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Arvostan
”hyviä tyyppejä”!
Mikä on teidän menestyksen salaisuus?
– kysyttiin taannoin eräältä golfkentän
toimitusjohtajalta. Se on hyvin yksinkertainen. Olen pyrkinyt löytämään ympärilleni ja toimintaan mahdollisimman
hyviä tyyppejä.

edelleen korkealla tasolla. Nuoret naiset
nostavat Tarinan palvelut suositteluhalukkuudessa jopa korkeammalle kuin
Louis Vuittonin tai Starbucksin asiakkaat.
Kierrosmäärä hipoo 50 000 kierroksen
rajaa ja yhteistyökumppaneita on mukana enemmän kuin koskaan.

Euroopassa ja Suomessa golfareiden
määrä on 2,4% laskussa. Jäsenmäärä on
sen sijaan kaikkien aikojen korkein 2292
(kasvua 4% edellisvuoteen verrattuna).
Tässä olemme toistaiseksi onnistuneet
– kiitos teidän kaikkein hyvien tyyppien.

Ketä ne hyvät tyypit ovat?
Me kaikki Tarinan jäsenet itse. 72% uusista jäsenistä tulee lähipiiristämme; perhe,
kaverit ja työpaikat. Sieltä ne uudetkin
hyvät tyypit löytyy – ei sen kauempaa.
Tällä kaudella erityisesti naiset ja nuoret
parit ovat löytäneet Tarinan.

Vaikka menee hyvin, meillä ei ole
varaa tuudittautua hyvään oloon
Tarinalla menee hyvin myös muilla mittareilla mitattuna. Asiakastyytyväisyys on

Puijo
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Kentät vaativat investointeja
Tarinan kova käyttöaste vaatii veronsa ts.
jatkuvia investointeja. Erityisesti Vanhan
Tarinan tiiauspaikat ovat lähes kaikki peruskorjauksen tarpeessa. Tarinassa ei
ole monen muun kentän tapaan vastikepakkoa, joka turvaa kassavirtaa myös
talouden taantuman aikaan. Elämme
oikeassa markkinataloudessa, jossa uusien hyvien tyyppien hankkiminen on
välttämätöntä.

Terveisin
Osmo Ruuska
toimitusjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

TarinaGolf ry | Tarinagolf Oy
Tarinagolfintie 19, 71800 Siilinjärvi
toimisto@tarinagolf.fi | www.tarinagolf.fi
Ajanvaraus, caddiemasterit............... 020 187 8700
Toimisto, Maarit Jokiniemi................. 020 187 8702
Palvelupäällikkö................................ 020 187 8706
Toimitusjohtaja, Osmo Ruuska........... 020 187 8710
Valvojat, vuorossa oleva.................... 020 187 8704
Ravintola, Kimberly Hoppes............... 040 140 8093
Kenttämestari, Pasi Sallinen.............. 020 187 8709
Kilpailunjohtaja, kilpailun mukaan..... 020 187 8708
KauppaTarina, Pete Partanen............. 044 777 3606
Opetustoiminta, Janne Eskola........... 050 599 1992
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kumarrus!
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PÄÄKIRJOITUS

Huh mikä
kesä!
Huh hellettä! Ei tietenkään enää, mutta
mikä kesä meillä onkaan takana. Oikea
inkkarikesä, melkein kuin lapsuudessa.
Inkkarikesän tunnelmia tässä lehdessä voit muistella mm. rangepartykuvien
muodossa. Keli oli mitä parhain, fiilis oli
letkeä ja rento, musiikki soi ja grilli oli
kuumana.

Vuoden tarinalaiseksi tänä vuonna valittiin Riitta Tuunainen. Meidän toimiston
oma Riitta, juuri eläkepäivilleen siirtynyt
palvelupäällikkömme. Riitasta myös pieni
tarina tämän lehden sivuilla. Kuin on myös
juttua senioreiden kaudenavausmatkasta
Viroon, uusista golfin säännöistä sekä Gloria LadyCup -finaalista ja monesta muusta

kauden aikana tapahtuneesta tarinasta.
Koska lehti ilmestyy näin vuoden lopussa, voi jo aivan hyvin toivotella jäsenille hyvää joulua ja menestyksekästä uutta
vuotta.
Nähdään taas Tarinassa!
Tiina

Puheenjohtaja vaihtuu
Tarinagolf ry:n syyskokouksessa valittiin
seuralle uusi puheenjohtaja. Tiina Eskel-Mustonen, seuramme ladykapteeni
sekä viestintävastaava, tuli valituksi ilman
vastaehdokkaita. Tiina kertoi jatkavansa
innolla seuratyötä Tarinassa johtokuntatyöskentelyn ollessa hänelle sinällään jo
tuttua, onhan hän ollut mukana jo viitisen vuotta. “Isot on saappaat mihin pitää
Minnan jälkeen astuman, mutta toivon,
että minullakin on omanlaistani annettavaa seuralle”, kertoi Tiina. Minna Hirvonen kertoi että hänen saappaansa ovat
kokoa 42, joten samankokoiset sattuivat
sittenkin saappaat sekä uudella että vanhalla puheenjohtajalla olemaan.
Onnea ja menestystä Tiinalle ja suuret
kiitokset Minnalle puheenjohtajuudestasi. Olet ollut esimerkillinen ja ennakkoluuloton, hieno tsemppari meille muille
johtokuntalaisille sekä koko seuralle. Haikeudella sinusta luovumme samalla toi-
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votellen tsemppiä työrintamalle,
jonka kiireet esti
vät sinua jatkamasta seuramme
peräsimessä.
Onnea myös
kaikki muut johtokuntaan valitut
sekä siellä jatkavat, sekä myös
uudet osakeyhtiön hallituksen jäsenet. Kapteenina jatkaa Risto
Hämäläinen ja ladykapteeniksi valittiin
(Tiinan kauden loppuun) Sari Hoffren.
Uusina johtokuntaan valittiin Oili Mönkkönen, Heikki Savolainen sekä Linda
Haara. Johtokunnassa edelleen jatkavat
Jouni Puranen, Antti Mustonen sekä
Paavo Ruotsalainen.

Osakeyhtiön hallitukseen tulivat valituksi Hannu Palsola ja Sirpa Karppi.
Hallituksessa jatkavat Tommi Riikonen, Pasi Pitkänen, Eero Saukkonen ja
Seppo Rönkkö. Tiina Eskel-Mustonen
edustaa seuraa osakeyhtiön hallituksessa.

VANHAN TARINAN 30 V. JUHLAKILPAILU

Vanhan Tarinan
30v. juhlakilpailu 30.7.2018
Vanhan Tarinan kentän 30v. juhlaa suunniteltaessa päätettiin heti alkuunsa tehdä rento, hyvän fiiliksen kisapäivä. Turhat
jäykät muodollisuudet haluttiin jättää pois
ja tarjota mahdollisimman monelle Tarinan jäsenelle mukava yhteinen kisapäivä.
Kilpailumuodoksi valittiin yhteislähtö
kilpailu, koska haluttiin, että kilpailun
jälkeen pelaajille jäisi aikaa yhteiselle
seurustelulle.
Kutsuvieraitakin tottakai kisaan haluttiin ja pyrimme löytämään yhteystiedot
kaikista 47 perustajajäsenestä. Lähes
kaikkien tiedot löytyivät, mutta vain
murto-osa heistä pystyi osallistumaan

päivän kilpailuun. Olihan kentän aukaisusta aikaa ehtinyt kulua jo tuo 30 vuotta
ja iäkkäimmät eivät voineet ymmärrettävästi osallistua.
Tarinan jäsenistä ilmoittautujia oli alkuunsa todella runsaasti. Kisapäivälle
ennustettiin helteiden jatkumista ja osa
peruikin osallistumisen liiallisen kuumuuden pelossa. Itse kilpailupäivänä sää
”helli” pelaajia ja lämpötila oli moneen
aikaisempaan päivään verrattuna selvästi viileämpi, kuitenkin lämmin. Kilpailu
toteutui suunnitellun rennolla fiiliksellä,
jokainen parastaan yrittäen, mutta iloisin
ja rennoin mielin edeten.

Kilpailun jälkeen nautittiin Juhlalounas
ja suoritettiin palkintojenjako. Tämän jälkeen oli pieni hetki historiaa Vanhan Tarinan kentän syntyhetkistä. Pitkäaikainen
toiminnanjohtaja Ari Kärki ja perustaja
jäsen Erkki J. Karppinen kertoivat hupaisista alkuhetkistä, miten kentän rakentamiseen päädyttiin.
Onnea Vanha Tarina ja kiitos menneistä
30 yhteisestä vuodesta!

