
Tarinagolf ry. 
 

V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S  
Tarinan Klubi, Siilinjärvi 9.5.2018, klo 19.00 
 
 
ESITYSLISTA 
 

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 2017  
 

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. 

 
  



 
 
 

 
  



 

Tarinagolf ry. 
 

Toimintakertomus 2017 
 
Yleistä 
 
Tarinagolf ry:n 35. toimintavuoden aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla edettiin strategian mukaisesti. Kauden 
aikana panostettiin erityisesti uusien jäsenten hankintaan. Uusia jäseniä liittyi 249 ja jäseniä oli vuoden lopussa 
kaikkiaan 2 205. 
 
Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen 
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi JE Akatemia. Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän 
kertaa. Seuran varsinaiset vuosikokoukset pidettiin 26.4. ja 28.11. 
  
Kapteenien toiminta 
 

• Ladykapteeni Tiina Eskel-Mustonen osallistui tammikuussa Helsingissä pidettyyn vuotuiseen 
Ladykapteenien kokoukseen yhdessä naistoimikunnan puheenjohtajan kanssa. 

•   

• Mieskapteeni Risto Hämäläinen otti osaa kahteen naistoimikunnan järjestämään sääntökävelyyn kentällä 
kertoen naisosallistujille paikan päällä erilaisia sääntötapauksia.   

•   

• Tarinagolfin kapteeni Risto Hämäläinen kuuluu valtakunnalliseen Kapteenien työryhmään ja Ladykapteeni 
toimii Itä-Suomen ladykapteenien strategiatyöryhmässä.  

•  

• Perinteinen Ryder-kannu pelattiin jo 20. kerran Kareliagolfia vastaan Vanhan Tarinan kentällä. Kapteenin 
johdolla kannu jäi Tarinaan ja voitto irtosi tuloksella 21,5 - 8,5. 
 
Nuoriso- ja valmennustoiminta  

•  
Junioritoiminnassa on panostettu sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Suurin osa Tarinan nuorista on 
tavallisia golfin harrastajia ja noin 80 nuorta on ollut mukana leireillä ja ohjatussa toiminnassa. Kauden 2017 
junioritoiminnassa mukana oli yksi ammattivalmentaja sekä viisi vapaaehtoista koulutettua ohjaajaa.  
 
Opetusta ja ohjausta oli tarjolla ryhmästä ja tavoitetasosta riippuen 1-4 päivänä viikossa kaikille ikä- ja 
taitotasoille. Kilpajuniorit harjoittelivat aktiivisesti läpi vuoden Pro Janne Eskolan ohjauksessa. Kilparyhmän 
harjoituksissa Jannen apuohjaajina olivat Risto Hämäläinen, (Golfliiton golfohjaajakoulutus taso 2) ja lisäksi 
auttavana ohjaajana toimi myös Janne Koivisto, joka on meidän entisiä kilpajunioreitamme. Aloittelijoiden 
ryhmää ohjasivat meidän kokeneimmat ohjaajat Jyrki Elo ja Erkki Puustinen. Harrasteryhmää arkipäivinä ohjasi 
Antti Mustonen (Golfliiton golfohjaajakoulutus taso 2). Viikonloppuisin Janne Eskola piti myös harrasteryhmälle 
tekniikkapainotteisia harjoituksia. 
 
Kilpaurheilussa kaudella 2017 Tarinagolfin edustuspelaajat voittivat kaksi SM-kultaa: 
  
Tero Peltola: 
- E-Tour SM-kultaa 
- E-Tourin kokonaisvoitto 
  
Lauri Ruuska:  
- SM-lyöntipeli kulta 
- Finnish Tour Rankingin 2. 
  



Lisäksi Tarinan juniorit menestyivät läpi vuoden eri toureilla erinomaisesti: 
- Future Tour Itä P12, kolme osakilpailuvoittoa, kokonaisrankingin voittaja Benjamin Korhonen 
- Future Tour Itä T12 osakilpailuvoittoja, Katariina Korhonen 
- Finnish Junior Challenge Tour rankingvoittaja sekä osakilpailuvoitto Mikko Tykkyläinen 
- Finnish Junior Challenge Tour osakilpailuvoitto Hanna Tykkyläinen 
  
Tarinassa järjestettiin Finnish Juonior Tourin kilpailu 2017: 
 
