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 Varapuheenjohtajan terveiset 

Takana taas  
vilkas golfkesä
Golfkausi 2021 päättyi lokakuun loppupuolella ja jälleen usea meistä 
miettii, miten golfin kokoisen aukon täyttäisi tulevan talven aikana.

Säät suosivat kuluneenakin kesänä 
golfareita. Varmasti sillä oli osaltaan 
merkitystä si ihen, että Tammer-Gol-
f issa pelatti in 2021 yhteensä 39 000 
kierrosta.  Kierrosmäärä on merkittävä, 
vaikkakin se oli 10 000 kierrosta vä-
hemmän kuin ennätysvuonna 2020.

Kierrosmäärän väheneminen johtui 
osaltaan koronapandemian hetkittäi-
sestä hellittämisestä ja sitä kautta ra-
joitusten lieventymisestä. Tästä seurasi 
se, ettei golf ollut enää ainoa aktiviteet-
ti, jota rajoitukset eivät koskeneet, ku-
ten oli ollut erityisesti keväällä ja alku-
kesällä 2020.

Tammer-Golfin taloudellinen tilan-
ne jatkuu edelleen vakaana. Muutaman 
viime vuoden aikana seuran taloudel-
linen tilanne on parantunut merkittä-
västi. Tämä on mahdollistanut ennen 
kaikkea kenttään ja palvelujen paranta-
miseen kohdistuneet panostukset.

Muutamia vuosia sitten toteutettu ra-
vintolatoiminnan siirtäminen seuran 
omaksi toiminnaksi on ollut ratkaisuna 
erinomainen sekä taloudellisesti että 
myös palvelujen paranemisen näkökul-
masta. Ravintolapäällikkömme Rauni 
Järvisen osaaminen ja vankka kokemus 
alan toimijana ja kehittäjänä luovat ra-
vintolatoimintamme menestyksen pe-
rustan. Lisäksi koko ravintolahenkilö-
kuntamme takasi kuluneella kaudella 
makunautintoja ja viihtyisiä ravintola-
kokemuksia. Viihtyisän ravintolakoke-
muksen yhtenä merkittävänä tekijänä 
oli hyvällä maulla toteutettu ravintolan 
sisustuksen uudistaminen.

Vuoden 2020 tavoin kentänhoidon 
yl in asiantuntemus ol i ulkoistettu. 
Tämä menettelytapa on osoittautunut 
tähän hetkeen toimivaksi ratkaisuksi, 
mistä osoituksena olivat kentän kunto 
sekä kentän ja klubialueen yleisen siis-
teyden lisääntyminen. Koko kenttähen-
kilökunta, kuten myös kenttätoimikun-
ta tekee erinomaista työtä kenttämme 
hyväksi.

Meitä kaikk ia k i innostava asia on 
kenttähanke. Elokuun alussa saimme 
todeta, että kenttämme on mainittu 
Tampereen kaupungin pormestarioh-
jelmassa. TG:n hall ituksen nimeämä 
kenttähanketoimikunta käy neuvotte-
luja kaupungin kanssa nykyisen maan-
vuokrasopimuksen ennenaikaisesta 
päättämisestä sekä uudesta maavuok-
ra-alueesta. Kentän rahoituskuviot ovat 
edelleen avoinna.

Huolimatta kenttähanketoimikun-
nan toimenpiteistä on todettava, että 
Tammer-Gol f ista r i ippumattomista 
syistä hanke kokonaisuudessaan etenee 
varsin hitaasti.

Golfkauden ollessa päättymäisillään 
saimme kuulla pidetyn toiminnanjohta-
jamme Markus Junnin siirtyvän vuoden 
2022 alusta uusiin haasteisiin. Esitän 
lämpimät k i itokset Markukselle seu-

ramme eteen tehdystä hienosta työstä. 
Markus on toiminnallaan onnistunut 
viemään eteenpäin seuraamme monel-
la saralla.

Nyt golfkauden päätyttyä on aika kiit-
tää kaikkia Teitä yhdistysaktiiveja, jot-
ka teette vapaaehtoistyötä seuramme 
hyväksi esimerkiksi toimimalla toimi-
kunnissa, osall istumalla talkoisiin ja 
monenlaisiin muihin tehtäviin.

Teidän panostuksenne on ensiarvoi-
sen tärkeää. Samalla kiitän seuramme 
hallitusta hyvästä ja toimivasta yhteis-
työstä kuluneen vuoden aikana.

Toivotan Tammer-Golfin jäsenille  
hyvää loppuvuotta!

Niina Puronurmi
Hallituksen varapuheenjohtaja
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Janne Salonen

 Hallitus 2022 

Marraskuun  
sääntömääräisen  
kokouksen  
päätöksiä
Tammer-Golf ry:n marraskuun sääntömääräinen 
kokous pidettiin torstaina 25.11.2021 klo 18:00 
klubitalolla, Tenniskatu 25, 33560 Tampere.

Kokouksen puheenjohtajana toimi  
Seppo Blomqvist ja sihteerinä Markus Junni.

Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan 
erovuorossa oleva Janne Salonen ja uutena 
jäsenenä Antti Husa, hallituskaudet 2022-2024. 

Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat  
Juhani Fält, Ari Nikkilä, Niina Puronurmi ja 
Pekka Suikki.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Seppo Blomqvist, 
hallituskaudet 2022-2023.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  
Hannu Koskinen ja Teppo Rautanen.

Tilintarkastajiksi valittiin  
KHT Jari Paloniemi ja KHT Veikko Terho.

Varatilintarkastajiksi valittiin  
Antti Ikäläinen ja Jukka Lahdenpää.

Marraskuun sääntömääräinen kokous hyväksyi 
vuoden 2022 toimintasuunnitelman, talousarvion 
2022 sekä jäsen- ja liittymismaksut 2022.

Jäsen- liittymismaksut  
vuodelle 2022
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti 
aikuisilta 99 euroa ja  
junioreiden alle 18-vuotta 59 euroa. 
Liittymismaksuksi hyväksyttiin aikuisjäseniltä 600 
euroa / henkilö,  
15-18 vuotiailta 300 euroa ja  
alle 15-vuotiailta 0 euroa. 

Kokouksessa ilmoitettiin, että Tammer-Golf ry:n 
uudeksi kapteeniksi on valittu Max Schwenson. 
Naisten kapteenina jatkaa Jenna Järvinen.

Teksti: Eeva Tamminen

Ari Nikkilä

Jussi Fält

Pekka Suikki

Antti Husa

Niina Puronurmi
Varapuheeenjohtaja

Seppo Blomqvist
Puheenjohtaja
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Kapteeni kiittää ja siirtyy  
klubiparlamenttiin
Koronapandemia on siunannut golfia jo kaksi kautta. Kierrosmäärät 
seurassamme ovat olleet ennätykselliset. Kierrosajat ovat hieman 
parantuneet, johtuen osittain valvonnasta, mistä isot kiitokset 
vapaaehtoisille Hannu Koskiselle, Pekka Kukkoselle ja Heikki 
Honkakoskelle.

Kenttä oli loistavassa kunnossa koko 
kauden, mistä kiitos kenttähenkilökun-
nalle ja kenttätoimikunnalle.

Kilpailuissa kävi mukavasti pelaa-
jia. Varsinkin scramble-kilpailut olivat 
täynnä. Itse kaipaisin enemmän hen-
kilökohtaisia k ilpailuja. Golf issa kui-
tenkin pelataan lähinnä itseä ja omaa 
tasoitusta vastaan.

