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Puheenjohtajan palsta

Koronan ja muutosten aikaa
Koronan sävyttämä pelikausi 2020 on takana ja uusi pelikausi on
jo hyvässä vauhdissa. Vuosi sitten emme osanneet vielä aavistaa,
millainen kesä meillä oli edessä. Odotukset olivat koronan varjossa
laajalla skaalalla pessimismistä varovaiseen toiveikkuuteen.
Mitä sitten kesä toi tullessaan, en
minä ainakaan osannut odottaa. Golfkesä suorastaan räjähti käyntiin ja kaikki halusivat pelata golfia. Seurauksena
oli ennätysmäinen kierrosmäärä ja lähtöaikojen täyttyminen monen pelaajan
suunnitelmien harmiksi.
Hyvänä puolena voidaan kuitenk in
todeta pelaaja- ja kierrosmäärien parantaneen taloustilannetta merk ittävästi.
Tämä kesä näyttää jatkuvan edellisen
kaltaisena. Olemme yrittäneet reagoida
siihen parantamalla jäsenien varausoikeuksia vieraspelaajien suhteen sekä
muutamalla muulla ”hienosäädöllä”.
Tuleva kesä määrittää sitten, kuinka
ensi syksynä toimimme turvataksemme
jäsenten peliaikojen saatavuuden kohtuulliselle tasolle.
Pari vuotta sitten päivitimme seuran
strategiaa. Tuolloin määritimme muun
muassa seuran painopistealueet: kenttä, talous, jäsenistö, palvelut, jatkuvuus. Kenttä edellä olemme työssämme
menneet ja tekemistä kyllä riittää.
Erilaisista vastoinkäymisistä huolimatta menemme eteenpäin. Koko vakinainen kenttähenkilökuntamme on
siirtynyt muihin tehtäviin. Koska näiden muutosten jälkeen meille jäi pelikauden alkuun vain pari kuukautta
aikaa, ainoa järkevä mahdollisuus oli
ulkoistaa kentänhoidon asiantuntemus.
Yritämme nyt parhaamme mukaan korjata talven aikana syntyneitä ongelmia
kentällä ja kentänhoidossa.
Hyvällä syyllä voin kuitenkin todeta,
että viimeinkin meillä on apunamme
kentänhoidon osaamista alan parhaasta
päästä. Se helpottaa suuresti toiminnanjohtajan ja kenttätoimikunnan työtä, sekä antaa varmuutta kentänhoidollisiin päätöksiin.
Kenttä- ja k lubialueen si isteyden
parantaminen on myös tavoitteemme.
Kehittynyt taloustilanteemme antaa

hyvän mahdollisuuden panostaa aiheeseen ja uskonkin jäsenistön kesän kuluessa sen huomaavan. Kevään aikana
tehty caddiemasterin toimiston, klubin
ja ravintolan sisätilojen ”tuunaus” on
myös askel samaan suuntaan.
Uusi ravintolapäällikkömme on paneutunut tarmolla asiakasviihtyisyyden ja ruokatarjonnan parantamiseen.
Muutaman maistiaisen jälkeen voin
hyvällä syyllä sanoa lounastarjontamme olevan oikein maukasta ja kestävän
kriittisenkin vertailun. Toivonkin sekä
jäsenistön, että vierailijoiden käyttävän
entistä enemmän kioskin ja ravintolan
palveluita hyväkseen.
Myös klubitoimikunnalta odotetaan
uusiutumista. Jäsenkuntamme kesk i-ikähän on parin viime vuoden aikana laskenut merkittävästi, mikä on
ilolla pantava merk ille. Si itä sy ystä
klubitoimikunnan tärkeänä tehtävänä
on saada järjestämiinsä tapahtumiin
osallistumaan koko jäsenkunnan ikäjakautuma. Missiomme mukaisesti: Vetovoimainen, viihtyisä ja yhteisöllinen
golf kenttä. Katsotaan, miten tulevana
kesänä tuo haastava tehtävä onnistuu.

tarve. Voidaankin kysyä, eikö olisi loog inen jatkumo tehdä kansainvälisen
tason jääareenan ja jalkapalloareenan
lisäksi myös kansainvälisen tason mukainen golfkenttä Tampereelle. Sijainti
Suomen halutuimman kaupungin keskustan tuntumassa, hyvien hotelli- ja
ravintolapalveluiden lähellä, on ainutlaatuinen. Uusi kenttä mahdollistaisi
korkean tason kilpailujen järjestämisen,
mikä puolestaan auttaisi Tampereen
matkailumarkkinointia niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella.
Toivotaan, että kaupungin johdolla on
näkemystä ja halua toimia kanssamme
tämän tavoitteen toteuttamiseksi.
Toivotan kaikille hyvää golfkesää.
Seppo Blomqvist
Puheenjohtaja

Jatkuvuus. Monia askarruttaa kenttämme jatkuv uus. Olemme tehneet
yhteistyötä Ilonen Desig ni n k anssa
uuden golfkentän suunnittelussa. Neljän hengen kenttähanketoimikunta on
työstänyt kenttäasiaa ja erilaisia reititysvaihtoehtoja on syntynyt alun toistakymmentä kappaletta.
Neuvottelut kaupungin kanssa ovat
edelleen vaiheessa sekä kentän sijoitusettä rahoitusmallien suhteen.
Nuo ratkaisut pitäisi saada valmiiksi
tämän vuoden aikana, jotta kaupungin
kaavoituksen aikataulusuunnitelmat
raitiotiejatkolinjan Taysilta Koilliskeskukseen sekä Alasjärven länsipuolen
asuinalueen suhteen eivät viivästyisi.
Mennyt vuosi on osoittanut, että golfkentälle Tampereella on valtavan suuri
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Toiminnanjohtajan terveiset

Mitä on arvostus?
Herätyskello herättää klo 4:15, nopeasti jotain pientä aamupalaa ja
pyörällä tai autolla kohti työpaikkaa.
K lo 4:50 työpaikalla ja työvaatteet
päällä aamuinfossa klo 5:00. Näin alkaa
normaali kentänhoidon työpäivä, joka ei
käytännössä koskaan tästä eteenpäin
mene suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vaikka kuinka suunniteltaisiin
etukäteen ja varauduttaisiin mahdollisiin riskeihin ja muuttujiin, meidän
kentänpohja ei ole hirveän sovelias golf kentälle. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä konerikkoja sekä viikoittain tulevia
uusia putkivuotoja. Näiden korjaaminen vie aina oman aikansa, jotta pääsemme seuraavana päivänä taas hoitamaan kenttää. Tämä tarkoittaa myös
työpäivien venymistä useina viikonpäiv inä sekä joustamista työntek ijöiltä.
Koneiden korjaaminen helpottuu tulevaisuudessa, kun meillä aloittaa uusi
mekaanikko Riku Salakari 14.6.2021.
Riku onkin tärkeä lisäys Tammer-Golfin kentänhoitoporuk kaan. Tänä keväänä olemme lähteneet parantamaan
kastelujärjestelmää entistä järjestelmällisemmin ja siitä onkin vastannut
uusi kentänhoitajamme Mikael Moisio.
Viime kesästä oppineena, palkkasim-

me tälle kesälle enemmän kentänhoitajia joka tulee näkymään siistimmässä
kentän ulkoasussa varsink in nyt kesä-elokuun aikana. Orkesterilla tulee
aina olla johtaja, jotta se soittaa samaa
tahtia. Huhtikuun alussa uutena kenttämestarina meillä on aloittanut Toni
Nummelin yhdessä GoGolf Operations
kenttäkonsultti Tomi Laaksosen kanssa.
Henk ilökunnan lisäksi emme aina
osaa arvostaa tarpeeksi seurassamme
olevia vapaaehtoisia, kuten kentänhoidossa meitä on auttamassa kenttätoimikunta(Juhani Fält, Pekka Suikki, Markku Antikainen ja Osmo Karhu). Olen
joskus yrittänyt laskea, kuinka paljon
he tekevät vapaaehtoistyötä TG-sydämellä ja todennut sitä tehtävän niin
paljon, että tunteja ei pysty mitenkään
laskemaan, koska se on käytännössä
päivittäistä. Osalla päivällä ja osalla
vielä siviilityöpäivänkin jälkeen.
Kiitos on sana, joka ei maksa mitään,
joten miksi emme käyttäisi sitä enemmän? Entä se arvostus, miten osoitam-
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me sitä kentän hoitajille? Pääsemme
jo sillä pitkälle, että kiitämme ihmisiä
sekä huolehdimme heidän työturvallisuudestaan kentällä. Fore! Kukaan
golf in pelaaja tusk in haluaa k yseistä huutoa golf kentällä käyttää, koska
se käytännössä tarkoittaa aina pallon
suuntautumista aiotun lentoradan ulkopuolelle. Huudon tarkoituksena onkin parantaa kentällä liikkuvien ihmisten turvallisuutta. Huolehtikaamme
siis golfinpelaamisen mahdollistajien
turvallisuudesta yhdessä.
Vaikka tässä tekstissä haluankin kiittää eritoten kentänhoitajia sekä sen
mahdollistajia, pitää muistaa kuinka
paljon muitak in hienoja ja aktiivisia
toimikuntia seurassamme on juniori-,
seniori-, klubi-, nais-, kilpailu-, kilpaurheilu- ja tiedotustoimikunta. Lisäksi
kentällämme on tänä vuonna valvojia,
joiden ensisijaisena tarkoituksena on
auttaa pelaajia.
Markus Junni
Toiminnanjohtaja
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Esittelyssä caddiemasterit

VEERA MIKKONEN 21v
”Aloitan syksyllä biolääketieteen tekniikan neljännen
vuoden opinnot ja olen harrastanut golfia 10 vuotta
aktiivisesti.”