Tarinassa pelattiin kaudella 2017 Finnish Junior Tour 6. osakilpailu. Kilpailun järjestelyissä oli mukana 
talkoolaisina junioreidemme vanhempia, junioreita ja muita seuramme talkoolaisia. Kiitoksia avusta kaikille. 
Kilpailu oli tyttöjen sarjassa erittäin mielenkiintoinen aina loppuun asti, sillä ratkaisu meni aina jatkorei’lle. Tässä 
jännitysnäytelmässä oli mukana seuraamme viimeistä kertaa tyttöjen sarjassa kilpaillut Linda Haara, jota 
vastassa oli Krista Junkkari Koski-Golfista. Katsojia lähti mukavasti seuraamaan ensimmäistä jatkoreikää, jossa 
tämä jännitys näytelmä ratkesi. Onnittelut tästä loistavasta voitosta Lindalle ja kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin. 
  
Joukkue SM-kisat: Juniorijoukkueemme oli SM-kisoissa (alle 21v) sijalla 11.  
  
Kaudella 2017 muissa tukitoiminteissa, kuten kilpailujärjestelyissä ja talkoissa, oli mukana lähes 30 aktiivista 
vapaaehtoista. Vanhemmat ja juniorit keräsivät varoja junioritoiminnalle mm. osallistumalla K-Supermarket 
Herkkupadan talkoisiin, Auttamalla Autotalo Laakkosta erinäisissä tarjoilutilaisuuksissa, järjestämällä 
forecaddiet Kime4Kids tapahtumaan 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 tällä kertaa 
juniorimme pelasivat itse itselleen tukia tekemällä par- tai parempia tuloksia. Tässä tapahtumassa oli myös 
mukana muutama vanhempi tsemppaamassa junnuja pääsemään parhaaseen tulokseen. Juniorit ja vanhemmat 
kiersivät Uutta- ja Vanhaa Tarinaa yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tämä tapahtuma oli varmasti junioreimme mieleen 
ja aiomme näin tehdä myös tulevana vuonna.   
 
Golfliiton alaisista kilpailuista Tarinassa järjestettiin FJT:n ja Catmandoo Future Tourin kisat.  
 
Juniorit ja heidän vanhempansa huolehtivat edellisvuosien tapaan Tarinan rangepallojen keräämisestä kesän 
2017 aikana sekä Talvitarinan siivoamisesta viikoittain talven aikana. Lisäksi Golfin saloihin saatiin tutustumaan 
Kups:in, Kalpan, Pallokissojen ja Siipe:n junioreita ja vanhempia. 
  
Lauri Ruuska edusti kaudella 2017 Tarinagolfia ammattilaisena Finnish Tourilla (3. voittoa, kokonaisranking 2.), 
Nordic liigassa (Voitto Uppsala Open, kokonaisranking 22.) ja Challenge Tourilla. 
  



Senioritoiminta 

Yleistä: Senioritoiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Yhteistyötä tehostettiin kaikkien toimikuntien kanssa. Tavoitteena on ollut aktivoida seniorit innokkaammin 
mukaan virkistävään, liikunnalliseen ja sosiaaliseen toimintaan mukaan, hienon golfharrastuksen pariin.  
 
Seniorit ovat myös avustaneet muita toimikuntia toimimalla mm. starttereina, kummitoiminnassa ym. 

• Jäsenistö: Seniorijäseniä oli 950 henkilöä 

• Toimikunta: Kari Heikkinen, Viljo Hyvärinen, Sari Kantosalo ja Paavo Ruotsalainen. Toimikunta kokoontui 
5 kertaa. 

• Senioreiden kilpailutoiminta: Viikkokilpailuja oli 6 kpl, sarjat naiset 3 ja miehet 3 kpl. Kaikissa sarjoissa 
palkittiin 3 parasta. Osallistujia oli yhteensä 315 pelaajaa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 69 kierrosta. 
Upea suoritus. 

 
Kauden päättäjäiskisa oli 22.9. Palkinnot jaettiin 50-60-ja 70 V sarjoissa naisille ja miehille. 
Päättäjäiskisassa mukana oli 48 pelaajaa. Kisa oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja pelaajat olivat innolla mukana. 
 
SGS:n aluetourin kisassa oli 21 osallistujaa Tarinasta. Kisoja oli 3 kpl. Kartanogolf, Muuramegolf ja Tahko New 
Course. Tarinaan ei tullut merkittävää menestystä. 
 
