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Hallitus 2021

Hallitus 2021:
Ari Nikkilä, Juhani Fält, puheenjohtaja Seppo Blomqvist, Niina Puronurmi,
Leena Taivalsaari ja Janne Salonen. Kuvasta puuttuu Pekka Suikki.

Marraskuun kokouksen päätöksiä
Hallituksen jäseniksi valittiin jatk a ma a n erov uoros s a ol leet Ni i n a
Puronurmi ja Pekka Suikki, hallituskaudet 2021-2023. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Juhani Fält,
Ari Nikkilä, Janne Salonen ja Leena Taivalsaari. Hallituksen sihteerinä toimii seuran toiminnanjohtaja
Markus Junni.

Tammer-Golf
ry:n marraskuun
sääntömääräinen kokous
pidettiin tiistaina 10.11.2020
klubitalolla, Tenniskatu 25,
33560 Tampere. Kokouksen
puheenjohtajana toimi
Pekka Kukkonen ja
sihteerinä Markus Junni.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jari
Paloniemi ja KHT Veikko Terho.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Seppo Blomqvist, hallituskaudet 2021-2023.

Marraskuun sääntömääräinen kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman, talousarvion 2021 sekä
jäsen- ja liittymismaksut 2021.

Jäsen- liittymismaksut
vuodelle 2021
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti aikuisilta 99 euroa ja
alle 21-vuotiailta 59 euroa. Liittymismaksuksi hyväksyttiin uusilta aikuisjäseniltä 300 euroa / henkilö sekä alle
21-vuotiailta 0 euroa.

Kuva: Eeva Tamminen

KOKO PERHEEN LÄÄKÄRIKESKUS KAUPPAKESKUS RATINASSA!
Se paikallinen vaihtoehto.

Meil
tä m
yös
laad
T E RV ukas
EYSH
U O LT
45 v
O
koke uoden
muk
sella
!

TYÖ

Yli 200 terveydenhoidon ja hyvinvoinnin ammattilaista | Ajanvaraus: www.pirte.fi tai (03) 5656 4600
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Laura Hyönä on uusi
palvelupäällikkö
Jo kolmen kesän ajalta caddiemasterina tammerilaisille tuttu Laura
Hyönä, 27, on nimitetty seuran palvelupäälliköksi.
Laura on kotoisin nykyään Hämeenlinnaan kuuluvasta Rengosta ja hän
aloitti golfaamisen vanhempiensa kanssa alle 10-vuotiaana Tawast-Golfissa.
Hän toimi kesän 2017 Tawastissa caddiemasterina ja muutti sen jälkeen Tampereelle.

kisteriä ja jäsenmaksujen laskutusta,
hoidan pienempiä yritys- ja yksityistapahtumia. Lisäksi olen perehtynyt
WHS-tasoitusjärjestelmään ja olen tasoitusasioissa yhteyshenkilönä golfliittoon.

Laura on koulutukseltaan restonomi
ja opiskelee edelleen.

Niin kuin titteli palvelupäällikkö kertoo, Laura on palvelemassa seuran jäseniä kaikenlaisissa asioissa.

– Minulla on matkailualan tutkinto
aktiviteettimatkailusta Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Tällä hetkellä
olen taas koulussa, sillä aloitin syksyllä
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelut Kajaanissa etänä.

– Olen töissä maanantaista perjantaihin ja jos tulee kysymyksiä tapahtumista tai laskutuksista, niin ne siirtyvät
caddiemastereilta minulle. Minulle saa
tulla esittämään huolet ja toiveet avoimet ovet -periaatteella.

Mitäs palvelupäällikön toimenkuvaan
kuuluu?

Ravintola Ruodun ravintolapäälliköksi on valittu pitkän linjan ammattilainen Rauni Järvinen. Kerromme lisää
Raunista kevään lehdessä.

–Voisi sanoa, että olen suodattimena
toiminnanjohtaja Markuksen ja caddiemasterien välillä kumpaank in suuntaan, Laura nauraa ja jatkaa.
– Vastaan caddiemastereiden toiminnasta ja työvuoroista, hoidan jäsenre-

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen
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Katsaus tulevaisuuteen

Kulta-Curren tuttu ”Lite bättre”
on ensi kauden johtava teema
Kaikki ennätykset räjäyttänyt golfkausi teetti
Tammer-Golfissakin hirmuisesti töitä, mutta
seurasipa siitä paljon hyvääkin. Pelaajaryntäys
nosti tilikauden tuloksen reilusti plussan
puolelle ja se antaa toiminnanjohtaja Markus
Junnille hyvät eväät toiminnan kehittämiseen.
Ensi kauden teemana onkin jääkiekkoleijonat vuonna 1995 MM-kultaan
johtaneen Curre Lindströmin lanseeraama ”lite bättre”, eli tehdään kaikki
vähän paremmin.
– Viime vuosina olemme pystyneet
parantamaan toimintaamme ja ensi
vuonna pystymme jo keskittymään pieniin yksityiskohtiin. Haluamme kehittyä jatkuvasti. Kun liikevaihto on noin
1,4 miljoonaa, ni in ei tätä voi enää
miettiä pelkkänä puuhasteluseurana,
vaan kaikki pitää hoitaa pieniä yksityiskohtia myöten viimeisen päälle, sanoo
Junni.
Tason nosto näkyy esimerkiksi henkilökunnan vaatetuksessa sekä klubialueiden ja kentän siisteydessä.
– Henkilökunta, kilpailun johtaja ja
valvoja käyttävät seuran paitaa ja vaikka
lippistä. Sitten palkkaamme määräaikaisen puutarhurin, että saamme klubialueen ammattilaisen johdolla vielä
siistimmäksi. Laura Hyönä on vakinaistettu palvelupäälliköksi asiakaspalvelun parantamiseksi ja hän osallistuu
myös tiettyjen toimikuntien työhön.
Klubiravintola Ruodun uutena ravintolapäällikkönä aloittaa pitkän linjan
ammattilainen Rauni Järvinen, jolla
on työkokemusta muun muassa Fransmannista, Rossosta ja Stefan’s Steakhousesta.

