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Puheenjohtajan terveiset

Golfkausi alkoi jo 3.5.2015. Nautitaan 
tästä. Nostetaan hattua kenttähenkilö-
kunnalle ja kenttätoimikunnalle. Toki 
kaikki meni kohdalleen, mutta aivan 
varmasti viime loppukauden kentänhoi-
totoimenpiteillä kruunattiin nyt käyn-
nissä oleva alkukausi. Kiitos Hannalle 
ja hänen joukoilleen.

Yhteiskunnan talouden taantuma 
heijastuu selkeästi golfiin. Yritykset vä-
hentävät tapahtumiaan, yksityishenki-
löiden mahdollisuudet käyttää rahaa va-
paa-aikanaan huonontuvat ja näillä 
tekijöillä on suora vaikutus seurojen ta-
louteen.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä koh-

tuullisen hyvä tilanne. Pelaamaan pää-
see lyhyelläkin aikajänteellä. Toisaalta 
pelaajia riittää kohtuullisesti. Seurojen 
talous pyörii, mutta ei niin hyvin kuin 
toivoisi. Meillä on talous kunnossa ja 
voimme jatkuvasti parantaa kenttää, 
satsata junioreihin sekä koko toiminnan 
kehittämiseen kohtuullisesti. Hyvä niin.

Nautitaan kesästä

Arjessasi.

Puheenjohtaja Pentti Rantala avasi kentän pelille 3.5.2015.
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Jäsenkuntamme rakenne painottuu 
väestöpyramidin yläpäähän. Tämä on 
tyypillistä vanhoille, perinteisille ken-
tille. Tarvitsemme siis jatkuvasti uusia 
jäseniä. Tänä vuonna olemme saaneet-
kin jo keväällä uusia golfareita muka-
vasti. Muistetaan ottaa heidät hyvin 
vastaan. Kentällä, klubilla, rangella ja 
kaikessa toiminnassa.

Positiivinen ilme, ystävällinen sana, 
kohtelias asenne ovat hyviä keinoja toi-
vottaa uudet jäsenet joukkoomme.

Tammer-Golf tarjoaa sijaintinsa ta-
kia junioritoimintaan hyvät mahdolli-
suudet. Se on lähtenyt kehittymään hy-
vään suuntaan ja työtä pitää jatkaa. 
Junioritoimintaan tarvitaan vapaaeh-
toisvoimia tekemään ruohonjuurityötä. 
Se vaatii myös valmentajien, juniorei-
den ja junioreiden vanhempien yhteis-
työtä.

Toiminnassamme on mukana useita 
kokeneita ohjaajia ja prot ovat tehneet 
pitkäjänteistä juniorivalmennusta. Noo-
ra Tamminen on hankkinut pitkän har-
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Yhteystiedot
joittelun kautta ammatin. Toivotaan 
Nooralle menestystä. Kaikille junioreil-
le lisää draivia ja kehitytään Suomen 
johtavaksi junioriseuraksi.

Hiukan pyyhkeitä, mutta myös kii-
toksia. Monet tietävät, että olen työs-
kennellyt vuosia roskien parissa. Pidän 
golfkenttää kotipihana, olohuoneena ja 
viihtyisänä paikkana. En voi ymmärtää, 
miksi heitämme roskaa pitkin kenttää. 
Harva meistä roskaa omaa pihaa tai olo-
huonetta.

Seniorien talkooporukoille kiitokset 
risujen keräyksestä ja kukkien istutuk-
sista, näin puistokenttämme saatiin siis-
tiksi.  

Pidetään huolta ympäristöstä, viih-
dytään, nautitaan pelaamisesta, Suomen 
kesästä ja Tammer-Golfin mukavasta 
kentästä, kymppikioskista, klubiravin-
tolasta ja yhteisestä harrastuksesta.

Hyvää kesää kaikille!
Pentti Rantala
puheenjohtaja

TG-NEWS
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Tangokuningas Lämsä 
svingaa valssin tahtiin
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Kesäkuinen perjantai 2006 Tango-
markkinoilla. Marko Lämsän karsin-
takappaleeksi valikoituu ”Mun aika 
mennä on”. Paha juttu, tuo tango lei-
mautuu nuorena liikenneonnettomuu-
dessa kuolleeseen Sauli Lehtoseen.

Lämsä pääsee kuitenkin finaaliin ja 
sitten onni potkaisee. Loppukilpailu-
tangoikseen Lämsä saa Timo Fors-
strömin säveltämän ”Soittakaa lu-
jempaa” ja tanskalaisen Jacob Gaddin 
vuonna 1933 säveltämän ”Romanes-
can”.

– Ei olisi voinut paremmin käydä, 
sen jälkeen ei tarvinnut paljon jännitel-
lä. Nukuin ensimmäisen kerran kun-
non yöunet sen jälkeen, muistelee 
Lämsä.

Kuudetta kertaa tangomarkkinoille 
osallistuva Lämsä valitaan tangoku-
ninkaaksi ja keikkarumba alkaa.

– Heinäkuusta jouluun vedettiin yli 
sata keikkaa, matiketopelasu. Siinä 
meinasi niska taittua, sanoo Lämsä.

Jaa, että miten joku tangokuningas 
liittyy Tammer-Golfiin. No siten, että 
viime vuonna seuraamme liittynyt 
Lämsä vastaa musiikista TG:n 50-vuo-
tisjuhlassa marraskuussa Torni-hotel-
lissa.

Luvassa on musiikkia TG:n jokai-
selta viideltä vuosikymmeneltä. Ku-
ninkaallinen ilta siis luvassa.

 

Sorsakoskea, 
Elvistä ja Kojoa

Oulussa syntynyt ja kasvanut 37-vuo-
tias Lämsä muutti Tampereelle vuosi-
tuhannen vaihteessa ja on keikkailun 
ohessa tehnyt paljon musiikkiteatteria.

– Olen ollut musiikkiteatteri Palat-
silla Abba-showssa ja Badding-musi-
kaalissa. Badding on ollut tosi mielen-

kiintoinen projekti, sillä esitän siinä 
kolmea hahmoa, Topi Sorsakoskea, 
Elvistä ja Kojoa. Siinä saa vaihtaa nah-
kaa, puolessa tunnissa yllä ovat kolmet 
kuteet.

Lämsä on julkaissut kaksi täyspitkää 
levyä ja kolmas on työn alla. Se on Ola-
vi Virran syntymän 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi tehty tangolevy.

– Olemme tehneet Olan 100-vuotis-
juhlakiertuetta ja sen pohjalta tehneet 
levyä, Lämsä kertoo.

Tasoitus yli 20, 
tavoite singeliin

Golfiin Lämsä tutustui Oulussa vuositu-
hannen vaihteessa työskennellessään 
paikallisessa urheiluliikkeessä.

– Pomo oli golfari ja käytiin lyömäs-
sä palloa Sankivaaran kentällä. Golfini 
on ollut näihin päiviin asti sattumanva-
raista ja olen pelaillut lähinnä green 
feellä. Nyt olen täällä toista kautta jäse-
nenä, kertoo Lämsä.

Viime kesänä tangon taitaja hurahti 
Ruotulassa golfiin oikein kunnolla.