Seniorimatkat: 

• Kevään matkalle Viroon, Niitväljään ja Pärnuun osallistui 44 pelaajaa. Varsinkin Parnu Bay Links kenttänä 
oli uusi ja upea kokemus. 

• Lähikenttien matkat tehtiin Kartanogolfiin (35 pelaajaa) ja Tahko Old Courselle (40 pelaajaa) 

• Sokerina pohjalla, golfmatka Sloveniaan; Kroatiaan ja Italiaan 14-18.10. Matka oli erittäin onnistunut. 
Mukana oli 28 matkalaista. 

 
Aktiivinen, sosiaalinen yhdessäolo, yleiskunnon ylläpitäminen ja pelitaidon kehittäminen on tullut 
Senioritoiminnan tavaksi. Toiminnassa on ollut paljon uusia osanottajia. Kiitokset kaikille osallistujille! Jatkossa 
toimintaa kehitetään entistä paremmaksi ja kiinnostavammaksi. 
 
 
Naistoiminta  
 
Tarinan naisten goflkausi 2017 avattiin huhtikuun lopussa. Illan ohjelmasta vastasivat Niiralan Apteekin 
kosmetologi, jonka aiheena oli mm. suojautuminen auringolta ja punkeilta golfkentällä ja Mehiläisen 
ravitsemusterapeutti, joka kertoi, miten ruokailla golfkierrosta ennen, sen aikana ja sen jälkeen.  Tarjoilusta 
vastasi Kylpylähotelli Rauhalahti ja tilaisuutta sponsoroi mainoksellaan myös Salon KP. 
 
Kapteeni Risto Hämäläinen piti kevään aikana kaksi kertaa sääntökertauksen kenttäolosuhteissa, mikä koettiin 
mukavana vaihteluna aitoine tilanne-esimerkkeineen.   
 
Kauniina aurinkoisena kesäkuun sunnuntaina 11.6. oli naisten golfkauden huipennus, Naisten YARA-sunnuntai 
with Daily Sports –tapahtuma, jonka sponsoreina olivat em. lisäksi Fressi alkulämppäreineen ja Mehiläinen 
jumppakuminauhoineen. Naistoimikunta tarjosi 78 osallistujalle ruokaisan salaattilounaan, sekä lasillisen 
kuohuviiniä mansikoiden kera. Saimme usealta yritykseltä upeita arvontapalkintoja jaettavaksemme 
kilpailupalkintojen lisäksi.  
 
Keskikesällä heinäkuussa oli tarjolla kahden kierroksen päivä, jolloin pelattiin kumpikin kenttä lounastaen 
kierrosten välillä. Päivä oli niin suosittu, etteivät kaikki halukkaat edes mahtuneet mukaan!  
 
Elokuisena arki-iltana järjestimme leikkimielisen narukisan, jossa jokainen osallistuja sai puotinarua saman 
verran metreissä, kuin hänen tasoituksensa oli. Narulla saattoi sitten korvata lyönnin mittaa, kunnes naru oli 
käytetty loppuun. Leppoisan illan voittaja oli Kati Räsänen, joka myöhemmin syksyllä palkittiin vuoden 



tarinalaisena. 
 
Loppukesän pelimatka tehtiin Revontuligolfiin Hankasalmelle. Bussillinen naisia pelasi auringonpaisteisella 
kentällä nauttien pelin jälkeen maittavan päivällisen. 
 
Ladyliigaa oli mahdollisuus pelata tänäkin kesänä: 13 naista pelasi tarvittavat kolme osakilpailua ja liigan voittaja 
oli Anna-Liisa Niskanen, joka palkittiin syyskuussa muiden palkintokorokkeelle päässeiden kanssa Tarinagolfin 
kauden päättäjäistilaisuudessa teatterilla.  
 
Seuranmestaruuskilpailuihin osallistui tänä vuonna vain 17 naista. Naisten mestaruuden voitti Emma Musakka. 
 
Syksyllä teimme naisjäsenille jo perinteisen sähköpostikyselyn saadaksemme palautetta kauden toiminnasta ja 
kehittääksemme tulevaa.  
 
Lokakuussa Piattaco järjesti Tarinan naisille ostoetuillan herkullisine tarjoiluineen. 
 
Kilpailu- ja tasoitustoiminta  
 
Kaudella 2017 järjestettiin Uuden- ja Vanhan Tarinan kentillä yli 60 avointa ja suljettua kilpailua. Kaikkiaan 
kilpailuihin osallistui n. 3000 pelaajaa, joista vieraspelaajia n.300.  
Keskiarvo n. 48 pelaajaa /kilpailu.  
 
