
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 14.12.2021, klo 18.00 
 
Läsnä 27 jäsentä (Liite 1)  
 

1. Kokouksen avaus 
• Seuran puheenjohtaja Jouni Puranen avasi kokouksen 

2. Valitaan kokouksen  
• puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola 
• sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska 
• pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pete Partanen ja Aki Miettinen 
• äänten laskijoiksi valittiin Pete Partanen ja Aki Miettinen 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
• Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon Tarinagolf ry:n sääntöjen 10§ 

mukaisesti ilmoituksella Savon Sanomissa 30.11.2021 (Liite 2) 
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (Liite 3) 

• Vahvistettiin ilman muutoksia 
5. Henkilövalinnat 

✓ kapteeni vuosiksi 2022-2023 valittiin Petra Ronkainen 
✓ johtokunnan jäseniksi vuosiksi 2022-2024 valittiin Minna Nykänen ja Seppo Kiiski 
✓ Tilintarkastajaksi valittiin sääntöjen 8 §:n mukainen tilintarkastusyhteisö 

Tilintarkastustoimisto PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi Taina Kananen  

6. Vahvistettiin vuoden 2022 
✓ Jäsenmaksut seuraavasti: aikuiset 100 € ja juniorit alle 21 v  ja opiskelijat 80 € 
✓ Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää liittymiseen 
✓ Viivästysmaksua ei peritä 
✓ Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2022 
✓ vakiintuneen tavan mukaisesti johtokunnan jäsenten kokouspalkkioita ja 

kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset 
korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

✓ vuoden 2022 talousarvio (Liite 4) ja toimintasuunnitelma (Liite 5) 
7. Päätettiin Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja 

niiden ehtoihin vuodelle 2022 (Liite 6) 
• Toiminnanjohtaja Osmo Ruuska esitteli suunnitelmat ja niistä keskusteltiin.  
• Tarinagolf Oy:n suunnitelmat hyväksyttiin  

8. Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 18.35 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
_____________________________  ___________________________________ 
Hannu Palsola     Osmo Ruuska, Sihteeri 
 
Pöytäkirja on hyväksytty ja tarkastettu: 
 
 
_____________________________  _____________________________________ 
Pete Partanen     Aki Miettinen  
  



Liite 1. Jäsenluettelo on tarvittaessa nähtävissä toimistossa 
 
 
  



 
Liite 2. Ilmoitus Savon Sanomissa 
 

 
  



Liite 3. Esityslista 
 
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 14.12.2021, 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 

✓ naiskapteeni vuosiksi 2022 – 2023 
✓ kaksi johtokunnan jäsentä vuosiksi 2022-2024 
✓ tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai sääntöjen 8 §:n mukainen tilintarkastusyhteisö 
- nykyinen; Tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy 
 

6. Vahvistetaan 
✓ vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksuiksi, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle 
maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus 
 
Johtokunnan esitys: 

- Jäsenmaksu aikuiset 100 € ja juniorit alle 21 v, sekä opiskelijat 80 € 
- Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää liittymiseen 
- Viivästysmaksua ei peritä 
- Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2022 

✓ 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 2022 talousarvio (Liite 1) ja toimintasuunnitelma (Liite 2) 
 
7. Päätetään Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden ehtoihin  
     vuodelle 2022 (Liite 3) 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 

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

 
Johtokunta  



Liite 4 Talousarvio 
 

 