Tämän sivun kuvat Vanha Tarina 30 vuotta juhlajulkaisusta.
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VUODEN TARINALAINEN – RIITTA TUUNAINEN

Ensi kesänä on aikaa
golfille, lapsenlapsille ja
mökille
Tarina Golfin palvelupäällikkö Riitta Tuunainen on saanut työn päätökseen
ja tämän kauden jälkeen siirtyy enemmän väylille ja viheriöille sekä kiireettömiin mökkiaamuihin. Unohtamatta lapsenlapsia ja heidän kanssa
vietettyä aikaa.
6
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VUODEN TARINALAINEN – RIITTA TUUNAINEN

U

sein on kuullut Tarinassa puhuttavan siitä iloisesti hymyilevästä,
lämpimästä naisesta Tarinan toimistossa. Hän, joka luo aurinkoisen tunnelman pimeimpäänkin päivään,
kiireiseen hetkeen rauhan ja solmussa
oleviin asioihin selvyyden. Hän, joka sateen sattuessa Tarinan ylle, lupaa puhaltaa pilvet pois ja taata golfarille mainion
pelisään. Hän, joka ottaa jokaisen vastaan iloisesti hymyillen, joka kentällä pelaamassa ollessaankin vilkuttelee tutuille
pelaajille ja kysyy kuulumisia. Hän, jolle
jokainen kohtaaminen vaikuttaa olevan
suuri ilo ja jokaisella Tarinalaisella paikka
omassa sydämessä.
Hän on meidän kaikkien Riitta, Tarinan toimiston hymyilevä sydän, josta
nyt joudumme eläkkeen edessä luopumaan. Päättyneen kauden myötä Riitta
siirtyy vapaille päiville, Tarinaa kuitenkaan unohtamatta.
Jatkossa häntä odottavat matkat
maailmalle; Riitta on nuoruudesta saakka ollut kiinnostunut muista maista ja

mannuista. Lapsenlapset, jotka ovat
Mummille hyvin rakkaita sekä Mökki,
henkireikä, sielunmaisema ja mansikkapaikka. Onpa Riittaa houkuteltu verestämään vanhoja muistoja kuorolaulun
parissakin. Yhtä kaikki, kun kesään painottuva työ loppuu, jää aikaa pelaamiselle ja uskomme tapaavamme hymyilevän ystävämme tulevana vuonna
kentällä.
Kiitos Riitta! Kiitos siitä lämmöstä, jonka meille Tarinalaisille olet tuonut. Kiitos
ystävällisyydestä, jota sinulta riittää meille jokaiselle. Kiitos pulman ratkaisukyvystä. Kiitos uusien golfareiden tsemppaamisesta ja kentälle saattamisesta. Kiitos,
että olet ollut meidän kaikkien ilona,
näin monta vuotta. Nyt on aika siirtyä
muille puuhille ja nauttia erilaisesta ajasta, ilman työtä.
Näistä ja monesta muusta syystä Riitta
on myös vuoden Tarinalainen 2018. Nimitys on julkistettu TarinaGolfin kauden
päätöstilaisuudessa Kuopion Kaupungin
teatterissa 26.10.2018.
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PELAAJA ENSIN

Tarinan asiakastyytyväisyys jälleen
premium-luokkaa – nuoret naiset
kaikkein tyytyväisimpiä

T

arinagolf jatkaa edelleen Premium -luokan elämyspalvelujen
tuottajana. NPS-asiakastyytyväi
syysmittarilla mitattuna (NPS 54),
asiakkaamme arvostavat Tarinan korkeammalle kuin esim. Marimekon tai
Mercedes Benzin asiakkaat. Suomen
golfkenttien keskiarvo oli 45.
Tarinan omat jäsenet ja vieraspelaajat ovat siis erittäin tyytyväisiä Tarinan
palveluihin. Näin kertoo tuore Pelaaja
Ensin – asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, johon vastasi kaikkiaan 763 asiakastamme.

Yli 60% asiakkaistamme suosittelee
Tarinaa erinomaisena palveluna
Ylivoimaisesti suurin osa kaikista asiakkaistamme haluaa suositella golfia ja juuri Tarinaa lähipiirilleen. Kyselyn mukaan
60% asiakkaista näkee Tarinan suositteluindeksin 9 tai 10 arvoisena. Neutraalin
arvosanan 7-8 antoi 34% ja kielteisesti tai
vähättelevästi (arvosana 0-6) suhtautuu
6% vastaajista. Tarinan jäsenten ja vieraspelaajien suositteluindeksillä ei ollut
kokonaisuutena merkittävää eroa.

Nuoret naiset kaikkein tyytyväisimpiä
Kaikkein tyytyväisimpiä Tarinan palveluihin
ovat nuoret alle 30-vuotiaat aloittelevat
naiset. Heidän tyytyväisyytensä on todella erittäin korkealla (NPS 88). Seuraavaksi
tyytyväisimpiä ovat yli 31-vuotiaat ja 18-25
tasoituksella pelaavat naiset (NPS 80).
Molempien naisryhmien suositteluhalukkuus menee kirkkaasti korkeammalle,
kuin sellaisten arvostettujen brändien,
kuten Louis Vuitton tai Starbucks.
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Nuoret naiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä Tarinan palveluihin. He nostavat suositteluhalukkuudessa Tarinan palvelut jopa korkeammalle kuin Louis Vuittonin tai Starbucksin
asiakkaat. (Kuva: Kime4Kids palkintojen jako; kuvaaja Tiina Eskel-Mustonen)
Seniorinaiset puolestaan edustivat arvioissaan Tarinan keskiarvoa (NPS 55) ja
62% heistä antoi arvion 9 tai 10.

”Viisikymppiset singelimiehet”
kaikkein kriittisimpiä
Puolestaan kriittisimpiä Tarinan palveluihin ovat 51-65-vuotiaat, alle 10 tasoituksella pelaavat miehet (NPS 29). Kaikesta huolimatta heidänkin mielestä Tarinan
palvelut ovat vähintään samalla tasolla
esim. Fordin tai Samsungin kanssa.
Yli 66-vuotiaat, yli 10 tasoituksella pelaavat miehet (NPS 69) kuuluvat miehistä
kaikkein tyytyväisimpien joukkoon. Heistä 61% antoi 9-10 ja vain 2% arvosanan
0-6. Heidän mielestään Tarinan palvelut
olivat Audin ja Toyotan asiakastyytyväisyyden tasolla.
Alle 30-vuotiaista yli 10 tasoituksella
pelaavista miehistä 70% suosittelivat Tarinaa 9-10 arvosta, joka on samaa tasoa
esim. iPhonen (NPS 59) kanssa. Suositteluindeksi NPS oli 60.

Mikä on NPS?
Net promoter score on tärkeä mittari yrityksen menestyksen kannalta – varsinkin
jos tavoitellaan kasvua ja kehitystä. NPS
antaa tärkeää tietoa siitä, millainen on
asiakkaiden kokemus yrityksen asiakaspalvelusta, tuotteista ja palveluista. Se
antaa myös tärkeää tietoa yrityksen kehityskohteista.

Mikä on hyvä NPS -taso?
• Tarinan keskiarvo 54 sijoittuu arvioissa
”great” -tasolle
• nuoret naiset (80-88) sijoittaa Tarinan
”Excellent” -tasolle
• yli viisikymppiset singelimiehet (29)
sijoittaa Tarinan ”hyvälle” tasolle
• jos tuloksena on luvut miinus 100-0, palvelut vaativat jo merkittävää kehittämistä




     
      
            
      
            



   
      
 

    
      

      
 

 



NAISTOIMINTA

Naisten golfkesä 2018
Monenlaista tapahtumaa saatiin tälläkin
kaudella kokea golfin ja auringonpaisteen lisäksi!
Naisten golfkausi avattiin huhtikuun
lopussa herkkujen kera Kylpylähotelli
Kunnonpaikassa. Illan esiintyjinä olivat
Niiralan apteekin apteekkari Petra Vidgrenin lisäksi Tarinan klubiravintolan
Kimberly Hoppes, promme Janne Eskola
ja KauppaTarinan kauppias Pete Partanen. Apteekin kosmetologi esitteli meille tuotteita ja Petra Vidgren kertoi, mitä
golfarin ensiapupakkauksen olisi hyvä sisältää. Kimberly tarjosi meille maistiaisia
tulevan kesän uutuuksistaan ja muutoksistaan. Janne-pro muistutti meille, miten sitä ihan parasta golfia pelataan. Pete
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kertoi kauden uutuuksistaan, ja millaisia
välineitä kannattaa käyttää, eikä vain ulkoiluttaa bägissään. Lieracin tuotearvonnan lisäksi Mehiläinen tarjosi jokaiselle
golfpallon, joten kausi voitiin käynnistää
siltäkin osin.
Edelliskevään malliin sääntöjä kerrattiin kapteeni Risto Hämäläisen kera ihka
oikeissa olosuhteissa, eli kentällä. Naisten ikiomat kisailut aloitettiin Tarinassa
heti kesäkuun toisena sunnuntaina valtakunnallisen Gloria LadyCupin merkeissä. Kisan voittajat pääsivät jatkoon tuoden voiton ”kotiin” myöhemmin kesällä
myös Itä-Suomen naisten joukkueessa.
Naisten golfkesän osallistujamäärältään suurin tapahtuma, Naisten Sunnun-

tai, onnistui jälleen saamaan mukaan
lähes 80 osallistujaa yhteislähtökisaan.
Nautimme auringon lisäksi golfista,
mukavasta seurasta, hyvästä ravintola
Luckyn tarjoamasta ruoasta ja juomasta,
sekä upeista, useiden yhteistyökumppaneidemme lahjoittamista kilpailu- ja
arvontapalkinnoista.
Kahdeksantoista reipasta ja kovakuntoista naista osallistui kahden kierroksen
päivään. He pelasivat molemmat kentät
lisäten aurinkorasvaa ja tankaten lounasta kierrosten välissä. Oletko muuten kokeillut moista maratonia?
Rento ja leikkimielinen ilta, jossa sai
pelata ainoastaan kahdella vapaavalintaisella mailalla putterin lisäksi, oli hyvä

NAISTOIMINTA

muistutus itse kullekin siitä, tarvitseeko
bägissä tosiaan olla kovinkaan montaa
mailaa. Huomasimme kaikki, että loistavasti pärjää kyllä vähemmälläkin.
Loppukesällä päätimme tutustua
”naapuriin”, eli Tervon Eerikkala Golfin
uudistettuun 9-väyläiseen kenttään. Perinteisesti aurinkoisen kierroksen jälkeen
lounastimme komeassa klubitalossa ja
ainoat muutamat sadepisarat saatiin
vasta kun istuimme jo autossa nokka
kohti Kuopiota.

