
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 21.4.2022, klo 18.00 
  Läsnä 17 jäsentä ja 0 valtakirjaa 
 
1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jouni Puranen avasi kokouksen 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola 
Sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Forsblom ja Anna-Liisa Lappalainen 
Äänten laskijoiksi valittiin  Kimmo Forsblom ja Anna-Liisa Lappalainen 

 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous oli kutsuttu, kokoon Tarinagolfin sääntöjen 10 §:n mukaisesti 
ilmoituksella Savon Sanomissa 7.4.2022 (liite 2). 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4§ Kokouksen työjärjestys 

 Vahvistettiin muutoksitta (liite 3). 
 
5§ Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021  

Osmo Ruuska esitti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon 
vuodelta 2021 (liitteet 4, sekä 4.1,5 ja 6). Keskustelun jälkeen päätetiin lisätä 
toimintakertomukseen maininnat omistajaohjauksesta ja strategiatyöstä. Lisäykset on tehty 
liitteenä 4 olevaan toimintakertomukseen. 

 
6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille. (liite 5.) 

 
7§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 18.45 
 
 
  
 
Vakuudeksi      Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu  
 
 
 
 
Hannu Palsola   Osmo Ruuska    Kimmo Forsblom Anna-Liisa Lappalainen 
 
puheenjohtaja                  sihteeri 
  



Liite 1 Osallistujaluettelo 
 
 
Osanottajaluettelo ja mahdolliset valtakirjat ovat pyydettäessä nähtävissä, yhdistyslain 
edellyttämällä tavalla toimistossa. 
  



 
Liite 2 Ilmoitus Savon Sanomissa 
 

   



Liite 3 Kokouksen työjärjestys 
 
 

 
 
  



Liite 4 Sääntöjen mukainen toimintakertomus 

 
Tarinagolf ry. 
 

Sääntöjen mukainen toimintakertomus 2021 
 
Yleistä 
 
Tarinagolf ry:n 39. toimintavuoden 
aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla 
edettiin strategian mukaisesti. Kauden 
aikana panostettiin erityisesti uusien 
jäsenten hankintaan. Seuran jäsenmäärä 
oli vuoden lopussa yhteensä 2493 
jäsentä, joista aikuisjäseniä 2264 ja 
junioreita 229.  Jäseniä liittyi vuoden 
aikana 396 ja jäsenrekisteristä poistettiin 
319.  

Uusien jäsenten aktivoimiseksi 
järjestettiin erittäin suositut, ns. 
starttiharkat kerran viikossa. 

Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli ennätyksellinen 54 481, jossa kasvua 3,9%. Uuden 
kentän osuus oli 28 891 ja vanhan kentän 25 590 kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 6001, jossa kasvu 12,8% 
edellisvuoteen verrattuna.  

Vanha Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 18.10.2021 ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 
18.10.2022 

Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen 
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi OpetusTarina.  
 
Vuosi 2021 oli edelleen COVID-19 pandemiavuosi, joka aiheutti monia eriköisjärjestelyjä toimintaan. Seuran 
kevätkokous pidettiin sääntöjen määräämänä ajankohtana 25.5.2021 Tarinan klubilla ja syyskokous 14.12.2021 
Hotelli Puijonsarvessa. 
 
Omistajaohjaus (Kevätkokouksen lisäys toimintakertomukseen) 

Tarinagolf ry:n ohje 2021 Tarinagolf Oy:n hallitukselle:  
1. Oy:n liikevaihtoa lisättävä tulevina vuosina 15-30% verrattuna vuoteen 2021  

2. Nostetaan pelaamisen maksuja kohtuullisesti  

3. Uusia kausipelioikeuksia tulee lisätä merkittävästi  

4. Osakeannin/splittauksen valmistelu yhtiökokoukselle voidaan aloittaa kuitenkin niin, että seuralla 
tulee aina säilyä enemmistö äänivallasta  

5. Kausipelioikeuksien varausaikoja ja -lukumääriä on vertailtava kansallisesti  
 

Strategiatyö (Kevätkokouksen lisäys toimintakertomukseen) 