Kapteeni-illoissa kävi pitkälle toista 
sataa aloittelijaa kesän aikana. Iltojen 
pääteemoina olivat golfetiketti ja toimi-
minen kentällä. Tämä oli ensimmäinen 
kesä kun aloittelijoiden oli pakko käydä 
kapteeniston pakeilla, jotta he saivat 
greencardin.

Talven golfmatkat ovat avautuneet. 
Itse piipahdin jo Kreikan Costa Nava-
rinossa, jossa koronaturvallisuus oli oi-
kein hyvin hoidettu. Jos et ole itse läh-
dössä golfmatkalle talven aikana, niin 
käy ihmeessä har joittelemassa Kari 
Järvenpään talviharjoitteluhallissa Esa 
Lehden ja Karin opastuksella.

Hall itus tekee kovasti töitä kenttä-
hankkeen kanssa, toivottavasti kenttä 
säilyy nykyisellä paikallaan. Kenttäm-
me sijainti on loistava, mikä edesauttaa 
varsinkin junioreiden harrastuksen yl-
läpitoa ja aloittamista.

Kiitos Markukselle Tammer-Golf in 
eteen tehdystä työstä ja menestystä uu-

dessa toimessa. Onnea ja menestystä 
myös uudelle toiminnanjohtajallemme.

Päätän kapteenin pestini tähän vuo-
teen. Kiitokset jäsenistölle ja henkilö-
kunnalle, teidän kanssanne on ollut 
mukava hoitaa tehtäviä. Siirryn klubi-
parlamenttiin ja keskityn omaan golf- 
peliini. Uutena kapteenina aloittaa Max 
Schwenson ja ladykapteenina jatkaa 
Jenna Järvinen.

Mukavaa talvea ja Hyvää Joulua!

Harri Aho
kapteeni

  Kapteenin terveiset 

Pidetty kapteenimme Harri Aho luovuttaa tehtävänsä Max Schwensonille.
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Kenttäprojekti houkutteli  
Ignatiuksen Tampereelle
Markku Ignatiuksen nimitys Tammer-Golfin toiminnanjohtajaksi yllätti 
monet, jopa Ignatiuksen itsensäkin.

– Kun lokakuussa tuli täältä viestiä, 
että olisinko kiinnostunut, niin ajatte-
lin, että en voi Espoo Golfia siinä tilan-
teessa jättää. Mutta kun pari viikkoa 
sitten tuli yllätyskäänne ja kyseltiin uu-
destaan, niin ajattelin, että nyt on tosi 
kyseessä. Niinpä laitoin tänne CV:n, tu-
lin neuvottelemaan ja pian nimet olivat 
paperissa, kertoo 57-vuotias Ignatius.

Ignatius on koulutukseltaan kauppa-
tieteiden maisteri ja hän on toiminut yli 
16 vuotta golfkenttien johtotehtävissä. 
Hän oli St. Laurence Golfin toimitus-/
toiminnanjohtaja 2005–2011, hoiti toi-
minnanjohtajan virkaa Helsingin Gol-
fklubilla Talissa 2012–2014 ja si irtyi 
Gumböle Golfin toimitus- ja toiminnan-
johtajaksi 2015. Vuonna 2019 hän otti 
hoitaakseen myös Espoon Golfseuran 
toiminnajohtajan pestin.

Aika espoolaisseurojen peräsimes-
sä oli Ignatiukselle melkoista kivireen 
vetämistä. Esimerk iksi Gumböle ol i 
pahoissa talousvaikeuksissa kentän 
laajennuksen ja uuden klubitalon ra-
kentamisen vuoksi.

 – Kuusi vuotta sitten Gumböle Golfil-
la oli 3,7 miljoonaa euroa velkaa ja mi-
nun tehtäväni oli yrittää saada pidettyä 
seura ja yhtiö pinnalla. Nyt juuri kun 
uusin taas lainasopimuksen vuodeksi, 
niin velkaa oli enää noin 1,6 miljoonaa.

Espoon Golfseurassa Ignatius joutui 
muutamien jäsenten silmätikuksi niin 
epäonnisen viheriöremontin kuin joi-
denkin mielestä uudelleen nimettyjen 
Espoo Golfin kenttienkin vuoksi.

Uusi kenttä  
houkuttimena

Ignatius korostaa kuitenkin, ettei läh-
tenyt Tampereelle Espoon ongelmia pa-
koon. Uuden kentän rakennusprojekti 
oli liian suuri kiusaus vastustettavaksi.

– En nyt ihan hetkeen keksi, että 
muualla Suomessa olisi mahdollisuus 
olla tekemässä uutta golfkenttää tai laa-
jentamassa kenttää. Puhumattakaan 
siitä, että uuden kentän reitittäjänä on 
muuan Mikko Ilonen, jonka tunnen jo 
vuosien takaa. Siinä ne suurimmat ve-
tovoimatekijät.

Ignatiuksen sopimus Tammer-Golfiin 
alkaa 1. maaliskuuta. Sitä ennen hän 
viettää kaksi kuukautta Thaimaassa.

– Teen yhdistetyn loma- ja etätyömat-
kan, jonka aikana saan tehtyä Espoon 
asiat siihen pisteeseen, että niistä on 
jonkun helppo ottaa koppi. Vuokraan 
Tampereelta asunnon helmikuun alus-
ta ja muutan tänne valmistautumaan 
kauteen.

Ignatius sai puheenjohtaja Seppo 
Blomqvistilta ison kasan taustatietoa 
seuran tilanteesta ja kenttähankkeesta. 
Yksi iso asia työlistalla on uusi Wise-
Golf-toiminnanohjausjärjestelmä, jon-
ka seura ottaa käyttöön ensi vuonna. 
NexGolf in korvaavassa WiseGolf issa 
ajanvaraus, kilpailujen järjestäminen, 
viestintä, myynti ja taloushallinto ovat 
kaikki samassa paketissa.

– Minulla on NexGolfista taustaa vuo-
desta 2006 ja tiedän tarkkaan mitä sillä 
on golfkentillä tehty. Nyt kiinnostaa se, 
mitä WiseGolf voi tuoda tullessaan - 
varsinkin kun tiedetään että River Golf 
vaihtaa siihen ja nyt näyttää siltä että 

 Uusi toiminnanjohtaja Markku Ignatius 
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myös Pirkkalakin Markuksen voimin. 
Se saattaa avata uusia yhteistyömahdol-
lisuuksia seurojen välillä.

Kokemusta  
taisteluista

Ignatius joutuu heti töihin tulles-
saan tiiviisiin neuvotteluihin uudesta 
kentästä kaupungin kanssa. Kokemus-
ta kunnall ispamppujen kanssa vään-
tämisestä hänellä on ennestään, sillä 
Helsingin kaupunki havitteli 2014 Ta-
lin kentän aluetta asuinrakentamiseen, 
mutta kenttä pelastui kovan taistelun 
jälkeen.

– Voin sanoa rehell isesti, että ol in 
aika merkittävässä roolissa Talin pe-
lastamisessa. Kävin tiivistä henkilökoh-
taista dialogia tiettyjen kaupunkisuun-
nittelulautakunnan jäsenten kanssa ja 
Talin onneksi saimme rajattua yleiskaa-
van vaikutukset kenttään varsin pienik-
si. Ja nyt olen käynyt samaa taistelua 
Espoossa, kun EGS:n kentän läpi ollaan 
suunnittelemassa ”Tunnin junaa” Tu-
rusta Helsinkiin sekä siihen vielä uutta 
asuinaluetta. Tämä Tammerin projekti 
on siis jo kolmas putkeen, missä pää-
sen mittelemään paikallispoliitikkojen 
kanssa.

