Tarinagolf ry.
VARSINAINEN

KEVÄTKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.00
Läsnä 30 jäsentä ja 101 valtakirjaa
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiina Eskel-Mustonen avasi kokouksen
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola
Sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oili Mönkkönen ja Sari Hoffrén
Äänten laskijoiksi valittiin
Oili Mönkkönen ja Sari Hoffrén
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että
1) varsinainen kevätkokous jouduttiin viranomaisten antamien koronamääräysten ja
suositusten vuoksi poikkeusoloissa siirtämään huhti-toukokuulta säännöistä poiketen
syksyyn.
2) syksylle siirretty kokous oli kutsuttu, kohdan 3§ / 1 kohdassa mainittua poikkeusta
lukuun ottamatta, kokoon Tarinagolfin sääntöjen 10 §:n mukaisesti ilmoituksella Savon
Sanomissa 30.12.2020 (liite 2).
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Kokouksen työjärjestys
Vahvistettiin muutoksitta (liite 3).
5§ Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
Osmo Ruuska esitti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon
vuodelta 2019 (liitteet 4 ,5 ja 6).
6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä
Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. (liite 5.)
8§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 17.28

Vakuudeksi

Hannu Palsola
puheenjohtaja

Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu

Osmo Ruuska
sihteeri

Oili Mönkkönen

Sari Hoffrén

Liite 1 Osallistujaluettelo on pyydettäessä nähtävissä toimistossa
Liite 2 Ilmoitus Savon Sanomissa

Liite 3 Kokouksen työjärjestys

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN

KEVÄTKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö)
Äänten laskijat (2 hlö)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus
saattavat antaa aihetta.
7.

Kokouksen päättäminen.

Liite 4 Toimintakertomus

Tarinagolf ry.
Toimintakertomus 2019
Yleistä

Tarinagolf ry:n 37. toimintavuoden aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla edettiin strategian mukaisesti.
Kauden aikana panostettiin erityisesti uusien jäsenten hankintaan. Uusia jäseniä liittyi 306 ja jäseniä oli
vuoden lopussa kaikkiaan 2 333.
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Yhteensä

Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi JE Akatemia. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi
kertaa. Seuran varsinaiset vuosikokoukset pidettiin 13.5. ja 22.11.
Johtokunta
Tiina Eskel-Mustonen (puheenjohtaja), Jouni Puranen (vpj.), Sari Hoffren (naiskapteeni), Risto Hämäläinen
(mieskapteeni), Linda Haara (opiskelijatoiminta), Antti Mustonen (nuoriso- ja valmennustoiminta), Seppo
Kantosalo (senioritoiminta), Oili Mönkkönen (naistoiminta) ja Heikki Savolainen (perhetoiminta),
toiminnanjohtaja Osmo Ruuska toimi johtokunnan sihteerinä.
Kapteenit
Naiskapteenien päivään tammikuussa osallistui naistoimikunnan puheenjohtaja Oili Mönkkönen.
Mieskapteeni Risto Hämäläisen kesäkausi starttasi taas perinteisellä sääntökävelyllä naisille 14.6., jossa
riittikin paljon keskusteltavaa sääntöuudistusten tiimoilta runsaslukuisan osanottajamäärän kesken.

Seuran mestaruuskilpailut käytiin ensimmäistä kertaa kahtena eri viikonloppuna. 3.-4.8. mestaruudesta
mittelivät seniorit ja juniorit, jossa mieskapteeni sai kunnian toimia kilpailunjohtaja ja tuomarina.
Naiskapteeni osallistui kauden aikana naisten kisasunnuntaihin ja oli mukana myös muissa naisten
tapahtumissa.
Ryder-Kannusta taisteltiin 21. kerran Kontiolahdella Karelia golfin kentällä 8. syyskuuta, historiallisen
jännittävien vaiheiden jälkeen voittoa sai juhlia Tarina golfin joukkue pistein 18-15.
Sari Hoffrén valittiin jatkamaan Naiskapteenin tehtävässä seuran syyskokouksessa seuraavalle
kaksivuotiskaudelle (2020-2021)