Koneiden huolto
ulkoistetaan
Myös kentän hoidossa on tarkoitus
ottaa pieniä askelia eteenpäin. Isoja remontteja ei ole odotettavissa, koska kentän mahdollisen siirron aikataulusta ei
ole vielä varmuutta.
– Kenttämestari oli ensimmäistä kesää töissä ja olen todella tyytyväinen hänen panokseensa. Nyt olemme kentän
hoidossa siinä vaiheessa, että voidaan
kesk ittyä pieniin asioihin. Siirretään
tiimerkit ja siistitään tiialueet joka päivä ja huolehditaan muutenkin siitä, että
kentän yleisilme on viimeisen päälle
kunnossa.
Kentän hoitamista parannetaan silläkin, että koneiden huolto ulkoistetaan.
– Koneet liisattiin kaksi vuotta sitten
Hankk ijalta ja olemme olleet ratkaisuun tyytyväisiä. Nyt Hankkija tekee
myös koneiden vuosi- ja kausihuollot.
Jos kone menee rikk i, huoltomies on
paikalla neljässä tunnissa, kertoo Junni.
Huol lon ulkoistami nen merk itsee
sitä, että kenttähenk ilökunnan määrää on vähennetty. Vakinaisia ovat vain
kenttämestari Tomi Lanamäki ja apulaiskenttämestari Pekka Kiiski.
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Kierrosmäärää
on pudotettava
Ennätyskausi alkoi Ruotulassa 25.3.
ja pelit päättyivät 8. marraskuuta. Kun
aikaisempi kierrosennätys oli noin 33
000, pysähtyi kierroslaskuri tänä vuonna hurjaan lukemaan 49 170.
– Meillä pelattiin käsittääkseni enemmän k ierroksia kuin millään muulla
18 reikäisellä kentällä, koska kierrosmääräämme on laskettu pelkästään 18
reiän kierrokset ykköstiiltä. Rehellisesti
tuollaisessa määrässä ei ole mitään järkeä, kierrosmäärää on pakko pudottaa
ensi kaudella. Yksi suurimmista jäseneduista pitää kuitenkin olla mahdollisuus päästä pelaamaan, sanoo Junni.
Yhtenä keinona ruuhkien helpottamiseen käytetään maksujen porrastamista. Nyt kausimaksun ja arkipäivinä
ennen kello 14 pelaamiseen oikeuttavan arkipelimaksun hintaero on ollut
vain 25 euroa.
– Jos se olisi vaikkapa 115 euroa, se
voisi ohjata pelaamista enemmän aamupäiviin. Näin tilaa jäisi enemmän
työssäkäy ville, jotka pääsevät pelaamaan vasta kello 16:n jälkeen. Aiomme
myös korottaa greenfeen hintaa viikonloppuisin.
Kierrosmäärää pudotetaan myös sillä, että vieraspelaajien varaukset mahdollistavasta Supergolf-järjestelmästä
luovutaan.
– Tavoitteena on yksinkertaisesti se,
että jos olet seuran jäsen ja sinulla on
pelikausikortti, niin mahdut myös pelaamaan omalla kentälläsi.

Pekka Mikkonen
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Kapteenin terveiset

Koronakausi on takana
Tammer-Golf teki ennätyksiä tänä vuonna: kierrosmäärä ylitti 49 tuhatta
ja kautemme oli ennätyspitkä, pelasimme huhtikuusta marraskuulle
täydellä kentällä. Kierrosajat olivat ikävä kyllä kovin pitkiä varsinkin
keskikesällä.
Uusia pelaajia liittyi seuraan paljon,
mikä on hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Menkäämme tulevana kesänä
aloittelevien pelaajien mukaan golfkierrokselle ja auttakaamme heitä pääsemään lajin pariin. Meillä on ollut ryhmän maksimitasoitusraja 108, mutta
siitä luovutaan jatkossa, että ryhmään
mahtuu kahden aloittelijan kanssa yksi
”parempi pelaaja”.
Pelinopeutta voimme aina lisätä. Nopea peli ei tarkoita juoksemista, vaan
reipasta etenemistä lyöntien välillä.
Omaa lyöntiä voi suunnitella jo sillä aikaa, kun muut lyövät. Lyöntijärjestystä
ei ole välttämätöntä noudattaa, vaan se,
joka on valmiina voi lyödä ensin.
Pienillä asioilla voimme vaikuttaa pelin sujuvuuteen, turvallisuutta unohtamatta. 10-k iosk illa on myös sy ytä
tarkkailla ajankäyttöä. Siellä taukoaika
on noin seitsemän minuuttia. Kioskilta
pitää lähteä liikkeelle, kun väylän 11
griini on vapaa.
Kenttä oli loistavassa kunnossa koko
kauden, mistä saamme kiittää kenttähenkilökuntaa ja uutta kenttämestaria
Tomi Lanamäkeä. Konekantaamme
on uusittu, mikä mahdollistaa kentän
huippukunnon jatkossakin.

Ravintola- ja toimistohenk ilökunta
suoriutuivat ennätyskesästä loistavasti,
iso k iitos heille. Muistakaa jatkossak in käyttää ravintolamme palveluita,
tiesittehän, että se on yhdistyksemme
omaa toimintaa ja tukee koko liiketoimintaamme.
Kilpailutoiminta oli koronasta riippumatta hyvin aktiivista. Kilpailuihin
osallistui saman verran pelaajia kuin
aikaisempina vuosina. Seuran mestaruuskisoihin toivoisin lisää pelaajia jatkossa.
Junior i mme saav uttivat SM-joukkuekisassa pronssia heinäkuun lopulla. Lisa-Maria Vaitovaara sai lisäksi
SM-pronssia nuorten reikä- ja lyöntipelissä. Onnea Lispe, Teemu, Ossi ja
Samu! Kiitokset ja onnittelut myös kilparyhmän valmentajalle Esa Lehdelle.

Tasoitusta voi mme k a i k k i parantaa, mutta se edellyttää harjoittelua ja
pro-tunteja. Meillä Tammer-Golfissa
on loistavia opettajia, joilla on tarjolla
yksityistuntien lisäksi klinikoita ja ryhmätunteja. Nyt kun emme nähtävästi
pääse ulkomaille talvella pelaamaan,
niin käykää ihmeessä talviharjoittelupaikassa treenaamassa lajia.

Mukavaa talvea kaikille!
Terveisin
Harri Aho
kapteeni

Uusi WHS-tasoitusjärjestelmä laittoi
monen pelaajan tasoitukset ”kuntoon”.
Tasoituksista tuli aikaisempaa järjestelmää ajankohtaisemmat.
Uudet säännöt tulivat valtaosalle pelaajista tutuiksi ainakin kilpailukierrosten myötä. Kuitenkin vieläkin pelaajien
kannattaisi tutustua uusiin sääntöihin
esimerk iksi golf liiton sivujen kautta
(https://golf.fi/pelaajalle/saannot/).
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Kenttämestari Tomi Lanamäki

Kenttämestari Tomi Lanamäki on todella
tyytyväinen tuulisuojilla varustettuun ruiskuun. Suojat tekevät ruiskutuksesta tehokkaampaa ja tarkempaa.

Kenttämestarin kesästä
ei haasteita puuttunut
Huh huh, millaiseen savottaan Tomi Lanamäki joutui heti ensimmäisenä
kesänään kenttämestarina. Kenttä oli koronan takia koko kauden
täynnä kuin nuijalla lyöty ja se tottavie näkyi niin kenttäväen työssä
kuin kentän kunnossakin.
– Olihan se aikamoista, kun tultiin
aamuviideltä töihin ja samaan aikaan
ensimmäiset pelaajat lähtivät kentälle.
Jos samanlainen rumba jatkuu, on meidän pakko alkaa hoitaa kenttää öisin.
Yöllä viheriöiden ilmastukset voi tehdä
6–7 tunnissa, päivällä hommaan kuluu
pelaajia väistellessä jopa 16 tuntia, sanoo Lanamäki.

– Kun parhaina päivinä kentällä oli
melkein 400 pelaajaa, niin harjoitussvingit mukaan lukien lyöntipaikoilla
tehtiin jopa tuhat lyöntiä päivässä.

Hirmuinen pelaajamäärä näkyi myös
kentän ja etenkin lyöntipaikkojen kunnossa. Niistä lähti divotti poikineen.

– Alkuun meillä oli vain neljä vakityöntekijää, mutta kesän mittaan saatiin onneksi lisää porukkaa.