Heinäkuussa pelattiin perinteinen Kime4Kids -kilpailu, jonka tuotto oli jälleen ennätyksellinen, 66800 € Yhteensä 
kahdeksan vuodet aikana rahaa on kerätty lähes neljäsataatuhatta euroa. Lahjoituskohteena oli Kuopion 
Mäntyrinteen perhetukikeskus, 
 
Marikan ja Laten ammattilaisuran tukikilpailu järjestettiin elokuun lopulla. 
 
Seuran reikäpelimestaruudet ratkottiin myös senioreiden kesken. 
 
Seuramestaruuksista pelattiin elokuussa. 
 
Varsinaisen kilpailukauden jälkeen järjestettiin vielä Kinkkukisa Herkkupata, joka oli perinteisesti täynnä. 
 
Viestintätoiminta 
 
Viestintä seurassamme noudatteli entisten vuosien kaavoja. Viestittiin yhdessä toimikuntien, toimiston sekä 
muun henkilökunnan ja yrittäjien kanssa nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisämausteena toimivat 
erilaiset videokoosteet kentänhoidosta sekä erilaisista tapauksista Tarinassa.  
  
Seuran jäsenlehti, TarinaGolfari, julkaistiin yhden kerran kauden päätteeksi. Viestintää kehitettiin seuran 
strategian mukaisesti tavoittamaksi sekä läpinäkyvämmäksi ja oikea-aikaisemmaksi. 
 
  



Jäsenet ja pelaaminen  
 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2205 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2048 ja junioreita 157.  Jäseniä 
liittyi vuoden aikana 249 ja jäsenrekisteristä poistettiin 214. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten 
kokonaismäärä oli 47 556, joista Uuden Tarinan osuus oli 25 481 ja Vanhan Tarinan 22 075 kierrosta. 
Vieraspelaajien määrä oli 4 871.  
Vanha Tarina avattiin 14.5. ja suljettiin 22.10. ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 14.5. ja suljettiin 22.10. 
 

Vuoden 2016 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). Kaudella 2016 valinnan suorittivat Tarinan yrittäjät; Ravintola Neliapilasta Kimberly Hoppes, 
Kauppatarinasta Pete Partanen sekä JE Akatemiasta Janne Eskola (FC Tarzan). 

 
Vuonna 2017 naistoimikunta on saanut kunnian valita vuoden tarinalaisen 
 
Naisten teemavuoden kunniaksi naistoimikunta valitsi vuoden tarinalaiseksi luonnollisestikin 
naisen.  
 
Valintaperustelut: 
Tämä kyseinen nainen oli haaveillut golfin aloittamisesta jo vuosia, mutta neljän alle 8-vuotiaan 
pienen lapsen äitinä se on ollut haasteellista ja siksi jäänyt, kunnes hän tänä keväänä (2017) sai 
perheeltään äitienpäivälahjaksi greencard-kurssin. Välittömästi kurssin suorittamisen jälkeen 
tämä innokas golfari ”nielaisi niin kutsutusti koukun” ja se oli menoa, kuten perheen mies asiaa 
kuvaa.  
 
Golf on toiminut loistavana vastapainona lapsiperheen arjelle. Erityisen huomionarvoista tässä 
on myös se, että nainen tekee samalla väitöskirjaansa. 
 

• Golfista on hetkessä tullut koko perheen laji: mies on jäänyt aamuvarhaisella hoitamaan 
lapsia, jotta nainen on päässyt golfkentälle.   

•  

• Rutiiniksi on kuulemma muodostunut jo sekin, että kun äiti tulee pelaamasta, lapset kysyvät, 
laskiko tasoitus! Eikä se tosiaankaan ole mikään ihme, sillä tämä nainen on pudottanut 
tasoitustaan kesäkuun alun 54:stä elokuun 22. päivään mennessä lukemaan 22,6 ollen samalla 
eniten tasoitustaan kauden aikana pudottanut nainen.  

•  

• Vuoden tarinalainen on - Kati Räsänen! 
 
 
 
Talous  
 
Varsinaisen toiminnan tulos – 189 928,50 euroa. Tuottoja kertyi jäsenhankinnasta 197 928,50 euroa. 
Tilikaudelta kertyi ylijäämää 10 433,23 euroa. 
 
Johtokunta 27.3.2018 

  



 

 
  



 
 

 