EERIK LINDÉN 22v
”Opiskelen oikeustieteitä ja olen hurahtanut golfiin
viime kesän alussa, kun edellinen harrastus päättyi.”

ILONA INOVAARA 22v
”Olen sosiaalinen ja urheilullinen
luokanopettajaopiskelija, joka nauttii aurinkoisista
kesäpäivistä! Usein minut kohtaa hymyssä suin
pallopelien, piknikin ja herkuttelun merkeissä!”

AMANDA LUKKARINEN 21v
”Morjens! Olen Amanda, aurinkoinen 21-vuotias
entinen kilpagolfari Tampereelta ja odotan innolla
toista Tammer-kesääni!”

LAURA HYÖNÄ 28v
”Opiskelen YAMK:ssa restonomin jatkotutkintoa ja
toimin palvelupäällikkönä tänäkin kesänä Tammerilla.
Tavoitteena pelata tänä kesänä golfiakin, jos
muutama kierros enemmän kuin viime kesänä. Meillä
on hyvä ja positiivinen tiimi toimistolla täksi kesäksi,
tule tervehtimään!”

Kuvat Eeva Tamminen
TG-News 1/2021		
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Kapteenin terveiset

Ajatuksia ykköstiiltä
Aloitin golfin vuonna 1985 Helsingin Laajasalon golfkentällä. Paljon
on tullut kenttiä kierrettyä ympäri maailmaa. Golfkentät ovat olleet
pahimmillaan liki tyhjiä.
Viime kausi oli täysin erilainen verrattuna aikaisempiin. Golf harrastuksen suosio räjähti. Kentät olivat täynnä
ja kierrosajat järkyttävän pitkiä. Tästä
kaudesta tulee todennäköisesti hyvin
samanlainen kuin edellisestä.
Meidän kaik k ien tulee huomioida
liikkuminen kentällä. Kierroksella tulee toimia ripeästi, turvallisuus kuitenk in huomioiden. Muistathan, että
pistebogey on mukava tapa pelata golfia.
Sinun ei tarvitse pelata kaikkia väyliä
loppuun, vaan voit nostaa pallon ylös,
jos et saa pisteitä kyseiseltä väylältä.

Pelinopeus
Pelinopeuteen kiinnitetään huomiota
tällä kaudella entistäkin paremmin. Tavoitekierrosaika on 4,15 tuntia.
Jokainen pelaaja on vastuussa omasta ja ryhmänsä peliajasta. 10-Kioskilta
tulee jatkaa peliä, kun väylän 11 griini
on vapaa. Maksimitauko k iosk illa on
seitsemän minuuttia. Muistathan, että
palloa saa etsiä kolme minuuttia.
Kentällä on valvojia, jotka auttavat ja
opastavat pelaajia pelin etenemisessä.
Valvojat tarkkailevat, että jokainen pelaaja pitää huolta kentästämme.
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Muistilista:
- Korjaa alastulojäljet griineiltä
- Siivoa bunkkerit
- Korjaa väylillä ruohofileet paikalleen
- Roskat roskakoreihin

Kilpaileminen
K ilpaileminen on mukava tapa tutustua uusiin golfareihin. Kilpailuissa
lähtöajat arvotaan, näin pääset pelaamaan eri ihmisten kanssa. Aloittelevien
golfaajien kannattaa tulla mukaan kilpailuihin, joissa kokeneemmat pelaajat
neuvovat kilpailun kulusta ja säännöistä.

TG-News 1/2021

Tasoitusta ja pelitaitojamme voimme
kaikk i parantaa, mutta se edellyttää
harjoittelua ja pro-tunteja. Meillä Tammer-Golfissa on loistavia opettajia, joilla
on tarjolla yksityistuntien lisäksi klinikoita ja ryhmätunteja.
Tiesithän, että ravintola Ruotu ja kioski ovat yhdistyksemme omaa liiketoimintaa, joten suosikaamme ja käyttäkäämme niiden palveluja.
Palaan vielä pelinopeuteen. Viime kesänä pelasin kolmen hengen ryhmässä,
jossa pelasi kaksi 60-vuotiasta ja yksi
75-vuotias. Mainittakoon, että tämä
75-vuotias kantoi bägiään. Kierrosaikamme oli 2 tuntia 45 minuuttia. Joimme kahvit kioskilla. Pelasimme kaikki
väylät loppuun asti ja emme ottaneet
ainuttakaan juoksuaskelta.
Nämä kaksi pelikaveriani ovat kylläkin entisiä jääkiekon Suomen mestareita.

TURVALLISUUS
Kenttähenkilökunnalla on etuajo-oikeus kaikkiin kentällä liikkujiin nähden. Heidän ollessaan riskialueella voit lyödä palloa
VAIN heidän luvallaan.
Rangella pallokeruukoneella on etuajo-oikeus. Kun palloja
kerätään, niin odota koneen poistumista riskialueelta.
Kentällä pelatessa suurempinumeroista väylää pelaavalla
on etuajo-oikeus. Eli jos väylää 7 pelaava on lyönyt pallonsa
väylälle 6, niin hän pelaa ensin ja väylän 6 pelaajat odottavat.
Huomioi muutenkin muilla väylillä pelaavat, älä häiritse heidän
peliään.
FORE-huuto tulee huutaa aina vaaratilanteissa ja kun pallo
on lentämässä alueelle, johon ei ole hyvää näkyvyyttä. Koko
ryhmä on vastuussa huutamisesta, ei vain lyöjä.

Harri Aho
Kapteeni

Ladykapteenin terveiset
Olen Jenna Järvinen
Tammer-Golfin
uusi Ladykapteeni.
Monelle olen varmasti vielä uusi tuttavuus, mutta TG:ssä minuun voi törmätä lähes päivittäin. Täytän tänä kesänä 27 vuotta. Opiskelen Metropolia
Ammattikorkeakoulussa toimintaterapeutiksi. Tämä on neljäs kesäni golfin
parissa. Kevään aikana olen kokoustanut muiden Pirkanmaan ladykapteenien ja naistoimikunnan puheenjohtajien kanssa ja mm. suunnitellut
kilpailuja. Teen tiivistä yhteistyötä seuramme naistoimikunnan sekä kilpailutoimikunnan kanssa. Itselleni avoin ja
viihtyisä ilmapiiri on tärkeää. Ihanaa
kesää kaikille ja hyviä pelejä. Nähdään
kentällä.
Terveisin
Ladykapteeni Jenna
Kuva Eeva Tamminen
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Ravintola Ruotu

Lounasta ja grilliherkkuja klubilla,
tuoretta pullaa kymppikioskilla
Ravintola Ruotu lupaa pistää parasta pöytään
Pohjois-Karjalan tyttö Rauni Järvinen
haaveili arkkitehdin urasta, mutta ravintolaa Joensuussa pyörittäneen äidin
käsitys tyttären tulevaisuudesta oli vallan toisenlainen.
– Äiti sanoi, että kun menet tuonne
kellariin kuorimaan perunoita, niin siinä on sinulle arkkitehtuuria tarpeeksi,
nauraa Rauni.
Niinhän siinä sitten kävi, että ravintola-ala vei Raunin. Ensin Rovaniemelle hotelli- ja ravintolakouluun, sen jälkeen pitkä ja komea ura alan töissä:
Ta mp ere el l a C u mu lus, I lvek s en
Amarillo ja Fransmanni, sitten Rosson
uudistus, välissä Himoksen hotellin ja
ravintolan uudistusprojekti, sitten Vespa Helsingissä. Takaisin Tampereelle

Stefan’s Steak houseen ja Bella Romaan, sitten piipahdus Espanjan Fuengirolaan sporttibaariin.
Eli eipä totisesti golfravintolamme
Ruodun uudelta rav intolapäälliköltä
puutu ainakaan kokemusta.
Rauni Järvinen sanoo olevansa toiminnan ihmisiä. Se näkyy tänä kesänä
Ruodussakin. Ravintolan kalustus on
uusittu ja Ruotulan klubitalolla on remontoitu myös kokous- ja saunatiloja.
Kabinetti Bunkkerissa on tilat 10 henkilölle, joten tila sopii niin kokouksiin
kuin vaikkapa pieniin yksityisjuhliin.
– Kun yhdistää varaukseen tarjoilun,
niin tilavuokraa ei peritä, sanoo Järvinen.
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Tuoretta pullaa
kymppikioskilta
Kymppik iosk illa leijuu tänä kesänä
tuoreen pullan tuoksu.
– Kioskilla on nyt uuni, jossa voi paistaa pullaa. Eipähän ole sitten tiski tyhjänä, kun pullat uhkaavat loppua.
Ruodun päätuote on lounas, jota tarjoillaan kello 10.30-16. Järvisellä on
mukavaa kerrottavaa niille, jotka myöhästyvät lounasajasta myöhäisen lähtöajan takia.
– Pelaaja voi koota lounaspöydästä
ennen lähtöään take away -annoksen.
Me säilytämme sen jääkaapissa ja lämmitämme kierroksen jälkeen.

