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Joonas ja Kristian kävivät  
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50-vuotisjuhlavuosi  
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n Caddiemaster  
   toimisto/ajanvaraus
010 423 1800
Tarkista ajankohtaiset 
aukioloajat ja uutiset 
www.tammer-golf.fi
caddiemaster@tammer-golf.fi	

n Pro Shop 
Golf Daddy Store 
010 5050 604 
store@golfdaddy.fi

n Ravintola
Koskiravintolat Oy
044 256 1463
tommi@koskiravintolat.fi

Kenttämestari
Hanna Johansson
050 599 4244
hanna.johansson@tammer-golf.fi

Toiminnanjohtaja
Eeva Tamminen
010 423 1800
eeva.tamminen@tammer-golf.fi

Yhteystiedot

Tammer-Golf toivottaa 
kaikille jäsenilleen, vieras-

pelaajille ja yhteistyö-
kumppaneille rauhallista 

Joulua ja menestyksellistä 
uutta vuotta 2015

golfTAMMER

n TG-News toimitus 
 
Julkaisija Tammer-Golf ry 
Tenniskatu 25, 33560 Tampere 
010 423 1800 
tammergolf@tammer-golf.fi 
www.tammer-golf.fi

Päätoimittaja Eeva Tamminen
Toimittaja Pekka Mikkonen
Taitto Jaana Särkilahti
Paino Aaltospaino Oy

ISSN-1795-6188

Puheenjohtaja 
Pentti Rantala 
050 63102 
penagolf@gmail.com   
Varapuheenjohtaja 
Pekka Kukkonen 
040 539 7180 
pekkaku@elisanet.fi

n Muut hallituksen jäsenet

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	

Hallituksen sihteeri
Eeva Tamminen
050 524 2466
eeva.tamminen@tammer-golf.fi

n Kapteenit 2015

Kapteeni 
Pekka Suikki
0400 437 200
pekka.suikki@lancomen.fi

Naisten kapteeni 
Marisanna Schwenson
0500 158 912
marisanna.schwenson@elisanet.fi

n Jäsenmaksut 2015 
 
Aikuinen 300 € 
Opiskelija 175 € 
Juniori 110 € 

n Liittymismaksut 2015
 
Aikuinen 100 €
Opiskelija 50 €
Juniori 25 €
Liittymismaksun lisäksi pitää  
maksaa myös jäsenmaksu.

Tammer-Golf ry:n hallitus 2015



     3

Puheenjohtajan terveiset

Kausi alkoi jo huhtikuussa, kaikkien ai-
kojen aikaisin aloitus! Toukokuussa 
hellettä, kesäkuussa sadetta ja melkein 
lunta maassa, helteitä loppukesällä, 
syksy sekalaista säätä, mutta vielä mar-
raskuussakin pelattiin.

Kenttä oli koko kauden hyvässä 
kunnossa; kenttä kesti sateet nipin na-
pin. Greenit olivat loistokunnossa läpi 
koko kauden. Kiitos henkilökunnalle ja 
vapaaehtoisille kuluneesta kaudesta. 
Lumi ja pakkanen tulevat aikanaan ja 
silloin on aika levähtää ja vähitellen 
käynnistää valmistelut ensi kesää var-
ten. 

Tammer-Golfilla menee mukavasti, 
kenttä hyvässä kunnossa, jäsenmäärä 
hienoisessa kasvussa ja aktiivista toi-
mintaa monella sektorilla. Työtä ja ke-
hittämistä pitää kuitenkin jatkaa.

Uhkaavia pilviäkin näkyy taivaan-

rannassa. Julkisuudessa on taas nostettu 
esille kentän muuttaminen asuinkäyt-
töön. Toisaalta kaupungissa kaivataan 
lähiliikunta-alueita; siinä Tammer pal-
velee hyvin. Tänä kesänäkin TG:ssä kä-
veltiin suuruusluokaltaan 320 000 km. 
Tämä on 8 kertaa maapallon ympäri tai 
150 kertaa Suomi etelästä pohjoiseen ja 
takaisin. Moni liikuntakeskus ei pysty 
samaan suoritukseen.

Toimintaympäristössämme ei kui-
tenkaan tapahdu mitään nopeasti. Kan-
takaupungin yleiskaavaa laaditaan pari-
kolme vuotta, siinä kuitenkin päätetään 
tulevaisuudesta. Jos jotain muuttuu, 
niin se tapahtuu aikaisintaan joskus 
2020-luvulla.

Noora Tamminen on kesän jälkeen 
paras suomalainen naisgolfari. Onnitte-
lut Nooralle. Amatööripuolella Kristian 
pääsi kokemaan MM-joukkuekisan tun-

nelmaa Japanissa. Muutoinkin kilpailu-
menestyksiä on tullut sekä junioreissa, 
mideissä, että senioreissa. Talviharjoit-
telu on käynnistynyt junioreilla ja seni-
oreilla Golf Daddy Indoor Centerissä.

Golfliitossa on luottamushenkilöi-
den tulevissa valinnoissa jonkinlaisia 
pyörteitä näköpiirissä. Marraskuun liit-
tokokouksen jälkeen niistä tiedetään 
enemmän. Talous näyttää kuitenkin ta-
sapainottuvan, eikä liiton jäsenmaksuun 
ole tulossa korotuksia ensi vuodelle.

Toimintalinjat ovat myös melko va-
kiintuneita. Golfyhteisöjen auttaminen 
saamaan uusia pelaajia ja nykyisten pi-
täminen lajin parissa sekä kilpagolfin 
menestysedellytysten parantaminen ja 
kansainvälisten tapahtumien onnistu-
neet järjestelyt ovat liiton ensi vuoden 
keskeisiä painopisteitä. Kansallinen 
golfviikko on kesäkuun alussa ja koh-
deryhmänä ovat yli 55 -vuotiaat suoma-
laiset. Viikolla tuodaan esille golfia 
erinomaisena liikuntamuotona ja sen 
positiivisia vaikutuksia terveyteen.

Kentän kehittäminen jatkuu. Ensi 
kaudella korjataan tiibokseja ja bunkke-
reita. Tarkemmat kohteet ja aikataulu 
selviävät myöhemmin. Kentän kone-
kanta vaatii myös jatkuvasti uusimista. 
Näin voimme pitää huolta kentästä ja 
varmistaa hienot golfelämykset tulevai-
suudessakin.

Kiitokset jäsenkunnalle, toimistolle, 
caddiemastereille, kenttähenkilökun-
nalle, kapteeneille, toimikunnille ja yh-
teistyökumppaneille kuluneesta kau-
desta. On mukava odottaa luottavaisin 
mielin ensi kautta, toivotaan talvehtivaa 
talvea..

