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Johtokunnan valinta vuoden tarina-
laisiksi osui tänä vuonna ansaitus-
ti Jyrki Eloon ja Erkki Puustiseen. 

Miesten ansiot seuran kehittäjinä ovat 
kiistattomat, sillä molemmat ovat olleet 
vetämässä junnuharjoituksia Tarinassa 
lähes 20 vuotta. Palkitut arvostavat valin-
nan erittäin korkealle, eivätkä sitä osan-
neet odottaa; heidän mielestään tämän-
vuotinen nimitys kuuluu koko Tarinan 
 juniorityölle.

Nopeaksi suunnittelemani haastattelu 
ei tule toteutumaan. Sen ymmärrän jo 

Vuoden tarinalaiset 
Jyrki Elo ja Erkki Puustinen

VUODEN TARINALAISET

kahvin jäähtymistä odotellessa. Haastat-
telun lähtiessä käyntiin tarinaa tulee ste-
reona molemmilta miehiltä ja on vaikea 
pysyä perässä. Mutta yritetään.

”Minulle lapsiryhmien koutsaaminen 
on tapa maksaa takaisin itse urheiluseu-
ratoiminnassa nuorena saamaani iloa ja 
hyötyä”, Jyrki Elo toteaa kun tiedustelen 
mistä palo ja into toimia lasten kanssa 
kumpuaa. Ja jatkoa seuraa: ”Kaikille val-
mennustoiminta ei välttämättä sovi, sillä 
se vaatii kärsivällisyyttä ja oikeaa asen-

netta, jotta lasten innostus vaikeaa lajia 
kohtaan pysyy yllä”. Erkki Puustinen on 
samaa mieltä: ”Leikkimielisyys on pystyt-
tävä säilyttämään lasten kanssa, muuten 
mennään metsään!” Erkin oma poika 
pelasi aikoinaan kilpaa ja isä ajautui sitä 
kautta taustajoukkoihin ja golfjuniorei-
den valmennushommiin yhdessä Jyr-
kin kanssa. Myös Erkki kokee tavallaan 
maksavansa seuralle takaisin poikansa 
saamaa erinomaista valmennusta ja tu-
kea toimimalla nyt itse lasten ohjaajana: 

Teksti Pekka Laasonen
Kuva: Wille Markkanen
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”Erityisesti eläköitymiseni jälkeen junnu-
valmennuksen merkitys on noussut ihan 
uudelle tasolle.”

Erilaisia juniorivalmennuskoulutuksia  
käyneiden Jyrkin ja Erkin käsistä on 
lähtenyt monta Tarinan lahjakkuutta. 
Miehet painottavat kuitenkin, etteivät 
he ole tekemässä kilpagolfareita, vaan 
saattamassa lapsia lajin pariin ja matkal-
le kohti mahdollista peliuraa. ”Aika pian 
lahjakkuuden huomaa tuolla lapsiryh-
mässä vaikkapa harjoittelumotivaatios-
ta ja tavasta paneutua opetteluun. Ja 
nämä tekijät luonnollisestikin korostuvat 
entisestään kun siirrytään ikäluokissa 
ylöspäin. Meidän tehtävämme on pitää 
kiinnostus lajiin korkealla aloittelijoiden 
ryhmässä”, miehet toteavat kuin yhdestä 
suusta. Jyrki painottaa myös golfin mer-
kitystä lapsen kasvamiseen ylipäätään: 
”Lasten ja nuorten kohdalla golf tarjoaa 
arvokkaita polkuja ihan yleiseen käyttäy-
tymiseen, joten meidän ohjaajien vastuu 
on suuri. Erityisesti siksi, että esimerkiksi 
meidän 6-10 -vuotiaiden ryhmässä kehi-
tykselliset erot ovat valtavia niin motori-
sesti kuin henkisestikin ja ohjeistuksessa 
on siksi syytä olla todella herkillä kuinka 
kenenkin kanssa toimii.”

Golfin tulevaisuusnäkymät maassam-
me ovat molempien mielestä ihan posi-
tiiviset ja paljon golfyhteisöstä itsestään 
kiinni. Lajin kautta pääsee kehittämään 
niin sosiaalisia taitoja kuin kuntoakin, 
eivätkä ne mene koskaan muodista. Kat-
sovatpa miehet jopa ilmaston lämpene-
misen hyödyntävän golfin tulevaisuutta 
Suomessa, kun pelikaudet pitenevät 
ja pitkän talven aiheuttamat haasteet 

kenttien kunnossapidolle pienenevät. 
Golfin merkityksestä ja tulevaisuudes-
ta puhuttaessa kotiseura on tietysti se 
kaikkein rakkain ja Tarinagolf yhteisönä 
merkitsee miehille rentoa ystäväpiiriä ja 
mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin 
liikunnan parissa. Lisäksi seuran laadukas 
juniorityö tukee näitä arvoja hienosti.

Jäsenyys kotiseurassa ja työskentely  
Tarinan aloittelijoiden parissa tuovat 
molemmalle vuoden tarinalaiselle mie-
leen useita hienoja hetkiä. Sitä kaikkein 
mukavinta muistoa tiedustellessani vas-
taukset tulevat kuitenkin nopeasti. Erkki 
lähes liikuttuu oman muistonsa kanssa: 
”Erään junnujen kauden päätöstilaisuu-
den lopussa pieni tarinalaistyttö tuli 
luokseni ja ojensi minulle piirustuksensa. 
Golfaiheisen kuvan alla oli teksti: kiitos 
Erkki kun opetit minut pelaamaan. Se 
oli ikimuistoinen hetki.” Jyrki muistelee 
puolestaan tapausta, kun pari hieman 
ylivilkasta poikaa ohjattiin sijoituskodis-
taan tutustumaan golfiin hänen opas-
tuksellaan: ”Ennakko-odotuksista poike-
ten nämä kaverukset innostuivat golfista 
kovasti ja saivat lajin parissa hienoja on-
nistumisen kokemuksia. Ehkäpä ensim-
mäistä kertaa koskaan elämässään. Sil-
loin tämä valmennustyö tuntui erityisen 
arvokkaalta.”

Näitä muistoja kuunnellessa ei voi sa-
noa kuin sen, että tänä vuonna jos mil-
loin vuoden tarinalaisina palkittiin juuri 
oikeat henkilöt. Kiitos Jyrki ja Erkki arvok-
kaasta työstänne.

VUODEN TARINALAISET

Jyrkin ja Erkin TOP-5 aloitteleville golfareille:

1. Ota alusta alkaen ohjausta ja opetusta ja jatka tätä säännöllisin väliajoin.

2. Ole kärsivällinen. Ja jos et ole, niin opettele olemaan.

3. Ole realisti kykyjesi suhteen. Kyse on erittäin vaativasta lajista, jossa harva on mestari heti alussa.

4. Erkin ohje: Pidä itsesi kunnossa, niin pelaat parempaa golfia (tästä Erkki itse on oiva esimerkki).

5. Jyrkin ohje: Golf on upea laji ja sitä jokaisen pelaajan tulee vaalia kaikin tavoin.
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PÄÄKIRJOITUS 
PUHEENJOHTAJALTA
Golftoimialapäivillä marraskuun lopus-
sa ravisteltiin miestä ja naista ajattele-
maan asioita outside the box, laatikon 
ulkopuolelta - eri tavalla kuin ennen. Ajat 
muuttuvat, digitalisaatio ottaa vallan, ja 
omat mummot ja ukit eivät puhu enää 
samaa kieltä oman lapsenlapsisuku-
polven kanssa laisinkaan. Lapsi, jolle on 
luontevaa katsoa kaikki asiat internetistä, 
pyyhkäistä näyttöä sivulle ja kummaste-
lematta printata 3D-tulostimella nukelle 
huonekaluja, ei meinaa millään saada 
selostettua asioitaan talvisotaa käyneelle 
sukupolvelle. Me nykyaikuiset kun olem-
me viimeinen sukupolvi, joka on elä-
nyt myös ajan ilman internetiä. Nuoret 
opettavat meitä eikä aina päinvastoin. 
Tätä boxin ulkopuolelle ajattelu onkin 
parhaimmillaan, ymmärrämme mm. 
sen, että nuori sukupolvi opettaa meille 
tavat, joilla töihin hakeudutaan, luodaan 
ura ja ollaan menestyneitä. Ei enää niin, 
että kun käyt tämän ja tämän koulun, 
pääset tähän ja tähän työhön, jossa voit-
kin sitten tyytyväisenä olla eläkeikääsi 
saakka - nykysukupolvesta lienee mel-
ko erikoistakin olla samassa työpaikassa 
30+ -vuotta. 

Huojentavaa kuitenkin on, Perttu 
Pölösen mukaan, että tämä viimeisin, eli 
neljäs, vallankumous olisikin inhimillinen 
vallankumous. Ne kolme aiempaa olivat 
maanviljelys-, teollinen- ja teknologiaval-
lankumoukset - eli lihaksesta päähän ja 
päästä sydämeen. Tekoälyt ja koneet, nii-
tä vastaan on turha taistella viisaudessa 
ja nopeudessa, kakkoseksi jäädään. Toi-
mialapäivillä puhunut Pölönen, futuris-
ti, keksijä, säveltäjä - kävelevä esimerkki 
poikkitieteilijästä, on nuori mies, mutta 
paljon on häneen ikävuosiinsa nähden 
tietoa tarttunut. 

Mutta mitä ihmisellä on, mitä koneilla 
ei ole? Teknologia pakottaa meidät ihmi-
sinä kehittymään, löytämään sen, mikä 

PÄÄKIRJOITUS

meissä on erityistä. Asiat, jotka vaativat 
tulkintaa - niissä me olemme vielä pa-
rempia kuin koneet. Meillä on hiljaista 
tietoa, joka koneilta puuttuu. Olemme 
empaattisempia, meillä on mielikuvitus 
ja moraali. Samat taidot, (kuten esimer-
kiksi kauneuden kokeminen, innostus, 
pitkäjänteisyys, sisu) jotka erottavat sinut 
koneesta, tekevät sinusta myös onnelli-
sen.  Meidän pitäisi keskittyä tekemään 
maailmasta parempi eikä tehokkaampi. 
Inhimillinen vallankumous on siis, että 
arvostetaan ja kehitetään asioita, joita ei 
voi mitata, joihin ei ole tilastoja, eikä käy-
riä taulukoissa. 

Tällä ajatusmaailmalla haluaisin läh-
teä yhdessä jäsenistön ja toimikuntien 
kanssa kohti seuraavaa vuosikymmen-
tä, uutta golfkautta. Ei myymään golfia, 
vaan sitä mitä golf on. Utuisia aamuja 
golfkentällä, sitä sisäistä tunteenpaloa, 
joka saa sinne kentälle palaamaan kaik-
kien niiden epäonnistenkin lyöntien jäl-
keen. Rauhallisia hetkiä omassa rauhas-
sa, aamulla aikaisin tai illalla myöhään 
panostaen enemmänkin laatuun kuin 
määrään. Niin, että jokainen kierros ja 
kokemus Tarinassa olisi elämyksellinen 
kokemus, eikä kiireellä suoritettu kier-
ros höystettynä statistiikan seurannalla. 
Onhan se toki sitäkin, onhan golf myös 
kilpalaji, sekä itseä että muita vastaan. 
Mutta se voi olla myös jotain muuta. Täs-
sä kohtaa voisimme jäsenistönä pysäh-
tyä miettimään laatikon ulkopuolelle ja 
miettimään, miten juurrutamme uudet 
jäsenet yhteisömme jäseniksi ja kouku-
tamme heidät tuohon zenmäisyyteen 
kentillämme - millä lisäämme yhteisön 
vetovoimaa. Liitosta käsinkin tähän on 
tarjolla apukäsiä, kun uusi vetovoimatii-
mi aloittaa toimintansa vuoden alusta. 
He määrittelevät vetovoiman niin, että 
lajin aloittamisesta ja parissa pysymises-
tä saadaan elinvoimaa golfyhteisöön. 

Elinvoiman perustana ovat pelaajat ja 
yhteisön jäsenet; kaikenikäiset, -näköiset 
ja -kokoiset. Golfin upeus on sen moni-
puolisuudessa, yhdelle se on rauhaa ja 
omaa aikaa, toiselle se on pienet skin-
nit hyvässä seurassa ja hyvällä ryhmällä. 
Golf sopii kaikille!

