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Ari Nikkilä uutena hallitukseen
Tammer-Golfin hallitus sai aimo annoksen kiinteistö- ja talousasioiden 
tuntemusta lisää, kun marraskuun syyskokous valitsi erovuoroisen Ville 
Saarimäen tilalle Ari Nikkilän.

Muuten hal l itus jatkaa ent isessä 
kokoonpanossa, si l lä erovuorossa ol-
lut Juhani Fält valitti in jatkamaan. 
Hallituksen puheenjohtaja on Seppo 
Blomqvist, jäseninä jatkavat Niina 
Puronurmi, Janne Salonen, Pekka 
Suikki ja Leena Taivalsaari. Halli-
tuksen sihteerinä toimii seuran toimin-
nanjohtaja Markus Junni.

Elokuussa OP Koti Pirkanmaan toi-
mitusjohtajan tehtävästä eläköitynyt 
Ari Nikkilä on Tammer-Golfissa paluu-
muuttaja.

– Li ity in Tammer-Golf i in vuonna 
1995, mutta siirryin sitten Golf Pirk-
kalaan lähinnä sen vuoksi, että työ-
paikkani osti sieltä yritysosakkeen. En 
tykännyt Pirkkalasta pätkääkään, enkä 
juurikaan pelannut siellä.

Paluu Tammeriin oli Nikkilälle help-
po valinta.

– Kun asumme tuossa 700–800 met-
rin päässä klubitalosta, niin tämä tun-
tuu tietysti kotoisammalta, ja kun jäin 
eläkkeelle, niin päätin, että nyt alan 

pelaamaan. Liitytti in vaimon kanssa 
seuraan ja tulemme nyt hyvillä mielin 
takaisin, kertoo Nikkilä.

Nikkilä on tehnyt uransa kiinteistö-
bisneksessä, joten hänen asiantunte-
muksensa on kullanarvoista, kun Tam-
mer-Golf vie eteenpäin uuden kentän 
rakentamishanketta.

– On hieno asia, että kenttä saa jäädä 
tähän, sijainti on erinomainen. Alue ke-
hittyy ja on hienoa olla mukana. Yhteis-
työ rakennusliikkeiden kanssa on omaa 
aluettani ja olen tehnyt pitkään töitä 
asuntorakentamisen ja -kaupan kanssa.

Nikkilä vahvistaa myös seuran ta-
lousosaamista. OP Koti Pirkanmaa teki 
vuonna 2018 historiansa parhaan tu-
loksen.

– Entisen elämän puolella piti pitää 
euroista huolta. Kun osakeyhtiöillä on 
omat vaatimuksensa, niin tulosta piti 
tehdä. Onneksi meillä oli niin hyvä po-
rukka, että saatiin tuloksia aikaiseksi. 
Täällähän on hallituksessa myös vank-
kaa talousosaamista, mutta haluan tuo-

da oman osaamiseni muitten rinnalle ja 
toivottavasti sillä on sitten oma merki-
tyksensä, Ari Nikkilä sanoo.

Jäsenmaksut ennallaan
Syyskokous hyväksyi vuoden 2020 

toimintasuunnitelman, talousarvioesi-
tyksen sekä jäsenmaksut.

Jäsenmaksu aikuisilta on esityksen 
mukaan 98 euroa, alle 21-vuotiailta 58 
euroa. Liittymismaksua ei ole. Seurassa 
on 1666 jäsentä, joista viisi kunniajä-
sentä.

Lainoja lyhennetään 2020 suunnitel-
mien mukaan 30 000 euroa.

Tammer-Golf isännöi ensi vuonna 
miesten ja naisten reikäpelin SM-kiso-
ja.

Kalustohankinnoista merkittävimmät 
ovat Procore-ilmastointikone ja kolme 
Club Car -golfautoa.

Pekka Mikkonen
Kuva: Eeva Tamminen

Hallitus 2020

Hallitus 2020, vasemmalta Ari Nikkilä, Juhani Fält, Seppo Blomqvist,
Niina Puronurmi, Leena Taivalsaari, Janne Salonen. Kuvasta puuttuu Pekka Suikki.
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Tammer-Golfin koti  
säilyy Ruotulassa
Pirkkalaan? Teiskoon? Huitsin Nevadaan?  
Ei, vaan Ruotulaan!

Epävarmuus Tammer-Golfin kentän 
kohtalosta häipyi viimein, kun kaupun-
ki linjasi, että uutta pelipaikkaa aletaan 
rakentaa nykyisille sijoille Ruotulaan. 
Kysymysmerkkejä hankkeessa on vielä 
paljon ja niitä TG käy oikomaan yhteis-
työssä kaupungin kanssa.

Pelit jatkuvat siis nykyisellä kentällä 
vielä muutaman vuoden.

– Tilanteen voi k iteyttää parhaiten 
niin, että kävi miten kävi, ainakaan 
seuraavaan 2–3 vuoteen vanhalle ken-
tälle ei tapahdu yhtään mitään, sanoo 
seuran toiminnanjohtaja Markus Jun-
ni.

Tammer-Golf kaavailee Ruotulaan 
monipuolista ulkoilu- ja virkistyskes-
kusta, jonka yhtenä osana golfkenttä 
olisi.

– Ensimmäisessä vaiheessa tehdään 
kentän alustava reititys ja kustannus-
arvio: missä kulkevat väylät, missä on 
klubitalo, missä harjoitusalueet, missä 
frisbeegolf, missä latupohjat ja luon-
topolut. Eli kaikki mahdollinen, mitä 
alueelle kaavaillaan. Olemme työstä-
neet kokonaisvaltaista suunnitelmaa 
siitä, mitä Ruotulassa tapahtuu seuraa-
van kymmenen vuoden aikana, sanoo 
Junni.

Kentän uudet väylät on suunniteltu 
rakennettavaksi Alasjärven takana si-
jaitseville vanhoille pellonpohjille.

Kenttä uusiksi
Kaupungin suunnitelmien mukaan 

raitiotien l injaus kulkee Teiskontien 
vartta ja nykyisen kentän alueelle nou-

see noin 3000–6000 asukkaan asuina-
lue Junnin mukaan rakentaminen vie 
kentän alueesta noin puolet.

– Teoriassa väylät 13–18 voisivat jää-
dä uudelle kentälle, samoin huoltohal-
li. Uuden hallin rakentaminen olisi iso 
kustannuskysymys, joten vuonna 2006 
rakennettua hallia ei ole mitään järkeä 
lähteä siirtämään.

Vaikka osa nykyisen kentän aluees-
ta jäisi käyttöön, kenttä rakennetaan 
uusiksi.

– Moni ajattelee, että tämä on ken-
tän peruskorjaus tai osittainen siirto. 
Ei ole, kenttä rakennetaan kokonaan 
uusiksi. Jos vanhasta kentästä jätetään 
käyttöön vaikka neljä väylää ja raken-
netaan 16 uutta, niin se ei toimi. Se on 
kuin laittaisi eriparikengät jalkaan.

