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Lauha talvi, onnistunut kentän hoito ja 
kenttä auki 25.4.2014. Hienoa, nauti-
taan ja pelataan. Vuosi sitten epäilin, 
että toukokuun alussa tapahtunutta 
kentän ennätysaikaista avaamista ei ri-
kota aivan heti. Väärin meni, mutta 
mukavalta tuntuu, kun olin väärässä. 
Kiitos Hannalle ja hänen joukoilleen.

Syksyn ja talven työt kentällä nä-
kyvät muun muassa ojien häipymise-
nä, uusina teinä ja maa-aineskasoina 
kakkosväylällä. Työt jatkuvat syksyllä 
kakkosen greenin uusinnalla. Kentän 
parannustöitä on tarkoitus jatkaa pit-

käjänteisesti ja kenttätoimikunta selvit-
telee eri vaihtoehtoja tuleviksi paran-
nuksiksi.

Golf on harrastajamääriltään suu-
rehko lajiliitto. Valtio avustaa liittoa ta-
loudellisesti, mutta pääosa tuloista tulee 
meiltä golfareilta. Golfliiton valtuustos-
sa ja julkisuudessa on talven aikana 
käyty kärjekästäkin keskustelua liiton 
kulurakenteesta ja kulujen sekä toimis-
ton henkilöstön kasvusta.

Liiton hallitus halusi nostaa jäsen-
maksua, mutta valtuusto ei hyväksynyt 
sitä. Hyvä niin. Onko kaikki liitossa 

”Tuntuu mukavalta
olla väärässä.”

Aktiivinen jäsenkunta ja monipuolinen 
toiminta takaavat meille kaikille hyvät 
olosuhteet golfin harrastamiseen.

Puheenjohtaja Pentti Rantala pääsi avaamaan kentän ennätysaikaisin huhtikuussa.
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tehty työ tarpeellista seuroille ja jäse-
nistölle sekä golfin kehittämiselle. Itse-
kritiikille on varmasti tarvetta. Aika 
näyttää, miten liiton toimintaa kehite-
tään. Tammer-Golf on liitossa edustet-
tuna Keski-Suomen alueelta, mutta seu-
raavan kahden vuoden ajan Tammer 
-Golfilla on varajäsenen paikka liitto-
valtuustossa.

Noora Tammiselta tuli Turkista hy-
viä uutisia äitienpäivän viikonloppuna. 
Noora oli parhaana suomalaisena jae-
tulla sijalla 9 Ladies European Tourin 
osakilpailussa. Hieno suoritus. Seuraa-

va kisa on Hollannissa 23. – 25.5.2014. 
Tammer-Golfin nettisivun linkin kautta 
LET:in kisoja ja tuloksia on helppo seu-
rata. Kannustetaan Nooraa kohti Rion 
olympiakisoja.

Junioritoiminta on käynnistynyt ak-
tiivisena. Lasten alkeiskurssit, säännöl-
liset viikkoharjoitukset, leikkimielinen 
ARS-golf, aktiivikilpailijoiden valmen-
nus ja yhteistyö Classicin kanssa tuovat 
vilkasta vipinää harjoitusalueille, ken-
tälle, klubitalolle ja koko Tammer-Gol-
fin yhteisöön. Nuorissa on tulevaisuu-
temme!

Uusia jäseniä on liittynyt jo kevään 
aikana runsaasti Tammer-Golfiin. Ote-
taan uudet jäsenet ystävällisesti ja posi-
tiivisesti mukaan toimintaan. Aktiivi-
nen  jäsenkunta ja monipuolinen toiminta 
takaavat meille kaikille hyvät olosuhteet 
golfin harrastamiseen. Nautitaan golfista 
ja viihdytään.

Oikein hyvää golfkesää kaikille.

Pentti Rantala
penagolf@gmail.com

”Tuntuu mukavalta
olla väärässä.”

Iloiset ladyt Mirja Kuva, Raili Autio ja Marjatta Välimaa vaihtoivat kuulumisia Pentti Rantalan kanssa.
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Selkävaivat  
haittasivat  
Kristian  
Kulokorven 
harjoituskautta

Kristianin lyönti on toiminut yllättävän hyvin, vaikka tuloksen tekeminen onkin vielä ollut vaikeata.
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Viime kautensa ryminällä FT:n finaali-
voittoon ja Itävallan amatöörimestaruu-
teen päättäneen Kristian Kulokorven 
talvi ei sujunut ihan niin kuin mies 
suunnitteli.

Tarkoitus oli käydä armeija alta pois 
ja keskittyä Lahden urheilukoulussa ni-
menomaan fysiikan kehittämiseen. 
Mutta reistaileva selkä muutti suunni-
telmat.

– Minulla on alaselässä rakenteelli-
nen vika. Selkä on ennenkin ollut vähän 
kipeä, mutta en ole siihen kiinnittänyt 
isommin huomiota. Armeijassa vaiva 
yltyi niin pahaksi, etteivät uskaltaneet 
pitää minua siellä, vaan keskeytin pal-
veluksen, kertoo Kristian.

19-vuotias Kristian joutui pitämään 
6–7 viikkoa taukoa harjoittelusta. On-

neksi hän pystyi kuitenkin osallistu-
maan maajoukkueen leireille.

– Olimme viikon Costa Ballenassa, 
toisen viikon Arcosissa ja kolmannen 
Luminessa Barcelonan lähellä.

Kristian on joutunut korjaamaan 
”huonoja” tottumuksiaan golfiin eri-
koistuneen fysioterapeutin Matti Lind-
holmin opastuksella.

– Olen esimerkiksi istunut vähän 
huonoissa asennoissa ja nyt ryhtiin on 
kiinnitettävä huomiota. Samoin autolla 
ajaessa on tärkeää istua kunnolla.