Meillä on Tarinassa superhyvätiimi 
tämän asian ympärillä, johtokunta toi-
mikuntineen ja toiminnanjohtajineen, 
hallitus moniosaajajäsenineen sekä tie-
tysti unohtamatta tehopakkaus-Reettaa 
ja Maaritia toimistossa. Uskon, että pys-
tymme vaikka mihin, kun on moniosaa-
jatiimit tekemässä näitä asioita yhdessä. 
Johtokuntatyöskentelijöitä, ja varsinkin 
poikkitieteellisesti ajattelijoita (jopa gol-
fin ulkopuolelta) tarvitaan aina mukaan 
- eli pistäpä korvan taakse, jos kesällä ha-
luat olla mukana luomassa uudenlaista, 
vetovoimaisempaa Tarinaa. 

Ja kyllähän meillä jo pyyhkii ihan hy-
vin - meillä on jo 2333 jäsentä Tarinassa! 
Kuulukoon siis 2333 kertaa kiitos. Se on 
ennätysmäärä ennätyksellisen kierros-
määrän rinnalla. 

Tämän vuoden Tarinagolfari on läpi-
leikkaus kuluneesta kaudesta ja se teh-
tiin ensi kertaa toimituskunnan voimin 
- siitä iso kiitos Reetalle, Hannalle, Pekalle 
ja Osmolle. Saamme kurkistaa henki-
löihin tarinoiden takana sekä faktoja & 
infoa suoraan toimistosta, toimikuntien 
vetäjät pääsivät ääneen ja saimme esitel-
tyä heidät ja uuden osakeyhtiön hallituk-
sen myös kuvien kera. Joutuipa lehteen 
vielä uuden ravintoloitsijan esittelyuuti-
nenkin. 

Toivon kaikille uudenlaista vuosikym-
mentä ja menestyksekästä golfvuotta 
2020. 

Tiina
Puheenjohtaja
päätoimittaja
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Tarinagolf on hyvässä nosteessa kaikilla mittareilla mitat-
tuna. Jäsenmäärämme on ennätyslukemissa 2333, kier-
rosmäärä historian toiseksi paras 50 307, seuran- ja yhtiön 

käyttötalous on kunnossa jne. Eikö meillä ole jo liikaa pelaajia, 
koska kenttä on varsinkin keskikesällä suorastaan tukossa – vai 
riittääkö tulot sittenkään tuiki tarpeellisiin investointeihin?

Haastava asiakas pitää palveluntuottajan virkeänä
Suomalaisten golfareiden odotukset kasvavat ja kriittisyys li-
sääntyy. Onko näin myös Tarinassa? Se, mikä kelpasi vielä kaksi 
vuotta sitten, puhumattakaan pidemmästä aikajanasta, ei enää 
tyydytä. Tänä vuonna golfpisteen kenttärankingissa Suomen 
golfkentät saivat keskimäärin 76,83 pistettä, kun keskiarvo vie-
lä kaksi vuotta sitten oli 77,36 pistettä (Vanha Tarina 79,29 ja 
Uusi Tarina 77,97). Muutos on koko maan tasolla merkittävä. 

Ikääntyvät kentät tuovat omat haasteensa
Suomen johtava golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander toi 
golfliiton toimialapäivillä esille huolensa Suomen golfkenttien 
tilasta. Golfkentän tekninen ikä on noin 30 vuotta ja viimeis-
tään siinä vaiheessa kenttä on isomman remontin tarpeessa. 

Suurin osa suomen kentistä, kuten Vanha Tarinakin, on jo 
yli 30-vuotiaita. Tärkeimmät korjaamista vaativat alueet ovat 
yleensä viheriöalueet, tiiauspaikat ja bunkkerit. Tilanderin ar-
vion mukaan yhden viheriöalueen remontoinnin kustannuk-

Tarina kasvaa, 
mutta riittääkö se?

set ovat noin 30–80 tuhatta euroa. Tiipaikkojen ja bunkkerien 
remontoinnista selviää hieman pienemmällä laskulla.

Suuri kierrosmäärä kuluttaa kenttää
Tarinan kierrosmäärän kasvu juontaa juurensa siihen, että Ta-
rinassa on paljon aktiivisia, jopa yli 150 kierrosta pelaavia pe-
laajia. Uuden Tarinan ennätyslukemat 27.663 kierrosta kertoo 
kentän kovasta kulutuksesta. Määrä on samaa luokkaa kuin 
esim. Tahkon molemmilla kentillä yhteensä, joka näkyy erityi-
sesti tiiauspaikoilla ja greenien kulutuksessa. Investoimme ja 
uudistamme kenttää joka vuosi. mm. kuluvan syksyn kohteina 
ovat olleet juuri tiiauspaikat. Mutta riittääkö se?

Kausipelaajien määrä ratkaisee
Kenttä tulee jatkossakin olemaan Tarinan kehityksen keskiössä. 
Tarina on jäsenmäärältään, kenttäkapasiteetiltaan ja kierros-
määrältään Itä-Suomen suurin golfkeskus, mutta se ei suoraan 
takaa taloudellista menestystä. Seuran jäsenmaksut ovat vasta 
13% Tarinan kokonaisliikevaihdosta. Lisäksi seuran jäsenmak-
sut käytetään seuratoimintaan, eikä kentän investointeihin tai 
hoitoon. Suurempi merkitys on yhtiölle tulevista kausipeli-, 
greenfee- ja yhteistyökumppanituotoista – niillä kustannetaan 
varsinainen kentän investoinnit ja ylläpito.

Pelaamisesta saatava tuotto ja nykyinen lainakanta eivät 
mahdollista nykyistä suurempia kenttäinvestointeja. Tarinan 
36 reikäisellä kentällä pelaamisesta saatava tulo vastaa peri-
aatteessa vain 27 väyläisen kentän ylläpitoon ja investointei-
hin tarvittavaa tuottoa. Tämä johtuu siitä, että Tarinassa ei ole 
vastikepakkoa ja vuosittainen vastikemäärä (1030 kpl) on vain 
hiukan suurempi, kuin 18 reikäisellä kentällä keskimäärin (700 
kpl) ja huomattavasti pienempi, kuin kahden täysmittaisen (36 
reikää) kentän golfyhteisössä keskimäärin (1400 kpl), suurim-
milla 36-reiäisillä kentillä vastikkeita on yli 1600 kpl. Tarinassa 
ei voida myöskään käyttää rahoitusvastiketta investointien ra-
hoittamiseen. Nämä kaikki yhdessä aiheuttavat paineita vasti-
kemaksujen korotukselle.

Kokonaisuus ratkaisee
Kenttärankingin mukaan tehtyjen kenttäremonttien lisäksi 
moni kenttä on noussut täysin uudelle tasolle, kun klubitalon 
fasiliteetit, ravintolatoiminta ja koko palvelukonsepti on hiottu 
entistä parempaan kuntoon. Tarina on uudistustyössä vahvasti 
mukana. Uuden ravintoloitsijan kanssa klubin ilmettä tullaan 
uudistamaan. Brändiuudistuksemme sekä markkinoinnin ja 
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Ensimmäinen kausi Tarinagolf Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajana alkaa olla historiaa, joten on paikallaan sanoa muu-
tama sana kuluneesta kaudesta.

Talven ja kevään aikana tehtävä painottui kauden suunnit-
teluun ja talousasioihin perehtymiseen. Paljon uusia asioita 
tuli eteen ja päätimme ensi töiksi investoida kentänhoitoka-
lustoon käytännössä viiden vuoden kone- ja laiteostojen in-
vestointivaran. Kalustoa uusittiin reilulla kädellä tavoitteena 
parantaa kentän hoitoa ja samalla säästää huolto- ja korjaus-
kustannuksissa. Periaatteessa tässä onnistuttiin varsin hyvin, 
mutta toukokuussa sattuneet ongelmat pumppaamojen 
kanssa vaikeuttivat liikkeellelähtöä eikä se ihan ilmaista ollut. 
Meinasi puheenjohtajalta itku päästä toukokuun kuivassa ja 
tuulisessa hellesäässä, kun kentät näyttivät kuivuvan käsiin. Pa-
lautettakin kyllä tuli! Tilanne saatiin kuitenkin varsinkin Uudella 
Tarinalla kohtuullisen nopeasti hallintaan 

Merkittävä, toki aikaisemminkin tiedostamani havainto siitä, 
että elämme kädestä suuhun budjetilla, vahvistui alkukaudes-
ta. Käytännössä toimintamalli tarkoittaa sitä, että investointiva-
raa ei ole tilikauden voittoa enemmän. Ainoa keino parantaa 
kokonaisuutta on toimia tehokkaammin ja paremmin, sillä 

myynnin kehitys jatkuu yhdessä Oddyn ja Talentreen kanssa. 
Uudistunut asiakaspalvelumme sai jo kuluneella kaudella Pe-
laaja Ensin kyselyssä aivan loistavat arviot (90), josta iso kiitos 
henkilökunnalle.

Lisää asiakkaita – lisää uudistuksia
Taloustilanteen vahvistamiseksi Tarina panostaa jatkossa edel-
leen entistä enemmän markkinointiin ja uusasiakashankin-
taan. Tulemme näkymään entistä enemmän tapahtumissa, 
messuilla, yritysten TYHY-toiminnoissa jne. markkinoimassa ja 
kertomassa palveluistamme.

Uusista asiakkaista merkittävä osa on 20-35-vuotiaita. Kun ti-
lastojemme mukaan 93% uusista pelaajista tulee kaveripiiristä, 
mitä jos itse kukin laittaisimme kortemme kekoon ja tuomme 
ensi kesänä yhden uuden kaverin pelaamaan kipinäkierroksel-
le Tarinaan? Näin varmistamme kaikki yhdessä sen, että Tarina 
kykenee uudistumaan ja pitämään kaksi hienoa kenttäämme 
kunnossa myös tulevaisuudessa.

Terveisin
Osmo Ruuska
toimitusjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtajan 
kuulumisia
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palvelujamme entistä kriittisemmin ja vertailin niitä muiden 
toimijoiden vastaaviin elementteihin. Talousasiatkin huoles-
tuttivat. Oma pelihän siinä meni sekaisin, kun focus oli kier-
roksen aikana muualla! Onneksi loppukaudesta tilanne pelaa-
misen osalta parani ja vakuutuin siitä, että kyllä taloudenkin 
kanssa pärjätään. Kenttämmekin olivat mielestäni erittäin hy-
vässä kunnossa.

Ja sitten kentistä ja taloudesta muihin asioihin. Tarkastelen 
Tarinagolfia seuravetoisena golfyhteisönä yhtenä kokonai-
suutena, jossa seura hoitaa sille sovitut ja kuuluvat tehtävät, 
ja yhtiö sille kuuluvat tehtävät. Kokonaisuus syntyy näistä. Ja 
se kokonaisuus on hyvä. Kaikkien aikojen jäsenmääräennätys 
2333 saavutettiin kuluvana kautena. Samoin kierrosennätys 
oli lähellä, kausipelimaksujen määrä on noussut ja muutoin-
kin golfin harrastamiseen liittyvät ”kovat” luvut ovat kasvussa.  
Golfyhteisömme luonne lähialueen palveluntuottajana ja 
mahdollisuuksien tarjoajana sekä harraste- että kilpagolfille on 
se malli, jolla meidän on hyvä edetä. Jo nyt asiat ovat varsin 
hyvin, mutta aina on vara parantaa.

Tämän kauden sokerina pohjalla on mielestäni toimiston 
väki ja sen palvelu yhdessä caddiemastereiden kanssa. Sitä in-
toa, innostusta ja innovatiivisuutta on ollut ollut ilo seurata. Sii-
tä ei voi jatkossa seurata muuta kuin hyvää! Olemme parhail-
laan kehittämässä uusia kujeita teidän kaikkien hyväksi, mutta 
siitä lisää myöhemmin.

Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää Kimberlyä yh-
deksän vuoden kovasta yrittäjätyöstä klubiravintolan ja väylä-
kioskien haasteiden kanssa. Yhteistyömme Kimberlyn kanssa 
päättyi kuluvaan kauteen. Ensi kaudella uuden yrittäjän kanssa 
uusin voimin eteenpäin. 