– Saatoin kiertää pari kierrosta ken-
tällä ja lyödä vielä rangella viisi-kuusi 
ämpärillistä sen päälle. Eihän siinä ole 
mitään järkeä, mutta olen päättänyt, että 
joku päivä pelaan vielä singelin tasoi-
tuksella, sanoo tasoituksella 22 pelaava 
laulaja.

Laulamisessa ja golfissa on Lämsän 
mielestä paljon yhteistä, tärkeimpänä 
tietysti rytmitaju.

– Joku pro sanoi minulle joskus, että 
lyön ihan valssin tahtiin. En huomannut 
sitä itse, se menee ihan luontaisesti. 
Monet hyräilevät jotakin kappaletta 
svingatessaan ja suosittelen sitä kaikil-
le. Minun svingimusiikkini rytmi on 
Olavi Virran Yölinnusta.

Sekin laulamiselle ja golfille on yh-

teistä, että fyysinen kireys näkyy suori-
tuksessa.

– Laulaminenkin on lihastyötä. Mitä 
rennompi kroppa, sitä parempi reso-
nansssi, ääni ja lopputulos. Sama pätee 
golfiin.

Lämsän mailat kulkevat aina kei-
koilla mukana, vaikka aina ei olekaan 
mahdollista pelata.

– Jos kerran viikossa pääsee jollekin 
uudelle kentälle, niin se on kova juttu.

Elämänmuutos 
vei kuntosalille

Keikkailevien muusikoiden elämä 
on joskus aivan muuta kuin ruusuilla 
tanssimista. Epäsäännöllinen elämä ot-
taa veronsa.

– Tämä on kuluttava ala ja siitä on 
mahdollista tehdä entistä kuluttavam-
paa. Entinen rumpalini sanoikin, että 
nämä ovat laulujen lunnaat.

Lämsäkin on niitä lunnaita maksa-
nut. Elämä ei oikein pysynyt hallinnas-
sa ja se näkyi keikkakalenterissakin. 
Nyt mies on tehnyt elämäntaparemon-
tin.

– Minä olen lähtenyt kunnolla urhei-
lumeininkiin mukaan ja muuttanut elä-
mäntapani. Minulla on räätälöity kunto-
saliohjelma, jota teen neljä kertaa 
viikossa personal trainer Tapio Kam-
pin ohjeilla ja lisäksi teen kahvakuulat-
reenejä. Olen myös alkanut blogata elä-
mästäni ja kuntoilustani blogbook-si-
vustolla, kertoo Lämsä.

Käykääpä siis katsomassa kunin-
kaan ajatuksia osoitteesta blogbook. fi 
tai Lämsän uusilta verkkosivuilta mar-
kolamsaofficial.weebly.com.

 
Pekka Mikkonen
Kuva:
Heikki Korhonen 

Tammer-Golfissa viihtyvä laulaja  
haluaa singeliin ja vastaa musiikista 
seuran 50-vuotisjuhlissa Torni-hotellissa

Marko Lämsän lempipelit kesällä ovat golf ja skootteri.
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Kenttämestarin terveiset

Ei tullut lottovoittoa talvehtimisessa 
kolmatta kertaa putkeen. Talven erittäin 
haastavat sääolosuhteet ja teräsjään ker-
tyminen viheriöille saivat aikaan pahat 
vauriot viheriöille.

Laiha lohtu on se, että viimeinen 
kasvinsuojeluruiskutus onnistui lähes 
toivottomasta ruiskutussäästä huolimat-
ta, eikä tautiongelmia ollut.

Joulukuussa säät vaihtelivat viikko-
tolkulla vesi- ja räntäsateen välillä, jo-
ten viimeisenä mahdollisena ruiskutus-
päivänä ennen pysyvän lumen satamista 
oli pakko lähteä pikkutraktorilla ruisku-
tustyöhön vesisateiden välissä olleeseen 
pieneen sateettomaan hetkeen. Tästä ai-
heutui pyöränpainumia viheriöille, joi-
hin jääpolte iski myös.

Tuuripeliä – 2013 teimme samalla 
tavalla, eikä vaurioita syntynyt lain-
kaan.

Pitkään kylmänä pysytellyt sää on 
hidastanut viheriöiden toipumista mer-
kittävästi. Kunhan ilmat lämpenevät, 

saadaan kylvökset nousemaan ja viheri-
öt vihdoin kesäkuntoon.

Väylähiekoituksen jäätyä väliin 
vuonna 2014, päätettiin hiekoitus tehdä 
tänä vuonna, vaikka aikataulut meistä 

riippumattomista syistä venähtivätkin 
muutaman päivän liian pitkälle. Hiekoi-
tuksesta aiheutui jälkiä väylille, jotka 
on jo paikattu.

Syksyllä peruskorjattu kakkosen vi-

Nyt ei tullut lottovoittoa

Väylän 9 lyöntipaikka sai komean pinnan siirtonurmesta. Senioreilta hommat sujuvat.

Kakkosen griinin edusta korjattiin keväällä. Hyvä tuli.



     7

heriö oli heti lumen sulettua virheetön 
ja se avattiin pelille samaan aikaan en-
simmäisten viheriöiden kanssa. Lam-
men rannan muurin viimeistelyt ja ym-
päristön loput siirtonurmet on saatu 

asennettua. Kummun takaisen alueen 
kylvöä on vielä odoteltu märkyyden ja 
kylmyyden vuoksi.

Ysin tiin pohjat tehtiin valmiiksi ke-
väällä. Lyöntialueen pinta-ala lähes kol-

minkertaistui entisestä. Siirtonurmi le-
vitettiin talkoilla toukokuun alussa ja 
peliin lyöntipaikka saadaan kesäkuun 
alussa. Suuret kiitokset talkooväelle! 
Lyöntipaikalle rakennettiin uudet por-
taat toukokuun aikana.

Kentällä tehtiin kuivatuskaivuita 
väylillä 2 ja 6. Väylän 12 silta ja väylän 
13 lyöntipaikan portaat uusittiin.

Tämän kauden päätavoite on luon-
nollisesti saada viheriöt hyvään peli-
kuntoon mahdollisimman nopeasti. Es-
teiden rajojen maalauksia lisätään, jotta 
peli selkeytyy ja tulkintatilanteet vä-
henevät ja siimaleikattavaa pinta-alaa 
saadaan vähennettyä entisestään. Kul-
kuteiden kunnostusta jatketaan ja ken-
tän siisteyteen ja yleisilmeeseen vaikut-
taviin töihin tartutaan entistä 
tarmokkaammin.

Hyvää pelikautta!
Hanna Johansson
kenttämestari

Lyöntipaikan kunnostus kävi ripeästi kapteeni Pekka Suikin (vas.) valvovan silmän alla.

Kakkosväylän viheriöalueesta tuli komea.
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Ajanvaraus netissä

Jäsenet voivat varata aikoja kirjautu-
malla sisään järjestelmään. Vieraspelaa-
jat voivat katsella ja varata aikoja, mut-
ta eivät näe pelaajien nimiä.

Kentälle määritellään varausrajoi-
tukset, eli yksi pelaaja ei voi varata 
määrättömästi aikoja. Caddiemaster voi 
seurata ja tarvittaessa estää varausten 
tekemisen, jos väärinkäytöksiä ilmenee.