Korona teetti kenttähenkilökunnalle myös ylimääräistä työtä, kun kärryt,
liput ja kentän vessat piti alkukesästä
desinfioida joka päivä. Pelaajaryntäys
näkyi myös siinä, että kentän roskakorit
täyttyivät ennätysvauhtia.
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Kuitukerrosta ja
juuriston syvyyttä
Griinit ovat golfkentän käyntikortti,
tietää Lanamäki, ja siksi hän haluaakin
panostaa niihin.
– Kesän projekti oli kasvattaa kuitukerrosta ja juuriston syvyyttä viheriöille. Jos niitä kastellaan koko ajan, eivät
juuret hakeudu sy vemmälle. Niinpä
pidimme viheriöitä tarkoituksella kuivina. Siinä oli riskinsä, mutta saimme
juuret kasvamaan keskiarvoltaan 4–5

TG-News 1/2020

sentin syvyyteen. Kuitukerrosta kasvatettiin leikkaamalla ilman leikkuukoppia ja vähentämällä pystyleikkuita.
Projekti siis onnistui, vaikka viheriöt
olivatkin välillä turhan kovat. Hyödyt
näkyvät jatkossa.
– Yksi vuosi vähän kärsittiin, mutta
jatkossa pystymme ilmastamaan viheriöitä enemmän. Tarkoitus olisi ilmastaa
ne 2–3 viikon välein.

Kalusto
kunnossa
Kentälle hank itti in v i ime vuonna
John Deeren koneet ja kesällä uusi
ruisku, joten kalustoon Lanamäki on
tyytyväinen.
– Ennen ruiskutukset tehtiin maatalousruiskulla traktorin kanssa, nyt
meillä on Pro Gatorin lavalla uusi ruisku, jossa on tuulisuojat. Se on loistava
peli, sillä tuuli ei vaikuta ruiskutuksiin
mitenkään.
Loppukesän hankintalistalla oli myös
uusi griinijyrä vanhan vikurin tilalle.
– Vanhassa jyrässä oli yksi vetävä yksikkö ja se ei kulkenut metriäkään suoraan. Uudessa jyrässä on kolme vetävää
yksikköä ja ratti, joten sitä pystyvät ajamaan kaikki. Kalusto on nyt kunnossa,
kentän hoito ei jää siitä kiinni.

– Paljon opiskelua, tautien tunnistamista, putkivuotoja. Onneksi minulla
on loistava apulaiskenttämestari Pekka
Kiiski ja isot tukiverkostot. Olen aina
tykännyt pyytää apua, jos olen sitä tarvinnut. Aika paljon olen ollut muiden
kenttämestar ien k anssa puhel i men
päässä.

Haasteita ja
oppimista

Lanamäk i pudotti kentän kaik k ia
leikkuukorkeuksia ja palaute on ollut
sen mukaista. Matalammista raffeista
pallot löytyvät helposti, mutta tiukemmalta väyläruoholta lyöminen vaatii parempia osumia, ja nopeammat viheriöt
vaikeuttavat puttaamista.

Lanamäki myöntää, että ensimmäinen vuosi golfkentällä oli haasteellinen.

– Kasvokkain palaute on ollut lähes
pelkästään positiivista, mutta netissä

on satanut rapaa niskaan, sanoo Lanamäki.
Niinpä. Meitä on moneen lähtöön,
sanoi jo vanha ravihevonenkin. Sama
taitaa päteä golfareihinkin.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Pekka Kiiski

Kentän leikkuukorkeuksia madallettiin viime
kesänä ja palautetta oli kahdenlaista. Toiset
tykkäsivät, toiset eivät.
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17. väylä

Aika järkäle tiiboksiksi!
Ruotulan 17. väylällä lyödään palloa ensi kesänä tiiboksista, jota ei
heilauta pieni maanjäristyskään. Uuden takatiin perustuksena ovat 18.
väylän ojasta löytyneet kivipaadet, joista painavin painaa 2,5 tonnia!
Jykevän tiiboksin rakennusmestarina
on häärinyt kenttätoimikunnan Pekka
Suikki yhdessä lankomiehensä Pekka
Auvisen kanssa.
– Iso k iitos tästä urakasta kuuluu
myös rakentamiseen osallistuneille senioreille, kiittelee Suikki.
Suikki oli aikoinaan Kapeen kivipoik ien osakas, joten näyttää siltä, että
kivi ei ole vieläkään pudonnut miehen
sydämeltä.
– Nämä k ivet löydettiin 18. väylän
ojasta, kun sitä pidennettiin kaadon
parantamiseksi. Mietittiin siinä, että
mitä niillä tehdään, ja tuli ajatus, että
tehdään tiiboksi, Suikki kertoo.

Kivenjärkäleitä ei tietenkään voitu latoa suoraan maahan. Niiden alle valettiin raudoitetut betonianturat.
– Sitten kivet juotettiin betonilla paikoilleen ja porasin niihin reikiä, joihin
laitettiin harjateräksestä sideraudat.
Urakka jatkuu keväällä, jolloin tiiboksi maisemoidaan ja viimeistellään
pelikuntoon.
– Tiiboksin oikealle puolelle tehdään
seulanpääkivistä penkka. Boksin eteen
rakennetaan muurikivistä pengerrys,
johon laitetaan matalaa istutusta, jotta boksista tulee kauniin näköinen.
Boksin pinta on tarkoitus tehdä siirtonurmesta heti kun mahdollista. Sen
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annetaan kasvaa vähän aikaa ja eikun
pelaamaan.
Jos joku ihmettelee, miksi moisia kivenjärkäleitä Ruotulan golfkentältä löytyy, tässä pieni historian kertaus:
Kun kenttää rakennettiin Ruotulan
suolle 1960-luvulla, sinne ajettiin paljonkin kaupungin purkujätettä maan
tiivistämiseksi. Yhden teorian mukaan
kivenjärkäleet ovat Amurin purettujen
puutalojen sokkelikiviä.

Pekka Mikkonen
Kuva: Eeva Tamminen
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Reikäpelin SM-kisat

Saulosta ja Henrikssonista
reikäpelin Suomen mestarit
Keimola Golfin Ilari Saulo ja Pickalan Linda Henriksson kruunattiin
reikäpelin Suomen mestareiksi Tammer-Golfissa. Hopeat ojennettiin
Jesse Waaralinnalle ja Kiira Riihijärvelle, pronssille ylsivät Jesse
Saareks ja Anna Backman.
Mitalipeleihin yltäneet pelaajat urakoivat kolmen päivän aikana hurjan
määrän golfia, sillä miehille kertyi kuusi ja naisille viisi ottelua. Sekä Saulo
että Henriksson myönsivät, että urakka
otti koville.
– Oli kyllä rankka rupeama, ja aika
poikki tässä ollaan, Saulo summasi molempien ajatukset.
Saulo antoi ison tunnustuksen finaalissa vastassa olleelle Jesse Waaralinnalle. Hyvien kaverusten välinen ottelu
venyi viimeiselle viheriölle asti, ja voitto
kirjattiin lopulta 1/0 Saulolle.
Naisten Suomen mestaruuden voittanut Linda Henriksson, 30, kohtasi finaalissa vanhan Oulun-tuttunsa, Kiira
Riihijärven, 23. Naisilla on sen verran
ikäeroa, että Henriksson muisteli olleensa aikoinaan juniorileirillä ohjaaja-

na, kun Riihijärvi oli pienenä juniorina
siellä vasta opettelemassa golfin saloja.
Finaalik ierrokselle Henriksson sai
tahmean alun lyötyään ensimmäisellä
väylällä avauksensa outtiin. Sen jälkeen
hän otti kuitenkin nopeasti ottelun hallintaansa. Finaali päättyi lukemiin 4/3.
– Tämä oli hyvää peliä. Sen ensimmäisen reiän jälkeen tein kuusi birdietä neljääntoista reikään, Henriksson
sanoi.
Tammer-Golfista irronnut voitto oli
Henrikssonin ensimmäinen aikuisten
Suomen mestaruus.

