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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Tarinagolfin kausi 2017 on ollut kai-
kin puolin menestys.  Jäsenmäärä, asia-
kastyytyväisyys, kierrosmäärät ja talous 
ovat kaikki kasvusuunnassa.

Golfareiden asiakastyytyväisyys 
Tarinassa huippuluokkaa
Pelaaja Ensin -kyselyn mukaan sekä 
Tarinan omien jäsenten, että vieraspe-
laajien asiakastyytyväisyys on korkealla 
tasolla. Nykyisin suositulla asiakaskoke-
musmittarilla (NPS Net Promoters Sco-
re) Tarinan osalta sekä vieraspalaaja-ar-
vio, että jäsenarvio on 56, jossa nousua 
on peräti 19 pistettä. Olemme nousseet 
kärkikastiin yhdessä kansainvälisten me-
diabrändien (KA* 53), automerkkien 
(KA 40) ja pankkien (KA 38) kanssa.  
(* KA= toimialan NPS-keskiarvo,  
Lähde IROResearch Oy)

Asiakastyytyväisyys näkyy erityisesti 
uusien alkavien pelaajien mielissä ja la-
jin kasvaneena innostuksena. Kuluneen 
kesän osittain huonot säätkään eivät ole 
estäneet huippukuntoisella kentällä gol-
fista nauttimista. Innokkaimmat pelaajat 
ovat täällä joka päivä. Yli 100 kierrosta 
pelaavien määrä kasvaa koko ajan.

Kaiken takana hyvätasoinen kenttä
Tarinan molemmat kentät ovat olleet 
huippuluokkaa. Kuopiosta etelään lä-
hes kaikilla kentillä kärsittiin keväällä 
jääpoltteesta tai lumihomeesta. Tarina 
ja Tahko saivat kentät nopeasti keväällä 

Tarinalle 
kuuluu hyvää

kuntoon – kesäviheriöille. Pitkä ja lu-
minen kevät oli tällä kertaa eduksi.

Taustalla ei ole pelkästään hyvä talvi 
vaan paljon myös osaamista ja oikea- 
aikaisuutta. Syksyn ja kevään aikana 
kentällä tehdään leikkaamisen lisäksi 
kymmeniä eri hoitotoimenpiteitä hei-
nän kasvattamiseksi; tapitetaan, holki-
tetaan, katetaan, pestään, suojataan jne. 
Näihin kaikkiin liittyy oleellisena osana 
oikea-aikaisuus. Tässä Tarinan henkilö-
kunta on kenttämestari Sallisen johdolla 
onnistunut viime vuosina erittäin hyvin.

Yhteistyökumppanit iso osa Tarinan 
toimintaa
Tarinassa on yli 70 mainos- ja kisa-
kumppania. Erityisesti nuoret yritykset 
ja yrittäjät ovat löytäneet Tarinasta hy-
vän kumppanin ja verkostoitumispaikan. 
Me olemme kasvaneet yhdeksi Suomen 
suurimmista golfkeskusmainostajista. 
Väylämainosten, parkkiruutujen, yritys-
kilpailujen ja latuhuollon osuus on liike-
vaihdostamme yhteensä jo yli 17%. Yh-
teistyökumppaneittemme  ansiosta jo-
kainen kausipelioikeudella pelaava sääs-
tää yli 300€ omasta vastikkeestaan.

Tarinagolf on Pohjois-Savon suurin 
urheiluseura ja yli miljoonan 
kilometrin liikuttaja
Meitä on nyt jo yli 2200 ja olemme ko-
ko Pohjois-Savon suurin urheiluseu-
ra. Jäsenmäärältään Tarinagolf on siis 

suurempi, kuin KalPa tai KuPS. Tarina 
huomioitiin myös Pohjois-Savon urhei-
lugaalassa vuoden liikuttajana Siilinjär-
vellä. Tarinan kentällä, laduilla ja Talvi-
tarinassa liikutaan vuosittain yli miljoo-
na kilometriä.

Perheet ovat löytäneet Tarinan
Vuoden tarinalaiseksi  naistoimikunta 
valitsi neljän pienen lapsen äidin  Kati 
Räsäsen, joka kesäkuun puolivälis-
sä suoritti äitienpäivälahjaksi saadun 
greencard -kurssin. Juhannuksena pe-
latun ensimmäisen kierroksen jälkeen 
Kati ehti pelata 30 kierrosta ja puolittaa 
tasoituksensa peräti 22,2. 

GreenCard- kurssilaisille tehdyn 
kyselyn mukaan 75% tulee Green-
Card-kurssille perheen, kaverin, työka-
verin tai työpaikan innostamana. Näistä 
peräti puolet tulee perheen piiristä. Tuo 
siis sinäkin kaverisi ja perheenjäsenesi 
ensi kesänä Tarinaan. Tutustumiskurssit 
jatkuvat ensi kesänäkin joka viikko. Mi-
ten olisi äitienpäivä- tai synttärilahjaksi 
green card -kurssi? Kokemuksesta voin 
sanoa, että toimii ;)

 

Terveisin
Osmo Ruuska
toimitusjohtaja
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mikä loistava kausi jälleen takana! Tarinalla on tarjota huippukuntoiset 
kentät ja hyvät palvelut, mikä onkin näkynyt asiakastyytyväisyyskyselyssä 
erittäin positiivisina tuloksina. Niin seuran kuin yhtiönkin talous on hyvällä 
mallilla ja toivottuja parannuksia on toteutettu ja toteutetaan resurssien sal-
limissa puitteissa. Hallitus ja johtokunta tarkastelivat Tarinan strategiaa ke-
sän alussa ja totesivat pienillä viilauksilla, että olemme hyvällä polulla me-
nossa eteenpäin. Yhteisöömme on mukava tulla ja se hyvä fiilis, mikä meillä 
vallitsee, on välittynyt myös jututtamilleni vieraspelaajalle. Hyvä näin! Me 
kaikki yhdessä teemme Tarinan. 

Olemme panostaneet uusien pelaajien houkuttelemiseksi lajin pariin, 
mistä hyvänä esimerkkinä on vuoden tarinalainen, Kati Räsänen, joka myös 
näin naisten valtakunnallisen teemavuoden puitteissa oli oiva valinta. Kan-
netaan kaikki kortemme kekoon tältä osin ja tuodaan ystäviä ja tuttuja mu-
kaan tutustumaan lajiin samalla saaden lajin aloituskynnystä madallettua. 
Kiitos tässä yhteydessä kaikille kummeille kesän toiminnasta! Itsekin kum-
mina kenttää kiertäneenä olen saanut pelkkää positiivista palautetta kum-
mitoiminnasta, joten kaikki innokkaat mukaan kummeiksi myös tulevana 
kesänä. 

Tarina on Pohjois-Savon suurin urheiluseura ja tänäkin vuonna lähes-
tymme 50 000 pelatun kierroksen rajapyykkiä. Olemme siis liikkuneet n. 
500 000 kilometriä kesän aikana. Vaikuttava kansanterveydellinen saavutus! 
Saimmekin hyvästä työstämme keväällä Urheilugaalassa Siilinjärven Vuo-
den liikuttaja -palkinnon. Kiitokset tästä! Olemme myös erittäin menesty-
nyt kilpaseura saavuttaen 49 EM- ja SM-mitalia tämän vuosikymmenen 
aikana. Kiitokset kaikille taustajoukoille!

Käytän tässä vielä tilaisuuttani hyväksi ja kiitän ja toivotan onnea Tarinan 
pitkäaikaiselle hallituksen puheenjohtaja Juha Korhoselle, hänen siirryt-
tyään Suomen Golfliiton toiminnanjohtajaksi. Onnea ja menestystä Juha!

En voi olla toistamatta sitä, että jokainen golffari on omalta osaltaan vai-
kuttamassa golfyhteisöömme, sillä mukavaan ja positiiviseen ilmapiiriin on 
mutkatonta tulla. Moikkaillaan, kun tavataan! Meidän Tarinaan on kiva 
tulla.

Yhteistyöterveisin,
Minna
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PÄÄKIRJOITUS

AJANVARAUS
Ajanvarauksessa caddiemastereina palvelee 

pääsääntöisesti Tarinan omia golfaavia opiskelijoita.

puh. 020 187 8700  |  ajanvaraus@tarinagolf.fi

TOIMISTO
(Jäsen- ja osakeasiat)

Toimistossa teitä palvelevat tänäkin vuonna 
Maarit Jokiniemi ja Riitta Tuunainen.

Riitta 020 187 8706
riitta.tuunainen@tarinagolf.fi

Maarit 020 187 8702
toimisto@tarinagolf.fi

Kausi on ohi ja me golfarit olem-
me mönkineet talviunillemme. Tun-
tuu, ettei tänä vuonna kesä oikein edes 
käynnistynytkään, saatikka se pelikau-
si. Piiitkälle venyi kesän tuleminen tänä 
vuonna ja epäonnisesti vielä kun sairas-
tuu juuri kauden alun kynnyksellä, niin 
kaudesta omalla kohdalla jäi tunne ettei 
sitä ollutkaan. Koko golfkautta ja kesää.

Kausi oli siis omalla kohdallani mel-
koisen erilainen. Tämä olisi ollut kym-
menes pelikauteni, oikein juhlakausi, 
mutta kohtalo päätti toisin. Oma kesä 
kului erilaisissa muissa kesäaktiviteet-
teissa ja eihän se nyt ihan luokatonta 
ollut sekään. Mutta olihan se harmi-
tus silti suuri, kun pelaamaan ei oikein 
päässyt. Hieman pelkäsin, että miten 
käy harrastamisen innon, jos kesä me-
nee vähillä pelaamisilla, mutta oma 
golfroihuni ei ainakaan tauosta kär-
sinyt. Ehkä jopa päinvastoin, sai vain 
vahvistusta, kun erossaolo rakkaasta 
harrastuksesta sitä vahvisteli. 

Toivoisinkin, että mahdollisimman 
moni vasta-alkaja, seuramme uusi jäsen 
ja myös seuramme konkarijäsenet, pää-
sisivät tuosta golfroihusta nauttimaan. 

Siitä tunteesta, kun nostat bägin auton 
peräkontista ja lataat sen kärryysi. Lyöt 
avauslyönnin (melko usein jonnekin 
muualle kuin väylälle), ja ajattelet että 
siellä se reilun neljän tunnin seikkailu 
edessä siintää. Ei huolta työpaikalle jää-
neestä kiireestä, vaan hetki kiirettömäs-
sä olotilassa yleensä vielä erinomaisessa 
seurassa. Peli voi kulkea tai olla kulke-
matta, silti sinne kentälle vain aina on 
tultava yhä uudestaan ja uudestaan. 

Siellä on ne monen monet hyvät tyy-
pit, ne jotka nostavat kättään vastaan-
tullessa ja kysyvät kuulumiset ja kerto-
vat samalla oman päivän saldonsa (siis 
kentällä). Ne, joihin on kentällä tutus-
tunut ja joiden kanssa yleensä pelaat 
ne kesän hauskimmat kierrokset. Niillä 
kerroilla, joiden aikana nauraminen al-
kaa koskea mahaan ja poskiin – yleen-
sä vaikkei peli kuljekaan. Näet aamu-
kasteen ja aamu-usvan kentällä ja näet 
kuinka sorsapoikueet kesän mittaan 
kasvavat isoiksi ja lentävät syksyn saa-
puessa pois. Pelaat aamukasteen kaste-
lemilla kengillä tai kesäsateen jälkeises-
sä auringon paisteessa, ukkosen uhates-
sa ja joskus jopa kaatosateessakin (ei se 

kovin kivaa tosin ole). Mikään ei sitä 
roihua sammuta. Joskus se laantuu ja 
joskus se roihuaa niin, että uhkaa sam-
muttaa kaiken muun, mutta siellä se on 
ja pysyy. Ja mikäpäs sen on antaa roihu-
ta, roihutkoon :)

Toivottavasti moni teistä sai tänä ke-
sänä omasta harrastuksestaan nauttia – 
näyttää ainakin, että kierroksia on tänä 
vuonna taas pelattu ennätyksellisen pal-
jon ja kentät olivat loistokkaassa kun-
nossa kiertäjiä vastaanottamassa. Uuden 
Tarinan bunkkerit fiilattiin syksyn aika-
na uuteen uskoon, joten onpa se varsin 
kiva jäädä taas odottelemaan seuraavaa 
kauden alkua. 