Lindholm on antanut Kristianille 
harjoitusohjelman, jolla hän pitää sel-
känsä kunnossa.

– Selkälihakseni ja niskani ovat ol-
leet aika pahasti jumissa ja olen yrittä-
nyt tosi paljon availla paikkoja.

Lyönti kulkee

Kristianin onneksi selkävaiva ei ole vai-
kuttanut hänen lyöntiinsä kovinkaan 
paljon.

– Ehkä vartalon kierto ei ole ihan 
täysi, sillä joudun ottamaan rautalyön-
teihin puoli mailaa enemmän kuin vii-
me vuonna. Muuten lyönti on toiminut 
yllättävänkin hyvin, vaikka tuloksen te-
keminen onkin vielä ollut vaikeata. 
Mutta se on minulle tavallista, että näin 
alkukaudesta ei huipputuloksia tahdo 
saada aikaan.

Kristian odottaa jo kesän kahinoita 
innolla, sillä tämä vuosi on hänelle tär-
keä. Kisakalenterista mies on ruksann-
nut erityisesti British Amateur Openin, 
Vanajanlinnan EM-joukkuekisat, Kytä-
jän challenge-tourin kisan, sekä Erkko 
Trophyn ja Gantin.

Ehkä se tärkein kisa käydään kuiten-
kin kauden päätteeksi.

– Yritän päästä ammattilaiseksi, jo-
ten menen syksyllä Euroopan tourin 
karsintoihin.

 
Pekka Mikkonen

 

Kristian odottaa jo kesän kahinoita  
innolla, sillä tämä vuosi  
on hänelle tärkeä.
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Kenttämestarin terveiset

Tähän voisi tottua… Talven olosuhteet 
olivat todella vaihtelevat ja vaikeat, 
mutta niin vain onnistuimme täydelli-
sesti ja ennätystehtailu sai jatkoa. Ken-
tän avaaminen huhtikuussa hyväkuntoi-
sille kesäviheriöille on todella upea 
juttu. Joitakin vammoja viheriöille jäi 
joulunajan jäänpoistosta, mutta saam-

me ne piakkoin paikattua, kunhan kas-
vu lähtee kunnolla käyntiin.

Kylmänä pysytelleet säät ovat hi-
dastaneet heinän kasvua niin, että emme 
ole oikein päässeet keskittymään vihe-
riöiden pelattavuuteen. Heinä odottelee 
lämpimämpää säätä, ja niin mekin. Tätä 
kirjoittaessani yöpakkaset näyttävät 

vihdoin loppuneen, mutta vielä pitäisi 
päivälämpötilojenkin nousta korkeam-
malle ennen kuin voi ajatellakaan leik-
kuukorkeuden laskua tai edes leikkui-
den ja tavallisten hoitotoimenpiteiden 
lisäämistä.

Tällä kaudella jatkamme kentänhoi-
totöissä samaan malliin kuin viime kau-
della. Nopeustavoite pidetään maltilli-
sena, leikkuukorkeus pidetään yli 
kolmessa millissä ja pääpaino on viheri-
öiden tasaisuudessa ja tasalaatuisuudes-
sa. Ilmastus ja hiekoitus tehdään vähin-
tään parin viikon välein. Lyöntipaikkojen 

Nyt tarvitaan  
vain lämmintä

Pääpaino on viheriöiden tasaisuudessa 
ja tasalaatuisuudessa
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Hanna Johansson
kenttämestari
hanna.johansson@tammer-golf.fi

ja esiviheriöiden laatua pyritään paran-
tamaan paikkauksin, hiekoituksin ja 
lannoituksin.

Olemme suunnitelleet vesiesteiden 
linjojen merkitsemistä maalilla paalu-
viidakon sijaan. Näin pääsemme raffi-
koneella leikkaamaan esteiden reunoja 
paremmin ja siimaamismäärä vähenee. 
Toivottavasti kokeilu onnistuu ja kentän 
siisteys ja yleisilme paranevat tälläkin 
osa-alueella.

Uusi bunkkeriharjoitusalue avattiin 
käyttöön kentän avaamisen yhteydessä. 
Tämän alueen heinä ei selvinnyt talves-
ta vaurioitta ja syksyn kylvöt epäonnis-
tuivat, mutta tilanne näyttää parantuvan 
päivä päivältä.

Talvella saimme kuulla kentällä teh-
dyistä liito-oravahavainnoista. Itse olen 
papanahavaintoja tehnyt väylän 5 vihe-
riön takametsikössä ja 17 väylän sivus-
sa. Tämän vuoksi kaadettavaksi suunni-
tellut puut jäivät kaatamatta ja risukon 
raivauskin toteutui vähempänä kuin ai-
oimme. Ystäviemme asuinpaikat kar-
toitetaan tämän vuoden aikana, sen jäl-
keen pääsemme paremmin jatkamaan 
varjostavan ja ilman liikkumista rajoit-
tavan kasvuston karsimista.

Talven aikana tehtyjen rakennustöi-
den jäljet odottavat vielä kylvöjä tätä 
kirjoittaessani, koska siemen ei idä kyl-
mässä. Kakkosen ja kympin lyöntipaik-
kojen ojien putkitusten täyttömaa oli 
jäistä ja sen vuoksi odottelemme pohji-
en sulamista kunnolla. Painumia on jo 
korjattu jonkin verran, mutta lopullisen 
täytön ja pinnan kylvön aika on vasta 
toukokuun lopulla.

Väylän 2 väyläbunkkeri täytettiin ja 
paikalle rakennettiin kumpu. Uusi väy-
läbunkkeri rakennetaan hieman pidem-
mälle alamäkeen, lähemmäs väylän 8 
viheriötä.