TG:n miehille
kolme voittoa
Tammerin miehistä Teemu Mattila, Juho Kurikka ja William Stein

voittivat avausottelunsa. Mattila kukisti
Pickalan Otto Vanhatalon 4/3, Kurikka kaatoi Aulangon Lassi Burmanin
4/3 ja Stein taisteli 2/1-voiton Ruukkigolfin Marco Sokolowskista.
Kaikk ien kolmen tie tyssäsi toiselle k ierrokselle. Mattila hävisi Kymen
Elias Haavistolle 4/2, Kurikka Oulun
Juhana Kukkoselle 4/3 ja Stein mestari Saulolle 3/2.
Tammerin neljäs mies Aaro Vuolteenaho putosi jo avauskierroksella,
kun hopeaa ottanut Waaralinna voitti
tylysti 7/6.
Ensimmäiseen otteluun päättyi myös
TG:n Lisa-Maria Vaitovaaran kisa.
Hopealle pelannut Riihijärvi oli parempi 3/2.

Teksti: Juha Hakulinen /
Pekka Mikkonen
Kuva: Juha Hakulinen

Ilari Saulo ja Linda Henriksson ottivat
Suomen mestaruudet Ruotulan reikäpeleissä.
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Mestaruuskisat - 54 reiän kisassa 14 birdietä

Roope Lahden saldo mestaruuskilpailuissa on häikäisevää: Kaksi
kultaa ja hopea.

Roope Lahti otti hienolla pelillä
toisen mestaruutensa
Oli tiedossa, että kun Ruotulan kenttä viritetään seuran
mestaruuskilpailuihin haastavimmilleen ja liput laitetaan kinkkisiin
paikkoihin, eivät parhaatkaan välty bogeilta. Ei välttynyt Roope
Lahtikaan, mutta hän paikkasi virheensä upottamalla 54 reiän kisassa
peräti 14 birdietä.
Ni i npä miesten mestaruudesta ei
kehkeytynyt tällä kertaa kunnon taistelua. Vuoden 2017 mestari ja viime
vuoden kakkonen Lahti pelasi hienot
kierrokset 71, 71 ja 75 (217) ja otti toisen mestaruutensa 14 lyönnin erolla
Teemu Mattilaan (231). Toni Viitaniemi oli kolmas (232).
– Se jäi vähän harmittamaan, että
voittotulos lipsahti lyönnillä yli parin,
mutta muuten olen tyytyväinen peliini.
Tykkään kilpailemisesta ja olen yleensä
pystynyt pelaamaan mestaruuskisoissa vähän tavallista paremmin, kertoi
Lahti.

Lahden peli oli kuosissaan etenkin
kentän etuyhdeksiköllä, jonka hän pelasi jokaisella kierroksella alle parin (–1,
–2 ja –1).
– Olen pelannut tosi paljon 9-reikäisiä k ierroksia ja se näkyi tuloksissa.
Homma oli hyvin hanskassa.
Hyvin homma oli hanskassa takaysilläkin viimeistä kierrosta lukuun ottamatta (par, +1 ja +4). Kova kahden
k ierroksen päiväurakka alkoi painaa
lopussa.
– Vähän väsytti ja paikat alkoivat olla
pik kuisen jumissa. Silloin jokainen
lyönti on vähän huonompi.
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Virettä taisi vähän pudottaa sek in,
että voitto oli jo varma.
– Viime vuonna kun taisteltiin Kurikan Juhon kanssa, ei ollut varaa höllätä
yhtään. Nyt kirittäjiä ei ollut.

Draivi ja putti
vahvuuksina
23-vuotias Roope pitää pelinsä vahvuuksina draivia ja puttia.
– Osun yleensä hyvin väylille ja lyön
draiverilla melko pitkälle, noin 260 –
280 metriä. Esimerk iksi v iimeisellä
kierroksella löin avauksen kakkosväy-
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pelaan niin paljon kuin ehdin. Takana
onkin noin 50–60 kierrosta.
Harjoittelualueillakin Roope viihtyi
kesällä hyvin, kun tyttöystäväkin aloitti
golfin.
– Rangella ja lähipelialueilla on tullut
vietettyä aikaa ja ehkä se on näkynyt
pelissäkin.

Monipuolinen
pallotaituri

Pitkät ja tarkat draivit ovat
Roope Lahden pelin vahvuus.

lällä griinibunkkerin tasalle. Myös pelistrategiani on kehittynyt. Kun joskus
nuorempana yritettiin kavereiden kanssa lyödä aina mahdollisimman pitkälle,
nyt mietin enemmän väyliin osumista.
Roope Lahti on sisä istänyt hy v i n
eteläafrikkalaisen nelinkertaisen The
Open -voittajan Bobby Locken (1917–
1987) sanonnan ”you drive for show,
but putt for dough” (draivit ovat kyllä
komeita, mutta rahaa tehdään puttaamalla).
– Putti on golfin tärkein osa-alue ja
olen harjoitellut sitä tänä vuonna tavallista enemmän. Putti on paljon itseluottamuksesta kiinni. Jos haluaa olla hyvä
puttaaja, pitää ajatella, että on hyvä
puttaaja.

Kun itseluottamus on greeneillä kunnossa, eivät satunnaiset lipsahduksetkaan sitä horjuta.
– Minulle tuli ensimmäisellä kierroksella kaksi ja toisella neljä kolmen putin
griiniä. Muutamat lipunpaikat olivat
vain niin pahoja, ettei kolme puttiakaan
ollut huono. Toisaalta laitoin varsinkin
toisella kierroksella birkkuja sisään tosi
hyvin.
Kaikkiaan Roope tehtaili kisassa 14
birdietä (4–7–3).

Lääketiede toi
Tampereelle
Espoossa kasvanut Roope tutustui
golfiin 8-vuotiaana.
– Sain silloin green cardin ja olin
valmennusryhmissäkin. Sitten golf vähän jäi, kun harrastin judoa ja tennistä.
Aloitin golfin tosissani 12-vuotiaana ja
olin singelipelaaja 13-vuotiaana.
Seuraavat kesät Roope viettikin Master Golfin kentällä ja kierteli juniorikisoja.
– Tsemppitou r i lt a tu l i muut a ma
voitto, aluetourilta jotain 4–5 voittoa.
SM-kisoissa olin parhaimmillaan seitsemäs ja Naantal in Aurinkogolf issa
FJT:n kisassa kakkonen.

Roope ei haaveile golfammattilaisen urasta, vaan opiskelee lääkäriksi.