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi seurassamme oli vain naisille tarjolla
toki muutakin kivaa. Esimerkiksi JE Golf
Academy järjesti naisille omia harkkoja, saatoit osallistua Ladyliigaan ja Pelaa
100 -kisaan tai Daily Sports 2019 -ennakkoesittelyyn.
Kaikista Suomen golfseuroista Tarinassa on yhdeksänneksi eniten naisia,
kauden lopussa meitä oli yhteensä 613.
Ykköspaikalla olevaa Vihtiä, jonka 6000
jäsenestä naisia on lähes 1500, saattaa

olla mahdoton haastaa, mutta podiumille pääsisimme jo naisjäsenten määrän
ollessa 750. Se ei liene mahdottomuus
– eihän?
Nähdään Tarinassa jälleen ensi keväänä!

Pauliina Söderlund-Hänninen,
naistoimikunnan pj. (kaudet 2016-2018)
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UUSI TARINALAINEN 2018 – JENNA ANTIKAINEN

Jäältä on helppoa
siirtyä viheriölle

Jenna Antikainen on tämän kauden uusia tarinalaisia.
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UUSI TARINALAINEN 2018 – JENNA ANTIKAINEN

Jenna aloitti pelaamisen
kesäkuulla ja ennätti kiertää sekä Uutta että Vanhaa
Tarinaa jo 17 kertaa. Työ
haittasi aktiivisen nuoren
naisen ensimmäistä pelikesää, mutta monta koskematonta kesää on vielä
edessä.
Jennan sai innostumaan golfista moni
asia. Hän on lapsuudessa ja nuoruudessa
pelannut jääkiekkoa ja salibandya, joten
mailapelit ovat olleet hänelle pienestä
saakka tuttuja. Koska mailaan tarttuminen ei ollut vaikeaa, golfiin siirtyminen
kävi näppärästi. Myöskin kertomukset
mukavasta lajista olivat hänet tavoittaneet ja sekin houkutteli kentälle.
Jennan perheenjäsenet ovat myös
golfareita. Varusteet, peli ja Tarina olivat tulleet nuorelle naiselle jo aiemmin
tutuiksi. Alkukesästä hän tuli isänsä ja
veljensä kanssa Tarinaan rangelle kokeilemaan pallon lyömistä ja puolikkaalle
kierrokselle tutustumaan lajiin. Tuntumaa tuli tuolla reissulla lajiin hyvin ja siitä
se kipinä sitten lähti. Samana iltana hän
jo ilmoittautui Janne Eskolan seuraavalle
greencard-kurssille. Välineitä löytyi helposti lähipiiristä ja näin matka itsenäiseksi golfariksi lähti liikkeelle.
Jenna kertoo, että golfin harrastaminen on tuonut hänelle hyvää fiilistä aina
onnistumisien jälkeen. Mukaan mahtuu
myös epäonnistumisia, mutta silloin
kannattaa muistaa nauttia kaikista onnistumisista. Golf on jo opettanut, että
opitutkin ja helpot asiat saattavat muuttua kentällä, ja pienetkin onnistumiset
kannattaa tuulettaa huolella. Jenna sanoo, ettei golfin tarvitse olla vakavaa,
itse hän pitää aina golfatessa hauskaa
ja nauttii maisemista, ulkoilmasta sekä
peliseurasta. Hän sanoo myös, että on
hienoa olla Tarinan jäsen, puitteet ovat
mahtavat ja henkilökunta asiantuntevaa.

Aurinkoinen nuori nainen on saanut
Tarinasta mukavasti pelikavereita. Vaikka
omista kavereista ei kukaan välttämättä
aina pääsisikään pelaamaan, kentälle voi
lähteä yksinkin ja pelikavereita löytyy
joka reissulle.
Jenna on innostunut pelaamisesta
niin, että suunnittelee ensi talvelle pelireissua lämpimään. Näin tulevan kauden
odottaminen ei tunnu niin pitkälle ja
pelaaminen pysyy tuoreessa muistissa.
Jenna on houkutellut kavereitaankin
pelaamaan ja kokeilemaan lajia. Golfin
pariin on myös nuorten helppo tulla
mukaan.
Jennan suunnitelma on jatkaa pelaamista vielä kauan. Lajissa on aina kehit-

tymisen mahdollisuuksia ja vaikka ensimmäinen kesä onkin Jennalla edennyt
loistavasti, vielä on 20-vuotiaalla nuorella
paljon opittavaa.
Jennan kanssa on ilo pelata! Reipas
nuori nainen, jolla on selvästi into oppia pelaamaan hyvin. Mailan ja pallon
yhteistyö sujuu kuin vanhalta tekijältä ja
hän ei paljon apua vanhemmilta pelaajilta tarvitse.
- Pelikaverit
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Gloria Lady Cup

T

arinassa pelattiin tänä kesänä taas
pitkästä aikaa valtakunnallinen
amatöörigolfkiertueen osakilpailu,
Gloria LadyCup Tarinagolf. Osakilpailussa
oli mukana 26 tarinalaisnaista. Sarjoja
karsintakiertueen osakilpailussa oli kaksi,
HCP 0-18,4 tasoituksellinen lyöntipeli sekä
HCP 18,5-36 tasoituksellinen pistebogey.
Lyöntipelisarjan kolme parasta olivat
1.
Laura Kämäräinen
2.
Virpi Lappalainen
3.
Emma Musakka
ja pistebogey-sarjan kolmen kärki
1.
Pirjo Kinnunen
2.
Oili Mönkkönen
3.
Anna-Liisa Niskanen
Gloria LadyCupin finaaliin pääsee aina
kaksi parasta sarjastaan kustakin (12 kpl)
karsintakilpailusta. Tänä vuonna idän
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ja lännen joukkueiden välistä, Rydercup-tyyppistä, finaalipeliä käytiin Lakeside
Golfissa. Molemmissa joukkueissa pelaa
24 naista. Tarinasta finaaliin matkusti neljä
naista, Virpi ja Emma (Emma pelasi Lauran
sijasta finaalissa hänen ollessa pelaamassa
toisessa golfkilpailuissa) sekä Pirjo ja Oili.
Tarinan naiset kuuluvat maantieteellisesti jaettuna Idän joukkueeseen. Peliparijaot yms. hoitaa Idän ja Lännen
joukkueiden kapteenit, Idän joukkueen
kapteenina tänä vuonna toimi Jetta Pilvi.
Gloria LadyCup Tarinagolf -osakilpailu
sai kaikilta finaaliin osallistuneilta naisilta
kiitosta, olihan moiseen valtakunnalliseen, kiertueena pelattavaan kilpailuun
varsin juhlallistakin osallistua. Mukana
ollut ja oman sarjansa toiseksi tullut Oili
Mönkkönen kertookin, että kun hän oli
huomannut kilpailukalenterista mainoksen Gloria LadyCupin karsintakilpailusta,
oli hän ilmoittautunut oitis mukaan. Oi-

lilla on ollut mukavia kokemuksia Tarinan
naisten järjestämissä erilaisissa tapahtumissa, mm. Naisten sunnuntaissa. Noissa
tapahtumissa on hänen mielestään ollut
matala osallistumiskynnys vähemmänkin pelanneilla naisilla, joihin hän itsekin
kuuluu. Oilin mielestä niin Naisten sunnuntait kuten tämäkin Gloria LadyCupin
karsintakilpailu sujuivat Tarinassa hyvin
lupsakoissa tunnelmissa.
Ilmeisen lupsakkaa pelaamista oli ollut
myös muilla naisilla. Laura Kämäräinen,
Virpi Lappalainen ja Pirjo Kinnunen pelasivat hienosti sarjojensa kärkipaikoille.
Virpi kertoo karsintakilpailukierroksensa
menneen varsin mallikkaasti koko kierroksen ajan, Pirjon peli lienee kulkenut
yhtä hienosti, kun voitto irtosi pistebogey-sarjasta. Kämäräisen Laura, lyöntipelisarjan voittaja, ei siis päässyt Gloria
LadyCupin finaaliin osallistumaan, joten
hänen tilalleen pääsi kolmanneksi sar-