Strategiatyö käynnistyi keväällä 2021 ja saatettiin loppuun maaliskuussa 2022. Strategian tavoitteena on 
”hyvinvoiva Tarina” ja tavoitteeseen tähdätään painopistealueiden kautta, jotka ovat: 

1) Kentät kuntoon 
2) 400 uutta tarinaa 
3) yhteisöllisyys 



 
 
 
Toimikunnat ja kapteenitoiminta 
 
Toimikuntien ja kapteenien toiminta kaudella 2021 oli perinteisen vilkasta ja toteutui pääosin 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Osallistumisaktiivisuus seuran järjestämiin kilpailuihin oli odotettua 
pienempää, jonka vuoksi tulevalla kaudella siihen kiinnitetään erityishuomio.  
Toimikuntien ja kapteenien toiminnasta kerrotaan tarkemmin toimintakertomuksen liitteenä olevassa 
vuosikertomuksessa 2021. 
 
Johtokunta 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa sekä TEAMSin kautta, että etenkin kesäkaudella myös 
fyysisesti läsnäolokokouksissa.  
 
Johtokunnan jäsenet kaudella 2021: 
Jouni Puranen (puheenjohtaja), Tiina Kuiri (varapuheenjohtaja ja viestintä), Markku Nikulainen (kilpailu- ja 
tasoitustoiminta), Sari Hoffren (naiskapteeni), Tero Peltola (mieskapteeni), Oili Mönkkönen (naistoiminta), 
Heikki Savolainen (perhetoiminta), Mikko Kauniskangas (juniori- ja valmennustoiminta), Seppo Kantosalo 
(senioritoiminta), Osmo Ruuska (sihteeri) 
 
Johtokunta 6.7.2022  
 
 
 
 

  



Liite 5 Tase ja tilinpäätös 
 

 



 



 



   



Liite 6 Tilintarkastajien lausunto 

 



 



    



Toimintakertomuksen liite 4.1 – Vuosikertomus: 
 

Tarinagolf ry. 
 

Vuosikertomus 2021 
 
Yleistä 
 
Tarinagolf ry:n 39. toimintavuoden aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla edettiin strategian mukaisesti. 
Kauden aikana panostettiin erityisesti uusien jäsenten hankintaan. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
yhteensä 2493 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2264 ja junioreita 229.  Jäseniä liittyi vuoden aikana 396 ja 
jäsenrekisteristä poistettiin 319.  

Uusien jäsenten aktivoimiseksi järjestettiin erittäin suositut, ns. starttiharkat kerran viikossa. 

Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli ennätyksellinen 54 481, jossa kasvua 3,9%. Uuden 
kentän osuus oli 28 891 ja vanhan kentän 25 590 kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 6001, jossa kasvu 12,8% 
edellisvuoteen verrattuna.  

Vanha Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 18.10.2021 ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 
18.10.2022 

 

 
 
Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen 
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi OpetusTarina. Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän 
kertaa.  
 
Vuosi 2021 oli edelleen COVID-19 pandemiavuosi, joka aiheutti monia eriköisjärjestelyjä toimintaan. Seuran 
kevätkokous pidettiin sääntöjen määräämänä ajankohtana 25.5.2021 Tarinan klubilla ja syyskokous 14.12.2021 
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  
 
Kaudella 2021 junioritoiminnassa panostettiin sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Näiden lisäksi myös 
uusien junioreiden värväämistä tehostettiin. Ohjausta ja valmennusta tarjottiin junioreillemme koko vuodeksi 
sekä vapaaehtoisvoimin, että ostopalveluina. Lisäksi seuramme edustuspelaajin osallistumista Golfliiton 
kisoihin tuettiin. 
 
Tarinan juniorit edustivat seuraa upealla menestyksellä kaudella 2021. Kirkkaimpana tähtenä Jiri Jyrkivaara 
nappasi SM-pronssia poikien U-14 SM Lyöntipelissä. Future Tourilla voittoja Tarinalaisille tuli yhteensä 6 eri 
sarjoissa. Mitalisijoituksia Future Tourilla Tarinalaisille tuli yhteensä 18 eri sarjoissa. 
  