Kevättä odotellessa,
Pentti Rantala

Toinen peräkkäinen  
hieno golfkausi takana
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Kristian Kulokorven haaveet ammat-
tilaisuran alkamisesta eivät toteutuneet 
vielä tänä vuonna. 20-vuotias nuori 
mies ei ole siitä millänsäkään, edessä 
on mielenkiintoinen vuosi amatöörinä-
kin.

- Sain tuohon vuoden alkuun niin 
hyvä kisoja, ettei ollut mitään järkeä 
vaihtaa vielä ammattilaiseksi. Pelaan 
tammikuun lopussa Etelä-Amerikan 
avoimet Perussa ja heti perään talvi-
klassikon Luminen kentällä Espanjas-
sa, kertoo Kristian.

Kristian kävi syyskuussa haistele-
massa tunnelmia ja pelin tasoa Euroo-
pan tourin karsinnoissa Ranskassa. Hän 
ei pitänyt Golf d’Hardelotin kentästä ja 
pelit loppuivat kolmeen kierrokseen. 
Kierrostuloksilla 77, 76 ja 71 ei ollut 
asiaa jatkoon.

-Yritin päästä pelaamaan Bogog-
noon Italiaan, mutta se karsintaturnaus 
oli jo täynnä. Ranskan kenttä oli lyhyt, 
eikä istunut silmääni ollenkaan. Siellä 
piti lyödä tosi paljon rautaa tiiltä, enkä 
päässyt käyttämään vahvuuksiani. Peli 
meni yliyrittämiseksi, kertoo pitkistä 
draiveistaan tunnettu Kristian.

Kokemus oli kuitenkin opettava ja 
Kristian yrittää uudestaan vuoden pääs-
tä.

- Täytyy ensi vuonna ilmoittautua 
aikaisemmin, että pääsee sille kentälle 
mille haluaa. Eivät pelaajat siellä olleet 
sen ihmeellisempiä, mutta henkisellä 
puolella siellä pitää olla kova.

Peli parantunut

Kristian kartutti kokemustaan muun 
muassa Vanajanlinnan EM-joukkueki-
sassa, Japanin MM-kisoissa ja Kytäjän 
challenge-turnauksessa. Vuosi oli hyvä, 
vaikka tulostaso ei miestä ihan tyydyt-
tänytkään.

- Tuntui etten saanut oikein mitään 
irti, mutta silti lyönnit ovat parantuneet 
paljon. Otin viime vuonna niin ison 
harppauksen eteenpäin, ettei sellaista 
voi tulla joka vuosi, sanoo tasoituksella 
+4,1 pelaava Kristian.

Kytäjällä Kristian pelasi hyvät kier-
rokset 69, 71, 70 ja 69, eli -5. Sijoitus 
oli 35:s ja iso tukku ammattilaisia jäi 
taakse.

- Se oli hyvä kisa, vaikka tuntui sil-
tä, että tosi paljon jäi lyöntejä kentälle.

Kristian Kulokorpi  
jatkaa amatööri- 
uraansa  
vielä vuoden

Kristian jatkaa vielä vuoden amatöörinä.
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Kristian kertoo  
MM-reissusta Japaniin

”Lähdimme 5. syyskuuta Helsingin len-
tokentältä kohti Japania ja Tokiota, lento-
matka kesti 9,5 tuntia.

Aikaero oli aika karmiva sinne suun-
taan, koska kello oli siellä kuusi tuntia 
enemmän.

Tokiosta matkasimme bussilla Karui-
zawaan, joka on 150 kilometriä luotee-
seen Tokiosta. Kaupunki oli noin kilo-
metrin korkeudella meren pinnasta.

Pelasimme Karuizawassa kahta todel-
la hienoa kenttää. Pallo lensi aika pitkälle 
siellä ja pääsin ensimmäistä kertaa pelaa-
maan par 6 -väylän, joka oli kentän yksi 
vaikeimmista rei’istä.

Päivät reissussa olivat todella pitkiä, 
sillä heräsimme joka aamu klo 4–4.45 aa-
mun fysiikkatreenille. Sitten pelasimme 
kierroksen, treenasimme jonkin aikaa, 
kävimme syömässä ja sitten olikin taas il-
tafysiikan paikka.

Kisassa oli 73 maata ja noin 200 pe-
laajaa. Itse pelasin kierrostulokset 72, 73, 
73 ja 72. En ole ikinä missään kisassa pu-
tannut niin huonosti, kun taas lyöminen 
oli todella hyvää.

MM-reissu oli todella hieno kokemus 
ja toivon että mahdollisimman moni nuo-
ri suomalaisgolfari pääsee kokemaan sa-
man. Kisa oli hyvin järjestetty ja Japanin 
oma kulttuuri oli todella hienoa.

Japanilaiset olivat ystävällisiä ja muu-
tenkin eläminen siellä on varmasti todella 
kivaa ja turvallista. Ja sen sanon, että Ja-
panissa on maailman parasta riisiä, vaik-
ka sitä joutui syömään aamupalaksikin! ”

Krisu

Otin viime vuonna  
niin ison harppauksen 

eteenpäin, ettei sellaista 
voi tulla joka vuosi.

Fysiikkatreeniä

Kristianin valmennukuviot ovat ennal-
laan. Omana valmentajana jatkaa tuttu 
Esa Lehti ja maajoukkuekuvioissa pää-
valmentaja Staffan Johansson. Viime 
ajat hän on keskittynyt fysiikkansa pa-
rantamiseen.

- Minulla oli kesällä ongelmia selän 
kanssa, enkä päässyt harjoittelemaan 
niin paljon kuin olisin halunnut. Nyt 
olen tehnyt paljon fysiikkaa ja olo tun-
tuu vahvemmalta palloa lyödessä. Tosi 
hyvältä peli näyttää.

 
Pekka Mikkonen

Tässä Kristianin tyylinäyte Vanajanlinnan EM-kisoista.
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Tammer-Golfin  
mestaruuskisan  
tulokset 2014

Tammer-Golf mestaruuskisan tulokset 2014

Miehet

  K1 K2 K3 Tulos

1    Kulokorpi Kristian 69 66  75 210 

2    Lehtola Joonas 67 73 70 210

3    Lindfors Juuso 77 73 72 222

4    Sorvali Jari 74 77 75 226

5    Peltola Mikko 72 77  80 229

6    Kurikka Juho 76 73 81 230

7    Mäkisalo Mikael 75 75 82 232

8    Aronen Tomi 77 76 84 237

9    Viljanen Roope 79 83 77 239

10   Lepistö Mattias 76 77 86 239

Juniorit pojat

   K1 K2 Tulos

1   Tarkka Antti  83 80 163

2   Kronberg Rikhard  83 85 168

3   Mattila Teemu E  87 85 172

4   Stein William  94 86 180

5   Pellas Paul  104 103 207 

6   Partanen Simo  112 110 222

7   Kostiainen Joonas  114 110 224

Juniorit tytöt

   K1 K2 Tulos

1   Mikkonen Veera  95 104 199

2   Puronurmi Petra  103 104 207

Miehet 55v

   K1 K2 Tulos

1    Fält Juhani  75 74 149

2    Ristikaarto Markku  81 81 162

3    Lajunen Jarmo  82 81 163

4    Pajunen Jukka  82 82 164

5    Kuokkanen Risto  81 84 165

6    Rautanen Teppo  81 86 167

7    Korte Keijo  86 82 168

8    Schwenson Bernd  79 90 169

9    Blomqvist Seppo  79 91 170

10   Susi Timo  85 86 171
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Eero Rautio oli 65-vuotiaiden mestari, Raimo Nuopponen (vas.) otti hopeaa, Markku Takaniemi pronssia.

