
Tarinagolf ry. 
 
V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S  

 

KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.30 
  Läsnä 11 jäsentä ja 0 valtakirjaa 
 
1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jouni Puranen avasi kokouksen 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Elo 
Sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Anttila ja Marianna Elo 
Äänten laskijoiksi valittiin  Seija Anttila ja Marianna Elo 

 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous oli kutsuttu, kokoon Tarinagolfin sääntöjen 10 §:n mukaisesti 
ilmoituksella Savon Sanomissa 12.5.2021 (liite 2). 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4§ Kokouksen työjärjestys 

 Vahvistettiin muutoksitta (liite 3). 
 
5§ Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020  

Osmo Ruuska esitti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon 
vuodelta 2020 (liitteet 4 ,5 ja 6). 

 
6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. (liite 5.) 

 
8§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja Jouni Puranen päätti kokouksen klo 18.45 
 
 
  
 
Vakuudeksi      Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu  
 
 
 
 
Jyrki Elo   Osmo Ruuska    Seija Anttila     Marianna Elo 
 
puheenjohtaja                  sihteeri 
  



Liite 1 Osallistujaluettelo on tarvittaessa nähtävissä toimistossa 
 
 
  



 
Liite 2 Ilmoitus Savon Sanomissa 

 
  



Liite 3 Kokouksen työjärjestys 
 
 
 

Tarinagolf ry. 
 
V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S  

 

KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.30 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan: 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 
Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö) 
Äänten laskijat (2 hlö) 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä 

tilintarkastuskertomus vuodelta 2020  
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, 
joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus 
saattavat antaa aihetta. 

 
7. Kokouksen päättäminen.  

 

 
  



Liite 4 Sääntöjen mukainen toimintakertomus 

 
Tarinagolf ry. 
 

Sääntöjen mukainen toimintakertomus 2020 
 
Yleistä 
 
 
Tarinagolf ry:n 38. toimintavuoden aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla edettiin strategian mukaisesti. Kauden 
aikana panostettiin erityisesti uusien jäsenten hankintaan. Uusia jäseniä liittyi 311 ja jäseniä oli vuoden lopussa 
yhteensä 2 416. 
 

 
 
Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen 
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi OpetusTarina. Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän 
kertaa.  
 
Vuosi 2020 oli COVID-19 pandemiavuosi, joka aiheutti monia eriköisjärjestelyjä toimintaan. Seuran varsinaista 
kevätkokousta ei voitu pitää sääntöjen määräämänä ajankohtana. Sen sijaan molemmat vuosikokoukset 
pidettiin poikkeusjärjestelyin 14.12.2020 Hotelli Puijonsarvessa. 
  
Kapteenit 

 
Kapteenit ovat osallistuneet aktiivisesti Suomen golfliiton kapteeniverkostoihin ja tapahtumiin, kuten Itä-
Suomen ladykapteenit ja naistoimijat- ryhmään sekä Valtakunnalliseen Ladygolf- ryhmään tuoden sieltä 
toiminnankehitys ajatuksia Tarinan naistoimikunnalle.  
 
Naiskapteeni on toiminut kauden aikana osana naistoimikuntaa, ideoiden ja toteuttaen tapahtumia sekä 
osallistuen niihin. 
 
 
 
 
 



Nuoriso- ja valmennustoiminta  
 
Junioritoiminta on jatkanut panostusta kaiken tasoisiin ja -tavoitteellisiin nuoriin. Suurin osa Tarinan nuorista on 
tavallisia golfin harrastajia ja kasvavissa ohjatuissa ryhmissä harrasti kaudella 2020 noin viisikymmentä 
innokasta junioria. Kauden 2020 junioritoiminnassa mukana oli yksi ammattivalmentaja sekä 10 vapaaehtoista 
koulutettua ohjaajaa. Opetusta ja ohjausta oli tarjolla ryhmästä ja tavoite tasosta riippuen 1-5 päivänä viikossa 
kaikille ikä- ja taitotasoille. Kilpajuniorit harjoittelivat aktiivisesti läpi vuoden Pro Janne Eskolan ohjauksessa. 
Kilparyhmän harjoituksissa Jannen apuohjaajina toimivat Jukka Koivisto sekä Mikko Kauniskangas. 
Aloittelijoiden ryhmää ohjasivat Jyrki Elo ja Erkki Puustinen talvikaudella, sekä kesällä mukaan tulivat 
valmentajatutkintoa käyvät Veli-Pekka Polvinen ja Jaakko Turtiainen. Tänäkin vuonna harrasteryhmää ohjasi 
Antti Mustonen yhdessä Jukka Koiviston sekä Janne Eskolan kanssa. Jatkuvasti kasvavan tyttöryhmän 
harjoituksia ohjasivat onnistuneesti Emma Musakka, Linda Haara ja Hanna Tykkyläinen.  
   