Tänä vuonna Tarinagolfarin julkaisua 
siirrettiin kokeellisesti näin syksyyn ja 
kauden lopulle. Halusimme kerätä leh-
teen enemmän tarinaa menneestä kau-
desta ja sen huippuhetkistä. Anna ih-
meessä palautetta, oliko tämä ilmesty-
misajankohta mielestäsi hyvä vai toivoi-
sitko että jatkossa toimitaan toisin. 

Terveisin, 
Tiina

Eroahditusta ja 
golfrakkautta
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Pelaaja ensin -kyselyn tulokset
PELAAJA ENSIN

Tervetuloa Tarinaan hiihtämään

Asiakastyytyväisyys Tarinassa 
huippuluokkaa
Pelaaja Ensin -kyselyn mukaan sekä Tarinan 
omien jäsenten, että vieraspelaajien asiakastyy-
tyväisyys on korkealla tasolla. Nykyisin suositulla 
asiakaskokemusmittarilla (NPS Net Promoters 
Score) Tarinan osalta sekä vieraspelaaja-arvio, 
että jäsenarvio on 56, jossa nousua on peräti 
19 pistettä. Olemme nousseet kärkikastiin 
yhdessä kansainvälisten mediabrändien (KA* 
53), automerkkien (KA 40) ja pankkien (KA 38) 
kanssa. (* KA= toimialan NPS-keskiarvo, Lähde 
IROResearch Oy)

Asiakaspalvelu korkealla tasolla ja 
kenttä huippukunnossa
Eri osa-alueita verrattaessa asiakaspalvelu saa 
kaikkein korkeimmat pisteet. Tarinan positiivi-
nen ilmapiiri luodaan yhdessä työntekijöiden 
ja asiakkaiden kanssa. Myös valvojatoiminta 
saa paljon kiitosta. Pelin sujuvuus on kehittynyt 
entisestään, jonka myös ”Mehiläisen valvojat” 
itse ovat todenneet – ”riittää kun on näkyvillä” 
niin se jo lisää pelin sujuvuutta. Myös opetustoi-
minta ja pro shop ovat korkealla tasolla.

Tarinan päätuote, kenttä oli asiakkaiden 
mielestä hyvässä kunnossa. Kulunut kesä ja 
etenkin kevät olivat ruohon kasvamisen osalta 

erittäin suotuisat. Taustalla ei ole pelkästään 
hyvä talvi vaan paljon myös osaamista ja 
oikea-aikaisuutta. Varsinaisen leikkuutoiminnan 
lisäksi syksyn ja kevään aikana kentällä tehdään 
kymmeniä eri hoitotoimenpiteitä heinän kasvun 
varmistamiseksi.

Eniten kehitettävää bunkkereissa, 
roskiksissa ja parkkiruuduissa
Kentän osalta tärkeimmäksi kehityskohteeksi 
nähtiin bunkkerit ja roskakorit. Vuosi sitten 
päätetty bunkkeriremontti tuli siis todelliseen 

tarpeeseen. Lisäksi kaikille tiiauspaikoille 
tuodaan kaudesta 2018 alkaen myös roskakorit. 
Myös parkkiruutuja tulisi suurentaa.

Vieraspelaajat arvostavat Tarina
Vieraamme pitivät kaikkein eniten Tarinan tun-
nelmasta ja eniten kehitettävää oli lähtöaikojen 
saatavuudessa sesonkiaikana ja harjoitusalueis-
sa. Tarina on vieraspelaajien mukaan Pelaaja 
Ensin -kyselyyn osallistuvista Suomen kentistä 
sijalla 12.

Pelaaja Ensin -asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Tarinan palvelut ovat korkealla tasolla verrattuna 
muilta Suomen golfkentiltä saatuihin arvioihin.

Katso tarkempi 
latukartta 

tarinagolf.fi
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VUODEN TARINALAINEN – KATI RÄSÄNEN

V uodesta 2014 lähtien  Tarinassa 
on nimetty Vuoden  tarinalainen. 
Valinnan suorittavat  vuorollaan 

eri tahot yhteisössämme. Valintavuo-
roissa ovat jo olleet Tarinan  toimiston 
väki, kenttähenkilökunta sekä  viime 
vuonna valinnan suorittivat Tari-
nan yrittäjät, klubiravintola Neliapila, 
KauppaTarina sekä JEGOLF Academy. 
Tänä vuonna, Golfliiton teemavuoden 
(Naiset ensin!) mukaisesti, valinnan te-
kivät Tarinan naistoimikuntalaiset. Lii-
ton teemanahan valtakunnallisesti tänä 
vuonna ovat olleet naiset ja naisgolfarit. 
Siksipä naistoimikuntakin valinnassaan 
päätyi naiskanditaattiin ja valinta osui, 
varsin perustellusti, tänä vuonna Kati 
Räsäseen. 

Kati on reilu kolmekymppinen, ny-
kyisin kuopiolainen, entinen siilinjär-
veläinen, perheen äiti. Hänen perhee-
seensä kuuluvat aviomies Juuson li-
säksi neljä lasta, Wilma 7, Wiljami 5, 
 Werneri 2 ja Weeti 1.

Kati kertoo käyneensä nuoruusvuosi-
naan muutaman kerran Tarinassa ran-
gella lyömässä palloa, vaikka perheessä 
tai tuttavapiirissä ei varsinaisia golfa-
reita ollutkaan. Alkusysäys harrastuk-
sen aloittamiselle tuli tänä vuonna, kun 
aviomies oli ostanut tulevalle vuoden 
tarinalaiselle äitienpäivälahjaksi green 
card -kurssin Pro Jannen Academyyn. 
Kurssille menoa Kati kertoo hieman 
jännittäneensä golfetikettien ja pukeu-
tumissääntöjen takia, mutta onneksi tuo 
jännitys oli ollut turhaa ja jo ensimmäi-
sen kurssipäivän jälkeen Kati kertoo ol-
leensa täynnä intoa. Green cardin Kati 
on siis suorittanut vasta tänä vuonna 

Vuoden tarinalainen –
Kati Räsänen
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VUODEN TARINALAINEN – KATI RÄSÄNEN

kesäkuun alussa ja ensimmäisen kier-
roksensa kiertänyt juhannuksen aikoi-
hin. Ensimmäisen kesän kierrosmää-
rä on “ihan kiva”, kolmisenkymmentä 
kierrosta. Tuossa määrässä kierroksia on 
jo tarjolla yhtä jos toista golfkokemusta, 
erilaisia pelikavereita sekä pelihetkiä. 

Ilmiselvää on, että perheen äiti on 
saanut tartutettua golfkuumeen myös 
muihin perheenjäseniin, aviomies on 
myös aloittanut golfin pelaamisen tä-
nä kesänä ja kaikki lapsetkin lukuun-
ottamatta kuopusta haluaisivat kuulem-
ma koko ajan rangelle mukaan. Ehkäpä 
näemmekin heitä sitten junnuharkoissa 
ja golfkerhossa tulevina kesinä.  

Kati kertoo, että neljän pienen lapsen 
kanssa heidän voisi olettaa elävän niitä 
kuuluisia ruuhkavuosia, mutta itse hän 
mieluummin puhuu ennemminkin tou-
huvuosista. Kuopuksen kanssa vietet-
ty äitiysloma loppui juuri ja sen jälkeen 
Kati on palaillut osittaisesti takaisin 
työelämään. Miehen vuorotyö sekä Ka-
tin tutkimusprojektin vapaa aikataulu 
on mahdollistanut paljon asioita hänen 
perheelleen, kuten esimerkiksi golfin 
pelaamisen.

“Golf uutena harrastuksena on tuo-
nutkin elämääni täysin uuden tavan 
viettää vapaa-aikaa. Kutsunkin golfia 
omaksi ”mindfullness” -harrastuksek-
seni, koska jo kotoa kentälle lähtiessä 
mieli on odottava ja keskittynyt. Nau-
tin keskittymisen ja rauhoittumisen 
tuomasta tunteesta ja viihdyn rangella 

ennen kierrosta ainakin yhden pallo-
sankollisen verran”, kertoo Kati tunte-
muksiaan golfista harrasteena. Kati on 
aiemmin pelannut pesäpalloa ja kertoo-
kin, että tämän harrastustaustansa takia 
ei osaisi lähteäkään pelaamaan ilman 
lämmittelyä. Kati kertoo myös huo-
manneensa kuinka laji on kokonaisuu-
dessaan imaissut mukaansa ja harjoi-
tusalueilla on kulunut aikaa aina vain 
enemmän ja enemmän. Lapsetkin ovat 
innostuneita ja hekin ovat päässeet si-
ten harjoittelemaan yhdessä Tarinan 
harjoitusalueilla. Kati on päässyt jo ko-
kemaan golfin monet puolet, hyvät ja 
huonot, ja hän toteaakin, että parasta 
golfissa onkin juuri peli omien korvien 
välissä.  Itsensä haastamisen hän kokee 
virkistävänä, koska yksikään kierros ei 
ole samanlainen. Kati kertoo myös ol-
leensa mukana kesän aikana muutamis-
sa naisten sunnuntain harjoituksissa ja 
osallistuneensa myös naistoimikunnan 
järjestämään leikkimieliseen narukisaan. 
Kilpailuvietin ollessa kova, jäi vielä osa 
vietistä tyydyttämättä ja intoa hänellä 
olisi ensi vuonna kokeilla esim. Scram-
ble-kisaa.

Vuoden tarinalaisuuden lisäksi Ka-
ti Räsänen palkittiin myös naistoimi-
kunnan kiertopalkintopatsaalla eniten 
tasoitustaan pudottaneena naispuolise-
na tarinalaisena. Katin tasoitushan on 
tällä hetkellä pikkuisen päälle 20, kun 
se kesäkuussa oli 54. Huikea suoritus 
tämäkin! Itse hän kertoo  tasoituksen 

tippumisesta kysyttäessä, että oli päät-
tänyt palauttaa jokaisen tuloskortin, 
jolloin pelaamiseen on tullut keskityt-
tyä kierroksen aikana. Myös aiemmalla 
pesäpalloharrastustaustalla sekä moni-
puolisella liikuntaharrastamisella lienee 
ollut tekemistä tasoituksen tippumi-
sen kanssa, varsinkin juuri avaukset ja 
rautamaila peli erityisesti tuntuvat toi-
mivan. 

Kati kertoo hurahtaneensa aikaisiin 
aamukierroksiin kentällä vallitsevan 
tunnelman takia. Hän luonnehtii tuota 
jopa huumaavaksi kokemukseksi aurin-
gon nousuineen, aamukasteineen sekä 
rauhallisine tunnelmineen. Toisaalta ai-
kaiset aamukierrokset ovat olleet myös 
heidän perhe-elämänsä kannalta juuri 
passeleita; kun aikaisin aloittaa, niin eh-
tii kotiin jo lounaalle. 

“Aion ehdottomasti jatkaa tätä har-
rastusta. Odotan uutta kautta innol-
la, koska paljon jäi hampaan koloon ja 
suoraan sanoen haluan kehittyä lajissa”, 
kertoo Kati kysyttäessä lajin harrasta-
misen jatkamisesta. Talven aikana hän 
aikoo tutustua Talvitarinan harjoittelu-
mahdollisuuksiin ja suunnitelmissa 
heillä on perheen yhteinen ulkomaan-
matka, jossa saattaisi päästä vaikka pe-
laamaan sen ensimmäisen vieraan ken-
tän.

Tarinan sijainti lähellä Kuopiota on 
mahdollistanut Katin ja hänen per-
heensä pelaamisen. Kentät olivat kau-
den aikana upeassa kunnossa ja hän ko-
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KATI RÄSÄNEN – VUODEN TARINALAINEN

Radio Kuopio 95,6
Hammaslääkärikeskus
Puijon Hammas

kee, että Tarina on riittävän iso jäsen-
määrään nähden, jolloin pelaamaan on 
päässyt hyvin eikä hän koe, etteikö olisi 
ikinä mahtunut pelaamaan niin halu-
tessaan. Kati heittää ilmoille kehitys-
ideana lapsiparkin tai Touhulan pien-
ten lasten vanhemmille, jotta näin ollen 
perheellisiäkin pelaajia saataisiin mah-
dollisesti jäseniksi lisää. 