TG-News 1/2021

Ruodun kokki Tomi Koskenniska on erikoistunut hartaasti kypsennettyihin
liharuokiin, joita hän valmistaa hiili-grillivaunussaan.

Tervetuloa syömään, toivottavat kokki
Tomi Koskenniska ja Ravintolapäällikkö Rauni Järvinen.

Ruodun ruokalista julkaistaan aina
koko viikoksi seuran nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Järvisen mukaan tarjontaa muokataan kysynnän
mukaan.

Hartaasti ja pitkään kypsennetty liha
on hänen erikoisalaansa.

– Ei muuta kuin sankoin joukoin vaan
tänne maistelemaan. Toiveita saa esittää, mitä haluatte syödä ennen kierrosta tai sen jälkeen. Mielellään ottaisin
myyntiin sellaista mikä liikkuu, eikä
sellaista, mikä on vain näytillä.

Grilliherkkuja ja
sushimisalaattia
Ruodun kulinaarisista nautinnoista
vastaa kokki Tomi Koskenniska. Hänkin on pitkän linjan ammattilainen ja
tunnetaan Tampereella Tom & Crill -ravintoloistaan. Mitäs pelaajille – ja tietysti muillekin – on tarjolla?

– Lounaaseen kuuluvat aina keitto
ja salaattipöytä ja kaksi lämminruokavaihtoehtoa, karkeasti jaoteltuna liha
tai kala, sekä kasvikset ja perunat. Sitten on tarjolla tietysti klubileipiä, burgereita ja raikkaita salaatteja.
Koskenn isk a uskoo, että etenk i n
sushimisalaatista tulee suosittu.
– Sushi in olemme jo tottuneet ja
tämä on siihen jatkumoa. Sushimissa
on kylmäsavulohta, wasabia ja muita
tuttuja, mutta riisi on korvattu riisinuudelilla. Uskon, että tämä on yksi kesän
kovimmista hiteistä.
Kesän uutuutena ovat myös kanavartaat kasvispedillä.
– Itämainen keittiö on nyt trendinä,
joten vartaat tarjotaan maapähkinäkastikkeella.

– Minulla on peräkärryn kokoinen
hiiligrilli ja siinä on erikseen uuni,
jossa lihat kypsennetään pitkään. Sen
tuoksu tulee tänä kesänä kaikille tutuksi ja uskonpa, että se houkuttelee
asiakkaita parkkipaikalta lähtien.
Burgereita Ruodussa on tarjolla eri
vaihtoehtoina. Jopa niin sanottu käsiburgeri.
– Se tarjotaan paperissa ja voit syödä
sen salissa tai ottaa mukaan kierrokselle.

Pekka Mikkonen
Kuvat Eeva Tamminen

Tokihan pihvejäkin on tarjolla, sillä niistä Koskenniska juuri tunnetaan.

Klubiravintola Ruotu on saanut viihtyisän ilmeen uusilla kalusteilla. Kahvitteluun löytyy oma sohvanurkkaus.
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Veikko Vilonen on tänäkin kesänä tuttu näky Ruotulan viheriöillä.

90-vuotiasta Veikko Vilosta
ei ikä paina!
Seuramme vanhin jäsen aikoo pelata tänä kesänä ikänsä verran
kierroksia, eli 90
Yksi golf kirjallisuuden kirkkaimpia
helmiä on etenkin Jeeves-tarinoistaan
tunnetun englantilaisen P.G. Wodehousen (1881–1975) Vanhin jäsen. Se kertoo nimensä mukaisesti golf klubinsa
vanhimmasta jäsenestä, joka istuu terassilla lempituolissaan ja kertoo tarinoita golfin ihmeellisestä maailmasta.
Tuo kirja voisi hyvinkin kertoa Veikko
Vilosesta, 90. Tammer-Golfin vanhimmalla jäsenellä riittää tarinoita kerrottavaksi, mutta hän ei aio jämähtää klubille istuskelemaan. Veikko aikoo pelata
tänä vuonna ikänsä verran kierroksia,
eli 90.
Veikko on urheillut ja liikkunut aina.
Tammelankadun poikaporukoissa har-

rastettiin kaikkia mahdollisia urheilulajeja jalkapallosta jääkiekkoon ja painista nyrkkeilyyn.

ja putterin ja siitä se sitten lähti. Matti
sanoi, että et sitten kahteen vuoteen
pelaa muilla kuin näillä.

– Kaikkea on tullut kokeiltua, mutta nyrkkeily jäi yhteen kertaan. Oli sen
verran ikävä kokemus, nauraa Veikko.

Veikko suoritti green cardin Karkussa
ja liittyi Pirkanmaan Golfiin. Hän opetteli lajin alkeita myös mökkikuntansa
Kerimäen hienolla kentällä.

Veikko muistaa kuulleensa sanan golf
ensimmäisen kerran 5-vuotiaana, kun
hän sai golf housut. Pelaamisen aloittamiseen hurahti siitä lähes 60 vuotta.
Lajin pariin häntä patistivat tytär Marja
ja hänen miehensä Matti Kulmala.
– He sanoivat, että he ovat nyt katselleet, että olen eläkkeellä enkä tee mitään, joten ala edes pelaamaan. Sain
1994 synttärilahjaksi neljä rautamailaa
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– Läksin kerran aamulla yhdeksältä
pelaamaan ja kentän raffit olivat polvenkorkuisia. Hukkasin 11 reiän aikana
kymmenen palloa ja pari pikkupoikaa
kysyi, että ostaako setä palloja. Vastasin, että vielä niitä on 40 jäljellä.
Kun Veikko liittyi Tammer-Golfiin,
oli yksi hänen ensimmäisistä pelikavereistaan Lauri Lehvä.
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– Lauri otti minut siipiensä suojaan.
Kun k iroil in hänelle pelk k iä rautamailojani, Lauri sanoi, että älä siitä
avauksesta huoli, tulos tehdään toisessa
päässä väylää.
Kyllä ne puumailatkin sitten bägiin
tuli ostettua ja Veikko pelasi parhaimmillaan hyvällä tasoituksella 20.

Tarinoita riittää
Vei k ko Vi losel la r i ittää tar i noita.
Muisti pelaa kuin partaveitsi, nimiä ja
vuosilukuja tippuu kuin liukuhihnalta.
Muisteluksia on saatu talteenkin.
– Sain lapsiltani lahjaksi läppärin ja
aloin kirjoitella muistiin elämäni sattumuksia. Keskimmäinen tyttäreni sanoi,
että hän ottaa tarinoitani muistitikulle,
niitä on mukava lueskella iltaisin. Kun
sitten täytin 80 vuotta, lapseni toivat
minulle muisteluksistani 700-sivuisen
kirjan. Sepä vasta oli iloinen yllätys.
Golftarinoitakin Veikko on kirjannut
muistiin 29 sivun verran.
– Olin kerran Nok ialla pelaamassa
poikani Jorman kanssa ja samassa lähdössä oli Markku Huostila. Kysyin, että
oletko Lammilta, hän vastasi kyllä. Kerroin, että isäni Ilmari oli kotoisin Simolan talosta Oisin kylästä ja paljastui,
että hän oli lähtenyt samasta talosta
maailmalle. Pieni on maailma.
Omista golfsattumuksistaan Veikko
nostaa esiin kaksi holaria ja yhden komean eaglen.

