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Tarinagolf ry. 
 
V A R S I N A I N E N     S Y Y S K O K O U S 
 
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 12.12.2022, klo 18.00 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen  

• puheenjohtaja ja sihteeri 

• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

• kaksi ääntenlaskijaa 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. Henkilövalinnat 

✓ puheenjohtaja vuosiksi 2023-2024 
✓ kapteeni vuosiksi 2023 – 2024  
✓ johtokunnan jäsenet (2) vuosiksi 2023-2025  
✓ tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai sääntöjen 8 §:n    

mukainen tilintarkastusyhteisö 
- nykyinen; Tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy 

 
6. Vahvistetaan 

✓ vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksuiksi, näiden erääntymisajankohta sekä 
myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus 

Johtokunnan esitys: 
- Jäsenmaksu aikuiset 110 € ja juniorit alle 21 v sekä opiskelijat 80 € 
- Mikäli Suomen golfliitto liittokokouksessaan 26.11.2022 päättää korottaa 

jäsenmaksua, kyseinen korotus huomioidaan korotuksena Tarinagolf ry:n 
jäsenmaksussa korottavasti. 

- Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää liittymiseen 
- Viivästysmaksua ei peritä 
- Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2023 

✓ puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot 
    Johtokunnan esitys: 

- vakiintuneen tavan mukaisesti johtokunnan jäsenten kokouspalkkioita ja 
kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut 
matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

✓ vuoden 2023 talousarvio (Liite 1) ja toimintasuunnitelma (Liite 2) 
  
7. Päätetään Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden 

ehtoihin vuodelle 2023 (Liite 3) 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen jälkeen jaetaan perinteiset puheenjohtajan- ja AK-stipendit, sekä julkistetaan 
vuoden tarinalainen. 

Johtokunta 
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           Liite 1 
 
 
 
 

 
  

Tarinagolf ry Talousarvio

TULOSLASKELMA 2023

Varsinainen toiminta

Nuorisotoiminta

Tuotot 35 000

Kulut -57 000

Nuorisotoiminta yht. -22 000

Kilpailutoiminta

Tuotot 14 500

Muut kulut yhteensä -10 500

Kilpailutoiminta yht. 4 000

Seuratoiminta

Seuratoiminta yht. -43 500

Varsinaisen toiminnan yhteiset

Henkilöstökulut -137 000

Muut kulut yhteensä -100 995

Varsinaisen toiminnan yhteiset yhteensä -237 995

Tuotto-/Kulujäämä -299 495

Varainhankinta

Jäsenmaksut 239 745

Liittymismaksut 35 000

Tuotot yhteensä 274 745

Varainhankinta yhteensä 274 745

Varainhankinta - Varsinainen toiminta -24 750

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 400

Tuotot yhteensä 400

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 400

Yleisavustukset 25 000

  Rahastosiirrot

Tilikauden tulos 650
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TARINAGOLF RY TOIMINTASUUNNITELMA 2023    Liite 2 
 
 
Yleistä 
 
Tulevalla kaudella 2023 panostetaan erityisesti jäsenten hyvinvoinnin kehittämiseen; innostavaan ”Ilo elää 
yhteisöissä, harrastuksissa ja uusissa kokemuksissa” -yhteisöllisyyteen sekä ”Hyvän olon” leppoisaan 
vapaaehtoistoimintaan.  
 
Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan ja samalla panostetaan uusien jäsenten pelaamisen aktivoimiseen ja 
juurruttamiseen osaksi koko yhteisöä.  
 
Tarinan toiminnan painopisteet kaudella 2022: 

- Innostavan ja rennon yhteisöllisyyden ja osallistavan vapaaehtoistoiminnan lisääminen 
- Jäsenten hyvinvoinnin edistäminen aktivoimalla heidät liikkumaan entistä enemmän ja 

monipuolisemmin 
- Uusien jäsenten hankinta, painopisteenä erityisesti nuoret, naispelaajat, perheet sekä yritysten ja 

yhteisöjen TYHY-yksiköt 
- Uusien jäsenten vastaanotto ja toiminnallinen aktivointi  
- Toimikuntatyöskentelyn kehittäminen 
- Kumppanuuksien syventäminen golfseurojen, eri lajien ja muiden sidosryhmien kanssa 

 
Koronan vaikutukset ovat heijastuneet asiakkaiden golfkäyttäytymiseen positiivisesti. Jäsenmäärä kääntyi 
monen kasvuvuosien jälkeen hienoiseen laskuun koko Suomessa ja Tarinassa jäsenmäärä laski keskimääräistä 
vähemmän, ainoastaan 31 jäsenellä. Jäsenmäärä oli kauden päättyessä 2462. 
Tarinagolf ry:ssä odotetaan jäsenmäärän hieman kasvavan (+1%) vuonna 2023. 
 