Ajanvarauksen osoite on www.nex-
golf.fi/tg. Osoite on ns. virtuaaliosoite, 
ja sitä kannattaa käyttää kaikissa lin-

Esimerkki: Salasanassa on isot kirjai-
met mukana seuraavasti
– Matti Meikäläinen, 
syntynyt 1.6.1954  
---> MaMe01
– Kalle Golfari, 
syntynyt 15.11.1968 
---> KaGo15
Tämä henkilökohtainen salasanasi tulee 
vaihtaa heti ensimmäisen kirjautumisen 
yhteydessä. Salasanan voi vaihtaa myös 
ajanvarauksen päävalikosta. Jos olet 
unohtanut salasanasi tai et pääse kirjau-
tumaan sisään, ota yhteyttä caddiemas-
teriin.

Päävalikosta löytyvät käyttöohjeet 
pdf-tiedostona. Lisätietoa ajanvarauk-
sesta ja NexGolf-järjestelmästä löytyy 
osoitteesta www.nexgolf.fi.

keissä ja selaimen suosikeissa. Mikäli 
sovelluksen varsinainen osoite syystä 
tai toisesta muuttuu, virtuaaliosoite oh-
jataan aina osoittamaan oikeaan osoit-
teeseen. Näin linkit ja suosikit pysyvät 
ajan tasalla muutoksista huolimatta.

Käyttäjätunnus ja  
salasana

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Jos 
et tiedä jäsennumeroasi, ota yhteyttä 
caddiemasteriin. 

Jäsenten oletussalasana on muotoa 
etunimen kaksi ensimmäistä kirjainta, 
sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta 
sekä syntymäajasta päivän kaksinume-
roinen numero.

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 vieras-
pelaajilla. Ajanvarauksen reaaliai-
kainen tilanne näkyy osoitteessa 
www.tammer-golf.fi. 
– Lähtöajat ovat 10 minuutin 
välein, muutoksia voidaan tehdä 
ruuhka-aikoina tarvittaessa.  

 
Ilmoittautuminen 
– Jokaisen pelaajan on ilmoittau-
duttava ehdottomasti caddiemaste-
rille ennen pelaamaan lähtöä. 
Vieraspelaajia pyydetään esittä-
mään tasoituskorttinsa.  
– Aiheettomat varaukset on ehdot-
tomasti peruutettava etukäteen. 
 
Tasoitus  
– Vieraspelaajat ovat tervetulleita 
pelaamaan kentällemme. Tasoituk-
sella 54 pääsee pelaamaan. Caddie-
masterilta saa aina ajankohtaisen 
tiedon kentän pelitilanteesta. 
– Peliryhmän yhteenlaskettu 
tasoitus ei saa ylittää 108. Caddie-
masterilla on oikeus tehdä muutok-
sia. 

– 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 valvon-
nan. 
– 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 2015
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Toimisto tiedottaa

Tammer-Golfin historian ensimmäinen 
peräkonttikirppis järjestettiin 25.4.2015.

Huhtikuun lopulla uusittiin klubitalon terassin markiisit.

Kentän 10-kioskin terassin lattia uusittiin ja pöydät vaihdettiin tukevampiin. 
Terassi sai nimen ”Ilpon  Vilpola ” tekijänsä Ilpo Järveläisen mukaan.
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Kapteenin terveiset

Tammer-Golf täyttää tänä vuonna 50 
vuotta.  Siitä on kiittäminen muutamia 
rohkeita tamperelaisia, jotka vuonna 
1965  päättivät perustaa golfseuran ja 
aloittaa golfkentän rakentamisen Tam-
pereelle. Olen varma, että heidän ni-
mensä mainitaan tänä vuonna useasti 
eri yhteyksissä.

En halua tämän enempää osallistua 
Tammer-Golfin historian kirjoittami-
seen, vaan keskittyä tulevan kauden 
kentänhoidollisiin asioihin ja varsinkin 
siihen, kuinka jäsenistö voi olla niissä 
mukana.  Alkusysäyksen näille ajatuk-
sille antoi ystäväni Teppo Rautasen  
vuoden 2014 syyskokouksessa käyttä-
mä puheenvuoro,  jossa hän kiinnitti 

huomiota pelaajan vastuuseen kentän 
hoidosta.

Lyöntijäljet

Lähdetäänpä ykkösen tiiltä. Kenttätoi-
mikunta ja Hanna ovat luvanneet toi-
mittaa kärryihin nurmikkoseospullot, 
joiden tarkoituksesta hieman myöhem-
min, sekä lyöntipaikoille nurmikko-
seoslaatikot, joista nurmikkoseosta voi 
levittää lyöntijälkiin tiillä. Jokaisen pe-
laajan tehtävänä on levittää nurmikko-
seosta aiheuttamiinsa lyöntijälkiin. Tiil-
tä lyötäessä ei ”filettä” laiteta takaisin 
paikalleen.

Avauslyönti on lyöty ja olemme on-
nellisesti väylällä. Lyömme jatkolyön-
nin ja korjaamme lyöntijäljen seuraa-
vasti:  Otamme kärryyn sijoitetun 
nurmiseospullon ja täytämme ja tasoi-
tamme lyöntijäljen sillä. Kun tasoitettu 
lyöntijälki on muun kentän tasalla on 
epätodennäköistä, että kanssapelaajan 
tai oma pallo pysähtyy jatkossa lyönti-
jälkeen.  Ainakaan se ei jää kuoppaan.

Jos lyöntijälki on niin syvä, että 
koko kasvukerros on irronnut, on ”file” 
etsittävä ja tampattava kunnolla kiinni. 
Jos filettä ei löydy,  laita nurmiseosta 
pullosta ja tasoita. Jos avauslyönti on 
raffissa, toimimme aivan samoin kuin 
väylältä lyötäessä.

Hyvää kesää kaikille  
tammergolfilaisille!

Kapteeni Pekka Suikki toivotti seniorit tervetulleeksi kauden ensimmäiseen seniorikisaan.
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Viheriöt

Kun lähestymislyönti on lyöty viheriön 
läheisyyteen, emme vie kärryjämme tai 
aja golfautoamme lähellekään viheriötä 
tai viheriön edustaa. Kenttätoimikun-
nan tulisi asettaa lähelle viheriötä köy-
det ja merkit, jotka kertovat etäisyyden, 
jota lähemmäs viheriötä kärryillä tai au-
toilla ei saa mennä.

Tällaiset esteet ja opasteet on asetet-
tu jokaisen viheriöitään ja viheriön 
edustojaan arvostavan golf-seuran ken-
tälle. Viheriö ja viheriön edustat ja reu-
na-alueet ovat alueita, jossa yli puolet 
golf-lyönneistä, varsinkin erityistä tark-
kuutta vaativat lyönnit  lyödään. Siksi 
näitä alueita on pidettävä suuressa ar-
vossa.

Älä mene kärryinesi tai autoinesi  lä-
hellekään viheriötä tai viheriön edustaa,  
vaikka estäviä köysiä tai opasteita ei 
olisikaan.

Älä vedä kärryjäsi tai tarpeettomasti 
kävele viheriön ja viheriöbunkkerin vä-
listä. Ne ovat yleensä kapeita alueita , 
kuluvat helposti ja näin tehdessään vai-
keuttavat tarpeettomasti  peliä. Tarkkai-
le kenttää ja vältä kulkemasta sellaisilla 
alueilla, jotka ovat kuluneita.