Pekka Tolvanen (vas.) ja Kauko Tikka kävivät tiukan taistelun voitosta. Pekka oli lyönnin parempi.
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Juhani Fält (vas.) oli viisvitosten ylivoimainen mestari hienolla tuloksella (75+74=149). Markku Ristikaarto pokkasi hopean.

Raimo ”Kille” Kilpiö on tottunut voittamaan. Ilkka Pyykkö (vas.) otti hopeaa, Raimo Sepponen oli kolmas.
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Raija Heikkinen oli tämän ladytrion ykkönen. Elise Järventausta (oik.) oli kakkonen, Pirjo Järventausta kolmas.



10	 TG-NEWS		 2	•	2014

Tammer-Golf mestaruuskisan tulokset 2014

Miehet 65v  

   K1 K2 Tulos

1    Rautio Eero  85 82 167

2    Nuopponen Raimo  82 88 170

3    Takaniemi Markku  94 81 175

4    Häyrynen Seppo  96 90 186

5    Tarvainen Tapio  94 92 186 

6    Heikkinen Seppo  95 93 188

7    Lukander Markku  100 90 190

8    Rantala Pentti  88 103 191

9    Lehtiniemi Reino  97 101 198

10  Ojala Martti  96 104 200

Miehet 70v

   K1 K2 Tulos       

1    Tolvanen Pekka  85 84 169     

2    Tikka Kauko  84 86 170    

3    Hakanen Reijo  91 85 176       

4    Tuominen Raimo  89 87 176       

5    Laakkonen Osmo  91 93 184       

6    Engblom Jarmo  93 97 190     

7    Levälahti Reijo  96 95 191        

8    Peltola Teuvo  94 99 193       

9    Kronholm Kalevi  96 100 196       

10  Hagberg Antero  102 97 199   

Camilla Schwenson otti ensimmäisen naisten mestaruutensa. Sini Rajala (oik.) oli kakkonen, Erika Tarko-Viljanen kolmas.
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Miehet 75v

   K1 K2 Tulos  

1   Kilpiö Raimo  87 93 180    

2   Pyykkö Ilkka  92 91 183    

3   Sepponen Raimo  96 94 190        

4   Kaivola Markku  94 99 193       

5   Karling Olof  100 99 199    

6   Kaivola Teppo  112 112 224    

Naiset

   K1 K2 Tulos      

1   Schwenson Camilla  89 93 182       

2   Rajala Sini  91 94 185    

3   Tarko-Viljanen Erika  101 92 193       

4   Mattila Eija  93 101 194       

5   Pienimäki Sari  96 101 197    

6   Taivalsaari Leena  107 110 217       

7   Ehrola Minna  119 108 227  

Hymytyttösarjan ykkönen oli Raili Autio. Mirja Kuva (oik.) antoi tiukan vastuksen, Pirjo Hallamaa oli kolmas.
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Veera Mikkonen (oik.) oli tyttöjuniorien ykkönen, Petra Puronurmi toinen. Takarivissä poikien parhaat, mestari Antti Tarkka (vas.), 
kakkonen Rikhard Kronberg ja kolmonen Teemu Mattila.

Joonas Lehtola (oik.) taipui mestari Kristian Kulokorvelle vasta toisellla uusintareiällä. Juuso Lindfors oli kolmas.
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Tammer-Golf mestaruuskisan tulokset 2014

Naiset 50v

   K1 K2 Tulos        

1   Lähteenmäki Marja-Leena 93 90 183        

2   Blomqvist Margit  95 90 185       

3   Schwenson Marisanna 95 100 195       

4   Pöyliö Hilkka  102 99 201       

5   Hovilehto-Aunela Liisa 106 103 209     

Naiset 60v

   K1 K2 Tulos  

1   Heikkinen Raija  91 98 189       

2   Järventausta Elise  95 98 193        

3   Järventausta Pirjo  94 101 195    

4   Mäntymäki Anne  100 97 197       

5   Rantala Tuula  107 92 199        

6   Tarvainen Tarja  107 104 211    

7   Nevaharju Marketta  112 112 224   

Naiset 70v

   K1 K2 Tulos  

1   Autio Raili  98 99 197    

2   Kuva Mirja  98 101 199    

3   Hallamaa Pirjo  107 107 214    

4   Back Rita  105 117 222       

5   Hagman Eeva  116 116 232       

6   Lönnström-Alastalo Tytti 142 144 286             

Mestarit ovat 
selvillä,  
kiitokset  
osallistujille
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Risto Kuokkanen voitti seniorien reikäpelimestaruuden.

Ville Ruoho voitti reikäpelimestaruuden. Palkintoa olivat jakamassa kapteeni Pekka Suikki (vas.) ja puheenjohtaja Pentti Rantala.
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Jari Johansson voitti Match Cupin.

Seniorien kauden päättäjäisissä syyskuussa juhlittiin tasavuosia täyttäneitä. Ville Paltia (vas.) täytti 90, Simo Silas 80.
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pvm  maila väylä

10.5.2014  Ilkka Järviö rauta 7 14 145 m

21.5.2014 Toni Tikkanen rauta 6 17 155 m

02.6.2014 Risto Riihonen hybrid 17 155 m

06.7.2014 Ville Käyhkö rauta 7 14 145 m

17.8.2014 Jaana Mattila rauta 7   9  99 m

12.9.2014 Seppo Blomqvist rauta 6 14 145 m

Hole in onet 2014

Tässä juhlitaan Risto Riihosen (toinen oik.) holaria. Kilistelemässä Seppo Blomqvist (vas.), Timo Urvikko ja Kauko Tikka.
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17.8. Jaana Mattila12.9. Seppo Blomqvist

6.7. Ville Käyhkö 2.6. Risto Riihonen
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Kenttämestarin terveiset

Hieno kausi takana! Kenttä saatiin auki 
aikaisin ja viheriöt olivat käytössä pit-
källe marraskuuhun. Palaute oli hyvää 
kauden aikana, vaikka parantamisen 
varaa aina löytyykin. Viheriöt pääsivät 
talvilepoon hyväkuntoisina ja kaikki 
syksyn hoitotyöt onnistuivat hyvin ja 
aikataulussa. Toivon mukaan tuuri säi-
den ja kasvitautien suhteen jatkuu ja 
pääsemme myös ensi keväänä avaa-
maan kentän nopeasti.