– Tein ensimmäisen holarini yhdeksiköllä, mutta Matti sanoi, ettei sitä
lasketa, kun pelasin yksin. Toinen tuli
väylällä 11 vuonna 2000.
– Löimme kaikki hyvät avaukset ja
kun tulimme griinille, näkyvissä oli
vain kolme palloa. Ulla-Kaija Lammin
mies Kassu sanoi, että mene lyömään
uusi pallo, mutta kun olin puolivälissä
matkalla takaisin, hän huusi, että tule
tänne, pallo on kupissa.
Ulla-Kaija varmisti, että tällä kertaa
holari varmaan oli virallinen.
– Hän sanoi, että nyt tark istetaan,
että kortti on oikein täytetty ja anna
se pallo tänne, ne viedään nyt Eevalle,
muistelee Veikko.
Eaglen Veikko teki 15. väylällä.
– Löin avaukseni sinne nunnalaaksoon ja pallo makasi hyvin ylärinteessä. Minulla oli sellainen pieni hybridi ja
lyönti lähti hienosti kohti griiniä. Kun
palloa ei näkynyt, etsin sitä pitkin ja
poikin ojistakin. Ajattelin sitten, että
menen kuitenk in puttaamaan ja kun
otin palloa taskusta, huomasin että se
lyöty pallo olikin kupissa. Harmi vain,
että pelasin silloinkin yksin.

Kipurajaan
korotuksia
Veikko on terveyden perikuva, mitään
lääkityksiäkään hän ei tarvitse. Talvisin
hän pitää kuntoaan yllä tutulla neljän
kilometrin lenkillä, kesällä golfaamalla.

Veikko Viloselle räätälöity seniorivartinen draiveri on niin toimiva peli,
että sitä on yritetty ostaa häneltä
kaksi kertaa!

– Suvussani on ollut pitkäikäisyyttä,
isänikin eli 90-vuotiaaksi. En varmaankaan silti olisi tässä, jos en pelaisi. Tässä lajissa ovat kaikki lihakset käytössä
ja sosiaalisuus on golfin suola. Kun vielä
pitää muistaa omat ja kaverin lyönnit ja
vähän suunnitella peliäkin, niin pääkin
saa hommia.
Golf on tunnetusti turvallinen laji,
mutta ainahan pikku vammoja sattuu.
Niiden kestämiseen Veikolla on toimiva
resepti.
– Markku Tuominen on ollut lääkärini vuodesta 1972. Kun kysyin häneltä,
että miten näitten kolhujen kanssa tehdään, niin hän sanoi, että anna mennä
kipurajaan asti. Niinpä olenkin sitten
korottanut sitä kipurajaa aina tarpeen
mukaan.
Viime vuonna Veikko Vilonen pelasi
komeat 80 kierrosta ja aikoo tänä kesänä pistää vielä paremmaksi.
– Nyt täytyisi saada 90 kierrosta täyteen.
Aikamoinen teräsvaari.

Veikko Vilosen golfuran kohokohtia ovat holari väylällä 11:sta ja eagle väylällä
15. Valitettavasti jälkimmäistä ei ollut ketään näkemässä.
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Esko Kokkila aloitti golfin 1995 ja on yksi ahkerimmin pelaavista Tammerin senioreista.

Sade ei estä
Kokkilan pelaamista
Kahdeksankymppinen Esko Kokkila on golfin suurkuluttaja. Hän pyrkii
pelaamaan jokaisena arkipäivänä satoi tai paistoi.
– Tänä keväänä olen pelannut jo kolme kertaa yksin, kun kaverit ovat jääneet pois sateen takia, Kokkila sanoo.

– Golf puraisi heti, enkä ole päässyt
eroon siitä sen jälkeen. Kaudessa kierroksia kertyy 125–135, Kokkila laskee.

Kokkila asuu aivan Tammer-Golfin
kentän vieressä. Linnuntietä ykköstiille
on matkaa noin 500 metriä ja autolla
kilometrin verran.
– Golf antaa toimintaa koko päiväksi.
Kun raittiissa ilmassa viettää aikaa viisi
tuntia, sen jälkeen ei jaksa tehdä oikeastaan mitään muuta.

Kuntoaan hän ylläpitää monipuolisesti. Ennen kentälle lähtöään Kokkila
tekee joka kerta oman aamuvoimisteluohjelmansa. Golfkauden jälkeen entinen Tampellan, Valmetin ja Metson
myyntipäällikkö kävelee reippaasti joka
päivä tunnin ja kahdenkymmenen minuutin ajan.

Lajin harrastamisen Kokkila aloitti
vuonna 1995, kun hän suoritti green
card -kurssin lapsiensa ja veljensä perheen kanssa Vierumäellä.

– Kaikki muu urheiluni tähtää siihen,
että golfkuntoni olisi hyvä ja jaksaisin
heiluttaa mailaa kentällä. Siksi terveyden kanssa ei ollut ongelmia, painottaa
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64-vuotiaana eläkkeelle jäänyt Kokkila.
Työuransa aikana Kokkila kävi veljensä
kanssa pari kertaa vuodessa ulkomailla
pelaamassa, mutta parina viime vuonna hän on golfannut enää Suomessa.
– Nykyään pelaan tyttärien kanssa
Vanhempi lapsi -k isoja kolmen hengen scramblena neljästä viiteen kertaa
kaudessa, joka arkipäivä ja senioreiden
maanantaikilpailut. Tällä tavalla mieli
ja mies pysyvät kunnossa, Esko Kokkila
kertoo.
Esa Maaranen
Kuvat Eeva Tamminen
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Golf on todellista terveysliikuntaa
Tammer-Golfissa on paljon yli 80-vuotiaita aktiivipelaajia
Kaikki golfarit tietävät, että golf on
mitä parasta niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa ylläpitävää liikuntaa. Siitä
todisteena ovat Tammer-Golfinkin virkeät seniorit, joista ahkerimmat kiertävät helposti yli 100 kierrosta kesässä.
Ja onpa seurassa yli 80-vuotiaitakin
pelaajia, joille tuo 100 kierrosta ei ole
urakka eikä mikään.
UKK-instituutin ylilääkäri, kansanterveystieteen dosentti Jari Parkkari
piti kevään golfmessuilla esitelmän lajin terveysvaikutuksista. Ne ovat kiistattomat.
UKK-instituutin ja Golfliiton teettämässä tutk imuksessa oli mukana 55
satunnaisesti valittua miestä, jotka harrastivat talvella liikuntaa korkeintaan
kerran viikossa, mutta pelasivat aktiivisesti golfia kesällä.
Kesk imäärin 2,5 k ierrosta viikossa
pelanneiden golfarien vatsan ja olkavarren rasvapoimut vähenivät 7–8 prosenttia ja sydämen syke putosi keskimäärin viisi lyöntiä minuutissa. Lisäksi
kolesteroliarvot ja selän lihaskestävyys
paranivat merkittävästi.

Toisessa suomalaistutkimuksissa on
osoitettu että viiden prosentin painonpudotus ja yhtä golf kierrosta vastaava
neljän tunnin liikunta viikossa vähentävät r isk iä sa i rastua k ak kosty y pi n
diabetekseen 58 prosenttia. Suoma-

laisen seurantatutk imuksen mukaan
liikuntaa vähintään kahdesti viikossa
harjoittavilla oli 52 prosenttia pienempi
riski sairastua dementiaan ja 62 prosenttia pienempi riski sairastua Alzheimeriin.

KESKIMÄÄRÄINEN GOLFKIERROS
Kävelyä 8,2 km, 12 700 askelta. Energian kulutus 4 kcal / kg / tunti.
Energian kulutus 50 kg painavalla 200 kcal / t ja 100 kg painavalla 400
kcal / t.
Golfkierroksen rasittavuus
Keskimääräinen syke 104 lyöntiä minuutissa, 59% maksimisykkeestä,
vastaa tasoa 4 MET (liikuntasuositusten reipas liikunta on 3-6 MET) 70%
sykkeistä golfkierroksen aikana on välillä 90-120 lnt / min.
Golf-kentällä kävelyn vaikutus valtimosairauksien riskitekijöihin:
Yhden kesän aikana havaittiin keski-ikäisillä golfareilla hyvän HDL-kolesterolin lisääntyminen 5 % ja haitallisten LDL-kolesterolin sekä triglyseridien lasku 4 %. Vatsan rasvapoimu pieneni golfareilla 8 % ja olkavarren
7 %. Myös veren sokeri ja verenpaine putosivat golfareilla verrokkeihin
verrattuna.
Turvallisuus
Golf oli turvallisin laji 40 lajin vertailussa, 0,33 vammaa / 1000 pelattua
tuntia. Korona- ja muu infektioriski on pieni.