“Golf on tosiaan minulle omaa aikaa 
omien ajatusten kanssa, mutta toisaal-
ta sitten nautin suunnattomasti uusien 
ihmisten tapaamisesta ja elämän tari-
noista. Missään muualla en ole voi-
nut tutustua harrastuksen lomassa niin 
eri-ikäisiin, eri sukupuolta oleviin ja 
erilaisiin ihmisiin kuin golfin parissa. 
Ja viimeisenä ja tärkeimpänä golfis-
ta olemme saaneet aviomiehen kans-
sa uuden yhteisen harrastuksen, jonka 
toivomme joskus olevan koko perheen 

harrastus” kertoo Kati harrastukses-
taan. Hän myös lähettää erityiskiitok-
set kesän peliseurasta kaikille, joiden 
kanssa hän on kesän aikana pelannut. 
Hän on ennakkoluulottomasti men-
nyt pelaamaan aiemmin tuntematto-
mien pelilähtöihin ja kokee, että hänet 
on otettu hyvin vastaan ja kertoo myös 
oppineensa jokaisella kierroksella jotain 
uutta. Toivomuksena hän esittääkin, 
että jatkossakin kaikki uudet pelaajat 
otettaisiin vastaan vähintään yhtä hyvin 
kuin hänet on otettu. Hän haluaa myös 
kiittää aviomiestään Juusoa upeasta ja 
antoisasta lahjasta uuden lajin pariin. 
Kiitokset hän lähettää myös naistoimi-
kunnalle ja Tarinan väelle kunnianosoi-
tuksesta vuoden tarinalaiseksi. Tästä on 
hyvä  jatkaa kohti uutta kautta vuoden 
tarinalaisena 2017!

 

Missään muualla en ole voinut tutustua harrastuksen 
lomassa niin eri-ikäisiin, eri sukupuolta oleviin ja 

erilaisiin ihmisiin kuin golfin parissa.

Kuopion
Työterveys ry
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KIME4KIDS

www.kime4kids.com

Pelasimme lapsille: 
2017: 66.800 €
2016: 64.500 €
2015: 63.440 €
2014: 53.400 €
2013: 50.650 €
2012: 44.700 €
2011: 41.300 €
2010: 36.100 €

Suuri
kiitos!
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NAISTOIMINTA

P itkän ja runsaslumisen talven jäl-
keen, kevään saapuessa tuskas-
tuttavan hitaasti, on hienoa pääs-

tä aloittamaan golfkesään virittäyty-
minen jo perinteeksi muodostuneessa 
naistoimikunnan järjestämässä kauden 
avajaistapahtumassa. 

Tänä kesänä mahtavat yhteistyö-
kumppanit Rauhalahti ja Niiralan 
Apteekki yhdessä Mehiläisen ja KP 
Hiustalon kanssa mahdollistivat ta-
pahtumalle hienot puitteet, herkulliset 
tarjoilut sekä paitsi kivat, myös tarpeel-
liset, kotiin viemiset. Tapahtumassa 
saatiin hyödyllistä tietoa golfarin ravit-

semuksesta sekä suojautumisesta au-
rinkoa ja hyönteisiä vastaan. Ei huono 
tapa viettää iltaa: kierroksia helpotta-
van tiedon ja vinkkien lisäksi tarjolla 
oli hyvää seuraa, pieniä herkkuja sekä 
mahdollisuus tutustua ammattilaisen 
valitsemiin aurinkosuojatuotteisiin. 

Kansallisen golfviikon päätteeksi 
järjestettävä naisten sunnuntain kisa, 
tänä vuonna YARAn ja Daily Sport-
sin sponsoroima, toimii matalan kyn-
nyksen reittinä kisaamista kokeile-
maan. Koska sarjoja on kolme eli koko 
hcp-skaalan verran, on myös tuoreem-
milla kilpailuhermoilla varustetuilla 

pelaajilla mahdollisuudet palkinnoil-
le pääsemiseen. Peten hyvinvarustel-
lun shopin ja Daily Sportsin vaatelah-
jakorttien lisäksi arvontapalkintopöy-
tä oli niin houkutteleva, että allekir-
joittanut melkein toivoi menestymät-
tömyyttä varsinaisessa kisassa. Poca, 
Kuopion näkökeskus, Pentik ja moni 
muu lahjoittivat naisille aina tarpeel-
lisia tavaroita ja Ravintolat Urban ja 
Panza sekä Kakkutaide ruumiinravin-
toa keittokirjan, illallislahjakortin tai 
herkkujen muodossa. Kisan leppoisa 
tunnelma viimeisteltiin herkullisen sa-
laattilounaan sekä mansikoiden ja kuo-

Herkullisen golfkesän 
resepti Tarinan naisten ja 
naistoimikunnan tapaan
Teksti: Nina Vartiainen
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NAISTOIMINTA

huviinin merkeissä. Naisten oma kisa on perinteisesti tunnelmaltaan lep-
poisa, ja laadukkaat erikoiskisapalkinnot pistävät kovemmankin kilpailijan 
yrittämään parastaan.

Naistoimikunta järjestää vuosittain naisten pelimatkan lähialueen ken-
tälle. Matkat ovat niin suosittuja, että bussi täyttyy parissa päivässä. Nais-
ten pelimatkalla pääsee tutustumaan paitsi mahdollisesti ennen pelaa-
mattomaan kenttään myös uusiin pelikavereihin. Pelimatkoilla bussissa 
ja kentällä raikuu iloinen nauru, ja kotiin palataan aina monta kokemusta 
rikkaampana, vaikkakin ehkä pari palloa kevyemmällä bagilla.

Vaikka on kiva käydä muualla, on aina mahtava palata kotiin. Tarinan 
kaksi kenttää mahdollistaa kiireisille golfareille, niin naisille kuin miehil-
lekin, mahdollisuuden kentän kiertämiseen muulloinkin kuin suosituim-
piin tiiausaikoihin. Työssäkäyville ja perheellisille sopii paitsi alkuillan ajat 
myös aikaiset aamut. Lisäksi kahdelta kentältä saa vaihtelua peliin – jos 
Vanhan Tarinan kapeat väylät ja kallistukset eivät istu omaan peliin, pää-
see Uuden Tarinan puolella käyttämään erilaista taktiikkaa – tai vain pe-
laamaan, nauttimaan kelistä, hyväkuntoisista kentistä, hyvästä seurasta, 
tyhjentämään ajatuksia ja lataamaan akkuja. 

Tarinan naisten oma Facebook-ryhmä Tarinan naiset toimii paitsi ma-
talan kynnyksen tiedotuskanavana myös vertaisviestintävälineenä. Hyvän 
kierroksen terveiset, peliseuran etsiminen ja löytäminen ja naistoimikun-
nan uutiset ovat saaneet uuden kanavan, johon toivotaan vielä lisää jäseniä 
mukaan.

Tarinan naisia on aina pikkujunioreista seniorisarjoihin asti. Seurames-
taruuskisoissa löytyy kisaajia kuudelta eri vuosikymmeneltä, mikä ker-
too paitsi lajin viehätyksestä myös hyvätasoisesta seuratoiminnasta. Tari-
naan on helppo tulla ja päästä osaksi lämmintä yhteisöä, osaksi juniori-, 
 seniori-  tai naistoimikuntien toimintaa. Siispä tervetuloa mukaan nais-
golfarit - Tarinassa tavataan!
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TARINAN KUMMITOIMINTA

Tarinan kummitoiminta

Oli kevät ja työpaikan liikuntailtapäi-
vä – saimme mahdollisuuden käydä 
tutustumassa pallojen lyöntiin ohja-
tusti Tarina Golfin harjoitusalueella. 
Kimmoke suorittaa golfin ajokortti oli 
saatu. Kesäkuussa ilmoittauduin Green 
Card -kurssille ja perusasioissa tuntui 
jo vyöryvän vastaan melkoinen paket-
ti uusia termejä, liikeratoja, perusteita 
– kokonaisuudessaan uuteen harras-
tukseen liittyviä asioita oli vähintään 
miljoona. Kortin suorittaminen sinänsä 
tuntui mukavalta, mutta ajatus kent-
täkierrokselle lähdöstä vähän hirvitti. 
Mietitytti, olisiko siellä pelkkänä tuk-
keena kokeneille konkareille, asiaan jo 
vihkiytyneille pelaajille.

Ilman Tarinan naisten organisoi-

maa ja hienosti lanseeraamaa kummi-
toimintaa, olisi itsensä kävelyttämi-
nen kumpuilevassa maastossa saat-
tanut jäädä hyvinkin lyhytaikaiseksi 
harrastukseksi. Sari Hoffren lupautui 
kummikierrokselle kanssani ja Riitta 
Tuunainen lähti myös mukaan neuvo-
maan kierroksen sujuvaa kulkua. Lyön-
nit menivät ”sinne ja tänne”, mutta jo-
kaisen vähänkin paremmin osuneen 
mailan heilautuksen he huomioivat ja 
kannustusta satoi. Sain monta detaljia 
lajitietämystä ja ennen kaikkea se kan-
nustava, humoristinen, aurinkoinen ote 
kummina toimimisesta ja uuden aloit-
telijan ohjeistuksesta, sai minut vakuut-
tuneeksi tämän liikuntaharrastuksen 
ja Tarinan kummitoiminnan mahta-
vuudesta. Sari-golfkummin sanoessa, 
”hiekkaa ja vettä ei ole” - ja että ”kier-

roksellaan on 18 mahdollisuutta hie-
noon avaukseen”. Hyvät neuvot jäivät 
mieleen.

Sain siippani myös lähtemään alkeis-
kurssille heinäkuun lopulla. Hän löy-
si miesten puolelta kummikierroksel-
le Pasasen Reijon. Pari kertaa he ovat 
käyneet kiertämässä Tarinan upeita 
maisemia – samanlaisia kannustavia 
neuvoja ja ohjeita on tullut kuin alle-
kirjoittaneellekin.

Kesän kääntyessä syksyyn – erityis-
kiitos myös toimistolle asioiden hoi-
tamisesta. 2211 tarinalaista ei voi olla 
väärässä - tämä on hyvä harrastus ja 
Tarinan kummitoiminta on parasta!

Tuula Pärnänen

Kummitoiminta rules
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L oppua kohti kääntyvä pelikausi on näin kesto-
tuupparin näkökulmasta ollut kaksijakoinen. Yh-
täältä kenttiemme huippukunto on tuottanut pal-

jon positiivisia kokemuksia ja toisaalta pienen ryhmän 
haluttomuus toimia Tarinassa sovittujen pelisääntöjen 
mukaan harmittaa.

Kentänhoito saa minulta täydet pisteet, samoin ken-
tänhoitohenkilöstö. Ystävälliset ja huomaavaiset kä-
denheilautukset osoittivat huomaavaisuutta pelaajia 
kohtaan ja informointi tulevista kentänhoitotoimista 
oli asianmukaista ja helposti saatavaa. Samaa kulttuu-
ria edustivat myös caddiemasterit, väyläkioskien ja ra-
vintolan henkilöstö ja myös Osmo Ruuska itse. ”Näy-
tä, että välität” tuntui mielestäni toteutuvan todella 
hyvin. Tunsin itseni osaksi Tarinan golfperhettä. Kiva 
tulla – kiva lähteä, kun vaan omassa tavoiteasetannassa 
muistaa, että peli on kuningas, sinä et.

Tarinassa on tehty päätös, jonka mukaan roskakore-
ja ja muita jätehuoltopisteitä on vähennetty ja resurssit 
on suunnattu tutkimustulostenkin viitoittamaan suun-
taan eli varsinaiseen kentänhoitoon. Tämä on ärsyttä-
nyt pientä, mutta näkyvää osaa, pelaajista. Asiaa tie-
dusteltuani kuulin, että tässä on ”matkittu” mm. Talin 
golfpyhättöä ja laskelmiin perustuen tehty tämä niuk-
kojen resurssien kohdentamisratkaisu. 

Kesän aikana, kun kauppojen banaanisato ja -tar-
jonta oli heppeimmillään, niiden kuoria alkoi ilmaan-
tua sinne tänne. Niitä oli jätetty lyöntipaikoille maa-
han lojumaan, juomatölkeille tarkoitettuihin koreihin 
sekä työnnetty tiille tarkoitettuihin kuppeihin. Toki 
myös muoviroskaa ja karkkipapereita jätetään samalla 
tavoin. Tarinan itsensä viesti pelaajille on luontoliik-
kujille tuttu: SEN VIET, MINKÄ TUOT. Kuulostaa 
yhteisölliseltä ja varsin helpolta ohjeelta varsinkin, kun 
golfia ei missään umpimetsässä palveluiden ulottumat-
tomissa pelata. Silti joillekin aivan liian hankala ohje.