Suunnitteilla laadukas perhe- ja kilpakenttä
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Jotkut väylät saattavat toki jäädä lä-
hes nykyiselleen.

– Sanotaan vaikka, että hieno väylä 
13 ei ehkä hirveästi muuttuisi, mutta 
greenialue rakennettaisi in kokonaan 
uusiksi ja väylä reit itettä isi in ehkä 
enemmän oikealle.

Tammer-Golf lähtee siitä, että pelaa-
minen jatkuu keskeytyksettä rakenta-
misvaiheen aikana.

– Tahtotila on, että golf ja frisbeegolf 
pystyvät toimimaan tällä alueella koko 
rakennusprosessin ajan, eli meillä on 
18 reiän kenttä käytössä. Joudumme 
ehkä rakentamaan väliaikaisia greene-
jä ja lyhentämään joitakin väyliä, mutta 
pystymme toimimaan nykyisellä alueel-
la, sanoo Junni.

Perhekenttä, 
kilpakenttä

Golfkentän rakentaminen maksaa 
pyöreästi 4–8 miljoonaa euroa. Tam-
mer-Golf haluaa rakentaa huipputasoi-
sen kentän, joka sopii niin lapsiperheil-
le kuin parhaille kilpapelaajille.

– Käytännössä se tarkoittaa, että 
etummaiset lyöntipaikat ovat tarpeeksi 
lähellä lapsille ja vaikka iäkkäämmille 
pelaajille ja takatiit taas tarpeeksi kau-
kana huippupelaajille, sanoo Junni.

Myös uuden kentän greenien pitää 
olla tarpeeksi isot, jotta niihin saadaan 
tarpeeksi erilaisia lipunpaikkoja.

– Nykyisen kentän greenit ovat kool-
taan noin 400 neliömetriä ja jos uuden 
kentän greenit olisivat noin 600 neliötä, 

pystyttäisiin kentällä pelaamaan isoja 
kilpailuja.

Seuran kenttätoimikunnan puheen-
johtaja ja uuden kentän suunnittelu-
toimikuntaa vetävä Juhani Fält antaa 
osviittaa huippugolfareillekin haasteita 
tarjoavasta kentästä.

– Laitoimme kentän alustavan reiti-
tyksen tekijöille toiveeksi, että takatiiltä 
mittaa pitäisi olla tuollaiset 6600–6700 
metriä. Sain vastauksen, että mittaa 
voidaan venyttää jopa 7000 metri in, 
jolloin kenttä kelpaisi jopa SM-kisoja 
isompiinkin kisoihin. Mitään mikkihii-
rikenttää ei kannata rakentaa, se olisi 
rahan tuhlausta, sanoo Fält.

Pekka Mikkonen
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Juho Kurikan hieno avauskierros  
karisti uhkaajat kannoilta
Tässä pieni vinkki niille, jotka haaveilevat Tammer-Golfin 
mestaruuskisojen miesten sarjan voitosta: urakoikaa koko kesä 6–8 
tuntia lajiharjoitusta päivässä ja siihen fysiikkatreenit päälle.

Tuollainen oli Juho Kurikan resepti 
menestykseen. 22-vuotias Juho pela-
si hienot kierrokset 68–72–71 (–5) ja 
otti kolmannen miesten mestaruutensa 
kahdeksan lyönnin erolla Roope Lah-
teen.

– Minulla ol i alkukesästä vaikeaa, 
mutta peli parani kesän mittaan. Var-
sinkin eka kierros mestiksissä oli hyvä, 
tein neljä birkkua enkä yhtään bogia. 
Pelasin bogittoman kierroksen varmaan 
ensimmäisen kerran kisoissa.

Seuraavilla kierroksilla korttiin lip-
sahti jokunen bogikin, mutta ne eivät 
tahtia haitanneet.

– Sain tehtyä sen verran birkkuja, et-
tei bogeista tarvinnut huolestua.

Mika Piltzin valmentama Juho on 
pel insä kanssa si inä vaiheessa, että 
tuloksen teko on enimmäkseen päästä 
kiinni.

– Olen saanut uudenlaista asennet-
ta touhuun ja karsittua isoja virheitä. 
Olen oppinut siihen, että en lyö sellai-
sia lyöntejä, joista onnistuu vain yksi 
kymmenestä, vaan sellaisia, joita osaan 
lyödä. Monesti homma on kaatunut sii-
hen, että yrittää sellaisia lyöntejä, joissa 
on pieni virhemarginaali ja suuri ran-
gaistus.

Jenkeillä asennetta
Juho opiskelee nyt golfstipendiaattina 

kolmatta vuotta rahoitusalaa Lamarin 

yl iopistossa Teksasissa. Hän on huo-
mannut selvän eron amerikkalaisten ja 
vaikkapa suomalaisten pelaajien asen-
teessa.

– He osaavat tuon henkisen puolen 
paremmin, eivätkä koskaan lähde ki-
soihin vain osallistumaan. Tuollaista 
asennetta olen opiskellut itsekin, läh-
den voittamaan joka kisan, enkä luovu-
ta ennen kuin kisa edes alkaa.

Jenkkiyliopistoissa ei tunnetusti ole 
aikaa harjoitella kovinkaan paljon opis-
kelujen ja pel ireissujen ohella. Si lt i 
Juho on tyytyväinen yliopiston antiin.

– Olen oppinut paljon si itä, miten 
harjoitellaan laadukkaasti joka päivä. 
Lamariin lähtö on ollut paras päätös 

Mestaruuskisat

Juho Kurikka hioi kuntonsa huippuun kovalla päivittäisellä 
harjoittelulla ja tulos näkyi mestaruuskilpailuissa.
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golfin kannalta. Jos en olisi lähtenyt, en 
olisi oppinut sitä, kuinka hyväksi pe-
laajaksi oikeasti pitää tulla, että pärjää 
maailmalla.

Pajunen, Susi ja 
Lähteenmäki

Senior ien mestaruudet ratkott i in 
tänä vuonna eri tavalla kuin aikaisem-
min. Ikäkausimestaruuksista pelattiin 
alkuviikosta ja viikonloppuna ratkottiin 
50- ja 60-vuotiaiden miesten sekä seni-
orinaisten mestaruudet.

Vi isikymppisten mestar iksi pelasi 
nykyään Pirkkalassa pääosin kenttää 
kiertävä Jukka Pajunen hienolla tu-
loksella 75+75=150. 60-vuotiaiden sar-
jan vei vakuuttavasti Timo Susi, joka 
pelasi 77+77=154. Naisten seniorimes-
tari on Marja-Leena Lähteenmäki 
(91+91=182).

Susi pelasi aikoinaan loistavan uran 
Tapparassa ja jääkiekkomaajoukkuees-
sa. Hän voitti kirvespaidoissa kuusi lii-
gamestaruutta 1979–1988  ja huipensi 
148 ottelun A-maaottelu-uransa leijo-
napaidassa Calgaryn olympiahopeaan 
1988.