Uuden kentän suunnitelmiin Igna-
tius ei ole vielä ehtinyt perehtyä.

– Tämä kenttäprojekti on minulle 
vielä kuin Pandoran l ipas. Näen sen 
huikeana mahdollisuutena ja teemme 
parhaamme, että ratkaisu on Tam-
mer-Golfille hyvä.

Uudelle kentälle  
taustayhtiö?

Tammer-Golf on perinteinen yhdis-
tyspohjainen golfseura, johon ei ole tar-
vinnut ostaa peliosaketta. Ignatiuksen 

mukaan uuden kentän rakentamisen 
myötä seuran talouskuviot voivat muut-
tua.

– Siinä vaiheessa täytyy miettiä, että 
syntyykö tässä vaiheessa yhtiömuotoi-
nen pyörittämisen malli. Se tarkoittai-
si sitä, että kenttäyhtiö hoitaisi kaiken 
kenttään liittyvän ja seuran rooli olisi 
toiminnallinen, esimerkiksi kilpailut ja 
muut tapahtumat.

Tarkoittaisiko tämä sitä, että pelaa-
jien pitäisi ostaa uuden kenttäyhtiön 
osakkeita?

– Se olisi yksi rahoituksen malli, mut-
ta kaikki tietävät, että ei sillä mitään 
isoja pääomia kerättäisi. Kukaan ei ole 
valmis maksamaan suuria summia 
osakkeista, joten ei kenttäinvestointia 
millään osakeannilla saada maksettua. 
Vuokramailla olevan yhtiön substanssi 
ei voi tulla käytännössä kuin osakas- 
eduista.

Loogisinta olisi, että kaupunki olisi 
mukana uuden kentän rahoittamisessa. 
Tammer-Golfin nykyinen vuorasopimus 
loppuu vuonna 2029, ja jos sopimuk-
seen ei päästä, päästään Ruotulaan 
rakentamaan asuinaluetta ja ratikkaa 
vasta tuon jälkeen.

– Jos kaupungin intressit ovat niin 
suuret alueen kaavoittamiselle ja ra-
tikkaradan vetämiselle, niin tuntuisi 
järjettömältä, jos siitä rakennusmassan 
gryndauksesta ei lohkeaisi pikku siivu 
kenttäänkin, jos ja kun sen sijaintia pi-
tää muuttaa osaksi tai kokonaan.

Squashpallo  
tottelee

Markku Ignatius pelaa tietysti itsekin 
golf ia, vaikka kierrokset ovat jääneet 
viime vuosina vähiin.

– Golf on minulle puhtaasti ammat-
ti, mutta golf on yksi parhaista tavois-
ta verkostoitua, joten oma pelaaminen 
varmasti ainakin hetkellisesti lisääntyy. 
Useimmat pelikierrokseni kotimaassa 
olen pelannut hyvän ystäväni Esa Tik-
kasen kanssa. Pelaaminen Tikin kanssa 
on lähinnä hauskanpitoa.

Totisemmin Ignatius on hikoi l lut 
squashpallon kimpussa.

– Minulla on C-luokan SM-pronssia 
ja nyt voitin vielä vanhoilla päivilläni 
D-luokan SM-hopeaa. Kiusasin si inä 
itsenäni 14-15-vuotiaiden kavereiden 
kanssa. Squash on ollut lähellä sydän-
täni ja nyt olen innostunut uudesta la-
jista padelista. Tuohon viereen tennis-
keskukseenkin on tulossa padel-kentät 
ja padelinkin kautta aion uida sisään 
paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen

Entinen huippukiekkoilija Esa Tik-
kanen on Markku Ignatiuksen paras 
golf-kaveri

VUODEN 2020 GOLFJOHTAJA

Markku Ignatiuksen työ Espoon Golfseuran ja Gumböle Golfin peräsimessä 
toi hänelle Vuoden Golfjohtajan tittelin 2020. Valinnan teki Suomen golfjoh-
tajien yhdistyksen (FGMA) toimitusjohtajista koottu valintatoimikunta.

”EGS ja Gumböle Golf ovat viime vuosien aikana tehneet uraauurtavaa 
yhteistyötä kahden eri golfyhteisön kokonaisuuden yhdistämällä koko 
operatiivisen toiminnan. Yhteistoiminnan lähtökohdat on luotu seurojemme 
hallitusten strategiatyönä, jossa Markulla on ollut keskeinen rooli niin suun-
nittelussa, kuin implementoinnissa. Käytännön toteutuksessa ja toiminnan 
kehittämisessä Markku on toiminut osoittaen intohimoa työtään kohtaan ja 
peräänantamattomuutta tavoitteiden saavuttamiseksi, tietääksemme ensim-
mäisenä kahden eri golfyhteisön vetäjänä”, perustelee toimikunta Ignatiuk-
sen valintaa.
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Kesän SM-mitalisaaliina  
kaksi hopeaa ja pronssi
Tammer-Golf menestyi taas erinomaisesti kesän SM-kisoissa. Veera 
Mikkonen ja Lisa-Maria Vaitovaara ottivat naisten joukkuekisassa 
hopeaa, Vaitovaara, Teemu Mattila, Samu Saarimäki ja Ossi Koskinen 
nuorten joukkuehopeaa ja Koskinen vielä nuorten reikäpelissä pronssia. 

Vääksyn Kanavagol f issa pelatus-
sa naisten joukkuekisassa ystävykset 
Mikkonen ja Vaitovaara olivat hyvässä 
vauhdissa alusta asti ja ylittivät omatkin 
odotuksensa.

– Oli superkiva pelata Veeran kanssa, 
kun ollaan hyviä kavereita. Kumpikaan 
ei oikein uskonut, että mitali voisi tulla, 
joten oli kyllä mukava yllätys. Mutta pe-
lattiin ne paripelit tosi hyvin ja tiedet-

tiin, että sitten kaikki on mahdollista, 
kertoo Vaitovaara.

Mikkonen ja Vaitovaara pelasivat 
avauspäivänä foursomessa tuloksen 75 
ja greensomessa 72, ja olivat vain kolme 
lyöntiä johtavaa Suur-Helsingin Golfia 
jäljessä.

– Meillä oli rento meininki. Tuntui, 
että kaikki meni nappiin, varsinkin se 
foursome. Siitä emme odottaneet niin 
paljon, koska pelimuoto on vaikea. Se 
meni kuitenkin aika helposti niin, että 
minä löin väylälle ja Lispe löi griinille ja 
sitten vähän puttailtiin, nauraa Veera.

Toisen päivän henk i lökohtaisessa 
lyöntipelissä Vaitovaaran 76 ja Mikko-
sen 80 riittivät pronssiin yhteistuloksel-
la 303 (75+72+156).

SHG karkasi peräti 14 lyönnin voit-
toon, kun Tia Teiniketo hurjasteli tu-
loksen 69 ja Reetta Teräväinen pelasi 
76.

Pronssi kirkastui 
Oulussa

Viime vuonna TG:n juniorit ottivat 
SM-joukkuek isassa pronssia, heinä-
kuussa Oulussa meni v ielä pykälän 

Tammer-Golf otti hopeaa juniorien SM-joukkuekilpailussa.
Vas. valmentaja Esa Lehti, Samu Saarimäki, Teemu Mattila,  
Lisa-Maria Vaitovaara ja Ossi Koskinen.