Pallon merkkaus/lippu

Kun sitten olemme saapuneet viheriöl-
le, merkkaamme pallomme. Emme ky-
sele onko pallo tiellä tai häiritseekö se, 
vaan merkkaamme sen AINA.  Tämän 
jälkeen korjaamme pallon aiheuttamat 
jäljet viheriöllä.  Lyöntivuorossa oleva 
pyytää meitä siirtämään merkkiämme,  
jos se hänen mielestään häiritsee lyönti-
suoritusta. Pallonsa merkanneen ei tar-
vitse huolehtia siitä, onko merkki  hä-
nen omasta mielestänsä pelikaverin 
tiellä vai ei.

Vietämme viheriöllä monta minuut-
tia, jolloin meillä on aikaa tarkastella 
viheriön kuntoa ja paikata muiden aihe-
uttamia lyöntijälkiä. Muista, että myös 
lyhyet lähestymislyönnit aiheuttavat 
jälkiä viheriöön. Nekin on korjattava.

Kun kaikki ovat viheriöllä, lippu 
nostetaan reiästä ja siirretään sellaiseen 
paikkaan, jossa se ei ole kenenkään pe-

laajan puttilinjalla tai muutoin häiritse 
pelaajia. Paras paikka nostetulle lipulle 
on viheriön ulkopuolella, sellaisessa 
paikassa, missä se ei häiritse pelaajia.

Jos olet niin huonokuntoinen, ettet 
jaksa kuljettaa lippua viheriön ulkopuo-
lelle, niin laske se hyvin varovasti  vihe-
riölle.  Älä koskaan anna sen kaatua va-
paasti, koska lipputanko aiheuttaa 
varsinkin kostealle viheriölle selkeän 
painauman, joka ohjaa puttia. Älä nojai-
le putteriisi viheriöllä, koska se aiheut-
taa putin suuntaa ohjaavia painaumia. 
Puttaa vuorollasi, äläkä taiteile pelika-
vereiden puttilinjojen tuntumassa.

Bunkkerit

Bunkkereista vielä muutama sana. Pari 
vuotta siiten bunkkerisäännöt muuttui-
vat siten, että bunkkeria voi haravoida 
ennen bunkkerilyöntiä, mikäli ei paran-
na pallonsa paikkaa. Älä siis tasoittele 
hiekkaa pallon edessä äläkä alueella 
missä seisot palloa lyödessäsi. Muutoin 
voit korjata bunkkerissa muun muassa 
toisten aiheuttamat jäljet ennen lyöntiä-
si.

Korjaa aina omat jälkesi bunkkeris-
sa lyönnin jälkeen ottaen huomioon 

sen, ettet paranna pallon paikkaa, jos se 
lyöntisi jälkeen jäi bunkkeriin. 

Kuinka se harava tulisi asettaa bunk-
keriin? Monet klubit ovat antaneet oh-
jeet siitä. Hyvä ohjenuora lienee se, että 
koska harava on liikuteltava haitta, tuli-
si se asettaa siten, että se mahdollisim-
man vähän aiheuttaisi haittaa oletetta-
vasta suunnasta tulevalle lyönnille.

Mielestäni meillä käytössä olevat 
haravat tulisi asettaa kokonaan bunkke-
riin siten, että pallolla olisi mahdolli-
simman pieni todennäköisyys osua ha-
ravaan. Tällöin haravan piikkirivi on 
saman suuntainen todennäköisestä 
suunnasta tulevan lähestymislyönnin 
kanssa.

Kentän hyvästä kunnosta huolehti-
minen ei ole ainoastaan kenttähenkilö-
kunnan tehtävä. Pelaajat voivat oleelli-
sesti vaikuttaa kentän kuntoon ja 
pelattavuuteen.

Muistakaamme  vielä itse kukin 
hyvä, kohtelias ja toiset huomioon otta-
va käytös kentällä, niin hyvä tulee.

Hyvää 50-vuotis juhlakesää kaikille!

Terveisin
Pekka Suikki
Kapteeni

Ota siemenseospullo mukaan 1.tiiltä. Laita nurmiseosta  
paikkaamattomiin lyöntijälkiin kentällä, kiitos yhteistyöstä kentän hoidossa.
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Golf on lajina saanut paljon palstatilaa 
suomalaisten menestyessä kansainväli-
sesti. Vaikka tuo lisääntynyt näkyvyys 
ei ehkä valtakunnallisesti ole näkynyt 
lasten ja nuorten harrastajamäärisssä 
vielä, on Tammer-golfin junioritoimin-
nassa havaittu jo nostetta.

Junioritoiminnan viime kauden ja 
tämän kauden selkeä painopistealue on 
ollut uusien harrastajien saaminen juni-
oritoiminnan piiriin ja laadukkaan toi-
minnan järjestäminen kaikille haluk-
kaille.

Juniorihankinta ja -markkinnointi-
työ tapahtuu useilla eri tavoilla. Jo vuo-
sia pyörinyt Ars Golf -lähipelikisa on 
varmasti monille tuttu näky putti- ja 
chippirasteineen. Tätä toimintaa on 
käytönnössä koko sen toiminnan ajan 
ansiokkaasti pyörittänyt Jouni Marjeta 
Ars Golfista. Ars Golf -lähipelikisa on 
kaikille lapsille avoin tapahtuma ja oiva 
tilaisuus tutustua leikkimielisen kisan 
avulla golfiin. 

Toinen merkittävä panostus liittyy 
erilaisiin urheiluseurojen kanssa yhdes-
sä järjestettyihin tilaisuuksiin. Tästä 
esimerkkinä Classic Ry:n kanssa pide-
tyt klinikat. Juniorijäsenten lisäksi nois-
ta tilaisuuksista on poikinut ehkä hie-
man yllättäen myös aikuisjäseniä.

Miksi sitten pyritään kasvattamaan 
junioreiden määrää? Syitä on monia. 
Tietenkin kilpagolfin tukeminen ja 
Tammer-golfin menestys urheilullisesti 
on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on 
taata lapsille ja nuorille mahdollisuus 
harrastaa golfia omaehtoisesesti ja mo-
nen tasoisesti. Parhaita jäseniä yhdis-
tykselle ovat tietenkin pitkäaikaiset jä-
senet ja junioreita parempia jäseniä 

Junioritoimikunta

onkin vaikea kuvitella. Golf kun muo-
dostuu monille koko elämän pituiseksi 
harrastukseksi.

Kilpagolfin menestys puolestaan 
vaatii laajan harrastajapohjan voidak-
seen tuottaa huippuja. Vain harvalla riit-
tää tahtoa ja lahjakkuutta aivan huipul-
le, siksi tarvitaan leveyttä ”pyramidin” 
pohjalle mistä ponnistetaan. Onkin 
käynnissä pieni sukupolvenvaihdos kun 
vanhemmat juniorit ovat siirtyneet hen-
kilökohtaiseen valmennukseen juniori-
ryhmistä, mikä onkin aivan luonnollista 
yksilölajeissa. Uusia tulokkaita on tu-
lossa hyvää vauhtia -99 ikäluokasta al-
kaen, sekä tyttöjä että poikia, joten me-
nestystä sopii odottaa myös tulevina 
vuosina.