Tuo olympiareissu ol i myös lähtö-
laukaus Suden golfharrastukselle.

– Tul imme Calgarysta v i imeisel lä 
koneella ja meille sanottiin, että voitte 
tuoda tavaraa lennolle niin paljon kuin 
haluatte. Niinpä kaikki tilasivat golfbä-
git ja vesisängyt, muistelee Susi.

Vaikka Susi on erinomainen singe-
lipelaaja, ei hän ole koskaan ollut hi-

moharjoittelija. Kerran palloilija, aina 
palloilija siis.

– Lyön tavallisesti kopallisen ennen 
kuin lähden kentälle ja käyn joskus 
chippailemassa ja puttailemassa. Kes-
kiverto draivi lentää noin 220 metriä ja 
peruslyönti on hyvässä mallissa, valot-
taa Susi mestaruutensa taustoja.

Golfin lisäksi Susi pelaa tennistä ja 
käy kuntosal i l la. K iekkoiluharrastus 
sen sijaa tyssäsi hajuun.

– En ole pelannut kiekkoa kymme-
neen vuoteen. Saimme ennen pitää pe-
likamoja Hakametsässä, mutta sitten 
niitä piti alkaa raahata kotiin. Se haju 
ei miellyttänyt vaimoa ja hän ohjeisti 
minua, että voinko viedä ne jonnekin 
muualle kuivumaan. Kun en vienyt, 
niin ne oli kärrätty roskiin. Siihen se 
sitten loppui, nauraa Susi.

Tuttuja nimiä
Mestaruuskisaviikon alussa pelattu-

jen ikäkausimestaruuksien voittajista 
löytyy tuttuja kasvoja. Mital irohmu 
Pekka Tolvanen oli 70-vuotiaiden yk-
könen (84+81=165), Kauko Tikka pe-
lasi mestariksi punaiselta tiiltä 75-vuo-
tiaissa (83+80=163). Hymytyttö Raili 
Autio oli 70-sarjan paras lady tuloksel-
la 103+105=208.

65-vuotiaiden miesten sarjan mes-
taruuden otti toisena päivänä hienon 
80 lyönnin kierroksen pelannut Juha 
Karti (86+80=166).

Pekka Mikkonen

Juho Kurikan kausi jatkuu Teksasissa, jossa hän opiskelee Lamarin yliopistossa.

Juho Kurikka piti kiitospuheen palkintojenjaossa. Palkintoja jakamassa  
Reino Hilden, Tarja Kankainen ja Jorma Törmä.
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Lisa-Maria Vaitovaara oli  
murskaavan ylivoimainen
Onkohan Tammer-Golfin naisten mestaruutta koskaan voitettu niin 
murskaavalla erolla kuin tänä vuonna. 17-vuotias Lisa-Maria Vaitovaara 
pelasi upeat kierrokset 72–76 ja voitti Sini Rajalan peräti 34 lyönnillä.

Lisa-Maria teki avauskierroksella 16 
parin lisäksi yhden birdien ja yhden bo-
gin.

– Peli oli tasaista ja kaikki toimi, niin 
kuin tuloksesta näkee. Se oli ennätyk-
seni, mutta silti harmitti vähän, kun 
tuntui, että olisin voinut pelata parem-
minkin. Pelasin näet seuraavana vii-
konloppuna Salossa FJT:n kisassa toi-

sen kierroksen neljä alle parin ja olin 
toinen, kertoo Lisa-Maria.

Lisa-Maria asuu Pirkkalassa ja käy 
lukiota siellä. Hän vaihtoi Golf Pirkka-
lasta Tammeriin viime vuonna.

– Ol in Kankkonen & Numminen 
-akatemiassa ja kun sanoin, ettei mi-
nulla ole aikaa olla missään ryhmässä, 
niin minulle sanottiin, etten voi edus-

taa seuraa, jos en ole ryhmässä. Oli siis 
vähän pakko vaihtaa muualle ja kun 
olen Mikkosen Veeran kanssa hyvä 
kaveri, niin päätin tulla Tammeriin.

Lisa-Marialla on Tammerista vain 
hyvää sanottavaa.

– Täällä on ihan mahtavaa. Tammer 
tukee junioreita niin hyvin, että pys-
tyy miettimään jopa ulkomaan reissuja. 

Valmentaja Esa Lehti löysi heti ne pienet niksit, 
joilla Lisa-Marian peli parani huimasti.

Mestaruuskisat
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Tykkään Tammerin junioriporukasta ja 
seurassa on mukava henki. Pirkkalassa 
eivät kaikki välttämättä edes terveh-
di, mutta kun tulin tänne, niin kaikki 
moikkasivat heti ja minä mietin, että 
mikäs homma tämä oikein on, kertoo 
Lisa-Maria.

Esa Lehti pisti lyönnin 
kuntoon

Lisa-Maria kertoo pelinsä perustuvan 
ennen kaikkea tarkkuuteen.

– Avaan yleensä tosi hyvin ja olen 
melkein aina väyläl lä. Draiv i lentää 
ehkä sen 200 metriä ja raudat ovat pa-
rantuneet todella paljon sen jälkeen, 
kun aloin tehdä töitä Esan kanssa.

Jo aikoinaan Noora Komulaisen 
Euroopan touri l le valmentanut Esa 
Lehti onkin tehnyt ihmeitä Lisa-Ma-
rian kanssa.

– Aloitin Esan kanssa juhannuksena 
ja hän löysi heti ne pienet niksit, joil-
la sain lyönnin kuntoon. Pelasin niin 
hyvin, että tasoitukseni putosi 6,4:stä 
kolmessa viikossa 2,4:ään.

Lisa-Maria kehuukin Lehteä mahta-
vaksi valmentajaksi.

– Esa tekee hommia intohimolla. Val-
mentaminen ei ole hänelle pelkkää työ-
tä, vaan hän välittää oikeasti. Mahtava 
valmentaja.

Mitäs ta ikatemppuja Lisa-Marian 
kanssa tehti in, että peli parani noin 
huimasti, Esa Lehti?

– Lähdetti in si itä, että lyöntiin voi 
saada l isää tehoa lantion käytöllä ja 
palloon pitää osua hyvin, jotta voi pe-
lata k ilpagolf ia. Lisa-Marian osumat 
vaihtelivat liikaa, oli paksuja ja ohuita 
osumia. Kun saatiin tiettyjen juttujen 
kautta vakiinnutettua lyöntiä, niin sen 
toistettavuus parani.

Isot tulokset jäivät pois
Parantuneen tekni ikan myötä Li-

sa-Marian kierrostulosten vaihtelu on 
pienentynyt.

– Iso juttu oli, että loppukaudesta ne 
isot tulokset jäivät pois. Jokunen bogi ei 
haittaa, mutta jos teet yhden tuplan ja 
triplan, siitä on vaikea enää pelata 75 
lyönnin kierrosta. Lisa-Marian huonot 
lyönnit eivät enää olleet yhtä huonoja 
kuin aiemmin.