 Kesän SM-pelit 
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paremmin. Yleensä menestyvää jouk-
kuetta ei vaihdeta, mutta nyt valmen-
taja Esa Lehti päätti peluuttaa pareina 
Vaitovaaraa ja Koskista sekä Mattilaa ja 
Saarimäkeä (vuosi sitten Mattila-Vaito-
vaara ja Koskinen-Saarimäki).

– Teemu ja Samu eivät tästä oikein 
tykänneet. He sanoivat, että me ollaan 
Ossin kanssa sellaisia reikäpäitä, ty-
kätään kokeilla kaikenlaista. Teemu ja 
Samu taas ovat enemmän neppailijoita, 
tykkäävät sijoitella palloa. Mutta niinpä 
tehtiin team Reikäpäät ja team Neppai-
lijat ja hyvin meni, kertoo Vaitovaara.

Ensin pelattu foursome ei vielä mita-
lia lupaillut, tulos 155 jätti TG:n jaetulle 
6. sijalle. Reikäpäät pelasivat hienosti 
+1 (73), mutta Neppailijat hakivat vielä 
yhteistä säveltä (82). Onneksi se löytyi 
ja greensomessa molemmat parit pela-
sivat mahtavasti 67. Yhteistulos 134 oli 
päivän kovin.

Kun hieno meno jatkui vielä fourbal-
lissa – Mattila/Saarimäki 68, Koskinen/
Vaitovaara 72 – otti TG hopeaa yhteis-
tuloksella 429 (–3). Kulta meni mahta-
vasti pelanneelle Vuosaari Golfille (415, 
–17) ja pronssille nousi kovalla loppuki-
rillä Karelia Golf (434, +3).

Esa Lehti ol i todel la tyytyväinen 
joukkueen peliin.

– Hopea maistui hyvältä. Tuli hyviä 
suorituksia ja ei niin hyviä. Jos ennen 
k isaa joku ol isi kysynyt joukkueelta, 
minulta tai seuralta, että hyväksyttekö 
hopean, niin varmasti olisi kelvannut. 

Paperilla ei oltu hopeajoukkue, ei toki 
kaukanakaan siitä.

Eron repeämistä Vuosaareen Lehti 
kuvasi osin tietoiseksi ratkaisuksi.

– Tähdensin joukkueille viimeisenä 
päivänä, että on syytä pelata järkevästi, 
ettei mitali lipsahda käsistä. Ei kanna-
ta tehdä älyttömyyksiä ja yrittää ottaa 
kiinni joukkuetta, joka on jo 8–10 lyön-
nin päässä.

Koskinen otti 
reikäpelipronssia

Ossi Koskisen kesän kruunasi toinen-
kin SM-mitali, hän otti juniorien rei-
käpelissä Aulangon Everstillä pronssia. 
Oli kuitenkin hilkulla, että kisat olisivat 
jääneet väliin.

– En lähtenyt kisoihin suurin odotuk-
sin, koska reikäpeli ei ole koskaan ollut 
minulle vahvuus. Itse asiassa harkitsin 
pelaamista samaan aikaan Keimolan 
Nordic-liigan kisassa, mutta päätin sit-
ten kuitenkin mennä reikäpeleihin.

Kisan alussa pelaajat oli jaettu nel-
jään neljän pelaajan lohkoon, joissa 
paremmuus ratkaisti in kuuden reiän 
peleillä. Jokaisen lohkon kaksi parasta 
pääsi jatkoon.

– Se meni tiukille, kun jaettiin kave-
rin kanssa lohkon kakkossijaa kolmel-
la pisteellä. Kun olin 18. tiillä meillä 
molemmilla oli seitsemän reikävoittoa. 
Onnistuin sitten voittamaan sen 18. 
reiän ja pääsin sillä jatkoon.

Kahdeksan parhaan joukossa Kos-
k inen kaatoi ensin Masterin Topias  
Pal inin 4/2 ja sitten Aulangon Aapo 
Mattssonin 21. reiällä.

– Ekassa pelissä Palin ei pelannut ko-
vin hyvin ja pääsin helpolla, mutta toi-
nen peli Mattssonia oli tiukka vääntö. 
Pelattiin molemmat hyvin ja huonosti 
ja voitin sen vasta kolmannella jatko-
reiällä.

Väl ierässä Kosk inen kohtasi tutun 
pelikaverinsa Pirkkalan Vertti Perälän, 
jolle hävisi 2/1.

– Siinä ottelussa pelattiin parasta gol-
fia koko kisoissa. Kun ottelu päättyi 17. 
reiälle olin yksi alle parin ja kaveri oli 
kolme alle, kertoo Koskinen.

Pronssiottelussa Koskinen kaatoi Au-
langon Konsta Mattssonin 2/1.

– Peli oli tasoissa 12. reiälle asti, mut-
ta voitin sitten siitä kolme reikää put-
keen ja sain ratkaistua pelin siihen 17. 
reiälle.

SM-pronssi taisi hieman muuttaa Os-
sin käsityksiä itsestään reikäpelaajana.

– Joo, kyllä se vähän muutti. Kun 
vaan pystyy itse välttämään virheet, 
niin se melkein pakottaa kaverin teke-
mään birdien, että voittaa reiän.

Siinähän se, reikäpelin salaisuus. Ei 
anneta lahjoja, vaan reiät on voitettava 
hyvällä pelillä.

Pekka Mikkonen

Juniorien SM-reikäpelit pelattiin Aulangon Everstillä.
Vas. hopeaa Vertti Perälä Golf Pirkkala, voittaja Niklas Lindström Golf Talma, 
pronssia Ossi Koskinen Tammer-Golf.

Lisa-Maria Vaitovaara (vas.) ja  
Veera Mikkonen voittivat naisten  
joukkuekisassa SM-hopeaa.
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Mestaruuskisoissa trilleriratkaisut: 
Lahti piti pintansa, Mikkonen yllätti 
Vaitovaaran
Mestaruuskisojen yleisissä sarjoissa nähtiin todelliset trilleriratkaisut. 
Puolustavista mestareista Roope Lahti piti Ossi Koskisen takanaan, 
mutta Lisa-Maria Vaitovaara hävisi Veera Mikkoselle.

Lahden kolmas mestaruus tuli tasan 
par-tuloksella 216 (71-70-75). Koskinen 
hävisi kaksi lyöntiä (218), pronssin vie-
nyt Teemu Mattila jo reilummin (230).

Mikkosen voittotulos oli 157 (79-78), 
Vaitovaara hävisi hänelle lyönnillä (158, 
79-79). Pia Aho otti pronssin (173, 89-
84).

Työt pitivät lääkäriksi opiskelevan 
Lahden kiireisenä pitkälle kesään, jo-
ten harjoittelu jäi vähiin, eikä peli ollut 
aivan tikissä. Taktiikka oli mestiksissä 
sen mukainen.

– Lähdin hakemaan pareja, lyönti 
kerrallaan keskelle väylää ja keskelle 
griiniä. Puttini oli kunnossa ja tiesin, 
että hyväkuntoiset griinit palkitsevat 
hyvää lukemista ja hyvää puttaamista, 
kertoi Lahti.

Lahti olikin kahden kierroksen jäl-
keen jo turvallisesti viiden lyönnin joh-
dossa putattuaan seitsemän birdietä. 
Päätöskierroksen ulosmenossa peli al-
koi kuitenkin takkuilla (40) ja yhden 
alle pelannut Koskinen oli enää lyönnin 
päässä.

