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VOIKO TÄMÄN
VUODEN PERUA?
Juhannus peruttiin, samoin joulu – voisiko koko tämän vuoden 2020 perua?
Entä jos aloitettaisiin alusta vuodenvaihteen jälkeen ja astuttaisiin kohti uutta?

A

ina voi toivoa, mutta eihän se maailma niin
pyöri. K-virus seuraa mukanamme myös vuodenvaihteen jälkeen ja epidemia on laittanut meidät miettimään menemisiämme ja tekemisiämme varsin uudesta näkökulmasta: mikä on tärkeää ja mikä ei. Se, mitä itse jään eniten tältä vuodelta kaipaamaan, on sosiaalinen elämä. Ihmiskontaktit, spontaanit tapaamiset ja halaukset –
niitä on ikävä. Ei ole laisinkaan sama istua luurit
korvilla Teamsissa, ilman videoyhteyttä, haastelemassa mukavia – saati epämukavia – kuin kokoontua yhteen. Virtuaalitapaamisissa menettää toisten ihmisten läsnäolon lisäksi kaikkein tärkeimmän; muiden osallistujien ilmeet ja eleet. Kommunikoimme maskien takaa ja etäältä. Etäännymmekö siinä samalla toisistamme?

Golfille tämä kummallinen vuosi on ollut kaikessa kaameudessaan onnekas. Uusia harrastajia
tuli lajimme pariin ympäri Suomen, olihan golf kevään (tauti)alkurytinöissä yksi niitä harvoja lajeja,
jota pystyi turvallisesti harrastamaan, suojaväleistä huolta pitäen. Meille tarinalaisille vuosi 2020 ei
ollut armollinen. Olimme huolissamme, pääsemmekö lainkaan pelaamaan. Miten rakkaan harrastuksemme käy. Nyt jälkeenpäin voi todeta, että lopulta kaikki meni ihan hyvin. Sitä emme osanneet
aavistaa, miten huonosti talvi kohteli kallisarvoisia
kenttiämme. Vierestä seuranneena (kotiosoite oli
Golftie) ei paljon naurattanut, kun sysitalvella tarjolla oli vain vettä ja pakkasta, vettä ja pakkasta.
Golfari tietää kyllä mitä siitä seuraa, kun kenttä ei
päässyt lumen alle turvaan talvehtimaan. Lumen
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Kotimaiset pelargoniat

puutteen vuoksi myös hiihtokausi jäi Tarinassa
torsoksi ja sitä kautta meiltä jäi saamatta merkittävästi latutuloja.
Ei se sitten lopulta ihan hirveästi yllättänyt, miltä kenttä näytti moisen talven jälkeen. Rumalta.
Syyttäviä sormia alkoi tarinalaiseen tapaan kääntyä suuntaan jos toiseen. Eikä pelkästään syyttä; monta virhettäkin tehtiin. Varauduttiin pahimpaan, supistettiin kenttähenkilöstön määrää alkukaudesta, pelättiin taas pahinta ja sitä rataa. Olimme yhtä ymmällämme kuin säiden ukko, joka ei
tiennyt antaako talvea näille korkeuksille vai ei.
Muutos, mitä tämän yhteisön väistyvänä piällysakkana toivoisin toimintakulttuuriimme, liittyy
tapaamme antaa palautetta. Silloin kun ajat ovat
vaikeat ja osalle meistä tulee tarve osoitella syyllisiä, tulisi tässä säilyä edes perussivistys. Jostain
syystä tämä on ollut Tarinassa ylivoimaista jo vuosia. Asiattoman kritiikin saaminen somessa ja vessan seinillä ei kuulu minkään työpaikan, saati harrastusympäristön, inhimilliseen arkeen. Kritiikkiä
saa ja pitää antaa – miten me muuten kehitymme
– mutta asiallisesti ja asiasta. Ja mielellään kasvotusten tai muuten suoraan sille henkilölle, jota kritiikki koskee.
Vaikka olenkin jauhanut tässä 
ensisijaisesti
osake
yhtiön toimintaan liittyviä asioita, niin koko yhteisöämmehän nämä asiat koskettavat. Emme voi seurana toimia parhaimmillamme, jos olosuhteet ovat epähedelmälliset. Kentän kunto korreloi suoraan peliviihtyvyyteen ja pelaajien kasvoilta säteilevään iloon. Voimme siis järjestää millaisia nuotiopiirejä tahansa yhteishengen kohottamiseksi, mutta hymyä kasvoille emme saa, mikäli viheriöiden stimp-luvut ovat väärät, tai jos sieltä
puuttuu ruoho kokonaan.
Kovasti me toimikuntien kanssa hihat käärittyinä hommia teimme ja mielestäni varsinkin naistoimikunta piti hyvää tsemppiä yllä koko vaikean
kauden, muita toimikuntia yhtään väheksymättä.
Naistoimikunta saa kertoa oman tarinansa tämän
lehden sivuilla ja luokoon se iloisia muistoja päättyneestä kaudesta ja mukavaa tulevan golfkesän
odotusta. Tänä vuonna lehden onkin tehnyt mahtava lehtitoimikunta, iso kiitos heille siitä!
Toivon teille kaikille tarinalaisille iloisia luku
hetkiä, sekä lupsakoita lyöntejä tulevalle kaudelle
– ensi kesää ja golfkautta odotellen,

TIINA

väistyvä piällysakka, puheenjohtaja ja
jonniisortin viestintäasiamies
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Tähtisilm

- pikkupelargonia 10,5 cm ruukussa
- pelargonia 12 cm ruukussa
- Salsarita, Cumbanita ja Belle ville
patioruukussa
500898786, 500807078, 500898788

50035531

Maljaköy

50093664

Parhaat ra
3 säkkiä yhteensä 135 l

1440

/3 säkkiä

Kuorikate Versowood Hertta 45 l

- vähentää kitkemisen tarvetta
- estää veden haihtumista
0,11/l. Yksittäin 6,90
500740900

49,-

-28 %

Retkipöytä Siiri

- taittuva retkipöytä kantokahvalla
- koko 182 x 75 x 72 cm
500955232
Hinta ilman K-Plussa-korttia 69,-

1295

Norm. 15,90

Kotimainen kesäkukka-amppeli 23 cm

- eri lajikkeita, mm. japaninkello, lobelia, dia
petunia ja kohtalonkukka
500716581

119,Muurikkasetti 48

- sisältää Muurikka 48 cm -pannun, suojapu
kaasupolttimen, lyhyet ja pitkät jalat sekä
500737422

Muurikka paistolasta

- ruostumattomasta teräksestä valmistettu
500105656 6,95

NAUMANEN
Kaltimontie 4, 80100 Joensuu • www.k-rauta.fi
p. 050 311 2020 • Avoinna: ma–pe 8-19 la 9-15

Ja sitten tästä ylös.

KATSE ETEENPÄIN

”

Miten sanan väärin voi kirjoittaa oikein kirjoittamatta kuitenkaan väärin?” Johtaja Uuno Turhapuron miete kuvaa erinomaisesti viestinnän vaikeutta. Siksi en kirjoita mitään menneestä, koska
siihen emme enää voi vaikuttaa. En kirjoita myöskään tästä päivästä, koska se on huomenna historiaa. Siispä pari sanaa tulevaisuudesta.
Tulevaisuus on meidän Tarinalaisten, jos itse
niin haluamme. Meillä on erinomainen alusta kehittää toimintaamme ja nousta Suomen johta
vaksi golf yhteisöksi.
Tarinagolf Oy kantaa oman kortensa tähän kekoon ja lupaa ponnistella sen eteen, että molemmat kenttämme ovat jatkossa intohimon ja ahkeruuden kohteena ja sitä kautta pelattavuudeltaan
erinomaisia. Kaikilta osin se ei tapahdu hetkessä
(esim. saviväylät), mutta joka tapauksessa tapahtuu, kun teemme töitä.

PÄÄTÖKSET ON TEHTY. ON TEKOJEN AIKA!

Tämä ei kuitenkaan onnistu yksin. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen on voimavaramme. Iloiset Tarinalaiset ovat palkintomme.
Haluan olla mukana tässä työssä ja tehdä oman
osuuteni. Olen ylpeä Tarinalaisuudestani ja haluan
tehdä työtä tulevaisuuden eteen. Kuuntelen mielelläni mielipiteitänne ja kehitysideoitanne mm.
jatkamalla puheenjohtajalounaita ensi kesänä
KlubiTarinassa.
Tarina jatkuu…

HANNU PALSOLA

Tarinagolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja
jäsen 642
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KÄSI
PYSTYYN

E

ntisenä koripalloilijana on refleksinomaista, että käsi nousee pystyyn pillin soidessa, jos tietää tehneensä virheen.
Kulunut kesä oli seitsenvuotisen toimitus- ja
toiminnanjohtajakauteni haastavin monessa mielessä. Keväällä puntaroimme hallituksen kanssa,
mitä tehdään, kun Koronan keskellä ei ollut mitään tietoa siitä, saadaanko kenttää edes avata. Ja
jos avataan, missä laajuudessa. Kentän kunnossapito ilman asiakkaitakin vaatisi vähintään 0,5 miljoonaa. Siinä tilanteessa, päätettiin, että kenttiä
lähdetään avaamaan normaalisti, mutta ylläpidetään niillä resursseilla, jotka talous antaa myöten.

NO, KENTÄT AVATTIIN, MUTTA….

Koronasta ja kentän heikosta kunnosta johtuen
rahaa ei alkukaudesta tullut entiseen malliin. Tämän seurauksena vetosimme osakkaisiin useammallakin viestillä päästäksemme kassavajeesta
ylös ja palkkaamaan henkilökuntaa kentälle korjaustöihin.

KIERRE OLI VALMIS

Alkukauden yli 30% säästöt ja vajaus kenttähenkilöstöresursseissa rokottivat pahasti ja jääpoltteen
syömän kentän korjaustyöt viivästyivät merkittävästi. Kausi eteni aina kesäkuun lopulle, ennen
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kuin pystyimme toteamaan, että tästä kaudesta
selvitään taloudellisesti hengissä ja pystyimme
palkkaamaan lisää henkilökuntaa kentälle. Kenttä
nousi lopullisesti ylös vasta syyskuussa.
Molemmat, sekä johdon epäonnistunut asiakasviestintä että jääpoltteesta ja resurssien puutteesta johtuva heikko kunto luonnollisesti näkyivät erittäin voimakkaasti asiakaspalautteessa.
Suomen golfliiton Pelaaja Ensin -asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyys
kentän kuntoon nousi merkittävästi Etelä- ja Keski-Suomessa. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomen
alueella, jossa kärsittiin erityisesti jääpoltteesta,
asiakastyytyväisyys oli laskussa. Kyselyn mukaan
kaikkein pahin tilanne oli juuri meillä Tarinassa.
Oliko siis kevään valinnat oikein vai väärin? Nyt
syksyllä jälkikäteen arvioiden kenttätoiminnot oli
voimakkaasti aliresursoitu ja tilannekuva asiakkaille huonosti viestitty – käsi pystyyn – pieleen
meni!

KYLLÄ TÄSTÄ SILLASTA NOUSTAAN!