Pienen pieni osa pelaajayhteisöstämme näytti otta-
neen päätösvallan itselleen toimia kuten haluavat. He 
ehkä ajattelivat, että kun kerran maksan tästä, voin 
luopua jätteistäni missä ja miten haluan. Osa meistä 

ihmisistä ärsyyntyy, kun he kokevat saavutetun edun 
vähentyneen tai poistuneen kokonaan. He ajattelevat, 
että mitä väliä sillä, jos MINÄ viskon banaanin kuoret 
tölkkikoriin tai työnnän tiikuppiin. Ajatellaan hetki 
yhdessä. Jos JOKAINEN alkaisi toimia, kuten MINÄ, 
mitä siitä seuraisi? Siitä seuraisi ampiaisia houkuttele-
va banaanilimpparintuoksuinen golfkenttä, jossa kuo-
ren kappaleet lojuisivat ympäriinsä, jolloin niihin myös 
liukastuttaisiin. Tämä toteutuisi, jos 2000 golffaria al-
kaisi ajatella kuten MINÄ. 

Ilmiö on nimeltään vapaamatkustajan ongelma. Ly-
hyesti se tarkoittaa ihmisen sovituista säännöistä poik-
keavaa itsekästä käytöstä tai tekoja, jonka seuraus-
kustannuksiin ihminen ei suoranaisesti osallistu, vaan 
ne koituvat koko yhteisölle. Tällöin jokainen – myös 
MINÄ – välillisesti joudun maksamaan niistä. Tari-
nagolfissa se voisi tarkoittaa joko kentänhoidollisten 
resurssien vähentymistä, pelikausimaksujen kohoamis-
ta tai molempia. Vapaamatkustajan ongelma esiin-
tyy usein esim. täyteen tulevalla parkkipaikalla, jolloin 
huolimaton pysäköijä täyttää kahta ruutua, griiniosu-
man saanut pelaaja unohtaa korjata alastulojäljen tai 
täydellisen osuman saanut pelaaja ei muista palauttaa 
lyömäänsä divotia paikoilleen. Valitettavasti kaikkia 
näitä on nähty.

Ehdotukseni koko yhteisölle on, että kunnioitetaan 
tehtyjä päätöksiä ja pelisääntöjä, kuten suurin osa tie-
tysti tekeekin. Jätetään myös valittamatta aina, kun 
joku epäkohta ponnahtaa silmiini. Käytetään olemas-
sa olevia palaute kanavia ja ollaan asiallisia, jos jotain 
huomautettavaa on. Kentälle viskattu banaaninkuori 
ei siis edusta kovin fiksua tapaa antaa palautetta. Me 
olemme alueen runsaslukuisin urheilu- ja liikuntaseu-
ra. Tuomalla itse iloa ja positiivisuutta yhteisöön, se 
ruokkii ja antaa energiaa kaikille muillekin. 

Hyvää syksyä,
Aki Miettinen
jäsen 480

Golfia 
banaanivaltiossa?

PIENI 
PALLO
TUHAT 

TARINAA!



Kentänhoitajan terveiset 
Portugalista
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T erve kaikille! Nimeni on Jukka Joki talo ja olen 
Tarinassa kentänhoitajana ja kulunut kausi oli 
kolmas täysimittainen työkausi kentänhoidon 

puolella. Olen todella kiinnostunut tästä alasta ja 
toivon eteneväni alalla vielä paljon eteenpäin. En-
simmäinen askel eteenpäin on tällä hetkellä käymä-
ni golfkentänhoitajan ammattitutkinto, jota suoritan 
etänä Kajaanin ammattikoulussa. Tavoitteeni on val-
mistua koulusta on nyt syksyllä, joka auttaa todella 
paljon uutta kentänhoitajaa työssään. Tietysti oma 
kuuden vuoden golfin pelaamistausta on ollut myös 
apuna työssäni. 

Tässä lyhyessä, vuoden mittaisessa, koulutuksessa 
oli mahdollista päästä myös käymään talven aika-
na työssäoppimassa ulkomailla, josta innostuin he-
ti, kun kuulin asiasta. Tavoitteenani oli oppia tästä 
koulusta niin paljon kuin mahdollista ja tällainen ul-
komaan komennusmahdollisuus oli once-in-a-life-
time kokemus. Luokaltamme innostuneita oli aluksi 
jopa neljä (luokalla seitsämän oppilasta), mutta mat-
karyhmämme kutistui kahteen henkilöön, minuun 
sekä Nivalan seudun golfkentänhoitaja Harri Sep-
päseen. Saimme päättää yhdessä työssäoppimismaan 
sekä matkan keston. Matkaan päätimme lähteä 
1.3.-26.3.2017 kohti Portugalia ja kahta eri kent-
tää siellä. Saimme itse varata itsellemme majoituk-
set, lennot, sekä auton vuokrauksen, joka oli todella 
tarpeellinen. Kajaanin ammattiopisto tuki meitä an-
tamalla matkalle avustusta, jolla saimme maksettua 
lennot, sekä melkein kokonaan majoitukset. Tämä 
todella auttoi melkoisesti, kun kyseessä oli suhteelli-
sen pitkä reissu. 

Työssäoppimisemme ensimmäiset 13 päivää vie-
timme Cascaissa, Quinta da Marinhan kentällä, 
joka sijaitsee Lissabonista n. 30 kilometriä länteen 
päin. Puistomainen kenttä oli 18-reikäinen ja paljon 
haastetta peliin toivat pienet greenien ympärysti-
lat sekä kentällä olevat runsaslukuiset hiekkaesteet. 
Kenttähenkilökuntaa oli töissä yhteensä 10. Kenttä-
mestari, seitsämän henkilöä kentällä, sekä kaksi me-
kaanikkoa.  

Toisella etelä-Portugalin Algarvessa sijaitseval-

KENTÄNHOITAJAN TERVEISET
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KENTÄNHOITAJAN TERVEISET

la kentällä vietimme loput kaksi viik-
koa reissustamme. Onyria Palmareksen 
kenttä oli Portugalin arvosteluissa yksi 
maan parhaita kenttiä ja suosittelen tätä 
27-reikäistä, hieman haastavaa, mutta 
tilavaa kenttää suomalaisille golfareille 
lämpimästi. Lagos paikkana oli hieman 
pienimpi ja rauhallisempi paikka kuin 
Cascais, mutta kenttä oli taas ihan eri 
luokassaan. Se oli tosi uusi ja kentälle 
normaalin 18-reiän lisäksi oli vasta ra-
kennettu 9-reikäinen linkskenttä me-
renrannalle, jossa pääsi oikeasti kokei-
lemaan ja testaamaan pelillisesti sekä 
kentänhoidollisesti uusia asioita, joita 
Suomessa ei ole mahdollista kokeilla. 

Kentänhoidollisesti asiat eivät eroa 
juuri millään tavalla Suomen ja Portu-
galin välillä, vaikka etelämmässä kentät 
ovatkin auki ympäri vuoden. Työaikam-
me oli ensimmäisellä kentällä 7-15.30 
ja jälkimmäisellä kentällä 6.30-16. 
Reissu kokonaisuutena oli todella mo-
nipuolinen, ei ehkä niin opettavainen 
mitä toivoin, mutta toisaalta olen Tari-
nassa jo ehtinyt oppia niin paljon, että 
aika lailla samoilla kuvioilla mentiin. 
Aion palata molemmille kentille vielä 
vierailulle vähintään pelaamisen mer-
keissä.

Syksyllä käynnistettiin Uuden Tarinan 
bunkkeriremontti, joka jatkuu keväällä, kun 
lumet ovat sulaneet.

Bunkkeriremontin suunnittelussa 
pääpaino oli pelattavuuden parantaminen. 
Suurimmat haasteet ovat liittyneet savesta 
ja sateista aiheutuvaan hiekan kovettumi-
seen. Lisäksi kahdenkymmenen vuoden 

aikana salaojat ovat osin tukkeutuneet. 
Remontin aikana liian jyrkät reunat loi-
vennettiin ja nurmetettiin saven valumisen 
estämiseksi erityisesti sateella. Lisäksi 
kaikki bunkkereiden salaojat kunnostettiin 
ja bunkkereien muotoilua muutoinkin uu-
sittiin. Lopuksi laitettiin suodatinkankaat ja 
uudet hiekat, joiden levitys jatkuu keväällä.

Bunkkeriremontti tuli tarpeeseen

Uuden Tarinan 14 väylän greenibunkkerin reunoja loivennettiin saven sekoittumisen 
ehkäisemiseksi. Reunus nurmetetaan keväällä.

Osin tukkeutuneet salaojat kaivettiin esiin ja tarvittaessa myös uusittiin kokonaan.

Kuluneita ajoramppeja täytettiin siirtonurmella.
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KAPTEENIEN PALSTA

K esä tuli, kesä meni, vai tuliko 
se ollenkaan… No joka ta-
pauksessa pelikausi 2017 

alkaa olla paketissa tätä 
kirjoittaessa. Suomalai-
sessa golfissa muutok-
sen tuulet ovat puhalta-
neet voimakkaammin kuin 
koskaan. Pelaajakäyttäyty-
minen muuttuu ja myös suo-
migolfin päättävissä elimissä on 
tapahtunut paljon muutoksia. 
Puheenjohtajaksi valittiin kaik-
kien yllätykseksi Hanna Hartikai-
nen ja eikä siinä vielä kaikki. Golf - 
liiton toiminnanjohtajan valin-
nasta tuli oikea täyspotti meille, 
kun kenttäyhtiömme hallituk-
sen puheenjohtaja Juha Korho-
nen otti vastaan suuret saappaat. It-
se sain siis hypätä seuramme kapteenin 
rooliin mielenkiintoisissa asetelmissa.

Keväällä kantautui hyviä uutisia kenttämesta-
ri Pasilta, lumen alla näytti hyvältä kentän talveh-
timisen suhteen. Ja ei Pasi väärässä ollut, olemme 
saaneet nauttia upeasta golf ”kesästä” kentän kun-
non puolesta. Siitä kiitos kenttähenkilökunnalle ja 
toki unohtamatta suotuisaa talvea. Näillä leveyspii-
reillä kun ei voi olla korostamatta talven merkitystä 
osana kentän kuntoa.

Kapteenin näkökulmasta kausi on ollut onnis-
tunut. Keväällä päätimme, että otamme entistä lä-
pinäkyvämmän linjan viestinnässä ja mielestäni 
olemme onnistuneet siinä hienosti. Mm. Osmon 
ansiokkaasti leikkaamat videot, joita olemme jul-
kaisseet pääsääntöisesti Facebookissa, ovat saa-
neet laajempaakin huomiota ja kehuja suomalaises-
sa golfyhteisössä. Jäsenmäärä on lähtenyt nousuun 
taas muutaman laskukauden jälkeen. 

Alkusyksystä Tarinassa pelattiin perinteikäs seu-
raottelu 20. kerran Kareliagolfia vastaan Vanhan 
Tarinan kentällä. Pokaali jäi toissavuoden tappion 
jälkeen taas Tarinaan murskavoittopisteillä 21,5-
8,5 . 

Nyt syksyn tullen on hyvä ottaa pieni tauko rak-
kaasta lajistamme. Itse olen kuitenkin sen verran 
golfaddikti, että eiköhän viimeistään joulukuussa 
minut jo tapaa Talvitarinasta hinkkaamasta lyöntiä.

Kapteenien palsta

M uutama sana tähän 
perään myös lady-
kapteeniltanne. Toi-

nen kauteni käynnistyi jo heti 
tammikuussa Ladykapteeni-
päivillä Helsingissä. Olimme 
mukana naistoimikunnan pu-
heenjohtaja-Pauliinan kans-
sa hakemassa hyvää pöhinää 
kesäksi myös meille Tarinaan. 
Mukaan saikin monia hyviä 
uusia ideoita ja vinkkejä mui-
den seurojen kapteeneilta ja 
naistoimikuntalaisilta. 

Hyvällä pöhinällä höystetty naisten kauden avaustapahtuma vie-
tettiin tänä vuonna terveysaiheisten luentojen ja naisenergian voi-
min. Vaikka kausi avattiinkin huippukuntoisilla kentillämme ihan 
ajallaan, niin tänä vuonna oikean kesän tuloa sai odotella ja odo-
tella. Planeetat tosin olivat Naisten sunnuntaina kesäkuun alussa 
kohdillaan, sillä saimme todella upean sään vuosittaiseen tapah-
tumapäiväämme. Tänä vuonnahan Golfliiton teemana oli “Naiset 
ensin” ja sitä olemme omalta osaltamme naistoimikuntana tuoneet 
esille myös Tarinassa. Naisten sunnuntaihin oli siis panostettu ja 
saadun palautteen perusteella voinee arvioida, että tapahtuma oli 
suksee! 