GLORIA LADY CUP

jassaan tullut Emma Musakka. Emma on
seuramme entisiä menestyneitä junnugolfareita.
Gloria LadyCup on kovassa suosiossa naisten keskuudessa. Pirjo kertookin,
että häneltä kysyttiin finaaliviikonloppuna ”kuinka monet karsinnat kiersit,
että finaalipaikka irtosi?”. Ilmeisesti useat
naiset ovat kiertäneet useammankin
karsintakilpailun, jos ei ensimmäisestä
ollut paikkaa irronnut. Ja kyllähän tuon
suosion ymmärtää, kun pääsi kokemaan
tuon tapahtuman erinomaisin järjestelyineen, upeine lahjoineen ja palkintoineen, kertoo Pirjo.
Finaalia pelattiin siis Lakeside Golfissa, Tampereen lähistöllä. Finaalikenttinä

toimivat Lakeside Golfin Pirunpelto sekä
Järvenranta. Virpi kertoo, että ennen
finaalia pelattu harjoituskierros Pirunpellolla oli ollut suuri etu, kenttä oli kuulemma ollut nimensä veroinen kapeine
ja kaltevine väylineen. Kivikot ja kalliot
ovat läsnä koko ajan sekä jos lyönti sattui
lipsahtamaan metsän puolelle, oli suositeltavaa lyödä varapallo, ihan vain varmuudeksi. Virpin onneksi hän oli saanut
harjoituskierrokselle seurakseen kotikentällään pelaavan Ritvan, hänestä oli ollut
suuresti apu opetellessa kentän saloja.
Kenttävinkkien lisäksi Virpi sai Ritvasta
caddien ensimmäiseksi pelipäiväkseen.
Ensimmäisenä pelipäivänä sekä Idän
että Lännen joukkueet olivat kokoontu-

neet kisapaikalle ”käskynjakoon” eli siis
kuulemaan peliparinsa. Vastaanotto oli
ollut ihanan lämmin, jopa näin ensikertalaisen silmin, kertoo Pirjo. Jopa ainut
mies paikalla, caddieni Jarkko, toivotettiin halauksin tervetulleeksi! Ennen pelistartteja jokainen finaalipelaaja oli saanut
mukaansa paketillisen omalla nimellä
painettuja palloja ja tiitä. Four Ball Best
Ball -reikäpeli aloitti ensimmäisen päivän
finaalipelit ja tuo kyseinen päivä pelattiin
Pirunpelto-kentällä ilman tasoituksia. Virpi kertoo pelanneensa parinsa Minnan
kanssa koko päivän loistavasti – jos toisella oli epäonninen väylä, toinen paikkasi tilanteen. He voittivatkin Lännen
joukkueen parin. Upea saavutus heiltä,
sillä vastustajan joukkueen toinen kilpailija pelasi omalla kotikentällään.
Iltajuhlassa leuat loksahtivat auki
huikeiden arvontapalkintojen johdosta, ihastelee Pirjo. Palkintona oli mm.
tablettitietokoneita, golfbägejä, kenkiä,
lahjakortteja, jokaisen voittaessa jotain.
Samaisessa iltatapahtumassa julkaistiin
myös seuraavan päivän peliparit ja lähtöajat.
Kaksipäiväisen finaalin toisen päivän
pelimuotona oli Foursome reikäpeli
Järvenranta-kentällä. Pirjo kertoo pelanneensa koko viikonlopun saman parin
kanssa. Kakkospäivän pelimuoto sekä
kenttä olivat sopineet huomattavasti paremmin hänelle ja parilleen, joten
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päivä olikin tuonut mukanaan mukavasti onnistumisia. Virpi oli parinsa Veeran kanssa jo selvässä johdossa Lännen
joukkueesta, kunnes heidän golfonnensa tuntui kääntyneen ja Lännen joukkue
tasoitti. Virpi kertoo, Veeran kanssa kumminkin pystyivät vielä tsemppaamaan ja
saivat pelinsä niin kasaan, että pääsivät
takaisin johtoasemaan ja voittivat Lännen väylällä 16. Lisäjännitystä finaalipäivään oli tuonut myös paikalle osunut
ukkonen, jonka vuoksi Emman ryhmän
peli oli keskeytynyt väylällä 16. Ukkosen
ohitettua Järvenranta-kentän he kuitenkin pääsivät vielä viimeiselle väylälle
kamppailemaan oman pelinsä voitosta.
Hienon pelipäivän päätteeksi uusintareiän jälkeen Idän joukkue julistettiin
voittajaksi historiallisesti ensimmäistä
kertaa. Huikea ja haikea päivä yhtä aikaa
kertovat kaikki naiset.
Itse tapahtuma oli kaikin puolin hieno
kokemus, ja käteen jäikin huikean hienon
palkinnon, Balmuirin Kid Mohair -huivin
sekä Glorian Koti -lehden vuosikerran lisäksi uusia ystävyyksiä sekä unohtumattomia kokemuksia, kertoo Emma. Hänen mielestään erityisesti tapahtuman
iltajuhla oli ylistämisen arvoinen, kun he
ruokailivat Idän ja Lännen joukkueiden

kanssa hyvässä yhteishengessä, mutta
kuitenkin tiukasta pistetilanteesta johtuen, hieman jännittyneissä tunnelmissa
Tampereen Sokos Hotel Tornissa.
Myös Pirjo kertoo tapahtumasta jääneen mahtavan fiiliksen. Hän kertoo itse
pelaavansa yli 20 tasoituksella ja siitä
huolimatta tunteneensa olevansa tärkeä osa Idän joukkuetta ja solmineensa
uusia tuttavuuksia, oppineensa uusia
pelimuotoja ja vielä uusilla kentillä. Pirjo
vinkkaakin, että vaikka moni ajattelee
tasoituksettoman lyöntipelin olevan jotenkin pelottavaa, mutta koska peliparit
oli tehty niin taidokkaasti, niin kukaan
tuskin tunsi ns. alemmuutta pelatessaan tässä kisassa. Pirjo suositteleekin
jokaiselle naisgolfarille osallistumista
karsintakiertueen kisoihin. Virpi kertoo,
että ehdottomasti tämä koko kilpailu,
alkaen aina karsintakilpailusta, on ollut
mahtavimpia kokemuksia mitä hän on
golfurallaan saanut kokea. Virpi halusi
kiittää Tarinagolfia karsintakilpailujen järjestämisestä Tarinassa sekä tuesta ja kannustuksesta, jota he olivat saaneet finaalipeleihin lähtiessään. Mukaan samaan
mielipiteeseen yhtyy myös Oili. Hän oli
karsintakilpailujen tulokset kuultuaan
hieman arkaillut finaaleihin lähtemistä,

mutta onnekseen kilpailunjohtaja Jouni
oli rohkaissut häntä lähtemään mukaan.
Kiitos siis Jounille, että en jänistänyt ja
missannut golfkesäni 2018 ehdottomasti hienoimpia ja jännittävimpiä kokemuksia, kiittelee Oili.
Tarinagolf järjesti nyt Gloria LadyCup
-osakilpailun toista kertaa, aiempi karsintakilpailu pelattiin 2013. Nähtäväksi
jää milloin seuraava osakilpailu pelataan
taas Tarinassa

😊

Pelasimme lapsille:
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2017: 66.800 €

KAPTEENIEN PALSTA

Tervehdys,
Helteinen kesä on valitettavasti enää muisto vain. Taisinpa
vuosi sitten tässä samaisessa Tarinagolfari-lehden kirjoituksessa manailla muutamaan otteeseen kesän 2017 säätä, ei ole
vuodet veljiä ei.
Suotuisat säät heijastuivat myös golfyhteisössämme monella tapaa, hellepäivien määrä näkyi kentän käyttöasteessa ja
kokonaiskierrosmäärät lähentelivät ennätyslukemia. Sankoin
joukoin kilpaa hymyileviä ihmisiä päivästä toiseen, viikosta
viikkoon. Korkea käyttöaste ja helteet ei kuitenkaan rokottanut kentän kuntoa pahemmin, mitä nyt muutamia palaneita
väyliä lukuun ottamatta. Saimmepa maistaa hieman, millaista links-golf tarjoaa parhaimmillaan; holtittomasti pomppivia
palloja ja ruskehtava yleisilme.
Suuret pelaajamäärät toivat luonnollisesti esiin myös lieve
ilmiöitä. Muutamia seikkoja haluaisin tässä nostaa esiin yleisen
viihtyvyyden ja ennen kaikkea turvallisuuden osalta.
Kuten kokemus osoittaa, tuon pienen valkoisen pallon kanssa emme läheskään aina pääse yhteisymmärrykseen halutusta
päämäärästä ja tällöin pallo saattaa suuntautua naapuriväylillä pelaaviin. Muistetaanhan lyöntiin valmistautuessa odottaa,
että voit suorittaa lyönnin turvallisesti vaarantamatta muita.
Kuuluva varoitushuuto ”FORE” tulee päästää ilmoille, se ei ole
ainoastaan lyövän pelaajan kontolla, vaan myös ryhmän muiden pelaajien tulisi seurata kanssapelaajien tekemisiä ja tarpeen tullen varoittaa huutamalla.
Myös ohituskulttuurista muutama sananen, ohittamista
tulisi aina tarjota takaa tulevalle, nopeammalle ryhmälle, jos
edessäsi on tyhjää, vaikka oma pelisi etenisi suositusajassa.

Tervetuloa
Tarinaan hiihtämään

Kiitos kesästä 2018 ja nähdään taas tulevana suvena!
Tarinagolf ry:n kapteeni,
Risto Hämäläinen

Hamula

� 0,5km

d
Patikkala

TA----

GOLF

Seuraamme liittyi tänä
vuonna mukavasti uusia jäseniä, sen myötä
joukossamme on paljon juuri aloittaneita
pelaajia, jotka ei välttämättä vielä tiedä lajin
kaikkia koukeroita ja
tapoja. Ohittamista siis
voi aina kainosti myös
kysyä, jos edellä menevä ryhmä ei sitä hoksaa
tarjota. Ohitukselle ei
ole määritelty erikseen
paikkoja, vaan sen voi suorittaa missä vain kenttäalueella. Oikein suoritettu ohitus kestää muutaman minuutin, eikä sillä
ole oleellista vaikutusta omaan kierrosaikaan, kun taas nopeammille vaikutus voi olla merkittävästi enemmän.
Yhteisömme on siis kasvanut kaikkien aikojen ennätyslukemiin, meitä on jo melkein 2300 jäsentä! Tarinagolfilla on imua
ja meidän yhteisöön kaikki ovat edelleen tervetulleita. Yleisesti
voi todeta, että meillä on lupsakka ilmapiiri ja sen myös asiakastyytyväisyyskysely osoitti.