Tulevaan kauteen, olkoon se sitten vaikka samaan
tapaan koronan ja jääpoltteen varjostama, lähdemme huomattavasti kokeneempana – virheistä oppineina.
Kentän loppukesän korjauksiin, mutta 
ennen

kaikkea myös talvikauteen valmistavan jakson
osalta käynnistimme kaikki toimenpiteet, mitä
Suomen Golfliiton asiantuntijapoolin kanssa todettiin tarpeelliseksi. Viheriöille tehtiin tapitukset
useampaankin kertaan ja Vanhalle ns. drill & fill
poraukset ja hiekoitukset. Myös ruiskutukset saatiin tehtyä oikea-aikaisesti. Väylät pystyleikattiin
syvemmälle kuin koskaan aiemmin.
Hallitus on tehnyt päätöksen panostaa kentän
ylösajoon heti keväällä. Resursointeja tehdään sen
mukaisesti, että voimme käynnistää kentänhoitotoimenpiteet täydellä teholla heti kun lumi sulaa.

Kuopio

MIKSI APULAISKENTTÄMESTARI?

Kenttähenkilökunnassamme on lähivuosina odotettavissa useampiakin eläköitymisiä. 
Erityisesti
osaavien kenttämestarien löytäminen on osoittautunut Itä-Suomen alueella haastelliseksi. Tarinassa valmistaudumme tähän hakemalla ajoissa osaavaa, töihin osallistuvaa, apulaiskenttämestaria, joka onnistuessaan voi muutaman vuoden
tähtäimellä kasvaa edelleen kenttämestarin tärkeään rooliin.

TALKOOTYÖ KASVAA JA KEHITTYY

Kuluva kesä osoitti, että vapaaehtoiset ovat valmiit kantamaan ”risunsa” kekoon. Vaikka perinteiset kevättalkoot jouduttiin koronan vuoksi pitämään hajautettuna, saatiin pihat haravoitua ja
kalusteet paikoilleen. Syksyllä kauden päättyessä
samaa jatkui kentän ja lampien laidoilla kaatamalla risuja ja keräämällä niitä kasaan. Iso kiitos tästä talkoolaisille ja uudelle talkookymppiryhmälle.
Kiitos kuuluu myös suurella sydämellä toimiville kukkaryhmäläisille, valvojille, ohjaajille ja toimikuntalaisille, jotka hoitavat vastuullisesti oman
roolinsa läpi kauden!

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET JA PALKITSEMISET
SIIRTYY

Korona vaikutti merkittävästi myös Tarinan päättäjäisiin, jotka jouduttiin perumaan. Samalla perinteiset seuramestareiden palkitsemiset ja Vuoden tarinalaisen julkistaminen siirtyvät kesäkauden alussa erikseen järjestettävään tilaisuuteen.
Sitä odotellessa, parempaa tulevaa kautta kaikille tarinalaisille!

KUOPIO PÄIVÄRANTA

OSMO RUUSKA

toimitusjohtaja Tarinagolf Oy ja
toiminnanjohtaja Tarinagolf ry.
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SUORITIN ALKEISKURSSIN
JA LIITYIN TARINAN JÄSENEKSI
– MITÄ NYT?

T

arinagolf tarjoaa kausina 2020 ja 2021 alkeiskurssin suorittaneille Tarinan jäsenille edullisen starttipakettipelioikeuden. 474 euroa maksava starttipaketti sisältää rajattoman pelioikeuden
Vanhan Tarinan kentälle (Uusi Tarina 20 €/kierros),
sekä viikoittaiset starttiharkat ilman eri veloitusta.
Suuren suosion saavuttaneet starttiharkat tarjoa
vat hienon tilaisuuden tutustua uusiin pelikavereihin ja hioa omia golftaitoja OpetusTarinan opettajien Jannen ja Jukan ohjauksessa. Starttipaketin maksamalla voit pelata myös Uutta Tarinaa rajattomasti syyskuun 1. päivästä kauden loppuun
saakka. Paketin voit lunastaa ottamalla yhteyttä
toimistoon.
Kaikille Tarinan jäsenille tarjolla oleva kummitoiminta antaa erinomaista tukea erityisesti golfin
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alkutaipaleella oleville. Tarinan jäsenet voivat varata kummivuoron, jossa kummipelaaja opastaa
kentän käytäntöihin, on apuna sääntökysymyksissä tai tarjoaa kokeneempaa peliseuraa. Kummivuoro sovitaan molempien aikatauluun sopivaksi.
Vuoroja voit kysellä Tarinagolfin palvelupäällikkö
Reetalta.
Tarinagolfin toimisto opastaa golfin harrastamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

REETTA SALLINEN

Myynti- ja palvelupäällikkö
reetta.sallinen@tarinagolf.fi
040 137 8856

TYHY-PÄIVÄ TARINASSA:
mitä kaikkea täällä voi tehdä?

Viime kauden poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Tarinassa nähtiin
useita TYHY-ryhmiä. Valikoimassamme on useita erilaisia TYHY-paketteja ja niitä
voi m
 austaa tarpeen mukaan lisäpalveluilla.
Päivän kulku räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tutustumiskurssilla ryhmä
pääsee perehtymään golfin saloihin Tarinan harjoitusalueilla, OpetusTarinan kouluttajan
laadukkaassa ohjauksessa. Mikäli työporukassa on myös golfin harrastajia, voidaan heille
järjestää samanaikaisesti oma klinikka. Tutustumiskurssille osallistuminen ei vaadi edes
omia golfvälineitä, vaan säähän sopiva vaatetus riittää.
Tarinan Pro shop KauppaTarinasta voi hankkia mukavat muistot ja yllätykset TYHY-päivän
osallistujille. KauppaTarinan valikoimassa on saatavilla paljon erilaisia golfvarusteita ja
-vaatteita, tarvittaessa yrityksen omalla logolla varustettuina.
TYHY-paketteihin kuuluu aina ravintolamme KlubiTarinan peruspalveluita, mutta tarjolla
on myös herkullisia menuvaihtoehtoja, aamiaistarjoilua ja tarvittaessa vaikka rantasauna
koko illaksi vain teidän käyttöönne.
Ota yhteyttä ja varaa TYHY-päiväpakettinne tulevalle kaudelle!

50€/HLÖ

45€/HLÖ

40€/HLÖ

2 tunnin tutustuminen
golfiin sisältäen
opetuksen, välineet ja
pallot

2 tunnin tutustuminen
golfiin sisältäen
opetuksen, välineet ja
pallot

2 tunnin tutustuminen
golfiin sisältäen
opetuksen, välineet ja
pallot

KlubiTarinan
lounasbuffet

KlubiTarinan kahvi ja
suolainen/makea

Min. 5 henkilöä. Viihtyisät saunatilat ovat vapaasti käytettävissä.
Lisäksi voitte varata kabinetin omaa ohjelmaanne varten. (alv. 0%)

VARAUKSET
Myynti- ja palvelupäällikkö Reetta Sallinen
reetta.sallinen@tarinagolf.fi | 040 137 8856
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YHTEISTÄ TARINAAMME
KIRJOITTAMASSA

L

oppuvuodesta 2019 minulle vapautui hetkeksi aikaa tehdä kaikkea ihan uutta työtilanteeni muututtua. Yksi mukavimmista uusista kokemuksistani oli päästä osaksi jäsenlehtemme
Tarinagolfarin tekijätiimiä.
Jatkoa seuraa nyt. Kun tämän kädessänne olevan lehden valmistelu alkoi syksyllä 2020, minua
pyydettiin jälleen mukaan. Tällä kertaa ihan päätoimittajaksi. Komealta kalskahti tuo, mutta helppo oli suostua. Koska saan niin paljon rakastamaltani harrastukselta omilla kotikentilläni, Tarina
golfin jäsenenä, niin olkoon tämä minun tapani
tuoda jotain yhteiseen pöytään.
Päätoimittajan titteli on tosin enemmän tai vähemmän ylimitoitettu. Tehtäväni on ollut lähinnä käydä tapaamassa haastateltavia ja kirjoittaa
näiden tapaamisten pohjalta juttuja lehteemme.
Ja miten antoisia kohtaamisia ne ovatkin olleet!
Upeita seuramme jäseniä, työntekijöitä ja talkoolaisia, jotka tekevät kaikkensa, että saamme harrastaa tätä hienoa lajia kotikentillämme. Kiitos kaikille teille. Avullanne olemme saaneet tämänvuotiseen Tarinagolfariin mielenkiintoista sisältöä, jossa käydään hieman läpi päättynyttä kautta – mutta katsotaan ennen kaikkea tulevaisuuteen. Näiden haastattelujen myötä, myös oma tietämykseni Tarinagolfin toiminnan taustoista on saanut
ihan uutta syvyyttä.
Heitän tähän loppuun pikku haasteen jokaiselle seuramme jäsenelle. Kun kausi 2021 alkaa, niin

10 TARINAGOLFARI 2020

ota tavoitteeksesi tehdä jokin konkreettinen hyvä teko, jonka kohteena on oma golfyhteisömme.
Tuo mukaan uusi kumppaniyritys, uusi jäsen seuraamme, järjestä kilpailu, käytä entistä ahkerammin ravintolamme palveluja, poimi roskia kentältä kierroksen aikana, tee kannustava SoMe-päivitys Tarinasta, tai hyppää mukaan talkooryhmään. Ihan mitä vaan, mikä auttaa meitä jokaista;
jokainen kykynsä mukaan. Ennen kaikkea: puhu
Tarinagolfista hyvää, tai älä ainakaan likaa koti
pesäämme julkisella mustamaalaamisella. Tällaiseenkin valitettavasti viime kesänä muutamaan
otteeseen törmäsin. Kriittinen saa olla, mutta rakentavasti. Mielellään asioiden taustoja hieman
tuntien.
Meitä tarinalaisia on melkoinen joukko ja jos jokainen kantaa isomman tai pienemmän kortensa
yhteisömme hyvinvoinnin kekoon, niin positiivinen vaikutus on valtava. Kuten tässä lehdessä toisaallakin sanotaan: Tarina on sen jäsenet. Ollaan
ylpeitä hienosta yhteisöstämme ja tuetaan sitä tönimisen sijaan. Erityisesti silloin – kun syystä tai
toisesta – avaukset eivät pysy väylillä eikä puttikaan uppoa. Todelliset ystävät paljastuvat haastavimmilla hetkillä.