Toiminnan laajentuessa on syntynyt tarve kehittää toimintaa entistä enemmän ammattimaiseen suuntaan. 
Keväällä käynnistettiin kaksivuotinen Tarinaa huipulle -kehitysprojekti, jota vetämään palkattiin 
nuorisopäällikkö. 
  
Projektin tueksi haettiin OKM:n, Kuopion kaupungin ja Suomen Golfliiton avustuksia. Seuran osalta toimintaa 
ohjasi nuoriso- ja valmennustoiminnasta vastaava toimikunta, jota johti Tarinagolf ry:n johtokunnan jäsen 
Mikko Kauniskangas.  Lisäksi Tarinaa huipulle -projektiin perustettiin ohjausryhmä, jossa olivat mukana Jouni 
Puranen, puheenjohtaja Tarinagolf ry., Mika Hollo, Suomen golfliitto, Timo Hyötyläinen, Siilinjärven kunta, 
sekä Niina Markkanen, Pohjois-Savon liikunta. 
  
Kaudella 2021 järjestettiin perinteinen 24h- junnugolfille tapahtumaa ja junioreiden tukikisa. Lisäksi 
juniorimme toimivat yrityskisoissa erilaisissa tukitehtävissä. Juniorimme osallistuivat myös talkoisiin ja nuoriso- 
ja valmennustoimintaa tukevien kisojen järjestelyihin. Tarinagolfin junioritoiminta liittyi Golfliiton 
laatuseuraohjelmaan ja otti ensiaskeleet kohti Golfliiton Laatumerkkiä.  
  
Kootusti kauden 2021 painopistealueet ovat: 
- Valmennus- ja ohjaajatoiminnan kehittäminen kaikissa valmennusryhmissä 
- Uusien toimikuntalaisten hankinta 
- Uusien junioreiden saaminen mukaan ryhmiimme 
- Kilpaurheilijaksi kehittyminen 
  
Tarinassa järjestettiin myös Suomen Golfliiton alainen Future Liiga -kilpailu, joka toimii myös osana 
varainhankintaa. 
 
 
Senioritoiminta 
 
Senioritoiminta Tarinassa oli vilkasta ja hyvätasoista. Ulkoilu upeissa maisemissa, sosiaalinen kanssakäyminen 

ja uusiin pelikavereihin tutustuminen ym. on lisännyt senioreiden liikunnallista ja sosiaalista aktiivisuutta. 

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

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

pelaajien kummikierroksilla. 

Seniorijäsenistö: 

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



Senioriviestintä: 

· Senioreiden viestintäkanavina toimivat Tarinagolfin nettisivut (senioriosasto) ja ajankohtaistiedotteet, sekä 

sähköposti ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli on kasvanut. 

Uusia senioritoimintoja: 

Tarinan Fysiosenior- aamukahveilla FysioSenior Oy:n fysioterapeutit luennoivat ajankohtaisilla aiheilla, vapaan 

keskustelun sekä maistuvan aamukahvin lomassa. Osallistujien kesken arvottiin yllätystuotepalkinto jokaisella 

aamukahvilla. FysioSenior oli mukana myös antamassa alkunotkeutta seniorit suviyössä lähtöpaikalla. 

Jannen ohjaamat senioriharkat järjestettiin viisi kertaa kauden aikana: 

26.5 klo 16-17.30,16.6 klo 16-17.30, 7.7 klo 16-17.30, 28.7 klo 16-17.30, 18.8 klo 16-17.30 

Senioreiden matkat: 

• Kesäkauden Eestiin suunniteltuja avausmatkoja ei voitu tehdä koronapandemian vuoksi. 

• Syksyn Golfmatka Ahvenanmaalle 6.9.  

• Lähikenttien pelimatkat tehtiin Tahkolle 14.9 ja Kartanogolfiin 21.9.  

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

takia ei sitten aurinko paistanutkaan. 