Esa Lehti on valmentanut Komulai-
sen jälkeen joensuulaisen Emilia Tu-
kiaisen maajoukkuetasolle. Miltä Li-
sa-Marian golftulevaisuus näyttää?

– Kävimme kesällä harjoittelemassa 
pari kertaa Kytäjällä yhdessä Emilian 
kanssa ja siitä Lisa-Maria innostui ja 
motivoitui tosi paljon. En halua veik-
kailla mitään tasoa, mutta Lisa-Marias-
sa on paljon potentiaalia.  Hän pystyy 
pelaamaan jo nyt hyvin, ja jos ajatellaan 
aikaa vaikka v i isi vuotta eteenpäin, 
niin jos Lisa-Maria jaksaa tehdä hyvää 
työtä ja on edelleen innostunut, niin 
mahdollisuuksia on vaikka mihin.

Pekka Mikkonen

Lisa-Maria pudotti tasoituksensa no-
peasti 2,4:ään.

Näin iloisesti hymyilivät mestaruuskilpailujen mitalistit palkintojensa kanssa.
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Tammerille satoi kehuja  
reikäpelin SM-kisoissa
Moilanen ja Haataja 50-vuotiaiden  
mestareiksi Ruotulassa

Jännäksi meni 50-vuotiaiden mies-
ten reikäpelien SM-finaali Ruotulassa. 
Mestaruuslautanen ojennetti in Muu-
rame Golfia edustavalle Matti Moila-
selle vasta ensimmäisen uusintaväylän 
jälkeen. Loppuottelussa Moilanen ku-
kisti Nevas Golfin Martin Svanljun-
gin.

– Aikaisemmin olen pudonnut kisasta 
pois jo lauantain iltapäiväpeleissä. Nyt 
pääsin siitä tilanteesta yli ja pelasin toi-
sena kisapäivänäkin hyvää golfia. Kent-
tä oli huikeassa kunnossa, Moilanen, 
53, kiitteli Tammeria.

Miesten maajoukkuemies sai kipinän 
golfiin Hyvinkäällä vuonna 1997, kun 
hän pelasi jääkiekkoa Mestiksessä Hy-
vinkään Jääahmoissa.

– Kaikki kunnia kuuluu valmentajal-
leni Mika Piltzille ja puttipeliäni pa-
rantaneelle Petri Parviaiselle. Mika 
on hyvä ystäväni ja käymme yhdessä 

kalastamassakin, jyväskyläläinen Moi-
lanen lisäsi.

Raskas urakka

Kolmen kisapäivän aikana Moilanen 
joutui pelaamaan kuusi ottelua ennen 
kuin hän saavutti ensimmäisen 50-vuo-
tiaiden reikäpelimestaruutensa.

– Peli aaltoili finaalissa aika paljon. 
Reiät piti voittaa birdieillä, joita tein 
neljä. Loppuotteluvastustajani Martin 
kertoi minulle kisan jälkeen, että hän 
väsähti hieman lopussa. Vi imeisel lä 
k ierroksella minulla oli onneksi cad-
die. ”Okusta” oli äärettömän suuri apu, 
Moilanen muisti kiittää ravintola Ruo-
dun ravintoloitsijan Olli-Pekka Miet-
tisen ratkaisevasta tuesta.

Vi i me v uon na Moi l a nen vo i t t i 
50-vuotiaiden avoimet Aura Golf issa 
ja oli SM-kilpailuissa pronssilla. Jouk-

kue-SM-kilpailuista hänellä on tilillään 
kultaa.

Yllättävä tulos
Paras pirkanmaalainen miespelaa-

ja reikäpelien loppuotteluissa oli Golf 
Pirkkalan Markus Heikkilä. Heikki-
lä löi pronssiottelussa moninkertaisen 
Suomen mestarin Juha Selinin luke-
min 4/3.

– Tulos oli yllättävä. Minulla oli kuusi 
hienoa pelikaveria kolmen pelipäivän 
aikana, Heikkilä suitsutti kanssakilpai-
lijoitaan.

Vuodesta 2005 lähtien Flor idassa 
talvensa viettänyt Heikkilä pelasi nuo-
ruusvuosinaan pesäpalloa Vimpelin Ve-
dossa ja Oulun Lipossa.

– Pronssi on urani ehdottomasti paras 
golfsaavutus. Juhalta opin viimeisellä 
k ierroksella paljon, kuten kasiväylän 
bunkkerilyönnin. Oli mahtavaa pelata 

SM-reikäpelit

Virpi Haataja uusi viimevuotisen reikäpelimestaruutensa Tampereella. 
Aviomies Jari toimi voittajan caddiena viimeisellä kierroksella.

10  TG-News 2/2019



hänen kanssaan. Tammer-Golf ei ole 
ollut koskaan aikaisemmin näin hyväs-
sä kunnossa, Heikkiläkin hehkutti ki-
sa-areenaa.

Tammer-Golfin miesten taival päät-
tyi reikäpeleissä jo aikaisessa vaiheissa. 
Juhani Fält eteni toiselle kierrokselle 
asti. Risto Merkkiniemi ja Jaakko 
Kurikka putosivat ensimmäisellä kier-
roksella.

Haataja taas mestari
Naisten sarjan loppuottelijat Virpi 

Haataja ja Minna Kaarnalahti kät-
telivät toisensa jo neljännentoista väy-
län jälkeen. Haataja uusi viimevuotisen 
mestaruutensa lukemin 5/4. Pronssi 
meni Pickalan Anna-Maria Lehtosel-
le.

– Reikäpelissä on vaikea ennustaa 
lopputulosta. Viime vuonnakin pääsin 
jatkoon toiselta kierrokselta vasta kol-

mannen jatkoreiän jälkeen, Haataja 
kertoi ennen palkintojen jakoa.

Sunnuntain f inaal in St. Laurence 
Golfia edustava Haataja aloitti epävar-
masti. Ensimmäisellä väylällä hän löi 
kakkoslyöntinsä ojaan. Toisen reiän me-
netys tuli, kun Haataja duffasi hieman 
lähestymislyöntiään ja par-putti meni 
ohi.

– Yritin liikaa alussa. Kun jännittää, 
aivotkaan eivät toimi. Meillä molemmil-
la oli haasteita kierroksen aikana. Sain 
pelistä kiinni kolmannella reiällä, kun 
tein par-tuloksen ja Minna löi veteen, 
Haataja kertoi.

Aikaisemmin tänä kesänä Haataja oli 
Auran avoimissa toinen ja lyöntipelin 
SM-kisoissa pronssilla. Naisten maa-
joukkueessa hän on pelannut pari vuot-
ta.

– Vi imeisellä k ierroksella mieheni 
Jari toimi caddienani. Sovimme etu-

käteen, ettei hän anna minun höpöttää 
koko ajan, vaan keskityn peliin. Se toi-
mi, Haataja tunnusti.