Kakkosen viheriön peruskorjaustyö 
aloitetaan syyskuun alussa. Lähes kaik-
ki remontissa tarvittavat massat saatiin 
ajettua paikalle talven aikana ja kasat 
odottavat työn aloitusta viheriön vieres-
sä. Suunnitelman mukaan lammen ran-
nassa oleva puumuuri puretaan ja vihe-
riötä siirretään oikealle sen verran kuin 
koneella leikattavan luiskan rakentami-
nen vaatii. Pyrimme pitämään muutok-

set nykyiseen viheriöön nähden maltil-
lisina ja säilyttämään nykyisen viheriön 
luonteen mahdollisimman hyvin. Vihe-
riön rakennekerrokset vaihdetaan oi-
keanlaisiksi ja kuivatusta parannetaan 
huomattavasti. Samalla väylän loppu-
pään kuivatus ja kastelujärjestelmä uu-
sitaan ja väylän 9 miesten lyöntipaikka 
peruskorjataan ja laajennetaan.

Väylän 2 huoltotien pintaan levite-
tään pienempirakeista mursketta perus-
korjaustöiden valmistuttua.

Kesäkelejä odotellessa, oikein hy-
vää pelikautta kaikille!

 

Huhtikuussa kenttä oli jo näin vehreä.



8	 TG-NEWS		 1	•	2014

Toimisto tiedottaa

Jäsenet voivat varata aikoja kirjautumalla si-
sään järjestelmään. Vieraspelaajat voivat 
katsella ja varata aikoja, mutta eivät näe pe-
laajien nimiä.

Kentälle määritellään varausrajoitukset, 
eli yksi pelaaja ei voi varata määrättömästi 
aikoja. Caddiemaster voi seurata ja tarvitta-
essa estää varausten tekemisen, jos väärin-
käytöksiä ilmenee.
Ajanvarauksen	 osoite	 on	 www.nexgolf.fi/

tg. Osoite on ns. virtuaaliosoite, ja sitä kan-
nattaa käyttää kaikissa linkeissä ja selaimen 
suosikeissa. Mikäli sovelluksen varsinainen 
osoite syystä tai toisesta muuttuu, virtuaa-
liosoite ohjataan aina osoittamaan oikeaan 
osoitteeseen. Näin linkit ja suosikit pysyvät 
ajan tasalla muutoksista huolimatta.

Käyttäjätunnus ja  
salasana

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Jos et tie-
dä jäsennumeroasi, ota yhteyttä caddiemas-
teriin. 

Jäsenten oletussalasana on muotoa etuni-
men kaksi ensimmäistä kirjainta, sukunimen 
kaksi ensimmäistä kirjainta sekä syntymäajas-
ta päivän kaksinumeroinen numero.

 
Esimerkki: 
Salasanassa on isot kirjaimet mukana 
seuraavasti
– Matti Meikäläinen, syntynyt 1.6.1954  

    ---> MaMe01
– Kalle Golfari, syntynyt 15.11.1968 
---> KaGo15

Tämä henkilökohtainen salasanasi tulee 
vaihtaa heti ensimmäisen kirjautumisen yhtey-
dessä. Salasanan voi vaihtaa myös ajanva-
rauksen päävalikosta. Jos olet unohtanut sala-
sanasi tai et pääse kirjautumaan sisään, ota 
yhteyttä caddiemasteriin.

Päävalikosta löytyvät käyttöohjeet pdf-tie-
dostona (Acrobat Reader).  Adobe Acrobat 
Reader ohjelman saa ladata ilmaiseksi osoit-
teesta www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html.

Lisätietoa ajanvarauksesta ja NexGolf-jär-
jestelmästä	löytyy	osoitteesta	www.nexgolf.fi.

Ajanvaraus netissä 
NexGolf.fi/tg
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Ajanvaraus

– Lähtöajat varataan caddiemasterin toimistosta, 
puhelimitse numerosta 010 423 1800 tai www.
tammer-golf.fi.	Lähtöaikavarauksia	voi	olla	kerrallaan	
kolme, yksi per päivä.  

– Esteen sattuessa peruutuksesta on aina ilmoitettava.
–	Varausoikeus	internetin	kautta	on	Tammer-Golfin	

jäsenillä ja vieraspelaajilla. Ajanvarauksen reaaliai-
kainen	tilanne	näkyy	osoitteessa	www.tammer-golf.fi.

– Lähtöajat ovat 10 minuutin välein, muutoksia voi-
daan tehdä ruuhka-aikoina tarvittaessa. 

Ilmoittautuminen

– Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava ehdottomasti 
caddiemasterille ennen pelaamaan lähtöä. Vieraspe-
laajia pyydetään esittämään tasoituskorttinsa. 

– Aiheettomat varaukset on ehdottomasti peruutettava  
   etukäteen. 

Tasoitus 

– Vieraspelaajat ovat tervetulleita pelaamaan kentäl-
lemme. Tasoituksella 54 pääsee pelaamaan. Caddie-
masterilta saa aina ajankohtaisen tiedon kentän 
pelitilanteesta.

– Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus ei saa ylittää 
108. Caddiemasterilla on oikeus tehdä muutoksia.

– Pelaajat, joiden tasoitus on 37,0 tai yli, pelaavat 
punaiselta teeltä. Samassa ryhmässä ei saa olla 
ruuhka-aikana kahta greencardilaista. 

Pelinopeuden valvonta

– Kentällä järjestetään valvonta arkipäivisin.  
   Senioritoimikunta hoitaa valvonnan.
– Valvonnan lähtökohtana on, että nelihenkisen 

ryhmän tavoiteaika pelikierrokselle on 4 tuntia      
20 minuuttia. 