Lahti osoitt i kylmäpäisyytensä si-
sääntulon vaikeissa paikoissa. Hän top-
pasi 13. väylällä lähestymisensä griinin 
yli raffiin.

– Lähdin nostamaan sielä isoa lobia, 
mutta se jäi lyhyeksi ja toinen lobi valui 
greenin alalaitaan. Onneksi sain bogin 
pelastettua kymmenmetrisellä putilla. 
Pelastin myös parin 15. väylällä lyhyeksi 
jääneen chipin jälkeen. Ne olivat ratkai-
sevia pelastuksia.

Bermudaan Lahti pääsi lyönnin joh-
dossa ja se riitti, kun Koskinen ei saa-

 TG:n miesten mestaruuskisat 

Taisto on tauonnut ja on onnittelujen aika. Ossi Koskinen (vas.) otti hopeaa, 
Mikael Kiukkonen oli neljäs ja Roope Lahti voitti taas mestaruuden.
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nut hyvistä paikoista birdieputteja si-
sään 16. ja 17. griinillä. Päätösreiällä 
Lahti naulasi lähestymisensä kahteen 
metriin ja homma oli selvä.

– Löin viimeisellä avaukseni vasem-
malle raff i in, matkaa l ipulle jäi 165 
metriä. Onneksi makuu oli hyvä, joten 
flyeristä ei ollut vaaraa. Läksin lyömään 
seiskalla normilyöntiä lipulle ja pallo 
meni mukavasti metrin vajaaksi ja kaksi 
metriä oikealle. Se oli kierroksen paras 
lyönti.

Helppo par riitti Roopelle voittoon, 
vaikka vähän harmittikin.

– Vielä kun olisi mennyt birdieputti 
sisään, niin olisi saanut yhteistuloksen-
kin ”pakkaselle”. Se kun ei ole vielä on-
nistunut.

Koskisella  
nappikesä

Ossi Koskisen kesä meni paremmin 
kuin hyvin. Nuorten SM-kisoissa reikä-
pelin pronssi ja joukkuehopeaa ja mes-
tiksissä ensimmäinen hopea. 18-vuo-
tiaan Ossin nousu huipulle on ollut 
nopeaa.

– Tämä on vasta kolmas kesä kun 
olen oikeasti käynyt kisoissa. Olin en-
simmäistä kertaa rangella varmaan jo 
6-vuotiaana, mutta golf jäi vähille, kun 
pelasin kiekkoa Tapparassa C2-junio-
reihin asti. Mestiksissä en ole aiemmin 
ollut varmaan edes kymmenen sakissa.

Nousu mestaruustaistoon Ruotulassa 
oli yllätys Koskiselle.

– Kun lähdettiin vikalle kierrokselle 
oli ero Roopeen viisi lyöntiä ja taakse 
kahdeksan. Ajattelin siinä, että voiko 
tässä tehdä muuta kuin pitää tämän 
aseman, ettei kukaan tulee takaa. Sit-
ten Roope alkoi tehdä bogeja ja ero 
kutistui yhteen. Bermudassa ol i hy-
vät birkkupaikat, mutta tällä kertaa ei 
uponnut.

Anssi Kankkosen valmentama Ossi 
ylitti kesällä omat odotuksensa, mutta 
pelissä on toki parantamisen varaa.

– Juteltiin valmentajan kanssa, että 
varaa olisi parempiinkin tuloksiin. En 
ole oikein saanut täydellisiä onnistumi-
sia kierrokselle. Kun draivi kulkee, niin 
putti ei toimi, ja kun putti kulkee, niin 
draivissa on ongelmia tai lähestymiset 
eivät mene lähelle.

Kun perusasiat ovat kunnossa ja drai-
veri lennättää palloa ilmassa 250–260 
metriä, on parempaa varmasti luvassa.

– Olemme treenanneet Anssin kanssa 
todella paljon svingitekniikkaa ja lyön-
tiin on tullut varmuutta. Ensi vuonna 
Roope joutuu vielä tiukemmille, lupaa 
Ossi.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Erik Lindén

Roope Lahden kesä oli työntäyteinen, eikä mies pystynyt harjoittelemaan täysipainoisesti. Peli oli kuitenkin riittävän 
hyvää, että kolmas klubimestaruus tuli lyönnin erolla Ossi Koskiseen.
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Lispe Vaitovaaran avaus päätyi väy-
län vasemmalla puolella aivan koivun 
juureen, josta hän pystyi vain chippaa-
maan väylälle. Lispe pääsi griinille nel-
jännellä lyönnillään, mutta par-putti ei 
uponnut.

Keskelle väylää draivannut Mikkonen 
pääsi puttaamaan birdietä viidestä met-
ristä ja onnistui. Näin hän nousi lyön-
nin johtoon.

17. väyläl lä k isa ol isi voinut v ielä 
kääntyä Vaitovaaran eduksi, kun Mik-
konen chippasi griinin yli ja teki tup-
labogin.

– Pallo makasi vähän huonosti, yritin 
tulla siihen iskevästi ja sitten mentiin. 
Kai se vähän jännityksen piikkiinkin 
meni, selitti Veera.

Paria putannut Vaitovaara ei pystynyt 
käyttämään tilaisuuttaan. Hän lipsautti 
alamäkiputtinsa pitkäksi, eikä saanut 
bogiakaan sisään. Mikkosen johto säi-
lyi.

– Griini oli ihan erilainen kuin kuu-
dellatoista. En voinut uskoa, että se li-
pesi niin pitkälle, selitti Vaitovaara

Bog i v i imeisel lä r i itt i Mikkosel le 
mestaruuteen, kun Vaitovaara ei pys-

tynyt tekemään paria. Taistelu päättyi 
lyönnin erolla 157–158.

Draivi toimi 
ongelmitta

Mikkonen oli arvatenkin tyytyväinen 
peliinsä.

– Kaikk i toimi suhteell isen hyvin, 
eikä draivin kanssa ollut ongelmia. Vä-
hän tuli pieniä virheitä pitkissä lyön-
neissä, mutta ei tullut kuin yksi rankku 
koko kisassa. Tänään tuli pari ekstraa, 
kun chippasin sisään nelosella ja sain 
pitkän birkkuputin sisään kympillä.

Veera Mikkosen voittoputti on uponnut 
ja ensimmäinen mestaruus on varma. 
Puolustava mestari Lisa-Maria Vaitovaara 
jäi nyt hopealle.

Taistelu ratkesi  
Bermudan kolmiossa
Lisa-Maria Vaitovaaran mestaruushaaveet upposivat Ruotulan 
Bermudan kolmioon. Huono draivi 16. väylällä johti bogiin ja samaisella 
reiällä birdieputin upottanut Veera Mikkonen käänsi kaksintaistelun 
edukseen.

 TG:n naisten mestaruuskisat 
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Veera tiesi loppurei’illä, että tilanne 
on tiukka, mutta ei halunnut tietää, 
kuinka tiukka.

– En halua pelatessani tietää tilan-
netta, jotta voin keskittyä peliini, enkä 
ala liikaa miettimään sitä tilannetta.

Vaitovaara tunnusti, että 16. väylän 
bogin jälkeen puristus ei riittänyt.

– En pystynyt enää kasaamaan itseä-
ni viimeisille väylille, mutta oli k iva, 
että saatiin Veeran kanssa kunnon pelit 
aikaiseksi. Tämä kausi on ollut tosi raa-
tamista niin henkisesti kuin fyysisesti-
kin, kun tein paljon töitä, enkä päässyt 

harjoittelemaan. Mutta aion haastaa 
Veeran taas ensi vuonna.