Nuoriso- ja valmennustoiminta
Junioritoiminnassa on panostettu sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Suurin osa Tarinan nuorista on
tavallisia golfin harrastajia ja noin kahdeksankymmentä nuorta on ollut mukana leireillä ja noin 55 nuorta
ohjatussa toiminnassa. Kauden 2019 junioritoiminnassa mukana oli yksi ammattivalmentaja sekä viisi
vapaaehtoista koulutettua ohjaajaa. Opetusta ja ohjausta oli tarjolla ryhmästä ja tavoite tasosta riippuen 14 päivänä viikossa kaikille ikä- ja taito tasoille. Kilpajuniorit harjoittelivat aktiivisesti läpi vuoden Pro Janne
Eskolan ohjauksessa. Kilparyhmän harjoituksissa Jannen apuohjaajana oli Jukka Koivisto. Aloittelijoiden
ryhmää ohjasivat Jyrki Elo ja Erkki Puustinen. Harrasteryhmää ohjasi Antti Mustonen, joka järjesti
pelinomaisia harjoitteita ja Janne Eskola piti tekniikkapainotteisia harjoituksia. Lisäksi tänä vuonna oli uutena
ryhmänä tyttöryhmä, jota ohjasivat Emma Musakka, Linda Haara ja Hanna Tykkyläinen.
Kilpaurheilussa kaudella 2019 Tarinagolfin edustuspelaajat / juniorit voittivat 1 SM-kultaa ja kaksi SMhopeaa:
Tero Peltola (edustuspelaaja):
- E-Tour SM-lyöntipeli kulta
- E-Tourin kokonaisvoitto

Anton Roth (juniori):
- SM-lyöntipeli hopea
- SM-reikäpeli hopea

Lisäksi Tarinan juniorit menestyivät läpi vuoden eri toureilla erinomaisesti:
- Future Tour Itä P12, kokonaisrankingin voittaja Jiri Jyrkivaara
- Future Tour Itä T16, kokonaisrankingin voittaja Katariina Korhonen
Tarinassa järjestettiin JCT:n ja Futuren kilpailut vuonna 2019:
Tarinassa järjestettiin Future- ja JCT-tourien osakilpailut, joissa oli pelaamassa meidän omia junioreitamme.
Junioreiden vanhempia toimivat erinäköisissä talkoo tehtävissä kyseisissä kilpailuissa. Kiitoksia kaikille
talkoolaisille.
Joukkue SM-kisat:
Juniorijoukkueemme oli SM-kisoissa (alle 21v) sijalla 5. Lähellä oli, että juniori joukkue olisi päässyt taistelemaan
mitalleista.
Kaudella 2019 muissa tukitoiminteissa, kuten kilpailujärjestelyissä ja talkoissa, oli mukana lähes 30 aktiivista
vapaaehtoista. Lisäksi vanhemmat ja juniorit keräsivät varoja junioritoiminnalle mm. osallistumalla KSupermarket Herkkupadan talkoisiin, toimimalla forecaddieinä Kime4Kids tapahtumassa, sekä olemalla mukana
kahden junioritoimintaa tukevan kisan (Teho Sport Open sekä K-Supermarket Herkkupata Golf Open)
järjestelyissä. Yhtenä tukemismuotona otettiin jälleen osaa Golfliiton järjestämään 24h-golf tapahtumaan, jossa
juniorimme pelasivat itse itselleen tukia tekemällä par- tai parempia tuloksia. Tässä tapahtumassa oli myös

mukana muutama vanhempi tsemppaamassa junnuja pääsemään parhaaseen tulokseen. Tapahtumassa juniorit
ja vanhemmat kiersivät Uutta- ja Vanhaa Tarinaa yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tämä tapahtuma oli varmasti
junioriemme mieleen ja aiomme näin tehdä myös tulevana vuonna. Juniorit ja heidän vanhempansa huolehtivat
edellisvuosien tapaan Tarinan rangepallojen keräämisestä kesällä 2019. Lisäksi Golfin saloihin saatiin
tutustumaan Kups:in, Kalpan, Pallokissojen ja Siipe:n junioreita ja vanhempia.
Lauri Ruuska (Challenge Tour) edusti kaudella 2019 Tarinagolfia ammattilaisena.