– Valvonnassa kiinnitetään huomiota myös etiketin  
 noudattamiseen ja turvallisuuteen.
– Harjoituskierroksella suositellaan pelaamista  
 pistebogey-periaatteella. 

 

Pelaaminen  
Tammer-Golfissa  
vuonna 2014
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Kapteenin terveiset

Pekka Suikki tykkää ripeästä pelaami-
sesta. ”Zombiewalk” eli hidas maleksi-
minen vie hänen mielestään nautinnon 
niin omasta kuin varsinkin takana tuli-
joiden pelistä.

Seuran uuden kapteenin ensimmäi-
nen päiväkäsky – tai oikeammin ystä-
vällinen kehotus – kuuluukin näin: 
”Katse eteen – päin! Ja myös taakse!”

– Seurataan sitä pelinopeutta niin 
edessä kuin takanakin ja päästetään po-
rukkaa ohi, jos oma ryhmä on tulppana. 
Minusta pelaaminen mukavampaa, jos 
takana tulijat eivät joudu koko ajan na-
puttamaan jalkaa odotellessaan, Suikki 
sanoo.

Kapteenin mielestä pelinopeuden 
tarkkaileminen kuuluu ryhmässä eten-
kin sille, jolla on pienin tasoitus. Usein 
tämä tarkoittaa myös pelaajaa, jolla on 
kokemusta ja näkemystä golfista peli-
kavereitaan enemmän.

”Sukella” kokemusta on yli 30 vuo-
den ajalta. Jämsässä varttunut nuori 
mies tuli Tampereelle pänttäämään ta-
loustieteitä 1979 ja muistelee aloitta-
neensa golfin 1981.

Pelaaminen jäi vähäiseksi 1990-lu-
vulla, kun suurimmillaan lähes 70 hen-
keä työllistänyt firma ja kasvava perhe 
veivät aikaa. – Teimme teollisuuden 
tuotannon ohjaukseen ATK-järjestelmiä 

suomalaisille yrityksille. Sitten kun fir-
ma myytiin vuonna 2000, aloin taas pe-
lata aktiivisesti.

Lammasta ja pähkinöitä

Kuten niin monelle, golf on Pekka Sui-
kille paljon enemmän kuin pelkkä peli. 
Golfyhteisön sosiaalisuudessa on iso 
viehätys ja tiedekirjallisuudesta pitävä 
mies ratkoo tietysti mielellään sääntö-
jen pähkinöitä.

Kapteenin sääntötuntemus on koh-
dallaan, niin kuin pitkääkin. Siitä todis-
teena priimuksen paperit tämän kevään 

Kapteeni Suikin päiväkäsky:  
Katse eteen - päin! Ja taakse!

Pekka Suikki ja Marisanna Schwenson ovat seuran kapteenit.
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seuratuomarikurssilta. – Kapteenin yksi 
tehtävä seurassa on vaalia sääntötunte-
musta. Säännöt eivät pelkästään rankai-
se, vaan myös auttavat pelaajaa. Hyvä 
sääntötuntemus voi parhaimmillaan 
säästää jopa lähes kymmenen lyöntiä 
kierroksella, sanoo Suikki.

Sääntösulkeisten vastapainoksi kap-
teeni aikoo vaalia klubihenkeä. Tarkoi-
tus on testata, haluavatko teegeeläiset 
viihtyä kesäiltaa yhdessä hyvän ruuan 
ja seurustelun merkeissä.

– Olemme ajatelleet ladykapteeni 
Marisanna Schwensonin kanssa jär-
jestää klubi-iltoja, ainakin lammasillan 
ja rapuillan heinä- ja elokuussa. Niiden 
toteutuminen edellyttää tietysti sitä, että 
mukaan saadaan riittävästi ihmisiä.

Projekti 36

Kapteenit paneutuvat myös isoilla ta-
soituksilla pelaavien auttamiseen kohti 
parempia kierrostuloksia. Projekti 36 
-työnimellä kulkeva hanke käynnistet-
tiin Ladykapteeni Marisannan aloittees-
ta ja toteutetaan yhdessä pro Esa Leh-
den kanssa.

– Esa pitää pienryhmille seitsemän 
oppituntia ja oppilaat pelaavat myös 

seitsemän yhdeksän reiän tasoituskier-
rosta. Näillä kierroksilla on aina koke-
nut pelaaja mukana ja yhtenä tavoittee-
na on parantaa isoilla tasoituksilla 
pelaavien sääntötuntemusta.

Suikin mukaan projektilla yritetään 
aktivoida ison tasoituksen pelaajia tii-
viimmin harrastukseen mukaan.

– Pelimotivaatio kasvaa, kun tulee 
onnistumisen elämyksiä ja tasoitus tip-
puu. Mitä paremmin pelaat, sitä muka-
vampaahan tämä touhu on.

Kiitosta pioneereille

Pekka Suikilla on kokemusta osakeken-
tistäkin, mutta hän viihtyy Ruotulassa 
hyvin. Seurapohjainen kenttä on harvi-
naisuus, jota kannattaa vaalia.

– Tämmöistä kenttää ei tänä päivänä 
pystyttäisi enää seurapohjalle rakenta-
maan. Kenttä on pitkän kehityksen tu-
los ja siitä iso kiitos sille pioneeriporu-
kalle, joka talkoilla kenttää rakensi. 
Ainakin Helinin Lasse ja muutama 
muu heistä on vielä toiminnassa muka-
na.

Ruotulassakin on harkittu kentän 
modernisoimista ja tehty suunnitelmia 
jopa väylien uudelleen rakentamisesta. 

Suikin mielestä mitään isoja remontteja 
ei tarvita.