 
 
Yhteisöllisyys 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Yhteisöllisyystoimikunnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä ilmapiiriä 
Tarinassa ja luoda positiivista yhteishenkeä kokojäsenistölle yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
 
Yhteisöllisyystoimikunnan erityisenä tehtävänä on edistää jäsenten osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta 
Tarinan yhteisössä.  
 
Painopistealueet 
 
Tavoitteena kehittää prosesseja, jossa:  

- toimintaa kehitetään yhdessä 
- vahvistetaan osallistujien vaikuttamismahdollisuuksia 
- tunnistetaan asiat, joita itsekin haluamme kehittää 
- rakennetaan polkuja idearikkaista ehdotuksista yhteiseen toteutukseen 

 
Toteutus 

- toteutetaan toimijakysely keväällä 2023 
- palautejärjestelmän rakentaminen, idearikkaita ehdotuksia toteutetaan oikeasti 
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- kootaan kaikki Tarinan hyvät asiat, joita myös tehdään toisten eteen 
- rakennetaan golfin hienoja ominaisuuksia korostavia ja yhteisöllisyyttä lisääviä ” Me pystytään 

“kylttejä, joissa vaalitaan sosiaalisuutta ja vastuuta korostavaa savolaista huumoria 
- pidetään toimijoiden tapaaminen 2 krt/ vuosi, huhtikuu/ syyskuu 

 
 
 
 
Nuoriso- ja valmennustoiminta 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Nuoriso- ja valmennustoimikunnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä 
ilmapiiriä Tarinassa ja luoda positiivisia golfkokemuksia nuorille. 
 
Painopistealueet 
 
Tulevalla kaudella junioritoiminnassa panostetaan sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Ohjausta ja 
valmennusta tullaan tarjoamaan junioreillemme koko vuodeksi sekä vapaaehtoisvoimin, palkatun 
henkilöstön voimin, että ostopalveluina. Lisäksi tuemme seuramme edustuspelaajien osallistumista Golfliiton 
kisoihin. 
 
Toiminnan laajentuessa on syntynyt tarve kehittää toimintaa entistä enemmän ammattimaiseen suuntaan. 
Vapaaehtoistoimin resurssit eivät enää riitä, vaan toiminnan tehostamiseksi tarvitaan myös palkattua 
henkilökuntaa. Tähän tehtävään on palkattu nuorisopäällikkö.  
 
Toiminnan tueksi tullaan hakemaan OKM:n, Kuopion kaupungin ja Suomen Golfliiton avustuksia. (Projekti on 
huomioitu talousarviossa kohdissa nuorisotoiminta, henkilöstökulut, sekä muut kulut). 
 
Kaudella 2023 järjestetään perinteinen 24h- junnugolfille tapahtumaa ja junioreiden tukikisa. Lisäksi 
juniorimme tulevat toimimaan yrityskisoissa erilaisissa tukitehtävissä. Juniorimme osallistuvat myös 
talkoisiin ja nuoriso- ja valmennustoimintaa tukevien kisojen järjestelyihin. 
 
Laatuseura -projekti saatetaan loppuun ja siirrytään Olympiakomitean Tähtiseuravaiheeseen. Kehitetään 
toimintaa ”Harrastamisen Suomen mallin” mukaan sekä Kuopion kaupungin, että Siilinjärven kunnan kanssa.  
 
Kootusti kauden 2023 painopistealueet ovat:  

- Uusien junioreiden osallistaminen mukaan hauskan harrastuksen pariin 
- Urheilijan polun kehittäminen 
- Valmennus- ja ohjaajatoiminnan kehittäminen kaikissa valmennusryhmissä 
- Uusien taustavoimien hankinta 

 
Tulevalla kaudella järjestetään myös Suomen Golfliiton kilpailuja, joka toimii myös osana varainhankintaa. 
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Senioritoiminta 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Senioritoimikunnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä ilmapiiriä Tarinassa ja 
luoda positiivista yhteishenkeä seniorijäsenistölle yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
 
Painopisteet ja tavoitteet 
 

- Senioritoimikunnan tavoitteena on aktivoida yhä useampi seniori mukaan toimintaan 
o Erityistavoitteena on innostaa myös naapurit ja tuttavat ym. hienon kuntoa kohottavan 

golfharrastuksen pariin.  
 