Naisten sarjan voittajakin jakoi au-
liisti kiitosta Pirkanmaan vanhimmalle 
golfkentälle.

– Kenttä oli k iva. Viheriöt ja l ippu-
jen paikat olivat haastavia. Tammer on 
sopiva areena reikäpeliin, koska mah-
doll isuuksia on niin paljon. Startteri 
loi tosi mukavan ilmapiirin kilpailuun. 
Kaikki muutkin vapaaehtoiset olivat hy-
vässä hengessä mukana, Haataja totesi.

SM-kisojen onnistuneista järjestelyis-
tä vastasivat Tammer-Golfin henkilö-
kunta ja seuran vapaaehtoiset seniori-
jäsenet.

Teksti ja kuvat
Esa Maaranen

Miesten finalistit Matti Moilanen (vas.) ja Martin Svan-
ljung kaulailivat toisiaan hymyssä suin tasaisen kisan 
päätteeksi.

SM REIKÄPELI M50

Finaali
1  Moilanen Matti     19th Svanljung Martin
 Muuramen Golfseura  Nevas Golf

2  Heikkilä Markus    4/3 Selin Juha
 Golf Pirkkala   Tawast Golf

Välierä 
1 Heikkilä Markus   5/4  Moilanen Matti
 Golf Pirkkala   Muuramen Golfseura

2 Svanljung Martin   1Hole Selin Juha
 Nevas Golf   Tawast Golf

Puolivälierä 
1 Heikkilä Markus    3/2   Sjögren Ari
 Golf Pirkkala  Nokia River Golf

2 Moilanen Matti     19th Tiainen Jukka
 Muuramen Golfseura  Sarfvik Golfklubi ry

3 Svanljung Martin   3/2 Huuhtanen Timo
 Nevas Golf  Helsingin Golfklubi

4 Savonen Leo 4/3  Selin Juha
 Sarfvik Golfklubi ry  Tawast Golf

SM REIKÄPELI N50

Finaali
1 Kaarnalahti Minna 5/4  Haataja Virpi
 Sarfvik Golfklubi ry  St. Laurence Golf

2 Lehtonen Anna-Maria  2/1 Mustjoki-Purhonen Johanna
 Pickala Golf Club  Nurmijärven Golfklubi

Välierä
1 Lehtonen Anna-Maria 19th  Kaarnalahti Minna
 Pickala Golf Club  Sarfvik Golfklubi ry

2 Mustjoki-Purhonen Johanna 6/4  Haataja Virpi
 Nurmijärven Golfklubi  St. Laurence Golf

Puolivälierä
1 Lehtonen Anna-Maria  20th Määttänen Eeva
 Pickala Golf Club  HIFK Golf ry

2 Soravuo Marika 1Hole  Kaarnalahti Minna
 Pickala Golf Club  Sarfvik Golfklubi ry

3 Mustjoki-Purhonen Johanna  3/1 Lindvall Tuija
 Nurmijärven Golfklubi  Golf Talma

4 Haataja Virpi  3/2 Kesälä Tina
 St. Laurence Golf  Salo Golf
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Fält juhli SM-reikäpelissä
Seniorien reikäpelien SM-kilpailut olivat taas Tammer-Golfin juhlaa. 
Juhani Fält voitti ylivoimaiseen tyyliin 60-vuotiaiden mestaruuden ja 
Pekka Tolvanen otti hopeaa 75-vuotiaissa.

Reikäpelit pelattiin Hirvihaaran ken-
tällä Mäntsälässä uudella sapluunalla. 
Jokaisesta ikäryhmästä kelpuutetti in 
finaalitapahtumaan senioritourin ran-
k ingpisteiden perusteella 16 parasta 
pelaajaa ja kaikki ottelut pelattiin yh-
deksänreikäisinä. Näin pelit saatiin pe-
lattua kahdessa päivässä.

Pelaajat jaettiin ensimmäisenä päi-
vänä neljään neljän pelaajan lohkoon, 
jossa kaikki pelasivat toinen toistaan 
vastaan. Lohkojen kaksi parasta pääsi-
vät toisen päivän pudotuspeleihin.

Jussi Fält lähti kisaan ykkössijoitet-
tuna ja hoiteli alkulohkonsa puhtaasti 
kolmella voitolla. Puolivälierässä tuli 
vastaan vanha tammerilainen, nykyään 
Lakesidea edustava Pekka Lindeman, 
joka kaatui 2/1. Välierässä Fält pudotti 
Messilän Erkki Soppelan 3/2 ja lop-
puottelussa hän voitti seniorimaajouk-
kueiden vakiokalustoon kuuluvan Kullo 
Golfin Peter Kasken 2/1.

Rankingin ja myös pelien perusteella 
mestaruus meni oikealle miehelle.

– Kuusi ottelua pelasin, enkä ollut yh-
tään reikää tappiolla. Kaskea pidin ko-
vana vastuksena, mutta ajattelin sitten, 
että kun olen kaikki muut voittanut, 

niin ei tässä enää paineita ole, sanoi 
Fält.

Yhdeksän reiän reikäpeli on taktisesti 
erilainen kuin täysimittainen. Virhei-
siin ei ole varaa. Niinpä pitkälyöntinen 
Fält löikin lähes kaikki avauksensa rau-
takakkosella, jolla hän pommittaa pal-
loaan 200–220 metrin päähän.

– Kyllä se vaikuttaa niin, että ensim-
mäistä reikää ei saa hävitä, se pitää 
tasata vähintään. Loppuottelussa löin 
avausväylällä lähestymisen pitkäksi ja 
Kaske oli birdiepaikalla. Tein kuitenkin 
parin ja Kaske epäonnistui putissaan. 
Kun sitten tein toisella väylällä parin ja 
Kaske bogin, siinä kohtaa tuli fiilis, että 
minähän voin voittaakin tämän.

Reikäpelikulta oli kesällä 60 vuotta 
täyttäneelle Fältille ensimmäinen mi-
tali SM-tasolla.

Tolvaselle hopeaa
Kolmesti reikäpelin SM-kultaa voit-

tanut Pekka Tolvanen jäi tällä ker-
taa hopealle. Hän voitti puolivälieräs-
sä Lahden Golfin Matti Rissasen ja 
välierässä kaatui Helsingin Golfklubin 
Kristian Salonen, mutta loppuotte-
lussa Tuusulan Jaakko Hakala vei 
mestaruuden 1/0.

– Oli hyvätasoinen ottelu. Minä tein 
yhdeksään reikään seitsemän paria, 
mutta ei riittänyt. Kaveri pisti toiseksi 
viimeisellä reiällä pitkän birdieputin si-
sään ja siihen se ratkesi, kun viimeinen 
reikä tasattiin pareilla, kertoi Tolvanen.