– Meillä on kaunis kenttä. Lievä ah-
taus vaivaa paikka paikoin ja parannuk-
sia voidaan tehdä esimerkiksi bunkke-
rointiin ja pelaajien turvallisuuteen. 
Massiivisiin muutoksiin ei kuitenkaan 
ole järkeä lähteä. Pidetään vain kenttä 
hyvässä kunnossa, niin kyllä täällä kel-
paa pelata.

Ojaan, ojaan ja ...

Suke on seiskan tasoituksineen hyvä 
klubipelaaja. Joskus on kuitenkin pa-
rempi olla onnekas kuin taidokas.

– Joskus takavuosina löin avauksen 
16. väylällä siihen oikealle ojaan. Pallo 
oli kuitenkin osittain näkyvissä, joten 
löin sieltä. Pallo lähti hyvin, mutta osui 
viimeiseen koivuun ja putosi uudestaan 
ojaan. – Se oli kuitenkin taas jotenkuten 
lyötävissä ja minähän löin.

Lopun ehkä arvaattekin: draivi 
ojaan, kakkoslyönti ojaan ja kolmas 
kuppiin. Helppo eagle!

– Kyllä siinä skiniporukan naama 
venähti, muistelee Suke nauraen.

 
Pekka Mikkonen
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Tervetuloa ARS 
–Juniori Golf  
lähipelikisaan
Kilpailu on lapsille ja nuorille tar-
koitettu golftapahtuma, jossa etsi-
tään	Tammer-Golfin	 lähipelimesta-
reita. Lähipelikisa on loistava tapa 
tutustua	 golfiin	 leikinomaisesti	 il-
man osallistumismaksua.

Kaikki alle 16-vuotiaat juniorit 
ovat tervetulleita. Ei tarvitse green 
cardia eikä tarvitse olla seuran jä-
sen.

Pidemmälle ehtineet juniorit 
voivat kilpailla keskenään, kauden 
lopussa palkitaan kesän aikana eni-
ten pisteitä keränneet.

Tytöille ja pojille on omat kil-
pailusarjat ikäluokittain.

ARS-Golf-lähipelitapahtumia 
järjestetään kesän aikana Tammer-
Golfissa	kuusi	kertaa.

Olet tervetullut käymään jokai-
sessa tapahtumassa tai vaikka vain 
yhdessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu Tam-
mer-Golfin	ilmoitustaululle.

Tapahtumissa ohjaajat rakenta-
vat radan, jossa on erilaisia lähipeli-
rasteja. Rasteja kierretään pareittain 
ja tulokset merkitään tuloskorttiin.

Tapahtumissa palkitaan parhai-
ten onnistuneet, kannustaneet ja on-
nettaren suosimat. Lisäksi kaikille 
on tarjolla Coca Colaa! Tervetuloa 
pitämään	hauskaa	golfin	parissa!

Terveisin Jouni Marjeta

ARS-Juniori 
Golfin  
aikataulu: 

•	 Ma 2.6. klo 18–20
•	 Ma 16.6. klo 18–20
•	 Ma 30.6. klo 18–20
•	 Ma 28.7. klo 18–20
•	 Ma 11.8. klo 18–20
•	 Ma 18.8. klo 18–20

Esa Lehti
0400 196171 
esa.lehti@golf.fi

Kari Järvenpää
050 517 5558
kari.jarvenpaa@protips.fi

Tammer-Golfin kursseja ja tapahtumia

Varaa	paikkasi	ja	aloita	uusi	harrastus	Tammer-Golfissa	Ruotulas-
sa. Ilmoittautumiset caddiemasterien toimistolla tai suoraan Prot 
Esa Lehti ja Kari Järvenpää. Lisätiedot www.tammer-golf.fi.

Ma 2.6. ARS–Juniori Golf klo 18–20

Ke 4.6. Avoimet ovet rangella

Pe 6.6. Classic Family Golf, yhteislähtö klo 12
Henkilökohtainen pistebogey sekä joukkuekilpailu

La 7.6. Kansallisen golfviikon kesäscramble klo 9

Su 8.6. Naisten sunnuntai Norjalaiskisa klo 10

Tämän vuoden kansallisella golf-
viikolla haluamme kannustaa 
jokaista golfaria tuomaan sukulai-
sensa tutustumaan, mistä pelissä 
on kysymys. Golfviikolla kaikki 
pääsevät kokeilemaan, miten 
pallo lentää. Tervetuloa ottamaan 
pienestä pallosta iso ilo irti.
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Tammer-Golfin kursseja ja tapahtumia

Junioreiden kesäharjoittelu on alkanut.

Naisten ensimmäinen viikonloppukurssi käynnistyi toukokuun alussa.
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Pelikesämme 2014 käynnistyi kuin var-
kain – erityiskiitos luontoäidille!

Toivotamme jo alkaneella pelikau-
della kaikki naisjäsenemme aktiivisesti 
mukaan seuramme ja myös Pirkanmaan 
seurojen yhteisesti järjestämään toimin-
taan. Pirkanmaan Lady Cup pelataan ai-
empien vuosien tapaan neljänä osakil-
pailuna: 28.6. Pirkkalassa, 24.7. 
Nokialla (River Rose), 12.7. Vammalas-
sa ja päätöskilpailuna 10.8. Koskikes-
kus Intersport Open meillä Tammer-
Golfissa. Merkitkäähän päivämäärät jo 
kalentereihinne!

Lakeside golfin naistoimikunta jär-
jestää peliretken, jonka ajankohta ja 
kohdekenttä ilmoitetaan myöhemmin. 
Kuuden seuran reikäpeliottelu järjeste-
tään Tammer-Golfissa 7.7. Ladykaptee-
nimme Marisanna valitsee oman jouk-
kueemme sen hetkisten tasoitusten 
perusteella.