Vaikka Roopen tasoitus on komeasti
plussan puolella (+1,3), ammattilaisurasta hän ei haaveile. Hän tuli Tampereelle opiskelemaan lääketiedettä 2016,
menossa on nyt viides vuosi. Tiukka
opiskelutahti ja kesätyöt jättivät välillä
golfille hyvin vähän tilaa.
– Kun olin Vaasassa 2018, pelasin
vain seitsemän kierrosta. Tänä vuonna
päätin, että kesätyö on Tampereella ja
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Golfin ohella Roope Lahti on innostunut muistakin pallopeleistä. Lajivalikoima kertoo, että silmä-käsi–koordinaatio
on kunnossa.
– Olen ha k a n nut todel l a pa ljon
squashia, saatoin lukioaikana viettää
hallilla kahdeksankin tuntia kavereiden kanssa. Samoin olen pelannut tosi
paljon sulkapalloa. Olen aika hyvä kössin ja suliksen lisäksi tenniksessä ja
pingiksessä, samoin pesäpallossa.
Va i k k a R o o p e e i h a av e i l e k a a n
PGA-tourista, aikoo hän jatkossak in
kilpailla aktiivisesti.
– Odottelen jo, että pääsen joskus
MID-tourille. FT:llä on ammattilaisia ja
ammattilaisuudesta haaveilevia junnuja, mutta MID-tourilla pelaa hyviä harrastajia. Kyllä minä FT-kisojakin aion
pelata, niissä saa niitä perhosia vatsaan
ja pääsee kisatunnelmaan. Se on mukavinta tässä lajissa.
Roope opiskelee lääk iksessä v ielä
tulevan ja seuraavan talven. Sitten on
edessä mahdollinen erikoistuminen.
– Olen ajatellut erikoistua sydänlääkäriksi, mutta opiskelujen myötä olen
huomannut, että kiinnostavia erikoistumisaloja on muitakin. Saa nähdä.
Nähtäväksi jää sekin, tuleeko Roopesta pysyvästi tamperelainen.
– Tampere on loistava kaupunki. Jään
tänne mielelläni, mutta sen aika näyttää. Voi olla, että työmahdollisuudet
vievät jonnekin muualle, mutta jos lähden erikoistumaan, niin ainakin siihen
hommaan ajattelin tulla tänne.
Tampereesta tulee vielä loistavampi
kaupunki innokkaalle golfarille, kunhan uusi kenttä valmistuu.
– Niinpä, sekin on luultavasti silloin
valmis. Kyllä minä olen ajatellut, että
luultavasti jään tänne pysyvästi.
Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen
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Mestaruuskisat - Mitalisadetta koko kesä

Lisa-Marian pitkä peli on jo hyvässä kuosissa,
mutta putissa löytyy aina parannettavaa.

Lisa-Maria Vaitovaaran kesä
oli yhtä mitalisadetta
Seuran mestaruus tietysti, mutta että kolme SM-mitaliakin. LisaMaria Vaitovaara ei varmasti keväällä arvannut itsekään, millaista
mitalisadetta oli luvassa.
Niinpä vain ”Lispe” otti SM-pronssia sekä 21-vuotiaiden lyönti- että reikäpelissä ja sai kolmannen mitalinsa
SM-jouk kuek isassa yhdessä Teemu
Mattilan, Ossi Koskisen ja Samu
Saarimäen kanssa.
– Lyöntipelin mitali oli siistein juttu ja se joukkuemitali toiseksi siistein.
Aika harva taisi uskoa, että me sieltä
mitali otetaan, sanoo Vaitovaara.
Mitaliputki alkoi Kymen Golfin lyöntipelissä, jossa Lisa-Maria pelasi kierrokset 74–81–77 (+16). Mestaruus ei
ollut edes haaveissa, sillä Koski-Golfin
hirmulyöjä K r ista Junk ka r i meni
menojaan (76–73–68, +1) ja latoi mestaruutensa kruunuksi Mussalon vaike-

alla kentällä uuden kenttäennätyksen.
Hopea jäi Lisa-Marialta kuitenkin vain
lyönnin päähän.

Reikäpelissä
riemukasta

– Ajattelin sen kasiykkösen jälkeen,
että pääsenköhän edes cutista. Kun sitten näin, että olen viimeisen kierroksen kärkiryhmässä, minua jännitti tosi
paljon. Oli hieno huomata, että pystyin
pitämään itseni hyvin kasassa, vaikka
jännityksen määrä oli hirveä.

Karelia Golf issa k isatussa SM-reikäpelissä Lisa-Maria hävisi välierissä
mestaruuden v ieneel le Har jattulan
Sohvi Saariselle 4/3, mutta kaatoi
pronssiottelussa Aura Golfin Matilda
Gustafssonin lennokkaasti 5/4.

Lisa-Maria pelkäsi jo mitalin lipsuvan käsistä, kun hän duffasi chippinsä
pahasta raffista 16. väylällä.
– Upotin kuitenkin pahan nelimetrisen alamäkiputin ja sain siitä hyvän
flown viimeisille rei’ille.
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– Pelasin pronssiottelun alun huonosti ja olin häviöllä. Sitten sain pitkän
putin sisään ja loppu olikin riemukasta
menoa. Pelasin tosi hyvin ja upotin bonusbirkkuja joka paikasta. Pelasin tuon
jakson varmaan kolme alle parin. Harmi vain, ettei tuollainen meno sattunut
välierään.
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Kolmen SM-mitalin kesä oli yllätys jopa
Lisa-Marialle itselleen.

St. Laurencessa Lohjalla pelattuun
joukkuekisaan ei TG lähtenyt mitalisuosikk ina. Mutta niin vain joukkue
otti pronssia tuloksella 443 (+11). Mestaruuden vei Golf-Pirkkala (435), kakkosena oli Aurinko Golf (440).
Lisa-Maria pelasi parikisat yhdessä
Teemu Mattilan kanssa, toisessa parissa pelasivat Ossi Koskinen ja Samu
Saarimäki.
– Oli tosi hauskaa pelata Teemun
kanssa, peli kulki ja paikattiin hyvin
toisiamme.

Pieniä virheitä
mestiksissä
Seuran mestaruusk i lpa i luissa L isa-Marian ei tarvinnut juuri jännittää,
sillä hän pelasi kierrokset 75 ja 84 (159)
ja jätti kaverinsa Veera Mikkosen 11
lyönnin päähän.
– Ensimmäinen kierros oli omaa hyvää tasoa, toisella tuli heikompia osumia. Lyön avauksissani drawta, mutta
lyönnit alkoivat rakoilemaan oikealle.
Selvä johtoasema vei ehkä parhaan
terän toisen kierroksen pelistä.
– Alkukierroksesta mestiksen tokana päivänä ei naurattanut, koska tein
heti alkuun paljon harmittavan pieniä
virheitä, jotka kostautuvat tuloskorttiin.
Yritin tsempata, mutta aina sekään ei
riitä, heikkoja päiviä tulee joskus ja se
on hyväksyttävä.

– Onneksi pelasin Veeran ja Pienimäen Sarin kanssa, heidän ansiostaan sain mielialan parempaan päin ja
mestiksistä jäi taas hyvä kokemus.

Tulevana talvena golf saa kuitenkin
jäädä vähän vähemmälle, sillä Lisa-Maria kirjoittaa keväällä ylioppilaaksi. Mitäs sen jälkeen?

