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TOIMINTAKERTOMUS TaLVI GOLF 2021
Yleistä

Golfkesä  2021  oli  toinen  vuosi,  jolloin  koronavirus  oli  seuranamme.  Ei  kuitenkaan  mitenkään 
merkittävästi kun ulkolajista kuitenkin puhutaan; ainoastaan sisällä tapahtuvat palkintojenjaot ym. 
aiheuttivat  poikkeusjärjestelyitä.  Toivottavasti  vuonna  2022  pääsisimme  vanhaan  normaaliin. 
Kaikki varmaan toivomme että taudit ja sodat loppuisivat mahdollisimman pian. 

Vuodesta 2021

Vuosi oli TaLVI golfin kahdestoista toimintavuosi.

Alkukevät  ja  kesä meni  harjoitellessa yhdessä ja  erikseen.  Kauden ensimmäinen kisa oli  ottelu 
Tampereen  Rakennusmestariyhdistystä  vastaan  6.  heinäkuuta  Tammer-golfin  kentällä. 
Alkutilanteena puolustimme viimevuotista voittoamme (181-163) ja kokonaisjohtoamme voitoissa 
5-4. Nyt oli siis kymmenes kohtaamisemme.

Liekö TRY:n pelaajien tasonnosto yllättänyt meidät housut kintuissa vai mikä oli syy, mutta nyt 
jäimme kyllä ”hopealle” pistein 192-180. Kilpailun tulokset liitteenä sivun lopussa.

Heinäkuussa  pelasimme  perinteisen  (lue:  toisen  kerran)  viinipullokisan  Nokia  River  Golfissa. 
Kilpailu pelataan parikisana (scramble), johon jokainen tuo viinipullon, takaisinpäin niitä vie vain 
muutama, ja suurin osa lähtee tyhjin käsin kotiin; tämä on siis kisa jossa ei pelata suu mutrussa.

”Mestikset”  pelattiin  sitten elokuun viimeisenä päivä Sastamalassa,  Lakeside Golfin pirunpelto-
kentällä. Johtuen muutamasta kaatosateisesta päivästä, kisaa jouduttiin siirtämään pidemmälle kuin 
oli  tarkoitus.  Keli  oli  sitten loistava,  mutta  siirrosta/kellonajasta  johtuen startissa oli  9 pelaajaa. 
Voittaja kuitenkin saatiin selville ja niinhän siinä kävi, että edellisen vuoden (2020) voittaja Repa 
Hurula ei malttanut luopua pokaalista ja vei sen uudestaan hyllyynsä, vaikka parempi puolisko oli 
kuulemma aamulla sanonut että ”älä tua sitä takasin”. Paras lyöntipelitulos oli jälleen kerran Jyrki 
Luomalla. Kaikki tulokset ohessa.

Syyskuun kolmas oli  sitten  vuorossa SuLVIn mestaruuskisat  Seinäjoella,  Ruuhikosken kentällä. 
Suomen  kenttäranking  sanoo  näin,  ”jos  Ruuhikoski  olisi  etelämpänä,  siitä  puhuttaisiin  paljon 
enemmän”. Jos Pohjanmaata pidetään aakeena laakeena,  niin tuonne se ei  sovi:  oli  kumpuja ja 
mäkiä,  ainakin  kirjoittajan  mielestä.  Tähän  omakustanteiseen  kisaan  osallistui  kerhomme  viisi 
jäsentä. Ja niin siinä kävi, että kärkemme Repa Hurula pb-kisassa otti kakkossijan hyvän kautensa 
päätteeksi. Hymyssä suin ajelimme porukalla kotiin Pirkanmaan Tilausliikenteen autolla tutun ja 
turvallisen kuskin kyydissä. Siis minun.
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Kauden päätöskisa pelattiin  Jämsässä,  Himos-Patalahti  Golfilla  18.9.  Edellinen voittaja  Siltasen 
Jukka oli sen verran kohtelias että puolustavana mestari hoiti etuoikeutetusti järjestelyt, ja jäi sitten 
itse pois antaen muille  mahdollisuuden voittaa.  No syyhän oli  enemmän kuin ”fordson major”. 
Kaikki mukana olleet seitsemän pelaajaa pääsivät kunnialla maaliin; pelimiehet erottuivat tälläkin 
kertaa.  Tulokset:

Juha From: 34 p

Jyrki Luoma: 33 p.

Pisin draivi: Juha From

Lähimmäs lippua: Jyrki Luoma

Näiden  herrojen  dominoinnin  jälkeen  muista  tuloksista  ei  kannata  spekuloida.  Olivat  kuin 
”myllylä ja dääli”.

Muita asioita

Golf-kerhoomme kuuluu 24 TaLVIn jäsentä,  joista  16  osallistui  vähintään  yhteen  tapahtumaan. 
Jäsenet maksoivat kausimaksun.

TaLVI ry tuki kerhoa 500€ vuonna 2021.

Vuonna 2022 jatkamme toimintaamme entisenlaisena. Toivottavasti kaikki ovat selvinneet talvesta, 
ja ovat innolla mukana TaLVI ry:n ja golfin toiminnassa.

Vanhoille ja toivottavasti uusille pelaajille vielä yhteystietoni

Matti Helminen

puh 040 350 0355

matti.helminen@hotmail.com 