Syyskuun alussa aloitimme kakko-
sen viheriön peruskorjaustyön. Alkupe-
räinen suunnitelma muuttui muuta-
maan kertaan rakennustöiden aikana ja 
viheriön lopullinen muoto suunniteltiin 

paikan päällä. Jäsenistön toiveesta säi-
lytimme vanhan tukimuurin lammen 
rannassa. Se tuettiin maahan painetuilla 
kestopuilla ja sitä korotettiin viheriön 
etuosan kohdalta jonkin verran.

Purimme ensin vanhan viheriön 
pois. Purkumaat ajettiin viheriön taakse 
kasalle ja viheriön pohjamaa muotoil-
tiin. Kun pohjan muotoilu oli tehty, kai-
vettiin salaojat ja tehtiin salaojakerros. 
Kasvualusta ajettiin paikalleen ja muo-
toiltiin.

Viheriönurmi siirrettiin omalta siir-
tonurmialueeltamme ja levitys tehtiin 
maxirullana koneellisesti, jotta saumo-
jen määrä saatiin minimoitua. Viheriö-
siirtonurmea levitettiin myös viheriön 
ympäristöön. Nostimme kaiken nurmen 
siirtonurmialueeltamme, koska eri-ikäi-
sen siirtonurmen kasvattaminen samal-
la alueella on hankalaa.

Pintavesien poistumisen edistämi-
seksi viheriö muotoiltiin laskemaan 
sekä eteen, että taakse. Vanha kumpu 
sai lisää muotoa ja viheriön taakse ra-
kennettiin pieni kumpu. Bunkkeri tuo-
tiin lähemmäksi viheriötä. 

Lähestymisaluetta ja väylän loppu-

Kakkosväylä sai  
uuden viheriön

Aina ahkerat seniorit levittivät siirtonurmen kakkosväylän uudelle viheriölle.

Kiitos  
talkooväelle!
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osaa nostettiin yli metrillä ja viheriön 
edustaa salaojitettiin reilusti. Valitetta-
vasti syksyn sateet saivat meidät kiinni 
ja viheriön ympäristön työt vaikeutui-
vat märkyyden vuoksi huomattavasti. 
Kurassa jopa nelivetotraktorilla oli te-
kemistä, ja vettynyt savi ei kuiva het-
kessä kerran kastuttuaan. Työt saatiin 
kuitenkin tehtyä ja kaksissa siirtonur-
mitalkoissa levitettiin yhteensä 1200 
nelömetriä nurmea. Kiitos talkooväelle!

Väylän 9 lyöntipaikan peruskorjaus 
aloitettiin vanhan lyöntipaikan purka-
misella lokakuun lopussa. Lyöntipaikan 
oikeaan reunaan ajettiin reilusti lisää 
täyttömaata, jotta pinta-alaa saatiin kas-

hoilu kestopuulaudalla, rakennetaan 
väylälle 12 uusi puusilta vanhan tilalle 
ja rakennetaan väylän 13 lyöntipaikalle 
uudet portaat.

Tulevana vuonna keskitytään perus-
korjauksissa jäsenistön toiveiden mu-
kaan bunkkereihin ja lyöntipaikkoihin. 
Korjauslistalla ensimmäisenä ovat väy-
lien 1, 2 ja 12 lyöntipaikat ja väylän 1 
bunkkerit.

Mukavaa talvenaikaa kaikille!

Hanna Johansson
kenttämestari

vatettua entisestään. Valitettavasti tä-
män täyttömaan täytyy painua talven 
yli, jotta jälkipainumien riskiä saadaan 
vähennettyä ja lopputulos on parempi. 
Lyöntipaikan pinta tehdään siis vasta 
keväällä, ja lyöntipaikka on käytössä 
todennäköisesti kesäkuun alun tienoilla.

Märkyys esti väylän 2 loppuosan 
kuivatuskaivuut syksyllä. Tätä kirjoitta-
essani odottelemme väylän jäätymistä, 
jotta pääsemme tekemään työn vähem-
millä vaurioilla.

Kun saamme tältä vuodelta kaivuut 
päätökseen, korjaamme kuralle men-
neet tiet reitin varrelta. Talven aikana 
tehdään kakkosen viheriön muurin ver-

Kakkosväylä sai  
uuden viheriön

Näin komea uudesta viheriöstä tuli. Se otetaan käyttöön heti kauden alusta, jos talvi on suotuisa.
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Sekä väylän 13 lyöntipaikan portaat, että 10-kioskin terassi ja portaat uusiutuvat ensi kaudeksi.

Tulossa lyöntikatoksen kunnostus ja maalaus kevääksi 2015.
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Siitä tulee ensi vuonna 
puoli vuosisataa, kun 
Kurt Sucksdorff, Lasse 
Helin, Erkki Palomäki, 
Eero Saari,  Pentti Suo-
janen, Jaakko Tiitola ja 

muutamat muut avarakatseitset tampe-
relaiset päättivät perustaa golfseuran. 
Kentästä ei ollut vielä silloin tietoa-
kaan, mutta Tammer-Golf perustettiin 
marraskuussa 1965.

Pian takana on 50 vuotta hienoa seu-
rahistoriaa ja sitä juhlitaan koko ensi 
vuosi. Pelaamisen ohella järjestetään 
kulttuuririentoja, kesäjuhlia, Särkännie-
mipäivää, juhlamatkaa sun muuta mu-
kavaa.

Juhlavuosi huipentuu sitten marras-
kuun 14. päivänä suureen juhlaan uu-
dessa tornihotellissa.

– Juhlavuoden ohjelma toteutuu ja 
onnistuu ihan sen mukaan, miten jä-
senet innostuvat lähtemään tapahtumiin 
mukaan. Tarkoitus on järjestää tapahtu-
mia pitkin vuotta ja jos pelaajat lähtevät 
innolla mukaan, niin sehän olisi ihana 
juttu, sanoo toiminnajohtaja Eeva Tam-
minen.

Oopperaa ja teatteria

Juhlinta on tarkoitus aloittaa jo keväällä 
ennen lumien sulamista.

– Tuossa Tampere-talossahan menee 
Giuseppe Verdin ooppera Nabucco, jo-
hon yritämme saada lippuja. Maalis-
huhtikuun aikana olisi sitten tarkoitus 
käydä katsomassa joku teatteriesitys. 