Kilpaurheilussa kaudella 2020 Tarinagolfin edustuspelaajat / juniorit voittivat 1 SM-kultaa ja kolme SM-pronssia:  
   
Tero Peltola (edustuspelaaja):  
- E-Tour SM-lyöntipeli kulta  
- E-Tour Gross kokonaisrankingin voittaja  
 
Lauri Ruuska (edustuspelaaja):  
- SM-lyöntipeli pronssi  
 
Anton Roth (juniori):  
- SM-lyöntipeli pronssi  
- SM-reikäpeli pronssi  
 
  
 Lisäksi Tarinan juniorit menestyivät läpi vuoden eri toureilla erinomaisesti:  
- Future Tour Red, kokonaisrankingin voittaja Jiri Jyrkivaara  
- FJAR kokonaisrankingin voittaja Anton Roth  
- Golfgaala Suomen Vuoden Poikajuniori Anton Roth  
   
Tarinassa järjestettiin Future Tourin kisa 2020:  
- Tarinagolf järjesti Future Tourin (Itä + Kaakko) -kisan, johon osallistui yhteensä 17 kotiseuramme junioria, sekä 
runsaasti talkooväkeä. Haluamme kiittää talkooväkeä jälleen erittäin hienosti onnistuneesta kilpailusta, jossa 
saimme jälleen nähdä kotivoittoja ja loistavia sijoituksia.  
   
Kaudella 2020 tarinan junioritoimintaa tuki jälleen laaja talkooporukka. Vapaaehtoisten tuki kilpailuissa, niiden 
järjestelyissä, sekä muissa varainkeruu talkoissa oli jälleen erinomaista. Juniorit keräsivät yli 2000€ perinteisessä 
24h-golf tapahtumassa, jossa he pelasivat Tarinan kenttiä läpi kellon ympäri tavoitellen mahdollisimman monta 
par- tai parempaa tulosta. Lisäksi K-Supermarket Herkkupata Openin tuotot ohjattiin junioritoiminnan hyväksi. 
Nämä tapahtumat, sekä Future Tourin kilpailun mahdollistivat laaja joukko tukijoita, vanhempia ja 
talkooporukkaa. Tarinan juniorit sekä vanhemmat vastasivat jälleen onnistuneesti rangepallojen keräämisestä 
kaudella 2020. Lisäksi Tarinassa järjestettiin useita juniorileirejä nykyisille ja uusille junioreille, sekä lajiin 
tutustumisia muiden urheiluseurojen nuorille sekä vanhemmille.   
   
Lauri Ruuska (Challenge Tour / Nordic League) edusti kaudella 2020 Tarinagolfia ammattilaisena.  
Mikko Kauniskangas (Finnish Tour) edusti kaudella 2020 Tarinagolfia ammattilaisena. 
 
 
 
 
  



Senioritoiminta 
 
Senioritoiminta Tarinassa on vilkasta ja hyvätasoista. Golfharrastus on parasta ”lääkettä” kehon hyvinvoinnille. 

Ulkoilu upeissa maisemissa, sosiaalinen kanssakäyminen ja uusiin pelikavereihin tutustuminen ym. on lisännyt 

senioreiden liikunnallista ja sosiaalista aktiivisuutta. 

Senioritoimikunta järjestää mielenkiintoisia tapahtumia, kilpailuja ja pelimatkoja kotimaassa ja ulkomaille. 

Tarinan seniorit ovat mukana avustamassa kilpailuissa, forecadeinä, starttereina sekä, kevättalkoissa ja uusien 

pelaajien kummikierroksilla. 

Jäsenistö: 

• Tarinalaisista seniorijäseniä (yli 50v) on yli 950 henkilöä 

Viestintä: 

• Senioreiden viestintäkanavina toimivat Tarinagolfin nettisivut (senioriosasto) ja 

ajankohtaistiedotteet, sekä sähköposti ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli on kasvanut. 

Matkat: 

• Kesäkauden Bulgariaan ja Eestiin suunniteltuja avausmatkoja ei voitu tehdä koronapandemian 

vuoksi. 