Senioreiden kilpailutoiminta: 

• Senioriviikkokilpailut kisailtiin viitenä torstaina, kuudessa sarjassa; sarjat M50-M60-M70 ja N50-N60-

N70.  

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

menestyksellä. 

• ”Seniorit suviyössä” pariscramblekisa pelattiin 10.6.2021, oli jälleen mukava tapahtuma kesäyössä. 

• Tarinan senioreiden mestaruuskilpailut pelattiin kaksipäiväisinä 31 heinäkuuta ja 1.elokuuta. 

Valitettavasti toinen pelipäivä jouduttiin keskeyttämään rankkojen ukkoskuurojen vuoksi ja 

ensimmäisen päivän tulokset jäivät voimaan. 

• Kauden päättäjäiskilpailu ja palkintojen jako, kauden viikkokilpailuista 23.9.  

Senioritoimikunta: 

· Seija Anttila, Sari Kantosalo, Vesa Laukkanen ja Seppo Kantosalo puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen 

 

 
 
Naistoiminta 
 
Tiivistelmä kaudesta 2021: 

Tarinan Naisten kesä 2021 sisälsi perinteisten tapahtumien lisäksi paljon uusia ideoita, jotka seuran 
naisjäsenet ottivat innostuneesti vastaan. 

Kausi avattiin huhtikuun lopulla Facebook-live lähetyksenä ja toukokuussa eteenpäin jatkettiin ”ensimmäistä 
kertaa koskaan” -teemalla järjestämällä vain naisille suunnattu mailojen demopäivä sekä sääntökävely 
todellisia pelitilanteita simuloiden Tero Peltolan johdolla.  



Läpi kauden oli tarjolla naisten peli-iltoja leikkimielisillä kisailuilla höystettynä perinteisen kahden kierroksen 
päivän ja kolmen mailan kisan lisäksi.  

Päätapahtuma oli jälleen kerran Naisten Sunnuntai, joka järjestettiin 13.6. Kylmästä ja sateisesta säästä 
huolimatta kisaan osallistui lähes 80 naisgolfaria. 

Kauteen 2021 mahtui vielä vierailut Eerikkala ja Karelia Golfiin, itsepalvelu-periaatteella läpi kauden toiminut 
golf-varusteiden kirpputori naisten pukuhuoneessa sekä aktiivinen viestintä Naisten Tarina some-kanavilla.  

 
Laaja toimintakertomus Naistoiminta 2021 
 
Tarinan naisten kesä 2021 sisälsi perinteisten, lähes jo klassikoiksi muodostuneiden tapahtumien 
lisäksi myös uusia ideoita, jotka seuran naisjäsenet ottivat innostuneesti vastaan. 
 
Koronatilanteen vuoksi Tarinan Naisten kauden 2021 avajaistapahtuma järjestettiin seuran historian 
ensimmäisenä Facebook LIVE -tapahtumana 20.4. Historiaa tehtiin myös 25.5., kun Tarinassa 
järjestettiin vain naisjäsenille suunnattu mailojen demopäivä. KauppaTarinan yrittäjä kertoi 
tapahtuman olleen niin kysytty ja onnistunut, että kerta ei jää viimeiseksi. Menestys oli myös koko 
kesän ajan naisten pukuhuonetiloissa pidetty golf-varusteiden kirpputori, ensimmäinen laatuaan 
tämäkin. 
 
Uutta kokeiltiin myös naisten peli-illoissa, jotka tänä vuonna jatkuivat ensimmäistä kertaa läpi koko 
kauden toukokuulta syyskuulle joka toinen maanantai. Illoissa pelattiin erilaisia hauskoja pelimuotoja 
kuten Norjalainen, Mulligan-mania, Putti-possu ja Tii-mix. Peli-illoissa tutustuu toisiin naispelaajiin ja 
voi löytää itselleen uusia pelikavereita ja niihin osallistui ilahduttavasti monia golfin vasta äskettäin 
aloittaneita jäseniä. 
 