- Senioreiden viestintäkanavina ovat Tarinagolfin nettisivut (senioriosasto) ja ajankohtaistiedotteet, 
sekä sähköposti ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli tulee jatkossa kasvamaan.  

 
- Senioritoimikunta järjestää mielenkiintoisia tapahtumia, kilpailuja ja pelimatkoja. Tarinan seniorit 

ovat mukana avustamassa kilpailuissa, forecaddeinä, starttereina, kevättalkoissa ja uusien pelaajien 
kummikierroksilla  

 
 
 
 
Naistoiminta 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Naistoimikunnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä ilmapiiriä Tarinassa ja 
luoda positiivista yhteishenkeä erityisestin naisille, mutta myös muille jäsenille yhdessä Ladykapteenin 
kanssa. 
 
Painopisteet ja tavoitteet 
 

- rohkaista ja aktivoida seuran naisjäseniä mukaan toimintaan ja sitä kautta auttaa kaiken ikäisiä 
naisgolfareita laajentamaan sosiaalista verkostoaan osana Tarinan yhteisöä  

- innostaa kehittymään pelaajana ja ylläpitämään liikunnallista elämäntapaa  
- edistää yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä tekemällä yhteistyötä Tarinan muiden toimijoiden ja 

toimikuntien kanssa järjestämällä yhdessä tapahtumia esim. yhteiset kauden avajaiset tai 
junioritoimikunnan kanssa äiti / lapsi pelipäiviä. 

 
 
 
 
Kapteenitoiminta 
 
Kapteenien tehtävät  
 
Kapteenien tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä ilmapiiriä Tarinassa ja luoda 
positiivista yhteishenkeä jäsenistölle yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
 
Seuran kapteenit ovat olemassa jäseniä varten ja omalta osaltaan yllä pitämässä myös seuran yhteishenkeä 
ja yhteisöllisyyttä. Heidän tehtävänään on toimia linkkinä jäsenistön ja johtokunnan välillä. Kapteenit ovat 
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myös esimerkillisiä edustushenkilöitä, jotka vastaavat etiketistä ja kurinpidollisista toimenpiteistä yhdessä 
seuran johdon kanssa. 
  
Painopistealueet ja tavoitteet 
 
Kapteenit osallistuvat vuosittain järjestettäville kapteenien päiville sekä ladykapteeni alkutalvesta 
järjestettäville seuratoimijapäiville. Kapteenit ottavat osaa mm. Kaupunkiotteluun edustaen seuraa ja pitäen 
yllä seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä. Mieskapteeni koordinoi aikuisten kansallisen tason 
edustustapahtumia mm. joukkue- SM osallistumiset. 
  
Kapteenit ovat mukana seuran strategian mukaisissa tehtävissä edistämässä uusien pelaajien sitouttamista 
harrastuksen pariin. Kapteenit toimivat yhteistyössä seuran ammattilaisten ja muiden toimikuntien kanssa 
sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan eri toimikuntien työskentelyyn. 
 
 
 
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoiminta 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnan tehtävänä on kilpailutoiminnan valvominen, sääntöasioista 
vastaaminen, tuomareiden koulutus sekä tasoitusjärjestelmän seuraaminen 
 
Painopistealueet 
 
Toimikunta huolehtii kilpailujen tuomaritoiminnasta. Toimikunta huolehtii myös uudistettujen golfsääntöjen 
ja paikallissääntöjen päivittämisestä. Keväällä 2023 järjestetään sääntöpäivä ja tuomarikurssin 
tuomarikokeineen. Toimikunta seuraa Golfliiton ohjeiden mukaisesti jäsenten tasoituksia.  
 
Kilpailukalenteri 
 
Kilpailukalenterista ja kilpailuiden järjestämisestä vastaa palvelupäällikkö. Tavoitteena on järjestää entistä 
useampi kilpailu yhdessä palkinnot tarjoavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä suurimmat toimivat ns. 
Major kilpailuina. Kilpailut pelataan edellisen kauden tapaan yleisinä Lp ja Pb kilpailuina. Joukkuekilpailuissa 
jatketaan Scramble ja Shamble kilpailumuodoilla. 
 