Yhdeksän poikaa ja yksi mummu
Tammerin aina iloinen hymytyttö Raili Autio, 85, aloitti golfin 20 vuotta
sitten nyt jo edesmenneen miehensä Matin patistamana.
– Meitä oli kurssilla yhdeksän poikaa
ja yksi mummu. Pojat vähän ihmettelivät, että mitä tuo mummu täällä tekee,
sehän osaa jo. Ja niinpä minä sain kortin ensimmäisellä yrittämällä, nauraa
Raili.
Raili oppikin pelin nopeasti pesäpallotaustansa ansiosta.
– Pelasin pesäpalloa Suomen Trikoon
työmaajoukkueessa. Me pelasimme golfia ahkerasti Matin kanssa ja tasoitukseni oli ensimmäisen kesän jälkeen 31.
Matti ja Raili olivatkin tuttu ja hyväntuulinen näky Ruotulassa.

kilpaillut ahkerasti seuran mestaruuskisoissa ja pärjännyt hienosti.
– 60-vuotiaissa minulla on yksi mestaruus, 70-vuotiaissa neljä. Sitten on
kakkos- ja kolmossijoja. Yhtenä kesänä
olin tosin poissa, kun käteni oli poikki.
Tänä kesänä Raili yrittää pelata pari
kertaa viikossa. Kunto ei ole paras mahdollinen, koska sairaus verotti talvella
voimia. Golf on kuitenkin yhä tärkeä
osa elämää.
– Päivääkään en vaihtaisi pois, vaikka niitä huonojakin päiviä on kaikilla.
Mutta niitä täytyy tulla, sanoo Raili.

– Matin kanssa pelattiin paljon, kun
oli kyyti ja kaveri. Parhaimmillaan yli
100 k ierrosta kesässä. Raili Autio on
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Talkoileva kummisetä
Kalevi Kronholm on ollut Tammer-Golfin jäsen
jo vuodesta 1969. Peliura jäi kuitenkin alkuun
lyhyeksi.
– Yksi asiakkaani sanoi, että aletaan
pelata golfia. No minä ostin meille mailat ja kolmisen vuotta pelattiin. Sitten
todettiin, ettei meillä kahdella yritysjohtajalla ole aikaa tällaiseen.
Pelitauko venähti pitkäksi.
– Kun täytin 60 vuonna 2000 meillä
oli vieraana vaimoni Thelman golfaavia
ystäviä, jotka sanoivat hänelle, että tule
sinäkin pelaamaan. Thelma sanoi, ettei
hän ehdi, mutta Kallu tulee. Yritin siinä, ettei minulla ole aikaa, mutta kun
hallitus määrää, niin sinähän tanssit
kun seipäällä soitetaan.
K ronholmin innostus pelaamiseen
kasvoi, kun paljastui, että hänen yrityksessään oli töissä hyväksi golfariksi
kehuttu Jukka Pajunen.
– No minähän sanoin Jukalle, että
aletaan pelata yhdessä noissa kutsukilpailuissa. Pelattiin niitä, kunnes isännät alkoivat sanoa, että olisi suotavaa

ettei tuo Pajunen tulisi, se kun voittaa
aina.
Voittipa Kronholm kerran itsekin ja
komeasti voittikin. River Golfin kutsukilpailun arvonnassa hän voitti Toyota
Yariksen neljä vuotta sitten.
Nyt kun Kronholmin menestyvä yritys on myyty, miehellä on aikaa golfille.
– Viime kesänä pelasin ennätykselliset noin 60 kierrosta, vaikka sairaus
verotti voimia. Tänä kesänä uskon, että
saan kasaan 80 kierrosta.

Hän on nimittäin seuran varsinainen
kummisetä, rahoittanut paljon kalustohankintoja ja tukenut lahjakkaita junioreja.

Pelaamisen lisäksi Kronholm on innokas osallistumaan Ruotulassa talkoisiin.

Seuran kirkkainta tähteä Noora Tammista K ronholm autteli niin kauan,
kunnes tämä lähti Tampereelta. Nyttemmin Komulaisena tunnetun Nooran
ura on kantanut aina Euroopan tourille
saakka.

– Niihin olen pyrk inyt pääsemään
aina, jos ei ole ollut muita pakottavia
esteitä. Pitää olla toinen jalka paketissa,
ennen kuin jään talkoista pois.
Vähän toisenlaisiakin talkoita Kronholm on Tammer-Golfin eteen tehnyt.

Pekka Mikkonen

Tehopakkaus
Ruotulan ”kalustoon” kuuluva Teuvo Peltola
tunnettiin aikoinaan lempinimellä Teppara.
Tietysti, kun mies pelasi aikoinaan jääkiekon
SM-sarjaa Tapparassa ja siirtyi sitten Hilparaan.
– Kutsumanimeksi vaihtui Teho, kun
voitimme aikoinaan Helsingin Areenalla Suomi–Ruotsi-maaottelun esiottelun
10–4 ja minä tein kahdeksan maalia ja
syötin kaksi, kertoo Peltola.
Aikamoinen tehopakkaus Teho Peltola
on edelleen. Viime vuonna hän pelasi 180
kierrosta ja yhteensä kierroksia on vuonna 1991 alkaneella golfuralla yli 4320.
Kävelymatkaa golfpallon perässä on siis
kertynyt yli 35 000 kilometriä.
– Olen pelannut Suomessa 91 kenttää
ja ulkomailla 57 kenttää Espanjassa, Turkissa, Virossa, Saksassa, Tunisiassa, Puolassa ja Latviassa.

Pelaamisen ohella Peltola on järjestänyt jo kymmeniä vuosia erilaisia kilpailuja.
– Jääk iek koilun veteraaniseurojen
Tampereen Superstarin ja Porin Karhuwaarien keskinäistä golfkisaa olen järjestänyt 31 vuotta. Tehon juhannuskisaa
olen vetänyt 25 vuotta, Aleksandra-golfia
12 vuotta.
Lisäksi Teho on isännöinyt kaveriporukoidensa pelimatkoja ulkomaille 25
vuotta.
– Kun matkoja on ollut pari kertaa vuodessa, olemme olleet reissussa ulkomailla
noin 50 kertaa.
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Teho Peltola sanoo, että päivittäinen
lähes 10 kilometrin pelikierros on A ja O
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
– Sosiaalisuus on tässä lajissa melkeinpä tärkeämpää kuin itse pelaaminen. Kisojen järjestäminen ja matkojen isännöiminen ovat tuoneet laajan ystäväpiirin.
Pekka Mikkonen
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”Golf antaa elämään
sisältöä”
Jääkiekkoleijona numero 30 Raimo Kilpiö on
tuttu mies Tammer-Golfin viheriöillä. Porissa
45 vuotta sitten yhdeksänreikäisellä kentällä
alkanut harrastus jatkuu Tampereella.
– Golf antaa elämään sisältöä. Laji on
haastava. Mitä muutakaan minä tekisin
näin iäkkäänä, Kilpiö kysyy.
Parikkalassa 85 vuotta sitten syntynyt
Kilpiö kiertää ahkerasti Tammer-Golfin kenttää. Hän pyrkii pelaamaan joka
viikko noin viisi kierrosta. Tämän kauden alku käynnistyi takkuisesti, koska
emme päässeet koronan takia Annelin
kanssa talveksi Espanjaan.
Makailin vain kotona ja kunto taisi
pudota hieman. Lievän huimauksen takia pelasin alkukaudesta vain yhdeksän
tai 13 reikää, Kilpiö kertoo. Edellisen
kerran entisellä huippuk iek koilijalla
oli lieviä terveysongelmia 2000-luvun

alussa, kun välilevyn pullistuman takia hän tunsi kipua lonkissa, varpaissa ja pohkeissa.Söin kaksi kuukautta
pillerin päivässä ja se auttoi. Lääkäri
kielsi juoksemisen ja suositteli puistotätimäistä kävelyä. Golfarille se sopii
mainiosti, Kilpiö naurahtaa.
Ilveksessä, RU-38:ssa ja Ässissä jääk iek koa pelanneella K ilpiöllä ei ole
ollut ongelmia painonsa kanssa. Se
on pyörinyt 71 - 73 kilon välillä. Kun
minulta mitattiin 1960-luvulla kerran
Vierumäen leirillä lepopulssi, se oli 42.
Olympiavoittaja Veikko Hakulisella se
oli 44. Tänä päivänäkään pumppu ei lyö
kovempaa, Kilpiö toteaa. Aktiiviaikoi-

naan ”Kille” tunnettiin äärimmäisen
rehtinä pelaajana ja joka vuosi SM-liiga
jakaa sarjan herrasmiespelaajalle Raimo Kilpiö -palkinnon.
Sarjaotteluita hänelle kertyi 459 ja
maaotteluita 168. TaPassa hän voitti
vuonna 1962 jalkapallon SM-hopeaakin.