Hopea oli Tolvaselle toinen, eli hä-
nellä on nyt viisi mitalia reikäpeleis-
tä. TG:n joukkueissa hän on ol lut 
voittamassa kahta SM-kultaa ja neljää 
hopeaa.

Pekka Mikkonen

Pekka Tolvanen otti tällä kertaa 
hopeaa.

Juhani Fält lähti reikäpeleihin ykkössijoitettuna, 
eikä hävinnyt kisoissa otteluakaan.
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Tammer-Golf ry mestaruuskilpailut 
2019, tulokset lyöntipeli scratch

 MIEHET K1 K2 K3 Tulos 
1. Juho Kurikka 68 72 71 211
2. Roope Lahti 71 76 72 219
3. William Stein 74 79 74 227

 NAISET     
1. Lisa-Maria Vaitovaara 72 76  148
2. Sini Rajala 95 87  182
3. Pia Aho 87 100  187

 M50     
1. Jukka Pajunen 75 75  150
2. Pauli Järvinen 76 80  156
3. Eero Mattila 79 84  163

 M60     
1. Timo Susi 77 77  154
2. Risto Kuokkanen 79 86  165
3. Seppo Blomqvist 81 85  166

 M65     
1. Juha Karti 86 80  166
2. Seppo Blomqvist 83 84  167
3. Markku Ristikaarto 81 87  168

 M70     
1. Pekka Tolvanen 84 81  165
2. Eero Rautio 80 90  170
3. Eero Ikonen 95 93  188

 M75     
1. Kauko Tikka 83 80  163
2. Teuvo Peltola 88 87  175
3. Raimo Sepponen 95 89  184

 N50     
1. Marja-Leena Lähteenmäki 91 91  182
2. Margit Blomqvist 96 92  188
3. Leena Taivalsaari 96 99  195

 N70     
1. Raili Autio 103 105  208
2. Mirja Kuva 108 104  212
3. Elise Järventausta 109 105  214
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Tammer-Golf tip top -kuntoon
TG:n uusi kenttämestari Tomi Lanamäki  
on monipuolinen urheilumies

Tammer-Golfin uudella kenttämes-
tar i l la Tomi Lanamäellä , 34, on 
kunnianhimoinen tavoite. Pirkanmaan 
vanhimman golfkentän on oltava jat-
kossa siinä kunnossa, että pelaajille jää 
hyvä mieli.

– Yleisi lmeen on oltava huoliteltu. 
Kaikesta on pidettävä huolta ja paikat 
si isteinä. Tämä tarkoittaa jopa ojien 
reunojen perkaamista, Lanamäki sanoo 
toisena työpäivänään.

Ennen Tampereel le si irtymistään 
hän työskenteli puolitoista vuotta Lehti-
mäen liikuntapaikkojen hoitajana, kak-
si vuotta Espoon kaupungilla ja kuusi 
vuotta Helsingin kaupungin liikunta-
paikkamestarina ja tiimiesimiehenä.

– Synny inkunnassani Lehtimäel-
lä budjettini oli vain 20 000 euroa ja 
se riitti  polttoaineisiin. Etelä-Pohjan-
maalla oli pakko oppia soveltamaan ja 

luovimaan vähällä rahalla. Espoon ja 
Helsingin vuosien jälkeen kaipasin uu-
sia haasteita, Lanamäki jatkaa.

– Viheriöt on saatava talvehtimaan 
kunnolla ja herätettävä ne pelikuntoon 
aikaisin keväällä. Niiden on oltava myös 
liukkaat. Väylien leikkaaminen on nor-
maalia nurmikon hoitoa, Lanamäki tie-
tää kertoa.

Haalarit päälle
Viher iöiden l isäksi ensi kaudel la 

Tammerissa panostetaan myös bunk-
kereiden ja lyöntipaikkojen parantami-
seen sekä kentän kuivatukseen.

– Minulla on laajat verkostot. Tunnen 
monta suomalaista kenttämestaria. En 
lupaa vielä mitään, mutta teemme kaik-
kemme, jotta pystyisimme avaamaan 
Tammerin samaan aikaan kuin Pirkan-
maan muut kentät. Haalarit on pantava 

päälle, tehtävä töitä ja hankittava oikeat 
aineet, Lanamäki toteaa.

Tammer-Golf l i isasi uudet koneet 
tämän kauden aikana, eikä Lanamäki 
kaipaa oikeastaan enää paljon mitään 
lisää.

– Tappikoneen runko on hieman kie-
ro. Sillä ei pysty ilmastamaan kunnolla 
kaikkia greenejä. Hakon kevyempi de-
mokone tuli meille käyttöön ennen kau-
den loppua. Ilmastoimme sillä kaikki 
viheriöt. Pienemmällä koneella greenit 
eivät tiivisty niin paljon.

Ensi kesänä Tammerissa järjestetään 
yleisten luokkien reikäpelin SM-kilpai-
lut. Kentän pitäisi olla silloin iskussa.

– Lyöntipaikkojen kunnostus aloite-
taan jo alkukaudesta. Ne otetaan hoi-
to-ohjelmaan, kun lisää työntekijöitä 
tulee ensi keväänä. Bunkkereiden kun-
toon on myös satsattava joitakin tunte-

Tomi Lanamäen mielestä viheriöiden talvehtimisella 
on iso merkitys kentän pelikuntoon saamisessa keväällä.
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ja. Budjetin koko määrää, mihin meillä 
on varaa, Lanamäki sanoo.

Haaste ei pelota
Vi ime kaudel la gol f in pelaamisen 

aloittanut Tomi Lanamäki on ehtinyt 
kiertää tänä kesänä 30 eri golfkenttää. 
Siksi hänellä on selkeä mielipide siitä, 
millaisilla väylillä ja viheriöillä Tamme-
rissa pitäisi pelata.

– Tasoitukseni on 18,1 ja pystyn kat-
somaan kenttiä pelaajienkin silmin. Kä-
vin poikien kanssa heinäkuun alussa 
Pohjoisen kenttien golfkierroksella. Eka 
kenttä oli Kalajoki. Se oli niin huolitel-
lussa kunnossa, että sanoin kavereille, 
että jos vastaan joskus golfkentästä, soi-
tan Kalajoen kenttämestarille ja kysyn, 
miten he pitävät paikat niin mainiossa 
kunnossa, Lanamäki kertoo tarinan.

Monitoimimies
Jo pienestä pojasta lähtien Lanamä-

ki on harrastanut kaikkia mahdollisia 
urheilulajeja: jääkiekkoa, jalkapalloa ja 
pesäpalloa.

– Perustin Lehtimäen Jyskeen ensim-
mäisen miesten jääkiekkojoukkueen, 
joka pelasi kolmosdivarissa. Hoidin 
joukkueen kaikki asiat, kuten sponsorit 
ja hallimaksut. Pidin myös jalkapallo- ja 
salibandykouluja, Lanamäki muistelee.