Näihin näytöksiin ovat tervetulleita jä-
senten lisäksi ystävät ja sukulaiset, ker-
too Tamminen.

Kesällä golfarit haluavat tietysti pe-
lata, mutta tarkoitus on kokoontua juh-
limaan myös ilman pallon lyömistä.

– Järjestämme kesällä juhlan, jonka 
yhteydessä ei järjestetä kisaa. Pystyte-
tään klubille teltta, hommataan grilliin 
hyvää syömistä, muistellaan menneitä 
ja mietitään tulevia, maalailee Tammi-
nen.

Kesän ohjelmaan kuuluvat myös il-
lallisristeily Pyhäjärvellä, sekä Tam-
mer-Golfin oma teemapäivä Särkännie-
men huvipuistossa.

– Huvipuistohan on tietysti auki kai-
kille, mutta koetetaan järjestää tegeeläi-
sille joku oma paketti. Katsotaan mitä 
ohjelmaa sinne keksitään. Lyödään 
vaikka palloja veteen. 

Juhlamatka Viroon

Juhlamatka on suunnitteilla elokuuksi 
Viroon.

– Suunnitelma on sellainen, että pe-
lattaisiin Pärnussa ja siirryttäisiin sitten 
Saarenmaalle.

Pääjuhla on uuden tornihotellin ve-
turitallissa.

– Sinne on mahdollista saada meille 
jopa 300-paikkainen tila. Liput tulevat 
myyntiin heti, kun saamme hinnan sel-
ville, kertoo Tamminen.

Seuran sidosryhmille kaupunki jär-
jestää juhlavastaanoton marraskuussa 
Raatihuoneella.

– Juhlapuheet ja tervehdykset pide-
tään Raatihuoneella ja omissa juhlissa 
pidetään rennosti hauskaa.

 
Pekka Mikkonen

Kypärät päähän, 
vauhdikas  
juhlavuosi  
on edessä

Nämä iloiset ladyt ovat varustatuneet asianmukaisesti juhlavuoteen. Torni-hotellin 
huipulla juhlapaikkaa katsastamassa Tarja Kankainen (vas.), Eeva Tamminen 
ja Pirjo Hallamaa.
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Golf on peli jossa noudatetaan kolmea 
kantavaa periaatetta:
1. Pelaa kenttä sellaisena kuin se on.
2. Pelaa pallo paikaltaan.
3. Jos et kykene pelaamaan kumman-

kaan periaatteen mukaisesti, on si-
nun pelattava pallosi golfsääntöjen 
mukaan.

Edellisistä kolmesta periaatteesta seu-
raa, että sinun on tunnettava säännöt 
voidaksesi pelata peliä nimeltä GOLF.

Olet varmaan tuhannesti kuullut kli-
seen, että golfsäännöt on tehty autta-
maan pelaajaa erilaisissa pelitilanteis-
sa. Kuitenkin on niin, että hyvän 
sääntötuntemuksen avulla voit selviy-
tyä vähemmin lyönnein hankalista peli-
tilanteista. Hyvä sääntötuntemus tuo 
myös varmuutta ja nautittavuutta pe-
liin.

Itselläni on ollut ilo ja kunnia pelata 
vuosikaudet golfia sellaisten pelikave-
reiden kanssa, jotka pyrkivät parhaansa 
mukaan noudattamaan sääntöjä ja hy-
vää etikettiä. Pyrkimys tinkimättömään 
sääntöjen ja etiketin noudattamiseen 
sekä rehellisyyteen itseään ja pelikave-

reitaan kohtaan muodostavat golfin ko-
van ytimen.

Olen syksyn aikana seurannut inter-
netissä keskustelua ja väitteitä siitä, että 
jotkut pelaajat ovat osallistuneet kilpai-
luihin omia todellisia pelitaitojaan kor-
keammalla tasoituksella ja voittaneet 
rahallisestikin merkittäviä palkintoja. 
Jos asia on näin, se on todella valitetta-
vaa.

Golfin säännöt kertovat, että toimi-
kunnan velvollisuutena on kilpailussa 
korttiin merkityn tasoituksen sovelta-
minen. Säännöt eivät varsinaisesti si-
sällä määräyksiä tasoitusjärjestelmän 
teknisestä toteuttamisesta (katso sään-
nöt 33-5 ja 6-2 ), mutta ne on kehitetty, 
jotta eri tasoiset pelaajat voisivat kil-
pailla ”tasaväkisesti” keskenään. Li-
säksi tasoitus kertoo kuinka golfarin 
taidot kehittyvät ajan saatossa.

Jotta aktiivisesti harjoittelevan gol-
farin tasoitus vastaisi mahdollisimman 
hyvin hänen pelitaitojaan, tulisi hänen 
jättää tuloskortteja harjoituskierroksilta 
mahdollisimman usein, sekä tuoda tu-
loskortit kilpailuista vieraskentiltä, mi-
käli ne eivät automaattisesti siirry oman 

seuran tietokantaan.
Jokainen aikuinen golfari tietää 

oman pelitasonsa ja on vastuussa siitä, 
että osallistuu kilpailuihin pelitaitojaan 
kuvaavalla tasoituksella. Mikään tasoi-
tustoimikunta tai seuran toimihenkilö ei 
kykene todellisten pelitaitojesi kehitys-
tä seuraamaan.

Mikäli osallistut kilpailuihin omia 
taitojasi korkeammalla tasoituksella, et 
noudata rehellisyyden ja hyvän etiketin 
periaatteita. Liian korkealla tasoituksel-
la pelaaminen on moraalisesti verratta-
vissa mihin tahansa tahalliseen sääntö-
vilppiin. Sitä on erittäin vaikea näyttää 
toteen, mutta sen voin varmuudella sa-
noa, että ikävä leima, väärinpelaajan 
synkkä leima, siitä jää otsaan vuosikau-
siksi – jopa loppuiäksi pelkästään vah-
van epäilyn perusteella.

Golf on peli, josta luonnon olosuh-
teet ja pienet marginaalit tekevät epäoi-
keudenmukaisen. Älkäämme lisätkö 
epäoikeudenmukaisuutta tekemällä 
vilppiä.

 
Pekka Suikki
kapteeni

Kapteenin terveiset

ja pelitovereillesi 
Ole rehellinen itsellesi
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Kysymyksiä ja vastauksia tasoituksista

Tasoitusten tarkoitus on 
auttaa pelaajaa seuraa-
maan omaa kehittymis-
tään ja mahdollistaa eri-
tasoisten pelaajien 
keskinäinen kilpailu.