Peteä ja hänen porukkaansa ei voi koskaan kiittää tarpeeksi. 
Pete on yksi Tarinan sieluista. Kiitoksen ansaitsee myös Janne 
tiimeineen. Ja onhan meillä vielä se valtava vapaaehtoisten 
panostus tukena ja turvana, siis myös yhtiön puo lella.

Tämä oli lähinnä henkilökohtainen kirjoitus, mutta ilman si-
toutunutta hallitusta ja kaikkia teitä TARINALAISIA meillä ei olisi 
nykyistä yhteisöämme, eikä niitä Tuhatta Tarinaa, joista tämä 
olkoon yksi.

Muutosta tehdessä, ei sitä odotellessa.

Tarinagolfissa joulukuun 7. päivänä 2019

Hannu Palsola
Tarinagolf Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

talouden nopea nostaminen ei ole valituilla toimintamalleilla 
realismia. 

Mutta kyllä me pärjätään. Uusien jäsenten ikäjakauma ja 
peli-into antavat toiveita paremmista talousnäkymistä lähitu-
levaisuudessa. Myös henkilökunnan sitoutuminen tehtäviinsä 
vahvistaa uskoa huomiseen.

Kesällä teimme Siilinjärven kunnan ja ely-keskuksen 
ympäristö ihmisten kanssa mielenkiintoisen kierroksen mo-
lempien kenttien maisemissa. Selväksi tuli viimeistään nyt se, 
että pohjavesialueella toimiminen asettaa erityisiä vaatimuk-
sia ja rajoituksia kentänhoitoon. Toisaalta selvisi myös se, että 
kentän hoidon kannalta aivan välttämättömän kastelun osalta 
veden tarve on suurempi kuin meidän lupaehtomme sallivat. 
Kentänhoidossa onkin sen takia pyrittävä optimoimaan kaste-
luveden käyttö ja sen kohdentaminen. Myös veden humus-
pitoisuus ja muut epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia. Kaste-
luun liittyviin kysymyksiin meidän on paneuduttava huolella, 
sillä taivaalta tulevan veden varaan systeemiä ei voi rakentaa.

Oppiakin yritettiin hakea lähialueen golfyhteisöiltä. Karelia 
Golfin porukka vieraili meillä kevättalvella ja me teimme toi-
mitusjohtaja Osmon kanssa vastavierailun syyskuussa Poh-
jois-Karjalaan. Karelia Golfilla on erinomaiset talviharjoitte-
luolosuhteet ja kadehdittava par-3 kenttä, molemmat aivan 
Joensuun keskustan tuntumassa. Kontioniemen kaunis 18-rei-
käinen kenttä täydentää kokonaisuuden. Tahko Golfin kans-
sa mietimme yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tahkon 
resort-tyyppinen toimintamalli poikkeaa meidän seurakes-
keisestä alueellisesta toimijamallista, joten haasteita sinällään 
hyvälle yhteistyölle on. Vielä emme löytäneet uutta läpimur-
toa, mutta uusien kehitysmallien työstämisen tulee jatkua ensi 
kaudella. Kävimme myös Katinkullassa, jossa kentän kunto ja 
hoito ovat nousseet valtavasti viimeisen parin vuoden aikana. 
Sieltä saatuja vinkkejä työstämme parhaillaan kenttämestari 
Pasin kanssa. Toivottavasti saamme pelaajille positiivisia yllä-
tyksiä ensi kaudelle, siis muutakin kuin tänä kautena toteutettu 
foregreenien kaksitasoleikkaus. Yhteistä meille ja kaikille edellä 
mainituille kolmelle yhteisölle ovat omat taloudelliset haas-
teensa, mutta meistä poiketen niillä on rajattomasti puhdasta 
vettä käytettävissä kasteluun.

Kenttien käyttöasteen osalta todettakoon, että meidän lu-
kumme ovat aivan omaa luokkaansa. Katinkullassa pelataan 
vuosittain (18-reikää) n. 17.000 starttia. Meillä Uudella Tarinalla 
tehtiin kaikkien aikojen kierrosennätys 27 663 ja vaikka loka-
kuu oli sateiden vuoksi kaikkien aikojen hiljaisin, meillä pelat-
tiin yhteensä 50 307 kierrosta, joka on kaikkien aikojen toiseksi 
suurin kierrosmäärä. Täytyyhän sen näkyä jossakin! Kentänhoi-
tohenkilökuntamme taklaa kuitenkin kentän kulutushaasteet 
kiitettävällä tavalla!

Edellä oleva kirjoittelu saattaa olla vastausta kritiikkiin ja vä-
hän puolustelevaakin. Mutta siihen on omat henkilökohtaiset 
syynsä. Minulle kävi nimittäin juuri niin kuin pelkäsin tehtä-
vään valittuna käyvän. Aloin katsoa kenttiämme ja kaikkia 
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ALOITA GOLF

Haluan golfariksi! 
Miten toimin?

1 Tule ilmaiseen tutustumisiltaan, joita järjestetään Tari-
nassa kesätorstaisin klo 19. Et tarvitse omia välineitä, eikä 
sinun tarvitse ilmoittautua, voit tulla vain paikalle! Kokoon-
tuminen tutustumisiltaan Tarinan ajanvarauksessa.

2 Kipinäkierrokselle! Tule pelaamaan kentälle golfaavan 
kaverisi kanssa. Ota yhteyttä Tarinan ajanvaraukseen 020 
187 8700. Saat tarvittaessa vuokrattua meiltä myös mailat! 

3 Osallistu alkeiskurssille, jossa opit lajin perusteet ja saat 
Green Cardin. Kursseja järjestetään kesäisin maanantai–kes-
kiviikkoiltaisin Tarinassa. Voit ilmoittautua suoraan Tarina-
golfin Prolle Janne Eskolalle 050 599 1992.

4 Liity Tarinan jäseneksi ja hanki kokeilupelioikeus, jolla 
voit pelata rajattomasti golfia 30 päivän ajan! Kaikki pelaa-
misen aloittamiseen liittyvät neuvot, esim. peliajan varaami-
seen saat toimistosta!

5 Hanki omat mailat ja muut varusteet KauppaTarinasta, 
Peteltä 044 777 3606!

Juniorit voivat aloittaa golfharrastuksen alkeiskurssin lisäksi 
myös kesäleirillä tai junnuharkoissa, joita on tarjolla ikä- ja 
taitotason mukaan. 

Aloittelijat – golfkerho
Alle 10-vuotiaille golfin aloittajille

Tyttöharkat
Kaiken tasoisille ja kaiken ikäisille junnutytöille

Harrasteryhmä
Yli 12-vuotiaille golfin perusteet hallitseville junnujäsenille

Kilparyhmät
Erikseen nimetyille pelaajille, jotka tähtäävät kansalliselle ja 
kansainväliselle huipulle

Golfin aloittaminen on helppoa.  
Voit osallistua suoraan alkeiskurssille 
tai tutustua lajiin rauhassa.
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JEGOLF

Kaikki tarvitsemasi golfpalvelut 
yhdestä osoitteesta!

LUE LISÄÄ: WWW.JEGOLF.FI

Kaikki tarvitsemasi palvelut 
yhdestä osoitteesta!

WWW.JEGOLF.FI

PGA Pro Janne Eskola
Puh: 050 599 1992

E-mail: janne.eskola@jegolf.fi

Lisätietoja:

Juniori-
toiminta

Golf-
opetus

Golf-
kurssit

Peli-
matkat

Golf-
simulaattori

Maila-
huolto
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KAUPPA TARINA

1. Golfkärryt. 
On tutkitusti todettu, että työntökärryn 
käyttö kentällä vähentää rasitusta huo-
mattavasti verrattuna kärryn vetämi-
seen, puhumattakaan bägin kantami-
sesta. Sähkökärryt yleistyvät nopeasti, 
näissä kannattaa panostaa laatuun. Meil-
lä on asiakkaita, jotka ovat käyttäneet 
samaa kärryä jopa kymmenen vuotta. 
Onko hankinta silloin ollut kallis?  Sateel-
la ja helteellä hyvän kärryn edut monin-
kertaistuvat.

2. Hanska. 
Osta omasta mielestäsi liian pieni koko, 
se kestää paremmin. Jos pelaat paljon, 
osta kerralla kaksi; joka sään malli ja nah-
kainen. Ja sateella molempiin käsiin sa-
dehanskat.

3. Kengät. 
Ehkäpä se tärkein varuste pelaajan ta-
sosta riippumatta. Älä osta liian isoja 
kenkiä, koska kenkä venyy. Ruusukkeet-
tomat mallit ylivoimaisesti suosituimpia 
nykyään helppoutensa ja mukavuuten-
sa takia, mutta ruusukkeellisiakin löytyy. 
Jälkimmäiset  pitää sateella paremmin. 
Erikoisliikkeenä olemme valinneet maa-
ilman johtavilta merkeiltä vain huippu-
mallit hyllyyn. Tämä johtuu sitä, että kun 
käymme uudet mallistot läpi syksyisin, 
”hinnat alkaen”- mallit ovat aina enem-
män tai vähemmän heppoisen tuntuisia, 
istuvuus ei ole samaa luokkaa, ja materi-
aaleissa on tehty kompromisseja. Jos ei 
itse niitä haluaisi käyttää, miksi suositella 
asiakkaille ? Huom! Hyvät paikallaan py-
syvät sukat ovat itsestäänselvyys, ettei 
tule rakkoja uusien kenkien kanssa.

4. Pallot.
”Mulle on ihan sama millä pallolla pe-
laan”- tilanteita tulee joskus eteeni. Sa-
noisin, että kyllä ja ei. Aloittelija, jolla on 
pelin kanssa vielä aika monta muuttujaa 
mukana, voi pelata millä tahansa pallolla. 
Kuitenkin aika nopeasti oppii osumaan 
putterilla ja lähipelimailalla palloon tois-
tuvasti hyvin, ja silloin kannattaa nou-
dattaa yhtä yksinkertaista muistisääntöä: 
Riippumatta millä pallolla pelaat, pelaa 
aina samalla pallolla. Toki pallomalleja 
kannattaa vertailla, mutta ei siten, että 
joka kierroksella käyttää montaa erilaista.  
Jos vaihdat kesken kierroksen pehmeäs-
tä pallosta kovaan, ensimmäinen chippi 
tai putti menee helposti kolme metriä 
pitkäksi pelkän tuntumaeron takia. Sitä 
en ainakaan minä halua.

5. Etäisyysmittarit. 
Kello vai kiikari? Tämä riippuu taitotasos-
ta. Monelle riittää kellon antamat mitat 
varsin hyvin, ja kello on näppärämpi 
käyttää. Taitavammat pelaajat valitsevat 
kiikarin, koska sillä saa metrilleen tarkan 
mitan. Osta siis kiikari, jos osaat lyödä 87 
metriä. Ps. hyvä lahjaidea, koska esim. 
kelloa voi käyttää muutenkin, yllätys yl-
lätys, vaikkapa kellona.

6. Bägi. 
Vedenpitävä kärrybägi on se jota os-
tetaan 90%. Helpottaa sateella, kun ei 
tarvitse erillistä sadesuojaa. Kantobäge-
jäkin on saatavilla,  ja sellainen monesti 
hankitaan reissuun pienemmän kokon-
sa vuoksi. Valitse itsellesi kokoluokka tar-
peittesi mukaan. Bägiin on hyvä mahtua 
myös sadevaatteet ja juomapullo mui-
den tarvikkeiden lisäksi.

7. Päähine. 
Yleensä aina joku lippis tai hattu kan-
nattaa olla kentällä päässä sään ja aurin-
gon suojana. Sateella sadehattu, viileällä 
säällä pipo - paljon erilaisia malleja taas 
tulossa.

8. Aurinkolasit. 
Hyvälaatuiset aurinkolasit suojaavat hai-
tallisilta UV-säteiltä ja auttavat greenien 
kallistusten lukemisessa auringossa. 
Myös jos silmäsi vuotavat tuulella, näistä 
on apua.