PEKKA LAASONEN

päätoimittaja
kulttuuri- ja viestintäalan yrittäjä

KUKKARYHMÄ – VÄRIÄ JA ILOA
TARINAN KENTTIÄ KIERTÄVILLE

O

smo Ruuska kysäisi ohimennen keväällä 2018
Varpu Pietikäiseltä ja Sari Kantosalolta, olisiko heillä ideoita kuka voisi ottaa tehtäväkseen
golf
kenttäalueen kukkaistutuksista huolehtimisen. Toimeliaana naisena Sari alkoi itse kasata vapaaehtoisten ryhmää ystäväpiiristään ja eipä aikaakaan, kun mukaan oli ilmoittautunut Pietikäisen ja Kantosalon lisäksi Marianna Elo, Maiju Niiranen ja Seija Anttila. Kun joukko täydentyi vielä
KauppaTarinaa pyörittävän Pete Partasen isä Jarkolla, lähti homma vauhdilla käyntiin. Tarinagolfin
Kukkaryhmä oli syntynyt.
Luotto ryhmää kohtaan oli alusta asti vahva, ja
he saivat vapaat kädet työnsä suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä sovitun budjetin raameissa.
Kenelläkään ryhmäläisistä ei ollut sen tarkempaa
suunnitelmaa mitä tullaan tekemään, mutta into oli kova. Kevät oli jo pitkällä ja heti alkuun tuli
haasteita mm. kukka-astioiden saamisessa, mutta niin vain tämä ponnekas ryhmä onnistui loihtimaan Heimosen puutarhan toimittamista kukista näyttävät istutukset jo samaiselle kesälle, kuten
oli toivottu. Siitäkin huolimatta, ettei kenelläkään
ryhmän jäsenistä ole mitään puutarha-alan koulutusta.
Nyttemmin ryhmä on kasvanut entisestään,
kun alkuperäisten jäsenten lisäksi mukaan ovat
tulleet Pirjo Kittilä ja Oili Kivivuori. Kaksi ensimmäistä kesää ryhmää kipparoinut Sari Kantosalo
on antanut vetovastuun Seija Anttilalle, jatkaen
edelleen ryhmän jäsenenä.
Kukkaryhmän työ on lähes ympärivuotista.
Suunnittelutyö tulevaa kautta varten aloitetaan jo
aikaisin keväällä, kartoittamalla mitä seuraavaksi kesäksi on saatavilla ja millaisia kukkia kentälle halutaan. Tässä oivana yhteistyökumppanina
on edelleen kukat toimittava Heimosen puutarha
ja sen ammattitaitoinen henkilökunta. Kukkia valitessa on otettava huomioon säävaihtelut – erityisesti yölämpötilat – sekä kauden pituuden aiheuttamat haasteet. Kukkien valinnan jälkeen aikataulutetaan istuttamisajankohdat ja tulevan kauden työvuorot, jolloin hoitovastuussa oleva kiertää

kaikki kukka-astiat läpi, kastellen ja siistien istutuksia tarpeen mukaan. Syksylle sovitaan purkupäivä, jolloin istutukset poistetaan, astiat pestään
ja viedään varastoon odottamaan seuraavaa kevättä. Kaikki tämä läpi koko kauden, hyvässä hengessä ja talkootöinä, silmäniloa Tarinaan tuoden.
Kukkaryhmän esimerkillisestä asenteesta yhteisen hyvän eteen kertoo paljon myös se, että kun viime kausi oli kentänhoidollisesti erittäin
haastava, kevensi kukkaryhmän jäsenet kentänhoitohenkilökunnan työtä, ottaen oma-aloitteisesti työn alle myös klubin ympäristön istutuksia
yhdessä talkootoimikunnan muun väen kanssa.
Näin kenttien ylläpidosta vastaaville vapautui resursseja muihin tehtäviin. Aikamoista yhteisen hyvän eteen sitoutumista, josta jokainen meistä voi
ottaa oppia ja koppia.
Kukkaryhmän tekeminen säteilee ympärilleen
aitoa yhdessä tekemisen iloa, palkitsevan vapaaehtoistyön mukanaan tuomaa hyvää mieltä ja juuri sellaista asennetta, jota kaikissa yhteisöissä tarvitaan. Suuri kiitos siis kaikille tämän hienon joukon toimintaan osallistuville. Mutta vaikka paljon
on tehty, niin joka ikinen kevät on tekemistä pilvin
pimein. Jokainen Tarinassa pelaava voi myös omalta osaltaan helpottaa ja edesauttaa Kukkaryhmän
arvokasta työtä laittamalla roskat istutusastioiden
sijaan roskapönttöihin ja pitämään huolta siitä, ettei esimerkiksi mukana oleva koira merkkaa kukka-astioita lajilleen ominaisella tavalla.
Kukkaryhmän vetäjä Seija Anttilan terveiset
kaikille tarinalaisille ovat selkeät: ”Jatkamme toimintaamme jälleen ensi keväänä, iloisin mielin. Ja
kyllä me pyrimme yhden yhteisen kierroksenkin
joka kesä kukkaryhmäläisten kesken pelaamaan.
Jos sää ja kukkienhoito sen vaan sallii. Teemme
talkootyötä koko Tarinayhteisön hyväksi. Sen vastineeksi mitä tähän menee aikaa, saamme paljon tilalle, sillä koemme Kukkaryhmän työn todella palkitsevaksi. Toivotankin kaikki mukaan erilaisiin vapaaehtoishommiin Tarinaan. Kannetaan jokainen pieni osa vastuuta yhteisömme hyvinvoinnista.”
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PELAAMISEN RIEMUA
NAISTOIMIKUNNAN ESIMERKIN MUKAAN

M

ukaansa tempaiseva nauru täyttää kahvilan
nurkkauksen. Tarinagolfin naistoimikunnan
puheenjohtaja Oili Mönkkönen pursuu sellaista positiivisuutta, että se tarttuu väkisinkin myös
tällaiseen kaamosmasentujaan. K
 eskustelemme
kahvikupillisen verran golfista naistoimikunnan
näkökulmasta. Voiko golf olla lähtökohtaisesti
hauskaa yhdessäoloa bogey-pisteiden ja lyöntien
laskemisen sijaan?
Kohta kolmannelle – ja näillä näkymin viimeiselle – kaudelleen Tarinan naistoimikunnan puheenjohtajana starttaava Oili on lähtöisin Pohjanmaalta, mutta – kiitos kolmen Vehmersalmella
vietetyn vuosikymmenen – hän tuntee jo vahvaa
hengenheimolaisuutta savolaisia kohtaan. Golfin hän aloitti viitisen vuotta sitten ja kierroksia tulee vuosittain noin nelisenkymmentä. Päätymistään naistoimikunnan puheenjohtajaksi Mönkkönen kuvailee pohjalaisille ominaiseen tyyliin: ”Kun
minua pyydettiin puheenjohtajaksi, niin en keksinyt yhtään hyvää syytä kieltäytyä. Ja koska haluan
tehdä oman osani golfyhteisömme hyvinvoinnin
ja kehittämisen eteen, niin tässä sitä nyt ollaan.”
Mönkkönen painottaa, että vaikka hän on yksin haastateltavana, hän edustaa koko naistoimikuntaa. Näin siksi, että siellä tehdään muutkin
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asiat yhdessä, hyvän hengen vallitessa. Tarinagolfin naistoimikunta järjestää lähes läpi vuoden erityyppisiä teemapäiviä, joihin osallistuu kymmeniä
naispelaajia.
”On ollut mukava huomata, että naistoimikunnan tapahtumat kiinnostavat. Kilpailujen järjestämisen lisäksi, teemme yhdessä paljon muutakin
ja kaikkia noita tilaisuuksia leimaa hyvä tuuli, nauru ja rento yhdessä olo. Naiset ehkä arvostavat vakavamielisen ja tulokseen tähtäävän pelaamisen
rinnalla vähintäänkin yhtä paljon golfin sosiaalista ulottuvuutta, jolloin eri tasoiset naisharrastajat
tapaavat toisiaan ja luovat kontakteja. Uusia pelikavereitakin tapahtumista on aina löytynyt ja sehän on yksi tämän lajin parhaita puolia” Mönkkönen toteaa.
Naistoimikunnan tapahtumat ovat myös erinomainen perehdytyskanava juuri golfin pariin tulleille naisille. Ja näitä Oili suosittelee vilpittömästi: ”On sääntökävelyä, yhteistyökumppanien tapaamista, kummitoimintaa ja vaikka mitä. Naisten sunnuntaina ja kahden kierroksen päivänä
pääpaino on pelaamisessa, mutta erityisesti naisten sunnuntaista haluaisimme kehittää entistä
suuremman tapahtuman. Toivomukseni on, että saamme lisättyä vain naisille tarkoitettuja kier-

roksia tulevaisuudessa. Tämä laskisi monen juuri aloittaneen naisen kynnystä tulla pelaamaan
sellaiseen ryhmään, jossa ei ole tuttuja. Osa kun
arastelee miespelaajia eri syistä. Tämä olisi toki järjestettävä niin, ettei se aiheuta mielipahaa muissa
tarinalaisissa.”
Palaamme keskustelussa golfin sosiaaliseen
puoleen ja peliseuran merkitykseen. Tästä Mönkkösellä on selkeä näkemys: ”Kenttää kiertävän
ryhmän sisäinen ilmapiiri on ainakin itselleni todella tärkeässä roolissa golfista nauttimiselle. Täytyy olla hyvä pelisilmä ja tilannetajua siihen, kuinka muihin ryhmän pelaajiin suhtautuu. Mikäli juuri lajin pariin tullut pelaaja sattuu samaan fliittiin,
niin on erityisen tärkeää, kuinka hän kokee tulevansa kohdelluksi.”
Eritasoisten pelaajien suvaitsevan vastaanoton
lisäksi Mönkkönen nostaa esiin itselleen kovin
luontaisen piirteen: naurun: ”Minulle golfin on oltava myös hauskaa ja itselleen pitää osata nauraa
tarvittaessa. Ja tämä on kokemukseni mukaan aika leimallista usealle Tarinan naispelaajalle. Parikin kertaa on käynyt niin, että kilpailunjohtaja on
tullut sanomaan, ettei ole vaikea havaita meneillään olevan juuri naisten kilpailu, kun koko kenttä
raikaa naurusta. Tästä rennosti ottamisesta saattaisi olla joskus joillekin miespelaajille hieman oppimista.”
Ja kuinka ollakaan, tämän päälle saan taas kuulla helisevän naurun.