Tarinagolf ry Tilinp.2020 Talousarvio Talousarvio

TULOSLASKELMA TP2020 2021 2022

Varsinainen toiminta

Nuorisotoiminta

Tuotot 20 723 34 500 37 400

Kulut -43 060 -49 500 -47 400

Nuorisotoiminta yht. -22 337 -15 000 -10 000

Kilpailutoiminta

Tuotot 19 999 15 000 19 000

Muut kulut yhteensä -15 861 -11 000 -13 000

Kilpailutoiminta yht. 4 138 4 000 6 000

Seuratoiminta

Kulut

            3760   Naistoiminta -2 433 -2 500 -2 500

            3761   Senioritoiminta -2 226 -2 500 -2 500

            3762   Seuraottelut -6 095 -5 000 -6 500

            3763   Perhetoiminta -128 -2 500 -2 500

            3764   Kapteenitoiminta -2 500 -2 500

            3765   Seuratoiminnan muut kulut -14 916 -5 000 -14 000

            3766   Opiskelijatoiminta -434 0 -2 500

Muut kulut yhteensä -26 233 -20 000 -33 000

Seuratoiminta yht. -26 233 -20 000 -33 000

Varsinaisen toiminnan yhteiset

Henkilöstökulut -81 218 -136 000 -136 000

Muut kulut

3964   Ilmoitus ja mainos -1 000 -1 000

3966   Tarina Golfari -8 520 -9 000 -9 000

3967   Kokous- ja neuvottelukulut -1 263 -1 600 -1 600

3969   Pankkikulut -2 134 -2 000 -2 000

3971   Ammattikirjallisuus ja lehdet -606 -600 -600

3972   Golfliiton jäsenmaksut -65 895 -69 000 -70 000

3974   Taloushallintopalvelut -3 620 -5 000 -5 000

3975   Tilintarkastus -3 038 -3 000 -3 000

3978   Muut hallintopalvelut -100 -100

3980   Muut kulut -1 055 -5 400 -1 000

3990   Annetut lahjoitukset, omakatte -640 -1 000 -1 000

Muut kulut yhteensä -86 771 -97 700 -94 300

Varsinaisen toiminnan yhteiset yhteensä -167 989 -233 700 -230 300

Tuotto-/Kulujäämä -212 421 -264 700 -267 300

Varainhankinta

Tuotot Jäsenmaksut 185 500 215 000 217 000

Liittymismaksut 29 420 27 000 34 000

Tuotot yhteensä 214 920 242 000 251 000

Varainhankinta yhteensä 214 920 242 000 251 000

Varainhankinta - Varsinainen toiminta 2 978 -22 700 -16 300

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 773 400 400

Yleisavustukset 1 22 500 16 500

  Rahastosiirrot

Tilikauden tulos 3 751 200 600



TARINAGOLF RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022      Liite 5.  
    
Yleistä  
 
Koronan vaikutukset ovat heijastuneet asiakkaiden golfkäyttäytymiseen positiivisesti. Jäsenmäärä niin 
Suomessa kuin Tarinassa jatkaa kasvuaan.  
 
Tarinagolf yhteisönä on edelläkävijä sekä onnistumisineen, että haasteineen. Tarinagolf ry:n jäsenmäärä on 
kasvanut viimeiset neljä vuotta ja jäsenmäärä on kenttien sulkeutuessa 2493. 
 
Tulevalla kaudella 2022 jatketaan aktiivista jäsenhankintaa lisäämällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä, 
mutta samalla panostetaan uusien jäsenten pelaamisen aktivoimiseen ja juurruttamiseen osaksi koko 
yhteisöä.  
 
Tarinan toiminnan painopisteet kaudella 2022: 

- Uusien jäsenten hankinta, painopisteenä erityisesti nuoret, naispelaajat, perheet sekä yritysten ja 
yhteisöjen TYHY-yksiköt 

- Uusien jäsenten vastaanotto ja toiminnallinen aktivointi  
- Vähän pelaavien jäsenten aktivointi 
- Yhteisöllisyyden lisääminen 
- Toimikuntatyöskentelyn kehittäminen 
- Talkoohengen nostaminen 

 
Samaan aikaan kun uusia jäseniä liittyy, myös jäsenpoistuma on merkittävä. Tarinagolf ry:ssä odotetaan 
jäsenmäärän hieman kasvavan (+2%) myös vuonna 2022. 
 
Omistajaohjaus 
 
Seura käyttää Tarinagolf Oy:ssä suurinta äänivaltaa. Tarinagolfin osakkeet ovat seuran kannalta keskeinen 
omistus, jonka kautta seura vaikuttaa Tarinagolf Oy:n toimintaan ja erityisesti kenttien hoitoon ja kuntoon. 
Seura näkee tällä hetkellä tärkeänä olosuhteiden kehittämisen ja tekee tarvittavat toimet ja päätökset 
yhtiön talouden vahvistamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi.  
 
Seura ja yhtiö ovat yhdessä terävöittämässä Tarinayhteisön strategiaa, joka ohjaa Tarinayhteisön toimintaa. 
Seura on edistämässä ja tukemassa niitä taloudellisia ponnistuksia, joita strategia vaatii. Seura ei ole 
luopumassa äänivallastaan yhtiössä. 
 
Kapteenitoiminta 
 
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 myös  
esimerkillisiä edustushenkilöitä, jotka vastaavat etiketistä ja kurinpidollisista toimenpiteistä yhdessä seuran 
johdon  
kanssa. 
 