Naistoiminnan perinteisiä tapahtumia uudella twistillä maustettuna edusti 17.5. ensimmäinen 
kapteeni Tero Peltolan pitämä sääntökävely, jossa kerrattiin golfin sääntöjä Vanhan Tarinan kentällä 
todellisia pelitilanteita simuloiden. Niin ikään jo perinteeksi muodostuneeseen Kahden kierroksen 
päivään osallistui tänä vuonna seitsemän sisukasta golfsiskoa, jotka 8.7. pelasivat Tarinan molemmat 
kentät iloisissa tunnelmissa kovasta helteestä huolimatta. 
 
Naisten kauden päätapahtuma oli tietenkin myös tänä vuonna Naisten Sunnuntai, joka järjestettiin 
13.6. Päivälle osuneesta kylmästä ja sateisesta säästä huolimatta kisaan osallistui upeasti lähes 80 
naisgolfaria. Kilpailunjohtaja Jouni Puranen todisti jälleen kuulleensa Uuden Tarinan kentällä iloista 
naurua ja lähes taukoamatonta puheensorinaa. Tapahtuman pääsponsori oli edellisten vuosien 
tapaan Daily Sports, joka lahjoitti kolmen kilpasarjan palkinnot. Lisäksi tapahtumaa tuki 
ostoalennuksin, väyläkisa- ja arvontapalkinnoin 28 paikallista yritystä mukaan lukien Tarinan omat 
yrittäjät. Kisan jälkeen oli myös mahdollisuus tutustua Klubilla esittelypisteellä Niiralan Apteekki 
Prisman, Mayramshopin ja Jenni Niemen edustaman Mary Kayn tuotteisiin. 
Elokuussa järjestettiin jälleen hyvin suosittu naisten Kolmen mailan kisa. Naisille suunnattujen omien 
kilpailujen lisäksi toimikunta kannusti naisjäseniä osallistumaan myös muihin seuran järjestämiin 
klpailuihin kuten Stark-viikkokilpailuun ja seuramestaruuskisaan. 
 
Naisten pelimatkoja järjestettiin tänä kesänä aikaisemmasta poiketen kaksi: perjantai-iltana 28.5. 
vierailimme Eerikkala Golfissa ja lauantaina 28.8. Karelia Golfissa. Koronan vuoksi yhteistä 
bussikyyditystä ei järjestetty vaan matkat tehtiin omatoimisesti. Aikaisemmista pelimatkoista 
poiketen olimme tänä vuonna sopineet molempien vierailukohteiden kanssa etukäteen, että 
saisimme jokaiseen lähtöön mukaan myös naispelaajan paikallisesta seurasta. Näin samalla myös 
tutustuttiin ja verkostoiduttiin lähiseurojen kesken. 
 
Läpi kauden jatkuneessa K-20 -haasteessa kannustettiin naisjäseniä pelaamaan mahdollisimman 
paljon tasoituskierroksia 1.5. -31.8. välisenä aikana. Vähintään 20 tasoituskierrosta pelanneiden 
kesken arvottiin lahjakortti Pro Janne Eskolan tunnille. Tällä kertaa onnettaren suosikki oli Maarit 



Voss. 
 
Naistoimikunnan jäsenet vuonna 2021:  
Oili Mönkkönen (pj.), Asta Halonen, Sari Hoffrén, Hanna Huuskonen, Pirjo 
Kinnunen, Hanna-Mari Kuivalainen, ja Petra Ronkainen. 
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoiminta 
 
Kilpailutoiminta 
 
Tarinagolf r: kilpailu- ja tasoitustoimikunta järjesti kaudella 201 seitsemän kilpailua. Lisäksi toimikunta järjesti 
kilpailunjohtajat kymmeneen muuhun avoimeen kilpailuun. Kilpailuihin osallistui yhteensä 832 kilpailijaa. 
Kilpailuista suosituimpia olivat Naisten sunnuntai (79 osallistujaa) ja Savon Sanomien kilpailu (71 osallistujaa). 
Joukkuekilpailuista Midnight Open, Perhe Scramble ja Sandels Open tulivat täyteen. 
 