9. Sadeasu.
Aivan kaikki asiakkaat, jotka ovat hankki-
neet laadukkaan Gore-Tex Packlite sade-
asun, ovat kiitelleet sitä monet kerrat 
jälkeenpäin. Kunnon sadeasu on toki 
hinnakas, mutta kestää käytössä toista-
kymmentä vuotta, eikä koskaan vuoda. 
Myös edullisempia malleja löytyy. Meiltä 
saat mukaan hyväksi todetut sadeasujen 
hoito-ohjeet. Tämä on sijoitus, jota voit 
myös käyttää muualla kuin kentällä, ja 
johon tulet tykästymään 100% varmuu-
della.

10. Pelivaatteet. 
Valitsemme huolella vuosittain kattavan 
valikoiman eri merkkien kiinnostavia ja 
toimivia vaatteita hyllyyn. Golfvaatetus 
on mennyt jo vuosia suuntaan, jossa 
vaatteet käyvät mihin tahansa vapaa- 
aikaan tai työvaatteiksi. Meillä on lu-
kuisia asiakkaita, jotka eivät edes pelaa 
golfia. Teknisyys on päivän sana. Naiset 
shoppailevat vaatteita mielellään, mut-
ta nykyään myös todella monet miehet 
ostavat vaatteita mukavuuden ja tyylik-
kyyden ehdoilla, eikä vain siksi, että enti-

Kierros KauppaTarinassa
Tässä artikkelissa paneudumme välineostoksiin siitä näkökulmasta, että mitään ei varusteita ei vielä ole olemassa, ja siinä järjes-
tyksessä, kun tuotteet meillä kaupassa esillä ovat. Kukin voi poimia matkan varrelta itseä eniten koskettavat vinkit. 

Tervetuloa!
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KAUPPA TARINA

sessä paidassa on reikä.

11. Putteri. 
”Mikä näistä on paras putteri”- kysymys 
tulee vastaan aika usein. Vastaus on, että 
meillä ei ole siitä harmainta aavistusta. 
Toki kerromme lähtökohdat eri malleis-
ta, mutta ota tunti aikaa ja hae kiinnosta-
vat putterit greenille testiin, ja selvitä itse 
millä saat pallon parhaiten maanpinnan 
alapuolelle. Tosiasia on, että pallo ei tie-
dä millä se reikään lyödään, mutta tasa-
painoisen ja omaan puttityyliin sopivan 
työkalun hankinta kannattaa, se on tu-
loksenteon kannalta tärkein maila.

12. Wedget. 
Erikoiswedget ovat paljon kätevämpiä 
greenin ympärillä, kuin valmiiseen settiin 
kuuluvat kehäpainoiset mallit. Katkai-
se siis settisi pitseriin, ja siitä eteenpäin 
wedget 50-52, 54-56 ja 58-60 asteisina. 
Näin sinulla on joka matkalle oikea maila, 
ihan kuten on rautasetissä. Naiset ovat 

tässä heränneet miesten perässä ja kaik-
ki mallit hyllyssä myös naisille. Huom! Jos 
ei omista yhtään erikoiswedgeä, hanki 
ensin väliwedge (50) ja sitten vasta lob-
beri (60)

13. Mailat aloittelijalle.
Myymme kahta erikokoista ja erihintais-
ta settikokonaisuutta, joita peruskurssin 
suorittaneet yleensä hankkivat. Tärkeää 
on, että mailat ovat tarpeeksi helpot ke-
häpainotteiset, ja setistä löytyy riittävästi 
mailoja tulevaisuutta ajatellen. Varsinkin 
isommalla paketilla pelaa helposti kol-
mesta viiteen vuotta. Kannattaa miet-
tiä tässä kohtaa laittaako kerralla vähän 
enemmän rahaa, monesti tämä satsaus 
tulee edullisemmaksi hyvinkin nopeasti.

14. Draiveri, väyläpuut ja hybridit ja 
raudat.
Meiltä löytyy kattava valikoima neljän 
eri merkin demolapoja ja varsia. Yleensä 
homma alkaa siitä, että jutellaan pelaa-

jan kanssa hänen tarpeistaan ja kasataan 
tämän keskustelun perusteella testimai-
lat rangelle mukaan. Tällöin pelaaja saa 
ensipuraisun eri malleista, ja jos tuntuu 
siltä , että joku maila on heti käteen käy-
vä, mailan saa vielä tarvittaessa testiin 
kentälle ennen ostopäätöksen teke-
mistä. Tätä kutsumme oma-aloitteiseksi 
demoksi. Tärkeintä on, että pelaaja itse 
testaa, vertailee ja löytää mikä on paras 
vaihtoehto juuri hänelle. Usein kuulee 
kaverin sanoneen mikä olisi hyvä vaih-
toehto. Toki suosituksia kannattaa kuun-
nella, mutta itse en tekisi yhtään valintaa 
pelkkien puheiden perusteella.

Rautamailan lie-kulmalla on suuri merkitys siihen mihin suuntaan pallo lähtee

Pidemmälle viedyssä mailojen sovituk-
sessa varataan henkilökohtainen aika 
joko KauppaTarinan henkilökunnan 
kanssa, tai valmistajan demopäivälle. 
Tällöin käydään läpi kaikki mailan osat, 
kuten varren jäykkyys, pituus, lie-kulma, 
gripin paksuus ym. Tilaus tehdään sitten 
tehtaalta mittojen mukaan, eikä maksa 
muuten mitään extraa!! Käytössämme 
on mittalaitteet, jolla saadaan teknistä 
dataa lyönnistä, mutta muista tämä - pa-
raskaan analysaattori tai pallotutka 
ei tiedä sinun omaa fiilistä mailoista, 
kun pelaat kesähelteellä väsyneenä 
kentän kuutta viimeistä reikää. Siksi 
mailanmitoittajan on osattava soveltaa 
lukuja ja jutella asiakkaan kanssa valin-
noista. Myös ikä vaikuttaa valintaan siinä 
mielessä, valitaanko mailoihin löysem-
mät vai jäykemmät varret, jotta mailoil-
la voi pelata vuosia eteenpäin. Pro, joka 

Custom Fitting
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hankinnan tekemättä. Anna itsellesi 
mahdollisuus vaatia parasta. Laita mei-
dätkin hommiin, yhdessä löydämme 
parhaat ratkaisut. Pyrimme tarjoamaan 
kilpailukykyiset hinnat, sekä tarvittaessa 
vaikka maksuaikaa, koska mikään ei ole 
pahempaa katsoa vierestä, kuin väärän 
valinnan tehnyt asiakas.

Tervetuloa meille.
Pete

CUSTOM FITTING

Varsi on mailan moottori, sen valintaan kannattaa perehtyä ajan kanssa

tuntee pelaajan lyönnin, voi olla avuksi 
tässä kohtaa. Monta kertaa tulee tilanne, 
että minä teen fittauksen, ja keskustelen 
tuloksista pro’mme Jannen tai Samulin 
kanssa. Näin toimimalla varmistetaan 
paras lopputulos. Kaikki eivät fittausta 
koe tarvitsevansa taitotasoonsa vedo-
ten, ja sekin on ihan ok, mailoja löytyy 
myös suoraan hyllystä. Yleensä kuiten-
kin, kun puhutaan 700-1500 euroa mak-
savasta rautasetistä, mailat tehdään mit-
tojen mukaan. Mitoitetuissa mailoissa on 
myös se hyvä puoli, että niitä voi ostaa 
juuri sen määrän kuin tarvitsee, ja tilata 
tarpeen mukaan lisää. Vinkki: jos käytät 
bägin pisintä rautaa harvoin, jätä se pois 
ja osta mieluummin samaan sarjaan yksi 
wedge enemmän. Ja tuloskortti kiittää. 

Ostamisesta yleensä! Muista, että hin-
ta on vain yksi osa kauppaa, ja rivien 
välistä olet ehkä huomannut, että eri-
koisliikkeenä haluamme tarjota laatua. 
Jos lähestyt hankintoja pelkästään hin-
ta edellä, voit jättää itsellesi parhaan ja 
pidemmän päälle myös edullisemman 
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Tarinagolfin lehdessä esitellään jatkossa toiminnalle elin-
tärkeitä yhteistyökumppaneita, pyrkien kartoittamaan 
mitä yhteistyö tarinalaisten kanssa heille tarkoittaa. En-

simmäiseksi yhteistyökumppaniksi valikoitui varsin helposti 
kenttien kotikunta Siilinjärvi, joka tunnetaan Tarinassa mm. 
Siili-golfista.

“Kutsukilpailuna pelattu Siili-golf järjestettiin viime kesänä 
kymmenettä kertaa ja jo nyt on tullut kyselyjä ensi vuoden ki-
sakutsuista” kunnanjohtaja Vesa Lötjönen naurahtaa. Kunnan 
oman kilpailun lisäksi yhteistyötä Tarinagolfin ja Siilinjärven vä-
lillä on toki tehty pidempäänkin, sillä Tarinagolfin henkilökun-
ta on pitänyt kentillä kulkevat ladut kunnossa jo useita vuosia 
ennen Siili-golfia. Näin kentille, ja sitä kautta myös Siilinjärven 
kunnan asukkaille, on pystytty järjestämään mahdollisuus lii-
kunnan harrastamiseen golfkentillä lähes ympärivuotisesti. 
“Kuntatalouden ottaessa taas vaihteeksi oikein kunnolla lukua, 
minun oli poistettava ensi kesän Siili-golfille osoitetut määrära-
hat kunnan budjetista, eli vuonna 2020 kisaa ei näillä näkymin 
pelata.  Ellemme sitten saa yhteistyökumppaneita kaveriksi, 
jota todella toivon. Kisa on ollut erinomainen markkinointita-
pahtuma kunnalle ihan maakunnallisesti, mutta aika näyttää 
kuinka käy”, itsekin ahkera golfari Lötjönen huokaa ja jatkaa, 

“eihän summa mikään suuri ole, mutta tässä kunta talouden 
tilanteessa katsoin kohtuulliseksi, että myös Siili-golfin järjestä-
miskuluissa säästetään. Kunnan työntekijöiden mahdollisuus 
pelata golfia urheilupäivänämme sen sijaan säilyy.” Kunnalla on 
kaksi osaketta, joita käytetään kunnan vieraiden ja henkilökun-
nan pelaamiseen Tarinassa. Kunnanjohtajalla on oma osake, 
joten palkkaetuna pelioikeutta ei ole yhdelläkään Siilinjärven 
virkamiehistä.

Kunnanjohtaja myöntää Tarinagolfin oleva merkittävä tekijä 
Siilinjärven tunnettavuudelle. Kentät, seura, ja erityisesti sen 
kilpapelaajat, tunnetaan maamme rajojen ulkopuolellakin ja 
osataan usein liittää myös Siilinjärven kuntaan. Siilinjärvellä 
on pitkiä perinteitä useammassakin lajissa, mutta golf on tällä 
hetkellä pesäpallon kanssa merkittävin. Vesa Lötjönen painot-
taa myös golfin liikunnallista puolta: “Useat tutkimukset ovat 
osoittaneet kiistatta golfin terveysvaikutusten olevan merkit-
täviä kaikenikäisille pelaajille ja tällaiset uutiset on mukava liit-
tää myös Siilinjärveen Tarinagolfin kautta”.

Tulevaisuuden kehittämisajatuksia udellessani Lötjönen 
nostaa esiin kolme kohtaa: 

kenttien kunnon, pelattavuuden monipuolistamisen ja 
oheispalvelujen kehittämisen. “Tuoreet kenttärankingit osoitti-
vat, ettei Tarinan kenttien kuntoon olla ihan tyytyväisiä. Täysin 
tietoisena investointien hinnasta kuitenkin peräänkuuluttaisin 
kentän kunnon merkitystä. Jos maine heikkokuntoisista ken-
tistä leviää golfyhteisöön, niin se vasta kalliiksi käy. Olisi myös 
aivan mahtavaa, mikäli tulevaisuudessa saataisiin jotenkin rat-
kaistua logistiikka hyvinkin eri pituisille kierroksille. Mahdolli-
suus pelata muita häiritsemättä yhdeksän reikää, tai jopa kuusi, 
saati kolme, voisi tuoda lisää pelaajia. Kaikilla kun ei ole halua 
tai mahdollisuutta käyttää neljää tuntia vapaa-ajastaan pelaa-
miseen kuin hyvin rajoitetusti. Kolmanneksi toivoisin näkeväni 
joskus Tarinagolfin yhteydessä myös majoitusmahdollisuuden. 
Tarinan molempien kenttien pelaamisen ja majoituksen ihan 
kenttien vieressä sisältävä paketti voisi olla suosittukin. Lisäksi 
tällainen toiminta toisi lisätuloa Tarinalle ja myös Siilinjärven 
kunnalle yhteistyökumppanina.”