Laadukas valmennus 
toiminnan perustana

Harvassa lajissa (tai seurassa) pystytään 
tarjoamaan yhtä laadukasta valmennus-
ta kuin Tammer-golfissa. Valmennuk-
sesta vastaavat PGA-prot Esa Lehti ja 
Kari Järvenpää. Lisäksi seuravalmen-
tajana toimii entinen Tammer-Golfin 
kilpajuniori Henri Hytönen. Myös 
vanhemmat juniorit ja kilpapelaajat aut-
tavat nuorempien ohjauksessa.

Monipuolinen ja mielekäs harjoitte-
lu antaa eväät myös omatoimiseen har-
joitteluun, joka on isossa roolissa urhei-
lijaksi kasvamisessa.

Toimintaa järjestetään tällä kaudella 
sekä pienemmissä ryhmissä, että yhtei-
sissä kaikkien junioreiden tapahtumis-
sa. Yksi varsin hyvän vastaanoton saa-
nut yhteistapahtuma ovat oleet koko 

päivän kestävät leiripäivät, jolloin on 
kunnolla aikaa harjoitteluun, pelaami-
seen ja yhdessäoloon.

Keskiviikkoisin pyritään järjestä-
mään yhdeksän reiän pistebogi-viikko-
kisaa, jotta kiinnostus myös kilpailemi-
seen saataisiin heräämään. Kilpailujahan 
löytyy sekä Pirkanmaan seurojen aktii-
visuuden seurauksena, että golfliiton 
järjestäminä.

Syksyn koittaessa siirrymme jälleen 
sisätiloihin jatkamaan kautta. Talvihar-
joittelussakin on iso joukko ollut muka-
na, vaikka osan joukosta muut harras-
tukset vievätkin talven ajaksi.

Kauden päätteeksi teemme myös 
viime kauden tapaan tyytyväisyyskyse-
lyn, jolla pyritään selvittämään sekä 
vanhempien että junioreiden tuntemuk-
sia kauden toiminnasta. Saatujen tulos-
ten pohjalta pyritään toimintaa kehittä-
mään.

Junioritoiminta kasvussa

Faktoja:

Vastuuvalmentajat: 
Esa Lehti, Kari Järvenpää
Seuraohjaajat: 
Henri Hytönen ja 
vanhemmat juniorit ja 
kilpapelaajat
Harjoituspäivät: 
Useimmiten maanantai, 
keskiviikko ja perjantai 
(Sähköinen kalenteri 
käytössä)

Lisätietoja ja ohjeita: 
www.tammer-golf.fi	ja	
sieltä Junioritoimikunta

Tervetuloa ARS–Juniori Golf lähipelikisaan

ARS-Juniori Golf alkoi 1.6. Kilpailu 
on lapsille ja nuorille tarkoitettu golf-
tapahtuma, jossa etsitään Tammer-
Golfin lähipelimestareita. Lähipeli-
kisa on loistava tapa tutustua golfiin 
leikinomaisesti ilman osallistumis-
maksua. 

Aikataulu:
Ma 15.6. klo 18–20
Ma 29.6. klo 18–20
Ma 3.8. klo 18–20
Ma 17.8. klo 18–20
Ma 31.8. klo 18–20

Kaikki alle 16-vuotiaat juniorit ovat 
tervetulleita. Tapahtumissa palkitaan 
parhaiten onnistuneet, kannustaneet ja 
onnettaren suosimat. Lisäksi kaikille 
on tarjolla virvokkeita. 
Tervetuloa pitämään  hauskaa golfin 
parissa.
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Junioritoiminta kasvussa

Kari Järvenpää opettaa tässä chippaamista. Esa Lehdellä on pitkä kokemus valmentamisesta.

Ensimmäiset alkeiskurssit käynnistyivät jo toukokuussa.

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.

Varaa paikkasi  
ja aloita!
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Naistoimikunta

Golf. Liikunnallinen,  
nuorekas ja  
terve elämäntapa
Jarmo Rantanen kirjoitti Tammer-
Golfin 40-vuotishistoriikkiin sanat: 
”Tunnetaanhan Tampere muun muassa 
nuorekkaana liikuntakaupunkina.”  

Tampere tunnetaan nuorista opiske-
lijoistaan, mutta myös nuorekkaista ai-
kuisistaan – vai tunnetaanko!

 Et-lehden lukijat paljastivat tämän 
vuoden helmikuun numerossa nuorek-
kaan ilmeen salaisuudet. Kymmenen 
yleisintä elämän toimintamallia olivat 
seuraavat:

1. Ulkoilen joka päivä.
2. Nukun kunnon yöunet.
3. Puhdistan kasvoni viileällä 

vedellä.
4. Käytän luonnonmukaisia, 

hajusteettomia kasvotuottei-
ta aamuin ja illoin.

5. Pesen hampaani säännölli-
sesti ja useaan kertaan joka 
päivä. Puhdas hymy valloit-
taa.

6. Pidän kampaukseni ja        
hiukseni siistinä.

7. Vältän alkoholia.
8. Aloitan päiväni                

kasvojumpalla.
9. Käytän aina kesällä ja talvi-

sin kirkkailla hangilla aurin-
korasvaa.

10. En stressaa turhista,           
sillä liiallinen huolehtiminen 
vanhentaa.

 

Eivätkös edellä kuvatut seikat itse asias-
sa kuvasta meitä Tammer-Golfin jäseniä 
ja etenkin Tammer-Golfin leidejä sekä 
toimintatapojamme. 

Vaikka naisjäsentemme keski-ikä onkin 
korkea, voi jokainen meidät tunteva to-
deta, että nuorekkaita ovat nämä Tam-
mer-Golfin leidit!

Tammer-Golfin naiset tutustumassa uudistettuun Pro-shoppiin.
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Onnenhippuja hiljalleen, tippuu elämän lippaaseen.

Niitä helli ja säästä, älä koskaan luotasi päästä.
Merkkivuotena juhli, naura ja nauti

niin pysyy poissa se vanhuuden tauti.
 

Bertta Bergrot
 

 
 
Naisten golfin käsikirja, s. 8-9, 
Saunders, 2002 

 
 
  

Tiesitkö että... 

...Ensimmäinen tunnettu naisgol-
fari oli Henrik VIII:n puoliso Ka-
tariina Aragonialainen (1485-
1536).

...Skotlannin kuningatarta Mariaa 
syytettiin maanpetosoikeuden-
käynnissä siitä, että hän oli pelan-
nut golfia jo kaksi päivää uskotto-
man aviopuolisonsa kuoleman 
jälkeen.

...Skotlannin itärannikon kalastaji-
en vaimot pelasivat golfia 1700-lu-
vun jälkipuoliskolla.

...Ladies Golf Union sai alkunsa 
vuonna 1893, jolloin Isossa-Bri-
tanniassa oli jo yli 50 naisten golf-
seuraa.

...Tunnetaan myös kenttiä, joissa 
lukee kyltissä: ”Ei koiria eikä nai-
sia klubirakennuksen eteen.”

...Yhdysvalloissa on edelleen 
(2002!) seuroja, joiden jäseneksi ei 
kelpuuteta eronnutta naista, joissa 
ei myydä osakkeita naisille tai joi-
hin ei päästetä pelaamaan naimat-
tomia naisia.