Puttia olisi
parannettava

– Olen aina haaveillut, että minusta
tulisi ensihoitaja. Haen opiskelemaan
Tampereelle, sillä haluan pelata opiskelujen ohessa ja samalla katsoa voisiko
golfista rakentua muutakin kuin hupia.

Vaitovaara on kehittynyt Esa Lehden valmennuksessa todella paljon
ja pudottanut tasoituksensa jo lähelle
nollaa (0,1). Lehti sai viime vuonna Lisa-Marian rautalyönnit kuntoon ja tänä
vuonna niihin on tullut vieläkin lisää
tehoa.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen

– Osumat ja pallon kaari ovat parantuneet tosi paljon ja välillä palloon tulee
spinniä enemmän kuin saisikaan. Lisäksi sain talven aikana rautalyönteihini lisää mittaa kymmenen metriä.
Lisa-Maria lyökin palloa jo pitkälle,
esimerk iksi rautakuutosella ilmassa
141 metriä. Pitempien lyöntien takana
on esimerkiksi Kurikan veljeksille Juholle ja Jussille tuttu mies, TPI-valmentaja Lindsay Orr.
– Aloin viime syksynä treenata Lindsayn salilla Sarankulmassa. Lindsay on
pätevä ja tosi mukava valmentaja.
Kun lyönti alkaa olla kuosissa, Lisa-Maria aikoo keskittyä puttipelinsä
parantamiseen.
– Puteista saisi helpoiten lyöntejä
pois, keskiarvoni kierroksella on varmaankin 30 putin luokkaa.
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Lisa-Maria haaveilee ensihoitajan ammatista, mutta haluaa katsoa kuinka pitkälle
rahkeet riittävät golfissa.
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Ensimmäinen mestaruus Järviselle

Pertti Järvinen oli riemuissaan
kun pääsi aloittamaan kautensa
jo aikaisin keväällä Lempäälän
Hiisi-Golfissa.

Paha olkapäävammakaan
ei pysäyttänyt Järvistä
Seniorien mestaruuskisoissa nähtiin hieno comeback, kun pahasta
olkapäävammasta toipunut Pertti Järvinen, 57, otti 50-vuotiaiden
mestaruuden hienolla tuloksella 80+81=161.
Mestaruus oli Tammer-Golfin ”kalustoon” vuodesta 1988 kuuluneelle ja
kaksi vuotta sitten Ruotulassa kenttämiehenäk in touhunneelle Järv iselle
ensimmäinen.
– Olin kaksi vuotta sitten seniorikisoissa pronssilla. Mestiksien yleisessä
sar jassa pelasi n kerran kolmannen
k ierroksen takatiiltä 70 lyönnillä ja
johdin, mutta lanasin sitten viimeisen
kierroksen ja putosin mitaleilta, kertoo
Pertsa.
Pertsa Järvinen sai aikoinaan lentävän lähdön golfiin ja pelasi tasoituksensa singeliin ensimmäisenä kesänä.
Pitkälle lyövä taksimies pelasi parhaimmillaan tasoituksella 3,8.
Jär v isen pitkä gol f ura ol i pahasti
uhattuna pari vuotta sitten, kun hän

kaatui lenk illä tammikuussa 2019 ja
hajotti olkapäänsä. Vamma leikattiin
vasta kesäkuussa.
– Olkapäästä hajosi jokainen jänne ja hauislihaskin irtosi paikoiltaan.
Leikkaus viivästyi, koska yksi lääkäri ei
uskonut, että vamma on niin paha. Onneksi minut leikkasi Tampereen paras
olkapääspesialisti Janne Lehtinen.
Aloin treenata heti leikkausta seuraavana päivänä ja voitte uskoa, että halu
pelata oli keväällä kova.
Lehtinen teki niin hyvää työtä, että
olkapää paranee ajan myötä lähes ennalleen.
– Vielä alkukesästä jouduin pitämään
kolme viikkoa taukoa, kun olkapää kipuili ajoittain. Loppukesästä se alkoi
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rauhoittua, eikä haitannut pelaamista,
kertoo Järvinen.
Ihan entiselleen Järvisen peli ei kuitenkaan kesällä palautunut, vaik ka
mestaruus tulikin.
– Lyönnin pituudet olivat ihan ookoo,
mutta en saanut kunnon kierrosta aikaan koko kesänä. Pelasin hyviä 12–13
reiän jaksoja, mutta sitten tuli aina jotain häikkää. Kai pelaamattomuus näkyi, eikä fyysinen kuntokaan ollut ihan
parhaimmillaan.
Viisikymppisten hopean otti Pauli
Järvinen (82+81=163) ja pronssille
pelasi Keijo Venäläinen (84+81=165).

Pekka Mikkonen
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Tammer-Golf ry mestaruuskilpailut 2020,
tulokset lyöntipeli scratch
Sarja

Sijoitus

K1

K2

K3

Tulos

MIEHET
		
		

1. Roope Lahti
2. Teemu Mattila
3. Toni Viitaniemi

71
76
76

71
77
80

75
78
76

217
231
232

NAISET
		
		

1. Lisa-Maria Vaitovaara
2. Veera Mikkonen
3. Sari Pienimäki

75
85
86

84		
85		
93		

159
170
179

JUNIORIT
		
		

1. Onni Puronurmi
2. Aino Närhi
3. Arttu Juvonen

100			
100			
101			

100
100
101

M50
		
		

1. Pertti Järvinen
2. Pauli Järvinen
3. Keijo Venäläinen

80
82
84

81		
81		
81		

161
163
165

M60
		
		

1. Timo Susi
2. Antti Kärki
3. Harri Aho

82
81
80

79		
81		
82		

161
162
162

M65
		
		

1. Juha Karti
2. Esa Maaranen
3. Markku Ristikaarto

78
85
89

83		
87		
84		

161
172
173

M70
		
		

1. Seppo Blomqvist
2. Simo Wendelin
3. Juha Pihlajisto

84
87
82

81		
90		
97		

165
177
179

M75
		
		

1. Pekka Tolvanen
2. Eero Rautio
3. Kauko Tikka

85
86
87

79		
82		
85		

164
168
172

M80
		
		

1. Raimo Sepponen
2. Kalevi Kronholm
3. Hannu Paronen

97
96
96

86		
89		
94		

183
185
190

N50
		
		

1. Erika Tarko-Viljanen
2. Sari Pienimäki
3. Niina Puronurmi

92
96
96

96		
95		
97		

188
191
193

N60
		
		

1. Marja-Leena Lähteenmäki
2. Seija Alanen
3. Raija Heikkinen

97
104
95

94		
91		
100		

191
195
195

N70
		
		

1. Marja-Leena Pekkarinen
2. Pirjo Järentausta
3. Rita Back

104
105
105

100		
100		
106		

204
205
211

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Hole in Onet 2020
Päiväys
30.08.2020
26.08.2020
16.07.2020
02.07.2020
29.06.2020
20.06.2020
29.05.2020

Tekijä
Sari Pienimäki
Mirja Kuva
Johannes Sallila
Ursula Wikström
Aki Leiniäinen
Esa Maaranen
Piia Pohja
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Maila
rauta 8
draiveri
rauta 8
hybrid
rauta 9
hybrid
rauta 7

Väylä
9
17
9
11
9
11
9

Pituus
99 m
133 m
130 m
174 m
130 m
192 m
99 m
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Senioreiden mestaruuskisojen menestyjät

Senioreiden miesten sarja 80v
Vas. toinen Kalevi Kronholm,
voittaja Raimo Sepponen,
kolmas Hannu Paronen.