Vesa Lötjösen terveiset tarinalaisille ja koko golfyhteisölle 
pursuvat miehestä muutenkin huokuvaa positiivisuutta: “on 
koko golfyhteisön asia viedä golfin ilosanomaa kaikkialle. Pide-
tään puitteet kunnossa, otetaan erityisesti vieraspelaajat hyvin 
vastaan, eikä ikinä unohdeta hyvää henkeä, positiivisuutta ja 
huumoria, vaikkei se peli aina ihan kulkisikaan. Tervetuloa Sii-
linjärvelle ja Tarinaan.”

Tarinagolf on tärkeä osa 
Siilinjärveä

TARINAGOLF ON TÄRKEÄ OSA SIILINJÄRVEÄ

Teksti Pekka Laasonen
Kuva: Wille Markkanen
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VIPUVAIKUTUS

Millainen ihminen olet – 
sellainen golffari olet

Syksy on tunteiden muutosten ai-
kaa. Luonto valmistautuu alkavaan 
talveen mm. lehtiä pudottamalla ja 

pelaajat laittavat välineensä talviteloille 
- paitsi tietysti he, jotka suunnittelevat 
matkaa lämpimään golfkohteeseen. 
Golfkentät tekevät jokavuotiset syys-
kunnostukset ennen kenttien lopullista 
sulkemista. Syksy nostattaakin kaipaus-
ta ja muistoja kuluneen kauden osalta, 
kunnes uusi kausi taas kenties kaiken 
muuttaa voi. 

Golfin harrastajat ovat persoonia, joi-
den kautta lähes koko elämänkirjo vä-
littyy kentälle ja yhteisöön. Golffareita, 
kuten kaikkia muitakin liikkujia ja urhei-
lijoita, voidaan tyypitellä ajattelutaipu-
muksia jäsentävän LUONTAISET TAIPU-
MUKSET™ -mallin avulla. Sovelsimme 
mallia Tarinan kilpajunioreihin jo vuonna 
2011, kun he olivat muuttamassa koko 
lukuvuodeksi Espanjaan harjoittelemaan 
ja opiskelemaan. Myöhemmin samaa 
mallia käytimme myös Tarinagolf-työ-
yhteisön kehittämisessä. Tempera-
menttiluokituksen mukaisesti golffarit 
voidaan jakaa 4 päätyyppiin (psykologi 
David Keirseyn temperamenttiluokitte-
lua mukaillen). Voit yksin tai kumppanisi 
kanssa tehdä pienen leikkimielisen poh-

dinnan yrittämällä löytää itsesi noista alla 
olevista luonnehdinnoista.

”Analyytikko”
Analyytikko on ”golfälykkö”. Hän näkee 
golfin kokonaisuutena ja peilaa sekä 
toisten että omia suorituksiaan hah-
mottamaansa laajaan kokonaiskuvaan. 
Hänelle hyvä teoria on parasta käytän-
töä. Hänelle esimerkiksi biomekaniikka 
tai fysiologia voivat olla hyvinkin kiin-
nostavia aiheita. Jos analyytikko näkee 
selvästi oman logiikkansa vastaista toi-
mintaa, hän ei epäröi nostaa asiaa esille 
turhankin terävästi. Stressaantuessaan 
tai jännittäessään analyytikon kylmän 
viileä päättely voi kääntyä lillukanvarsien 
kriittiseksi etsiskelyksi, jota värittää lapa-
sesta lähteneet tunnereaktiot. Tällaisia 
persoonia LUONTAISET TAIPUMUKSET™ 
-aineistossa on 24,1 %.

”Idealisti”
Idealisti uskoo hyvään yli kaiken. Hän on 
(ikuinen) optimisti, jolle yhdessä tekemi-
nen on ainoa oikea tapa harrastaa golfia. 
Idealisti etsii merkityksiä ja uskoo vah-
vasti ihmisistä lähtevään voimaan. Idea-
listeille esimerkiksi pari- tai joukkuekil-
pailu tuottaa hyvää energiaa ja samalla 
onnistumisia, kuten myös vuorovaikutus 
itse kierroksella. Idealisti on myös fiilis-
telijä ja ”sambaaja”. Hyvä rytmi lyönnissä 
ja itse pelin kulussa antaa hyvää buustia 
onnistuneille suorituksille. Epäonnistu-
miset puolestaan tuntuvat ei vain pääs-
sä, vaan koko kehossa. Stressi ja jännitys 
kääntävät katseet helposti lyöntiasen-
toon, grippiin, svingiin, stanssiin tai jopa 
kengännauhoihin, jolloin oma pelaami-
nen on lievästi sanoen sekaisin. Tällaisia 
persoonia LUONTAISET TAIPUMUKSET™ 
-aineistossa on 21,7 %.

”Kenttävahti”
Kenttävahti tietää, miten asiat tehdään 
oikein - ja niitä ei todellakaan tehdä 
koskaan myöhässä. Tärkeitä arvoja ovat 
mm. turvallisuus ja vakaus. Mallit niille 
haetaan Tarinan omista golfsäännöistä 
sekä jopa Royal&Ancientin sääntökirjois-
ta asti. Kenttävahti voi olla tinkimätön 
harjoittelija, jolle lyöntien toistaminen 
samanlaisena ei ole minkäänlainen on-
gelma, koska perfektionismi ei ole pahe. 
Hänellä voi myös olla oma excel lyönti-
tuloksista putteineen ja säätietoineen, 
koska Game Book tai muu golfapplikaa-
tio ei tuota tarpeellisia tilastovertailuja. 
Kenttävahdin kiistattomat vahvuudet 
ovat luotettavuus, asiallisuus sekä tie-
toon ja kokemukseen perustuva ongel-
manratkaisu. Vahva fyysinen tai henki-
nen kuormitus voivat näkyä tunteiden 
lähtemisenä laukalle. Hän saattaa tur-
hautua takaysin ensimmäisestä tupla-
bogista tai esimerkiksi ennustaa ukko-
sen, jota ei ole lähimaillakaan. Tällaisia 
persoonia LUONTAISET TAIPUMUKSET™ 
-aineistossa on 45,9 %.

”Seikkailija”
Seikkailija näyttää nimensä mukaisesti 
olevan jatkuvalla golfmatkalla. Suunta ei 
vain aina ole selvä. Hän elää hyvin het-
kessä, mutta kaipaa vaihtelua ja jännitys-
tä. Seikkailijalla on usein hyvät motoriset 
taidot ja hän myös oppii matkimalla ja 
toistamalla hyviksi havaitsemiaan malle-
ja. Seikkailija sopeutuu hyvin eri tilantei-
siin ja erilaisiin ihmisiin. Analyytikkojen 
kanssa hän on asiallisen pidättyvä, mut-
ta Idealistien kanssa intoutuu mukavaan 
keskusteluun fiiliksistä. Pelilliset haasteet 
Seikkailija ratkoo ketterästi ja usein uutta 
luovalla tavalla. Hän saattaa saapua yk-
köstiille ”noin 30 sekuntia” ennen omaa 
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lyöntivuoroaan, koska aikataulut ovat 
lähinnä ohjeellisia. Väsyessään Seikkai-
lija voi muuttua pessimistiksi, jolloin 
valonpilkahdukset ovat vähissä. Tällaisia 
persoonia LUONTAISET TAIPUMUKSET™ 
-aineistossa on 8,3 %.

Peli on kuningas, et sinä
Korostan, että ajattelutaipumuksemme 
ovat paljon moninaisemmat kuin mitä 
tässä on kuvattu. Niinpä meissä voi olla 
piirteitä useammasta eri tyypistä eikä 
mihinkään jyrkkään kategorisointiin ole 
tarvetta. Golftyyppeinä tässä esitetyt 
ovat keskenään aivan yhtä hyviä sillä 
erotuksella, että tyyppien luontaiset 
vahvuudet eroavat toisistaan, kuten yllä 
on kuvattu. Golfissa, kuten muissakin 
epäonnistumisen mahdollisuuden si-
sältävissä lajeissa, persoonat reagoivat 

pettymyksiinkin hyvin yksilöllisesti, mut-
ta varsin usein tyyppikohtaisesti. Epäon-
nistumisen tunne tai pelko muistuttavat 
stressireaktiota, jolloin ”pimeämpi puoli” 
meistä uhkaa ottaa vallan. Lohduttavaa 
on, että voimme itse vaikuttaa siihen, 
miten eri tunnetiloihin reagoimme ja 
käyttäydymme. Niistä olemme itse yksin 
vastuussa. Kehitystä tällä puolella kutsu-
taankin terveeksi itsetunnoksi tai vaikka-
pa henkiseksi kasvuksi. 

Omat tavoitteemme lajin parissa tai 
odotuksemme esimerkiksi kentän kun-
toon tai palveluihin liittyen vaikuttavat 
pettymysten voimakkuuteen. Jos ta-
voitteena on ulkoilu, siinä ei tule kos-
kaan pettymystä, mutta jos tavoitteena 
on kilpailuissa menestyminen tai hyvin 
alhaisen tasoituksen saavuttaminen, 
pettymyksiä tulee lähes päivittäin. Mikä 

Terveiset kapteeneilta
Mennyt kesä sujui allekirjoitta-
neelta varsin keveällä golfaami-
sella. Työpaikan vaihto vei aikaa 
ja energiaa yllättävän paljon. 
Uusi, mielenkiintoinen tehtävä 
söi kesälomat ja muut vapaat. 
Naisten kisapäivä kesäkuussa 
kuului niihin harvoihin tapah-
tumiin, joissa olin paikalla. Tuo 
päivä olikin mitä upein; paljon 

iloisia kisaajia ja huippu sää! Tämä tehdään uudestaan tuleva-
na vuonna, alkaahan naisten kisapäivä olla jo Tarinan perinne.

Vaikka kentälle mailojen kanssa en ole ennättänyt omasta 
mielestäni tarpeeksi usein, ne muutamat kerrat jotka pelasin, 
olivat sitäkin hienompia. Kun aika on kortilla, voi pelata ly-
hyemmän kierroksen, sen ennättää hyvin töiden jälkeen.  Vä-
häinen pelaaminen teki ainakin minulle ajatuksen, että nyt vain 
nautitaan, ei kisata itseä eikä muita vastaan. Kun pelaamiseen 
löytyy rentous, tulee myös tulosta. Yllätyin pelin helppoudesta 
ja lyöntien tarkkuudesta. Näin aloittelevalle golfarille tämä oli 
riemullista ja silloin muistui mieleen Pro-Jannen oppi; rentout-

golfin henkistä olemusta koskien on 
sitten oikeaa viisautta? Ainakin se, että 
edellinen lyöntisi meni jo ja seuraava 
tulee vasta, kun siihen itse ryhdyt. Juuri 
näistä syistä golf on kärsivällisyyttämme 
ja nöyrempää elämänasennetta hienosti 
harjaannuttava vihastuttava, ihastuttava 
laji, jota on ilo harrastaa. 

Aki Miettinen
Golfaava idealisti ja 
työyhteisövalmentaja 

ta, rentoutta, rentoutta - silleen hyvä tulee. Mietin myös, että 
todennäköisesti hyvää tekee myös antaa aivojen jalostaa osaa-
mista. Rentous ja tekemisen (pakko)tauottaminen tekivät itse 
asiassa vain hyvää.

Kentän mentyä syksyllä kiinni, kävin siellä lenkkeilemässä. 
Poikkesin tiiboxissa katselemassa maisemia; pelistrategian 
suunnittelu käynnistyi päässä saman tien; kun tuohon avaan, 
siitä on helppo jatkaa, varon tuota bunkkeria ja haa, sitten olen 
greenillä! Eli ei golfkuume näköjään mihinkään häviä, vaikka 
itse asiaan ei joskus paljon ennätäkään. Seuraavaa kesää odo-
tellessa, huolletaan välineitä ja pelaajaa. Lumien haihduttua 
kevätauringossa pois, olemme valmiina uuteen kauteen.