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta tukee palvelupäällikön toimintaa järjestämällä mm. tuomarit 
kilpailuihin ja hankkimalla yhteistyökumppaneita. Toimikunta järjestää itse seuranmestaruuskilpailut ja muut 
erikseen sovitut avoimet kilpailut yhdessä muiden palvelupäällikön, toimikuntien ja sponsoreiden kanssa.  
 
 

 
Viestintä 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Viestintätoimikunnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää innostavaa ja rentoa yhteisöllistä ilmapiiriä Tarinassa 
ja luoda positiivista yhteishenkeä jäsenistölle yhdessä muiden toimikuntien kanssa viestinnän keinoin. 
 
Seuran viestinnän tarkoitus on tukea omalla toiminnallaan seuran strategiaa sekä kehittää ulkoista ja 
sisäistä viestintää. Viestintätoimikunta osallistuu myös uusien jäsenten aktivoimiseen ja juurruttamiseen 
osaksi Tarinan yhteisöä.  
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Painopistealueet 
 
Viestintätoimikunta tuottaa internetsivujen sisältöä yhdessä seuran viestintäpäällikön ja seuran muiden 
toimijoiden kanssa sekä ylläpitää sosiaalista mediaa. Tarinagolfarin toteutuksesta vastaa toimistosta 
viestintäpäällikkö. 
 
Viestinnän toimenkuvaan kuuluu myös pysyä ajan tasalla erilaisista viestintäkanavista ja -tavoista sekä 
tukea viestintäpäällikköä viestinnän, markkinoinnin sekä brändin uudistamisessa.  
 
 
Talous 
 
Tarinagolf ry:n tulolähteitä ovat jäsenmaksut, toimintaan liittyvät erilliset maksut, kilpailumaksut ja muut 
mahdolliset seuratoimintaan saadut avustukset. Menot koostuvat toimikuntien seuratoiminnasta ja 
henkilökunnan tuottamista jäsenpalveluista.  
Jäsenmääräennusteen mukaan jäsenmäärän odotetaan kasvavan 1%. Siten myös budjetin perusteet 
kehittyvät ennusteen mukaisesti. 
  
Johtokunta  
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Liite 3 

 

 
Tarinagolf Oy:n hallituksen esitys syyskokoukselle, pelimaksuista ja ehdoista vuodelle 2022; 
 
Pelimaksut 
✓ Osakepelioikeus      895 € 
✓ Aikuispelioikeus       1 165 € 
✓ Opiskelijapelioikeus      400 € 
✓ Junioripelioikeus yli 16 v (2002-2006)   300 € 
✓ Junioripelioikeus alle 16 v  (2007-2009)   200 € 
✓ Junioripelioikeus 10-13v (2010- ja sen jälk.)  0€ 

 
Greenfeehinnoittelu 2023: 
 
Greenfee 18r     48 € / sesonki 55 €  
Ruuhka-aika 08:00 – 13:00   55 € / sesonki 59 €  
Ilta-aika 18:00 – 20:00 (/22:00)   35 € / sesonki 40 €  
Vanha Tarina 9r    30 € / sesonki 35 € 
 

Tasatuntivaraus vieraspelaajille sesonkina ajalla 26.6.-13.8. joka päivä sekä muuna aikana 
viikonloppuisin: 
 
Kauden aikana klo 11.00, 12.00 ja 13.00 lähtöaika varattavissa ainoastaan vieraspelaajille ajanvarauksen 
kautta. Koskee molempia kenttiä. 
 
Lähtöajat vapautuvat automaattisesti edellisenä päivänä klo 18.00 normaalisti kaikille varattavaksi. 

 
Hallitus voi päättää greenfee-maksujen muuttamisesta, erilaisista greenfee- ja tarjouspaketeista, sekä 
osamaksuista tilanteen mukaan erikseen. 
 
Tarinagolf ry:n jäsenillä ei ole ns. pelioikeusmaksu pakkoa, vaan voivat pelata pelkällä greenfee-
maksulla. 
 
Pelioikeusmaksut laskutetaan tammikuussa 2023 ja eräpäivä on 31.3.2023. Pelioikeusmaksut voi myös 
maksaa erissä hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa. 

 
 
 
Hallitus 10.11.2022   Esitys yhtiökokoukselle 12.12.2022 

 