OILIN TERVEISET
NAISPELAAJILLE:
1. Paras tapa päästä sisään upeaan
tarinalaisten yhteisöön, on osallistua
aktiivisesti naisten tapahtumiin.
2. Pelaamaan oppii vain pelaamalla, eli
rohkeasti kentälle vaikkei ketään
tuttua saisikaan mukaan.
3. Tärkeintä on nauttia kentällä
olemisesta. Vaikka yhdestä
onnistuneesta lyönnistä tai kauniista
maisemista. Golf antaa niin paljon
kaikille aisteille.
4. Tarinagolf on sen jäsenistö! Oma
aktiivisuus ja positiivinen asenne
kehittävät koko yhteisöä; kun jokainen
antaa edes pikkuisen panoksen
Tarinagolfille, saamme isoja juttuja
aikaan!
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KILPAILUTOIMIKUNNAN KUULUMISET

T

arinan golfkesän 2020 kilpailutoiminnan ehdoton kohokohta oli heinä- ja elokuussa pelatut
seuranmestaruuskilpailut. Juniorit ja seniorit ratkoivat mestaruutensa kaksipäiväisenä kilpailuna
25.-26.7. ja yleisen sarjan paremmuudet selviteltiin 15.-16.8. Jälkimmäinen viikonloppu oli merkitty
myös valtakunnalliseen kilpailukalenteriin. Kaikki
sarjat eivät sopineet samalle viikonlopulle siksi ne
pelattiin erillään.
Miesten A-sarjaan ilmoittautui maksimimäärä
pelaajia. Ensimmäisenä päivänä pelattiin Tarinan
molemmat kentät. Jo ensimmäisen 18 reiän jälkeen Mikko Kauniskangas otti 6 lyönnin etumatkan seuraaviin pelaajiin ja ero säilyi samana ensimmäisen päivän loppuun saakka. Toiseen päivään lähdettäessä cut rajoitti pelaajien määrän
kahteenkymmeneenyhdeksään. Finaalipäivänä
pelattiin vain Vanha Tarina. Mikko Kauniskangas
venytti päivän aikana eron seuraavaan pelaajaan
peräti yhdeksään lyöntiin, voittaen seuramesta-
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ruuden ylivoimaisen tyyliin. Seuramme nuoret eivät vielä pystyneet haastamaan Mikkoa, mutta
kuuden parhaan joukossa heitä oli ilahduttavasti peräti kolme. Parhaana Anton Roth sijalla kaksi. ”Konkarit” Ville Kesti ja Janne Koivisto kiilasivat
itsensä kärjen tuntumaan, ollen kolmas ja neljäs.
Naisten A-sarjan voiton vei tänä vuonna Petra Ronkainen, Katariina Korhosen ollessa toinen.
Pronssia pokkasi Hanna Ahosilta, samalla tuloksella neljänneksi tulleen Suvikki Loimasin kanssa. Naisten sarjoihin toivoimme runsaampaa osallistujamäärää, sillä A-sarjassa pelaajia oli neljä ja
B-sarjassakin vain seitsemän.
Kauden 2020 suosituimpia avoimia kilpailuja
olivat tuttuun tapaan Savon Sanomat Open, Naisten Sunnuntai, Herkkupata Open ja Herkkupadan
kinkkukisa.
Parikilpailuista eniten kiinnostusta herättivät
scramblet; Midnight Open, Mehiläinen Open ja
Sandels Open.

SEURAMESTARUUDET
NAISTEN B-SARJA

JUNIORIPOJAT

MIEHET 65

NAISTEN A-SARJA

SENIORINAISET

MIEHET 60

MIESTEN B-SARJA

MIEHET 70

MIEHET 50

1. Asta Halonen
2. Titta Korhonen
3. Minna Nykänen

1. Petra Ronkainen
2. Katariina Korhonen
3. Hanna Ahosilta
1. Tapio Nissi
2. Tuomas Olli
3. Tarmo Kuhmonen

1. Anton Roth
2. Jiri Jyrkivaara
3. Benjamin Korhonen
1. Laura Kämäräinen
2. Riitta Turunen
3. Kaisu Forsblom
1. Seppo J. Ahonen
2. Henrik Ylisiurua
3. Timo Särkilahti

1. Risto Finne
2. Pekka Jokitalo
3. Kari Tuhkanen
1. Sakari Kivivuori
2. Arto Hyvönen
3. Kauko Kämäräinen
1. Matti Pylkkänen
2. Heikki K. Savolainen
3. Herman Airaksinen

MIESTEN A-SARJA

1. Mikko Kauniskangas
2. Anton Roth
3. Ville Kesti

REIKÄPELIMESTARUUS
MIEHET

SENIORIMIEHET 65

SENIORIMIEHET 50

NAISET

SENIORIMIEHET 60

SENIORINAISET 50

1. Mikko Tykkyläinen
2. Tuomas Vaara
1. Matti Pylkkänen
2. Sami Loimas
1. Sakari Kivivuori
2. Henrik Ylisiurua

1. Jukka Miettinen
2. Risto Finne

SENIORINAISET 60
1. Kaisu Forsblom
2. Arja Huttunen

1. Janine Jyrkivaara
2. Suvikki Loimas
1. Laura Kämäräinen
2. Merja Pentikäinen

TARINAGOLFARI 2020 15

OPETUSTARINA
POWERED BY JEGOLF

1. TERVEISET TALVITARINASTA JA
GOLFPAJALTA

TalviTarinalla on aina ollut suuri merkitys pelaa
jiemme kehitykselle. Se on toiminut kotiluolanamme ja tukikohtana kenttien ollessa kiinni. Tulevaisuudessa palvelemme jäseniämme entistä
laadukkaammin.
TalviTarina on Tarinagolfin jäsenten ja osakkaiden ilmainen talviharjoittelupaikka, jonne (Huvikummuntie 62, Siilinjärvi) pääsee harjoittelemaan
päivittäin klo 7-22. Sisäänpääsy tapahtuu kulkulätkällä, jonka voit lunastaa Tarinagolfin toimistosta
tai PRO Jannelta (20€, osakkaat -10%).
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Talvitarinan tiloissa voit chipata, putata sekä
lyödä pidempääkin lyöntiä. Varaamalla ajan simulaattoriin, pääset pelitunnelmaan myös talvikaudella. Valittavanasi on peräti sata eri kenttää.
Olemme vastanneet pelaajien toivomuksiin simulaattoripelaamisen laadun parantamiseksi uuden
teknologian avulla. Uusitussa simulaattorissamme yhdistyvät entistä upeampi visuaalisuus, pallon lennon tarkka data draivista puttiin, laitteiden
helppokäyttöisyys ja pelaamisen mielekkyys. TalviTarinassa käytössäsi on myös kuntosali ja sauna.
Simulaattorien uusimisen lisäksi olemme parantaneet TalviTarinan harjoitteluolosuhteita ja

viihtyvyyttä uusimalla harjoitusalueen lyöntiverkot ja tehostamalla valaistusta. Muutostöiden ansiosta saamme
TalviTarinan
harjoitusneliöt
entistä tehokkaammin asiakkaidemme käyttöön.
Talvella on paras aika laitattaa varusteet kuntoon.
JEGolf tarjoaa laadukkaat
mailojen huoltopalvelut Golfpajallaan, jonne voit tuoda kalustoasi korjattavaksi
tai huollettavaksi. Teemme esimerkiksi grippien ja
varsien vaihtoja, jolloin valittavanasi on useita eri

vaihtoehtoja laajasta tuotevalikoimastamme. Voimme
tarkistaa ja tehdä korjaukset
mailojesi lie&loft -kulmiin sekä tehdä optimointeja varsien mittoihin lyhennyksien
ja pidennyksien merkeissä.
Lisäksi rakennamme mailoja ja teemme mailafittauksia
tarpeen mukaan.
Mailahuolto ja simulaattoritoiminta ovat tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme, koska haluamme tarjota laadukasta palvelua golffareille ympäri vuoden.

2. LAJIHARJOITTELU

3. FYSIIKKA

Mikäli haluat pitää yllä ja kehittää pelaamisesi tasoa, on talvi hyvää aikaa hioa eri osa-alueita. Parhaat ohjeistukset harjoitteluun saat aina omalta
valmentajaltasi, käydessäsi tunnilla tai ohjatuissa harjoituksissa. Valmentaja suunnittelee jokaiselle pelaajalle henkilökohtaisen harjoitusohjelman, joka on suhteutettu pelaajan senhetkiseen
osaamiseen ja pelaajan itselleen asettamaan tavoitetasoon. Jos haluat harjoitella omatoimisesti ilman valmennusapua, niin tässä sinulle muutama v
 inkki.
Golf on muuttujien peli. Siksi treenaamme siten, että olemme valmiina kohtaamaan odottamattoman. Aivan kuten varsin usein kierroksen
aikana tapahtuu.
Harjoittele hallissa monipuolisesti 1/4 säännöllä.
Jokainen osio kattaa 25% harjoitukseen käyttämästäsi ajasta:
1. Putti
2. Lähipeli
3. Lähestymiset 50-125m
4. Pitkät lyönnit
Harjoittele osa-alueita monipuolisesti.
Treenaa 1/3 säännöllä:
1. Toistoharjoitteita
2. Random-harjoitteita
3. Kilpailullisia harjoitteita
Hauskaa ja haastavaa. Pelaa erilaisia pienpelejä:
1. Tuloskorttipelit
2. Tasopelit, joissa voit voittaa tai hävitä.
3. Joukkuepelit

Ohessa muutamia ajatuksia fyysisen harjoittelun
painopisteistä valmistautuessa tulevaan pelikauteen. Tarkemmat ohjeistukset saat tässäkin kohtaa valmentajaltasi.
Koska lajiharjoittelun määrä on vähäistä talvella, on oheisharjoittelun lisäämiselle vahvat perusteet. Paljon kesäaikaan pelaavilla ja harjoittelevilla golf on saattanut aiheuttaa kehoon toispuoleisuutta. Talvikaudella on siis hyvä saada palautettua kehon lihastasapaino. Tästä on hyötyä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tätä kautta myös
pelaajan loukkaantumisriski pienenee. Talvikaudella hankitaan siis lisää voimaa pakaraan sekä pitoa keskivartaloon ja yläselkään.
Keväällä, kun varsinainen pelikausi alkaa olla
käsillä, lajiharjoittelu lisääntyy. Tässä vaiheessa on
tärkeää, että tietyt perusasiat ovat vahvasti agendalla:

1. Perusominaisuuksien (perus- ja lihaskestävyys)
ylläpitäminen lajiharjoittelua ja pelaamista varten.
2. Nopeusominaisuuksien kehittäminen lajisuoritusta varten.
3. Liikkuvuuden ja stabiliteetin kehittäminen lajitekniikkaa varten.

GOLFARIN TÄRKEIN VARSI ON OMA KEHO.