0,9km
Sl!UKJAR\1 Fl:S:1 �'1n
0,9km

••

SIILINJARVI
Kultaa elämäsi

0,9km

Torlnagolf on Pohjois-Savon suurin umeiluseuro.
Tööllö Torin= pelattUn vllme koudello
yll 50 000 klerrosto golfio jo kövelflln
yll puoll mHjoonoo kllometrlö.
Goff on tutkitustJ terveysYOikutuksJlloon hyv ö lon.
Yhdellö golfklerroksello kuluu enemmän koloreilo
kuln kymmenen kilometrin hllhlolenklllö.
Alollo sinäkin gof.

3,7km

0,9km

0,8km

Torlnagoll- enemmön elömykslö..

• Olet tässä

Nlitilkin latuja ylllpitii Tamagolf Oy
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Uusi Tarina
nimikkoväylät
Talvella voit harjoitella
myös TalviTarinassa
lisäinfoa:
www.tarinagolf.fi/palvelut/talvitarina/
Talvella Tarinassa voi myös hiihtää
Laduille pääset suoraan
Tarinan parkkipaikalta.

KUOPIO PÄIVÄRANTA

Kilpa- ja edustusryhmät
Erikseen nimetyt pelaajat, jotka tähtäävät
kansalliselle ja kansainväliselle huipulle
Katso lisää tietoa www.tarinagolf.fi

Klubiravintola Neliapila
0400 353 067
kimberly@ravintolaneliapila.fi

Harrastusryhmät
Yli 12-vuotiaat green cardin suorittaneet
tai muutoin golfin perusteet hallitsevat
juniorijäsenet

Toimisto

Katso lisää tietoa www.tarinagolf.fi
Kuopio

Aloittelijoiden harjoitukset
6–12 -vuotiaat tytöt ja pojat ilman
green cardia
Katso lisää tietoa www.tarinagolf.fi

Junnuleirit
Leireillä ohjelmaa aloitteleville sekä
jo pelaaville junnuille
Erikseen green card- ja
tasoitusryhmät

Juniorigolfarin polku
Juniorille harjoitukset oman ikä- ja
taitotason mukaan
1. 6–15 -vuotias
Kokeile golfia esim. kesäleirillä
Aloita aloittelijoiden harjoituksissa
2. Yli 12-vuotias
Aloita nuorten harjoituksissa
Pääset lajin pariin myös Pro Jannen
yleisen alkeiskurssin kautta
Tarina tarjoaa kaiken tasoisille
junioreille mahdollisuudet kehittyä –
aina kansainväliselle huipulle saakka
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Vanha Tarina
nimikkoväylät
Hinnat, tarjoukset ja pelipaketit
löydät nettisivuiltamme www.tarinagolf.fi

Harjoittelugriini
Vanha Tarina
Väylä 1

H E R K K U PATA

Klubi

Välineet ja varusteet Peteltä
KauppaTarinasta
044 777 3606
pete.partanen@tarinagolf.fi

Jäsen- ja pelioikeusasiat
Tarinan toimistossa
020 187 8702
toimisto@tarinagolf.fi
www.tarinagolf.fi
Lähipeliharjoittelualue
Aikuisen golfarin polku
Helpoin tapa oppia golfaamaan on lähteä
valmentajan vetämälle alkeiskurssille.
Opit heti lajin perusteet ja edistyt nopeasti
uudessa harrastuksessasi
1. Tule tutustumisiltaan
2. Tule alkeiskurssille ja suorita itsellesi
green card
3. Liity Tarinaan jäseneksi ja hanki peli
oikeus toimiston kautta
4. KauppaTarinasta saat apua
välinehankintoihin
5. Seuraavaksi pelaamaan! Jos sinulta
puuttuu pelikaveri, ole yhteydessä Tarinan
kummeihin.

Alkeiskurssit viikoittain
Toukokuu–syyskuu
ma–ti 18–21, ke 17.30–21
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
PGA PRO, Janne Eskola
050 599 1992
janne.eskola@jegolf.fi
www.jegolf.fi

Uusi Tarina
Väylä 1

Ilmaiset tutustumisillat
Joka torstai klo 19–20.30
KESÄKUU-ELOKUU
Ilmoittaudu www.jegolf.fi
tai Tarinan ajanvaraus

TARINAGOLFARI

Pete ja Jukka kiittävät asiakkaita mukavasta
ja työntäyteisestä kaudesta 2018.
Työsopimukset on uusittu, joten samalla
miehityksellä mennään kohti tulevaa.
Muista että KauppaTarinan palvelut pyörivät ympäri
vuoden, ja suositut mailanmitoitukset Talvitarinassa
ovat jo alkaneet. Olipa asiasi pieni tai suuri, soita tai
meilaa Petelle

Pete Partanen
KauppaTarina
044 777 3606
pete@kauppatarina.fi
Kauden päätyttyä on aikaa myös omille harrastuksille.

Rangepartykuvat: © Tatu Ahonen / Oddy Inc.

20

TARINAGOLFARI 2018

TARINAGOLFARI

Koko
perheen
kylpylä!

• 32° lämmintä
• 10 erilaista allasta
• Aaltoallas
• 90m liukumäki
• Kuntosalit
• Keilahalli
• Solarium
• Ravintola

Kuiluntie 2, SIILINJÄRVI,
Puh. (017) 462 1200

42 km Tahkolta • 23 km Kuopiosta

Aukioloajat: www.fontanella.fi

Kuopion

Työterveys ry
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JEGOLF ACADEMY WWW.JEGOLF.FI
Sivustolta löytyy laajempi palveluvalikoima ja
opettaja esittelyt

MITÄ HALUAT OPPIA?
HARJOITTELU TALVELLA
Golf on laji, jossa kehittymisen tärkeimpiä edellytyksiä on säännöllinen harjoittelu. Talvi on erinomaista aikaa omaksua
uusia taitoja varsinkin, jos sinulla on
siihen suunnitelma. Jos haluat rauhassa kerrata oppejasi tai opiskella uusia
taitoja, sinun tulisi olla innoissasi talven
luomasta mahdollisuudesta. Juuri nyt
peli ei ole häiritsemässä treenausta. Talvi antaa mahdollisuuden oikeaan ja pysyvään muutokseen. Yhdessä voimme
kartoittaa pelisi vahvuudet, joista haluat
pitää kiinni. Samalla otetaan pelisi heikkoudet työpöydälle, joita haluamme
suunnitelmallisesti kehittää. Näin saat
harjoittelusta mielekkäämpää ja oikeisiin
asioihin keskittymällä saat treenaukseen
tehokkuutta. Vaihtoehtoina tarjoamme
yksityisopetusta ja ryhmätunteja.

YKSITYISTUNNIT
Yksityistunti on tehokas tapa oppia uutta
ja kehittää omaa peliä. Se on myös intensiivisin opetusmuoto, joka sopii kaikentasoisille pelaajille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa golftekniikkaansa.

RYHMÄVALMENNUS /
HALLIKLINIKAT
Klinikoilla ja valmennusryhmissä kehitetään pelillisiä taitoja säännöllisen harjoittelun avulla ympäri vuoden. Ryhmissä
yksinkertaista ja henkilökohtaista harjoittelua toivomustesi mukaan. Ryhmä

22

TARINAGOLFARI 2018

harjoittelussa yksittäisen
harjoituskerran hinta
tulee edullisemmaksi ja
näin jälleennäkemiset
ovat mahdollisia useammin. Järjestämme sekä
juniori-, aikuis- että seniorivalmennusta.

OPETUSPAKETTEJA

FULL GAME IMPROVEMENT

Teimme valmiita opetuspaketteja sarjakorttien rinnalle.

Tämä paketti sisältää 5 x yksityistunnin
sekä 9 väylän (2 tuntia) peliopetuksen
kentällä Golf Pron kanssa.
Oppiminen pelitilanteessa on tie menestykseen! Peliopetuksessa pro keskittyy vähemmän lyöntitekniikkaan ja
enemmän siihen, kuinka toimia kentällä
eteen tulevissa tilanteissa. Oppitunnit
auttavat sinua ymmärtämään pelistrategiaa, parantamaan maila- ja lyöntitekniikkavalintoja.

ALOITTELIJAN OPETUSPAKETTI
Aloita uusi harrastus mahdollisimman
tehokkaasti! Tämä opetuspaketti on
suunniteltu erityisesti vasta lajin aloittaneille golfareille.
Yksityistuntien aikana käydään läpi pelin eri osa-alueet ja saat kertausta ja lisäoppeja alkeiskurssilla opitun tueksi.
Opetuspaketti sisältää 5 x yksityistunnin sekä 1 x 2-tunnin peliopetuksen golf
pron kanssa.

LÄHIPELI KUNTOON - OPETUSPAKETTI
Lähipeli on golfin tärkein osa-alue, ja
lähipelin treenaaminen on tehokkain
tapa parantaa tuloksia ja saada tasoitus
tippumaan.
Opetuspaketti sisältää 3 x yksityistunnin, joiden aikana keskitytään lähipelin
eri osa-alueisiin. Tuntien teemoina ovat
putti, chippi/pitchi ja bunkkerilyönti.