Avasin oman kauteni tuolloin Naisten sunnuntaina ja siihenpä 
se osaltani sitten jäikin. Sairastuin juhannuksen tienoilla ja loppu-
kausi menikin toipuessa ja parannellessa. Varsin vähän olen siis ol-
lut tänä kautena kapteenina näkyvillä, olen koettanut vastavuoroi-
sesti panostaa taustatyöhön luodakseni yhdessä naistoimikunnan ja 
Tarinan johtokunnankin kanssa olosuhteet naisjäsenillemme otol-
lisiksi. Ja toki on työtä tehty myös koko golfyhteisön hyväksi, ei tä-
mä yhteisöllisyys synny muuten kuin yhdessä tekemällä :) 

Muistattehan ladyt, että Facebookissa on naisille oma ryhmä, 
Naisten Tarina. Liittymällä mukaan ryhmään kuulet ensimmäise-
nä tapahtumista ja varsinkin naisille suunnatuista jäsenasioista ja 
voitpa siellä etsiä vaikka peliseuraakin, jos esim. Tarinassa toimivan 
kummitoiminnan kautta et sitä ole vielä löytänyt. Ja vinkkivinkki 
- tammikuussa muuten Golfjoogataan Rauhalahden Kylpylähotel-
lilla. Jos et vielä ole ilmoittautunut mukaan, niin tee se nyt. Ja ota 
mukaan myös miehesi tai ystäväsi, tämä ei siis ole vain naisille tar-
koitettu kurssi! Kyllä on paikat vetreinä kun seuraavan kerran drai-
veria bägistä ensi keväänä kaivat :)

Kiitos mukavasti sujuneesta kaudesta ja liikunnallista talven aikaa 
kaikille.

toivotellen kapteenit 
Risto ja Tiina
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TULOSSA KAUDELLA 2018

Klubiharkat 
• sunnuntaisin klo 18.00-19.30 huhtikuusta alkaen, seuraa 

ilmoittelua aloitusajankohdasta nettisivuilla ja Facebookissa

• klubiharkat on suunnattu greencard-kurssilta tuleville uusille 
jäsenille

• 2016-2018 Tarinassa greencard-kurssin suorittaneille klubi- tai 
kausipelioikeuden ostaneille harjoitukset sisältyvät pelimaksuun

• muille harjoitukset maksavat 20€/kerta

Klinikat 
• sunnuntai-iltaisin heti klubiharkkojen jälkeen 19.30 - 21.00

• toukokuu-elokuu 

• klinikat ovat jatkoa talvella Talvitarinassa pidetyille klinikoille, 
mutta niihin voi osallistua, vaikket olisikaan talvella harjoitellut

• hinta 20 €

• näissä treeneissä saat henkilökohtaisempaa valmennusta

Tutustumisillat 
• joka torstai klo 19 alkaen kesä-elokuussa
• avoin kaikille ja ilmainen
• välineet saa Tarinasta, riittää kun tulet paikalle

Kummitoiminta
Tulevallakin kaudella Tarinassa on uusien ja aloittelevien golfarei-
den apuna kummeja. Kesän kummitoimintaa Tarinassa tukee Mehi-
läinen ja sitä organisoi Sari Hoffrén. Jos siis kaipaat pelikaveria tai 
muuten vinkkejä ja apuja golfin parissa, ota yhteyttä Sariin.  
Hän joko itse auttaa tai ohjaa sinut toisen kummin luo. 

Tulossa kaudella 2018
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ILMAISET
TUTUSTUMISILLAT

TARINAGOLFINTIE 19, 71800 SIILINJÄRVI
Lisätietoja:  Tarinagolf ajanvaraus puh. 020 187 8700 tai 
JE Golf Academy Janne Eskola puh. 050 599 1992

PIENI PALLO, TUHAT TARINAA

TARINAGOLFISSA JOKA TORSTAI-ILTA

klo 19.00 -20.30
• 1½ tunnin ilmainen tutustuminen golfiin 

sisältäen välineet, pallot, opetuksen, lyönti- ja pelidemot 
sekä puttikisan palkintoineen

• Ilmoittaudu etukäteen, sillä paikkoja on rajoitetusti!

W W W. TA R I N AG O L F. F I / T U T U S T U M I S I L L AT 
TA I  A J A N VA R AU S  P U H .  020 187 8700

Tule sinäkin kokeilemaan.
Tervetuloa!

KOKO

KESÄN!

WWW.TARINAGOLF.FI  



The Open. Kuhinaa St. Andrewsin Old Coursen väylien ympärillä riittää. Golfin vaikein lyönti on se mitä eniten pelkäät ja  varot. 
Erilaisilla ajatustekniikoilla ja rutiineilla pystymme sulkemaan sisäiset- ja ulkoiset häiriötekijät pois. 

Siten pystyt reagoimaan  paremmin kohteeseen ja olosuhteisiin

JEGOLF

JEGOLF ACADEMY – WWW.JEGOLF.FI
Sivustolta löytyy laaja palveluvalikoima ja 

opettajaesittelyt

Joka ihteensä uskoo 
se taitonsa tuploo

T ervehdys kaikille uusille ja koke-
neemmille pelaajille. Kaudesta 
toiseen parhaana motivaattorina 

toimivat haaveet ja rakkaus peliin. Pi-
detään peli keskiössä ja edetään sen eh-
doilla. Isot kiitokset kaikille harjoituk-
sissa käyneille pelaajille ja yhteistyössä 
toimiville henkilöille.

RUTIINIT
Voimme jakaa yksittäisen lyöntisuo-
rituksen kolmeen eri vaiheeseen/huo-
neeseen. Jaottelu auttaa sinua pysy-
mään rutiineissa ja ohjaat helpommin 
 ajatuksiesi kulkua. Kun sinua alkaa jän-
nittämään tai peli lähtee laukalle, niin 
rauhoitu ja etene rutiinien mukaisesti. 
Tässä pieni raapaisu aiheesta, harjoituk-
sissa perehdytään asiaan syvemmin.

THINK ROOM: SUUNNITTELE
1. Mihin mennään? – ”Pelaa shakkia”
2. Tähtäys! ”Tikanheitto – napakymppi” 
3. Keskittyminen: näe – tunne – luota

HERO ROOM: REAGOI
1. Hyvän suorituksen jälkeen nauti ja fiilistele. Ilo on muistiliimaa. 
2. Huonommat suoritukset – mestarin tikapuut: ota oppi, unohda ja 

jatka matkaa! Löydä mielenrauha ja tyyneys.
3. Kehonkieli, ole oma itsesi

PLAY ROOM: ANNA PALAA
1. Hengitysharjoitteella tyhjennä ja rauhoita mielesi – ”mittarit nollille”
2. Astu pelialueelle – sitoutuminen ja itseluottamus
3. Tietoinen ajatus osuman ja kohteen välillä / rytmissä laske 1-2-3
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GOLFPELIN HENKI

Muista urheilumuodoista poiketen 
golfia pelataan suurimman osan aikaa 
ilman tuomarin valvontaa. Peli perus-
tuu pelaajan tinkimättömään sääntöjen 
noudattamiseen ja toisten pelaajien huo-
mioon ottamiseen. Pelaajien hyvä käytös, 
kohteliaat tavat ja hyvä urheiluhengen 
mukainen toiminta ohjaavat pelaajia 
myös kilpailutilanteessa. Näistä teki-
jöistä koostuu golfpelin henki.

GOLFIN ETIKETTI
• Huolehdi kanssapelaajiesi 

turvallisuudesta ja lyöntirauhasta.
• Pidä huoli kentästä. Jätä se 

parempaan kuntoon takaasi tuleville.
• Säilytä pelirytmi ja NAUTI.

GOLFIN SÄÄNNÖT 
Joskus säännöt tuntuvat monimutkai-
silta ja tilanteet vaihtuvat alati. Tässä 
muutama perusajatus ohjaamaan sään-
töjen tulkintaa.

• Pelaa pallo sieltä mistä löydät sen. 
• Pelaa kenttä sellaisena kuin  

löydät sen.
• Jos edellä olevat eivät ole 

mahdollisia, toimi mikä on 
reilua tilanteessa (hyöty/
rangaistusnäkökulma). Sääntöjen 
pikaoppaasta yleensä löytyy nopeasti 
ratkaisu tilanteeseen.

Golf
PELAAMINEN =  
LYÖNNIT OVAT REAKTIOTA  
KOHTEESEEN JA OLOSUHTEISIIN

PRO TIPS – HARRASTAJA
Tyylipisteitä ei edelleenkään jaeta lajissamme. IT´S ALL ABOUT 
BALL FLIGHT. On erilaisia tyylejä, ei ole oikeaa eikä väärää. Löy-
dä tyylisi ja nosta taitotasosi siinä korkealle. Lajitekniikoiden op-
piminen lisää pelin nautintoa ja tuo mukavuutta kentällä itsellesi ja 
 kavereillesi :) Yhdessä voimme kerrata lajin perusteet ja  kartoittaa 
pelisi  vahvuudet, joista haluat pitää kiinni. Samalla otetaan ne peli-
si heikkoudet työpöydälle, joita haluamme suunnitelmallisesti kehittää. 
Näin saat harjoittelusta mielekkäämpää ja oikeisiin asioihin keskitty-
misellä saat treenaukseen tehokkuutta. Vaihtoehtoina yksityisopetus tai 
 ryhmäopetus.

PRO TIPS – PELAAJA
Mielenrauha ja asenne auttavat kentällä selviytymään pelin tuomista 
haasteista. Tässä esimerkki yhdenlaisesta peliraamatusta:

• Mikään ei häiritse minua tänään.
• Hyväksyn vinot lyöntini.
• Jos en osu alueeseen, se on ihan ok. Lähipeli laastaroi.
• Olen ylpeä tämän päivän asenteestani.
• Tänään en pelkää ja varo. Rohkaisen ja kannustan itseäni.

ALKEISKURSSIT 2018 
Alkeiskurssi on ehdottomasti paras tapa aloittaa golf. 
Kurssi sisältää Green Cardin suorittamisen.

• Käymme kurssilla läpi tärkeimmät perusteet eri lyönneistä. Saat myös 
hyvät muistisäännöt ja läksyt omatoimiseen harjoitteluun. 

• Kurssille tultaessa sinulle ei tarvitse olla vielä mitään omia varusteita. 
Opastan mitä ja millaisia varusteita aloitteleva golfari tarvitsee. 
Kurssimaksuun sisältyy sopivat varusteet kurssin ajaksi, pallot ja 
opetusmateriaali.

• Opit etenemään kentällä turvallisesti, reippaasti ja kenttää kunnossa 
pitäen. Kurssin jälkeen pärjäät muiden pelaajien mukana kentällä.

• Käymme läpi sääntöjä pelin etenemiseen liittyen.
• Käytämme runsaasti aikaa kentällä pelaamiseen. Teorialuennot 

tapahtuvat käytännön kautta, tekemisen kautta edetään. Golfissa 
kädet ovat viisaammat kuin pää ikinä :).

• Tuomme ymmärrystä pelin luonteesta ja pelaajan asenteesta.  
Näin pääset heti nauttimaan omasta/kavereiden pelistä ja sinulla 
tulee olemaan hauskaa :)

• Kurssi soveltuu kaikille ikäryhmille ja sukupuolille. 
• Kurssilla mukana apuopettajia.

Toukokuu–elokuu (viikottain) MA-TI 18.00–21.00 ja KE 17.30–21.00
Syyskuu–huhtikuu (kysynnän mukaan)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
PGA PRO Janne Eskola
050 599 1992
janne.eskola@jegolf.fi
WWW.JEGOLF.FI

TÄYDENPALVELUN KOLARIKORJAAMO,
AUTOMAALAUS, TUULILASIN VAIHTO JA KORJAUS, 

ILMASTOINTIHUOLTO JA VAHINKOTARKASTUS

Likolammentie 4
70460 Kuopio
017 261 8252,
050 552 0310

Kolarikorjaamo
Pentikäinen
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GOLFIN ALOITTAMINEN
Golfharrastus alkaa Green Card -suorituksesta. Sen tavoitteena on 

varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet 
golfharrastuksen varsinaiseen aloittamiseen ja golfkentällä pelaamiseen 

etenkin kanssapelaajia vaarantamatta. Alkeiskurssi ei yksinään takaa 
suorituksen hyväksymistä. Omaa osaamista on syytä kehittää harjoitus-

kentällä myös omatoimisesti tai opettajan avustuksella.