Kiitos jokaiselle kohtaamalleni pelikaverille tästä kaudesta!
-Sari-
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Tätä kirjoittaessani takana on 
pitkä viikonloppu jo perinteek-
si muodostuneelle links-reis-
sulle Irlannin pohjoisiin osiin. 
Olipahan taas spektaakkelimai-
sia golfnäyttämöjä, Rosapenna 
ja Ballyliffin mm. Links-golfissa 
saa tuta pienuutensa pallon ja 
vallitsevien olosuhteiden ym-
päröimänä, ehkä siellä koen 

aidoimmillaan golfiin yhteyden, sen ”mun tavan pelata” gol-
fia. Golfin synnyinseuduilla perinteet ovat edelleen suuressa 
kunniassa ja etiketti näkyvämmin läsnä kuin nuoremmissa 
golfmaissa. Golf on samaan aikaan kovassa murroksessa ja saa 
vaikutteita paljon ympäröivästä maailmasta ja urbaanista elin-

Vaihdetaanko ajatuksia?
Jäsenten palautteet ovat olennainen osa Tarinan kehittämistä. 
Mielipiteiden ja ideoiden vaihto tuottaa usein huippuja lop-
putuloksia. Kiitos teille, jäsenet, että tarjoatte meille lupaavia 
ehdotuksia ja kerrotte myös, jos jokin golfyhteisössämme ei 
natsaa. Usein palautteista löytyy myös aiheita, joista ollaan 
sekä puolesta että vastaan.

Tänäkin kesänä kierrosajat ovat herättäneet keskustelua. Toi-
set pitävät rivakasta pelitahdista, toiset haluaisivat välttää kii-
reen tuntua kentällä. Golfista tekee hienon juuri se, että sitä on 
niin monta tapaa harrastaa, kuin golfareita on. Toisen pelityyliä 
tuskin saat samanlaiseksi kuin omaasi, vaikka siitä joskus huo-
mauttaisitkin. Tarina haluaa toiminnallaan varmistaa, että me 
kaikki golfarit mahdumme samalle kentälle. Tähän on olemas-
sa apukeinoja ja niistä yksi on kierrosten ihanneajat.

Mittasimme satunnaisotannalla Tarinan kierrosnopeuksia 
2019 sesongin vilinässä. Uuden Tarinan kierroskeskiarvo oli 
4:08, Vanhan Tarinan vastaava oli 3:51. Neljän hengen ryhmis-
sä keskiarvot olivat UT 4:11 ja VT 4:07. Tuloksien perusteella 
muotoutui kauden 2020 ihanneaika molemmille kentille: 4:10. 
Ihanneaika antaa mahdollisuuden kaikille nauttia golfista. 
Myöskin heidän, jotka ovat mahdollisesti juuri aloittaneet har-
rastuksen, eivätkä välttämättä vielä pysy nopeimpien tahdis-
sa. Ei varmaankaan ole väliä, vaikka ryhmän edessä olisi tyhjä 
väylä, jos ryhmä pelaa ihanneaikaan? Kysäise ryhmältä voitko 
mennä ohi. 

Kentällä on tavoiteaikakellot, jotka auttavat pelitahdin tun-
temisessa. Myös valvoja varmistaa, että pelaaminen sujuu kaik-
kien kannalta. Jos uskot, että ryhmä pelaa reilusti yli ihanne-

ajan, kilauta valvojalle ja hän tarkistaa tilanteen. Mikäli valvoja 
huomautti ryhmällesi syyttä, kerro sekin meille. Käsittelemme 
kaikki palautteet yhdessä.

Kentän kuntoa koskevat palautteet auttavat meitä päät-
tämään seuraavat investoinnin kohteet ja ovat siksi tärkeitä. 
Palautetta voi antaa monen kanavan kautta, mutta tehokkain 
niistä on seuraava.

1. Jätä kenttää koskeva palaute caddiemasterille tai   
suoraan palvelupäällikölle Reetalle toimistoon. Myös  
nettisivujen palautelomake vie asiasi suoraan toimistoon.

2. Caddiemaster välittää palautteen Reetalle.
3. Reetta kirjaa asian viikkopalaverissa läpikäytäviin asioihin.
4. Palaute käsitellään yhdessä Tarinan hallinnon kanssa  

seuraavassa viikoittaisessa palaverissa, jossa asialle  
et  sitään ratkaisua.

Kulkiessaan tämän polun, kenttää tai muuta koskeva asiasi 
käsitellään joutuisasti.

Yli 2300 jäsenen yhteisöön mahtuu monta näkemystä 
omasta Tarinasta. On tärkeää, että jokainen versio tulee kuul-
luksi, jotta golfkeskustamme voidaan kehittää sellaiseksi, jossa 
kaikki voivat nauttia lajin parissa. Jatketaan siis hymyssä suin 
ajatusten vaihtoa. Kerro meille oma Tarinasi. 

Terveisin,
Tarinagolf

tavasta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että golfyhteisöjen käyt-
täytymisnormit nojaavat edelleen vahvasti golfetikettiin. Se ei 
ole kirosana, vaan sen avulla luodaan golfyhteisöön säännöt, 
joita noudattamalla golfareiden yhteiselolle luodaan toimiva 
perusta. Tarinagolfissa meitä on harvinaisen monta pelaajaa 
kahta kenttää kohden, ja tämä saattaa aiheuttaa toisinaan tör-
mäyskursseja. Vaikka meillä jokaisella on siis oma tapa kokea 
ja pelata golfia, ja siihen halutaan myös kannustaa, tulee kui-
tenkin aina kunnioittaa myös yksilöä ja itse peliä. Suosittelen 
jokaista pelaajaa joskus kokemaan aidon links-klubin hengen.

-Risto-
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Tarinagolf -  kausi 2019
Kuvat: Jäsenet
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Tasoitusjärjestelmämuutos 
Suomi Golf ottaa käyttöön maailmanlaajuisen 
tasoitusjärjestelmän (WHS) helmikuun 19. 2020. Mistä on 
kyse? Tässä ovat järjestelmän peruskäsitteet.

Korjattu reikätulos, nettotuplabogey
Reikäkohtainen maksimitulos, joka lasketaan mukaan pelaajan 
korjattuun bruttotulokseen. Tällä varmistetaan, etteivät yksit-
täiset huonot reiät vaikuta pelaajan tasoitustulokseen liian an-
karasti. Nettotuplabogey lasketaan kaavalla: reiän par + 2 +/- 
kyseisellä reiällä saatavat (+) tai annettavat (-) tasoituslyönnit.

Korjattu bruttotulos
Pelaajan tasoituskierroksella tekemä tulos, jossa on otettu huo-
mioon korjatut reikätulokset, kun pelaaja on ylittänyt yhdellä 
tai useammalla reiällä reikäkohtaisen maksimituloksen tai kun 
kierroksella on pelaamattomia tai kesken jääneitä reikiä.

Tulospoikkeama (Score Differential)
Laskennallinen luku, joka kuvastaa sitä ”tasoitusta”, johon kier-
ros on pelattu. Tulospoikkeaman laskukaava on: (korjattu brut-
totulos – Course Rating) * 113 / Slope Rating

Tasoitus (Handicap Index)
Pelaajan tasoitus, joka on laskettu pelaajan parhaiden tulos-
poikkeamien perusteella.

Tasoitus lasketaan 20 edellisen tasoituskierroksen ajalta 8 
parhaan tulospoikkeaman keskiarvona. Tasoitus voidaan myös 
laskea pienemmästä kierrosmäärästä ja uusille pelaajille riittää 
yksikin kierros. Tasoituskierroksen voi pelata jatkossa perintei-
sen 9 ja 18 reiän lisäksi myös vajaana 10-17 väylän mittaise-
na. Tasoituskierroksella pelataan henkilökohtaista lyöntipeliä, 
vähintään yhden muun pelaajan seurassa ja golfin sääntöjen 
mukaisesti.

Koirat kentällä
Myös rekku tarvitsee liikuntaa, ja mikä sen oivallisempi tapa 
kuin neljän tunnin kävelylenkki pehmeällä nurmella? Koirat 
ovat tervetulleita Tarinagolfiin, kunhan omistajat huomioivat 
muutaman asian:

• Turvallisuus ennen kaikkea. Jos koirasi joutuu vaaratilan-
teeseen kentällä, vastuu on sinun, ei palloa lyöneen pe-
laajan.

• Pidä koirasi kytkettynä.
• Korjaa koirasi jäljet huolellisesti.
• Varmista aina ensin sopiiko peliryhmällesi, että lähdössä 

on koira. Tarinassa otetaan käyttöön kaudella 2020 uusi 
toiminto, jossa koiravaraukset merkitään NexGolfiin. Kun 
teet netin kautta varauksen, soita sen jälkeen caddiemas-
terille, että otat koiran mukaan. Hän merkitsee tämän 
lähdön infoon. Koiravaraus voidaan tehdä vain kokonaan 
tyhjään lähtöön. Näin myös koiraystävät voivat löytää toi-
sensa!

Ukkosella kentällä
Se ainoa pakottava syy keskeyttää peli, ukkonen. Toimi näin, 
jos ukkonen yllättää kesken kierroksen.

• Älä käytä sateenvarjoa.
• Älä mene suojaan puun alle.
• Mikäli kentän toimihenkilöt varoittavat ukkosen vaarasta 

ja näet ukkospilvien lähestyvän kenttäaluetta, täytyy peli 
keskeyttää oma-aloitteisesti ja hakeutua suojaan. Sekä 
caddiemaster että valvoja soittavat ukkostorvea pelin 
keskeyttämisen merkiksi. Ei kannata kuitenkaan turvautua 
ukkostorveen, koska ajanvaraus voi olla suljettu tai valvo-
jan vuoro loppunut. Lisäksi kova tuuli ja sade voivat estää 
torven kuulumisen. On siis hyvä seurata myös itse tilan-
netta.

• Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa 
tapa suojautua keskellä golfkenttää.

• Jätä mailat ja kärryt kentälle, kun hakeudut suojaan. Älä 
koske mailoihin tai metallisiin kärryihin. 

• Vältä korkeita paikkoja.
• Vältä liikkumista vesirajalla.
• Varoita ukkosesta muita pelaajia, mikäli huomaat etteivät 

he reagoi ukkoseen.
• Pysy suojassa, kunnes ukkonen on mennyt kokonaan ohi.

Tietopankki

Kuopio

Teksti: Reetta Sallinen
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Tapaturmat ja onnettomuudet
Joskus sattuu ja tapahtuu. Miten toimit hätätilanteessa golf-
kentällä?
• Yleinen vaaranmerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen 

ääni. Lähin ulkoinen hälytin sijaitsee Tarinaharjun sairaalan 
katolla, josta se kuuluu kentälle hyvin.

• Tilapäisväestönsuojana käytetään KauppaTarinan alaker-
taa. TalviTarinassa ensisuojana toimii lyöntiharjoittelupaik-
ka. 

• Jos kentällä tapahtuu sairaskohtaus tai muu onnetto-
muus, soita 112. Kerro, että kuskit saavat tarvittaessa kar-
tan ajanvarauksesta. Aloittakaa ensiapu tarvittaessa.

• Golfkentällä voi olla haastavaa löytää oikeaan paikkaan 
nopeasti. 112 Suomi -sovellus auttaa paikannuksessa. Saat 
sovelluksesta myös vaaratiedotteet puhelimeesi.

Tarinan nettisivujen ABC
Tarinan nettisivut uudistuivat kauden 2019 aikana. Muutoksia 
tehdään tarvittaessa, palautteiden ja toimivuuden pohjalta. 
Mikä löytyy mistäkin tällä hetkellä? Surfaile ja tutustu sivuihin. 
Puuttuuko jotain? Kerro siitä meille!
• Etusivun ilmoitustaululla löydät ajankohtaiset tiedotteet. 
• Ilmoitustaulun ylimpänä on aina KENTTÄINFO, josta voit 

lukea kentän tapahtumista ja huomioitavista asioista, esi-
merkiksi tapituksista tai remonteista.

• Blogista, joka löytyy etusivun oikeasta yläkulmasta, voit 
lukea mitä Tarinassa tapahtuu ja mitä tarinalaisille kuuluu.