Tasoituksia on eri aikoina määritetty 
eri tavoin. Vanhimmat menetelmät pe-
rustuivat siihen, että verrattiin pelaajan 
henkilökohtaista ennätystä kotikentän 
par-tulokseen. Tämä tarkoitti käytän-

Mihin tasoituksia tarvitaan? 

nössä sitä, että ”uransa huipulla” pelaa-
ja pelasi alle tasoituksensa vain hyvin 
harvoin, ja lyhyellä kotikentällä pelattu 
tasoitus oli aivan  liian hyvä pitkillä ja 
vaikeammilla kentillä.

Nykyinen järjestelmä pyrkii siihen, 
että tasoitus muuttuisi koko ajan ja ai-
nakin viiveellä pyrkisi seuraamaan pe-
laajan kehitystä, oli se sitten nouseva tai 
laskeva. Myös kenttien erilaisuus on 
otettu huomioon, ja ne on pyritty teke-

mään yhteismitallisiksi niin, että pelaa-
jan pelitasoitus olisi oikea riippumatta 
siitä, missä kierros pelataan.

Kilpailuissa myös olosuhteet on py-
ritty ottamaan huomioon niin, että tu-
loksia verrataan par-tuloksen lisäksi 
myös siihen, miten muut ovat saman 
kilpailun pelanneet, ja ylivaikean ken-
tän ja kurjien olosuhteiden vaikutus on 
pyritty oikaisemaan.

Miksi määräykset ovat  
niin monimutkaiset?
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Mitä esim. tasoitus -18 
käytännössä tarkoittaa? 

  
Nykyisen järjestelmän aikana tasoituk-
seen pelaaminen eli 36 pisteen pistebo-
gitulokseen tai 72 lyönnin nettotulok-
seen tai paremmin pelaaminen on 
mahdollista useammin kuin jos tasoitus 
määräytyisi oman ennätyksen mukaan. 
36 bogipistettä ei kuitenkaan ole mi-
kään vakiotulos, vaan hyvän päivän tu-
los hyvissä olosuhteissa pelattuna.

Keskimäärin on odotettavissa, että 
tulos on muutaman lyönnin huonompi 
kuin tasoitus edellyttäisi, matalilla ta-
soituksilla pari lyöntiä, korkeilla tasoi-
tuksilla hiukan enemmän. 

Pelaaja vastaa tasoituk-
sensa oikeellisuudesta, 
mitä se käytännössä 
tarkoittaa?  

Nykyisellään tasoitusten laskeminen on 
varsin monimutkaista. Esimerkiksi kil-
pailutuloksissa kisan yleinen huono tu-
lostaso voi selvitä vasta tunteja sen jäl-
keen kun pelaaja on jo kentältä lähtenyt, 
eikä hän voi mitenkään tietää, että hä-
nen jälkeensä pelaajat pelasivat sateessa 
ja kovassa tuulessa huonoja tuloksia, 
jolloin hänen tyynellä pelaamansa tulos 
saa ylimääräistä hyvitystä muiden huo-
nosta onnesta sään suhteen.

Käytännössä pelaajan vastuulle jää 
se, että hän pelaa mahdollisimman pal-
jon tasoitukseen vaikuttavia kierroksia 
tai puolikkaitakin kierroksia, jotka hy-
väksytään korkeammilla tasoituksilla 
tasoitukseen vaikuttaviksi, ja noudattaa 
kierroksen aikana sääntöjä.

Vaikka tasoitukset lasketaan auto-
maattisesti ja tasoitusten laskenta vai-
keata onkin, pelaajan vastuulle jää se, 
että ilmeiset virheet tai puutteet eivät 
jää voimaan. Jos pelaaja tietää pelan-
neensa vieraskentällä hyvän tuloksen, 
on syytä tarkistaa caddiemasterilta, että 
tulos on todella kirjautunut tasoitusjär-
jestelmään tai että se on kirjautunut sin-
ne oikein.  Tämä koskee varsinkin kier-
roksia, jotka on pelattu jotenkin 

poikkeuksellisilla säännöillä, esimer-
kiksi vajailla tasoituksilla. Pelaajan on 
tiedettävä, että tasoitukset lasketaan 
”oikeilla tasoituksilla” vaikka kisa jo-
tenkin muuten pelattaisiinkin, tai että 
poikkeuksellisen hyvän tuloksen jäl-
keen tasoitus ei voi olla enää sama kuin 
ennen tätä kierrosta.

Mistä pelaaja voi tietää, 
onko oma tasoitus  
“oikea”?  

Tasoitusta määritellään aiemmin pelat-
tujen kierrosten perusteella, ja järjestel-
mään on rakennettu hidasteita sekä 

alas- että ylöspäin, jotta yksittäiset hy-
vät ja huonot kierrokset eivät vaikuttai-
si tasoitukseen liikaa.

Yksittäiset hyvät tulokset eivät vielä 
osoita tasoitusta vääräksi, ei myöskään 
se, että ei kuukausiin pelaa omaan tasoi-
tukseensa. Tasoitusjärjestelmän tarkoi-
tus ei ole karsia hyviä tuloksia, vaan ne 
kuuluvat täysin asiaan. Toisaalta lähde-
tään siitä, että golfinpeluu on saman-
laista kuin pyörällä ajo, kerran opittu-
aan sitä ei unohda, tai ainakin taidon 
oppii uudestaan nopeammin kuin sellai-
nen, joka opettelee ensimmäistä kertaa.

Yksi merkki siitä, että tasoitus ei ole 
kohdallaan, on hiukan yllättäen se, että 
pelaaja pelaa jatkuvasti tasoitukseensa 

Kysymyksiä ja vastauksia tasoituksista
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tai niin sanottuun bufferiin, varsinkin 
korkeammilla tasoituksilla. Jos tasoitus 
on kohdallaan, myös nostokortteja pi-
täisi tulla, itse asiassa jopa suurimman 
osan pitäisi olla niitä.

Millaisissa tilanteissa 
tasoitus voi olla väärä? 

Tasoitus voi olla väärä molempiin suun-
tiin, sekä alas- että ylöspäin.

Tasoitus voi olla liian hyvä silloin, 
kun on pidetty pitkä tauko, esimerkiksi 
pelattu paljon nuorempana, ja palataan 
lajin pariin seniori-iässä niin, että mi-
tään liikuntaa ei ole välillä harjoitettu. 

Aktiivipelaajakin voi joutua onnetto-
muuteen tai leikkaukseen, joka olennai-
sesti vaikuttaa pelitasoon.

Liian huono tasoitus on todennäköi-
semmin tilanteissa, joissa lahjakas, no-
peasti oppiva juniori vasta aloittelee 
uraansa, tai juniorina golfin opetellut 
juniori palaa kentälle pari-kolmekymp-
pisenä täysikasvuisena tai jopa toisen 
lajin piiristä.