 Jarmo Rantanen puhui 10 vuotta sit-
ten myös liikunnallisuudesta. Liikuntaa 
me harrastamme monella tavalla ympäri 
vuoden. Golfkauteemme juhlavuonna 
2015 kuuluu harjoittelua, kilpailuja, ret-
kiä ja monenlaista yhdessäoloa oman 
mutta myös naapuriseurojemme leidien 
kanssa. Muistamme kyllä myös nukkua 
hyvät yöunet ja aloitamme päivämme 
jumpalla. Emme stressaa turhista ja vi-
imeistään nelituntinen golfkierros 
kauniissa luonnossa, hyvin hoidetulla 
kentällämme ja erityisesti miellyt-
tävässä seurassa lisää terveyttä ja hyv-
invointia. Eikä lasillinen laadukasta vii-
niä onnistuneen golfkierroksen jälkeen 
voi olla pahitteeksi.

Myönteisiä 
terveysvaikutuksia

Suomen Golfliiton harrastaja- ja ter-
veysprofiilissa (Koskela ja Linnolahti, 
2012) todetaan mm. seuraavasti: 

Säännöllisen golfin pelaamisen on 
todettu saavan aikaan myönteisiä ter-
veysvaikutuksia. Pitkäkestoista ja ma-
talla teholla suoritettua golf-kierrosta 
2-3 kertaa viikossa voidaan pitää hyvä-
nä terveysliikuntana. 

Viiden kuukauden mittainen golf-
kausi saa aikaan merkittäviä muutoksia 
keski-ikäisen henkilön terveydessä ja 
hyvinvoinnissa.

Pelaaja kävelee kierroksen aikana 
keskimäärin 8,2 kilometriä ja kuluttaa 
energiaa 1200 – 2000 kilokaloria. 

2-3 kierrosta viikossa pelaavien gol-
fareiden kestävyyskunto paranee peli-
kauden aikana huomattavasti ja keski-
määräinen sydämen syke laskee viisi 
lyöntiä minuutissa.

Hyvä kestävyyskunto vähentää hen-
kilön riskiä sairastua mm. sepelvaltimo-
tautiin, diabetekseen ja aivohalvauk-
seen. Kestävyyskunnolla on myös 
yhteyksiä tuki- ja liikuntaelimistön ter-
veyteen ja vammariskiin. 

Pidetään siis yllä 50-vuotiaan seu-
ramme kunniaksi nuorekasta ja liikun-
nallista tamperelaista elämäntapaa gol-
faamalla. 

Naistoimikunta järjestää kesän aika-
na treeni-iltoja, peli-iltoja ja kilpailuja. 
Meitä kutsutaan myös mukaan alueem-
me golfseurojen naisten järjestämiin ta-
pahtumiin. Seuratkaamme ilmoitustau-
luja, kotisivuja ja facebookia. 

Tammer-Golfissa jokainen nainen 
on tervetullut niin kentälle kuin klu-
billekin. Lähdetään siis joukolla mu-
kaan sekä Tammer-Golfin naisten että 
juhlavuoden tapahtumiin! Onnittelut 
50-vuotiaalle seurallemme.

Naistoimikunnan puolesta

Marja-Leena Lähteenmäki

Otteita naisgolfin  
historiasta
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Kalle, Katariina, Reetta ja Tytti  
ovat kesän caddiemasterit

Kalle Viitala

Syksyllä 21 vuotta täyttävä Kalle sai 
lentävän lähdön golfiin, kun hänen 
isänsä vei hänet 10-vuotiaana kursseille 
Vierumäelle.

– Pelasimme kurssin jälkeen kisan 
ja tein siellä holarin puukolmosella, 
kertoo Kalle. Hän on pelannut TG:ssä 
jo reilut kymmenen vuotta.

– Olin mukana seuran juniori-
toiminnassa. Pelasin aluetouria ja olin 
pari kertaa mukana FJT:llä, kertoo nyt 
tasoituksella 7,8 pelaava Kalle.

Caddiemasterina Kalle on nyt en-
simmäistä kesää. Golfia hän pelaa 
edelleen – tottakai – ja käy nostelemas-
sa rautaa kuntosalilla.

Kalle opiskelee kauppatieteitä, en-
simmäinen vuosi on nyt takana.

– Neljä vuotta olisi vielä opiskeluja 
jäljellä. Pankkitoiminta ja rahoittamin-
en kiinnostavat ammattina.

Katariina Räsänen

Katariina aloittaa nyt toisen täyden ke-
sänsä caddiemasterina. 23-vuotias Ka-
tariina opiskelee Tampereen yliopis-
tossa luokanopettajaksi.

– Kandi on palautettu vappuviikolla 
ja nyt on kolmas vuosi paketissa. Kak-
si vuotta on vielä jäljellä. Nyt olen kas-
vatustieteiden kandidaatti ja maist-
erivaihe on vielä edessä, kertoo 
Katariina.

Tuleva opettaja pelaa tietysti myös 
golfia ja tasoitus on pudonnut jo luke-
maan 26.

Katariina on varsinainen jääprinses-
sa, silllä hän harrastanut koko ikänsä  
taitoluistelua ja valmentaa Kooveen ta-
itoluistelijoita.

– Olen jäällä viitenä-kuutena päivä-
nä viikossa ja yksitoista kuukautta 
vuodessa, nauraa Katariina.

Kesän 2015 caddiemasterit palveluksessanne

Kalle Viitala, Katariina Räsänen, Tytti Aura ja Reetta Kallio.
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Kalle, Katariina, Reetta ja Tytti  
ovat kesän caddiemasterit

Tytti Aura

Tytti on jo kokenut caddiemaster, hän 
on neljättä kesää Ruotulassa. 24-vuotias 
Tytti on tuleva bisnesnainen, hän 
opiskelee Tampereen ammattikorkea-
koulussa.

– Opiskelin tradenomiksi ja siirryn 
syksyllä Proakatemiaan, jossa opiskel-
laan yrittäjyyttä, kertoo Tytti.

Proakatemiassa opiskellaan aktiivi-
sesti tiimityö- ja johtamistaitoja. 
Opiskeluaikana toteutetaan asiakaspro-
jekteja, joiden kautta kerrytetään koke-
musta

– Liiketalous kiinnostaa ja haluaisin 
joskus perustaa oman yrityksen, jos 
löytyy hyvä bisnesidea.

Tytti on miettinyt golfin aloittamista 
monta vuotta. Vielä ei ole napannut.
– En pelaa vieläkään. Painostus on 
kova, mutta vielä en ole aloittanut. 

Reetta Kallio

21-vuotias paljasjalkainen tamperelain-
en pänttäsi kevään pääsykokeisiin. 
Reetan tähtäimessä ovat lakitieteen 
opiskelut, aivan kuten hänen hyvällä 
ystävällään Amanda Koskisella, joka 
toimi kolme kesää caddiemasterina 
Ruotulassa.

– Hain opiskelemaan Turun oikeus-
tieteelliseen. Yritysjuridiikka kiin-
nostaa, kertoo Reetta.

Caddiemasterina Reetta on ensim-
mäistä kesää. Hän harrastaa liikuntaa 
monipuolisesta.