Esa Maaranen

Ei tarvinnut bägiä myydä
Raimo Sepponen, 85, tunnetaan parhaiten
upeasta urastaan kansainvälisenä
jääkiekkoerotuomarina. Tuomaritehtävien
kautta hän hurahti golfiinkin.
– Olin kansainvälisen erotuomarikomitean jäsenenä Calgaryn olympiakisoissa 1988 ja kävimme vapaapäivänä
urheiluliikkeessä. Iso ryhmä suomalaisia osti golf bägejä ja minäkin ostin.
Ajattelin, että saahan sen myytyä, jos en
pelaa, muistelee Sepponen.
Ei tarvinnut bäg iä my ydä, golf vei
miehen, eikä ole otettaan irrottanut.
– Sehän nappasi hirveästi, koska tykkään kilpailla ja pelaan paljon. Viime
kesänä pelasin 101 kierrosta ja tänäkin
kesänä pelaan varmasti yli 80.
Tuohon nappaisuun vaikutti sek in,
että jääkiekkoa maalivahtina sekä pe-

säpalloa SM-tasolla pelannut jumppamaikka omaksui lajin nopeasti.
– Kyllähän erityisesti pesiksestä ja
tenniksestä oli varmasti apua golfin oppimiseen, sanoo parhaimmillaan 9,8:n
tasoituk sella pelannut ja Por voossa
2006 holarinkin tehnyt Rase.
Lähes 1000 k ilometrin kävely valkoisen pallon perässä pitää kunnonkin
kohdallaan.
– Yleiskunto jököttää aika hyvin paikallaan, eikä se vaadi juoksulenkeille
lähtöä.
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Ihan uuden ulottuvuuden golfiin Sepponen sai, kun vaimo Sirpa aloitti pelaamisen.
– On ihan mahtavaa, kun pääsemme
yhdessä kentälle. Meillä on hirmu kivaa
yhdessä. Mitä enemmän ikää tulee, sitä
hienommaksi tämä laji muuttuu, hymyilee Sepponen.
Pekka Mikkonen
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Kenttä

Toni Nummelin toimii tänä kesänä työnjohtajana
Ilari Seinelälle ja muille kenttätyöntekijöille.

Laaksonen opastaa Ruotulassa
konsultoivana kenttämestarina
Home, reistailevat koneet ja kokematon henkilökunta alkukesän
haasteina
Haastava kevät, ongelmia koneiden
kanssa, suuri henkilökunnan vaihtuvuus. Tammer-Golf in konsultoivalla
kenttämestarilla Tomi Laaksosella on
totisesti ollut kädet täynnä töitä.
Tammer-Golf käyttää tällä kaudella
kentänhoidossa ulkopuolisen konsultoivan kenttämestarin palveluksia. Tehtävään valittiin GoGolf Operationsin
pääkenttämestari Laaksonen.
Järjestelyyn turvaudutaan siksi, että
sekä viime kauden kenttämestari Tomi
Lanamäk i että apulaiskenttämestari
Pekka Kiiski lähtivät seurasta.
Laaksonen, 40, on toiminut apulaiskenttämestarina Aurinko Golfissa sekä
kenttämestarina Kurk Golfissa 2011–12.
Sen jälkeen hän oli pitkään myyntipäällikkönä Berner Oy:ssä myymässä siemeniä, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita golfkentille.

Tämän v uoden alusta L aak sonen
aloitti GoGolf issa. Hän toimi i Tammer-Golfin ohella konsultoivana kenttämestarina Peuramaan, Kurkin, Hills
by Gogolfin, Isosaaren ja Hirvensalon
kentällä.

Homelaikut
harmina
Laaksosen mukaan Tammerin kentänhoidon päähuomio on viheriöissä.
Niissä riittää hommaa, sillä osa viheriöistä on harmaahomeen laikuttamia.
– Niiden toipuminen on ollut hidasta,
koska kevät oli todella kylmä. Viheriöt
on kylvetty jo pariin otteeseen, mutta
kylvöt vaativat lämpöä ja kosteutta itämiseen. Jos lämpöä ei tule ja kastella
täytyy, alkaa laukkuihin helposti muodostua levää. Seuraavat haasteet ovat-
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kin sitten sen kanssa, kertoo Laaksonen.
Onneksi home ei ole iskenyt pahasti
kaikkiin viheriöihin.
– Muutaman viheriön toipuminen voi
kestää vähän pitempään, mutta noin
puolet viheriöistä on olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Nyt vain askel
kerrallaan kohti parempia pelipintoja.
Koneet ovat olleet kovilla Ruotulan
pomppuisilla väylillä.
– Koneiden kanssa on ollut isoja haasteita. Raffikone hajosi ja väyläleikkuriin
ei ole saatu varaosia. Kaikilla toimijoilla
on ollut hitautta toimituksissa, mikä on
haastavaa suunnittelun kannalta.
Osittain ongelmat ovat johtuneet siitä, että huoltohallilla ei ollut talven aikana mekaanikkoa huoltamassa koneita
kuntoon. Niinpä seura päättikin palka-
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Tomi Laaksonen ja Toni Nummelin tekevät tiivistä yhteistyötä. Viikon työlistaa
parivaljakko käy läpi sunnuntaisin videopalaverissa.

Uusi huoltomekaanikko Riku Salakari
aloitti työt kesäkuussa.

ta täysipäiväisen huoltomiehen ja tilata
toisen väyläleikkurin toukokuussa.

lee aina heti. Sunnuntaisin pidämme
videopalaverin seuraavan viikon töistä.

Kenttäväk i on vaihtunut Ruotulassa tiuhaan. Niinpä esimerkiksi kastelujärjestelmän opettelemisessa on iso
urakka. Sen kimpussa pakertaa Mikael
Moisio, jolla ei ole aiempaa kokemusta
golfkentiltä.
– Olemme saaneet apua Kurk-golfin
kenttämestarilta Oleksander Pogribniakilta. Hän on käynyt Ruotulassa kouluttamassa väkeä.
Kouluttaminen onkin isossa roolissa
tänä kesänä. Laaksosen oikeana kätenä
Ruotulassa toimii Toni Nummelin, joka
vastaa työnjohdosta.

Viides kesä
Ruotulassa
Nummelin on yksi kokeneimmista
kenttämiehistä Ruotulassa. Varsinaista
alan koulutusta hänellä ei ole.
– Tämä on viides kesäni täällä. Opiskelen Tampereen yliopistossa konetekniikkaa ja valmistun kesällä kandidaatiksi, kertoo Nummelin.
Nu m mel i n i n m iele s t ä yht e i s t yö
Laaksosen kanssa toimii erittäin hyvin. Laaksonen käy Ruotulassa lähes
viikoittain, muuten yhteydenpito hoituu
etänä.

– Kouluttami nen on a ikaa v ievää
puuhaa ja osaaminen on aika paljon Tonin harteilla, Laaksonen kertoo.

– Olin aluksi enemmänkin yhteydessä Tomiin, kun kaikki oli niin uutta,
mutta pikkuhiljaa alan oppia asioita.
Soitan tai laitan viestiä hänelle aina
kun on jotain kysyttävää ja vastaus tu-

Kentän sadetusjärjestelmässä oli ongelmia putkiliitoksissa.

Hiekkasiilon uusi perustus valettiin
huoltohallin pihaan.

Järeistä kivistä rakennettu 17. tii on
näin komea!

Huoltohallin ympäristössä tehtiin
keväällä iso siivousurakka.
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Laaksosen ja Nummelinin tärkein
tehtävä on saada arki pyörimään kentällä, sillä kokemattomia kenttämiehiä
on paljon.
– Meillä on kentällä töissä 15 ihmistä, joista viidellä taitaa olla kokemusta kentänhoidosta. Kun kriittisiä töitä
kuten ruiskutuksia tai viheriöiden kylvöjä ei voi antaa ihmisille, joilla ei ole
kokemusta niistä, olen joutunut itse
olemaan todella paljon kentällä töissä.
Mutta kun työntekijät oppivat joka päivä
uutta, alkaa homma helpottaa itsellänikin, Nummelin sanoo.

Pekka Mikkonen
Kuvat: Eeva Tamminen

Tenniskadun varressa oleva hiekkasiilo siirretään huoltohallin pihaan.
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Herrasmiehet kisaavat taas!

Tässä komea rivi herrasmiehiä:
Vasemmalta Vesa Keinänen, Pertti Keränen, Pekka Kukkonen,
Ilkka Pyykkö, Tapio Silfsten, Tapio Tarvainen, Matti Autio,
Seppo Blomqvist, Jukka Virta, Teppo Kaivola ja Jussi Tamminen

Gentleman Cup 30 vuotta
Herrasmiestoimikunta on saanut alkunsa vuonna 1989, jolloin TammerGolfin naistoimikunta silloisen puheenjohtajansa Pirjo Hallamaan
aloitteesta valitsi ensimmäisen herrasmiesgolfarin, valituksi tuli
Juhani Tamminen. Valituista herrasmiehistä (32) on kolme poistunut
keskuudestamme.
Naistoimikunta on jatkanut valintaansa vuosittain. Val intak riteerien
mukaan herrasmiesgolfarin tulee olla
Tammer-Golf in jäsen, hy väkäytöksinen, ottaa huomioon myös naispelaajat
kentällä. Kaikki Tammer-Golfin naisjäsenet saavat antaa ehdotuksia herrasmiesgolfariksi. Äänestyslipuk keet
pudotetaan caddiemasterin toimistossa
olevaan laatikkoon, eniten ääniä saanut
valitaan.
Vuonna 1991 Juha n i Ta mm i nen,
Pertti Kiiskinen ja Pertti Keränen saivat
ajatuksen järjestää avoimen Gentleman
Cup -golfkilpailun heinäkuun puolessa
välissä. Kilpailusta tuli erittäin suosittu
ja se on edelleen osanottajamäärältään
yksi seuramme suurimmista kilpailuista.
Ensi mmä i nen k i lpa i lu pidetti in 26.7.1992. Scratch-sarjan voitti