Senioreiden miesten sarja 75v
Vas. toinen Eero Rautio,
voittaja Pekka Tolvanen,
kolmas Kauko Tikka.

Senioreiden miesten sarja 70v
Vas. toinen Simo Wendelin,
voittaja Seppo Blomqvist,
kolmas Juha Pihlajisto.

Senioreiden miesten sarja 65v
Vas. toinen Esa Maaranen,
voittaja Juha Karti,
kolmas Markku Ristikaarto.

Senioreiden miesten sarja 60v
Vas. toinen Antti Kärki,
voittaja Timo Susi,
kolmas Harri Aho.

Senioreiden miesten sarja 50v
Vas. toinen Pauli Järvinen,
voittaja Pertti Järvinen,
kolmas Keijo Venäläinen.

Senioreiden naisten sarja 70v
Vas. toinen Pirjo Järventausta,
voittaja Marja-Leena Pekkarinen,
kolmas Rita Back.

Senioreiden naisten sarja 60v
Vas. toinen Seija Alanen,
voittaja Marja-Leena Lähteenmäki,
kolmas Raija Heikkinen.

Senioreiden naisten sarja 50v
Vas. toinen Sari Pienimäki,
voittaja Erika Tarko-Viljanen,
kolmas Niina Puronurmi.
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Mestareita ja muita sankareita

Naiset ja yleinen sarja
Vas. naisten sarjan kolmas Sari Pienimäki, toinen Veera Mikkonen, voittaja Lisa-Maria Vaitovaara. Yleisen sarjan voittaja Roope Lahti, toinen Teemu Mattila,
kolmas Toni Viitaniemi.

Gentleman Cup 11.7.2020
Pelattu Gentleman Cup oli samalla myös Tammer-Golfin
55-vuotisjuhlakilpailu ja Tammer-Tourin osakilpailu III. Kilpailu oli jälleen yksi suosituimmista yksilökilpailuista. Kuvassa vas. paras scratch Aaro Vuolteenaho, tulos 73 lyöntiä
ja Best Lady Erika Tarko-Viljanen, tulos 38 pistettä. Herrasmiesgolfari Jorma Törmä toimi kilpailun klubi-isäntänä.

Holari-peliryhmä
Vas. Heikki Kuva, holarin tekijä
Mirja Kuva, Olli ja Mirjami Vuori.
Skoolattiin ja onniteltiin Mirjaa.

Juniori sarja
Vas. toinen Aino Närhi,
voittaja Onni Puronurmi,
kolmas Arttu Juvonen.

Tammer Tour
Uutena kilpailuna pelattiin Tammer Tour, joka koostui
kolmesta osakilpailusta. Osallistumisoikeus oli vain Tammer-Golfin jäsenillä. Kuvassa vas. hcp-sarjan voittaja Keijo
Venäläinen ja scratch-sarjan voittaja Tomi Aronen.
Onnittelut voittajille!

Pirkanmaan neliseuraottelu 13.9.2020
Tammer-Golfin kentällä pelattiin pitkän perinteen omaava Pirkanmaan neliseuraottelu Golf Pirkkalan, Lakeside Golfin, Nokia River Golfin ja Tammer-Golfin
välillä. Kuvassa Tammer-Golfin voittajajoukkue. Onneksi olkoon, hyvä TG!
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PGA Pro Kari Järvenpää

Hei kaikki Tammerilaiset!
Takana on 25. vuosi Tammer-Golfin prona. Aika on mennyt nopeasti,
eikä viime kesäkään tehnyt tähän poikkeusta. Korona-tilanne toi omat
hankaluutensa myös golfkentälle. Onneksi kuitenkin pelaaminen ja
harjoittelu oli loppujen lopuksi mahdollista lähes normaalisti.
Hienoa oli taas kerran saada ohjata
lukuisia Tammer-Golf in jäseniä parantamaan peliään ja innostaa uusia
alkeiskurssilaisia lajin pariin. Uusia
pelaajia olikin tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Ruuhkaisella kentällä
uusien pelaajien on hyvä ottaa mallia
kokeneemmista, jotta peli sujuu nopeammin ja turvallisesti.
Pron pienilläkin vinkeillä saattaa olla
iso apu pelin parantamiseen. Ei tarvitse
tavoitella paikkaa tourilta, vaan mukavampi pelikokemus riittää. Ikääntyminen tai erilaiset vammat tuovat omat
haasteensa swingiin. Keho ei välttämättä taivu enää samaan kuin 10 tai 20
vuotta sitten (omakohtaista kokemusta
asiasta on). Pron opeilla voidaan löytää
sinulle se toimivin ja kehoystävällisin
tapa pelata. Nuoremmank in polven
kannattaa muistaa, että oikein opitut
liikeradat mahdollistavat pelaamisen
tehokkaasti ja vammoitta.
Opetuk sen ohessa osa työtäni on
myös huoltaa mailat pelikuntoon. Pyytä isi n k i n k i i n n ittä mä ä n enem mä n
huomiota grippeihin. Pelaaminen tulee
muuttumaan, kun pito mailasta paranee. Rikkinäisistä mailoistakin kannat-

taa kysyä, usein nekin saadaan korjattua kuntoon.
Kesän kierrosten jälkeen ei kannata
unohtaa mailoja bägiin, vaan ylläpitää
säännöllisellä harjoittelulla pelikuntoa
ensi kesää varten. Tämä onnistuu hyvin
Future Golf harjoitteluhallissa. Monelle
teistä paikka onkin jo viime talvesta tuttu. Jotta harjoittelu olisi mahdollisimman turvallista vallitsevassa tilanteessa, olemme rajoittaneet kävijämäärän
1 henkilö/matto. Siksi myös joudumme
odottamaan tilanteen paranemista, ennen kuin voimme jatkaa esim. Tammer
Golfin tiistaista seniorivuoroa. Talven
opetuksista löydät lisätietoa nettisivuiltamme.

Matkat ovat nyt tauolla, mutta heti,
kun ”rajat aukeavat” ja golfmatkaaminen on taas järkevää, olemme valmiit
järjestämään myös kaikki sinun golfmatkasi. Yksin, kaksin tai isommalla
ryhmällä, viikonlopuksi, viikoksi tai
kuukauden kestävälle long stay-matkalle.
Kiitokset mukavasta golfkesästä ja lumista golftalvea odottaen,
Pro Kari
Kari Järvenpää
Future Golf Oy
PGA teaching professional
kari@futuregolf.fi
+358 50 517 5558

Tarjoamme kaikille Tammer-Golfin
jäsenille yhtä tutustumiskertaa hallille alennettuun hintaan. Ma-pe klo
10-15, hinta 10€ ja ma-pe klo 15-21 ja
viikonloppu 15€ (1x/hlö, käyttö ennen
31.12.2020)
Lisää mattopaikkaa varatessasi viestikenttään: TG jäsen ja esitä jäsenkorttisi hallilla. www.futuregolf.fi/ajanvaraus
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PGA Pro Esa Lehti

Esan valmennuspalveluja talvella
PGA - pro Esa Lehti valmentaa talvella pääasiassa
Future Golfin talviharjoittelutiloissa Jankassa.