– Käyn kuntosalilla tosi aktiivisesti 
ja lenkkeilen koiran kanssa tai ilman.

Reetta ei pelaa vielä golfia, mutta 
tämän maailman hienoimman harras-
tuksen aloittaminen on suunnitelmissa. 
Hyvä syy aloittamiseen on golfaava 
poikaystävä.

– Tänä kesänä olisi tarkoitus suorit-
taa green card, jotta pääsisin pelaile-
maan, sanoo Reetta.
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Minna Majapuro (vas.) ja Anna-Leena Valkonen toivottavat pelaajat tervetulleeksi syömään.
A la carte -listaa on uusittu ja myyntivalikoimaa on lisätty.

Koskiravintola Oy/Tommi Aaltonen palkkasi Tammer-Golfin         klubiravintolaan uudet emännät
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Klubiravintolamme Tunturipuro on saanut 
uudet emännät. Neljättä kauttaan golfarina 
aloittava Minna Majapuro loihtii pelaajille 
purtavaa yhdessä Anna-Leena Valkosen 
kanssa.

– Kun itsekin pelaan, on tiettyjä juttuja 
mitä olisi kiva tuoda tänne. Sellaista pientä 
suolaista ja nopeasti mukaan otettavaa, sanoo 
Minna.

Minna kehottaa pelaajia kertomaan roh-
keasti toiveistaan.

– Ideoita otetaan mieluusti vastaan ja yri-
tetään toteuttaa toiveita mahdollisimman pit-
källe.

Ainakin alkuun Tunturipuron lounas on 
tuttuun tyyliin salaatti ja päivän keitto. Maja-
puron mukaan on mahdollista, että siihen li-
sätään keiton lisäksi muutakin lämmintä ruo-
kaa.

– Keittolounas salaatilla on hyväksi ha-
vaittu vaihtoehto. Kunhan ilmat lämpenevät 
ja pelaajia tulee enemmän, niin varmasti lou-
naaseen voisikin sisältyä joku kiva ruoka. 
Saimme tänne uuden lämpöhauteen, joten sii-
hen voidaan laittaa kaksikin isoa pakillista 
tarvittaessa.

Uuttakin suolaista Majapuro aikoo vali-
koimiin ottaa.

–Uutena listalta löytyy tuollainen isompi 
lihapiirakka ja hot dog. Salaatteja on tietysti 
ainakin kolmenlaista.

A la carte -listalta löytyvät vanhat suosik-
kiannokset..

– Suosituin annoksemme grillipihvi on lis-
talla, samoin kovasti kysytty hampurilainen. 
Sitten on toast-tyyppistä klubileipää, poron-
käristystä, siipiä ja makkaraperunoita. Lisäk-
si salaatteja on ainakin kolmea erilaista.

– On kiva, että on kunnon a la carte -lista-
kin. Toivomme, että ihmiset tulisivat kierrok-
sen jälkeen syömään, eivätkä lähtisi saman 
tien klubilta.

Tunturipuron lounaslistan ja a la carte –
listan löydät seuramme kotisivuilta tammer-
golf.fi

Pekka Mikkonen

Tunturipuro  
sai uudet  
emännät
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Koskiravintola Oy/Tommi Aaltonen palkkasi Tammer-Golfin         klubiravintolaan uudet emännät
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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
Heikki Korhonen
Pekka Mikkonen
Jaana Särkilahti, 
TG-News taitto
Eeva Tamminen
 
HERRASMIESTOIMIKUNTA
Matti	Autio
Seppo	Blomqvist
Tero Flinck
Reijo	Hautala
Ari	Huhtamies	
Jari Kahiluoto                
Teppo Kaivola 
Pertti Kajanne               
Vesa Keinänen                
Martti Kenkkilä
Pertti Keränen
Pertti Kiiskinen             
Pekka Kukkonen                       
Simo Lignell
Ari	Nikkilä
Jukka Pajunen
Ilkka Pyykkö
Kai Salmela
Tommi Saviaro
Jurgen Schwenson
Tapio Silfsten
Pekka Suikki
Juhani Tamminen
Tapio Tarvainen
Jorma Törmä
Jukka Virta

ToimikunnatHallitus

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
Margit	Blomqvist
Minna Ehrola
Siina Jokinen
Eija Mattila
Leena Taivalsaari
Tiina Viitala
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Tammer-Golf juhlatoimikunta 50-vuotta

TAMMER-GOLF	50	VUOTTA
JUHLATOIMIKUNNAN	 
KOKOONPANO
Pirjo Hallamaa, puheenjohtaja
Tarja Kankainen
Kalevi Minetti
Eeva Tamminen
Seppo Tiitola

Juhlatoimikunta kokoontui 
ensimmäisen kerran 17.6.2014 
ja viime vuonna palavereita 
pidettiin yhteensä kahdeksan. 
Tänä vuonna juhlatoimikunta on 
kokoontunut säännöllisesti joka 
kuukausi kerran tai kaksi.

TAPAHTUMAKALENTERI	2015

27.6. LAUANTAI
50-vuotisjuhlakilpailu jäsenille, 
yhteislähtö klo 10.00

17.7. PERJANTAI
Ohjelmallinen	kesäjuhla	jäsenille	
Tammer-Golfin	klubitalolla	klo	
16-22.

26.7. SUNNUNTAI
Särkänniemen huvipuistossa 
Tammer-Golfin	teemapäivä	
yhteistyössä Särkänniemen 
kanssa koko perheelle, 
ystävät ja sukulaiset mukaan!

29.7. KESKIVIIKKO
Sponsorit Cup, Tammer-Golf 
50-vuotta, kutsukilpailu yhteis-
työkumppaneille.

16.8.-19.8. 
SUNNUNTAI-KESKIVIIKKO
50-vuotisjuhlamatka Viroon, 
Saarenmaalle, pelataan kaksi 
päivää	Saare-Golfin	kentällä.	
Matka on täynnä.

27.8. TORSTAI
Kuutamoristeily Pyhäjärvellä 
klo 17-21, yhteistyössä Tammer-
Golfin	ravintoloitsijan	kanssa	tai	
tutustuminen Näsilinnan Museo 
Milavidaan. Tapahtuma vahviste-
taan heinäkuun lopulla.

SYYSKUU
Rapujuhlat,	päivämäärä	ilmoite-
taan myöhemmin.

24.10. LAUANTAI
Tammer-Golfin	50-vuotisjuhla-
vuoden teatteri-ilta. Tampereen 
Työväen Teatteri, musikaali 
Desirée klo 19.
Lipun hinta 45 € / kpl tai tarjoi-
lun kanssa 58 € / kpl. Paikkoja 
on varattu 50 kpl.
Sitovat varaukset 
Eeva Tamminen 050 5242466 tai 
tammergolf@tammer-golf.fi.	

5.11. TORSTAI
Tammer-Golfin	50-vuotisjuhla-
vastaanotto	Tampereen	Raati-
huoneella sidosryhmille ja 
yhteistyökumppaneille, 
kutsuvierastilaisuus.

14.11. LAUANTAI 
Tammer-Golfin	50-vuotis-
pääjuhla pidetään Solo Sokos 
Hotel Tornin veturitallien 
historiallisissa tiloissa.
Illalliskortit juhlaan tulevat 
myyntiin elokuussa. Hinta 60 € / 
kpl, sisältää ruokailun ja juomia.
Pöytäkartta ja pöytävaraukset 
Tammer-Golfin	toimistosta	
elokuusta alkaen.