Uutena kisamuotona pelattu Starkin viikkokilpailu ei onnistunut odotetusti. Huolimatta hyvistä 
finaalipalkinnoista osallistuminen jäi vähäiseksi ja kilpailu tuotti tappiota. 
 
Seuranmestaruuskilpailujen juniori- ja seniorikilpailut pelattiin 30.7-1.8. Osallistujia 53. Yleiset 
seuranmestaruudet pelattiin 14-15.8 A ja B sarjoissa sekä naisissa että miehissä. Miesten sarjoihin osallistui 77 
ja naisten sarjoihin 15 osallistujaa.  
 
Seuramestarit 2022:  

- Yleinen sarja 
o miehet: Janne Koivisto 
o naiset: Suvikki Loimas 

- Juniorit 
o Pojat Veikko Herola 
o Tytöt Peppi Kejonen 

- Seniorit 
o M50 Herman Airaksinen  
o N50 Laura Kämäräinen 
o M60 Sakari Kivivuori 
o M65 Pekka Jokitalo 
o M70 Risto Finne 
o N70 Anna-Liisa Niskanen  

 
Seuramme reikäpelimestaruuskilpailuissa oli 67 osallistujaa. Reikäpelien ottelukaaviota aikaistettiin 
edellisvuosiin verrattuna ja finaalit pelattiin kootusti heinäkuun lopussa 25.7. 
 
Kentän merkinnät 
 
Kenttään liittyvänä toimenpiteenä Vanhan Tarinan 15 väylän rangetien vieressä olevia ’Out paaluja’ siirrettiin 
lähemmäksi tienreunaa siten, että tien vierustan matala kuiva oja jäi pelialueeksi.  
 
Tuomarikoulutus 
 
Sääntöpäivä, tuomarikoulutus ja tuomarikoe järjestettiin 25.4.2021 Tarinan klubiravintolassa. Sääntöpäivään 
osallistui n. 30 henkilöä. Varsinaiseen tuomarikoulutukseen ja -kokeeseen osallistui yhdeksän henkilöä. Kuusi 
henkilöä osallistui kortin uusintaan ja täysin uusia tuomarikortin suorittajia oli kolme. Kaikki läpäisivät kokeen. 
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan jäsenet kaudella 2021 
 



Markku Nikulainen (Pj), Merja Pentikäinen, Harri Turunen, Janne Koivisto ja Jukka Jokitalo.  
 

Perhetoiminta  
 
Kevään 2021 koronatilanteen epävarmuudesta huolimatta käynnistimme 2021 kauden toukokuussa perheiden 

yhteisellä ideointi-illalla, joka huipentui Janne Eskolan vetämiin harjoituksiin ja leikkimielisiin kisailuihin lapset 

vs. aikuiset.   

Perhetoimikunnan pääasiallisena toimintana oli perhegolf peli-illat, joita järjestettiin kesäkuusta elokuun 

loppuun asti.  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 ovat olleet vaatimuksena kaikille perhegolf-vuorolla pelaaville. Perhetoiminta tuki 

rahallisesti ilman kausipelioikeutta pelaavia junioreita vakiovuoroilla, jolloin pelaamaan pääsi 10€:lla. Lisäksi 

aktiivisesti perhetoiminnassa mukana olleet perheet saivat myös alennusta golfautoista. Muutamille 

kierroksille tuli kesän aikana mukaan myös lasten kavereita tai sisaruksia kipinäkierros-statuksella, joka oli 

puolestaan Tarinan yleisen linjauksen mukaisesti ilmainen.  

Perhegolfin peli-iltoihin on osallistunut säännöllisesti kuudesta kahdeksaan perhettä.  Ennen kentälle menoa 

tapasimme klubin terassilla jäätelöllä, tutustuimme toisiimme ja sovimme ryhmät sekä lähtöjärjestyksen. 