Jari-Petteri Tolvanen tuloksella 75, Best
Lady oli Tuula Keränen.
Herrasmiesten pukeutumiskoodina
olivat valkoinen paita, rusetti ja tummat housut sekä knalli. Nykyisin kilpailuasua on kevennetty, mutta palk intogaalassa me pidämme edelleen
etiketistä kiinni.
Alkujaan kilpailu pelattiin väliaikalähtönä. Nykyisin se pelataan yhteislähtönä, jolloin kaikilla on mahdollisuus
osallistua palkintojenjakogaalaan sekä
vaihtaa mielipiteitä yhteisruokailussa.
Palk intojen hank innassa meillä on
tukenamme muutamia yhteistyökumppaneita. Meillä on myös pieni ”jäsenmaksu”, jolla rahoitamme kilpailutoimintaamme.
Pa ras scratch -k iertopa l k i nto on
knalli. Omakseen voittaja saa kultaisen
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silinterin kaulariipukseen. Best Lady
saa hatun sekä kuohuviiniä. Palkintopöydässä on ”palkintopokaalien” lisäksi
kaikissa sarjoissa vapaasti valittavissa
palkintoja.
Näinä k ilpailuvuosina on sää suosi nut meitä muutamaa sadekuuroa
lukuun ottamatta. Toivottavasti myös
tänä juhlakilpailuvuonna saamme aurinkoisen sekä lämpimän sään.
Gentleman Cup 30-vuotisjuhlak ilpa i lu pelata a n per i nteisi n menoi n
17.7.2021 yhteislähtönä alkaen klo 9.

Tervetuloa mukaan!
Herrasmiestoimikunta
Juhani ”Jussi” Tamminen
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HERRASMIESGOLFARIT
1989-2020
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Juhani Tamminen
Pertti Kiiskinen
Pertti Keränen
Ilkka Pyykkö
Pekka Kukkonen
Reijo Hautala ja
Pertti Kajanne
Jurgen Schwenson
Vesa Keinänen
Tapio Silfsten
Ari Nikkilä
Teppo Kaivola
Jari Kahiluoto
Martti Kenkkilä
Kai Salmela
Pentti Lehtimäki
Simo Lignell
Tapio Tarvainen
Tommi Saviaro
Pekka Suikki
Tero Flinck
Jukka Pajunen
Ari Huhtamies
Seppo Blomqvist
Matti Autio
Jukka Virta
Jorma Törmä
Kalle Viitala
Seppo Heikkinen
Ei nimetty
Juhani Fält
Markku Antikainen
Jaakko Kurikka

Vuoden 2020 voittajat: Paras scratch Aaro Vuolteenaho TG tulos 73 lyöntiä ja
Best lady Erika Tarko-Viljanen TG 38 pistettä.

Gentleman Cupin palkintopöydässä on ollut aina runsaasti palkintoja.
Kiitos yhteistyökumppaneille!
Kuvat Eeva Tamminen

Junnugolfarit Tammer-Golfissa
Kesäloma on alkanut ja Tammer-Golfin kenttä
ja harjoitusalueet vihertävät jo kutsuvina.
Junioritoiminta tarjoaa tänäkin kesänä monipuolista ryhmäopetusta vasta-alkajista jo pitempään lajin parissa
v iihtyneille. Ryhmien vetäminen on
varmoissa käsissä, kun tutut seuraohjaajat ja PGA-Pro Esa Lehti luotsaavat
junnuja löytämään golfin kipinän.

Kaikki golfin koukuttamat tietävät,
että laji tarjoaa liikuntaa, luontoa, kaverisuhteita ja tunteiden kirjoa. Kaikille
junnuille löytyy varmasti se paras oma
tapa pelata. Se voi olla kesäryhmissä
harjoittelemista, omatoimisia treenejä
rangella, kavereiden tai perheen kanssa kentän kiertämistä tai kilpailuihin
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osallistumista. Kaikki käy – tärkeää on
lähteä mukaan!
Junioreiden kesän ryhmät löytyvät
seuran nettisivuilta. Lähde mukaan ja
houkuttele kaverikin. Tehdään yhdessä
tästä aurinkoinen ja hyvä junnugolfkesä!
Junioritoimikunta
Puheenjohtaja Leena Taivalsaari
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PGA Pro Esa Lehti

PGA Pro Esa Lehti
VALMENNUSHINNASTO 2021
Liikunnanohjaaja
Golfvalmentajatutkinto

Varaukset ja lisätiedot:
esa.lehti75@gmail.com – p. 0400 196171
Valmennusten hinnat sisältävät harjoituspallot ja
alv. 24%

Valmentajan
erikoisammattitutkinto

YKSITYISVALMENNUKSET / 1 OPPILAS

TPI certified
golf instructor

25min
55min
90min

PGA jäsen vuodesta
1999 - kategoria 4

YKSITYISVALMENNUKSET / 2 OPPILASTA
55min
90min

Valmennettavieni tuloksia vuosien varrelta
Yli 20 SM-mitalia eri sarjoissa
Useita Finnish Tour osakilpailuvoittoja
Naisten joukkue MM – Pronssi
(Noora Tamminen)
Naisten Euroopankiertueelle 2012
(Noora tamminen)
Naisten henkilökohtainen EM sija 5
(Noora Tamminen)
Miesten Itävallan avoimet, voitto
(Kristian Kulokorpi)
Naisten henkilökohtainen EM sija 8
(Emilia Tukiainen)
Useita Top – 10 sijoituksia KV - turnauksissa
Valmennusperiaatteitani
Valmennan vasta – alkajia, aktiiviharrastajia sekä
kilpapelaajia.
Kaikkien oppilaiden ja valmennettavieni kohdalla
pyrin toteuttamaan ihmisen perustarpeiden
eli kyvykkyyden-, yhteenkuuluvuuden- ja
autonomian tunteen toteuttamista. Näin
pystyn luomaan sisäistä motivaatiota golfissa
kehittymistä ja harjoittelua kohtaan
Tähtään valmennuksessani oppilaiden ja
valmennettavieni omiin oivalluksiin. Tällainen
oppiminen on pitkäkestoista ja pysyvää. Pelisi
parantamiseksi huomioin sinun henkilökohtaiset
tavoitteesi ja lähtökohtasi. Vaikka tavoitteesi ei
olisi kilpailla eliittitasolla, voin tuoda käyttöösi
hyödyllisiä työkaluja kilpapelaajien harjoittelusta.
Minut tapaat usein Tammer-golfin
harjoitusalueilta. Tule juttelemaan niin etsitään
sinulle sopivin suunnitelma pelin parantamiseksi.
Myös puhelimella tai sähköpostilla saa toki
yhteyden.
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30 €
60 €
90 €

80 €
120 €

VALMENNUSKOKONAISUUDET
1 TAI 2 OPPILASTA
Esimerkiksi 5 valmennuskertaa (55min) 4
valmennuskerran hinnalla
Voitte ehdottaa itsellenne sopivia
valmennuskokonaisuuksia
RYHMÄVALMENNUKSET (kerää perheestäsi tai
ystävistäsi valmennusporukka)
Esimerkiksi 4 oppilasta 3 kertaa 90min
120 € / oppilas
Sopii toteutettavaksi kaiken tasoisille pelaajille
Voitte ehdottaa omiin tarpeisiinne sopivia
ryhmävalmennuskursseja
YRITYKSILLE JA RYHMILLE
Kokeile golfia 2 tuntia
Golfpäivä
6 tuntia
Tapahtumiin voi yhdistää ruokailun, välipalan tai
kahvihetken
SAATAVILLA MYÖS PELIOPETUSTA
3 – 9 reikää, hinnoittelu ajankäytön ja
oppilasmäärän mukaan
GREEN CARD KURSSIT 10 TUNTIA 169 €,
OPISKELIJAT 100 €
Pieni oppilas-opettaja suhde, max. 8
osallistujaa
Iltapelioikeus Tammer Golfin kentälle 2vk klo
20.00 eteenpäin
Välineet käyttöön kurssilla
Green Card sisältyy hintaan
Etiketti – ilta 2 tuntia
Aikataulut:
www.tammer-golf.fi/opetus/aloita-golf/
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Rangella on vilinää. Esa Lehdellä ja Kari Järvenpäällä on riittänyt oppilaita. Kuva Eeva Tamminen.