Pääkaupunkiseudulla hän teki kahta 
työtä ja toimi kaksi vuotta Bluesin ja 
kolme vuotta Jokereiden A-junioreiden 
huoltajana.

–  Kun tulin Tampereelle, luistimien 
teroittaminen loppui. Pari tuttua jun-
nua on jo NHL-tasoisia pelureita. Viime 
kaudella Jokerit muisti minua viikon 
mittaisella KHL-kiertueen palk into-
matkalla.

ManU:n kannattaja

Kiekossa Lanamäki tunnustautuu 
Saku Koivun innostamana TPS:n kan-

nattajaksi ja jalkapallossa hän on Man-
chester Unitedin miehiä.

– Viime keväänä kävin katsomassa 
Arsenalin ja ManU:n ottelun. Valioliiga 
kiinnostaa minua. Käyn Englannissa 
ainakin kerran vuodessa, kertoo kova 
urheilumies Tomi Lanamäki.

Teksti ja kuvat
Esa Maaranen

Tomi Lanamäki työskenteli Helsingin kaupungin liikuntapaikkamestarina 
ennen tuloaan Tampereelle.

Uusi kenttämestari on tyytyväinen seuran uusiin koneisiin. Tässä niistä yksi, John Deeren viheriöleikkuri.
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Talviharjoittelua uusissa tiloissa
Pro Kari Järvenpään talviharjoituskeskus on muuttanut uusiin, entistä 
avarampiin tiloihin. Halli löytyy nyt osoitteesta Vehnämyllynkatu 20.

Future Golfin hallissa on kuusi lyönti-
paikkaa, yhdistetty putti- ja chippigree-
ni sekä erillinen puttigreeni. Jokaisella 
lyöntipaikalla on jo viime talvelta tuttu 
Skytrak-analysaattori, joka kertoo lyön-
nistä kaiken mahdollisen mailanpään 
nopeudesta pallon kierteisiin sekä lyön-
nin suuntaan ja pituuteen.

– Analysaattori on opetuksessa ja har-
joittelussa tätä päivää. Laite on help-
pokäyttöinen ja hall i l la on aina hen-

kilökuntaa opastamassa sen käyttöön. 
Tervetuloa harjoittelemaan, talvi on pa-
rasta aikaa laittaa lyönti kuntoon, sanoo 
Järvenpää.

Suurella 140 neliön putti- ja chip-
pigreenillä on lyöntialustat molemmis-
sa päissä, joten harjoittelemaan mah-
tuu entistä useampi pelaaja. Erillisellä 
puttigreenillä on kokoa 40 neliömetriä.

– Lyöntipaikkojen varaus tapahtuu 
netissä (futuregolf.fi) ja mattopaikkaan 
kuuluu a ina lähipel ipa ikan käyttö. 
Omia palloja ei tarvita, harjoittelu ta-
pahtuu Callawayn Chrome Soft -kilpa-
palloilla.

– Ja tietenkin opetus pyörii talven ai-
kana vanhaan malliin, ajanvarauksen 
voi tehdä minulta soittamalla tai säh-
köpostilla (kari@futuregolf.f i), sanoo 
Järvenpää.

PGA Pro Kari Järvenpään talviharjoituskeskus

Future Golfin uudessa hallissa on tilaa ja avaruutta. Lyöntipaikkoja on kuusi ja lisäksi 
harjoitella voi isolla chippi- ja puttiviheriöllä, sekä erillisellä puttipaikalla.
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Halli on auki maanantaista torstaihin 
kello 10–21, perjantaina kello 10–18, 
lauantaina kello 10–16 ja sunnuntaina 
kello 10–19.

Lyöntipaikat varataan tunniksi ker-
rallaan. Kello 10–15 tunnin hinta on 
18 euroa, iltaisin ja viikonloppuisin 20 
euroa.

– Myynnissä on myös 10 kerran kort-
teja, joilla harjoittelu on edullisempaa. 
Päiväkortin (klo 10–15) hinta on 150 
euroa, i ltakortin 180 euroa. Lisäksi 
meillä on 5+5-kortteja (115 euroa), joil-

la saa harjoitella viisi kertaa lyöntipai-
kalla ja viisi kertaa lähipelialueella.

Keväällä aurinkoon

Future Golf on myös täyden palvelun 
golfmatkatoimisto. Huhtikuussa Jär-
venpää vetää kaksi matkaa Portugaliin, 
kohteina ovat Praia D’El Rey Obidosissa 
ja Quinta da Marinha Cascaisissa. Mat-
koihin kuuluvat pelikierrosten lisäksi 
Järvenpään vetämät opetusklinikat  pe-
lipäivinä.

– Pystymme lisäksi räätälöimään gol-
fmatkoja pelaajien toiveiden mukaan 
lyhyestä normaaliin viikon matkaan ja 
long stay -matkoihin.

Lisätietoja Future Golf in talvihar-
joittelupaikasta, golfmatkoista tai esi-
merkiksi mailojen grippien vaihdoista 
löytyy osoitteesta futuregolf.fi

Tammer-Golfin juniorit harjoittelevat talvella kaksi kertaa viikossa, perjantaisin ja sunnuntaisin. Junioreiden talvihar-
joittelusta saa tietoa pro Esalta: esa.lehti75@gmail.com tai puh. 0400 196171. Kuvassa uusia, vuonna 2019 golfin aloitta-
neita junioreita ja myös Lisa-Maria, joka oli tapaamassa valmentajaansa. Vas. Stella, Mikael, Samuli, Lisa-Maria, Ronja, 
Konsta, valmentaja Esa, Lauri ja Matias.

Pasi ja Joona Peltola olivat ensimmäisten joukossa harjoittelemassa uudessa hallissa. Jokaisella lyöntipaikalla on 
Skytrak-lyöntianalysaattori, joka kertoo mm. mailanpään nopeuden sekä lyönnin pituuden ja suunnan.
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PGA Pro Esa Lehti

Valmistaudu golfkauteen 2020 talven 
harjoitusryhmissä. Ryhmiä valmentaa  
PGA - pro Esa Lehti. 10 valmennuskerran  
aikana huomioidaan pelin osa-alueet  
putista täyteen svingiin.
 
HARJOITUKSET TIISTAISIN 7.1. ALKAEN 
(EI 25.2. JA 3.3.)
 
RYHMÄ 1 tiistaisin 18.00-19.00
RYHMÄ 2 tiistaisin 19.00-20.00
RYHMÄ 3 tiistaisin 20.00-21.00
 
Ryhmien 1 ja 2 sisältö on suunnattu pelaajille, 
joiden tasoitus on yli 36. Ryhmä 3 sopii 
kokeneemmille pelaajille.
 
Ilmoittaudu mukaan ja tiputa kierrostuloksiasi 
sekä tasoitustasi, pysyvästi. 
Valmennukset FUTURE GOLF harjoitushallissa, 
Vehnämyllynkatu 20.
 