Jos harjoittelee paljon mutta jättää 
kortteja vain harvoin tai ei ollenkaan, 
on jopa todennäköistä, että tasoitus jää 
jälkeen tuloksentekopotentiaalista. 

Mitä pelaajan pitäisi 
tehdä, jos arvelee tasoi-
tuksensa olevan liian 
huono tai hyvä?  

Varsin pitkälle riittää se, että pelaa mah-
dollisimman paljon tasoitukseen vai-
kuttavia kierroksia, varsinkin jos tasoi-
tus on omasta mielestä liian hyvä.  
Nykyään tasoitus voi nousta enemmän 
kuin 2 lyöntiä kaudessa, ja mikäli tason 
heikennys esimerkiksi lonkka- tai olka-
leikkauksen takia on huomattava, tasoi-
tustoimikunta voi vuositarkastuksen 
yhteydessä hakemuksesta vielä korottaa 
tasoitusta, varsinkin jos kaudelta on jä-
tetty paljon kortteja, joista tosiasiallinen 
taso voidaan todeta.

Sama pätee silloin, kun kyse on uu-
delleen aloittavasta pelaajasta. Jos ai-
empaa tasoitusta ei ole tiedossa tai ti-
lanne on olennaisesti muuttunut, 
voidaan menetellä niin, että pelaaja pe-
laa muutaman kierroksen lyöntipelinä 
ilman tasoitusta, ja tasoitus määritellään 
näiden tulosten perusteella, ja tasoitusta 
ja tulostasoa seurataan jonkin aikaa sen-
kin jälkeen.

Jos haluaa pelata oikealla tasoituk-
sella, pelaajan tulisi ilmoittaa tasoitus-
toimikunnalle myös sellaiset huomatta-
van hyvät tulokset, joita ei 
automaattisesti hyväksytä tasoitukseen 
vaikuttaviksi, kuten ennalta ilmoitta-
mattomat harjoituskierrokset tai reikä-
pelien hyvät lyöntipelitulokset.  Tämän 
jälkeen jää tasoitustoimikunnan tehtä-
väksi arvioida, onko kyse onnekkaasta 
sattumasta vai onko tasoitus todella lii-
an korkea.
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Naistoimikunta

Mennyttä kesää  
kaiholla muistellen
Naistoimikunta pyrki aktivoimaan seu-
ramme naisjäseniä kesäkaudella 2014 
järjestämällä opetusta ja kilpailuja. 
Esan ja Karin treenikerrat olivat suo-
sittuja. Sekä chippi-, putti-, bunkkeri- 
että pitchi-illat täyttyivät ja palaute saa-
dusta opetuksesta oli erinomaista. Tästä 
on hyvä ponnistaa uuteen kauteen. Nai-

set kiittivät myös kapteeniemme kehit-
telemän uuden toiminnan eli 36 +-ryh-
män käynnistämistä.

Pelitaidon lisäksi sääntötuntemus on 
tuiki tärkeää. Hyvistä neuvoista, uusista 
opeista ja perusasioidenkin kertaami-
sesta saamme kiittää Seppo Peltolaa ja 
Jorma Törmää, jotka opastivat meitä 

sääntökysymysten kimuranteissa tul-
kinnoissa. Sääntöilta huipentui bermu-
dan kiertämiseen. Siellä ongelmat 
konkretisoituivat ja toivommekin, että 
voimme järjestää vastaavan tapahtuman 
ensi vuonna reilusti suuremmalle jou-
kolle innokkaita naisgolfareita.

Halusimme kokeilla erilaisia peli-
muotoja. Erityisesti kaverikisa antoi 
mahdollisuuden kurkistaa golfiin lajina 
ilman, että on aiemmin pelannut tai 
edes pitänyt golfmailaa kädessään. 
Green cardin omaava nainen sai kutsua 
mukaan kaverinsa, joka vastasi puttipe-
listä etuysin kullakin greenillä. Ilta oli 
mitä mukavin ja taisimme saada muuta-
man henkilön kiinnostumaan lajistam-
me.

Päättäjäiskilpailuna kokeilimme Te-
xas Scramblea. Sitä olikin hauskempi 
pelata kuin osasimme etukäteen arvata. 

Seuran naiset äänestivät Jorma Törmän vuoden gentlemanniksi. Golf Pirkkalan iloiset naiset juhlivat 
tässä Ladu Cupin voittoa.
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muotoja. Erityisesti kaverikisa antoi 
mahdollisuuden kurkistaa golfiin lajina 
ilman, että on aiemmin pelannut tai 
edes pitänyt golfmailaa kädessään. 
Green cardin omaava nainen sai kutsua 
mukaan kaverinsa, joka vastasi puttipe-
listä etuysin kullakin greenillä. Ilta oli 
mitä mukavin ja taisimme saada muuta-
man henkilön kiinnostumaan lajistam-
me.

Päättäjäiskilpailuna kokeilimme Te-
xas Scramblea. Sitä olikin hauskempi 
pelata kuin osasimme etukäteen arvata. 
Saa nähdä lyökö texas suosiossa laudal-
ta norjalaiskisan! Hyvät ladyt! Otamme 
ensi kaudelle vastaan ideoita myös eri-
laisista ja meille uusista pelimuodoista. 
Nyt siis ideoimaan!

Pirkanmaan kuuden seuran reikäpe-
liottelussa nousimme TG:n joukkueella 
A-sarjaan. Useana aiempana vuonna 
olemme vuoroin nousseet ylempään 
sarjaan ja vuoroin pudonneet alempaan 
B-sarjaan. Jokohan ensi kesänä onnis-
tuisimme säilyttämään tuon saavutetun 
sarjapaikan myös seuraavalle kaudelle.

Menestystä toivomme myös Pirkan-
maan Lady Cupin osakilpailuihin. 
Olimme kaudella 2014 niin sanotusti 
peränpitäjiä Golf Pirkkalan, Nokia Ri-
ver Golfin ja Lakeside Golfin jälkeen. 
Nyt meillä on mahdollisuus ponnistaa. 

Ottakaamme ensi kaudella osaa yhtei-
siin rientoihin ja nostetaan Tammerin 
naisten joukkueita kohti menestystä!

Osallistuimme myös kukkaisgolfin 
järjestelyihin. Lisäksi järjestimme jo 
perinteisiksi muodostuneet Intersport 
Openin ja Ice Power Scramblen. Ken-
tällä oli näissä kaikissa kisoissa varsin 
mukava määrä naisia, mutta joukkoon 
mahtuu yhä lisää. Tässä yhteydessä ha-
luamme myös kiittää uskollisia sponso-
reitamme. 