GOLF OPETUS - TEHOPAKETTI
Tämä opetuspaketti on sinulle, joka haluat nostaa pelisi aivan uudelle tasolle!
Paketti sisältää henkilökohtaisen harjoitteluohjelman, jonka avulla pelisi kehittyy
varmasti. Erimittaiset tunnit räätälöidään
juuri sinulle sopiviksi, ja keskitymme niihin
pelin osa-alueisiin, jotka kehittävät sinun
peliäsi parhaiten. Keskitymme myös pelistrategiaan, oikeisiin maila- ja lyöntivalintoihin ja tietysti kierrostulosten parantamiseen. Paketti sisältää 10 x yksityistunnin.

JEGOLF

HARJOITUS- JA PELIMATKAT 2019

TURKKI - BELEK, GLORIA VERDE GOLF
HUHTIKUUSSA 2019 SUORA LENTO KUOPIOSTA

Keväällä matkasimme joukolla aurinkoiseen Espanjan Almeriaan ja Turkin Belekiin. Molemmilla matkoilla huippuporukka.
Kaikille tuli monta uutta tuttavuutta. Monta tarinaa kerrottiin ja
monta tarinaa jäi elämään kerrottaviksi:). Kiitos kaikille mukana
olleille pelureille.

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 huippukuntoisilla kentillä,
pelejä 5+1 kierrosta. Illalla seurustelemme hotellilla. Halukkaille tarjolla 5krt opetustuokio teemoilla harjoitusalueella ja
kentällä. Viikolla myös kisailut palkintoineen. Lopullinen kokonaisuus muodostuu kuitenkin teidän ehdoilla. Tervetuloa matkalle nauttimaan ja rentoutumaan.

SEURAAVA MAHDOLLISUUS:
ESPANJA, ALMERIA GOLF: 17.-25.2.2019

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

Golfia Almerian Auringon alla. Puolihoidolla 6 kierrosta golfia ja 5 krt opetustuokio viikon aikana 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=valkoinen, 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. Luonnon kauniissa ympäristössä sijaitseva kenttä
tarjoaa haasteita kaiken tasoisille pelaajille. Kentällä on lisäksi
hyvät harjoittelualueet. Viikolla myös kisailut palkintoineen.
Lopullinen kokonaisuus muodostuu kuitenkin teidän ehdoilla.
Tervetuloa matkalle nauttimaan ja rentoutumaan.

Almerimar Golf
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GOLFSIMULAATTORI
TalviTarinan hallista löytyy golfsimulaattori. Pallolennon mittaajana toimii Flightscope ja simusoftana
erittäin visuaalinen E6. Kenttiäkin löytyy yli 80! Tämän todenmukaisemmin emme voi mitata pallonlentoa sisätiloissa. Pelikenttien lisäksi simulaattorin
range on ollut isossa suosiossa pelaajien viritellessään swingiään kesän pelejä odotellessa. Jos vielä
haluat todellisempaa pelaamista, niin sitten pitää
päästä jo ulos pelaamaan 

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 hankkimaan tai
yritetään löytää vastaava tuote tilalle.
Grippi- ja varsivalikoimissa on paljon vaihtoehtoja. Varsissa
vaihtoehtoja eri lentokaarille sopivilla jäykkyyksillä.

GOLFPAJA,

HELPOSTI SAAVUTETTAVISSA
Vie mailat Kauppa Tarinan Shoppiin/ caddiemasterille, jätä yhteystietosi ja hae mailasi samasta paikasta sovitun ajan jälkeen.
Talvella voit suoraan soittaa meille niin järjestellään mailojen
kuskaus tai voit tuoda mailasi sovittuun aikaan TalviTarinaan/
Oheisharjoittelukeskukselle/Rauhalahden kuplalle. Lisäksi tarjolla mailojen fittausta/sovitusta pelaajalle sopiviksi ja neuvontapalvelua välineiden ostoon.

GOLFPAJAN TOIMINNASTA
VASTAAVAT MAILAEXPERTIT:
PGA JANNE ESKOLA
050 599 1992
ANTTI KOSKELAINEN
0400 231 866

Tervetuloa.

Kaikki tarvitsemasi golfpalvelut
yhdestä osoitteesta!
LUE LISÄÄ : WWW.JEGOLF.FI
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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.

ALKEISKURSSIN JÄLKEEN
– PELAAJAN POLKU
1. Kortin suorituksen jälkeen, hanki
jäsenyys Tarina Golfiin tai muuhun
golfliiton jäsenseuraan. Saat
tasoituksen hcp 54.
2. Omat varusteet on syytä olla.
Silloin tulee lähdettyä useammin ja
varusteet tulevat tutuiksi.

1. Golfkentälle kokeilemaan

3. Omalle kentälle pelaamaan

Kuka tahansa voi tulla kokeilemaan golfia. Kun saavut golfkentälle, niin ota yhteyttä kentän opettajaan tai mene caddiemasterin (kentän vastaanottovirkailija)
luokse ja ilmoita, että haluaisit kokeilla golfia. Jos sinulla on ystävä joka jo pelaa,
kannattaa varmasti kysäistä häneltä, pääsisitkö mukaan seuraamaan ja kokeilemaan golfia. Tarina Golfissa järjestetään kesällä viikoittain tutustumisiltoja. Ilmoittaudu mukaan!

ja treenaamaan. Olet vielä
harjoitteleva golfari, kun sinulla on
seuratasoitus 37-54.

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 kipinän roihahtamaan liekkiin ja
pääset nopeammin nauttimaan tästä suurenmoisesta pelistä, golf.

4. Ota lisäoppia ammattilaisilta.
Oikeiden tekniikoiden oppiminen
lisää pelin nautintoa ja tuo
mukavuutta kentällä itsellesi ja
kavereillesi:)
Yksityistunnit ja tiimitunnit
Henkilökohtaisemmin tavoitteiden
ohjatessa harjoittelua, kaiken
tasoisille.

Klinikat / Aikuisvalmennus
3. Suorita Green card

4. Liity golfseuraan jäseneksi

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

Jokaisen pelaajan tulee olla jonkin golfseuran jäsen. Samalla saat
golfliiton jäsenkortin, jolla pääsee
pelaamaan kentille maksamalla
kierroskohtaisen tai kausipelimaksun. On tietenkin hyvä olla omalla
kentällä jäsenenä ja näin kuulua yhteisöön, joka kehittää ja tukee oman
kotikenttäsi toimintaa.

5. Pelaa ja nauti
Kilpaile, viihdy kavereittesi kanssa kentällä, ulkoile ja tapaa uusia ihmisiä. Golf voi
olla sinulle kaikkea noista tai vain jotakin. Sinä päätät mitä haluat.
Kokeileminen: Vuokramaila 0€ + rangepoletti 2€

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
virallisen tasoituksen omaava
pelaaja. Voit lähteä pelaamaan
kaikille kentille ja halutessasi
osallistua kisoihin. Jatka pelin
kehittämistä.

TARINAGOLFARI 2018
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ALKEISKURSSIT 2019
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 sinulla ei tarvitse olla vielä mitään omia varusteita. Opastan
mitä ja millaisia varusteita aloitteleva golffari 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 ikinään : ).
• 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 (viikoittain)
MA-TI 18.00 - 21.00 ja KE 17.30-21.00
Syyskuu - huhtikuu (kysynnän mukaan)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
PGA PRO Janne Eskola
050 5991 992
janne.eskola@jegolf.fi
WWW.JEGOLF.FI

-THIS IS OUR HOUSEJEGOLF VALMENNUKSEN SATOA
PELAAJAMME VUODESTA 2002 - 2018
55 SM-tason mitalia henkilökohtaisissa
9 Maajoukkue-edustuksissa ollutta pelaajaa
3 SM-tason joukkuemitalia
2 EM-mitalia

26

TARINAGOLFARI 2018

UUDISTETUT GOLFSÄÄNNÖT

Uudistetut golfsäännöt astuvat
voimaan vuoden 2019 alusta alkaen

Golfin sääntökirjaa yksinkertaistettiin isolla kädellä. Prosessi oli pitkä ja tarkkaan harkittu,
mutta tässä todennäköisesti lopulliset muutokset uuteen sääntökirjaan.
Tälläkin kerralla muutokset kunnolla
opetteleva saa itselleen etua ja jopa
säästyy turhilta rangaistuslyönneiltä.
Golfin ”uudet säännöt” on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan pelaamista. Jos aiemmin on saattanut tuntua,
että säännöillä lähes etsitään rangaistuksia pelaajille, on kyseisiä kohtia pyritty
karsimaan. Muutama muutos tulee olemaan huomattava pelin kannalta.
Tässä tärkeimmät muutokset lyhyesti:

Pallon etsimisaika
Viiden minuutin sallittu aika pallon etsimiseen tulee lyhenemään kolmeen minuuttiin.

Pallon vahingossa liikuttaminen

Droppikorkeus vaihtuu

Pallon liikuttaminen vahingossa viheriöllä
tai sitä etsiessä ei tuota enää rangaistuksia.

Alustavissa ehdotelmissa käytiin läpi
mahdollisuutta, että pallon voisi dropata jopa 5 sentin korkeudelta. Lopullinen
dropin tuleva korkeus on kuitenkin polven korkeudelta.

Piikinjälkien korjaaminen viheriöllä
Viheriöllä saa jatkossa tasoittaa piikinjäljet ja muut epäluonnollisesti pintaan
aiheutuneet haittatekijät.