Senioritoiminta
Senioritoiminta Tarinassa on vilkasta ja hyvätasoista. Golfharrastus on parasta ”lääkettä” kehon hyvinvoinnille.
Ulkoilu upeissa maisemissa, sosiaalinen kanssakäyminen ja uusiin pelikavereihin tutustuminen ym. on lisännyt
senioreiden liikunnallista ja sosiaalista aktiivisuutta.
Senioritoimikunta järjestää mielenkiintoisia tapahtumia, kilpailuja ja pelimatkoja kotimaassa ja ulkomaille.
Tarinan seniorit ovat mukana avustamassa kilpailuissa, forecadeinä, starttereina sekä, kevättalkoissa ja uusien
pelaajien kummikierroksilla.
Jäsenistö:
• Tarinalaisista seniorijäseniä (yli 50v) on noin 950 henkilöä
Viestintä:
• Senioreiden viestintäkanavina toimivat Tarinagolfin nettisivut (senioriosasto) ja
ajankohtaistiedotteet, sekä sähköposti ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli on
kasvanut.
Matkat:
• Kesäkauden avausmatka tehtiin 6.-9.5.2019 Pärnuun ja Saarenmaalle. Matkalle osallistui 40
senioria. Peli maistui ja mukavaa oli!
• Lähikenttien pelimatkat tehtiin Kartanogolfiin 29.8. ja Tahkolle 5.9. Molemmat matkat olivat
täynnä.
• Myöhäissyksyllä jatkettiin vielä pelikautta 26 innokkaan golfarin voimin Espanjassa golfia Almerian
auringon alla 6.-13.11.2019! Aurinko paistoi, hymy oli herkässä ja peli kulki!
Koulutus:
• Senioreille järjestettiin sääntökoulutus Seppo Kantosalon vetämänä 18.6.2019 Tarinan Klubilla.
Kilpailutoiminta:
• Senioriviikkokilpailut kisailtiin kuutena tiistaina, kuudessa sarjassa; sarjat M50-M60-M70 ja N50N60-N70
• Aluetour – kilpailut: Tarina seniorit osallistuivat aktiivisesti Itä-Suomen Alue-Tourin kisoihin
• ”Seniorit kesäyössä” pariscramblekisa pelattiin 13.6.2019, joka oli mukava tapahtuma suviyössä.
• Tarinan senioreiden mestaruuskilpailut pelattiin kaksipäiväisinä 3.-4.8.2019
• Kauden päättäjäiskilpailu ja palkintojen jako, kauden viikkokilpailuista oli torstaina 19.9.2019,
osallistujia oli täydet 50 senioria
Toimikunta:
• Seija Anttila, Sari Kantosalo, Vesa Laukkanen ja Seppo Kantosalo puheenjohtaja ja johtokunnan
jäsen

Naistoiminta
Tarinan naisten golfkausi käynnistettiin 11.4. Kylpylähotelli Rauhalahdessa pidetyllä avajaistapahtumalla, joka
tänä vuonna houkutteli paikalle yli sata naisgolfaria. Tilaisuudessa keskityttiin tuoreisiin golfin
sääntömuutoksiin kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtajan Jouni Purasen johdattelemana. Seuran
puheenjohtaja Tiina Eskel-Mustonen kertoi Golfliiton Pelaa 100 & Kierrä 20 -kampanjoista. Lisäksi
puheenvuoroja oli useilla yhteistyökumppaneillamme, kuten illan tilat ja tarjoilut tarjonneen Kylpylähotelli
Rauhalahden johtajalla Maarit Paunosella, ravintola Luckyn Kimberly Hoppesilla ja JEGolf Academyn Janne
Eskolalla. Paikalla olivat myös Niiralan Apteekki sekä Lierac -kosmetiikkasarjan edustajat kertomassa
tuotteistaan pienen pop up -myyntipisteen kanssa.
Toukokuussa käynnistyivät taas tuttuun tapaan JEGolf Academyn vetämät Naisten harkat.
Golfin uudistettuihin sääntöihin perehdyttiin käytännön esimerkkien avulla 14.6. Vanhan Tarinan kentällä
kapteenimme Risto Hämäläisen vetämässä sääntökävelyssä.
Kansallisen golfviikon päätteeksi 16.6. vietettiin naisten kesän päätapahtuma Naisten Lucky Sunday with Daily
Sports. Silloin 75 naista starttasi yhteislähtönä Uuden Tarinan hyväkuntoiselle kentälle ja kisasi rennolla
otteella, tutustui uusiin pelikavereihin ja ennen kaikkea piti hauskaa. Ravintola Lucky tarjosi kisaan osallistujille
lounaan ja naistoimikunta välipalat. Kunkin sarjan kolme parasta palkittiin Daily Sportsin lahjakortein. Myös
lukuisat paikalliset yritykset olivat tukeneet tapahtumaamme ja lahjoittaneet kisaan arvontapalkintoja. Päivän
kunniaksi KauppaTarinan Pete ilahdutti kisaajia hyvillä alennuksilla ja oli houkutellut paikalle myös Oakleyn
aurinkolasien edustajan. Myös Niiralan Apteekin myyntipisteellä aurinkotuotteet löysivät tiensä tarinalaisten
kasseihin ja bägeihin.
Heinäkuussa 18.7. oli vuorossa kahden kierroksen päivä, jolloin 19 urheaa naista pelasi helteisessä säässä
molemmat Tarinan kentät. Kierrosten välillä nautittiin klubiravintolassa naistoimikunnan kustantama lounas,
jonka kruunasi ravintola Luckyn tarjoama herkkujälkiruoka.
Elokuussa 9.8. pelattiin kolmen mailan iltakisa, johon osallistujilla sai putterin lisäksi olla mukana vain kaksi
vapaavalintaista mailaa. Tuloksista päätellen bägissä on joko aivan liikaa mailoja tai pelin suunnitteluun
kannattaisi ehkä muulloinkin kiinnittää hieman enemmän huomiota.
Naisten kesän viimeinen tapahtuma on perinteisesti pelimatka jollekin lähikentälle syyskuussa. Tänä vuonna
retkikohteena oli Kartanogolf, jonne ajeltiin Bussilla-yhtiön tilauskyydillä sunnuntaina 8.9. Haastavan, mutta
hauskan kierroksen ja maistuvan lounaan päätteeksi useampikin 27 retkeläisestä totesi, että vierailu Joroisiin
ei varmasti tule jäämään viimeiseksi.
Yllä olevia tapahtumia olivat järjestämässä kauden 2019 naistoimikuntalaiset: Tiina Eskel Mustonen, Sari
Hoffrén, Hanna Huuskonen, Sirpa Janhunen, Virpi Lappalainen, Oili Mönkkönen, Kaisa Paldanius ja Reetta
Sallinen.