Päättynyttä pelikesää muistellen on-
nittelemme Jaana Mattilaa kesän ai-
noasta naisten hole-in-onesta ja Veera 
Mikkosta sensaatiomaisesta tasoituksen 
pudotuksesta yli 30:stä alle 15:een. On-
neksi olkoon teille molemmille! Samal-
la haluamme muistaa uutta herrasmies-
golfariamme Jorma Törmää. Hän sai 
äänestäjiltään erityiskiitoksen sääntö-

opetuksesta. On esitetty toive, että kau-
della 2015 järjestäisimme aiempaa mo-
nipuolisemmin erilaisia tapahtumia. 
Siispä toivommekin konkreettisia ehdo-
tuksia ja toteuttajiksi aktiivisia toimijoi-
ta! Naistoimikunnan ”vanhat” jäsenet 
jatkavat ladykapteeninsa Marisannan 
keralla. Uutena jäsenenä olemme saa-
neet joukkoon Margit Blomqvistin – 
tervetuloa Marke!

Lopuksi haluamme kiittää kenttä-
henkilökuntaa. Te olette tehneet peleis-
tämme nautittavia. Kiitos myös seuralle 
kentän kehittämisestä.

Erityisesti väylän 17 suihkukaivo 
sai loppukesän aikana runsaasti kiitosta, 
mutta me myös kaipasimme sitä: Joku 
tarkkalyöntinen oli kumauttanut aloi-
tuksellaan suihkun hajalle. Harmittava 
napakymppi! Väylälle 15 asennettu 
valo lisää turvallisuutta. Kiitos siitä! 
Nyt jäämme innolla odottamaan kakko-
sen uutta greeniä. Teiskontieltä katsot-
tuna se näytti ennen lumien ja syyspi-
meiden tuloa uusine haaasteineen varsin 
kiinnostavalta.

Hyvää talvikautta ja uuden kevään 
odotusta kaikille!

Naistoimikunnan puolesta
Marja-Leena Lähteenmäki

Erityisesti kaverikisa antoi 
mahdollisuuden kurkistaa 

golfiin lajina ilman, 
että on aiemmin pelannut tai 

edes pitänyt golfmailaa 
kädessään.

Tässä odotellaan Intersport Openin palkintojenjaon alkamista.
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Tervetuloa kaikki kuntoilemaan. Talvikausi 11.1.–22.3.2015. 
Paikka: Poliisiammattikorkeakoulu, Hervanta. Vetäjänä toimii 
liikunnanopettaja Markku Juhola. Jumpat ovat maksuttomia ja 
tarkoitettu kaiken ikäisille seuramme jäsenille.

Kuntogolf  
talvikaudella 2015
Kuntogolfjumppa seuran jäsenille 
sunnuntaisin klo 12.00–14.00

GolfDaddy 
Indoor Center

Kirkonmäenkatu 15
010-5050600

info@golfdaddy.fi

GolfDaddy Indoor Center tarjoaa maan parhaat 
puitteet talviharjoitteluun. TG:n jäsenille lähipeli-
alueemme käytössä veloituksetta.

Indoor Centerissä voi järjestää myös 
saunaillan tai muun juhlan. Käytössäsi 
uusi golfsimulaattori, kaksi saunaa, 
lyöntipaikat ja lähipelialue. 
Saunaillat ja muut tilavuokraukset 
010-5050609 tai seppo@golfdaddy.fi

GolfDaddy 
Indoor Center

- parhaat puitteet 
talviharjoitteluun
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Aloita ajoissa  
valmistautuminen  
golfkesään 2015

Aloita ajoissa  
valmistautuminen  
golfkesään 2015

Aamuharjoitukset senioreille

Ammattivalmennus  
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 
Golfdaddy Indoor Centerissä
- Aamulämmittelyt
- Lyöntitekniikoiden kertausta
- Vaihtuvat valmennusteemat
- Henkilökohtaista ohjausta
- Yhdessäoloa ja pikku kisoja

Kokonaisuuden hinta on 160 euroa sisältäen 
kahdeksan ohjattua valmennustapahtumaa, 
yhteensä 12 tuntia, golfhallin mattopaikat ja  
korillisen harjoituspalloja/kerta.

Harjoitusajankohdat ovat 
17.12.2014 ja vuonna 2015 
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 18.3., 8.4.

 

Lahjakortit  
golfopetukseen
Joululahjaksi, päivänsankarille tai muuten vain ilahduttaak-
sesi. Saatavilla lahjakortteja mm. yksityistunneille tai alkeis-
kurssille. Kortit voi kayttää talvella sisäharjoitteluhallissa tai 
kesällä	Tammer-Golfissa.
 
Opetus jatkuu talvelle sisäharjoitteluhalleissa
Minulta voit tilata yksityistunteja, ryhmätunteja 
tai yritystapahtumia. Tarjolla on myös erilaisia 
valmennuspaketteja kevääksi
 

Kiitokset kuluneesta kaudesta
Kiitos	Tammer-Golfille	sekä	jäsenistölle	kuluneesta	kaudesta.	
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2015
 
Ota	yhteyttä	Esaan	puhelin	0400	196	171	tai	sähköposti	esa.lehti@golf.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
PGA – Pro Esa Lehti
meil:	esa.lehti@golf.fi
gsm 0400 196 171

Ryhmään mahtuu mukaan 
kahdeksan pelaajaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä, 
joten ole nopea.
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EI MIKÄÄN  
PERUSPERHE

scclassic.com 
facebook.com/scclassic
twitter.com/scclassic

Varaa oma golfopetus-
aikasi ja aloita pelisi  
parantaminen.
 
Hinnat: 
•	60	min	ennen	klo	15,	60	euroa	
•	60	min	klo	15	jälkeen,	65	euroa
•	60	min	2	hlö	85	euroa
•	5	x	60	min,	300	euroa	tai	325	euroa	
  + kerta veloituksetta
 
Kysy myös tarjousta pidemmistä, 
esimerkiksi kevääseen jatkuvista  
treenipaketeista.
 
Hinnat sisältävät  
mattopaikan, pallot, alv:n 24% 
 

Golfopetus alkanut  
Golf Daddy Indoor Centerissä

Talviharjoitteluryhmät (10 viikkoa) aloittavat 
jälleen tammikuun alussa. Jos harjoittelu pien-
ryhmässä kiinnostaa, ole yhteydessä. Tarjolla 
aamu - iltaryhmiä.
 
Voit kerätä myös oman 4-6 henkilön harjoittelu-
ryhmän.
 
Muista myös lahjakortit JOULULAHJAKSI 
opetukseen, gripinvaihtoon jne.
 
Muistathan, että voit maksaa myös liikunta-
seteleillä. Osa seteleistä vanhenee 31.12.2014, 
joten tarkista ja käytä etu hyväksesi.
 

Ilmoittautuminen ja  
tiedustelut:
kari.jarvenpaa@protips.fi	
tai 050-5175558
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