Kapteenit pyrkivät osallistumaan vuosittain järjestettäville kapteenien päiville sekä naiskapteeni alkutalvesta  
järjestettäville Ladykapteenien päiville.  
 
Naiskapteeni osallistuu alkuvuodesta pidettäville seuratoimijapäiville sekä on mukana sekä Idän naisten 
työryhmässä että valtakunnallisessa Golfliiton johtamassa naisgolfin kehittämistyöryhmässä. 
 
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. 
 
 



Nuoriso- ja valmennustoiminta 
 
Tulevalla kaudella junioritoiminnassa panostetaan sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Junioreiden 
määrää on tarkoitus lisätä markkinoinnilla ja tutustuttamalla mahdollisimman paljon nuoria lajiin. 
Harjoitusryhmiä on tarkoitus laajentaa ja valmennuksen tasoon panostaa entisestään.  
 
Ohjausta ja valmennusta tullaan tarjoamaan junioreillemme koko vuodeksi sekä vapaaehtoisvoimin, että 
ostopalveluina. Lisäksi tuemme seuramme edustuspelaajien osallistumista Golfliiton kisoihin, joihin 
lisäämme valmentajan läsnäoloa kaudelle 2022. 
 
 
Toiminnan laajentaminen  
 
Toiminnan laajentuessa toimintaa kehitetään entistä enemmän ammattimaiseen suuntaan. 
Vapaaehtoistoimin resurssit eivät enää riitä, vaan toiminnan tehostamiseksi tarvitaan myös palkattua 
henkilökuntaa.  
 
Tarinaa huipulle -projekti jatkuu 
 
Toiminnan tueksi tullaan hakemaan jatkoa OKM:n avustukselle, jotka on huomioitu myös talousarviossa. 
Toiminnan laajentuessa suunnitelman mukaisesti, OKM:n tuki pienenee asteittain ja omarahoituksen osuus 
vastaavasti kasvaa. Tämä on huomioitu talousarviota laadittaessa. 
 
Kohti Olympiakomitean Tähtiseura -statusta 
 
Tarinagolfin junioritoiminta on mukana golfliiton Laatumerkki -prosessissa ja suunnitelman mukaisesti 
olemme valmiit Laatumerkkiseuraksi keväällä 2022. Toiminnan kehittämisen seuraava tavoitetaso on 
Olympiakomitean Tähtiseura. 
 
Kootusti kauden 2022 painopistealueet ovat:  

- Junioreiden määrän, sekä aktiiviliikkujien määrän pitäminen kasvusuunnassa.  
- Liikunnan monipuolisen harrastamisen mahdollistaminen.  
- Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikunnan harrastusmahdollisuuksien edistäminen 
- Liikunnasta luopumisen eli drop outin ehkäiseminen pitämällä nuoret mukana toiminnassa 

urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina 
- Lasten ja nuorten äänen kuulumisen lisääminen seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä 
- Koko perheen liikkumisen edistäminen (perheliikunta) 
- Vapaaehtoistoiminnan vahvistamisen ja laadukkaan seuratoiminnan lisäämiseksi tavoitteena on 

o turvata toiminnan jatkuva kehittyminen jatkamalla nuorisopäällikön tehtävää 
o ohjaajien määrän lisääminen tarjoamalla seuran oman ammattivalmentajan pitämän 

koulutuksen lisäksi Suomen Golfliiton tarjoamaa ohjaajakoulutusta kaikille ohjaajille 
- Innovatiivisten ja uudenlaisten toimintamallien kehittäminen 

 
Kilpailut ja tapahtumat 
 
Tulevalla kaudella järjestetään myös Suomen Golfliiton kilpailuja, joka toimivat myös osana varainhankintaa. 
 
Kaudella 2022 järjestetään perinteinen 24h- junnugolfille tapahtumaa ja junioreiden tukikisa. Myös OLVI:n 
junioreiden tukikisa tullaan järjestämään vuonna 2022. Lisäksi juniorimme tulevat toimimaan yrityskisoissa 
erilaisissa tukitehtävissä. Juniorimme osallistuvat myös talkoisiin ja nuoriso- ja valmennustoimintaa tukevien 
kisojen järjestelyihin. 
 
Toiminnan organisointi 
 
Toimintaa ohjaa kilpailu- ja nuorisotoiminnasta vastaava toimikunta, jota puolestaan johtaa nimetty 
Tarinagolf ry:n johtokunnan jäsen. Lisäksi osana Tarinaa Huipulle -projektia toimii ohjausryhmä. 
 