Jo viime vuodelle suunniteltu Ry-
der-cup tyyppinen kilpailu pyritään to-
teuttamaan tulevana kesänä. Lakeside 
on luvannut haastaa joukkueita mu-
kaan. Toivotaan, että haaste otetaan vas-
taan ja uusi yhteistyömuoto käynnistyy.

Kesän aikana järjestämme golfopet-
tajiemme johdolla naisten treeni-iltoja 
viikoilla 21 – 24. Teemoina ovat putti, 
chippi, pichi ja bunkkerilyönti. 

Seuramme naisjäsenet voivat ilmoit-
tautua kirjoittamalla nimensä klubitalon 
ilmoitustaulun listaan. Mikäli ilmoittau-
tuneita on kuhunkin tapahtumaan yli 
kymmenen, jaetaan paikat arpomalla. 

Keskiviikkoisin kisataan

Keskiviikkoisin viikoilla 25 – 31 järjes-
tetään naisten peli-iltoja eri teemoilla.

Viikolla 25 aloitamme kaverikisalla: 
Pelaaja, jolla on greencard ja tasoitus, 
pelaa pallon greenille ja kaveri, jolla ei 
ole vielä green cardia puttaa pallon kup-
piin.

Viikolla 27 pelaamme reikäpeliä 
valmistautuen Pirkanmaan seurojen vä-
liseen reikäpeliotteluun. Viikolla 29 on 
vuorossa greensome arvotuilla pareilla 
ja viimeisenä viikolla 31 pelaamme ar-
mollisen mulligaanikisan. Kaikki neljä 
edellistä kilpailua ovat leikkimielellä 
toteutettuja, mutta joka kerralla joku 
saa palkinnon.

Tosimielellä kilpaileville on tarjolla 
kolme naisten avointa kilpailua. Nais-
ten sunnuntai pelataan liiton suosituk-
sen mukaan 8.6. ja kilpailumuotona on 
viime kesänä suosioon noussut norja-
laiskisa. Pelimuoto on yllätyksellinen: 
viime kesän voittajan pistebogeytulos 
oli 60. Tapahtuman yhteydessä kerätään 
Mikko Ilosen haastamana tukirahaa 
lastensairaala-hankkeelle.

Kesäkauden viimeinen Länsi-Suo-
men Gloria Lady Cupin osakilpailu jär-
jestetään Tammer-Golfisa sunnuntaina 
13.7. Osallistuja saa halutessaan osal-
listua tasoituksettomaan karsintakilpai-
luun, jonka kolme parasta valitaan mu-
kaan naisgolfin itä-länsi-otteluun. 
Olemme saaneet kisaan useita sponso-
reita ja kaikille osallistujille on luvassa 
lahjakassi. Sarjoja tulee olemaan useita 
ja myös palkinnot ovat upeat. Tähän ta-
pahtumaan kannattaa osallistua!

Ladytoimikunta oli mukana omalla 
sarjallaan kauden avajaiskilpailussa 17. 
toukokuuta. Olemme mukana Kukkais-

golfin järjestelyissä ja järjestämme Ice 
Power Scramblen yhdessä sponsorim-
me Fysiolinen kanssa lauantaina 6.9. 
Sarjat ovat viimevuotiseen tapaan nais-
parit, nais-miesparit ja miesparit. Osal-
listujamäärän mukaan on tavoitteena 
reipas yhteislähtökilpailu.

Birdiepallot pulloon

Viikkokilpailumme eivät ole viime vuo-
sina saaneet suurta suosiota. Emme kui-
tenkaan halua luopua niistä. Sen sijaan 
toivomme kiinnostuksen lisääntyvän ja 
odotammekin teiltä naisjäsenemme hy-
viä ehdotuksia myös tämän toiminta-
muodon kehittämiseen.

Alkavalla kaudella kamppailemme 
joka tapauksessa kauden Birdiekunin-
gatar -tittelistä. Voittajaksi valitaan eni-
ten birkkuja tehnyt ja niiden mukaisesti 
palloja naisten pukuhuoneessa olevaan 
lasipulloon palloja pudottanut lady. En-
simmäinen ja toinen perintöprinsessa 
arvotaan siten, että jokainen pullossa 
oleva pallo toimii arpana.

Myös Eclectica järjestetään. Tämä 
vuonna kilpailu on osallistujille ilmai-
nen ja siitä syystä tulosten ylläpitämi-
nen tapahtuukin ”omakustanteisesti”. 
Toisin sanoen jokainen osallistuja pitää 
yllä omaa kesän parasta tuloskorttiaan 
merkitsemällä kesän mittaan parhaat 
reikätulokset naisten pukuhuoneen il-
moitustaululla olevaan taulukkoon.

Toivottavasti positiiviset yllätykset 
jatkuvat kauden mittaan – nythän pää-
simme tunnelmoimaan kentällämme 
vielä joulun aikaan ja uudelleen lumien 
sulettua jo maaliskuussa. Kenttä avat-
tiin jo perjantaina 25.4. – suuri kiitos 
siitä kenttämestarillemme Hannalle, 
muille kenttätyöntekijöillemme, kenttä-
toimikunnalle ja ennen kaikkea luonto-
äidillemme! 