TARINAGOLFARI 2020 17

4. LAADUKASTA JA YKSILÖLLISTÄ OPETUSTA
KAIKENTASOISILLE PELAAJILLE
Yksityistunnit / yksityisharjoitukset
Tarjoamamme yksityistunnin tavoitteena on parantaa peliäsi mahdollisimman tehokkaasti. Tunti
sopii opetusmuotona kaikentasoisille pelaajille ja
sen sisältö räätälöidään aina toivomustesi mukaisesti. Teemme tunnin aikana yksilöllisen analyysin
taitotasostasi ja annamme tarkat ohjeet, kuinka
kehität tekniikkaa sinulle sopivalla tavalla.
Yksityistunneille /-harjoituksiin voit tulla myös
kaverin kanssa tai pienellä porukalla (max. 6 henkilöä), jolloin hinta määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan.
Aloittelijan opetuspaketti
Aloittelijan opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti juuri lajin aloittaneille golffareille. Yksityistuntien
aikana käydään läpi pelin eri osa-alueet, kerrataan
alkeiskurssilla opittua ja opetetaan hieman uuttakin. Pakettiin kuuluva peliopetus auttaa sinua ymmärtämään pelistrategiaa, parantamaan mailaja lyöntivalintoja sekä välttämään tilanteita, joista
syntyy yleisimmin lisälyöntejä kierroksen aikana.
Opetuspaketti sisältää viiden yksityistunnin lisäksi kentällä tapahtuvan kahden tunnin peliopetuksen Pro:n kanssa.
Lähipeli kuntoon -opetuspaketti
Golfin ehkäpä tärkein osa-alue on lähipeli, jonka
treenaaminen on tehokkain tapa parantaa tuloksia ja saada tasoitus tippumaan. Opetuspaketti sisältää kolme yksityistuntia, joiden aikana keskitytään lähipelin eri osa-alueisiin. Myös tämä paketti
on räätälöitävissä kaikentasoisille pelaajille.
Parempaa golfia -opetuspaketti
Jos haluat nostaa pelisi aivan uudelle tasolle, niin
tässä sinulle todellinen tehopaketti! Suunnittelemme sinulle kymmenen yksityistunnin henkilökohtaisen harjoitusohjelman, jonka avulla pelisi
kehittyy varmasti. Tunnit räätälöidään juuri sinulle sopiviksi ja opetuksen pääpaino on niissä pelin osa-alueissa, jotka kehittävät peliäsi parhaiten.
Käymme läpi myös pelistrategiaa sekä maila- ja
lyöntivalintoja eri tilanteissa.
Aikuisvalmennus
Aikuisvalmennukseen osallistuville on luvassa näkyviä tuloksia ja lisää pelimukavuutta. Keskitymme erityisesti pelisi keskeisimpiin kehityskohtiin,
unohtamatta vahvuuksiesi ylläpitämistä ja hio
mista. Suunnittelemme jokaiselle henkilökohtaiset harjoitteet, joiden avulla saamme mahdolli-
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simman paljon parantavaa vaikutusta peliisi. Ja
mikäli sinulla on peliäsi heikentäviä rajoitteita, pyrimme poistamaan niitä, tai räätälöimme tekniikkaasi optimaaliseksi rajoitteet huomioon ottaen.
Talviharkat
Talviharkat on 5-10 kerran tehopaketti, jonka aikana opetellaan / kerrataan lajitekniikat: putti, lähipelilyönnit, lähestymiset, isot lyönnit ja erikoislyönnit. Lisäksi harjoituksissa käydään läpi pelikentän lukemista, pelistrategiaa ja pelaajan henkistä valmiutta. Lupaamme osallistujille kaupan
päälle myös vaivatonta voimaa, eli lisänopeutta
mailanpäähän!
Alkeiskurssi
Tämä on paras keino tulla mukaan golfin maailmaan. Alkeiskurssilla käymme läpi eri lyöntien perusteet ja annamme mukaasi hyvät muistisäännöt ja kotiläksyt omatoimista harjoittelua varten.
Kurssimaksuun sisältyy sopivat varusteet, pallot
ja opetusmateriaali, eli et tarvitse vielä tässä vaiheessa omia mailoja. Kurssilta saa myös opastuksen, millaisia varusteita aloitteleva golffari tarvitsee. Kurssin aikana käydään läpi pelin etenemiseen liittyviä sääntöjä ja käytetään riittävästi
aikaa kentällä pelaamiseen. Alkeiskurssi sopii
kaikenikäisille pelaajille, sukupuoleen katsomatta.
Alkeiskursseja järjestetään TalviTarinassa räätälöidysti ja pelikauden aikaan ulkona viikoittain.

Tule kehittämään peliäsi ja ole valmiina,
kun uusi kausi alkaa! Lisäinfoa:

OPETUSTARINA.FI

5. PELIMATKAT

Pelimatkat ovat olleet hetken tauolla, mutta järjestämme niitä jälleen, kun korona hieman hellittää otettaan.
Ensiluokkaisilla pelimatkoillamme voi keskittyä pelaamiseen täysipainoisesti. Valitsemamme
kentät ovat huippukuntoisia ja peliajat miellyttäviä. Matkoilla on tarjolla myös Pro Service Camp,
opetusta rangella ja lähipelialueilla sekä kisailua
palkintoineen. Pro pelaa mukana ryhmissä ja antaa vinkkejä.
Tulossa olevia harjoitus- ja pelimatkoja:
Portugali, Silver Coast
Espanja, Andalusia
Turkki, Belek
Skotlanti & Irlanti, Links Golf pyhiinvaellusmatka

6. YHTEISÖ

Vahva some- ja nettiaika on muuttanut montaa
asiaa myös golfin näkökulmasta. Pelaajille on nykyään tarjolla loputon määrä informaatiota, jonka laadusta kukaan ei kanna vastuuta. Tietotulvan vyöryssä ajautuu helposti umpikujaan, jolloin
tarjolla olevaa tietoa on vaikea siirtää käytäntöön.
Ohjeet ja niiden ymmärtäminen eivät siis välttämättä kohtaa. Valmentajan tehtävänä on suodattaa saatavilla olevasta tiedosta oleellinen ja auttaa

pelaajaa löytämään oikeat asiat mihin keskittyä.
Pala palalta, yksi asia kerrallaan.
Valtavan informaatiotulvan keskellä pelaaja
saattaa takertua ohjeisiin, joista ei ole mitään hyötyä. Muuttaessaan omatoimisesti jotain lyöntitekniikastaan, pelaaja voi pahimmillaan vain tehdä
hallaa itselleen. Tässä kohtaa kokeneen valmentajan nevoista on korvaamaton apu.
Pelaamisen viihtyvyyttä edesauttaa pelaajan
taitotason kehitys ja ymmärrys pelin luonteesta.
Jokaisen tulisi tuntea oma swinginsä, jotta sitä olisi mahdollisuus toistaa myös pelijännityksen ottaessa vallan. Hyvä ja itselle sopiva swingi ei synny
hetkessä, vaan se luodaan ajan ja toistojen myötä. Oppimisen ja kehityksen kautta pelaaminen
tulee myös mielekkäämmäksi, kun mahdollisimman stabiili tapa lyödä palloa löytyy. Kun pelaaja
on oppinut oman lyöntitekniikkansa, pelaaminen
onkin sitten ennen kaikkea reagoimista hetkeen
ja olosuhteisiin.
Onneksi olkoon jokainen! Ensi kaudelle on luvassa hyvää fiilistä, koska seuramme on täynnä
huipputyyppejä ja mahtavia kaveriporukoita. Tästä onkin hyvä lähteä rakentamaan tulevia pelejä,
koska hymyssä suin pallo pakenee paremmin.
Ja loppuun vielä oppi parhaiden pelistä:
Stand well and walk well.
Kaikille mukavaa golfkautta

JE
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KAUPPATARINASTA KAJAHTAA –
KAUPPIAAN TERVEISET
KOKO GOLFYHTEISÖLLEMME

P

itkä ja kiireinen kausi 2020 oli monella tapaa
erikoinen niin hyvässä kuin pahassa. Kävimme palvelutiimimme kanssa läpi vuoden keskeisimmät tapahtumat, kaivaen esille KauppaTarinan
hitit ja hutit. Näin pääsimme kiinni keskeisimpiin
kehityskohteisiimme tulevia aikoja varten. Tiiviiksi
tiimiksi hioutuneella ryhmällämme on paljon uusia ideoita ja ajatuksia, joista parhaat seuloutuvat
tulevaisuuden asiakasrajapintaan. Jokaisen kauppatarinalaisen tahtotila on kirkas: eteenpäin entistä vahvempana.
Golfin voitaneen sanoa olevan yksi harvoista
korona-ajan voittajista. Käytännön tasolla tämä
näkyi mm. uusien harrastajien lajin pariin tulemisena. Päivittäisessä työssämme sen huomasi erityisesti aloittelijoille suunnattujen mailasettien ja
muiden perustarvikkeiden myynnin selvänä kasvuna. Kiitos luottamuksesta! KauppaTarina haluaa
jatkossakin toimia etulinjassa myös uusien harras-
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tajien kanssa ja meille on kunnia-asia olla omalta
osaltamme opastamassa tulokkaita hienon lajimme pariin.

SISÄPELIÄ MATKUSTELUN SIJAAN

Golfarin pitkä odotus kohti uutta kautta on parhaillaan käsillä. Usein tässä kohtaa kalenteria monella on selvät suunnitelmat talven pelireissuista
lämpöön ja aurinkoon. Tänä vuonna kaikki on toisin, harjoittelun painottuessa sisätiloihin. Onneksi alueellamme on tarjolla laadukkaita talviharjoittelupaikkoja, joissa pääsee loiventamaan suurimpia vieroitusoireita. TalviTarina onkin mitä todennäköisimmin tänä vuonna kovemmassa käytössä
kuin koskaan. Muistattehan, että TalviTarinassa on
mahdollista saada myös erittäin laadukasta ohjattua harjoittelua asiantuntevien opettajiemme johdolla. Ei siis muuta kun aikaa varaamaan!

VÄLINEET JA VAATTEET KANNATTAA
HANKKIA HYVISSÄ AJOIN

Kalustohankintojen näkökulmasta talvikauden
harjoitteluun seuraava vinkki. Jos olet hankkimassa uusia rautamailoja tai wedgejä, ne on järkevintä
vaihtaa juuri näin golfin off-seasonilla. Tällöin mailat ovat tutut keväällä, kun kausi ulkona pyörähtää
käyntiin. Mailanmitoituspalvelumme pyörivät läpi
talven TalviTarinassa ja ajat saadaan sovittua joustavasti yhdessä.
Uusien harrastajien joukossa on iloksemme silmiinpistävän paljon nuoria opiskelijoita ja pariskuntia sekä naisia. KauppaTarinassa tämä huo
mioidaan uusia vaate- ja kenkämallistoja ostaessa, koska trendit muuttuvat ja me sen mukana. Varttuneempi pelaaja pukeutuu usein neuleeseen, siinä missä parikymppinen sporttimimmi valitsee mikroshortsit ja hupparin. Piikittömät
kengät kiinnostavat entistä useampaa, mutta toisille ruusukkeet ovat edelleen ehdoton must. Kantautuupa korviini edelleen myös markka-aikaisia
tarinoita metallipiikkien ylivoimaisesta pidosta, eli
jokaisella meistä on omanlaisensa maku varusteiden suhteen. Siksi valikoimamme oikea tasapaino
on välillä haastavaa säilyttää. Mutta parhaamme
teemme. Tässäkin kohtaa.
Uuden kauden alussa draiverit ovat perinteisesti olleet miesten keskuudessa kiinnostavin juttu ja tähän tuskin tulee poikkeusta jatkossakaan.
Kaikilta valmistajilta tulee pitkin talvea uutuuksia ja niitä odotetaan jo kieli pitkällä. Naiset innostuvat enemmän golftekstiileistä ja olemme pyrkineet valitsemaan uutuudet ”jokaiselle jotain”
-periaatteella. Kauppamme rajalliset tilat aiheuttavat tälle tiettyjä haasteita, mutta lähes kaikkea
saadaan viimeistään tilaamalla. Joten jos sinulla
on jokin tietty toivomus niin rohkeasti juttusille.
Avataan katalogit ja laitetaan homma rullaamaan!

KAUPPIAAN TOP-3 VINKIT ENSI KAUDELLE:
1. Kunnon työntökärry. Mikään ei lisää
pelinautintoa enemmän, satoi tai paistoi.
2. Laadukas välikerrostakki tai liivi. Aina
bägissä mukana. Kun lyhythihaisella ei pärjää,
tämä niskaan. Toimii myös sadetakin alla
välikerroksena. Itse en lähde mihikään ilman
tätä.
3. Hybridi tai nostava väyläpuu. Jokapaikan
yleismaila, jolla pääset hyvin raffista, väylältä
ja väyläbunkkerista. Esim. puuseiskan käyttö
on ihan ammattilaisten keskuudessa yleistyvä
ilmiö.
KauppaTarinan ja itseni puolesta toivon tulevalle kaudelle kaikkein eniten seuraavia asioita:
ME-henkeä, yhteisöllisyyttä, kaverin tukemista ja
auttamista haastavina aikoina, yhteen hiileen puhaltamista. Tarinalaisuutta. Rakentavuutta. Osallistumista. Ja ennen kaikkea positiivista asennetta. Aika useaa näistä havaitsin menneellä kaudella
yhteisössämme harmillisen vähän. Me kaikki yhdessä voimme osaltamme – erityisesti omalla esimerkillämme – vaikuttaa siihen, miten Tarina tulevaisuudessa jatkuu.
Positiivisin mielin, lumista talvea odottaen.