Toisinaan osa junioreista pelasi omana ryhmänään. Toki yleensä yksi vanhemmista mahdutettiin ryhmään 

mukaan varmistamaan, että peli etenee ja sääntöjä noudatetaan.   Vastaavasti vasta-aloittaneiden perheiden 

tueksi kentälle lähti yleensä yksi tai kaksi kokeneempaa pelaajaa mukaan.  

Huomioiden säävaraukset, peli-iltoja ehdittiin kesän aikana pitää kuutena iltana ideointi-illan lisäksi sekä 

muutama perhe osallistui junioritoimikunnan matkalle Kartanogolfiin alkusyksystä. 

Viestintätoiminta 
  
Vuonna 2021 seuran viestintätoimikunta tuki toimikuntia strategian mukaisessa ulkoisessa ja sisäisessä 

viestinnässä. Viestinnän yksi kulma kivi oli aktivoida ja juurruttaa uusia jäseniä osaksi Tarinan yhteisöä. 

Sosiaalista mediaa päivitettiin aktiivisesti kauden aikana ja Tarinagolffari-lehti sai uuden ilmeen. Toimikunta 

toimi myös itse aktiivisesti viestinnässä mm. Tarinagolffarin uudistuksen takana olivat kaksi innovatiivista 

toimikunnan ja golffin keltanokkaa, Saga Iinatti (päätoimittaja) ja Kirsi Vartiainen. 

Jäsenet ja pelaaminen 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2493 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2264 ja junioreita 
229.  Jäseniä liittyi vuoden aikana 396 ja jäsenrekisteristä poistettiin 319.  

Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli ennätyksellinen 54 481, jossa kasvua 3,9%. Uuden 
kentän osuus oli 28 891 ja vanhan kentän 25 590 kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 6001, jossa kasvu 12,8% 
edellisvuoteen verrattuna. Vanha Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 18.10.2021 ja vastaavasti Uusi Tarina 
avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 18.10.2022 

 
 
Johtokunnan jäsenet toimikaudella 2021 

Jouni Puranen (puheenjohtaja), Tiina Kuiri (varapuheenjohtaja ja viestintä), Markku Nikulainen (kilpailu- ja 
tasoitustoiminta), Sari Hoffren (naiskapteeni), Tero Peltola (mieskapteeni), Oili Mönkkönen (naistoiminta), 
Heikki Savolainen (perhetoiminta), Mikko Kauniskangas (juniori- ja valmennustoiminta), Seppo Kantosalo 
(senioritoiminta), Osmo Ruuska (sihteeri) 
 
 



Vuoden 2021 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), 
Tarinagolf ry:n toiminnanjohtaja ja Tarinagolf Oy:n toimitusjohtaja, (2020 Kukkaryhmä: Seija Anttila, Marianna 
Elo, Sari Kantosalo, Pirjo Kittilä, Oili Kivivuori, Maiju Niiranen, Jarkko Partanen ja Varpu Pietikäinen. 
 
 
Vuonna 2021 Tarinagolf ry:n puheenjohtaja Jouni Puranen ja Tarinagolf Oy:n puheenjohtaja Hannu Palsola 
ovat saaneet kunnian valita vuoden tarinalaisen 
 
Palkinnon saaja on henkilö, joka tekee töitä suurella sydämellä Tarinan eteen. 
Omalla persoonallaan hän saa kaikki asiakkaat hyvälle tuulelle. 
Vuosien kokemus näkyy tavassa, jolla hän kohtaa asiakkaamme niin alkeiskursseilla, kuin Pro Shopissa. Hän on 
henkilö, jonka hymy paistaa pilvisenäkin päivänä.  
 
Vuoden 2021 tarinalainen on alkeiskursseja ja tutustumis-iltoja vetävä, sekä Pro Shop -kauppiaan apuna toimiva 
monitoimimies Jukka Koivisto. 
 
Talous 
 
Varsinaisen toiminnan tulos -214 227,94 euroa. Tuottoja kertyi jäsenhankinnasta 244 680,00 euroa. Tilikaudelta 
kertyi ylijäämää 210,75 euroa. 
 
Johtokunta 6.4.2022 
 