Opiskelijatoiminta
Kaudella 2019 aloitti uusi opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnasta vastaava toimikunta, jonka
vetovastuussa oli Linda Haara. Toimikunnan tavoitteena on nuorten aikuisten ja opiskelijoiden innostaminen
lajin pariin ja heille suuntautuvan toiminnan esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja kilpailujen suunnittelu.
Vuonna 2019 järjestetyt tapahtumat kohdistuivat lähinnä opiskelijoihin. Toukokuussa järjestettiin Kuopion
kauppatieteiden ainejärjestön Preemion green card -kurssi, johon osallistui yhteensä 11 opiskelijaa eri aloilta.
Kurssi oli päivän mittainen intensiivikurssi, jossa tutustuttiin golfin perusteihin. Päivän päätteeksi jokainen
osallistuja sai green cardin.
Syksyn tapahtuma oli puolestaan syyskuussa jo kolmatta kertaa järjestetty Preemio Open -kilpailu, jonka

järjestämisestä olivat vastuussa Lindan lisäksi Preemiossa opiskelevat Okko Kräkin ja Antti Ruhanen. Kilpailun
16 osallistujaa koostuivat eri alojen ja vuosikurssien opiskelijoista, sekä muutamasta jo valmistuneesta.
Pelimuotona oli pareittain pelattava Pinehurst Foursome.

Kummitoiminta
Kaudella 2019 kummitoimintaa järjestettiin Tarinagolfissa vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden kummien avulla.
Kauden aikana pelattiin vain muutamia kummikierroksia.