 
 
  



Kilpailu- ja tasoitustoiminta 
 
Toimikunnan tehtävät 
 
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on järjestää seuran avoimet, viikko- ja seuranmestaruuskilpailut yhdessä 
muiden toimikuntien ja sponsoreiden kanssa. Kaikkien tehtävien hoitamiseen käytetään mahdollisuuksien 
mukaan omien jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijoiden kokemusta ja ammattitaitoa. Toimikunta seuraa 
Golfliiton ohjeiden mukaisesti jäsenten tasoituksia. Toimikunta järjestää myös sääntökoulutuksia ja 
tuomarikokeita. 
 
Kannustamme edelleen kaikkia pelaajia osallistumaan mahdollisimman moneen kilpailuun sekä jättämään 
mahdollisimman monta tasoitus-/harjoituskierroksen tulosta.  
 
Kilpailukausi 
 
Kilpailukaudella keskitytään harvempiin ja isompiin kilpailuihin. Pienempiä ja vähemmän suosittuja 
kilpailuja ei järjestetä tai niitä pelataan low seasonilla ennen juhannusta tai elokuun alusta eteenpäin. 
Toimikunta järjestää edelleen ainakin avajaiskilpailun, midnight openin, perhe scramblen, shoot out 
kilpailun, reikäpelit ja mestaruuskilpailut eri sarjoissa. Kesäksi on lisäksi suunnitteilla Äijägolf, jonka yhteyteen 
pyritään saamaan muutakin äijämeininkiä ja ohjelmaa. Oppia otetaan Naisten sunnuntai -kisan järjestelyistä. 
Viikkokisat vuoden 2021 tavalla eivät onnistuneet odotetusti, joten viikkokilpailussa palataan aiemmin 
olleeseen malliin, josta toimikunta päättää keväällä 2022. 
 
Tuomaritoiminta 
 
Toimikunta huolehtii tuomaritoiminnasta yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden kisoissa. 
Tuomaritoiminnan jatkumiseksi järjestetään keväällä 2022 sääntö ja tuomarikoulutus, jolla pyritään saamaan 
uusia tuomareita ja annetaan mahdollisuus uusia tuomarikortti niille, joilta se on vanhentumassa. Koulutus 
järjestetään joko yksin tai yhteistyössä lähiseurojen kanssa maalis-huhtikuussa.  Kilpailutoimikunta 
kannustaa tiedotteissaan jäseniä perehtymään sääntöihin sekä pelaamaan tasoituskierroksia tai 
osallistumaan kilpailuihin, jotta tasoitus säilyisi aktiivisena. 
 
Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
 
Sääntökoulutus ja tuomarikoetilaisuus pyritään järjestämään yhteistyössä muiden seurojen kanssa, jolloin 
koulutuksen kustannuksia voitaisiin jyvittää useammalle seuralle. 
 
Kilpailutoimikunta tulee puuttumaan, mikäli pelaajien tasoituksen kehityksessä ilmenee poikkeavuuksia. 
 
 
Naistoiminta 
 
Naistoimikunnan tavoitteena on rohkaista ja aktivoida seuran naisjäseniä mukaan seuran toimintaan, 
innostaa kehittämään omia taitojaan sekä kasvattaa edelleen naisgolfarien määrää Tarinassa. 
Toimikunta järjestää kaudella 2022 naisille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia toimintaan budjetoiduin 
varoin. 
 
 
Senioritoiminta 
 
Senioritoimikunnan tavoitteena on aktivoida yhä useampi seniori mukaan toimintaan. 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 Kilpailutoiminta  
 

• Viikkokilpailut 6 kisaa kesän aikana, sarjat M50-M60-M70 ja N50-N60-N70. Kisapäivät tarkentuvat 
keväällä. Lopputuloksissa huomioidaan kolmen parhaan kierroksen tulos.  

• Seniorit suviyössä tapahtuma (pariscramble) 
• Senioriharjoitukset 
• Tarinan mestaruuskilpailut.  
• Uusi scramble kilpailu kesä-heinäkuu 



• Aluetour kilpailut Alue 6 Itä-Suomi 3 kisaa. Paikkakunnat tarkentuvat keväällä.  
• Kauden päättäjäiskilpailu ja viikkokilpailujen kauden palkintojen jakotilaisuus.  