Hiekkakakkuja 
bunkkerissa

Veera Mikkonen on ollut seuran jäsen 
11-vuotiaasta.

– Vanhempani toivat minut johonkin 
bunkkeriin tekemään hiekkakakkuja. 
Olin sitten Lehden Esan junioriryhmis-
sä ja pelasin 14-vuotiaasta aluetouril-
la ja FJT:llä. Nykyisin olen Järvenpään 
Karin valmennuksessa, vaikka opiske-
lujen takia harjoittelu onkin jäänyt vä-
hemmälle.

22-vuotias Veera opiskelee yliopistos-
sa neljättä vuotta biolääketieteen tek-
niikkaa.

– Valmistuin juuri kandiksi ja suun-
nitelmissani on erikoistua terveyden-
huollon tietojärjestelmiin.

Golfharjoittelun ohella Veera pitää 
kuntoaan yllä monipuolisesti.

– Pelaan padelia, hiihdän aika paljon 
ja käyn laskettelemassa. Pitää liikkua, 
kun käy etäkoulua.

Pekka Mikkonen

Naisten kisassa riitti jännitystä viimeiselle reiälle saakka, kun Lisa-Maria Vaitovaara (oik.) ja Veera Mikkonen taistelivat 
mestaruudesta. Pia Aho jäi kaksikosta jo selvemmin ja otti pronssia.

Hyvin putannut Veera otti niskalenkin Lispestä 16. reiän 
birdiellään.

Peli on pelattu ja on halausten aika.
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 Sarja Sijoitus K1 K2 K3 Tulos 

MIEHET 1. Roope Lahti  71 70 75 216
  2. Ossi Koskinen 73 73 72 218
  3. Teemu E Mattila 76 78 76 230
       
SENIORIMIEHET  1. Marko Heinämäki 80 80  160
  2. Pauli Järvinen 83 78  161
  3. Kauko Tikka 82 83  165
       
M50  1. Jari Sorvali 73 77  150
  2. Pauli Järvinen 75 77  152
  3. Eero Mattila 80 76  156
       
M60  1. Harri Aho 80 76  156
  2. Risto Kuokkanen 78 84  162
  3. Juhani Fält 81 82  163
       
M65  1. Keijo Korte 86 81  167
  2. Juha Karti 85 86  171
  3. Esa Maaranen 87 88  175
       
M70  1. Markku Ristikaarto 78 85  163
  2. Seppo Blomqvist 80 84  164
  3. Pekka Kukkonen 80 86  166
       
M75  1. Kauko Tikka 78 83  161
  2. Eero Rautio 82 83  165
  3. Markku Lukander 84 87  171
       
M80  1. Teuvo Peltola 92 94  186
  2. Raimo Sepponen 98 93  191
  3. Kalevi Kronholm 101 92  193
       
NAISET  1. Veera Mikkonen 79 78  157
  2. Lisa-Maria Vaitovaara 79 79  158
  3. Pia Aho 89 84  173
       
N50 1. Sari Pienimäki 91 88  179
  2. Erika Tarko-Viljanen 85 94  179
  3. Leena Taivalsaari 94 90  184
       
SENIORINAISET  1. Sari Pienimäki 95 89  184
  2. Marja-Leena Lähteenmäki 96 95  191 
  3. Leena Taivalsaari 97 100  197  

    OUT IN  Tulos 

JUNIORIT 1. Aaro Jännes 48 48  96
  2. Arttu Juvonen 51 49  100
  3. Eemeli Tolvanen 48 58  106

Tulokset lyöntipeli scratch

 Tammer-Golf ry mestaruuskilpailut 2021 
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Miesten sarja
Vas. Toinen Ossi Koskinen, voittaja 
Roope Lahti, kolmas Teemu Mattila.

Seniorimiesten sarja
Vas. Kolmas Kauko Tikka, voittaja 
Marko Heinämäki, toinen Pauli Järvi-
nen.

Senioreiden miesten sarja 50v
Vas. kolmas Eero Mattila, toinen Pauli 
Järvinen.

Senioreiden miesten sarja 60v
Vas. toinen Risto Kuokkanen, voittaja 
Harri Aho.

Senioreiden miesten sarja 65v
Vas. kolmas Esa Maaranen, voittaja 
Keijo Korte.

Senioreiden miesten sarja 70v
Vas. kolmas Pekka Kukkonen, voitta-
ja Markku Ristikaarto, toinen Seppo 
Blomqvist.

Senioreiden miesten sarja 75v
Vas. toinen Eero Rautio, voittaja Kau-
ko Tikka, kolmas Markku Lukander.

Senioreiden miesten sarja 80v
Vas. kolmas Kalevi Kronholm, voittaja 
Teuvo Peltola, toinen Raimo Sepponen.

Naisten sarja
Vas. Kolmas Pia Aho, voittaja Veera 
Mikkonen, toinen Lisa-Maria Vaito-
vaara.

Seniorinaisten sarja
Vas. Toinen Marja-Leena Lähteenmä-
ki, voittaja Sari Pienimäki, kolmas 
Leena Taivalsaari.

Juniorit
Aaro Jännes on TG:n Juniorimestari 
2021.

Senioreiden naisten sarja 50v
Voittaja Sari Pienimäki.
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Kentänhoidon haasteet voitettiin,  
Nummelin on uusi kenttämestari
Lumihomeesta, reistailevista koneista, vuotavista putkista ja 
kokemattomasta henkilökunnasta huolimatta Ruotulan kentänhoidossa 
saatiin GoGolfin konsultoivan kenttämestarin Tomi Laaksosen 
avustuksella hienoa jälkeä aikaan.

Laaksosen ja kentällä työnjohtajana 
toimineen Toni Nummelinin yhteistyö 
toimi niin hyvin, että Nummelin palkit-
tiin vakituisen kenttämestarin tittelillä.

– Tuli pitkiä päiviä, mutta kesä meni 
sen verran hyvin, että minuun luote-
taan sitten jatkossakin. Olen tyytyväi-
nen kentän hoitoon niistä lähtökohdis-
ta. Esimerkiksi mestaruuskisoista tuli 
hirveästi kehuja kentän hienosta kun-
nosta ja greeneistä tuli paljon kehuja 
muutenkin, kertoo Nummelin.

Por ista kotoisin oleva 28-vuot ias 
Nummelin aloitti golfin jo 5-vuotiaana 
Kalaforniassa.

– En osannut vielä edes lukea, joten 
äiti auttoi minua green card -kokeessa. 

Olin juniorivalmennuksessa ja kilpai-
l inkin 14-15-vuotiaaksi, mutta sitten 
harrastus hiipui, kertoo avopuolisonsa 
kanssa Tampereella asuva Nummelin. 
Hän pelaa nykyään ehkä 10-15 kierros-
ta kesässä.

– Kun on muutenkin päivät pitkät 
kentällä, ei sinne enää halua jäädä viet-
tämään vapaa-aikaansa.

Osaaminen kasvoi 
kesän myötä

Laaksonen ja Nummelin kävivät vii-
kon työt läpi sunnuntaisin videopalave-
rissa. Kesän myötä Nummelinin osaa-
minen kasvoi niin, ettei ihan jokaista 
asiaa täytynyt kysyä.

– Saattoi mennä viikko tai kaksikin, 
etten soittanut. Silloin Tomi soitti mi-
nulle päin, että mitä kuuluu ja miten 
menee.