PETE

KauppaTarina
pete@kauppatarina.fi
044 777 3606
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KLUBITARINAN RAVINTOLOITSIJALLA ON
HAAVEENA PÄÄSTÄ MYÖS PELAAMAAN

T

arinagolfin ravintolatoiminnasta yhden kauden vastannut Aki Saarinen tunnustaa haaveilevansa green cardin suorittamisesta ja ensi kesänä hän aikoo haaveensa myös toteuttaa. Se, milloin hän ehtii pelata, on sitten toinen asia, mutta
ainakin alkukeväästä ja syksyä lähestyttäessä tämäkin voisi onnistua. Sen verran kiireisenä Klubi
Tarina ja Siilinjärvellä toimiva ravintola Pankko
miestä pitää.
Helpomminkin olisi voinut homma Tarinassa
startata. Kevään epätietoisuus ylipäätään kaikesta julkisesta toiminnasta heitti valtavan varjonsa
erityisesti ravintolaliiketoiminnalle. Valtiovalta ohjeisti ja rajoitti. Lisäksi Golfliitto antoi klubiravintoloille omia suosituksiaan ja niitä haluttiin noudattaa. Niinpä kun Tarinan kausi äitienpäivän seudulla avattiin, olivat kaikki mahdolliset rajoitukset päällä ja KlubiTarina lähestulkoon kokonaan
take-away -palvelun varassa. Kenelläkään ei ollut
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tarkkaa tietoa, kuinka toimia ja se aiheutti monenlaista päänvaivaa. Kun alkukauden sääolosuhteetkin olivat mitä sattuu ja ankarasti kenttiä kohdellut talvi karkotti pelaajia muualle, niin ravintoloitsijan usko oli koetuksella. Onneksi kesän saapuessa rajoituksia löysättiin ja pelaajatkin löysivät kentälle, joten toiminnan kannalta elintärkeä lounasmyynti saatiin kunnolla vauhtiin ja kioskeja päästiin pitämään kattavasti auki.
KlubiTarinan ensimmäinen kausi meni joka tapauksessa opetellessa uutta toimipaikkaa
ja 
asiakkaiden käyttäytymisen kulttuuria. Saarinen halusi priorisoida palvelujen perustoimivuuden; pitää ravintolan ja kioskit auki luvatusti ja valikoiman sen verran kattavana, että jotain löytyisi jokaiseen nälkään ja janoon. Koska kaikkea tekemistä leimasi suuri epävarmuus koronasta johtuen, oli oltava sen verran varovainen liikkeissään,
ettei täydellinen stoppikaan olisi aiheuttanut koh-

tuuttomia vahinkoja. Onneksi säänhaltija tuli avuksi ja
myyntiä tehosti myös golfin
saavuttama maine turvallisena harrastuksena epidemian
keskellä. Mitä pitemmälle kesä meni, Saarisen ajatus golf
yhteisön mahtavasta potentiaalista myös ravintolatoiminnan näkökulmasta vahvistui. Tarjoaahan Tarinagolfin miljöö hyvät puitteet
myös erilaisille tapahtumille
ja teemapäiville.
Vauhtiin päästyään Saariselta alkaa tulla solkenaan
kehitysideoita
Tarinagolfin
toiminnan ja miljöön kehittämiseksi. Erilaisten juhlien ja
teemoitettujen tapahtumien
lisäksi mies heittää 
ilmoille
ajatuksen Caravan-alueesta,
jolloin asiakkaita saataisiin pidettyä golfkenttien läheisyydessä hieman pidemmän aikaa. Myös joukkoliikenteen ja
kimppakyytiratkaisujen monipuolistamisella olisi selkeästi ravintolamyyntiä
parantava vaikutus, ekologisuuden lisäksi. Ravintolatuotteiden ulosmyyntipalveluja Saarinen haluaisi parantaa eri keinoin ja tästä on neuvottelut jo
meneillään. Lisäksi kehitteillä on applikaatio, josta voi seurata väyläkioskien ja ravintolan aukioloa
kesken kierroksen ja tehdä ennakkotilauksia. Kau-

delle 2021 myös ravintolan
miljööseen on mahdollisesti tulossa hieman muutoksia ja vilahtaapa sivulauseessa mahdollinen yllätyshittikin, mitä se sitten tarkoittaakaan. Lihattomat ja vegaaniset ruokavaihtoehdot ovat
entistä kysytyimpiä ja tähän
halutaan reagoida eri tavoin.
Jatkossa KlubiTarina haluaa
panostaa myös entistä laadukkaampaan
tiedottamiseen sekä palvelujen saatavuuteen ja asiakaslähtöisempään räätälöintiin. Erilaisia
teemapäiviä ja tapahtumia
ollaan valmiita järjestämään
niin kauan, kuin ne asiakkaita kiinnostavat. Myös toiveita eri teemoista otetaan ilolla vastaan.
Sen verran paljon on
KlubiTarinan ravintoloitsijalla
tarmoa ja intoa toimintansa
kehittämiseksi, että toivottavasti jatkossa ei tarvitse enää
taistella ihan tämän mittaluokan mörköjä vastaan
kuin vuonna 2020.
Aki Saarisen terveiset tarinalaisille ovat selkeät:
antakaa mahdollisuus meille, niin me teemme teille saman. Eli mitä enemmän ravintolapalvelujamme käytetään, sitä enemmän meillä on mahdollisuus toimintaamme kehittää teidän iloksenne.
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LähiTapiola Savo haluaa turvata asiakkaidensa elämää myös mukavien tapahtumien varalle,
sillä heidän kotivakuutusasiakkailleen tulee automaattisesti veloitukseton Hole-in-One -vakuutus
yrityksen toiminta-alueella operoiville kentille, joista Tarina on yksi. ”Muutamia holaritarjoiluja
päästään vuosittain korvaamaan ja itsekin golfia harrastavana voin sanoa, ettei tuon
mukavampaa maksettavaa kyllä löydy.”

ENSISIJAISESTI ELÄMÄÄ TURVAAMASSA

L

ähiTapiola kiteyttää olemassaolonsa perusteet
seuraavasti: ”Me olemme asiakkaiden omistama elämänturvayhtiö. Se tarkoittaa, että olemme
asiakkaidemme ja heidän läheistensä talouden,
terveyden ja turvan asialla siellä, missä on elämää”.
Komeasti muotoiltu. Ja mikä tärkeintä, näin yhtiö
myös todistetusti toimii. Ainakin Savon alueella.
LähiTapiola Savo on vahvasti esillä lukemattomilla liikuntapaikoilla Kuopiossa ja sen lähialueilla ja sama koskee yrityksen toiminta-alueen urheiluseuroja. Kuinkahan monen lähialueemme jouk
kueen peliasua yrityksen sinivalkoinen logo koristaakaan. LähiTapiola Savo haluaa olla kiinteä-
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nä osana toimintaympäristöään ja yhdeksi keskeisimmistä tavoistaan tälle, se on valinnut alueen ihmisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamisen eri keinoin.
”Haluamme olla alueellisesti e
 desauttamassa
mahdollisimman monen ihmisen hyvinvointia ja
tuoda sitä kautta lisää vetovoimaa seudulle. Liikunnan ja urheilun tukeminen on toimintatavoistamme yksi tärkeimpiä, mutta ihan samanlaisen
painoarvon laitamme myös monipuolisen kulttuurisektorin olemassaololle alueellamme. Elämänturvaaminen tarkoittaa meille LähiTapiola Savossa ennen kaikkea juuri tätä. Aitoa tukemista ja läs-

Tarinan kaikki koneet on vakuutettu LähiTapiolassa.

näoloa. Konkreettisia tekoja kaikilla elämän aloilla”,
aukaisee elämänturvaamisen käsitettä LähiTapiola Savon liiketoimintajohtaja Panu Myöhänen.
Tarinagolfin kumppanina LähiTapiola Savo on
ollut jo vuosia ja Myöhäsen toiveen mukaan tämä
yhteistyö jatkuu vastakin: ”Meille keskeisintä on
se, kuinka hyvin yrityksemme ja yhteistyökumppanimme arvomaailmat kohtaavat. Tarinagolfin
tavassa tehdä on paljon ihan elämänturva -ajatuksemme ytimessä olevaa toimintaa: isojen ihmismäärien liikuttamista ja sitä kautta heidän hyvinvointinsa parantamista, lasten ja nuorten aktivointia liikunnan pariin sekä sosiaalisen ulottuvuuden ja yhteiskuntavastuun laaja-alaista korostamista. Saapa nähdä, saako golfyhteisöjen tukeminen entistä merkittävämmän roolin LähiTapiolassa myös valtakunnallisella tasolla, sillä vahinkovakuutuksemme uudeksi toimitusjohtajaksi valit-

tiin juuri Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen!” myhäilee Myöhänen.
Kumppanuus on konkretisoitunut mm. LähiTapiola Savon näkyvyytenä eri puolilla Tarinagolfin
aluetta ja jokakesäisenä LähiTapiola Savon golf
kisana, joka on järjestetty pari viimeistä kertaa
yhteistyössä KuPS:n ja Tarinagolfin kanssa. Panu
Myöhänen: ”Kimpassa järjestettyyn golfkisaan kiteytyy oikeastaan koko kumppanuutemme keskeisin idea. Yhdessä tehden, verkostoituen ja ajatuksia vaihtaen. Näistä tapahtumista saa joka kerta jotain uutta ajatusta omaankin toimintaan ja
golfkisaa parempaa tapaa viettää aikaa yhteistyötahojemme kanssa on vaikea keksiä. Lisäksi tällaiset tilaisuudet ovat oiva paikka kehittää omaa liiketoimintaamme uusasiakashankinnalla ja jo voimassa olevien asiakkuuksien syventämisellä entisestään”
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KRIISITILANTEESSA TARVITAAN
KRIISINHALLINTAOSAAMISTA