Tuplaosuma
Aiemmin tuplaosumasta laskettiin kaksi lyöntiä. Ei enää. Tulevissa säännöissä
tuplaklikista lasketaan vain yksi lyönti.
Harvemmin siitä on mitään apua ollut
kenellekään? Myöskään itseensä pallolla
osumisesta ei saa enää rangaistuksia.

Kaksi mailanmittaa
Ensin ehdotettiin, että vapautumiseen
käytettäisiin 20 tai 80 tuuman vapautuksia. Lopullinen päätös oli kuitenkin, että
vapautuminen tapahtuu edelleen mailanmittoja mittayksikkönä käyttäen.

Poimintoja uusista säännöistä
• Uusia sääntöjä on uuden ryhmittelyn
takia 24 aiemman 34 sijaan. Sääntökirjan
sivumäärä ei kuitenkaan vähene.
• Sekä vesiesteitä että sivuvesiesteitä aletaan kutsua sakko- tai rangaistusalueiksi.
Niihin voi kulua veden lisäksi esimerkiksi
ryteikköjä, rotkoja ja kivikkoja.
• Sakko- tai rangaistusalueelta lyötäessä
maila saa koskea maapohjaa ja vettä jo
ennen lyöntiä.
• Näistä ei enää rangaista: tahattomat kaksoiskosketukset palloon, omaan bägiin
tai itseensä pallolla osuminen, viheriöllä
putatun pallon osuminen lipputankoon,
etsinnässä oman pallon liikuttaminen
vahingossa, irrallisten esineiden (esimerkiksi kivet, lehdet, oksat) liikuttaminen
hiekkaesteissä ja muilla sakko- tai rangaistusalueilla.

• Pallon etsintäaika lyhenee viidestä minuutista kolmeen.
• Alastulojälkeensä uponneen pallon saa
nostaa kaikkialla muualla paitsi hiekassa
tai sakko- tai rangaistusalueella.
• Hiekkaesteestä sallitaan pallon pudottaminen esteen ulkopuolelle kahdella rangaistuslyönnillä.
• Pallo tulee pudottaa polven korkeudelta.
• Mailanmitta on bägin pisimmän mailan
mitta (pois lukien putteri).
• Pelaajaa ei saa enää avustaa tähtäämisessä.
• Omaa puttilinjaa voi jatkossa koskea, joten esimerkiksi AimPoint-tähtäyksessä ei
tarvitse enää varoa, missä seisoo.
• Pelaaja voi korjata puttilinjalla esimerkiksi
kengänpiikkien tai eläinten jättämiä jälkiä.
• Viheriöllä merkkauksen jälkeen liikkunut
pallo siirretään ilman rangaistusta takaisin paikalleen.

• Jos pallo liikkuu viheriöllä, kun pelaaja
on asettunut lyöntiinsä, pitää olla lähes
täysin (95 %) varmaa, että se oli pelaajan
syytä. Vain silloin siitä annetaan yhden
lyönnin rangaistus.
• Nyt lyönnin maksimiajaksi asetetaan 40
sekuntia ja lisäksi kehotetaan sitä pelaajaa lyömään, joka on ensimmäisenä valmis, kunhan se ei aiheuta vaaratilannetta.
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Seuraavassa kertaamme kymmenen keskeistä muutosta hivenen seikkaperäisemmin.
1. Sääntökirja

4. Esteen koskettaminen

Sääntökirja kokee täydellisen remontin:
Sääntöjen määrää vähennettiin, ja sääntökirja tehtiin selkokielisemmäksi. Kuvien ja
esimerkkien kera sääntöjä havainnollistetaan
paremmin. Sääntökirja säilyy kuitenkin lähes
yhtä paksuna, sillä tässä pelissä, jossa peliä
pelataan kaikkialla maailmassa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, kaikenlaista voi tapahtua.
Kaikkiin tilanteisiin olisi syytä olla säännöt
olemassa.
Tavallisia pelaajia varten julkaistaan myös
Player’s Edition, jota pidetään tavallisten harrastajien ensisijaisena sääntökirjana. Siitä löytyvät tärkeimmät säännöt ja tieto siitä, miten
niitä käytetään. Myös kunkin säännön tarkoitus on selitetty. Tekstin ymmärrettävyyttä on
vielä parannettu havainnollistavilla värikuvilla
ja taulukoilla. Sekä laajemman sääntökirjan
että Player’s Editionin käännöstyö suomen
kielelle on käynnissä, ja toiveissa on saada
kirjat joulumyyntiin.

Samalla kun punaisten ja keltaisten alueiden
käyttötapaa muutettiin, muuttui myös pelaajan mahdollisuus touhuta näillä ”penalty
area” -alueilla. Ensi vuoden alusta punaisilla ja
keltaisilla merkityillä alueilla saa laskea mailan
koskettamaan maata ennen lyöntiä, myös
tähdätessä. Pelaaja voi tehdä jopa harjoitussvingejä maata koskettaen, kunhan pallon
asema ei parane. Samoin ilman rangaistusta saa poistaa kaikki irralliset luonnonhaitat
(kivet, kävyt, oksat, puiden lehdet ym.), jotka
mahdollisesti häiritsevät lyöntiä.

2. Pallon pudottaminen
Itse säännöissä suurin näkyvä muutos on
pallon pudottamistavan muuttaminen. Kun
aiemmin pallo pudotettiin olkapään korkeudelta, niin nyt se pudotetaan polven korkeudelta suoraan alaspäin ilman kierittämistä tai
kierteitä. Pallon tulee myös jäädä sääntöjen
kulloinkin määräämälle pudotusalueelle.
Vanhoissa säännöissä ollut kahden mailanmitan sallittu vieriminen on siis poistunut.
Edelleenkään pallo ei pudotessaan saa osua
pelaajaan tai hänen varusteisiinsa ennen
kuin osuu sääntöjen määräämälle alueelle,
mutta mikäli sen jälkeen pallo vahingossa
osuu pelaajaan, ei pudotusta tarvitse enää
uusia.

3. Estemerkinnät
Toiseksi suurin näkyvä muutos on ehkäpä se,
että jatkossa punaisilla ja keltaisilla tolpilla
voidaan merkitä muitakin alueita kuin vain
vesiesteitä. Hankalasti pelattavat ryteiköt tai
pitkä karheikkoheinä voidaan ympäröidä tai
rajata vuoden alusta punaisilla tai keltaisilla tolpilla ja toimia kuten vastaavanväristen
vesiesteiden kanssa toimitaan. Tämä ei ihan
kaikille kentille tule edes uutena asiana. Osa
on taivuttanut golfsääntöjä tähän suuntaan
jo vuosia. Punaisten tolppien vaihtoehdoista
on kuitenkin jatkossa poistettu vastakkaiselle
puolelle yhtä kauas pudottaminen.
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keensä on päässyt sääntökirjan säännöksi.
Mikäli pelaajan pallo uppoaa omaan alastulojälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) missä
tahansa pelialueella (myös karheikot ja metsät), saa sen nostaa, puhdistaa ja pudottaa
välittömästi alastulokohdan takana olevasta
pisteestä mailanmitan sisälle, muttei tietenkään lähemmäs reikää. Tässä yhteydessä
voidaan mainita myös mittaamiseen tullut
sääntömuutos. Mitattaessa käytetään aina
pisintä pelaajan bägistä löytyvää mailaa, ei
kuitenkaan putteria

8. Pallon etsintäaika
5. Pelaaminen hiekkaesteestä
Myös pelaaminen hiekkaesteistä muuttuu
hieman. Hiekkaesteistäkin saa poistaa kaikki pelaamista haittaavat kivet, kävyt, oksat ja
puiden lehdet ilman rangaistusta. Hiekkaa ei
kuitenkaan saa mailalla koskettaa ennen lyöntiä. Myös hiekka-esteistä vapautumiseen on
tehty pieni lisäys. Kun pallo on pelaajan mielestä pelaamattomassa paikassa hiekkaesteessä, hänellä on entisten kolmen vaihtoehdon lisäksi uutena vaihtoehtona pudottaa
pallo pois esteestä kahden lyönnin rangaistuksella reiän ja pallon sijaintipaikan linjassa
taaksepäin. Aiemminhan linjassa taaksepäin
-vaihtoehdolla ei päässyt pois hiekkaesteestä.

6. Poistuvat rangaistukset
Edellä mainittujen oksien siirtelyrangaistusten poistumisen lisäksi tulevista säännöistä
poistettiin paljon rangaistuksia. Mikäli pelaaja
vahingossa liikuttaa palloaan etsinnän aikana, vaikka astumalla sen päälle, siitä selviää ilman rangaistusta. Myöskin paikallissääntönä
ollut pallon liikuttaminen vahingossa viheriöllä tulee nyt ihan säännöksi. Vuoden alusta
ei rangaista, jos pelaaja vahingossa mailallaan tönäisee viheriöllä olevaa palloaan.
Ilman rangaistusta selviää myös silloin, kun
pallo osuu vahingossa pelaajaan itseensä tai
hänen varusteisiinsa tai caddieen. Rangaistus
on myös poistettu pelaajan putatessa vihe
riöllä olevaa palloaan ja pallon osuessa reiässä olevaan lipputankoon. Ja kun mainitaan
vielä sekin, että kaksoiskosketuksen rangaistuskin on poistettu, on ainakin kaikki tärkeimmät poistetut rangaistukset tullut mainittua.