Esa toivottaa kaikki uudet ja vanhat oppilaat
mukaan talven valmennuksiin.

Valmennusta tukee SkyTrack lyöntitutkat.
Käytössä on myös tilava ja laadukas lähipelialue.

Minulta helppo ja hyödyllinen lahja läheiselle
myös jouluksi. Nyt saatavilla lahjakortteja talven
tai
ensi kesän kursseille ja valmennuksiin.

Esalta voit varata yksittäisten valmennuskertojen
lisäksi tavoitteellista pidempiaikaista
valmennusta.
PALVELUT JA HINNASTO
Yksityistunti 1 oppilas 60€ / 60min
Yksityistunti 2 oppilasta 90€ / 60min

Kysy lisää esa.lehti75@gmail.com tai
puhelin 0400 196171
Tavataan Future Golf talviharjoittelukeskuksessa!

Yksityisvalmennusten lisäksi on mahdollisuus
myös pienryhmävalmennukseen.
Pienryhmävalmennusta voi varata kaveriporukalle
tai yritysryhmälle yhdeksi tai useammaksi
kerraksi.
RYHMÄKLINIKAT HCP 36-54
Svingivalmennus 30€ / oppilas
Nämä valmennushinnat sisältävät myös
harjoitustilakustannukset.
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Aamuauringon heijastus vedenpinnasta. Kosken kuohu.
Hellepäivän hehku punaisesta tiiliseinästä. Mistähän pääsisi tänään tien yli? Raide kantaa jo pian.
Kahvia! Ja ehkä munkki. Tuolla menee tuttu, menossa ehkä torille hakemaan mustaa? Moro!
Vastaantulijalla oranssi lippis, minulla vihreä. Katseet kohtaa, sekin huomaa. Syksyllä näytetään!
Rannassa nousee lava, kohta taas tapahtuu.
Illalla koko perheen voimin testaamaan sitä uusinta ravintolaa. Viikonloppuna mökille ja vesille.

Miten ihanaa olla pirkanmaalainen!
100 % paikallisena yrityksenä Pirte on saanut kulkea pirkanmaalaisten
matkassa terveyden ja hyvinvoinnin kumppanina jo 45 vuotta.
Tunnemme kosken kuohut, tehtaiden piiput, metsien huminan ja paikallisen arjen.
Elämme kanssasi Ratikan ensiajon ja kansiareenan avauksen.
Me tunnemme sinut. Me tunnemme Pirkanmaan.
Tunnethan sinäkin meidät?
Pirte - se paikallinen lääkärikeskus ja työterveyshuolto.

PIRTE LÄÄKÄRIKESKUS

KAUPPAKESKUS RATINASSA
Se paikallinen . Koko perheelle!
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yleislääkärit
lastenlääkäri
korva-nenä-kurkkulääkäri
gynekologi
ortopedi
fysiatri
urologi
neurologi
psykiatri
sisätautilääkäri
geriatri
reumatologi
terveydenhoitajat
sairaanhoitajat
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fysioterapeutit
toimintaterapeutti
työelämän asiantuntija
ravitsemusterapeutit
ravintoneuvoja
laboratorio
kuvantaminen
rokotukset
akupunktio
hieronta
Alexander-tekniikka
hyvinvointimittaukset
(Moodmetric, Skarppi,
FirstBeat, Energiatesti...)

Meillä voit asioida
turvallisesti ja rauhallisin mielin!
AJANVARAUS: www.pirte.fi tai (03) 5656 4600

Hengitystieoireisen toimintaohje osoitteessa www.pirte.fi

PIRTE
se paikallinen lääkärikeskus
Onko Pirte jo sinulle tuttu?
Osalle voi tulla yllätyksenä, että Tullinkulman Työterveys -nimellä vielä muutama vuosi sitten
toiminut ja sitä myöten monille työterveytenä tutuksi tullut Pirte on tänä päivänä moderni, monipuolisia terveyden- ja hyvinvoinnin palveluita koko perheelle tarjoava lääkärikeskus, jonka viihtyisä päätoimipiste Pirte Ratina Kauppakeskus Ratinan neljännessä ja viidennessä kerroksessa
tarjoilee laadukkaan hoidon lisäksi huikaisevan näkymän Ratinan Stadionille ja sen yli.
– Meitä ”pirteläisiä” on jo toistasataa ja
pelkästään Ratinassa vastaanottohuoneita on
80. Ratinan päätoimipisteen lisäksi meillä on
kahdeksan toimipistettä ympäri Pirkanmaata:
Tampereella Pirte Tays ja Pirte Sportti (Kauppi
Sports Center), Kangasalla, Nokialla (Pitkäniemi ja keskusta), Orivedellä, Sastamalassa ja
Valkeakoskella. Toimintamme laajuus pääsee
toisinaan edelleen yllättämään, vaikka olemme
palvelleet yksityisasiakkaita jo Ratinan toimipisteen avaamisesta eli keväästä 2018 alkaen,
Pirten tuotepäällikkö Olli Palkivaara kertoo.
Pirte lääkärikeskus palvelee vauvasta
vaariin. Erikoislääkäreitä löytyy lastenlääkäristä geriatriin ja esimerkiksi liikkujille Pirte tarjoaa monipuolisesti tukea.
– Yleislääkäreiden lisäksi liikkujaa voidaan vaivasta riippuen auttaa esimerkiksi
fysiatrin, ortopedin tai osteopaatin vastaanotoilla. Fysioterapeuteiltamme löytyy paljon
erikoisosaamista faskiamanipulaatiosta Maitland Conceptiin ja alaraaja-analyyseihin. Hyvinvointipuolelta liikkujaa voisi kiinnostaa

esimerkiksi hieronta, akupunktio tai Alexander-tekniikka. Ravitsemusterapeutit ja ravintoneuvojat auttavat ruokavalion kanssa, Palkivaara listaa.
Pirtessä toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Vastaanottojen lisäksi
saman katon alta löytyvät laboratorio- ja näytteenottopalvelut. Erilaiset hyvinvointimittaukset antavat hyvän pohjan omasta terveydestä
huolehtimiseen. Lisäksi Pirte tarjoaa kattavat
työterveyspalvelut yli 40 vuoden paikalliskokemuksella.
– Olemme täysin paikallinen toimija, mikä
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että
maksamme kaikki veromme Suomeen. Haluamme tuoda omalla toiminnallamme hyvinvointia ja elinvoimaa Pirkanmaalle. Teemme
kaikki omat hankintamme kotimaisilta toimittajilta aina kun se on mahdollista. Suomalaisen
Työn Liitto on myöntänyt meille esimerkiksi
Avainlipun ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkin
käyttöoikeuden.
www.pirte.fi

MISSIO

ARVOT

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

Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Perinteet
Kehittyminen

VISIO
Vetovoimainen, viihtyisä
ja yhteisöllinen golfkenttä.

STRATEGISET
PAINOPISTEALUEET
Kenttä
Talous
Jäsenistö
Palvelut
Jatkuvuus

STRATEGINEN TAHTOTILA
Panostamalla kenttään nostamme sen laatua ja kiinnostavuutta.
Kehittämällä kentän palveluita, sekä kuuntelemalla jäsenistön
toiveita, luomme viihtyisän ja haluttavan golfyhteisön.