– YHDEN TARINALAISEN TAPA AUTTAA YHTEISÖÄ

K

evät käynnistyi Tarinagolfissa koronan epävarmuutta herättävissä kynsissä. Varsin pian kävi selväksi, ettei epidemia ole tarinalaisten ainoa
harmi tällä kaudella, vaan myös talvi oli kohdellut
Tarinan kenttiä todella huonosti. Tästä tiedon saatuaan, evp. valmiuspäällikkö Ahti Burtsoff tarttui
luuriin ja otti yhteyttä Tarinan johtoon. Tarinan jäsenenä ja aktiivipelaajana häntä kiinnosti, millainen kriisinhallintasuunnitelma yhtiöllä on, ja kuinka sitä aiotaan toteuttaa. Tästä yhteydenotosta sai
alkunsa pitkä prosessi, joka sai varsin mielenkiintoisen lopun.
Koronan ja Tarinan kenttien heikon tilan aiheuttama epävarmuus aiheutti sen, ettei kausipelimaksuja tullut kassaan odotetulla tavalla. Kukaan ei ollut varma, päästäänkö alkavalla kaudella pelaamaan lainkaan. Koska yhtiö tarvitsee toimintansa ylläpitämiseksi tuloja, pelaajia muistu-
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teltiin muutamaan otteeseen maksujen tärkeydestä. Myös Burtsoffia lähestyttiin asian tiimoilta ja hänelle asia jäi mielen päälle; jossain määrin
muistuttelu alkoi tuntua suorastaan syyllistävältä. Mies oli varma, ettei hän ollut ainoa, joka näin
tunsi ja tilanteen eskaloituessa voisi edessä olla todellinen ongelma. Kyseessä oli siis Tarinan näkökulmasta selkeä kriisitilanne ja koska hän oli työskennellyt vuosia erilaisissa pelastustoimen kriisinhallintatehtävissä, hän halusi kantaa kortensa kekoon asiasta ylipääsemiseksi.
Burtsoff halusi selvittää, millainen toimintamalli tai strategia golfyhtiöllä on kriisi- ja erityistilanteiden varalle. Myös kriisiviestinnän vastuut
ja tavat kiinnostivat, onhan Tarinan yhteisöllä johtokunnan ja toimitusjohtajan lisäksi myös viestintävastaava. Oman ammatillisen kokemuksensa pohjalta Ahtilla oli vahva näkemys siitä, kuinka

tärkeää kriisin kohdatessa on osata kertoa oikeat
asiat oikeille tahoille oikeassa aikataulussa. Erityisesti mietitytti kuitenkin huonon talvehtimisen
kentille aiheuttamien vaurioiden korjaustoimet ja
niistä tiedottaminen. Vaikuttaahan kenttien taso
ja pelattavuus suoraan koko golfyhtiön ja -yhteisön toimintakykyyn; talouteen, asiakastyytyväisyyteen ja uusien pelaajien saamiseen.
Keskusteltuaan toimitusjohtaja Ruuskan kanssa, Burtsoff sai paljon lisätietoa häntä askarruttaneisiin asioihin. Keskustelun pohjalta hän kertoi
kehitysehdotuksiaan mm. viestintään ja vastuisiin
liittyen. Ahtia kiinnosti myös tulevaisuuden näkymät, onhan Tarina ollut hänen kotiseuransa jo pari
vuosikymmentä ja näin hän toivoi olevan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Burtsoff oli hieman huolestuneena seurannut, miten Tarinan kenttien ranking oli lasku-uralla erilaisissa vertailuissa. Erityisesti kenttien hoidosta ja niihin varatuista resursseista hän halusi lisätietoa; missä mennään nyt ja
mikä on tulevaisuuden iso kuva. Vastaavatko resurssit asetettuja tavoitteita. Niinpä hän päätti kirjaimellisesti raapaista rukkaset käteen.
Ahti otti yhteyttä Tarinan kenttämestari Pasi
Salliseen, joka oli tuttu jo vuosien takaa jääkiekkokuvioista. Burtsoff kertoi mielenkiinnostaan saada lisää tietoa kentän hoitoon ja tulevaisuuteen
liittyvistä asioista ja pyysi tapaamista.
Ahti Burtsoff: Tapaaminen järjestyi ja johti pikaisesti siihen, että sain mahdollisuuden tutustua kentänhoidon päivittäisiin rutiineihin, hyppäämällä mukaan osaksi kenttähenkilökunnan vahvuutta. Tämän kokemuksen kautta sain todellakin konkreettista tietoa siitä, millaisilla henkilöresursseilla ja rahallisilla satsauksilla Tarinan kenttien ylläpito pyörii.
Tämä kokemus olikin arvokas, sillä se antoi
enemmän infoa Tarinagolfin arjesta, kuin yksikään
selonteko tai raportti. Burtsoffille kirkastui konkreettisesti, kuinka pieni porukka kenttien hoidosta vastaa, varsin rajallisilla taloudellisilla resursseilla toimien. Myös työtehtävien laaja kirjo yllätti. Nyt
koulutettu kenttähenkilökunta joutuu tekemään
sellaisiakin tehtäviä, jotka olisivat delegoitavissa
muille. Näin tehtäviinsä perehdytyksen saaneet
erikoismiehet ja -naiset saisivat keskittyä sellaisiin
töihin, jotka eivät muilta taitu.
Näiden kokemusten pohjalta jalostuneita
ideoitaan Burtsoff on vienyt eteenpäin. Aika näyttää miten niihin pystytään reagoimaan. Tarinan
golfyhteisön hyvinvointi on monen tekijän summa. Siksi Burtsoff haluaa muistuttaa: ”Myös jokaisen pelaajan oma rooli on tärkeä Tarinan tulevaisuuden näkökulmasta.”

AHTI BURTSOFFIN
TEESIT TARINAN
JÄSENTYYTYVÄISYYDEN
PARANTAMISEKSI

1. Selkeät toimintamallit, tavoitteet ja
noin viiden vuoden päähän tähtäävä
Masterplan.
2. Kenttien pelattavuus, väyläprofiilit,
ja parannustöiden aikataulutus lähi
vuosille; tämän pitää olla aina ykkös
asia, kun resursseja ja panostuksia
mietitään.
3. Päätöksenteon selkeys; roolit ja
niiden vastuullinen hoitaminen kattaen
henkilökunnan lisäksi hallituksen ja
toimikunnat vastuuhenkilöineen.
Oikeat ihmiset tekemässä juuri oikeita
asioita vastuunsa kantaen.
4. Avoimen viestinnän ja vuoro
vaikutuksen kehittäminen jäsenistön suuntaan entisestään; strategiat, toimintamallit koskien niin taloutta, vetovoiman kehittämistä, eri
toimintojen priorisointeja, jne. Eli
klassinen viisikenttä: mitä – miksi –
kuka - milloin – miten.
5. Realismi kaikessa: kentän pelatta
vuuden arviointi ja tavoitteet; mihin
on aidosti resursseja niin, että toiminta
pysyy kaikilta osin mahdollisimman
tehokkaana myös laadullisesti.
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NÄKYMÄTTÖMÄN JOUKON
NÄKYVÄT JÄLJET
Kentän kestävyys vaatii väylille voimakkaita toimenpiteitä myös keskellä kesää.

K

ausi 2020 aukesi Tarinan kenttien osalta lohduttomasti. Talvi oli kohdellut kovalla kädellä
niin väyliä kuin greenejäkin. Paine ja kritiikki seuran jäsenistön suunnalta kenttien kuntoon saattamiseksi kasvoi, kun koronakevät keikautti golfin suosion pilviin. Tarinan kenttähenkilökunta ja
vapaaehtoistalkoolaiset tekivät kaikkensa kenttämestari Pasi Sallisen johdolla, että kentät saataisiin pelattavaan kuntoon niin pian ja hyvin kuin
mahdollista.
Nyt kun ensilumi on satanut Tarinan kenttien
ylle, on aika kääntää katsetta tulevaan ja avata hieman, mitä kaikkea Tarinan kenttien ja lähialueiden
kunnossapito vaatii ja millaisia suunnitelmia tuleville vuosille on.
”Kaikkihan me haluamme, että kentät ja lähialueet ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa kauden alusta loppuun asti, mutta välillä tulee
sellaisia tilanteita vastaan, joiden edessä meinaa
mennä usko. Esimerkkinä vaikka tuo edellinen talvi tai sitä edellisen vuoden alkukesä, jolloin meillä oli haasteita kastelujärjestelmän kanssa kolmen
viikon paahtavan hellejakson aikana” kenttämestari Sallinen toteaa ja jatkaa: ”Selittelemään en halua lähteä ja varmasti tiettyjä asioita olisi voitu tehdä toisinkin, mutta mennyttä ei voi muuttaa. Oppia siitä voi – ja pitääkin – jotta jatkossa osaamme
toimia toisin.”
Seuraavaksi Sallisen katsaus kentänhoidon ar-

28 TARINAGOLFARI 2020

keen ja tulevaisuuteen. Mitä jatkossa tehdään ja
miksi, että pelattavuus paranisi, kuinka suurilla resursseilla toimitaan ja millaisia investointitarpeita
lähitulevaisuudessa on.

1. LEIKKUUT

Jatkossa kenttäalueiden leikkaukset toteutetaan
niin, että raffit ovat tähänastista kapeampia ja
väylien rajat noudattavat sadetuksen sijoittelua.
Näin vältetään turhaa työtä ja resurssit keskitetään pelaamisen kannalta katsottuna keskeisten
alueiden ylläpitoon. Erityisesti par kolmosilla väylien rajat ovat monessa kohtaa karanneet turhan
kauas, eikä niiden leikkaaminen ole järkevää siinä
laajuudessa. Myös viheriöiden ja foregriinien leikkaus mietitään entistä tarkemmin, jotta pelattavuus olisi optimaalinen.

2. KENTTIEN JA LÄHIALUEIDEN KUNNOSTUS JA
INVESTOINNIT

Golfkentän ylläpito pitää sisällään valtavan määrän erilaisia toimenpiteitä. Koska väylillä, vihe
riöillä, bunkkereilla, raffeilla ja lyöntipaikoilla on jokaisella omat metkunsa, on meillä käytännöllisesti katsoen aina jokin kentän alue työn alla. Jatkossa tiedotamme entistä paremmin ja tehokkaammin mitä ja miksi kentällä tapahtuu kunnossa
pitotöihin liittyen.
Kenttä tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa ja osa näistä

töistä on tehtävä silloin, kun pelikausi on parhaimmillaan. Emme siis tee kiusallamme esimerkiksi
väylien parannustöitä juhannuksen jälkeisellä viikolla, vaan valmistautuminen tulevaan syksyyn ja
talveen on aloitettava jo kesällä. Myös säävaihtelut sanelevat omalta osaltaan töidemme aikataulua. Kovat helteet ja sateet aiheuttavat aina akuuttia tarvetta kunnostustöille, huolimatta siitä, onko lomakausi vai off-season. Lisäksi tietyt kentänhoidolliset toimet ovat välttämättömiä keväällä ja
kauden päätteeksi. Niihinkin pyrimme aina löytämään budjetistamme rahaa.
Lähiajan investoinnit koskien kenttää on priorisoitava. Kriittisiä paikkoja ovat mm. Vanhan Tarinan griinit 13 ja 16 sekä väylien 8 ja 10 bunkkerit.
Myös sadetusjärjestelmä on tulossa osittain tiensä päähän ja jossain kohtaa lähitulevaisuutta Vanhan kentän pumppaamo ja pystypumput vaativat
vaihtoa.
Myös kenttien lähialueet kuuluvat ylläpitomme
alle. Lähimetsien puut työllistävät tietyissä paikoin suurestikin. Esimerkiksi lehtikuuset ovat aikamoinen ongelma tippuvien havujensa vuoksi. Lisäksi puusto varjostaa edelleen osaa kentästä siinä määrin, että puita tullaan kaatamaan lisää.
Haaveenamme olisi myös siistiä lampien rantoja
– aloittaen uuden kentän ykköstiin vierestä – että myös kenttien visuaalinen ilme paranisi. Lisäksi molempien kenttien ykköstiipaikoille johtavien
reittien parantaminen on listallamme.
Harjoitusalueiden osalta katse on lähipelialuei
den ja erityisesti rangen kokonaisremontissa.
Range tarvitsisi maaperän uusimisen lisäksi myös
kastelujärjestelmän, sillä hiekalle ei ruohoa saada
kasvamaan. Parkkialueiden laajentamiselle olisi
selkeästi painetta. Yksi vaihtoehto on ison harjoitus-greenin muuttaminen tulevaisuudessa parkkialueeksi, jolloin puttialue siirtyisi nykyisen koivikon paikalle.
Kaikille avoimien harjoittelualueiden korjaus- ja
rakennustöihin on mahdollisesti saatavissa myös
julkista tukea, joten harjoitusaluekokonaisuuden
mahdolliset muutokset on mietittävä ja suunniteltava huolellisesti.
Rakennuksista huoltohallille ja hiekkasiilolle olisi huutava tarve. Sama koskee vanhimpia koneita
ja erikoistyökaluja, joista osaa vuokraamme ja osa
olisi hankittava omaksi.