RYHMÄKOKO MAX 6 OSALLISTUJAA
HINTA 250€ / OSALLISTUJA
 
Hinta sisältää harjoituspaikkakulut, valmennuksen, 
alv 24%. Maksutavat laskutus, käteinen, e-passi 
sekä Smartum liikuntasetelit

VALMENNUSRYHMIEN LISÄKSI YKSITYISTUNNIT, 
RYHMÄTUNNIT JA YRITYSKURSSIT.

YKSITYISTUNNIT
60 min 1 oppilas 60€
60 min 2 oppilasta 90€
Hinnat sisältävät harjoituspaikkakulut, 
valmennus, alv 24%

Ryhmille ja yrityksille valmennustarjontaa 
tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehtoja 
on monia, yhden tapahtuman kertauksesta 
useamman kerran kokonaisuuteen. Voitte 
esimerkiksi kerätä pienen kaveriporukan ja tulla 
yhdessä valmennukseen.

Kaikissa valmennustapahtumissa on käytössä 
SkyTrack analysaattorit (6kpl), jotka kertovat 
lyönneistä oleellisimmat tiedot: pallon 
lähtönopeuden, lentomatkan, lähtösuunnan, 
lähtökulman ja sivukierteet.

Ole valmiina tulevaan kesään, kun 
kentät aukeavat. Käytä laadukkaat 
talviharjoittelumahdollisuudet hyväksesi.

Kysy lisää esa.lehti75@gmail.com tai 
puhelin 0400 196171

Tavataan Future Golf talviharjoittelukeskuksessa!

Esa

Esan valmennusryhmät aloittavat tammikuussa.
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Teppo Kaivola kuoli 80-vuotiaana 10.6.2019 pitkäaikai-
seen sairauteen.

Teppo liittyi Tammer-Golfin jäseneksi 1992 ja oli alus-
ta alkaen täysillä mukana golfissa, josta tulikin hänelle 
todella tärkeä liikunnallinen harrastus.

Teppo oli urheilullinen jo nuoruudessaan, harrasti mä-
kihyppyä, pelasi jalkapalloa, hiihti Pirkan hiihdon, pelasi 
koripalloa Nokian NMKY:ssä ja Tampereen Pyrinnössä 
hän oli SM-tason pelaaja. Keilailussa hän voitti kaksi 
kertaa Tampereen mestaruuden.

Eläkepäivinä tärkeimmät harrastukset olivat keilailu, 
tennis ja golf. Tepon mukana golfkierroksilla pelasi 
usein hänen rakas elämänkumppaninsa Leena Antero.

Työuransa aikana Kangasalan kunnalla Teppo toimi 
kunnankamreerin virassa, kunnansihteerinä ja viimei-
set työvuodet hallintojohtajana. Yhdistyspohjaisen 
seuramme hallituksessa ammattitausta tuli esiin muun 
muassa rakennushankkeissa ja lupa- ja sopimusasiois-
sa.

Teppo Kaivola valittiin Tammer-Golfin puheenjohta-
jaksi marraskuussa 2003. Sitä ennen hän toimi halli-
tuksessa muutaman vuoden jäsenenä ja varapuheen-
johtajana.

Tepon puheenjohtajakausi kesti yhdeksän vuotta, 
2003–2011. Teppo oli erittäin pidetty puheenjohtaja, 
häntä kunnioitettiin ja arvostettiin, häneen luotettiin ja 
hän tuli toimeen kaikkien kanssa.

Teppo Kaivolalla oli hyvät suhteet Tampereen kau-
punkiin ja Pirkanmaan alueen muihin golfkenttiin.

Tepon työpanos Tammer-Golfin hallituksessa oli to-
della merkittävä. Hänellä oli vankka talousosaaminen, 
asioihin paneutuminen, valmistelu- ja esittelytaito. 
Teppo Kaivola toimi myös taloustoimikunnan puheen-
johtajana hallituskausiensa aikana.

Tammer-Golfin henkilökunta piti Teposta ja arvosti 
häntä esimiehenä. Hän oli rehellinen, luotettava, rau-
hallinen ja henkilökunnan työtä arvostava puheenjoh-
taja. Hänen alaisuudessaan oli hyvä tehdä töitä.

Teppo Kaivola edusti Tammer-Golfia aina arvokkaasti, 
osaavasti ja asiantuntevasti. Hän piti loistavia puheita, 
joissa oli asiaa, kannanottoja, rikas sisältö ja sopivasti 
aina huumori mukana. Seuramme toiminta ja kehitys 
menivät eteenpäin.

Tepon sydän sykki ”tammergolfilaisuudelle” ja seu-
ratoiminnalle. Hän painotti aina talkoohenkisyyttä 
ry-pohjaisen seuran toiminnassa. Teppo seurasi myös 
junioritoiminnan kehitystä ja iloitsi jokaisesta uudesta 
juniorijäsenestä. Hän oli aktiivisesti mukana kaikessa 
toiminnassamme.

Teppo painotti aina myös sitä, että Tammer-Golf on 
ainutlaatuinen kenttä keskellä kaupunkia. Kentälle on 
helppo tulla ja yhdistyspohjainen seura antaa mahdol-
lisuuden kaikille lajin harrastamiseen.

Tepon mielestä kentän kaupunkikeskeisyydellä on 
myös välillinen vaikutus Tampereen kaupunkikehi-
tykseen. Tammer-Golfin hallitus jätti Tepon johdolla 
vuonna 2005 Tampereen kaupunginhallitukselle ano-
muksen kentän vuokrasopimuksen jatkamisesta vuo-
teen 2055 asti. Jatko vuokrasopimukselle saatiin lopul-
ta vuoteen 2029 asti.

Teppo Kaivola toimi myös Suomen Golfliiton liittoval-
tuuston varsinaisena jäsenenä vuosina 2008–2011.

Tepon muistoa kunnioittaen 
 
Tammer-Golf 
Eeva Tamminen 
Työvuodet Tammer-Golfissa 1988–2016

 Teppo Kaivola

 – valittiin Tammer-Golfin herrasmiesgolfariksi  
  vuonna 1999

 –  nimitettiin Tammer-Golfin  
  kunniajäseneksi 2012

 –  6.5.2013 hänelle myönnettiin Tammer-Golfin  
  kultainen seura-ansiomerkki n:o 5

 –  5.11.2015 hänelle myönnettiin Suomen  
  Golfliiton pronssinen ansiomerkki n:o 190 

Teppo Kaivola oli pidetty puheenjohtaja
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ARVOTMISSIO 

VISIO 
 

STRATEGINEN TAHTOTILA

STRATEGISET 
PAINOPISTEALUEET

Kenttä 
Talous 

Jäsenistö 
Palvelut 

Jatkuvuus

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

toiveita, luomme viihtyisän ja haluttavan golfyhteisön.

Vetovoimainen, viihtyisä 
ja yhteisöllinen golfkenttä.

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

Yhteisöllisyys 
Asiakaslähtöisyys 

Vastuullisuus 
Perinteet 

Kehittyminen
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