Hartaasti palloja etsiville muuttunut pallon
etsintäaika tuottaa varmasti harmaita hiuksia.
Palloa saa jatkossa etsiä vain kolme minuuttia. Mikäli pallo ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun pelaaja tai hänen caddiensa
on aloittanut pallon etsinnän, se todetaan
kadonneeksi. Peliä on jatkettava varapallolla
tai mentävä lyömään uusi pallo edelliseltä
lyöntipaikalta.

9. Jälkien korjaaminen
Pallon etsintäajan lyhentämisellä ja monella
muullakin pienemmällä sääntömuutoksella
halutaan nopeuttaa peliä. Kaikki vuodenvaihteessa voimaan astuvat sääntömuutokset
eivät välttämättä nopeuta peliä. Nimittäin viheriöllä pelaaja voi korjata pallon alastulojälkien lisäksi myös kenkien ja eläinten jättämät
jäljet, lipputangon aiheuttamat painaumat ja
kentänhoidon aiheuttamia vahinkoja.

10. Pallon liikkuminen viheriöllä
Säännöt muuttuvat myös tapauksessa, jossa
kerran viheriöltä nostettu ja takaisin paikalleen asetettu pallo liikkuu. Olipa liikkumisen
syynä mikä tahansa (tuuli, vesi, pelaaja, ulkopuolinen tekijä), pallo asetetaan aina takaisin
siihen, mistä se lähti liikkeelle.
Tarkemmin sääntöuudistuksiin voi tutustua
Arto Teittisen kirjoittamissa Golflehden artikkeleissa (nro:t 7/2018 ja 8/2018). 

7. Pallo alastulojäljessään
Myös yleisesti käytössä ollut paikallissääntö
pallon uppoamisesta omaan alastulojäl-

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Seppo Kantosalo

TARINAN MENESTYJÄT

Tarinan menestyjät
Reikäpelimestari
Miehet			Joni Huttunen
Naiset			Janine Jyrkivaara
Seniorimiehet 50
Pekka Janhunen
Seniorimiehet 60
Jukka Miettinen
Seniorimiehet 70
Henrik Ylisiurua
Seniorinaiset 50
Virpi Lappalainen
Seniorinaiset 60
Sirkka-Liisa Ylisiurua
Seniorinaiset 70
Varpu Pietikäinen

Seuramestarit
Miehet A-sarja
Miehet B-sarja		
Naiset A-sarja		
Naiset B-sarja		
Seniorit M50		
Seniorit M60		
Seniorit M70		
Seniorit N50		
Seniorit N60		
Seniorit N70		
Junioripojat		

Janne Koivisto
Jarno Niskanen
Hanna Tykkyläinen
Riitta Musakka
Matti Pylkkänen
Arto Hyvönen
Pekka Konttinen
Virpi Lappalainen
Kaisu Forsblom
Maire Häyhä
Benjamin Korhonen

Iso kiitos Tarinan
junioritoimintaa
tukeneille yrityksille

Klubimestarit
			
Anna-Liisa Niskanen
			Kari Pennanen

Ladyliiga
			

Anna-Liisa Niskanen

Menestyneet kilpajunnut (ranking-voittajat)
			Katariina Korhonen
			Jiri Jyrkivaara

SM-mitalistit
			Tero Peltola
			Lauri Ruuska
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SENIORITOIMINTA

S

Senioreiden kauden
avaus Tallinnassa

enioreiden pelikausi avattiin toukokuun alussa perinteisellä pelimatkalla Tallinnaan. Tämä vuosi
olikin juhlavuosi, kun vietettiin
jo kymmenettä pelimatkavuotta. Matka
suunniteltiin yhdessä Ykkösgolfin Petteri
Antikaisen kanssa senioreiden toiveiden
mukaisesti.
Matka alkoi Tarinasta, josta ajeltiin kohti Helsinkiä. Matkalla nautittiin maistuva
lounas Matkakeitaassa Vierumäellä.
Silja Europa lähti satamasta illansuussa
kohti Tallinnaa. Laivamatkalla nautittiin
erilaisista ajanvietteistä ja nukuttiin makoisat yöunet.
Laiva-aamiaisen jälkeen matka jatkui
meille tutulle, upeakuntoiselle Niitväljän
kentälle.
Kierroksen jälkeen siirryttiin ja majoituttiin Tallink City hotelliin, jossa nautittiin maistava päivällinen ja vilvoiteltiin
hotellin saunamaailmassa.
Keskiviikkona aamupalan jälkeen ajeltiin uudistetulle Golf X Ray -kentälle, jossa
pelattiin päivän golfannossa. Päivällisen
jälkeen tutustuttiin vanhaan kaupunkiin.
Päivä oli upea ja ilmat loistavat.
Torstaina oli vuorossa upea ja erittäin
hyvätasoinen Estoni Golf & Country
Club -kenttä. Kierroksen jälkeen ajeltiin
Tallinnaan ja täydennettiin hieman tuliaiskasseja.
Klo 19.00 laiva M/S Megastar lähti kohti Helsinkiä – laivamatkalla nautittiin päivällinen.
Matkalla oli mukana 42 golfaria. Säät
suosivat koko matkan ajan lämpötilan
ollessa 15-20 astetta ja aurinko paistoi.
Matkalaiset oli erittäin tyytyväisiä matkan antiin. Ensi keväänä päätettiin taas
lähteä etsimään uusia kokemuksia. Matkalla mietittiin, minne ensi kevään matka
voisi suuntautua, kenties Tukholmaan tai
Ahvenanmaalle?
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Senioreiden kesä Tarinassa
Kesän aikana pelattiin kuudet onnistuneet viikkokilpailut ja käytiin lähikenttien
pelimatkoilla Revontuligolfissa ja Tahkolla. Molemmilla matkoilla mukana 40-50
pelaajaa.
Uutena tapahtumana senioreille tänä
kesänä pelattiin pariscramble-kisa, ”Seniorit kesäyössä” juuri ennen juhannusta.
Senioreilla on vielä yksi matka tälle
vuodelle, syksymatka Almeriagolfiin
marraskuun alkupuolella.

Muita kuulumisia
Senioreiden toiminta oli erittäin vilkasta tällä pelikaudella, järjestettyihin toimintoihin otti osaa entistä enemmän
senioreita.
Golfharrastus on erittäin hyvä kehon
hyvinvoinnille, kävely pehmeällä vihreällä
ruoholla on nivelille hyväksi. Ja mikä parasta, saa uusia mukavia ihmissuhteita
kierroksen aikana. Lisäksi seniorit tutus-

tuivat Inkeri & Eelis -konseptiin, joka tuottaa hyvinvointiin liittyviä toimintoja. Inkeri & Eelis -tapahtumia on ollut kaksi, joista
viimeisin marraskuussa heidän tiloissaan
Lapinlinnankadulla. Tämän tyylisiä yhteistyökuvioita kannattaa suunnitella lisää,
saamme uusia golfharrastajia mukaan.
Kiitokset kaikille tapahtumiin osallistuneille. Pidetään kuntoamme yllä myös

talven aikana, käydään kuntosaleilla, jumpataan, liikutaan luonnossa ja hiihdellään.
Tällä kaudella on toimikuntaan kuulunut Kari Heikkinen, Viljo Hyvärinen ja
Sari Kantosalo ja Paavo Ruotsalainen
toimikunnan vetäjänä ja johtokunnan
jäsenenä.
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KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET

Kauden
päättäjäiset
2018
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Tarinagolf ry

Tarinagolf Oy

Kenttätoimikunta

Vastuualue johtokunnassa 2018

Hallitus 2018

Puheenjohtaja
Minna Hirvonen

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

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

Kapteeni ja klubitoiminta
Risto Hämäläinen
Ladykapteeni ja viestintä
Tiina Eskel-Mustonen
Nuoriso- ja valmennustoiminta
Antti Mustonen

Organisaatio
Toimitusjohtaja
Osmo Ruuska

Tapahtumatoiminta
Jouni Puranen

Palvelupäällikkö
Riitta Tuunainen

Kummitoiminta
Sari Hoffren
Kilpailu- ja tasoitustoiminta
ja varapj.
Seppo Kantosalo
Senioritoiminta
Paavo Ruotsalainen

Kenttämestari
Pasi Sallinen
Toimistosihteeri
Maarit Jokiniemi
Head Caddiemaster
Reetta Sallinen

Naistoiminta
Pauliina Söderlund-Hänninen
Toiminnanjohtaja/sihteeri
Osmo Ruuska

www.tarinagolf.fi
www.facebook.com/tarinagolf
www.instagram.com/tarinagolf
www.twitter.com/TarinaGolf

Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta!
Nähdään taas ensi kesänä Tarinassa.
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Rauhaisaa Joulunaikaa
tarinalaisille
ja
Onnea alkavalle vuodelle
2019!
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Herkkupata kiittää
kuluneesta
golf-kaudesta!
Sittenpä mennään
joulua ja uutta
kautta kohti,
nähdään kaupalla!

Kinkut ja lahjakorit
lämmittävät golffarit
ja yhteistyökumppanit
seuraavaa kautta
odotellessa...
Paremman palvelun kauppa

Kysy lisää
jyrki.huttunen@k-supermarket.fi

Ruuan verkkokauppa on avattu!

Kotiinkuljetus tai Tilaa&Nouda
Tilaa ostoksesi netissä - me tuomme ostoksesi ovellesi tai voit
hakea valmiiksi kerätyt ja pakatut ostokset kaupalta!

HERKKUPATA

Sorakuja 4, 71800 Siilinjärvi
ma-pe: 6:30-21:00, la-su 8:00-21:00
Facebook: Herkkupata

HERKKUPATA

k-ruoka.fi/kauppa