Kilpailu- ja tasoitustoiminta
Kaudella 2019 järjestettiin Tarinan kahdella kentällä 53 avointa ja suljettua kilpailua. Kaikkiaan kilpailuihin
osallistui 2910 pelaajaa. Laskua edelliseen kauteen oli reilut 10%.
Kauden 2019 suosituimpia avoimia kilpailuja olivat tuttuun tapaan KIME 4 Kids Charity, Savon Sanomat Open,
Naisten Sunnuntai, Ravintola Malja Open ja K-Supermarket Herkkupata Open.
Parikilpailuista suosituimpia olivat scramblet Midnight Open, Mehiläinen Open ja Sandels Open.
Kilpailut, joissa ei ollut yhteistyökumppania saivat heikosti osallistujia. Myöskään uudet parikilpailut, joita
kokeiltiin, kiinnostus oli vähäinen.
Seuramestaruuksista pelattiin elokuussa kaksipäiväisinä, mutta tällä kertaa niin, että juniorit ja seniorit
pelasivat eri viikonloppuna kuin yleiset sarjat. Palaute tästä oli hyvä. Positiivinen huomio oli miesten sarjoihin
runsas halukkuus niin etteivät kaikki halukkaat sopineet mukaan (cut-raja).
Laten ammattilaisuran tukikilpailu järjestettiin heinäkuun lopulla.
Golfin säännöt muuttuivat 1.1.2019 alkaen. Tästä johtuen järjestimme sääntökoulutustilaisuuden helmikuun
lopulla. Osallistujia oli yli 50 ja heistä yli 20 suoritti seuratuomarikortin tilaisuuden päätteeksi.
Sääntöuudistuksen myötä Vanhan Tarinan 18 väylälle tuli mahdollisuus lisätä paikallissääntöön DZ alue
klubirakennuksen viereen.
Estealueiden merkitsemiseen tuli sääntöuudistuksessa uusia mahdollisuuksia. Tilannekartoitus tehtiin
loppukaudesta ja toimikunta tekee asiasta johtokunnalle ehdotuksen 2020.
Perhetoiminta
Perhetoimikunta on uusi tällä kaudella perustettu toimikunta. Tavoitteena on rakentaa perhelähtöistä kulttuuria
ja helpottaa perheiden mukaantuloa.
Kauden 2019 kohokohta oli ehdottomasti 8.9. Siilinjärven kunnan järjestämä perheliikuntapäivä, jonka suosio
yllätti positiivisesti. Seuraavalle kaudelle uusina palveluina on suunniteltu mm. lastenhoitopalveluja eri
muodoissaan, sekä sopivaa leikkipaikkaa.

Viestintätoiminta
Tarinan brändiuudistustoiminta jatkuu yhä ja viestintätoimikunta oli aktiivisesti mukana prosessissa.
Päätoimisena viestintäkanavina toimivat www.tarinagolf.fi –kotisivut sekä sosiaalinen media (Facebook ja
Instagram). Lisäksi jäsenistöä lähestyttiin uutiskirjein, jonka postitus hoidettiin toimistosta. Kauden 2019
jäsenlehti, TarinaGolfari julkaistiin kerran, tällä kertaa julkaisu tapahtui alkuvuodesta 2020. Mukana oli

pitkästä aikaa toimitustiimi, ja tiimi (Tiina Eskel-Mustonen, Pekka Laasonen, Hanna Eskel-Mäkelä, Reetta
Sallinen ja Osmo Ruuska) saikin kasattua laadukkaan ja sisällöltään monipuolisen jäsenlehden.

Jäsenet ja pelaaminen
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2333 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2147 ja junioreita 186.
Jäseniä liittyi vuoden aikana 233 ja jäsenrekisteristä poistettiin 262. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten
kokonaismäärä oli 50 307, joista Uuden Tarinan osuus oli 27 663 ja Vanhan Tarinan 22 644 kierrosta.
Vieraspelaajien määrä oli 4 824.
Vanha Tarina avattiin 12.5. ja suljettiin 6.10. ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 12.5. ja suljettiin 20.10.

Vuoden 2019 tarinalainen
Vuodesta 2014 lähtien on palkittu vuoden tarinalainen. Valinnan suorittavat vuorollaan eri tahot Tarinassa.
Valintavuorossa ovat olleet Tarinan toimiston väki (2014 Martti Pietikäinen) ja kenttähenkilökunta (2015 Ari
Kallio), Tarinan yrittäjät (2016 FC Tarzan), Naistoimikunta (2017 Kati Räsänen) ja Tarinagolf Oy:n hallitus (2018
Riitta Tuunainen).

Vuonna 2019 Tarinagolf ry:n johtokunta on saanut kunnian valita vuoden tarinalaisen
Palkinnon saajat ovat yli viisitoista vuotta opastaneet kaikkein pienimpiä tarinalaisia golfin
saloihin. Nämä kaksi ”oikeata pappaa” käyttävät pyyteettömästi omaa aikaansa tehdäkseen
kesämaanantaista ja talvilauantaista viikon kohokohtia lapsille.
Omalla iloisella esimerkillään he saavat kaikki lapset hyväntuulisesti oppimaan uutta.
Vuoden 2019 tarinalaisiksi valittiin pienimpien junioreiden ohjaajat Jyrki Elo ja Erkki Puustinen.
Talous
Varsinaisen toiminnan tulos -206.372,85 euroa. Tuottoja kertyi jäsenhankinnasta 207.870,00 euroa. Tilikaudelta
kertyi ylijäämää 1.498,15 euroa.
Johtokunta 18.3.2020

Liite 5 Tase ja tilinpäätös

Liite 6 Tilintarkastajien lausunto