• Lähikenttien pelimatkat tehtiin Tahkolle 7.9 ja Kartanogolfiin 14.9. Molemmat matkat olivat 

täyteen buukattuja. 

• Myöhäissyksyllä olisi jatkettu vielä pelikautta Espanjassa golfia Almerian auringon alla, mutta 

koronan vuoksi matka peruuntui. 

Kilpailutoiminta: 

• Senioriviikkokilpailut kisailtiin kuutena tiistaina, kuudessa sarjassa; sarjat M50-M60-M70 ja N50-

N60-N70. Koronan vuoksi N ja M 70 sarjojen ensimmäiset kisat saatiin järjestää vasta 9.7. 

• Aluetour – kilpailut: Tarina seniorit osallistuivat aktiivisesti Itä-Suomen Alue-Tourin kisoihin 

• ”Seniorit suviyössä” pariscramblekisa pelattiin 11.6.2020, oli jälleen mukava tapahtuma kesäyössä. 

• Tarinan senioreiden mestaruuskilpailut pelattiin kaksipäiväisinä 25-26 heinäkuuta. 

• Kauden päättäjäiskilpailu ja palkintojen jako, kauden viikkokilpailuista piti olla 17.9, mutta 

jouduttiin siirtämään myrskyn takia ja kisailtiin sitten 25.9 hyvän sään vallitessa.  

Toimikunta: 

• Seija Anttila, Sari Kantosalo, Vesa Laukkanen ja Seppo Kantosalo puheenjohtaja ja johtokunnan 

jäsen 

 
  



Naistoiminta 
 
Naistoimikunta käynnisti kesän 2020 suunnittelun 1.2.2020 pidetyssä kokouksessa. Naistoimikuntaan 
kuuluivat vuonna 2020 Tiina Eskel-Mustonen, Sari Hoffrén, Hanna Huuskonen, Pirjo Kinnunen, Virpi 
Lappalainen, Kaisa Paldanius, Reetta Sallinen, Nina Vartiainen ja Oili Mönkkönen (pj.). 
 
Suunnitelmat Tarinan naisten kesän 2020 tapahtumista olivatkin jo pitkällä, kun COVID-19-tauti alkoi levitä 
myös Suomessa. Yllättäen tapatumien järjestäminen ja jopa golfin pelaaminen oli hetken epävarmaa. Kauden 
avajaistapahtuma Kylpylähotelli Rauhalahdessa 21.4. jouduttiinkin perumaan. Onneksi suhteellisen nopeasti 
kuitenkin varmistui, että golf lajina on turvallinen myös näissä poikkeusolosuhteissa ja pelata voidaan myös 
kaudella 2020.  
 
Naisten kesän tapahtumat polkaistiin käyntiin 12.6. Tarinan naisten sääntökävelyllä. Ensin kapteeni Risto 
Hämäläinen perehdytti vuonna 2020 käyttöön otettuun uuteen WHS-tasoitusjärjestelmään ja eBirdie-
sovelluksen käyttöön. Tämän jälkeen iltaa jatkettiin pelaamalla Vanhan Tarinan 9-reikää Riston kiertäessä 
golfautolla mukana kertaamassa sääntöjä todellisissa pelitilanteissa. Kivaksi koettu konsepti, joka tulee 
varmasti saamaan jatkoa myös tulevina vuosina. 
 
Läpi kesän jatkuneessa K-20 -haasteessa Tarinan naisjäseniä innostettiin pelaamaan mahdollisimman paljon 
tasoituskierroksia. 1.5. -31.8.2020 välisenä aikana 20 tasoituskierrosta pelanneet voivat ilmoittautua mukaan 
arvontaan, jossa arvottiin lahjakortti Pro Janne Eskolan tunnille. Tällä kertaa onnettaren suosikki oli Riitta 
Sutinen. 
 
Kahden kierroksen päivänä 17.7. kuusitoista innokasta naisgolfaria pelasi molemmat Tarinan kentät. 
Kierrosten välillä kerättiin voimia KlubiTarinassa lounaalla, joka saatiin onneksi taas nauttia ravintolan tiloissa 
kevään koronarajoitusten jälkeen. 
 