1. Golfkentälle kokeilemaan

Kuka tahansa voi tulla kokeilemaan golfia. 
Ilmaiset tutustumisillat kesäkaudella joka 
torstai klo 19.00. Voit tulla kokeilemaan 
myös omatoimisesti. Toimistorakennukses-
sa palvelevalta caddiemasterilta (kentän 
vastaanottovirkailija) saat golfmailan lainaan 
sekä ostettua rangepoletteja (n. 2€/kpl). 
Harjoitusalueen palloautomaatista poleteilla 
saa palloja. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä 
golfopettajaan eli Prohon. Jos sinulla on ys-
tävä joka jo pelaa, kannattaa myös kysäistä 
häneltä pääsisitkö mukaan seuraamaan ja 
kokeilemaan golfia kentällä (kipinäkierros).
Voit myös vuokrata kokonaisen mailasetin, 
jos sinulla on jo green card suoritettuna 
(lisäinfoa tästä caddiemastereilta). Kokeile-
minen: Vuokramaila 0 € + Rangepoletti 2 €

2. Kurssille

Jos tuntuu siltä, että laji alkaa 
kiinnostaa, niin kannattaa 
ehdottomasti aloittaa käymällä 
alkeiskurssi. Ammattitaitoisen 
opetuksen avulla opit oikeat 
tekniikat ja pelin ideologian 
heti aloittaessasi. Näin saat ki-
pinän roihahtamaan liekkiin ja 
pääset nopeammin nauttimaan 
tästä suurenmoisesta pelistä. 

3. Suorita Green card

Green card on golfin ajokortti. Ilman sitä 
ei pääse täysimittaiselle kentälle. Green 
card-järjestelmä edesauttaa sujuvaa ja tur-
vallista peliä, aivan kuin ajokortti liikentees-
sä. Toki jos olet jo taitaja, voit suorittaa vain 
”inssiajon” eli pelitaitokokeen ilman kurssia.

4. Liity golfseuraan 
jäseneksi

Jokaisen pelaajan tulee olla 
jonkin golfseuran jäsen. Sa-
malla saat Golfliiton jäsenkor-
tin, jolla pääsee pelaamaan 
eri kentille maksamalla 
kierroskohtaisen- tai kausipe-
limaksun. On tietenkin hyvä 
olla omalla kentällä jäsenenä 
ja näin kuulua yhteisöön, 
joka kehittää ja tukee oman 
kotikenttäsi toimintaa.

5. Pelaa ja nauti

Kilpaile, viihdy kavereidesi kanssa kentällä, ulkoile ja tapaa uusia ihmisiä.  
Golf voi olla sinulle kaikkea noista tai vain jotakin. Sinä päätät mitä haluat.

ALKEISKURSSIN JÄLKEEN 
– PELAAJAN POLKU

1. Kortin suorituksen jälkeen, hanki 
jäsenyys Golfliiton jäsenseuraan.  
Saat tasoituksen hcp 54.

2. Omat varusteet on syytä olla.  
Silloin tulee lähdettyä useammin ja 
varusteet tulevat tutuiksi.

3. Omalle kentälle pelamaan ja tree-
naamaan. Olet vielä harjoitteleva golfari, 
kun sinulla on seuratasoitus 37-54. 

4. Ota lisäoppia ammattilaisilta. Oikei-
den tekniikoiden oppiminen lisää pelin 
nautintoa ja tuo mukavuutta kentällä 
itsellesi ja kavereillesi :)

Yksityistunnit ja tiimitunnit
Henkilökohtaisemmin tavoitteiden 
ohjatessa harjoitelua, tarkoitettu 
kaiken tasoisille.

Klinikat/Aikuisvalmennus
Henkilökohtaista valmennusta 
pienryhmässä.

Klubiharkat/Seuraharkat
Ryhmäharjoittelua perusteista 
lähtien. Sopii kaikentasoisille 
golfareille.

Junnuharkat
Junioreille ja nuorisolle suunnattua 
ohjattua harjoittelua harraste- ja 
kilparyhmissä.

5. Tavoitteena tasoitus 36. Olet viralli-
sen tasoituksen omaava pelaaja. Voit 
lähteä pelaamaan kaikille kentille ja 
halutessasi osallistua kisoihin. Jatka 
pelisi kehittämistä.

GOLFSIMULAATTORI
TalviTarinan hallista löytyy golf-

simulaattori. Pallolennon mittaajana 
toimii Flightscope ja simusoftana erittäin 
visuaalinen E6. Kenttiäkin löytyy yli 80! 

Tämän todenmukaisemmin emme voi mi-
tata pallonlentoa sisätiloissa. Pelikenttien 
lisäksi simulaattorin range on ollut isossa 
suosiossa pelaajien viritellessä swingiään 
kesän pelejä odotellessa. Jos vielä haluat 

todellisempaa pelaamista, niin sitten 
pitää päästä jo ulos pelaamaan. 
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• KLUBIRAVINTOLA •

Vie mailat Peten KauppaTarinaan tai caddiemasterille, jätä 
yhteys tietosi ja hae mailasi samasta paikasta sovitun ajan ku-
luttua. Talvella voit tuoda mailasi sovittuun aikaan TalviTarinaan 

/ Oheisharjoittelukeskukselle / Rauhalahden kuplahallille. 
Lisäksi tarjolla mailojen fittausta/sovitusta pelaajalle sopiviksi 

sekä neuvontapalvelua välineiden ostoon. 

ALAN PARASTA PALVELUA

Koulutamme jatkuvasti itseämme. Näin pysymme ajan 
hermoilla välinekehityksessä ja pystymme tarjoamaan teille 
alan parasta ja asiantuntevinta palvelua. Tarjoamme hyvästä 
valikoimasta sinulle sopivimmat tuotteet sekä palvelut. Jos 
jotain haluamaasi ei ole saatavilla, niin se pyritään hank-
kimaan tai yritetään löytää vastaava tuote tilalle. Grippi- ja 

varsivalikoimissa on paljon vaihtoehtoja. Varsissa vaihtoehtoja 
eri  lentokaarille sopivilla jäykkyyksillä.

GOLFPAJAN TOIMINNASTA  
VASTAAVAT MAILAEXPERTIT: 

PGA JANNE ESKOLA  
050 599 1992 

ANTTI KOSKELAINEN  
0400 231 866

GOLFPAJA, 
HELPOSTI SAAVUTETTAVISSA

HARJOITUS- JA PELIMATKAT 2018
Keväällä matkasimme joukolla aurinkoiseen Espanjan 

 Alicanteen ja Turkin Belekiin. Molemmilla matkoilla mukana oli 
huippuporukka, kaikki saivat monta uutta tuttavuutta. Monta 
tarinaa kerrottiin ja monta tarinaa jäi elämään kerrottaviksi:). 

Kiitos kaikille mukana olleille pelureille.

SEURAAVA MAHDOLLISUUS:  
ESPANJA, ALMERIA GOLF 

9.–16.12.2017 ja 20.–27.1.2018
Golfia Almerian auringon alla. Puolihoidolla 6 kierrosta golfia ja 
5 krt opetustuokio viikon aikana erilaisilla teemoilla. Almerimar 

Golfissa on 27 reikää, joten se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja 
ja haasteita pelaamiseen. Kolme erilaista kenttää saadaan, 
kun yhdistellään kentän kolmea 9 reikää (Blanco=valkoi-

nen, Rojo=punainen ja Azul=sininen). Kentän on suunnitellut 
Gary Player. Väylien varrella on mahtavia palmuja sekä useat 
vesiesteet lisäävät sopivasti kentän haastavuutta. Andalusian 

välimerellinen lempeä ilmasto tekee golflomasta ainutlaatuisen 
kokemuksen. Luonnonkauniissa ympäristössä sijaitseva kenttä 
tarjoaa haasteita kaiken tasoisille pelaajille. Kentällä on lisäksi 

hyvät harjoittelualueet.

TURKKI – BELEK, GLORIA VERDE GOLF 
HUHTIKUUSSA 2018, SUORA LENTO KUOPIOSTA
Belek: golfaajan paratiisi, voimme keskittyä oleelliseen.  

Suorat lennot Kuopiosta. All inclusive paketti takaa sen että 
ruokaa ja juomaa riittää. Kaikki pelikenttämme ovat myös 

mukavasti aivan hotellin läheisyydessä, joille jatkuva shuttle- 
kuljetus hotellilta. Päivällä pelaamme upeilla ja huippukuntoi-
silla kentillä, pelejä 5+1 kierrosta. Illalla seurustelemme hotel-
lilla. Halukkaille tarjolla 5krt opetustuokio erilaisilla teemoilla 
harjoitusalueella ja kentällä. Viikolla myös kisailut palkintoi-
neen. Lopullinen kokonaisuus muodostuu kuitenkin teidän 
ehdoilla. Tervetuloa matkalle nauttimaan ja rentoutumaan. 

Belek, kevät: Pallo lentää paremmin kun on hymy huulilla.

TARINAN YRITTÄJÄT
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TARINAGOLFIN PIONEERIT JAPANISSA

PIENI 
PALLO
TUHAT 

TARINAA!

Osallistuimme (Marita Vuorio ja kir-
joittaja) ensimmäiseen suomalaiseen 
Japaniin suuntautuneeseen golfryhmä-
matkaan 1.-10.10.2017. Ajattelimme 
matkalle lähtiessämme, että olemme 
varsinaisia Tarinan ensimmäisiä pionee-
reja Japanissa, mutta mitä kaikki. To-
kion Naritan lentokentällä meitä ter-
vehti tuttu ääni: ”Palsola p-kele, täällä 
sitä ollaan Jaappanissa!” Kolehmaisen 
Raimohan se siinä jutteli ja todisti, että 
meitä tarinalaisia riittää joka lähtöön. 
Koko ryhmän vahvuus oli 24 henkilöä.

Matka Helsingistä Tokioon tait-
tui mukavasti Finnairin uudella Air-
bus 350-900 koneella, jonka kameroi-
den avulla pääsimme myös keskiriviltä 
näkemään laskeutumisen aikana useita 
golfkenttiä Tokion ympäristössä. Golfin 
himo heräsi saman tien, mutta pelaa-
maan päästiin vasta pari päivää myö-
hemmin.

Muutama sana Japanista
Aluksi on paikallaan muutamia matkal-
la mukaan tarttuneita faktoja Japanista. 

Tiedot perustuvat japanilaisen oppaam-
me Yoshin kertomaan ja itse koke-
maamme (Wikipedia täydentäköön).

Japanin pinta-ala on 337 835 km2 ja 
asukasluku n. 127 miljoonaa. Maa ja-
kautuu 47 prefektuuriin eli itsehallinto-
alueeseen. Maaperä on pääsääntöisesti 
tuliperäistä ja erittäin vuoristoista, met-
sää 60 % pinta-alasta. Japani koostuu 
n. 3.000 saaresta, suurimmat Honshu, 
Hokkaido, Kyushu ja Shikoku. Hons-
hun maisemaa hallitsee Japanin korkein 
vuori Fuji, joka näyttäytyy myös vai-
kuttavana tuliperäisenä monumenttina 
kolmen viimeisen päivän golfkentillem-
me. Ilmastoltaan Honshu sijaitsee lauh-
kealla vyöhykkeellä ja saimme naut-
tia suomalaista hyvää kesää vastaavista 
peli- ilmoista.

Tokion alue 30 milj. asukkaineen on 
maailman suurin metropolialue. Jouk-
koliikenne on järjestelmällistä ja japa-
nilaiset ovat juna- ja metroasemilla (ja 
muuallakin) jonottamisen maailman-
mestareita ja homma sujuu. Tokios-
sa ja kaikkialla muuallakin siisteys on 
esimerkillistä, vaikka roskiksia ei löydy. 

Vastuu roskista on jokaisella itsellään ja 
ihmiset vievät roskat kotiinsa. Emme 
nähneet kaduilla tai muuallakaan ym-
päristössä yhtään roskaa koko matkam-
me aikana. Yleisissä vessoissa ei ole kä-
sipyyhkeitä tai automaattikuivaajia (uu-
simmista löytyy) vaan ihmisillä on oma 
pikku pyyhe mukana. Ympäristöystä-
vällistä, taloudellista, ja tehokasta! On-
nistuisiko meillä?

Vierailimme myös Nagoyassa, jon-
ne matkustimme luotijunalla Tokiosta. 
Matka on suunnilleen sama kuin Kuo-
piosta Helsinkiin, mutta matkan kesto 
vain 1 h 40 min. Siistiä! (myös junassa). 