Viisi kesää Ruotulassa töitä tehnyt 
Nummelin opiskeli viime kesänä Tam-
pereen yliopistossa konetekniikan kan-
didaatiksi ja jatkaa niitä opintoja. Nyt 
opiskelutahti vain tiivistyy sillä Num-
melin alkaa kouluttautua myös kenttä-
mestariksi.

– Menen ensi syksynä kenttämestari-
koulutukseen, sillä kursseja ei aloiteta 
joka vuosi. Käyn kaikki muut koulutuk-
set ja kurssit mitä on tarjolla ja yhteis-
työ Laaksosen kanssa jatkuu ensi ke-
sänä. Olen oppinut häneltä tosi paljon 

Toni Nummelinilla (oik.) ja Mikko Hellströmillä riittää tekemistä uusittavien lyöntipaikkojen kanssa.

 Kentällä tapahtuu 
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esimerkiksi lannoituksista, siemenistä 
ja kasvinsuojeluaineista.

Nummel in onk in hy vässä opi s -
sa. Laaksonen on yksi alan johtavista 
asiantuntijoista Suomessa, sillä hän toi-
mi pitkään myyntipäällikkönä Berneril-
lä myymässä siemeniä, lannoitteita ja 
kasvinsuojeluaineita golfkentille.

– Kesä mentiin Laaksosen vision mu-
kaan. Esimerkiksi nestelannoitusta li-
sättiin ja se näkyi kentän kunnossa.

Työpäiviin lisää 
suunnitelmaliisuutta

Nummelin haluaa kenttäväen työhön 
lisää suunnitelmallisuutta ja järjestel-
mällisyyttä.

– Kun hyppäsin keväällä mukaan ja 
porukka oli jo valittu, niin oli pakko 
lähteä vaan tekemään. Nyt suunnitel-
missa on tehdä talven aikana perehdyt-
tämiskansio, josta uudetkin työntekijät 
näkevät, mitä mihinkin työtehtävään 

kuuluu ja millainen se työntekijän päi-
vä on.

Nummelin haluaa kehittää töiden su-
juvuutta niin kentällä kuin huoltohal-
lillakin.

– Suunnitel laan kaikk i järkevästi 
niin, että esimerkiksi koneiden huol-
lot ja pesut hoidetaan sujuvasti. Kesällä 
isona kehittämiskohteena ovat lyönti-
paikkojen hoito ja ti imerkkien si irto 
niin, että lyöntipaikat kuluvat tasaises-
ti.

Koneiden huoltoa parantaa se, että 
Riku Salakari palkatti in vi ime kesä-
nä huoltomekaanikoksi. Nummelin ja 
Salakarin lisäksi vakiohenkilökuntaan 
kuuluu syksyllä palkattu kentänhoita-
ja Mikko Hellström, jolla on 17 vuoden 
työkokemus Peuramaalta.

Konetilanteeseen Nummelin on tyy-
tyväinen, kun v i ime kesänä saati in 
hankittua uusi greenileikkuri ja väylä-
leikkuri, ja griinijyräkin on nyt viimeis-
tä huutoa.

– Leikkuritilanne on hyvä, ei kentän-
hoito jää koneista kiinni.

Toiveissa lunta ja 
tasainen pakkastalvi

Loppusyksyn tärkein tehtävä kentällä 
on ollut greenien ruiskutus, jotta home 
ei pääsisi iskemään niihin viime kevään 
tapaan.

– Ruiskutuksia on tehty joka toinen 
viikko ja olisi tärkeää, että se viimeinen 
kerta päästäisiin tekemään juuri ennen 
lumia. Paras tilanne tietysti olisi, että 
tulisi pysyvä pakkanen ja lunta, ettei 
viheriöiden pinnalle muodostuisi jää-
kerrosta.

Kun lunta tulee, yksi iso urakka on 
sen poistaminen greeneiltä kevään kor-
valla. Koska kaikkien greenien kolaa-

minen on valtava urakka, olisi konevoi-
masta iso apu.

– Meille tulee kokeiluun Avantiin lii-
tettävä lumilinko. Kolaaminen olisi kui-
tenkin greenien kannalta paras vaihto-
ehto, vauriot greenin pinnassa olisivat 
pienemmät.

Alkukesän pääurakat ovat väylien 6 ja 
7 välin kunnostus sekä väylien 11, 13 ja 
15 tiiboksien nurmettaminen.

– Ilmoista ri ippuu, koska päästään 
hommiin. Arvatenkin siirtonurmityöt 
saadaan tehtyä kesäkuulla.

Reippaille talkoolaisille on siis hom-
mia tiedossa.

– Niin on ja olen todella tyytyväinen 
siihen, että meillä on seurassa niin ak-
tiivista talkooporukkaa, kiittelee Num-
melin.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen

Väylän 15 lyöntipaikka uusitaan ensi keväänä siirtonurmella. Riku Salakari palkattiin konehallille 
huoltomekaanikoksi.

Kokenut Mikko Hellström tuli Ruotu-
laan Peuramaalta.

Toni Nummelinin hyvä työ palkittiin 
nimityksellä kenttämestariksi.
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 Gentleman Cup 

Herrasmiesgolfarit Jorma Törmä (vas.) 
ja Pekka Suikki nostivat Suomen lipun 
salkoon.

Kilpailuohjeita kuuntelemassa.

Gentleman Cup, 
30-vuotisjuhlakilpailu
Gentleman Cup 30-vuotisjuhlakilpailu pelattiin lauantaina 17.7.2021.
Kilpailu oli samalla Tammer-Tourin osakilpailu III. Osanottajamäärä 
rajattiin 120 pelaajaan ja kilpailu pelattiin yhteislähtönä. Sää suosi ja 
aurinko paistoi.

Gentleman Cup pelataan ensi vuonna lauantaina 16.7.2022.
Tervetuloa jälleen mukaan!
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Kilpailun valvoja herrasmiesgolfari 
Jorma Törmä toivottaa klubitoimikun-
nan jäsenelle Marja-Leena Lähteen-
mäelle hyvää kilpailukierrosta.

Väylän 17 uusi lyöntipaikka otettiin käyttöön Gentleman Cupissa.  
Pauli Mäkelän avausta seuraavat Jari Nurmiranta ja Jukka Pyykkö.

Palkintopöytä ja 30-vuotispokaalit
Palkintopöytä ei pettänyt tälläkään kertaa. Herrasmiesgolfarit kiittävät tukijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan.

Kuohuviinitarjoilu alkuun
Jorma Törmä toimi klubi-isäntänä ja 
tarjoili juhlamaljat kilpailun jälkeen.

Kokki Tomi Koskenniska tarjoili hiiligrillivaunussa valmistettua mureata lihaa 
lisukkeineen. Ja ruoka maistui.
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Voittaja Are Vaskela piti puheen ja kiitti Herrasmiesgolfareita hyvin 
järjestetystä kilpailusta, pelikavereitaan ja kentän hyvää kuntoa.

Best lady Aino Närhi TG 39 pistettä. 
Kilpailu oli Ainon ensimmäinen iso 
kisa ja heti tuli voitto.

Paras scratch Are Vaskela 
TG, tulos 74 lyöntiä.

Scratch-sarjan kolmas Aaro Vuolteen-
aho (vas.) TG 76 lyöntiä, voittaja Are 
Vaskela TG tulos 74 lyöntiä, toinen 
Jarkko Nissinen TG 74 lyöntiä.

