKIVIIKKOISIN klo 18-19.30
Keskiviikot 5.6., 19.6., 3.7., 7.8., 21.8. ja 11.9.
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LASTEN LIIKUNTALEIRI 3.-7.6.2019  7-12-vuotiaille
 
Kiinnostaako sinua kokeilla uusia juttuja, pelailla ja kisailla kavereiden kanssa tai tutustua 
uusiin tyyppeihin? Jos vastasit kyllä, täräytä kesäloma käyntiin kesän parhaalla liikuntaleirillä!

Teho Sport -leirillä leikitään, pelaillaan, ulkoillaan ja kokeillaan uusia lajeja Tammer-Golfin 
klubilla ja sen ympäristössä.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu Tammer-Golfin sivuilla osoitteessa www.tammer-golf.fi/tehosport

Ilmoittautuminen 27.5 mennessä.
Hinta 129e/lapsi
 
Lisätietoa:
www.tammer-golf.fi/tehosport
Vastuuohjaaja Iida-Maria Tikakoski
iida.tikakoski@gmail.com
040 748 7403

LASTEN TEHO SPORT -

LIIKUNTALEIRI 

3-7.6.

www.tammer-golf.fi

Ravintolassa ja kioskilla palvelevat Olli-Pekka Miettinen, Liina Kainulainen, Evi Kulmala ja Ville Ruoho, sekä
Eerika Korhonen, Sissi Miettinen ja Anniina Korhonen.

Ruotu tarjoaa 
herkullisia vaihtoehtoja

Ravintola Ruotu palvelee taas asiak-
kaitaan iloisin mielin aamusta iltaan. 
Keittiöstä vastaavat tänäkin kesänä 
Oku, Anne ja Liina, sekä tiskin takaa 
löytyvät Sissi ja Eerika.

Tänä vuonna ruokalistaltamme löy-
tyy viime vuoden tapaa herkullisia 
burgereita suoraan keittiöstä, sekä tie-
tenkin lounasta arkisin. Tavallisen ar-
kilounaan lisäksi Ruotu on päättänyt 
panostaa salaattipöytään, jota on myös 
mahdollista ostaa omana lounaskoko-
naisuutenaan.

Uutuutta listaan tuo kuukausittain 
vaihtuva ”tee se itse” -lista, jossa Ruo-
dun asiakkaat saavat valita senhetkisen 
listan pääraaka-aineista koottavaksi sa-
laatin, lämpimän leivän tai burgerin.

Uusi konsepti on rakennettu tuomaan 
mukavaa vaihtelua ruokavalikoimaan 
kausituotteita sopivasti hyödyntämällä, 
sekä lisäämään toivottua monipuoli-
suutta ja raikkautta ruoka-annoksiin.

Tänä kesänä Ruodun listalta löytyvät 
myös tamperelaisten kestoherkku sii-
vet, ristikkoperunat, aurajuustodippiä 
unohtamatta.

Tammer-Golfilla asiakaslähtöisyys 
on tärkeää, minkä vuoksi Ruotu haluaa 
tarjota parasta mahdollista palvelua 
sekä tietenkin herkullisia makuelämyk-
siä jokaiselle. Tervetulleita ovat kaikki, 
niin golfin pelaajat kuin muutkin.

Liina Kainulainen
Anne Piri

Tervetuloa ruokailemaan Ravintola 
Ruotuun!
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LASTEN LIIKUNTALEIRI 3.-7.6.2019  7-12-vuotiaille
 
Kiinnostaako sinua kokeilla uusia juttuja, pelailla ja kisailla kavereiden kanssa tai tutustua 
uusiin tyyppeihin? Jos vastasit kyllä, täräytä kesäloma käyntiin kesän parhaalla liikuntaleirillä!

Teho Sport -leirillä leikitään, pelaillaan, ulkoillaan ja kokeillaan uusia lajeja Tammer-Golfin 
klubilla ja sen ympäristössä.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu Tammer-Golfin sivuilla osoitteessa www.tammer-golf.fi/tehosport

Ilmoittautuminen 27.5 mennessä.
Hinta 129e/lapsi
 
Lisätietoa:
www.tammer-golf.fi/tehosport
Vastuuohjaaja Iida-Maria Tikakoski
iida.tikakoski@gmail.com
040 748 7403

LASTEN TEHO SPORT -

LIIKUNTALEIRI 

3-7.6.

www.tammer-golf.fi



Tammer-Golfin yhteistyökumppanit