Ruoka on monipuolista ja hyvää. Me-
reneläviä, kasviksia ja riisiä syödään pal-
jon, mutta lihallakin on merkittävä rooli 
ruokavaliossa. Pääsimme myös maaseu-
dulla riistan makuun. Maitotuotteita 
käytetään erittäin vähän, esim. juustoa 
emme saaneet koko matkan aikana.

Englanninkielisten palvelujen saami-
nen ei ole itsestään selvyys, päinvastoin, 
mutta kaikki kuitenkin hoitui jollakin 
tavalla. Kommunikaation hauskoista 
ja kekseliäistä tavoista voimme kertoa 

Tarinagolfin pioneerit 
Japanissa
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tarkemmin vaikka ensi kesän golfkier-
roksilla.

Yli 80 prosenttia japanilaisista on se-
kä shintolaisia että buddhalaisia. Shin-
tolaisuus on enemmän elämäntapa kuin 
uskonto. Keskeistä on arvostava suhde 
luontoon, minkä kyllä havaitsimme ja-
panilaisten suhteesta omaan elinympä-
ristöönsä.

Ja sitten golfiin
Pelaamistamme kentistä voidaan ylei-
sesti sanoa, että ne olivat erinomaises-
sa kunnossa ja hyvin pelattavia. Kaikki 
klubit olivat korkeatasoisia ja niiden 
palveluvalikoima oli hyvä, jopa erin-
omainen, vain pro-shopit olivat vaati-
mattomia. Pelasimme kahdella alueella, 
Nemussa ja Yukashimassa. Molemmilla 
alueiden kentillä bongasimme runsaasti 
lintuja ja muita eläimiä, kuten peuroja, 
kettuja ja käärmeitä. Villisikoihin em-
me onneksi törmänneet, vaikka ne ovat 
yleisiä alueella.

Kentät eivät olleet erityisen täyteen 
buukattuja, joten syntyi mielikuva, että 
peliaikojen saaminen olisi näillä alueil-
la helpompaa kuin olimme kuvitelleet. 
Green-feet olivat keskimäärin 150 eu-
ron luokkaa, jopa halvempiakin.

Pelasimme kaikki kierrokset neljän 
hengen autoilla, jotka olivat pääsääntöi-
sesti automaattiohjautuvia, eli kulki-
vat ”raiteilla” ja kuski painoi vain Start/
Stop -nappia. Myös kauko-ohjaus toi-
mi, mikä tarkoitti mm. sitä, että pelaajat 
saattoivat poistua autosta ennen vihe-
riötä ja ajattaa auton lähipelaamisen ai-
kana viheriöltä poistumispaikkaan. Nel-
jän hengen automaattigolfauto tuntui 
ensin mahdottomalta ajatukselta, mutta 
kaikki ryhmämme jäsenet ihastuivat 
systeemiin. Riemastuttava ja peliä hel-
pottava keksintö, joka on korvannut le-
gendaariset liukumatot, joiden raunioita 
oli nähtävillä muutamilla kentillä. 

Kierroksiin sisältyi täysi lounas etu-
ysin jälkeen. Lounaat ja lounasjuomat 
(olutta, viiniä, virvokkeita jne.) olivat 
erinomaisia ja ruoat sisältyivät kierrok-
sen hintaan. Mielenkiintoinen ratkaisu, 
joka tarkoitti sitä, että keskimääräinen 
kierros kesti noin kuusi tuntia. Kierrok-
sen jälkeen käytössä olivat normaalit 
klubipalvelut ja pääsääntöisesti kylpylä-
mahdollisuus. Maksutapa on helppo; 
klubille mentäessä saa pukuhuoneen 
avaimen ja avainkotelon, jolla kuitataan 
kaikki ostokset ja ostokset maksetaan 
yhdellä kerralla klubilta lähdettäessä. 
Joustavaa ja helppoa!

Nemun alueen kentät ovat selkeitä. 
Korkeuseroja on paljon, mutta ne ei-
vät ole mitään verrattuna Yukashiman 
alueen kenttiin. Tiiauspaikalta väylät 
avautuvat selkeinä ja koko väylä on 
nähtävissä. Väylät kulkevat kanjoneis-
sa, mikä takaa pelirauhan. Fore-huuto-
ja ei kuule ja toisaalta kanjonit helpot-
tavat pallon pelissä pysymistä. Kentillä 
ei ole säästetty bunkkereissa.

Yukashiman alueen kentillä, lukuun 
ottamatta Izu Heightsia, on paljon 
sokkoväyliä ja yksilöllisiä väyläratkai-
suja, mikä vaikeuttaa ensikertalaisen 
pelaamista. Sama pelaamisen rauha 
säilyy (ei fore-huutoja), mutta väylien 
kanjonimaisuus ei ole niin leimaa-an-
tava kuin Nemussa. Fuji hallitsee mai-
semaa kaikilla kentillä. Kahden ken-
tän erikoisuutena tupla-greenit idealla, 
että kesällä pelataan toiselle ja talvella 
toiselle greenille. Samalla ne mahdol-
listavat kentän muokkaamisen kilpai-
luihin.

Pelasimme seuraavat kentät, jois-
ta pieni yksityiskohtaisempi kuvaus ja 
osin myös oma kannanotto. Rehelli-
syyden nimissä täytyy sanoa, että oma 
kannanottoni ei vastaa välttämättä kai-
kilta osin muiden matkalaisten näke-
myksiä.
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Nemu Golf Club
https://www.nemuresort.com/nemugolf/en/

Virheetön resort-kenttä (väyläruoho oli 
ylipitkää), rauhalliset väylät / kanjonit / 
väylä näkyy tee-boksista, paljon bunk-
kereita, uusi hieno klubitalo ja muut 
fasiliteetit, kaunis, kiva pelata, monen 
suosikki

Kintetsu Hamajima Country Club 
(Ise Country Club)
https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/mie/
hamajima/en/index.html

Vanhempi, loistava LPGA-tason kilpa-
kenttä, virheetön ja haastava, väylät nä-
kyvät tee-boksista, korotettuja greene-
jä, hiekat tutuiksi täälläkin, hiljaista; ei 
fore-huutoja, kanjonimaiset väylät, oma 
suosikkini

Kintetsu Kashikojima Country Club
https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/mie/
kashikojima/en/index.html

Klubitalo ylhäällä, huikeat maisemat 
ympäristöön ja Tyynelle merelle, kan-
jonimaiset väylät, mutta toinen laita 

saattoi olla auki, sateen uhkan takia ei 
lounasta kesken kierroksen (= jousta-
vaa palvelua), sade yllätti lopussa, hieno 
matkan ensimmäisen osan lopetus Ne-
mussa

Yugashima Golf Club (Shizuoka 
Country Club)
http://www.yugashimaclub.com/

Resortin oma kenttä, valtavia korkeus-
eroja, märkää muttei sadetta, erikoisuu-
tena kaikilla väylillä tupla greenit, vä-
syneitä pelaajia, mutta hyvä fiilis, upeat 
maisemat, Raimon kommentti saapues-
samme: ”Enpä ole ennen tällaista näh-
nyt”

Shuzenji Country Club
http://www.shuzenji-cc.com/ (vain japaniksi)

Upea kenttä, tupla-greenit, loistavas-
sa kunnossa, huikeita tiiauspaikkoja, 
taka ysi vähän liikaa kikkakenttä, etu-
ysi loistava, upea keli ja maisemat, tupla 
greenit
https://thegolfcourses.com/club/shuzenji-
country-club

Izu Heights Country Club
http://izuheightsgolfclub.com/

Kehuttu links-kenttä (top 100), näkymä 
klubilta lupasi paljon, itselleni (useat 
eri mieltä) vähän pettymys (etuysi tyl-
sä), muutama tosi hieno väylä, upeita 
maisemia, korkeuseroja, joka tapaukses-
sa erinomainen kenttä lopettaa Japanin 
turnee

Lopuksi
Japanin golfkokemukset ovat mielen-
kiintoisia ja osin ylittivät odotukset, 
vaikka ne olivatkin korkealla jo lähties-
sä. Hyvät golfkentät yhdistettynä hy-
vään ruokaan on aina mieleenpainu-
va kokemus. Kun kaikki kuorrutetaan 
japanilaisen palvelun erityispiirteillä, 
kulttuurilla, kohteliaisuudella ja erityi-
sesti paikallisten ravintoloiden perintei-
tä kunnioittaen valmisteluilla ruoka- 
annoksilla, niin se ei jätä ketään kyl-
mäksi. Oli hienoa olla Tarinan pioneeri! 

Hannu Palsola
jäsen 642
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P elikausi avattiin perinteisesti toukokuun alkuun si-
joittuneella pelimatkalla. Matka suuntautui tällä 
kertaa Viroon, Niitväljään ja Pärnuun. Matka suun-

niteltiin yhdessä YKKÖSGOLFIN Petteri Antikaisen 
kanssa Tarinan senioritoimikunnan toiveiden mukaisesti.

Golfbägit lastattiin autoon Tarinassa ja matka alkoi 
kohti Helsinkiä. Iltapäivällä laivalla siirryttiin Tallinnaan 
ja valittömästi kohti Laulasmaan Spa kylpylään majoittu-
maan. Ilta vietettiin kylpylän palveluiden parissa. Seuraa-
van päivän aamupalan jälkeen golfarit suuntasivat kohti 
Niitväljän golfkenttää, jossa pelattiin kierros golfia ja heti 
pelien jälkeen suunnattiin kohti Pärnua. Pärnussa senio-
rit majoittuivat Tervis Spa kylpylään. Ilta käytettiin sekä 
illallisen että kylpyläpalveluiden nauttimiseen. Torstaina 
aamupalan jälkeen suuntasimme kohti Pärnu Bay Links 
kenttää jossa pelattiin kierros golfia tasokkaalla linkstyyp-
pisellä merenrantakentällä, joka oli uusi kokemus useam-
malle. Kierroksen jälkeen kävimme yhteisellä kaupunki-
kierroksella sekä ostamassa tuliaisia.  

Seuraavan päivän (perjantain) aamiaisen jälkeen golfa-
rit lähti kohti White Beach Golfia, jossa oli vastassa taas 
laadukas kenttä ja mukava kierros golfia. Heti kierroksen 
jälkeen lähdettiin ajamaan kohti Tallinnaa josta tulimme 
iltalaivalla Helsinkiin ja Kuopioon. Matkalla oli mukana 
42 golfaria ja 4 kylpylämatkalaista, joille matka oli viih-
dyttävä kylpyläpalveluiden ja shoppailun parissa. Jälleen 
kerran matka oli upea ja matkalaiset olivat tyytyväisiä 
matkaan.

Lisäksi seniorit tekivät yhteisiä lähikenttien pelimatkoja 
Kartanogolfiin sekä Tahkolle. Uutena kokemuksena järjes-
tettiin toinen ulkomaanmatka, tällä kertaa kotimaan kau-
den jatkoksi pelaamaan Sloveniaan, Kroatiaan ja Italiaan.

Muita kuulumisia
Senioritoiminta oli hyvin vilkasta tällä kaudella. Golfhar-
rastus on parasta ”lääkettä” kehon hyvinvoinnille, ulkoi-
lua upeissa maisemissa, sosiaalinen kanssakäyminen on 
positiivinen lisä, saamme uusia kavereita jne. Ainakin yksi 
holari tänä kesänä tähän joukkoon saatiin – onnea Matti 
Hyvönen.

Kiitokset kaikille tapahtumiin osallistuneille. Pidetään 
kehon kunto myös hyvällä tasolla talvikaudella, käydään 
kuntosaleilla, jumpataan, hiihdellään ja muuta sellaista. 

Tällä kaudella toimikuntaan on kuulunut Kari Heikki-
nen, Viljo Hyvärinen, Sari Kantosalo ja Paavo Ruotsa-
lainen toimikunnan vetäjänä ja johtokunnan jäsenenä.