 
 
Matkat  

• Kevään pelimatkat Bulgariaan huhti- toukokuussa ja ehkäpä Eestiin toukokuussa .  
• Lähikenttien pelipäivät, Kartanogolf ja Tahko tai joku muu lähikenttä.  
• Loka- tai marraskuussa järjestetään pelimatka Espanjaan. 
• Aikataulut tarkentuvat ennen kauden alkua.  
• Osallistutaan senioreiden Itä-Suomen aluetoimintaan ja -tilaisuuksiin. 

 
 
 
Viestintä 
 
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. 
Viestintätoimikunta tuottaa internetsivujen sisältöä yhdessä seuran toimijoiden ja toimihenkilöiden kanssa 
sekä 
ylläpitää sosiaalista mediaa, mahdollisuuksien mukaan myös perinteistä paperimediaa (TarinaGolfaria). 
Viestinnän 
toimenkuvaan kuuluu myös pysyä ajan tasalla erilaisista viestintäkanavista ja -tavoista sekä olla mukana 
seuran 
viestinnän sekä brändin uudistamisessa. 
 
Tulevalla kaudella someviestinnässä pyritään huomioimaan ensikertalaiset golffarit erilaisilla 
informatiivisilla julkaisuilla. TarinaGolffari -lehden sisältöä uudistetaan ja tuodaan uudenlaisia näkökulmia 
yhdistyksen toimintaan. Lehden sisällöstä vastaa lehden päätoimittaja Saga Iinatti tiiminsä kanssa. 
 
Perhetoiminta 
 
Perhetoiminnan tavoitteena on mahdollistaa perheille yhteinen golfkokemus.  
Perheille järjestetään mahdollisuuksia pelata ilman ryhmätasoitusrajoja, erillisillä perhegolfiin varatuilla 
vakiovuorolla.  
 
Tavoitteena on, että perheen nuorimmat ja mahdollisesti golfia vasta aloittelevat vanhemmat oppivat pelin 
rutiineja, pelaamaan toisten kanssa ja toiminnan kautta löytämään uusia pelikavereita. 
  
Budjetin ja olosuhteiden mahdollistaessa tarkoituksena on myös järjestää lapsiperheille suunnattuja 
tapahtumia sekä golfmatka yhdessä esim. junioritoimikunnan kanssa. 
 
 
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 2%. Siten myös budjetin perusteet 
kehittyvät ennusteen mukaisesti. 
  
Johtokunta 
  



Liite 6 
 
Tarinagolf Oy:n hallituksen esitys syyskokoukselle, pelimaksuista ja ehdoista vuodelle 2022; 
 
Pelimaksut 
✓ Osakepelioikeus       845 € 
✓ Aikuispelioikeus       1 100 € 
✓ Opiskelijapelioikeus       400 € 
✓ Junioripelioikeus yli 16 v (2005-2001)    300 € 
✓ Junioripelioikeus alle 16 v  (2006-2008)    200 € 
 
Lapsiryhmä 
✓ Junioripelioikeus ns. lapsiryhmä (2009-)        0 € 

 
Greenfeehinnoittelu 2022: 
 
Normaali aika 05:00 – 08:00 ja 13:00- 18:00   Low season 48€ ja high season 55€ 
Prime Time 08:00 – 13:00      Low season 55€ ja high season 62€ 
Twilight 18:00 – 20:00      Low season 40€ ja high season 48€ 
Vanha Tarina 9 r      Low season 30€ ja high season 35€ 
 
Tasatuntivaraus vieraspelaajille: 
 
Kauden aikana joka päivä klo 11.00, 12.00 ja 13.00 lähtöaika varattavissa ainoastaan vieraspelaajille 
ajanvarauksen kautta. Koskee molempia kenttiä. 
 
Vapaat paikat kyseisissä lähdöissä avautuvat automaattisesti edellisenä päivänä klo 18.00 kaikille 
varattavaksi normaalisti varausjärjestelmissä. 

 
 

Hallitus voi päättää greenfee-maksujen muuttamisesta, erilaisista greenfee- ja tarjouspaketeista, sekä 
osamaksuista, sekä peliaikajärjestelyistä tilanteen mukaan erikseen. 
 
Tarinagolf ry:n jäsenillä ei ole ns. pelioikeusmaksu pakkoa, vaan voivat pelata pelkällä greenfee-
maksulla. 
 
Pelioikeusmaksut laskutetaan tammikuussa 2022 ja eräpäivä on 31.3.2022. Pelioikeusmaksut voi myös 
maksaa erissä hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa. 

 
 
 
Hallitus 16.11.2021   Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2021 