Hei kaikki Tammerilaiset!
Uusi golfkesä on taas käynnistynyt. Talven jäljiltä niin peli kuin
mailatkin saattavat kaivata pientä korjausta.
Liukkaat gripit voi vaihtaa uusiin.
Gr ippienva i hdossa ota yhteyttä minuun, mallit nähtävissä Tammer-Golfin
pro shopissa. Ruosteessa oleva swingi
kannattaa hoitaa heti kuosiin, eikä jäädä odottelemaan sen korjaantumista itsestään. Vaikka kesäsää ei aina ole parhaimmillaan, oppitunnit voidaan hoitaa
lyöntikatoksen suojissa. Varaa aika itsellesi tai tule yhdessä kaverin kanssa.
Pienilläkin korjauksilla peliä saadaan
parannettua tuntuvasti.

Opetuksen maksut onnistuvat myös
erilaisilla liikuntaseteleillä ja -sovelluksilla. Käytä edut hyväksesi.
Laita sähköpostia tai nykäise hihasta
mikäli sinulla on jotain kysyttävää opetuksista tai mailahuollosta.
Aurinkoista ja lämmintä
golfkesää kaikille.
Pro Kari

Kari Järvenpää | Future Golf Oy | PGA teaching professional | kari@futuregolf.fi | +358 50 517 5558
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Kuntotestejä, luentoja,
pelimatka, teatteriesityksiä
Klubitoimikunnan tavoite on kehittää
ja järjestää erilaisia tapahtumia. Kilpailukalenteri toimii tärkeänä runkona
näille tapahtumille.
Järjestämme erilaisia klubitilaisuuksia, tapahtumia ja pelimatkoja, jotka
tukevat yhteisöllisyyttä ja klubihenkeä.
Toimenkuvana on olla myös viihteellinen ja kulturelli toimikunta.

Seuratoiminta, hyvä yhteishenki, yhdessä tekeminen ja tiedottaminen toimikuntien kesken on tärkeää.
Seuratoiminnan monipuolisuus on
rikkaus ja jäseniä yhdistävä tekijä. Kiinnostaisiko sinua osallistua klubitoimikunnan työskentelyyn, suunnitelmien
tekemiseen ja toteuttamiseen? Mikäli
kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä.
Toivotamme kaikille Tammer-Golfin
jäsenille ja vieraspelaajille hyviä, aurinkoisia ja onnistuneita golfkierroksia!

Toivottavasti saamme nauttia hyvistä
pelisäistä ja mukavasta yhdessäolosta.
Klubitoimikunnan yhteystiedot ja tapahtumakalenteri löytyvät toimikunnan sivuilta.
Tervetuloa mukaan, meitä kaik k ia
tarvitaan!
Klubitoimikunta
Puheenjohtaja Reino Hildén

Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu k ent ä n s ä ä n nön mu k a i s uuden
ylläpito kenttätoimi kunnan kanssa,
huolehtien kentän merkinnöistä, paikallissäännöistä ja kilpailumääräyksistä.

taan hygieniasuosituksia sekä pidetään
etäisyyksistä huolta niin kentällä kuin
klubilla.

Kilpailutoimikunta asettaa seuran virallisiin kilpailuihin kilpailunjohtajan.
Avoimissa kilpailuissa kilpailunjohtajana toimii tuomari ellei toisin sovita.

Gol f i n suosion k asv u on l isännyt
pel a aja mä ä r i ä ja sen seu rau k sena
lisähaasteita k ilpailunjohtajille sekä
kenttävalvonnalle. Pelinopeuden seuraaminen on kilpailunjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä, samalla hän on
pelaajien apuna.

Pandemia on tuonut uusia haasteita
k ilpailujen järjestämiseen, noudate-

Kilpailuissa pelaajien ohjeistaminen
on kilpailunjohtajan (tuomarin) tehtä-

vä, ongelmatilanteessa soitetaan caddiemasterille, joka hoitaa viestin eteenpäin, tuloskorttiin tulee myös valvojan
ja kilpailunjohtajan numero.
Tehdään pelikesästä sellainen, että
Tammer-Golfiin on mukava tulla pelaamaan, olemme kaikki joskus pelanneet
sen ensimmäisen kerran.
Puheenjohtaja
Hannu Koskinen, hcp 11,8

Naistoimikunnan terveisiä
Naistoimikunta haluaa tarjota TG:n
naisjäsenille monipuolista toimintaa,
josta voivat hyötyä niin golfin tarjoamasta liikunnallisesta sosiaalisuudesta
kuin oman pelin tavoitteellisesta kehittämisestäkin kiinnostuneet. Pääpaino
tapahtumissa on ehdottomasti iloinen
yhdessäolo.

Olemme vuoden tauon jälkeen saaneet Tammer-Golfiin ladykapteenin,
jota tehtävää hoitaa Jenna Järvinen.
Hän on osallistunut aktiivisesti Pirkanmaan muiden seurojen ladykapteenien
toimintaan.
Viestimme toiminnasta TG:n naistoimikunnan sivuilla, kuukausittain lähetettävässä jäsenkirjeessä, Facebookissa
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ja Instagramissa klubitalon ilmoitustaulua unohtamatta.
Kerrothan meille toiveistasi, tahdomme tarjota ladyjamme kiinnostavaa toimintaa!
Toimikunnan puolesta
Seija Alanen
puheenjohtaja
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Markku Antikainen
johtaa senioreita
Senioritoimikunnan johtajan kapulanvaihto tapahtui tämän vuoden
alussa, kun pitkäaikainen puheenjohtaja Marjatta Välimaa luovutti
vetovastuun Markku Antikaiselle.
Aikaisempien vuosien tapaan senioritoimikunta järjestää muiden muassa
klubivierailuja, talkoita, k ilpailuja ja
seuraotteluja. Seuraottelujen joukkueiden kokoamisista vastaavat Markku Antikainen ja Esa Maaranen.

pelata kilpailun saman päivän iltana.
Lisätietoa senioreiden meiningeistä löytyy toimikunnan verkkosivuilla olevasta
tapahtumakalenterista, ilmoitustaululta ja seuran kilpailukalenterista sekä
uutiskirjeistä, jotka kannattaa lukea.

Toukokuussa Tammer-Golfin seniorit
vierailivat jo Lahden Takkulan kentällä
ja elokuussa on Aura-Golfin vierailun
vuoro. Maanantaisten viikkok ilpailujen uutena ominaisuutena on tällä kaudella, että työssäkäyvät seniorit voivat

Senioritoimikunnan sihteerinä on
Pertti Loponen ja tiedotuksesta vastaa
Esa Maaranen.
Antikaisen, Loposen ja Maarasen lisäksi senioritoimikunnan hallitukseen
k uuluvat R a ija Hei k k i nen, Ma r jat-

ta Koivisto, Juha-Pekka Niemenlehto,
Marja-Leena Pekkarinen, Teuvo Peltola ja Marjatta Välimaa. Toimikunnan
kaikille jäsenille voi antaa palautetta,
kertoa ideoita ja kysyä mieltä vaivaavista asioista. Puheenjohtaja Markku
Antikaisen yhteystiedot: 040-570 5556
ja markkuj.antikainen@gmail.com
Senioritoimikunta
Tiedotusvastaava Esa Maaranen

Holarit heti
kotisivuille
Tiedotustoimikunnan isoin ponnistus on kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvä TG-News, jonka parissa pakertavat Pekka Mikkonen ja Eeva
Tamminen.
Tiedotustoimikunta pyytää kaikilta
pelaajilta apuja päivittäisen uutisoinnin
parantamiseksi. Lyhyet viestit ja valokuvat esimerkiksi eri toureilla menestyneistä tai vaikkapa holarin tekijöistä
ovat tervetulleita ja ne on hyvä saada
heti kotisivuille.
Juttujen ei tarvitse olla pitkiä. Otetaan esimerkiksi holari: kuva griiniltä
tai samppanjalasin kanssa klubilta, lyhyt selvitys millä väylällä, millä mailal-

la, monesko holari. Sitten perään lyhyt
kommentti tyyliin: ”Rautaseiskan lyönti
osui nappiin, pallo pomppasi kerran ja
sukelsi kuppiin. 15 vuotta olen pelannut
ja nyt se holari tuli. Olipa mahtava juttu”, iloitsi Kaija Kulkunen.
Toivommek in kaik ilta jäseniltä ja
toimikunnilta ja aktiivisuuutta seuran
verkkosivujen elävöittämiseen. Kaikki
raportit kilpailuista, juhlista ja tapah-
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tumista, talkoista, holareista yms. ovat
tervetulleita.
Jutut ja kuvat lähetetään palvelupäällikkö Laura Hyönälle osoitteeseen
laura.hyona@tammer-golf.fi
Tiedotustoimikunta kiittää!
Pekka Mikkonen
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Tammer-Golf ry kumppanit

Jotain uutta auringon alla.
100 % VIHREÄ AURINKOSÄHKÖ ON HELPPO ILMASTOTEKO.

OLE EDELLÄKÄVIJÄ – tee Aurinkosähkö-sopimus!

sahkolaitos.fi/aurinkosahko