2.8. vietettiin Tarinan naisten kesän päätapahtumaa Naisten Daily Sports Sunnuntaita. Perinteisesti 
kesäkuussa järjestettävä Naisten Sunnuntai oli valtakunnallisestikin siirretty elokuulle. Näin halusimme tehdä 
myös Tarinassa, jotta päivä säilyttäisi tärkeimmän merkityksensä – olla Tarinan naisgolfarien iloinen 
tapahtuma, jossa tapaa niin uusia kuin ennestään tuttuja pelikavereita. Naisten Sunnuntai olikin aivan huikea 
menestys - mukana oli ennätykselliset 87 osallistujaa! Kisa voitiin elokuussa pelata yhteislähtönä ja myös 
uuden yrittäjän Aki Saarisen valmistama runsaasti kiitoksia kerännyt lounas voitiin nauttia KlubiTarinassa 
koronaohjeita noudattaen.  
 
Naisten Sunnuntain pääyhteistyökumppani oli tuttuun tapaan Daily Sports, joka lahjoitti palkinnot kolmen 
kilpasarjan kolmelle parhaalle. Tapahtuman aikana Niiralan Apteekki Prisman esittelypisteellä sai 
asiantuntevaa opastusta ihonhoitotuotteiden hankintaan. KauppaTarina tarjosi kaikista naisten vaatteista ja 
kengistä tuntuvan alennuksen koko päivän ajan. Lisäksi tapahtumaamme tukivat arvontapalkintoja 
lahjoittamalla myös seuraavat yritykset: Auto- ja moottorikorjaamo Kuopion Venttiilipaja, Bellanpuisto Padel, 
Eerikkala Golf, Fressi, Hiljainen mieli, KlubiTarina, Kuopion Näkökeskus, Lady Royal, Lohimaa, LähiTapiola Savo, 
Niiralan Apteekki, Optikko Poca, Panza, Passion Golf Studio, Piattaco, Puustjärven kello ja kulta, Ramin 
konditoria ja Studio Amilia.  
 
Koronatilanteen vuoksi ei kaudella 2020 järjestetty naisten perinteistä pelimatkaa jollekin lähikentälle. Sen 
sijaan pidimme useamman naisten peli-illan Vanhalla Tarinalla. Elokuussa 7.8. pelattiin Vanhan Tarinan 
etuysillä Kolmen mailan kisa, jossa putterin lisäksi sai käyttää vain kahta muuta vapaavalintaista mailaa. TiiMix-
illassa 1.9. pelattiin parittomilla väylillä punaisilta ja parillisilla keltaisilta tiiltä – ei hassumpaa näinkään! 
Naisten kesä 2020 päätettiin kauniissa syyssäässä 22.9. peli-illassa, johon osallistui ilahduttavasti myös kaksi 
juuri alkeiskurssin suorittanutta uutta jäsentämme. Juuri tämähän on yksi naistoiminnan tavoitteista – saada 
seuran uudet jäsenet osaksi yhteisöämme ja tuntemaan itsensä tervetulleiksi Tarinaan! 
 
  



Opiskelijatoiminta 

Kaudella 2020 vastuussa opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnasta jatkoi Linda Haara. Lisäksi toimikunnan 
jäseninä olivat Kalle Kattelus ja Henri Hämäläinen. Toimikunnan suuntaviivat pysyivät samoina, eli toimikunnan 
tavoitteena on nuorten aikuisten ja opiskelijoiden innostaminen lain pariin ja heille suuntautuvan toiminnan 
esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja kilpailujen suunnittelu. 
  
Koronatilanne hankaloitti vuoden 2020 tapahtumien järjestämistä. Siitä huolimatta toukokuussa järjestettiin 
perinteinen opiskelijoiden green card -kurssi yhteistyössä Preemion eli Kuopion kauppatieteiden ainejärjestön 
kanssa. Kurssi oli päivän mittainen intensiivikurssi, jossa opeteltiin golfin perusteita ja jonka päätteeksi jokainen 
osallistuja sai green cardin. Kurssin vetäjänä toimi Janne Eskola ja hänen tiiminsä. Kurssille osallistui noin 15 
henkilöä. 
  