29.11. SUNNUNTAI, 
1. adventtisunnuntai 
Pikkujoulutapahtuma ja 
glögijuhla	Tammer-Golfin	
klubitalolla klo 14-18.

Kansainvälistä naisten päivää vietettiin 
8.3. Ohjelmassa oli korkokenkäkävelyä.

Juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma oli 18.2. Tampere-talossa, Verdin ooppera Nabucco.
Kiitos kaikille mukana olleille, juhlavuoden avaus onnistui hyvin.
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Käyttöautossa 
sinua palvelee

Ari Karjalainen 
0500 627 374

erä volvo s60 t3 150hv business aut -malleja 36 900 €
AUTOISSA AUTOMAATTIVAIHTEISTO JA 
POLTTOAINETOIMINEN LISÄLÄMMITIN. 

ETUSI 2 000 EUROA!

Volvo S60 T3 Business aut: autoveroton hinta 27 100 €, polttoaine-
toiminen lisälämmitin ajastimella 830 € + Sensus Connect Audio High 

Performance 7” 300 € + arv. autovero 10 023,97 € - alennus 1 953,97 € 
+ tk. 600 € = yht. 36 900 €. CO2-päästöt 159 g/km, EU-yhd. 5,8 l/100 km. 
Vapaa autoetu 755€/kk, käyttöetu 575 €/kk. Kuvan auto erikoisvarustein.

erä volvo v40 d2 ocean race
-malleja nopeaan toimitukseen!

Ainutlaatuisia yksityiskohtia, huippuunsa vietyä viimeistelyä, 
tyylikäs ja laaja premium-varustelu. Volvo Ocean 

Race -mallisto on kunnianosoitus maailman kovimmalle 
purjehduskilpailulle. Tervetuloa koeajolle.

VOLVO V40 D2 OCEAN RACE -MALLISSA 
VAKIOVARUSTEINA MM.

ALUMIINIVANTEET PORTUNUS 17” 
NAHKAVERHOILU BLOND TAI OFFBLACK

VOLVO OCEAN RACE -KYNNYSLISTAT JA -MATOT

VOLVO V40 D2 OCEAN RACE 
ALK. 31 687 €
HINTAETUSI JOPA 2 500 €

Esimerkki varastossamme olevasta autosta: Volvo V40 D2 Ocean Race automaatti: autoveroton hinta 26 800 €, polttoainetoiminen lämmitin ajastimella 830 €, 
pysäköintitutka taakse 540 €, Digital mittaristo 8” 250 €, Sensus Connect Audio High Performance 300 €, polttoainelämmittimen etäkäynnistys auton avaimeen 
99 €, autovero 5 468,68 €, toim.kulut 600 €, kokonaishinta 34 887,68 €. Autoetu alk.: vapaa 705 €/kk, käyttöetu 525 €/kk. EU-yhd. 3,1 l/100 km, CO2 102 g/km. 

Volvo V40 D2 Ocean Race: Alk. autoveroton hinta 26 800 €, autovero 4 286,99 €, toim.kulut 600 €, kokonaishinta 31 686,99 €. Autoetu alk.: vapaa 665 €/kk, 
käyttöetu 485 €/kk. EU-yhd. 3,1 l/100 km, CO2 84 g/km. Huoltosopimus alk. 41 €/kk (36 kk / 20 000 km/v). Huoltoleasing alk. 564 €/kk (48 kk / 80 000 km), 
Volvo Car Financial Services. Kuvan auto Volvo Ocean Race -vakiovarustein.

84 G/KM           3,1 L/100 KM     VAPAA AUTOETU ALK. 665 €/KK KÄYTTÖETU ALK. 485 €/KK

Lokomonkatu 25, Tampere, 03–2834 111

automyynti ark. 9–18, la 10–14
huolto ark. 7–18, la 10–14
varaosamyynti ark. 8.30–18, la 10–14
vauriokorjaamo ark. 8–16
KAYTTOAUTO.FI
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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 2015 
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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Ota yhteyttä ja sovi oma esittelyaikasi!  SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti 
Tiina Viitala,  LKV, YKV puh. 040 532 2233
puh. 0201 455 979 * asuntomyynti.tampere@srv.fi * www.srv.fi

Puhelun hinta: aloitusmaksu 8,35 snt + 7,02 snt/min kiinteästä liittymästä ja 17,17 snt/min matkapuhelinliittymästä (sis. alv 24%)

Elämäsi rakentaja

Elämäsi unelmat tarvitsevat 
kodin.

Petäjässuonkatu  4 B

Tampere OSMONMÄKI 

Rakenteilla! 

Kaunis kaarenmuotoinen talo on ilmeeltään persoonallinen ja sen asunnot huolella suunniteltuja. Paljon erilaisia poh-
jaratkaisuja ja osassa asuntoja huonekorkeus jopa n. 3,3 m! Tyylikkäät keittiöt, laadukkaat kodinkoneet, valkolakatut 
tammiparkettilattiat ja lasitetut suuret parvekkeet etelään tai länteen. 

Vapaana vielä uniikki ylimmän kerroksen 117,5 m2 terassihuoneisto ja ensimmäisen kerroksen asunnot joissa lasitettu 
terassi ja oma pieni piha suojaiselle piha-alueelle.

Kaikille asunnoille kuuluu lämmin irtaimistovarasto ja lisäksi myynnissä erillisiä varasto-osakkeita joiden hinnat alkaen 
5.400 €. Kiinteistö Oy Tampereen Osmonparkissa myytävänä autohallipaikkaosakkeita mh. 29.000 €. Talossa pyykin-
kuivaushuoneet, talopesula sekä ulkoiluvälinevarastoja.

Osmonkiepin arvioitu valmistuminen joulukuussa 2015 ja Pohjankiepin huhtikuussa 2016. Energialuokka C.

Tarvitsetko vuokra-asuntoa rakentamisen ajaksi? Ota yhteyttä asuntomyyntiimme, niin kerromme mahdollisuudesta sol-
mia vuokrasopimuksen joustavalla vuokra-ajalla yhteistyökumppanimme kautta.

Elämäsi  rakentaja 

Pohjolankatu 29 C
Asunto Oy Tampereen Osmonkieppi

Pohjolankatu 29 A
Asunto Oy Tampereen Pohjankieppi

m2 huon.tyyppi mh. alk. vh. alk.

41,5-64,0 2h+kk/kt+s 55.972 € 180.580 €

78,5 (2.krs) 2h+th+k+s 83.958 € 270.870 €

78,5 ja 81,0 3h+kt+s 104.940 € 338.580 €

www.srv.fi/osmonkieppi

m2  huon.tyyppi mh. alk. vh. alk.

41,5  1h+tk/studio+s 55.400 € 184.720 €

40,0-61,5  2h+kt/k+s 59.604 € 198.580 €

63,0 ja 68,0 3h+kt+s 74.842 € 249.370 €

117,5 (8.krs) 4h+k+s 176.016 € 586.480 €

44,0 (1 kpl)  työhuone+kk 47.474 € 158.170 €

www.srv.fi/pohjankieppi