Mitä vielä onkaan tulossa … 
Naistoimikunnan puolesta
Marja-Leena Lähteenmäki
puheenjohtaja

Naisilla edessä vilkas kesä

Naistoimikunta

Alkavalla kaudella 
kamppailemme 
Birdiekuningatar  
-tittelistä.
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SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti
Maija Hallila-Männistö, LKV, RAK puh. 040-350 6188 
Tiina Viitala,  LKV, YKV puh. 040-532 2233 
www.srv.fi 

HUOLETONTA JA HELPPOA ASUMISTA TAMMELAN OSMONMÄESSÄ                        

Osmonmäkeen Tampereen Tammelaan Pohjolankadun ja Kekkosentien väliselle huipputontille rakennam-
me ilmeeltään kauniin ja uljaan kaarevan muotoisen 8-kerroksisen kerrostalon.  Kaksi yhtiötä, Asunto Oy 
Tampereen Pohjankieppi ja Tampereen Osmonkieppi, pitävät sisällään 88 huoneistoa (24,5 m2 - 117,5 m2) ja 
neljä työtilaa, mukanaan ripaus luksusta niin pieniin kuin suuriinkin tilantarpeisiin. Jokaisella asunnolla on 
pieni, lämmin varatostila ja lisäksi myymme erillisiä varastoja, joissa on kätevä säilyttää vaikka urheiluvä-
lineitä.

Kiinteistö Oy Osmonparkissa sijaitsevat osakkeina myytävät autopaikat mh. 29.000 €. Lisäksi pihassa on 
myytävänä pistokkeellisia autopaikkaosakkeita, mh. 6.500 €. Energialuokka C. 

Ennakkomarkkinointi, arvioitu valmistuminen kesä 2016.

srv.fi/pohjankieppi

ASUNTO OY TAMPEREEN POHJANKIEPPI
Pohjolankatu 29 A, Tampere

1h+tk/studio+s...............41,5 m2

mh. alk. 54.494 €              
vh. alk. 181.630 €

2h+kt/k+s.............40,0-61,5 m2

mh. alk. 57.246 €             
 vh. alk. 190.820 €

srv.fi/osmonkieppi

ASUNTO OY TAMPEREEN OSMONKIEPPI
Pohjolankatu 29 C, Tampere

2h+kk+s.................41,5 ja 43,5 m2

mh. alk. 55.653 €                 
 vh. alk. 180.250 €

2h+kt+s............................64,0 m2

mh. alk. 82.216 €                 
vh. alk. 266.280 €

3h+kt+s...................63,5-68,0 m2

mh.alk. 74.493 €  
vh. alk. 248.300 €

Työtila+kk 43,5 m2  mh. 156.600 €

2h+th+k+s......................78,5 m2

mh. 83.162 €                                 
vh. 269.350 €

3h+kt/k+s.............62,5-80,5 m2

mh. alk. 69.252 €                
vh. alk. 224.290 €

Työtila+kk 29,0 m2  mh. 104.400 €
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Matias Fors
22-vuotias Matias on kotoisin 
Kalajoelta, jossa aloitti golfin 
peluun 9-vuotiaana vuonna 
2000.

– Opiskelen tuossa Tam-
pereen ammattikorkeakou-
lussa liiketaloutta, ensimmäi-
nen vuosi on nyt takana. Olen 
yrittäjäperheestä, joten kau-
pan ala tai yrittäminen kiin-
nostavat, kertoo Matias.

Matias on toiminut Kala-
joella caddiemasterina kolme 
vuotta ja on nyt ensimmäistä 
kesää Tammer-Golfissa. Ma-
tias on kovan tason pelaaja 
(hcp 6), mutta ihmeempiä ta-
voitteita hänellä ei golfissa 
ole.

– Eivätköhän ne tärkeim-
mät kisat ole jo takana. Pela-
sin junnuna sekä lyöntipelin 
että reikäpelin SM-kisoissa. 

 

Matias, Katariina, Tytti ja Amanda  
ovat kesän caddiemasterit

Tytti Aura
23-vuotias Tytti on syntynyt 
Hämeenkyrössä, mutta asuu 
nyt Tampereella. Tämän vuo-
den tärkein tavoite on opiske-
lupaikan saaminen.

– Pyrin lukemaan hallinto-
tieteitä ja kauppatieteitä. Toi-
veissa olisi sellainen ammatti 
kaupan alalta, jossa saisi olla 
ihmisten kanssa tekemisissä.

Tytti on nyt kolmatta kesää 
caddiemasterina Ruotulassa.

– Olen tykännyt tästä hom-
masta tosi paljon. Täällä on 
sellainen mukavan rento tun-
nelma, ihmiset ovat aina hy-
vällä tuulella.

Tytti ei pelaa vielä golfia, 
mutta...

– Golfin aloittaminen on 
kyllä ollut mielessä. Ehkäpä 
aloitan tänä kesänä.

 
Katariina Räsänen
22-vuotias Katariina on pal-
jasjalkainen tamperelainen.

– Opiskelen tuossa Tam-
pereen yliopistossa luokan-
opettajaksi. Olen nyt opis-
kellut kaksi vuotta, joten 
toinen vuosi on takana.

Katariina aloitti caddie-
masterina viime syksynä, 
joten nyt hänellä on edessä 
ensimmäinen kokonainen 
kesä Ruotulassa.

– Olen viihtynyt täällä 
tosi hyvin, golfarit ovat mu-
kavaa porukkaa.

Liikunta on Katariinan 
lempipuuhaa. 

– Golfia pelaan nyt kol-
matta vuotta, tasoitus on 30. 
Lisäksi olen harrastanut pie-
nen ikäni taitoluistelua ja 
valmennan nyt Kooveen tai-
toluistelijoita.

Amanda Koskinen
20-vuotias Amandakin on 
paljasjalkainen tamperelai-
nen. Hänen ammattihaaveen-
sa on valmistua juristiksi. 

– Menneen talven asuin 
Rovaniemellä ja toivottavasti 
ensi syksynä on taas muutto 
edessä, sillä tavoitteenani on 
saada opiskelupaikka Lapin 
yliopiston oikeustieteellises-
tä tiedekunnasta.

Amanda on jo kokenut 
caddiemaster. – Ruotulassa 
alkaa nyt kolmas kesäni ja 
olen viihtynyt hyvin, koska 
tässä saa olla tekemisissä eri-
laisten ihmisten kanssa.