Syyskuussa järjestettiin neljäs Preemio Open -kilpailu, joka pelattiin parikilpailuna Vanhalla Tarinalla. 
Pelimuotona oli Best Ball ja kilpailuun osallistui yhteensä 12 paria. Osallistujat olivat pääsääntöisesti AMK ja 
yliopisto opiskelijoita eri aloilta ja vuosikursseilta. Kilpailupäivä alkoi lounaalla Tarinan klubilla ja päättyi Henkan 
saunassa järjestettyihin jälkilöylyihin.  
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoiminta 
 
Kaudella 2020 järjestettiin Tarinan kahdella kentällä 39 (2019 oli 53) avointa ja suljettua kilpailua. Kaikkiaan 
kilpailuihin osallistui 1744 (2019 oli 2910) pelaajaa. Laskua selittää koronapandemia. Useita merkittäviä 
yhteistyökumppaneiden kilpailuja jäi kokonaan pois kilpailukalenterista.  
 
Kauden 2020 suosituimpia avoimia kilpailuja olivat tuttuun tapaan Savon Sanomat Open, Naisten Sunnuntai, 
Herkkupata Open ja Herkkupadan kinkkukisa. 
 
Parikilpailuista suosituimpia olivat scramblet Midnight Open, Mehiläinen Open ja Sandels Open. 
Kilpailut, joissa ei ollut yhteistyökumppania saivat heikosti osallistujia. 
 
Seuramestaruuksista pelattiin elokuussa kaksipäiväisinä toista kertaa niin, että juniorit ja seniorit pelasivat eri 
viikonloppuna kuin yleiset sarjat. Palaute tästä oli hyvä. Negatiivista palautetta tuli kentän yleiskunnosta ja 
griinien nopeudesta JR/SR kilpailussa (hitaammat kuin yleisen sarjan kisaviikonloppuna). Miesten yleisen 
sarjan liukuva cut toimi hyvin. 
 
Miesten yleisen sarjan reikäpelimestaruuksien ilmoittautumistapa epäonnistui. Kilpailuun saatiin vain 8 
pelaajaa, joten paluu entiseen on välttämätön. 
 
Golfin säännöt muuttuivat 1.1.2019 alkaen. Suunniteltu tuomarikoulutustilaisuus jäi pitämättä koronan vuoksi. 
Uusia kortteja ei suoritettu eikä vanhoja päivitetty. ”Velkaa” koulutuksissa on kirittäväksi.  
 
Estealueiden merkitsemiseen tuli sääntöuudistuksessa uusia mahdollisuuksia. Tilannekartoitus tehtiin 
loppukaudesta 2019 ja keväällä 2020 Uuden Tarinan estealueiden paalut nostettiin kaltevilta tasoilta ylös. 
Uudistus on hyvä. 
 
  



Perhetoiminta  
 
Kevään 2020 koronatilanteen epävarmuudesta johtuen perhetoimikunta päätti lykätä suunnitteilla olleen 
lasten leikkialueen ja hoitoringin toteuttamista.  
 
Sen sijaan käynnistimme perhegolfin peli-illat kesäkuun loppupuolella. Keskeisenä ajatuksena oli mahdollistaa 
perheen yhteinen golfkokemus, siten että koko perhe pääsee yhdessä golfaamaan ilman ryhmätasoitusrajoja. 
Lapset ja aikuiset saivat edetä rauhassa väylillä samalla oppien pelin rutiineja ja toiminnan kautta löytämään 
uusia pelikavereita.   
  
Jäsenmaksu ja greencard olivat vaatimuksena kaikille perhegolf-vuorolla pelaaville. Etuina puolestaan oli, että 
ilman kausipelioikeutta pelanneet juniorit saivat ko. vuorolla pelata puolikkaan 10€:lla.  
  
Peli-iltoihin osallistui säännöllisesti 6-8 perhettä. Ennen kentälle menoa tapasimme klubin terassilla jäätelöllä, 
tutustuimme toisiimme ja sovimme ryhmät sekä lähtöjärjestyksen. Vasta-aloittaneiden pelaajien/perheiden 
mukaan lähti aina vähintään yksi kokeneempi pelaaja kentälle mukaan.  
  
Huomioiden säävaraukset, peli-iltoja ehdittiin kesän aikana pitää puolisen tusinaa. Kun perheet alkoivat 
loppukaudesta tuntemaan toisiaan paremmin, rohkenimme vapaaehtoisperiaatteella sekoittaa lähtöryhmiä 
siten, että saman perheen jäsenet jaettiin eri lähtöihin. Tämä oli jännittävä ja antoisa kokemus sekä junioreille 
ja vanhemmille.  
 

Viestintätoiminta 
  
Tarinan brändiuudistustoiminta jatkuu yhä ja viestintätoimikunta oli aktiivisesti mukana prosessissa. 