3. HENKILÖKUNTA

Ilman erittäin ammattitaitoista henkilökuntaamme emme tulisi toimeen. Väkeä on kahden kentän ylläpitoon varsin rajallisesti, mutta jokainen
heistä tekee työnsä tehokkaasti ja kovalla ammattitaidolla. Koska erityisesti kiireellisissä tapauksis-

sa työnsä osaavaa henkilökuntaa on todella vaikea saada avuksi, pyrimme jatkossa priorisoimaan
työtehtävät entistä paremmin käytössä olevilla resursseillamme. Tässä kuuntelemme tarkalla korvalla Tarinan johdon ja hallituksen linjauksia ja
teemme suunnitelmat tiiviissä yhteistyössä. Ihannetilanne olisi se, että pystyisimme ennakoimaan
tulevia henkilöstötarpeita mahdollisimman hyvin.
Apulaiskenttämestari?
Rekrytointeja mietittäessä apulaiskenttämestarin palkkaaminen voisi olla järkevää. Näin hän voisi
hypätä sujuvasti ”vastuuvalmentajaksi”, kun väistyn itse eläkkeelle kenttämestarin paikalta lähivuosina. Uuden mestarin mukaan saaminen ja
vastuuttaminen tiettyihin tehtäviin voisi mahdollistaa sen, että pääsisin itsekin enemmän kentälle tositoimiin.
Korvaamaton talkootyö
Palkkalistoilla olevan henkilökuntamme lisäksi
en voi painottaa liiaksi vapaaehtoisväen panosta
kenttien ylläpidossa. Olen todella kiitollinen kuinka paljon talkooväki meitä auttaa ja vapauttaa sitä
kautta resursseja erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Vaikka talkoot ajoittuvat pääosin kauden alkuun ja loppuun, on kentällä myös kauden aikana
sellaisia töitä, joita voidaan tehdä talkoovoimin tai
hankkimalla vuokratyövoimaa tai ostopalveluja.
Divottien täyttämiset ja raffien ruiskutukset käyvät näistä hyvinä esimerkkeinä.
Resurssien mukaan mennään
Kahden täysimittaisen kentän ylläpito on valtava
urakka. Tilastojen mukaan Tarinassa on selkeästi pienempi määrä henkilökuntaa kentänhoidolli
sissa tehtävissä, kuin maamme vastaavan koko
luokan kentillä keskimäärin. Teemme siis parhaamme yhdessä talkoolaisten kanssa. Aina ei
asiat mene kuten on suunniteltu, mutta toivomme tässä kohtaa ymmärrystä. Ei ole helppo paikka meillekään, jos kentät eivät kuntonsa puolesta
aina vastaa pelaajien odotuksia.
Meillä Tarinassa – kuten varmasti monella muullakin kentällä – on oltava realistinen resurssien suhteen. Niillä paukuilla mennään mitä
on. Jatkossa mietimme entistä tarkemmin, kuinka käytössämme olevat henkilöstö- ja talousresurssit kohdennetaan. Tässä kohtaa teemme tiivistä yhteistyötä Tarinan henkilökunnan, hallituksen ja toimikuntien kanssa. Uuden strategiatyömme yhtenä kärkenä on lähitulevaisuuteen k
 atsova
Masterplan, jonka raameissa voimme tehdä pitemmän aikavälin suunnitelman, koskien Tarinan
kentänhuoltoa ja investointeja.
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TARINAN JUNIORIT
KORONAKAUDEN VALOPILKKU

K

ausi 2020 on saatu päätökseen Tarinagolfin junioreiden osalta ja katseet on siirretty tulevaan
kauteen valmistautumiseen. Vaikeuksien täyteinen covid-kesä oli junioreiden menestyksen osalta kuitenkin valoisa. Saimme läpi kesän palkintopallisijoituksia lähes kaikissa mahdollisissa sarjoissa, useampia SM-mitaleja sekä kauden kruunuiksi
muutamia rankingvoittoja.
Junioritoimintamme ei pyörisi ilman vankkaa
tukea. Iso kiitos siis kaikille, jotka tänäkin vuonna
auttoivat nuoria urheilijoitamme eteenpäin heidän teillään golfin parissa. Juniorit haluavat kiittää JEGOLF Akatemiaa erinomaisesta valmen-
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nuksesta, eri junioriryhmien ohjaajia heidän valtavasta panoksestaan sekä kaikkia vapaaehtoisia, jotka osallistuivat eri junioritapahtumiin kesällä 2020. Valtava kiitos myös junioreiden kilpailemista ja valmentautumista tukeneille yrityksille.
24h-golfissa kerättiin yli 2000 euroa junioritoimintamme hyväksi. Tarinan junioreita olivat päättyneellä kaudella tukemassa Maalaus ja saneeraus
Konttinen, Tarinagolfin Pro Shop – Kauppatarina,
Prismassa toimiva Niiralan Apteekki, 
Granlund,
Vararengasravintolat Oy, Kuopion LVI-talo, Hurry
Factor, Savonseutugolf, Are Oy, Avek Esitysratkaisut Oy sekä Kasurilan rinteet / Ski One Group.

Myös K-Supermarket Herkkupata Openin tuotot
menivät perinteiseen tapaan Tarinan junioritoiminnan tukemiseen.
Kaudella 2020 Tarinan juniorit niittivät menestystä kaikissa ikäluokissa. Merkittävimpinä
saavutuksina voi mainita Anton Rothin poikien
FJAR-rankingvoiton sekä Jiri Jyrkivaaran Future
Tourin Red-sarjan rankingvoiton. FJT:llä sekä Future Tourilla nähtiin myös lukuisia Tarinalaisia palkintopallisijoilla läpi kesän.
Vähintään kerran kolmen parhaan joukkoon
kyseisillä kiertueilla omissa sarjoissaan sijoittuneet (satunnaisessa järjestyksessä): Anton Roth,
Joni Huttunen, Jesse Huttunen, Veikko Herola, V
 eikka Koistinen, Kaapo Venäläinen, 
Mikko
Tykkyläinen, Jiri Jyrkivaara, Markus Hämäläinen, Anton Seppälä, Veera Puustinen, Niklas Rutanen, Jussi Tiilikainen, Isla Ahosilta, sekä Visa
Loimas.

Mainittakoon tässä yhteydessä myös edustuspelaajiemme SM mitalit kaudelta 2020: Tero Peltola SM-Kulta e-sarjassa, Lauri Ruuska SM-Pronssi miesten yleisessä sarjassa, sekä Anton Roth
SM-Pronssit poikien lyöntipeleissä sekä reikä
peleissä. Onnittelut herrasmiehille!
Perinteiset AK-stipendit (150 euroa) jaetaan sitoutuneille junioreille keväällä, kauden alkaessa,
tukemaan heidän kehitystään. Stipendin saajat
ovat tänä vuonna Anton Roth, Joni Huttunen, Mikko Tykkyläinen, Veikko Herola, Niklas Rutanen, Jiri
Jyrkivaara, sekä Veikka Koistinen. Tsemppistipendit (50 euroa) menevät Noa Tuoviselle, sekä Peppi
Kejoselle.
Kauden 2021 lähestyessä Tarinan Nuoriso- ja
Valmennustoiminnassa puhaltavat uudet tuulet.
Tarinagolf on hakenut tukea opetus- ja kulttuuri
ministeriöltä toiminnan kehittämiseksi entistä
ammattimaisempaan suuntaan.

TARINAGOLFARI 2020 31

TARINAAMME TEKEMÄSSÄ 2021
TARINAGOLF RY.

TARINAGOLF OY

HENKILÖKUNTA

Puheenjohtaja
Jouni Puranen
044 554 4010
jouni.puranen@tarinagolf.fi

Puheenjohtaja
Hannu Palsola
044 368 1810
hannu.palsola@krogerus.com

Toimitusjohtaja
Osmo Ruuska
040 553 4728
osmo.ruuska@tarinagolf.fi

Kapteeni
Tero Peltola
040 154 9494
peltola.tero@gmail.com

Jäsen
Mika Hämäläinen
040 057 9434
mika.hamalainen@vrr.fi

Myynti- ja palvelupäällikkö
Reetta Sallinen
040 137 8856
reetta.sallinen@tarinagolf.fi

Ladykapteeni
Sari Hoffrén
050 525 9375
sari.hoffren@tarinagolf.fi

Jäsen
Sirpa Karppi
050 502 3625
sirpa.karppi@k-market.com

Kenttämestari
Pasi Sallinen
040 137 8860
pasi.sallinen@tarinagolf.fi

Jäsen
Mikko Kauniskangas
040 577 3518
mikko.kauniskangas@tarinagolf.fi

Jäsen
Pasi Pitkänen
050 529 3750
pasi.pitkanen@kumoni.fi

Toimistosihteeri
Maarit Jokiniemi
040 137 8891
toimisto@tarinagolf.fi

Jäsen
Oili Mönkkönen
044 719 3345
oili.monkkonen@gmail.com

Jäsen
Jouni Puranen
044 554 4010
jouni.puranen@tarinagolf.fi

KlubiTarina
Aki Saarinen
050 545 6016
info@klubitarina.fi

Jäsen
Heikki Savolainen
040 765 8931
heikki@tuovinen.eu

Jäsen
Tommi Riikonen
040 033 4010
tommi.riikonen@vare.fi

KauppaTarina
Pete Partanen
044 777 3606
pete@kauppatarina.fi

Jäsen
Seppo Kantosalo
050 432 3875
seppo.kantosalo@tarinagolf.fi

Jäsen
Seppo Rönkkö
050 597 9604
seppo.ronkko@savonsanomat.fi

OpetusTarina
Janne Eskola
050 599 1992
janne.eskola@opetustarina.fi

Jäsen
Tiina Kuiri
044 760 6009
tiina.kuiri@sollertis.fi
Jäsen
Markku Nikulainen
0400 318 244
markkuni61@gmail.com