• Kilpailujen tuloksiin pääset ilmoitustaulun vieressä oleval-
la painikkeella.

• Paikallissäännöt löytyvät etusivun yläreunan valikosta, 
kohdasta KENTÄT.

• Kilpailuohje ja -määräykset löytyvät samasta valikosta, 
kohdasta TAPAHTUMAT.

• Jäseneduista voit lukea vasemman laidan INFO-valikosta.
• Haluatko jättää palautetta? Palautelomakkeen löydät  

INFO-valikosta.

H E R K K U P A TA

AlbatrossiAlbatrossi
m a k a s i i n i r a v i n t o l am a k a s i i n i r a v i n t o l a
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Golf on niin monimuotoinen laji, että 
sille on pakostakin täytynyt laatia erittäin 
yksityiskohtaiset ja joskus hieman vai-
keaselkoisetkin säännöt. Ja missä sääntö 
siellä tulkinnat, missä tulkinnat siellä hel-
posti mielipaha.

Lajia ja pelaamista yleisesti koskevien 
sääntöjen lisäksi usealla kentällä on pai-
kallissääntöjä. Näin myös Tarinassa. Ker-
taamme ne tässä saatesanoin. Vaikka 
ainakin kaikki tarinalaisethan nämä jo 
ennestäänkin tuntevat. Vai kuinka?

• Vapautuminen epänormaaleista 
kenttäolosuhteista

Kentän oleelliset osat
Kentällä olevat sillat ovat kentän oleelli-
sia osia. Myös kuorike, sahanpuru ja hake 
ovat kentän oleellisia osia. Ei vapautusta.

Selitys: Mikäli pallosi on siis vaikkapa 
sillalla tai hakkeessa, on peliä jatkettava 
juuri siltä kohtaa, mikäli haluat välttää 
rangaistukselta. Sama koskee tilannetta, 
jossa joudut seisomaan em. osalla kent-
tää.

Sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiin-
teitä haittoja, joista saa halutessaan va-
pautua.

Selitys: Huomaathan sanamuodon: 
“saa halutessaan vapautua”. Soralta ja se-
peliltä saat siis pudottaa pallon normaa-
lin droppaussäännön mukaan, mutta 
pakko näin ei ole tehdä. Halutessasi saat 
jatkaa peliä siitä mihin pallosi on pääty-
nyt. Vapautuminen ilman rangaistusta 
koskee myös tilannetta, jossa joutuisit 
lyömään soralla tai sepelillä osittainkin 
seisten.

Kunnostettavat alueet
Sepelisalaojat (pystysalaojat) ovat kun-
nostettavaa aluetta. Vapautuminen il-
man rangaistusta.

Selitys: Mikäli pallosi on salaojan “pääl-

Muutama kina vähemmän, kun kerrataan

lä” tai joutuisit jatkamaan peliäsi salaojan 
päällä seisten, saat dropata pallosi ilman 
rangaistusta. Nämä on helppo havaita 
väylillä kulkevina sepelipolkuina.

Suojeltavat puut ja muurahaiskeot
Oranssein paaluin merkityt katajat ja tu-
kipuin tuetut tai oranssein nauhoin mer-
kityt istutetut puut sekä muurahaiskeot 
ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen 
ilman rangaistusta.

Selitys: Tämä on varmaan yksi eniten 
Tarinassa tulkintaerimielisyyksiä aiheut-
tavista paikallissäännöistä. Jos pallosi on 
päätynyt sellaiseen paikkaan, että seu-
raava lyöntisi saattaisi aiheuttaa vaurioi-
tumisvaaran oranssilla merkityille puille 
tai muurahaiskeoille (esim. VT 11), saat 
dropata pallosi ilman rangaistusta. Pal-
lon ei siis tarvitse olla puussa tai keossa 
kiinni. Riittää jos lyöntiasentoa ottaes-
sasi/swingiä tehdessäsi mahdollisesti 
vahingoittaisit säännössä mainittuja 
kohteita. Tällöin saat dropata pallosi niin, 
että pystyt lyömään esteettä ja ilman 
selkeää vaaraa siitä, että vahingoittaisit 
mailallasi oranssilla merkittyjä kohteita.

Kastelulaitteiden kannet
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä 
haittoja. Pallon ollessa viheriön ulko-
puolella, mutta ei kuitenkaan esteessä 
ja enintään kahden mailanmitan päässä 
mainitusta haitasta ja haitta on enintään 
kahden mailanmitan päässä pelattavan 
viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilin-
jalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja 
vapautua haitasta seuraavasti: pallon 
saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähim-
pään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, 
mutta ei lähemmäksi reikää eikä estee-
seen tai viheriölle.

Selitys: Vihdoinkin kunnon golfjargo-
nia, joten sama suomeksi. Kastelulaittei-
den kannen päältä - tai sen välittömästä 

läheisyydestä mikäli tämä haittaa lyöntiä 
- ei tietenkään tarvitse pelata. Sama kos-
kee, jos joutuisit lyömään kannen päällä 
osittainkin seisten. Ja tämä sääntö kos-
kee koko pelialuetta.

Mutta sitten tuo griinin ympäristö. Täs-
sä on selkeä marssijärjestys: 

1.  Jos kastelulaitteen kansi on yli kaksi 
mailan mittaa griinin reunasta, niin 
pallo on pelattava juuri siltä paikalta 
missä se on, vaikka kansi sattuisikin 
suoraan pelilinjallesi (jos pallo on 
kannen päällä, niin silloin toimitaan 
kuten missä tahansa pelialueella). Eli 
jos epäilet, että saat vapaan dropin, 
niin mittaa ensin kannen ja griinin 
välinen etäisyys.

2.  Jos kastelulaitteen kannen ja griinin 
välinen matka on alle kaksi mailan 
mittaa ja pallosi on pelattavissa nor-
maalisti (ei siis bunkkerissa tai vesi-
esteessä) ja pelilinjalla olevaan sa-
dettajan kannen ja pallosi välimatka 
on alle kaksi mailan mittaa, niin voit 
toimia tämän paikallissäännön mu-
kaan ja nostaa pallon, puhdistaa 
sen ja dropata - ei asettaa - niin, 
ettei kansi jää pallosi ja haluamasi 
pelilinjan väliin. Mutta tätä sääntöä 
voit soveltaa vain silloin, kun kaikki 
em. kriteerit täyttyvät. Esim. siinä ta-
pauksessa, että kansi on pelilinjallasi 
alle kahden mailan mitan päässä 
griinin reunasta, mutta pallosi on yli 
kahden mailan mitan päässä kan-
nesta, sääntö ei ole sovellettavissa.

Sähköjohdot kentällä
Mikäli pallo osuu kentällä olevaan säh-
köjohtoon, on pelaajan uusittava lyön-
tinsä rangaistuksetta. Ellei pallo ole viivy-
tyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata 
toisella.

Selitys: Joskushan käy niin, että sähkö-

PAIKALLISSÄÄNNÖT

Teksti: Pekka Laasonen
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johtoon osunut pallo päätyy erittäinkin 
hyvään kohtaan kentällä ja olisit valmis 
jatkamaan peliä osumasta huolimatta. 
Vaan ei käy; sähköjohtoon osunut lyönti 
on uusittava AINA. Droppaa siis pallosi 
mahdollisimman lähelle alkuperäisen 
lyönnin paikkaa ja lyö uudestaan, ilman 
rangaistusta. Droppaamiseen kannattaa 
käyttää lähes poikkeuksetta varapalloa, 
sillä useimmissa tapauksissa alkuperäi-
sen pallon noutaminen ja paluu lyönti-
paikalle hidastavat peliä melkoisesti.

Uuden Tarinan 1. reikä
Uuden Tarinan 1. reiän väylällä oleva lato 
on kiinteä haitta. Vapautuminen ilman 
rangaistusta.

Selitys: Jos siis lyöt pallosi vaikkapa 
ladon seinään kiinni, tai muuten niin 
lähelle latoa, ettei pelin jatkaminen ole 
mahdollista, saat dropata säännöissä 
määritellyn ohjeen mukaan pallosi ilman 
rangaistusta ja jatkaa peliäsi.

Jos pallo osuu Uuden Tarinan 1-väylää 
pelattaessa oransseilla paaluilla merkit-
tyyn pylväsrakennelmaan tai sen osaan, 
lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusit-
tava lyönti rangaistuksetta. Pelaajan tu-
lee pelata pallo mahdollisimman läheltä 
edellisen lyönnin paikkaa.

Selitys: Tässä siis sama periaate kuin 
sähkölankaan osuessa. Lyönti on aina 
uusittava mahdollisimman läheltä alku-
peräistä lyöntipaikkaa.

Uuden Tarinan 12. reikä  
Uuden Tarinan 12. reiän out-raja (valkea 
paalutus) koskee vain reikää 12. Pelat-
taessa Uuden Tarinan reikää 13, ovat 
reiän 12 valkoiset, ulkorajaa osoittavat, 
paalut kiinteitä haittoja. Paalujen reiän 
13 puoleinen sivu on musta. Paalujen 
poistaminen on kielletty. Vapautuminen 
ilman rangaistusta.

Selitys: Tässä mennään paalujen värien  
määrittämällä tavalla. Väylää 12 pelat-
taessa valkoinen puoli väylälle päin ja 
pelisuuntaan oikella OB (out of bounds). 
Väylää 13 pelatessa musta puoli väyläl-
le päin, eikä rangaistusta, vaikka lyönti 
karkaisi oikealle paalujen taakse. Mikäli 
näin jostain syystä tapahtuu, niin muis-
tathan huutaa foren, sillä edellisellä väy-

lällä saattaa olla pelaajia. Jos pallo päätyy 
kummalla tahansa väylällä lyödessä niin, 
että paalu haittaa lyöntiä, vapautuu tästä 
ilman rangaistusta.

Vanhan Tarinan 18. reikä
Viheriön ja estealueen (vesi) välissä oleva 
hiekka on pelialuetta (ei ole hiekkaeste).

Selitys: Tämän hiekkakaistaleen ero 
bunkkeriin on sääntöjen näkökulmasta 
lähinnä se, että saat koskettaa mailallasi 
alustaa ennen lyöntiä ilman rangaistus-
ta. Kaistale veden ja viheriön välissä on 
ns. waste-alue.

Jos pallo on Vanha Tarinan 18. reiän 
estealueen (vesi) edessä olevalla, valkoi-
sella maalilla rajatulla alueella, saa pal-
lon rangaistuksetta nostaa, puhdistaa ja 
asettaa enintään 15 cm päähän merkis-
tä, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. En-
nen pallon nostamista tulee se merkitä. 
Pelaaja voi siirtää pallonsa vain kerran. 
Kun pallo on asetettu, on se pelissä.

Selitys: Tälle valkoisella rajatulle alueel-
le päädyttyäsi pallon saa mahdollisen 
puhdistamisen jälkeen asettaa droppaa-
misen sijaan. Tässäkin tapauksessa voit 
toki myös pelata pallon ilman nostoa ja 
puhdistamista, jos haluat.

Pudottamisalue Vanhan Tarinan 
reiällä 18
Pallon ollessa viheriön ja väylän väli-
sellä estealueella (ei koske valkoisen 
ja keltaisen tiiauspaikan edessä olevaa 
este aluetta) tai kun tiedetään tai on käy-
tännössä varmaa, että pallo, jota ei ole 
löydetty, on ko. estealueella, on pelaajal-
la yhden lyönnin rangaistuksella käytös-
sään seuraavat vaihtoehdot:

• Vapautua Säännön 17.1 mukai-
sesti, tai

• Ylimääräisenä vaihtoehtona pu-
dottaa alkuperäinen tai muu pallo 
pudottamisalueelle, joka on mer-
kitty DZ merkein. Pudottamisalue 
on vapautumisalue Säännön 14.3 
mukaisesti.

Selitys: Jos pallosi päätyy väylän ja vi-
heriön väliseen vesiesteeseen, voit pela-
ta seuraavan lyönnin joko vesiesteen ta-

kaa, oletetusta esteeseenmenokohdasta 
suoraan lipun linjassa haluamastasi mat-
kasta, tai dropata pallosi klubiraken-
nuksen kulmalla olevalle pudottamis-
alueelle eli drop zonelle ja jatkaa sieltä. 
Molemmissa tapauksissa tästä seuraa 
yhden lyönnin rangaistus.