Päätoimisena viestintäkanavina toimivat www.tarinagolf.fi –kotisivut sekä sosiaalinen media (Facebook ja 

Instagram). Lisäksi jäsenistöä lähestyttiin uutiskirjein, jonka postitus hoidettiin toimistosta säännöllisesti. 

Uutiskirjeiden sisällössä keskityttiin erityisesti tiedottamaan kentällä tapahtuvista asioista.  

Koronaviestintää tehtiin monikanavaisesti, jolla haluttiin varmistaa jäsenistön ajanhermolla pysyminen. 

Vuonna 2020 sosiaalista mediaa päivitettiin aktiivisesti ja seuraajat reagoivat erinomaisesti somejulkaisuihin.  

Viestinnän pääkärkenä oli viestiä kenttäasioista niin somessa kuin muissakin kanavissa.  

Vuonna 2020 julkaistiin yksi jäsenlehti, jonka toimitustiimiä veti Pekka Laasonen. Toimitustiimissä oli vuonna 

2020 mukana Pekka Laasonen, Osmo Ruuska, Reetta Sallinen ja Tiina Eskel-Mustonen 

 

Jäsenet ja pelaaminen 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2416 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2212 ja junioreita 204.  Jäseniä 
liittyi vuoden aikana 337 ja jäsenrekisteristä poistettiin 254. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten 
kokonaismäärä oli 52 458, joista Uuden Tarinan osuus oli 28 378 ja Vanhan Tarinan 24 080 kierrosta. 
Vieraspelaajien määrä oli 5 319. Uuden ja Vanhan Tarinan kentät avattiin 9.5. ja suljettiin 18.10. 
 
Johtokunnan jäsenet toimikaudella 2020 

Tiina Eskel-Mustonen (puheenjohtaja), Jouni Puranen (varapuheenjohtaja, kilpailu- ja tasoitustoiminta), Sari 
Hoffren (naiskapteeni), Risto Hämäläinen (mieskapteeni), Oili Mönkkönen (naistoiminta), Heikki Savolainen 
(perhetoiminta), Linda Haara (opiskelijatoiminta), Emma Musakka (juniori- ja valmennustoiminta 30.6.2020 
saakka), Seppo Kantosalo (senioritoiminta), Osmo Ruuska (sihteeri)  



Vuoden 2020 tarinalainen 
 
Vuodesta 2014 lähtien on palkittu vuoden tarinalainen. Valinnan suorittavat vuorollaan eri tahot Tarinassa. 
Valintavuorossa ovat olleet Tarinan toimiston väki (2014 Martti Pietikäinen) ja kenttähenkilökunta (2015 Ari 
Kallio), Tarinan yrittäjät (2016 FC Tarzan), Naistoimikunta (2017 Kati Räsänen), Tarinagolf Oy:n hallitus (2018 
Riitta Tuunainen), Tarinagolf ry:n johtokunta (2019 pienimpien junioreiden ohjaajat Jyrki Elo ja Erkki Puustinen). 

 
 
Vuonna 2020 Tarinagolf ry:n toiminnanjohtaja ja Tarinagolf Oy:n toimitusjohtaja on saanut 
kunnian valita vuoden tarinalaisen 
 
Palkinnon saajat ovat todella aktiivinen ja suurella sydämellä tehtäväänsä paneutuva ryhmä.  
Me kaikki tarinalaiset ja tuhannet vieraamme saamme nauttia heidän aikaansaannoksistaan niin 
klubi- ja parkkialueella, Vanhan Tarinan sillalla, kuin Vanhan Tarinan väylän 14 tiiauspaikoilla.  
Aina niin aurinkoisten Kukkaryhmäläisten ansiosta Heimosen Puutarhan toimittamat kukat … 
”.. ovat niin kuin päivät kanssasi, monikerroksiset ja aina kukkivat.” – Aale Tynni - 
 
Kukkaryhmään kuuluvat: Seija Anttila, Marianna Elo, Sari Kantosalo,  
Pirjo Kittilä, Oili Kivivuori, Maiju Niiranen, Jarkko Partanen ja Varpu Pietikäinen 

 
Talous 
 
Varsinaisen toiminnan tulos -212 421,72 euroa. Tuottoja kertyi jäsenhankinnasta 214 920,00 euroa. Tilikaudelta 
kertyi ylijäämää 3 750,78 euroa. 
 
Johtokunta 13.4.2021 

  



Liite 5 Tase ja tilinpäätös 
 

 



 



   