Gentleman Cupin Best Ladyja vuosien varrelta. Vasemmalta Raili Autio, Raija Heikkinen, Elise Järventausta, Aino Närhi, 
Erika Tarko-Viljanen, Pirjo Järventausta ja Sini Rajala.
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Palkintojen jako alkamassa, tuloksia 
tarkistetaan vielä.

Klubitalon terassilla viihdyttiin pitkään kilpailun jälkeen 
ja mikäs oli viihtyessä, kun sääkin suosi.

TG:n herrasmiesgolfareita on jo 33. 
Vuoden 2021 herrasmiesgolfariksi 
valittiin Juha-Pekka Niemenlehto. 
Onneksi olkoon!

Herrasmiesgolfarit Juhani Tamminen 
(vas.) ja Pekka Suikki palkitsivat  
Yrjö Schafeitelin, joka teki hole in onen 
väylällä 9. Onneksi olkoon!

Pirjo Hallamaa teki 
aloitteen 1989 vuosittaisesta 
herrasmiesgolfarin 
valinnasta. Pirjo piti 
hyvän puheen onnitellen 
herrasmiesgolfareita 
30-vuotisjuhlakilpailun 
järjestämisestä painottaen 
eri toimikuntien toiminnan 
tärkeyttä seuratoiminnassa 
ja yhteishengen luomisessa.

Pistebogeysarjan toinen Robert Koli 
(vas.) TG 39 pistettä, voittaja Toni 
Linnusmäki TG 40 pistettä, kolmas 
Manu Maaranen TG 39 pistettä.

Kuvat: Marja-Leena Lähteenmäki ja Eeva Tamminen
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 PGA Pro Esa Lehti 

Esan talviterveiset!
Valmennan talvella pääsääntöisesti Future Golfin harjoitustilassa 
Jankassa sekä GolfhuntersTrackman -studiolla Nekalassa.

Futuregol f issa annan yksity isval-
mennusta ja valmennan myös ryhmiä. 
Golfhunters-studio sopi i hyvin yksi-
tyisvalmennukseen sekä 2-3 oppilaan 
pienryhmille. Trackman antaa mahdol-
lisuuden tutustua hyvin monipuolisesti 

mailan toimintaan osuma-alueella sekä 
osumahetken tuottamaan pallon käyt-
täytymiseen.

Molemmissa harjoitustiloissa pääsen 
toteuttamaan valmennusta asiakasys-
tävälliseen hintaan. Mahdollisuus myös 
etukäteen sovittavaan useamman ker-
ran yksityis- tai ryhmävalmennukseen.

Futuregolfin tammikuussa alkaviin 
talviharjoitteluryhmiin mahtuu vielä 
hyvin. Opetus tapahtuu arkipäivisin, 
joten jos sinulla on mahdollisuus, niin 
ota pieni breikki päivään ja tule harjoit-
telemaan.

Arkipäivinä harjoitusajat ovat maa-
nantaisin klo 10-11, keskiviikkoisin klo 
11-12 ja keskiviikkoisin klo 12-13.

Yhteensä 6 harjoituskertaa per ryh-
mä, periaatteena harjoitus joka toinen 
viikko. Hinta kokonaisuudelle 185 eu-
roa / oppilas sisältää valmennuksen 
sekä harjoitustilakulut.

Junior ihar joitukset käynnisty ivät 
Futuregolfissa 14.11. Juniorit harjoit-
televat 2 kertaa viikossa, ti istaisin ja 
sunnuntaisin. Mattimyöhäset ehtivät 
vielä hyvin mukaan talven junioritoi-
mintaan.

Mikäli innostuitte tästä, yhteyttä voi 
ottaa minuun posti l la esa.lehti75@
gmail.com tai puhelimitse 0400 196171.

Joulu lähestyy ja sinua saattaa mieti-
tyttää miten muistaisit läheistäsi. Oli-
siko lahjakortti henkilökohtaiseen golf-
valmennukseen talvella tai ensi kesänä 
varteenotettava vaihtoehto.

Alkeiskurssilahjakortti ensi kesäksi 
(8 tuntia opetusta + green card) hin-
taan 149 Euroa.

Yksi valmennukseni per iaatteista 
on oppijakeskeisyys. Oppilaiden oma 
tavoitetaso ja lähtökohdat ovat toimin-
nan perusta, jol le kehittymistä ra-
kennetaan. Pyrin löytämään kullekin 
oppilaalle ne muutamat tärkeimmät ke-
hittymiseen johtavat tekijät. Vähän ker-
rallaan, selkeät suuntaviivat ja tehokas 
lyhytkestoinenkin säännöllinen harjoit-
telu tuottaa kestävämpää oppimista kun 
monimutkainen pienten yksityiskohtien 
näpertely.

Golfari, haastapas vähän itseäsi tal-
vella. Ota vaikka kaveri mukaan ja ke-
hitetään yhdessä peliänne mielekkääm-
pään suuntaan.

Oikein hyvää joulun aikaa lukijoille 
ja kiitos kuluneen vuoden yhteistyös-
tä Tammer-Golfille sekä asiakkailleni. 
Tervetuloa mukaan oppiini uudet sekä 
jo tutut oppilaat!

Terveisin Esa Lehti

Esa Lehti  |  PGA teaching professional  |  esa.lehti@gmail.com  |  +358 400 196 171

  Liikunnanohjaaja
  Golfvalmentajatutkinto
  Valmentajan erikoisammattitutkinto
  TPI certified golf instructor
  PGA jäsen vuodesta 1999 - kat. 4
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Hei kaikki Tammerilaiset!
Aika lentää kuin siivillä ja ennen kuin huomaatkaan, niin griinit jo 
vihertävät ja raffista ei meinaa löytää palloa.

Kaiva mailasi bägistä ja tarkista grip-
pien kunto. Tarvittaessa vaihdata ne 
uusiin. Mallit löytyvät hallilta. Puhdista 
golfkengän pohjat ja varaa treeniaika. 
Treenipaikan varaukset omaan harjoit-
teluun nettisivuilta. 

Tuskailetko slaissin kanssa? Ovatko 
avaukset draiverilla väärässä paikassa? 
Tuhoaako lähipeli tuloksesi? Sinun ei 
tarvitse joka kesä murehtia samoja on-
gelmia, kun voimme löytää niihin rat-
kaisun talven aikana. 

Tule yksin tai kaksin kaverin kanssa. 
Tehdään lähtötason analyysi ja muoka-
taan opetus tarpeisiin sopiviksi. Samal-
la saat myös vinkkejä ja lisämotivaatiota 
talviharjoitteluun. Näin pääset nautti-
maan Suomen lyhyestä golfkesästä te-
hokkaammin, etkä joudu käyttämään 
arvokasta peliaikaa tuskaillen huonoja 
lyöntejä. 

Tehdään talv iharjoittelusta muka-
vaa ja tuloksellista. Tässä hallin lyön-
tianalysaattorit auttavat. Perusrange-
ohjelman lisäksi koneista löytyy muun 
muassa erilaisia tavoitteellisia kohde-
harjoituksia.

Mietitkö joululahjaa itselle tai ystä-
välle? Lahjakortti, jonka voi käyttää 
opetukseen, hallille, grippien vaihtoon, 
ilahduttaa varmasti jokaista golfaria. 
Katso myös joulutarjous nettisivuilta.

Nähdään hallilla. Ja muista: 
Harjoittele - harjoittele - harjoittele!

Mukavaa golftalvea ja ole yhteydessä,

Pro Kari

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

 PGA Pro Kari Järvenpää 
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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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