Golfkärpänenkin on ehti-
nyt jo puraista Amandaa. 

-Viime kesänä suoritin 
green cardin. Tasoitukseni on 
nyt 54 ja sitä pitäisi saada 
alaspäin.
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PENTTI RANTALA
Puheenjohtaja   
050 63 102
penagolf@gmail.com

PEKKA KUKKONEN
Varapuheenjohtaja
040 539 7180
pekka.kukkonen@tieto.com

MARKO KOSKI
040 528 8421
marko.a.koski@gmail.com

MARJA-LEENA LÄHTEENMÄKI  
050 516 8779
jomala@kolumbus.fi

HEIKKI PAJULA   
0400 740 372
heikki.tg@kolumbus.fi		 	 	 	

VILLE SAARIMÄKI   
040 801 9276
ville@saarimaki.fi

SUZANNE SJÖHOLM
0400 625 162
suzzi@citykatse.fi

EEVA TAMMINEN   
Hallituksen sihteeri
050 524 2466
eeva.tamminen@tammer-golf.fi

SENIORITOIMIKUNTA
Pekka Suikki, puheenjohtaja
Mirja Kuva, varapuheenjohtaja
Rita Back
Pekka Kukkonen
Juha-Pekka Niemenlehto
Marjatta Välimaa

SÄÄNTÖ- JA 
TASOITUSTOIMIKUNTA
Ari Huhtamies, puheenjohtaja
Pekka Suikki, kapteeni
Markku Kaivola

TALOUSTOIMIKUNTA
Pekka Kukkonen
Pentti Rantala, puh.johtaja 
Eeva Tamminen

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Pekka Mikkonen
Jaana Särkilahti, 
TG-News taitto
Eeva Tamminen
 
HERRASMIESTOIMIKUNTA
Matti Autio
Seppo Blomqvist
Tero Flinck
Reijo Hautala
Ari Huhtamies                 
Teppo Kaivola                
Vesa Keinänen                
Martti Kenkkilä             
Pekka Kukkonen                       
Simo Lignell
Ari Nikkilä
Jukka Pajunen
Ilkka Pyykkö
Kai Salmela
Tommi Saviaro
Jurgen Schwenson
Tapio Silfsten
Pekka Suikki
Juhani Tamminen
Tapio Tarvainen
Jukka Virta

Toimikunnat

golfTAMMER

Hallitus

COMMITEE
Pentti Rantala, puheenjohtaja
Ari Huhtamies
Pekka Suikki

KAPTEENIT
Pekka Suikki, kapteeni
Marisanna Schwenson, 
naisten kapteeni

JUNIORI- JA 
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Panu Mattila, puheenjohtaja
Henri Hytönen
Jussi Kostiainen
Ville Saarimäki
Prot
Esa Lehti
Kari Järvenpää

KENTTÄTOIMIKUNTA
Marko Koski, puheenjohtaja
Hanna Johansson, kenttämestari
Markku Antikainen
Joona Lähteenmäki
Markku Ristikaarto
    
KILPAILUTOIMIKUNTA
Heikki Pajula, puheenjohtaja
Seppo Nevaharju
Seppo Peltola
Tommi Saviaro
Eeva Tamminen
Jorma Törmä
 
KUNTOGOLFTOIMIKUNTA
Markku Juhola, puheenjohtaja
Ville Paltia, kunto-ohjelmat
Eeva Tamminen
    
NAISTOIMIKUNTA
Marja-Leena Lähteenmäki, 
puheenjohtaja 
Marisanna Schwenson, 
naisten kapteeni
Minna Ehrola
Siina Jokinen
Eija Mattila
Leena Taivalsaari
Tiina Viitala
Taina Vilonen

MID-TOIMIKUNTA
Jari Sorvali, puheenjohtaja
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Maksut
Greenfee, vierailijat
Aikuiset 48 € 
Opiskelijat 38 € Opiskelijakortilla
Juniorit 28 € 

Greenfee, jäsenet
Aikuiset 32 € 
Opiskelijat 22 € Opiskelijakortilla
Juniorit 17 € Ikä 21 vuotta tai alle

Kilpailumaksut 18 r
Jäsenet, pelikausi maksettu 10/8  /5  €
Jäsenet, ei pelikausimaksua 40/30/25  €
Vierailijat 50/40/30  €

Jäsenmaksut
Aikuiset 300 € 
Opiskelijat 175 € 
Juniorit 110 € 

Pelikausimaksut
Aikuiset 335 € 
Aikuiset, 2. perheenjäsen 295 € 
Aikuiset, rajoitettu pelioikeus 285 € Lähdöt ennen klo 14
Opiskelijat 245 € 
Juniorit 165 € Ikä 21 vuotta tai alle

Liittymismaksut
Aikuiset 100 € 
Opiskelijat 50 € Opiskelijakortilla
Juniorit 25 € Ikä 18 vuotta tai alle
Liittymismaksu ei sisällä pelaamiseen oikeuttavia maksuja.
Liittymismaksun lisäksi jäsenmaksu on pakollinen maksu.

Muut maksut
Kärryt 0 € Toimii 2 euron kolikolla
Rangepoletti 2 € 
E-rangekortti  Lataus caddietoimistossa
Bägisuojavuokra 45 € 
Vuokramailat 2 € 
Sääntökoe 10 € 
Pelikausimaksut, green fee -maksut ja poletit 
sisältävät alv:n 10%.

Greenfee, sopimushinta 2014 
Golf	Pirkkalan,	Lakeside	Golfin	ja	Nokia	River	Golfin	kanssa	Tammer-Golfin	jäsenille	
sopimushinta on aikuisilta 40 € 18 reikää arkisin ja 45 € viikonloppuisin.

Toimisto tiedottaa
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