Senioreiden 
kauden avaus 
Virossa
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Muistoja kauden 
päättäjäisistä
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KAUDEN AIKANA MENESTYNEITÄ TARINALAISIA 

Kilpajuniorit

Catmandoo Future Tour 2017 
Itä – Pojat 12 
Kokonaisranking:
1. Benjamin Korhonen
2. Jiri Jyrkivaara
13. Markus Hämäläinen
T15 Visa Loimas

Catmandoo Future Tour 2017 
Itä – Pojat 16
7. Veikka Koistinen
10. Roope Pekkarinen
11. Joonas Piippo
16. Samu Huuskonen

Catmandoo Future Tour 2017 
Itä – Tytöt
Kokonaisranking
4. Katariina Korhonen 

Junior Challenge Tour 2017 
Itä – Pojat
Kokonaisranking
1. Mikko Tykkyläinen
5. Anton Roth
9. Kaapo Venäläinen
20. Topi Teitto
21. Krister Kämäräinen
22. Samu Huuskonen
28. Joni Huttunen
30. Veikko Herola
53. Sami Mäkelä

Kauden aikana 
menestyneitä tarinalaisia 
Reikäpelimestarit
Miehet Janne Eskola
Miehet 50 Kari Pennanen
Miehet 60 Jorma Räisänen
Miehet 70 Martti Pietikäinen
Naiset 50 Virpi Lappalainen
Naiset 60 Sirkka-Liisa Ylisiurua
Naiset 70 Varpu Pietikäinen

Seuramestarit
Seniorimiehet M70 Pekka Konttinen
Seniorimiehet M60 Arto Hyvönen
Seniorimiehet M50 Paavo Parviainen
Seniorinaiset N50 Virpi Lappalainen
Seniorinaiset N60 Sirkka-Liisa Ylisiurua
Seniorinaiset N70 Varpu Pietikäinen
Miehet B-sarja Jarno Niskanen
Junioripojat Anton Roth
Miehet A-sarja Lauri Ruuska
Naiset A-sarja Emma Musakka

Klubimestarit
Merja Pentikäinen
Veli-Matti Virpi

Ladyliiga
Anna-Liisa Niskanen
Jaana Parviainen
Salme Varpiola

SM-mitalistit
Tero Peltola SM-kulta erityisgolf
Lauri Ruuska SM-kulta lyöntipeli

Junior Challenge Tour 2017 
Itä – Tytöt
12. Hanna Tykkyläinen

Finnish Junior Tour 2017 – 
Pojat
71 TYKKYLÄINEN, Mikko
91 HUTTUNEN, Joni
92 ROTH, Anton
T177 HUUSKONEN SAMU
T190 TEITTO, Topi
T198 VENÄLÄINEN, Kaapo

Finnish Junior Tour 2017 – 
Tytöt
24. HAARA, Linda
42. TYKKYLÄINEN, Hanna
T54. MUSAKKA, Emma
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Tarinagolfin ammattilaispelaaja Lauri 
Ruuska pelasi hyvän kauden. Seitsemän 
kuukauden tiiviillä pelikaudellaan hän 
pelasi yhteensä 26 virallista kilpailua, 
joista tuloksena on yksi  Nordic Liigan 
osakilpailun voitto ja kolme  Finnish 
Tourin voittoa. Lisäksi Lauri voitti am-
mattilaisten ja amatöörien yhteisen 
lyöntipelin Suomen mestaruuden jo 
toisen kerran urallaan. 

Ruuska sijoittui Finnish Tourin ko-
konaisrankingissa toiseksi ja ansaitsi 
kahdeksan villiä korttia Challenge Tou-
rille kaudelle 2018. Uppsalassa pelatun 
Nordic liigan osakilpailuvoitto takasi 
myös Nordic liigan pelioikeuden kah-
delle seuraavalle kaudelle.

”Vuosi sitten aloitettiin iso svingire-
montti, jota on tämä kesä ajettu sisään 
myös kisoissa. Nyt ollaan vasta puo-
livälissä. Kun toistoja saadaan riittä-
västi taakse, vuoden kahden kuluttua on 
odotettavissa entistä parempia ja tasai-
sempia tuloksia” toteaa Laurin valmen-
taja David Da Silva. 

Tulevan kauden päätähtäin 
Challenge Tourilla
Laurin ensi pelikausi on taloudellises-
ti turvattu yhteistyösopimuksilla, joten 
suuria ansaintapaineita ei ole niskassa. 

– Tässä ammatissa on todellinen tu-
lospalkkaus. Jos menestystä ei tule, ei 
tule myöskään ansioita – kuluja on joka 
tapauksessa. 

Kisakalenteri pitää asettaa järkeväs-
ti, että väliin jää myös aikaa lepoa ja 
harjoittelua varten. Kulunut kausi meni 
parhaimmillaan yli kuukauden yhtämit-
taisilla kisareissuilla ulkomailla.

– Ensi kauden lopullisia suunnitelmia 
ei vielä ole tehty, mutta aloitan kauden 
todennäköisesti Nordic liigan talvisar-
jalla Espanjassa maaliskuussa. Varsi-
nainen kilpailukausi alkaa huhtikuussa 
Challenge Tourilla, kertoi Lauri Ruus-
ka.

– Tulevan kauden tarkka kilpailuoh-
jelma selviää talven mittaan. Pääpaino 
on kuitenkin astetta kovemmalla Chal-
lenge Tourilla. Pelaan kotimaassa sekä 
Vierumäen Challenge Tourin osakilpai-
lun, että SM-kisat ja jos vain kalenteri 
antaa myöten, ilman muuta myös Tari-
nan seuramestaruuskilpailut. Päätavoite 
on yltää vuoden-parin sisällä European 
Tourille.

– Nyt otan muutaman viikon lomaa. 
Sen jälkeen aloitan peruskuntokauden 
kotimaassa. Ensi talven harjoittelen ja 
leireilen tiiviisti valmentajani johdolla 
sekä Suomessa, että ulkomailla.

Iso kiitos Tarinan  
junioritoimintaa  

tukeneille yrityksille

Lauri Ruuska varmisti kortit 
Challenge Tourille

Lauri Ruuska voitti ammattilaisten ja 
amatöörien yhteisen lyöntipelin Suomen 

mestaruuden jo toisen kerran urallaan

Laurin matkassa mukana:
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M iten estää kiinteistön lämpö-
tilojen heittelyt? Miten valvoa 
tyhjän kiinteistön lämpötilo-

ja? Miten säästää sähkökuluissa? Miten 
automatisoida ilmalämpöpumppujen 
käyttöä? Näihin haasteisiin Tarinagolfin 
toimitusjohtaja Osmo Ruuska sai rat-
kaisun, kun OptiWatin asiakaspäällik-
kö Hannu Loponen kävi paikan päällä 
kertomassa, miten vanhan sähkölämmi-
tyksen saa päivitettyä nykyaikaan. 

Lämmitystä manuaalisesti säätämäl-
lä tilat saattavat olla helposti yliläm-
mitettyjä tai liian kylmiä. OptiWatilla 
lämpötilat on helppo säätää toiveiden ja 
käytön mukaisesti. Kun lämpöä laske-
taan huonekohtaisesti, syntyvät suurim-
mat säästöt myös lämmityskuluissa.

Erityisesti huolettomuus ja tilojen 
seurannan helppous kiehtoivat Osmoa. 
Varsinkin talvella, kun osa golfkeskuk-
sen kiinteistöstä on tyhjillään, sisäläm-
pötilat heittelevät ja tilat ovat alttiina 
kosteusvaurioille. Kun ohjaukseen saa-
tiin mukaan myös ilmalämpöpumput 
osana muuta lämmitystä, OptiWatin 

käyttöönotto oli sillä selvä. Tähänastiset 
kokemukset ovat Osmon mukaan kii-
tettävää luokkaa.

Järjestelmä pitää huolen lämmöis-
tä. Määritämme vain huonekohtaiset 
lämpötilat ja OptiWatti hoitaa loput. 
Käymme edelleen säännöllisesti tarkis-
tamassa tilat itsekin, mutta hallinta on-
nistuu etänä. Kun vuosi käyttöönotos-

Huolettomuutta ja 
säästöä lämmitykseen

ta on saatu täyteen, näemme tarkalleen, 
paljonko säästöä on tullut, Osmo sanoo.

Tarinagolfin henkilökunnan ei tar-
vitse myöskään enää erikseen käydä 
säätämässä ilmalämpöpumppuja, koska 
säädöt onnistuvat tietokoneelta. Kän-
nykällä pienten muutosten tekemi-
nen säätöihin onnistuu kätevästi etänä. 
Näin tilojen sopiva oleskelumukavuus 
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OPTIWATTI

Määritä vain huonekohtaiset lämpötilat ja 
OptiWatti hoitaa loput:

•  Säästö jopa 40 %
•  Parempi asuinmukavuus
•  Huonekohtainen optimointi
•  Helppoa hallintaa

Helppoa säästöä
sähkölämmittäjälle

Lue lisää osoitteesta:
www.optiwatti.fi 

on taattu ja henkilökunta voi keskittyä 
oleelliseen. 

Iso etu meille on, että voimme myös 
reaaliaikaisesti valvoa, mitä kiinteistössä 
on tapahtunut ja etukäteen laskea hirsi-
rakenteisen toimiston lämmöt alas vii-
konlopuksi, Osmo kertoo.

Älykäs järjestelmä oppii huoneiden 
lämpökäyttäytymisen ja huomioi oh-
jauksessa sisä- ja ulkolämpötilat, sääen-
nusteen sekä pörssisähkön ostajille säh-
kön hinnan. Osmo kertoo, että hänen 
mielestään yksi etu OptiWatin käytössä 
on ylitse muiden ja se on huolettomuus:

Aikanaan, kun vedenkeitin tuli mark-
kinoille, sitä pidettiin turhana, koska 
kattilassakin voi keittää vettä. Kun vesi 
kiehuu, vedenkeitin sammuu automaat-
tisesti. Vähän sama juttu on OptiWa-
tin kanssa. Se katkaisee lämmittämi-
sen, kun lämpötila on saavutettu, Osmo 
kuvailee. 

OptiWatilla voi ohjata kiinteistöjen 
lisäksi kotien ja vapaa-ajan asuntojen 
lämmitystä. Langaton järjestelmä on 
helppo ottaa käyttöön olemassa olevan 
lämmitysjärjestelmän oheen. OptiWat-
ti kokoaa yhteen suorasähköllä toi-
mivat lämmityslaitteet kuten patteri-, 
katto- ja lattialämmitykset, ilmalämpö-

pumput, lämminvesivaraajat sekä auton 
lämmityksen. 

Lue lisää osoitteesta www.optiwatti.fi 
ja ota yhteyttä, niin kerromme, paljon-
ko juuri sinun kotisi tai mökkisi läm-
mityskuluissa on mahdollista säästää 
 OptiWatin avulla.

34    TARINAGOLFARI 2017



Tarinagolf Oy

Hallitus 2017

Minna Hirvonen
Kari Niskanen
Pasi Pitkänen
Osmo Ruuska
Seppo Rönkkö
Eero Saukkonen 
Marjo-Kaisa Väisänen

Organisaatio

Toimitusjohtaja
Osmo Ruuska

Palvelupäällikkö
Riitta Tuunainen

Kenttämestari
Pasi Sallinen

Toimistosihteeri
Maarit Jokiniemi

Määritä vain huonekohtaiset lämpötilat ja 
OptiWatti hoitaa loput:

•  Säästö jopa 40 %
•  Parempi asuinmukavuus
•  Huonekohtainen optimointi
•  Helppoa hallintaa

Helppoa säästöä
sähkölämmittäjälle

Lue lisää osoitteesta:
www.optiwatti.fi 

TARINAGOLF RY | TARINAGOLF OY | KENTTÄTOIMIKUNTA

Tarinagolf ry

Vastuualue johtokunnassa 2017

Puheenjohtaja
Minna Hirvonen 

Kapteeni ja klubitoiminta
Risto Hämäläinen

Ladykapteeni ja viestintä
Tiina Eskel-Mustonen

Nuoriso- ja valmennustoiminta
Vesa Korhonen

Talous
Juha Korhonen (7/2017 saakka)

Markkinointi- ja  
aktivointitoiminta
Tommi Riikonen

Kilpailu- ja tasoitustoiminta  
ja varapj.
Seppo Kantosalo

Senioritoiminta
Paavo Ruotsalainen

Naistoiminta
Pauliina Söderlund-Hänninen

Toiminnanjohtaja/sihteeri
Osmo Ruuska

Kenttätoimikunta 

Risto Hämäläinen
Tiina Eskel-Mustonen
Janne Eskola
Pekka Konttinen
Pasi Sallinen
Jarmo Siekkinen
Osmo Ruuska

Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta. Ensi vuonna Tarinassa onkin juhla-
vuosi, kun VanhaTarina täyttää 30 vuotta. Luvassa ainakin juhlakilpailu 
sekä muisteluita vuosien varrelta. Seuraa ilmoittelua aiheesta Tarinan 

nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta. 

PS: Talvella Tarinassa luistaa myös suksi ja Talvitarinassa 
voit pitää putterisi kuumana tulevaa kautta varten.
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www.tarinagolf.fi
www.facebook.com/tarinagolf
www.instagram.com/tarinagolf

www.twitter.com/TarinaGolf 