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen 
pallonsa estealueella (ei koske 
valkoisen ja keltaisen tiiauspaikan 
edessä olevaa estealuetta), pelaaja 
voi pelata varapallon Säännön 
18.3 mukaisesti, jota on muokattu 
seuraavasti:

• Pelatessaan varapalloa pelaaja voi 
käyttää lyönti ja lyöntimatka -va-
pautusta (ks. Sääntö 17 .1d (1)), 
linjassa taaksepäin -vapautusta 
(ks. Sääntö 17 .1d (2)) tai käyttää 
DZ-merkein merkittyä pudotta-
misaluetta.

• Pelaajan pelattua tämän säännön 
mukaisesti varapallon, ei hän voi 
enää käyttää muita Säännön 17.1 
mukaisia vaihtoehtoja suhteessa 
alkuperäiseen palloon.

Päätettäessä milloin varapallosta tulee  
pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se  
pitää tai voidaan hylätä, Säännöt 18.3c 
(2) ja 18.3c (3) ovat voimassa, paitsi 
että kun alkuperäinen pallo löytyy este-
alueelta kolmen minuutin etsinnän aika-
na, pelaaja voi valita joko:

• Pelaamisen jatkamisen alkuperäi-
sellä estealueella olevalla pallolla, 
jolloin varapalloa ei saa enää pe-
lata, tai

• Pelaamisen jatkamisen varapallol-
la, jolloin alkuperäistä palloa ei saa 
pelata

• Pelaamisen jatkamisen DZ alueel-
ta, mikäli varapalloa ei pelattu

Kun alkuperäistä palloa ei löydy kol-
men minuutin etsinnän aikana, tai tie-
detään, tai on käytännössä varmaa, että 
pallo on estealueella, varapallosta tulee 
pelissä oleva pallo.

Selitys: Lähtökohtaisesti varapallo kan-
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nattaa pelata aina, mikäli ei ole varma 
onko alkuperäinen pallo pelissä. Näin 
säästyy turhalta palaamiselta alkuperäi-
sen pallon lyöntipaikalle, mikäli sitä ei 
löydy. On tärkeää ilmoittaa ennen lyön-
tiä, pelaako varapallon. Mikäli näin ei tee, 
tulee varapallosta automaattisesti peli-
pallo, vaikka alkuperäinen pallo löytyisi-
kin. Kun ilmoitat etukäteen, että pelaat 
varapallon, niin alkuperäisen pallon löy-
tyessä määräajassa varapallo nostetaan 
taskuun ja jatkat alkuperäisellä joko sen 
löytöpaikasta tai droppaamalla sen yh-
dellä rangaistuslyönnillä esteen taakse 
tai pudotusalueelle.

Mittamerkit kentällä
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. 
Merkin poistaminen on kielletty. Vapau-
tuminen haitasta ilman rangaistusta.

Selitys: Jos mittamerkki haittaa lyönti-
asennon ottamista tai mailan heilautus-
ta, saat dropata pallon normaalien sään-
töjen sallimalla tavalla. Sen sijaan, jos 
merkki on ainoastaan oletetulla pallon 
lentoradalla, mutta ei haittaa svingiä, va-
pautusta ei tule. Tolppien poisto lyönnin 
ajaksi on siis kielletty.

KENTÄN MERKINNÄT 

• Pelialueen raja – Valkea paalu
• Estealue, vesieste – Keltainen 

paalu
• Estealue, sivuvesieste – Punainen 

paalu
• Suojelukohde – Oranssi paalu
• Kunnostettava alue – Sininen 

paalu tai valkea viiva maassa
• Kunnostettava alue, pelaaminen 

kielletty – Sinivalkea paalu

Alueen rajan päättyminen merkitään 
mustapäisellä paalulla. Raja jatkuu 90 as-
teen kulmassa paalusta poispäin kyseis-
tä reikää pelattaessa.

Rangaistukset paikallissäännön rikko-
misesta:

• Reikäpeli: reiän menetys
• Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

Selitys: Erityisesti eriväristen vesiestei-

den kohdalla tulee usein tulkintaerimie-
lisyyksiä siitä, mihin pallon saa pudottaa. 
Sivuvesiesteeseen (punaiset tolpat) ja 
vesiesteeseen (keltaiset tolpat) pääty-
neen pallon droppaamissäänöissä on 
selkeät erot ja ne jokaisen pelaajan kan-
nattaa kerrata ennen seuraavan kauden 
alkua. Mikäli lyönti päätyy pelialueen ul-
kopuolelle (out of bounds), on Tarinassa 
lyönti uusittava samasta paikasta, josta 
em. lyönti tehtiin. Muutamalla maamme 
kentällä noudatetaan paikallissääntöä, 
että “outtiin” menneen lyönnin jälkeen 
peliä voi jatkaa oletetusta ulosmenokoh-
dasta kahdella rangaistuksella, mutta Ta-
rinassa tällaista sääntöä ei ole.

Siirtosääntö (Talvisääntö)
Tämän paikallissäännön voimassaolos-
ta kerrotaan pelaajille tapauskohtaisesti 
erikseen, eikä niitä voi yhdistää muihin 
paikallissääntöihin.

Kun pallo on missä tahansa pelialu-
een lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa 
rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. 
Ennen pallon nostamista sen paikka on 
merkittävä. Nostettu pallo on asettava 
enintään 15 cm päähän alkuperäisestä 
sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähem-
mäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain ker-
ran. Kun se on asetettu, on se pelissä. Jos 
asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt 
pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa 
rangaistusta. Pallo pelataan uudelta pai-
kaltaan, ellei jokin muu sääntö määrää 
toisin.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa 
ennen sen nostamista, saa hän lyönnin 
rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa 
muulla tavoin, esimerkiksi mailan lavalla, 
saa hän lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus paikallissäännön rikkomi-
sesta:

• Reikäpeli: Reiän menetys
• Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Selitys: Siirtosääntö on voimassa siis 
vain lyhyeksi leikatuilla alueilla ja useim-
miten pelikauden molemmissa päissä, 
kun kentän kunto on sääolosuhteista 

johtuen normaalia heikompi. Siirtosään-
töä käytettäessä on tärkeintä muistaa 
merkitä pallon paikka vaikkapa tiitikulla 
ennen nostoa. 15 senttimetrin sääntö 
palloa takaisin asetettaessa - ei siis tar-
vitse dropata, vaikka kuka muuta väit-
täisi - ei ole aivan kiveen hakattu; mikäli 
kentän kunto on erityisen heikko mer-
kityn pallon välittömässä läheisyydessä, 
voi pallon asettaa myös tuota ohjemat-
kaa kauemmaksi. Tämä säästää usein 
kenttää ja sen heikkokuntoisia osia ja 
nopeuttaa pelialueen toipumista. Tästä 
säännöstä poikkeavasta asetuskohdasta 
on aina hyvä kysyä lupa pelikavereilta, 
niin säästyy turhalta kinalta.

Säännöt ovat oleellinen osa golfia ja 
niiden puitteissa pelataan. Tilanteesta 
riippuen ryhmä voi toki päättää yhdes-
sä, kuinka säntillisesti sääntöjä noudate-
taan, jos kyseessä on vaikkapa leppoisa 
höntsäilykierros. Kilpailuissa ja tasoitus-
kierroksilla sääntöjä on noudatettava il-
man poikkeuksia.

Ei siis tehdä säännöistä mörköä, vaan 
pelaamista selkeyttävä ja kaikille tasa-
puolinen apuri, joita noudattaen saam-
me nauttia tästä upeasta lajista. Mikäli et 
ole varma kuinka sääntö, yleinen tai pai-
kallinen, pelaamistasi määrittää, niin aina 
kannattaa kysyä vaikkapa pelikaverilta 
tai caddiemasterilta. Eikä tuo sääntökir-
jan selailu pahaa tee meille kenellekään, 
vaikka pelivuosia olisi takana enemmän-
kin.



 TARINAGOLFARI 2019    25

TOIMIKUNTIEN ASIAT 

Tarinan aktiivisten toimikuntien  
edustajien kertomuksista huokuu  
iloinen tekemisen meininki! 

Perhetoimikunnasta vastaavan Heikki 
Savolaisen koko perhe pelaa golffia.
Perhetoimikunnan toiminta on aloitettu vuoden 2019 alussa/
keväällä. Heikin perheeseen kuuluu avopuoliso Minna sekä 
pojat Miika 9-v ja Peetu 7-v. Heikki itse aloitti golfin vuonna 
1999 ja pelasi pari ensimmäistä vuotta Espoo Ringside Golf:s-
sa. Vuonna 2001 Heikki liittyi jäseneksi Keimola Golf:iin, jossa 
oli mukana myös junioritoiminnassa. Kuopioon takaisin muut-
tamisen myötä vuonna 2014 Heikki liittyi Tarinagolfin jäse- 
neksi.

Perhetoimikunnan ensimmäiseen vuoteen mahtuu 
ideoimisen lisäksi myös tekemistä
Heikki kertoo, että toimikunnan tavoitteena on luoda koko 
perheelle mahdollisuus harrastaa golfia myös ns. ruuhkavuosi-
na, kun lapset ovat vielä pieniä. ”Usein kuulee puhuttavan, että 
aloitan golfin peluun, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa. 
Tai vastaavasti jotkut vanhemmista saattavat miettiä, voivatko 
ottaa lapsensa mukaan golf-klubille. Mitä jos saan paheksuvia 
katseita, kun lapseni ei todennäköisesti jaksa kauaa olla yhdes-
sä paikassa ja vieläpä hiljaa.” pohtii Heikki. ”Viime kesänä huo-
masin ilokseni, että lähes aina harkka-alueella oli muutamia 
pikkuisia vanhempiensa mukana sekä aloittelevia junnugolf-
fareita”, iloitsee Heikki.

Perhetoimikunnan kulunut kausi ja tulevaisuuden 
näkymät
Perhetoimikunnassa on tällä hetkellä aktiivisesti mukana muu-
tama perhe Heikin perheen lisäksi ja ensi kaudelle toivotaan 
mukaan uusia perheitä.

Toimikunnan suunnitelmissa on lasten leikkialue (josta löy-
tyisi hiekkalaatikko ja leluja) ison puttialueen läheisyyteen per-
heen pienimpiä varten. Putti- ja lähipelialueelta on näköyhteys 
leikkipaikkaan, jonka avulla pyritään madaltamaan vanhem-
pien kynnystä tulla Tarinaan. 

Toimikunnan tavoitteena on myös tutustuttaa golfaavia per-
heitä toisiinsa ja järjestää yhteisiä tapaamisia. Ollaanpa ideoi-
tu myös lastenhoitoringistä, jolloin osalla vanhemmista olisi 
mahdollisuus mennä pelaamaan esimerkiksi puolikas kierros 
tiettyinä ajankohtina.  Lastenhoitoringin lisäksi suunnitelmissa 
on, että voitaisiin aika ajoin hyödyntää ehkä myös lastenhoito-
palveluita Ikea-tyyppisellä konseptilla. Tähän liittyen leikkialue 
olisi tärkeä osa perhelähtöistä golfkulttuuria. 

Aktiivisesti perhetoiminnassa mukana oleville pyritään jat-

Teksti: toimikuntalaiset, Hanna Eskel-Mäkelä
Kuvat: asianomaiset

Tarinassa toimii useita eri toimikuntia, joiden toiminta on jatkunut ja pysynyt aktiivisena ja iloisena tuoden 
mukanaan yhteisen harrastuksen pariin lisää mukavaa puuhaa ja yhteisen tekemisen meininkiä. Tämän 
vuoden Tarinagolfari lehteen toimikuntien edustajilta kysyttiin mm. miten kauan olet pelannut golfia, mis-
sä olet pelaamisen aloittanut ja miksi käyt Tarinassa? Lisäksi jokainen toimikunnan edustaja kertoi oman 
toimikuntansa tapahtumista tämän vuoden aikana. Lue alta mitä toimikunnissa tapahtuu ja kuka asioista 
vastaa yhdessä toimikuntien jäsenten kanssa. 
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kossa tarjoamaan tukea myös esimerkiksi golf-autojen vuok-
raamisessa. Heikki kertoo, että hänen omat lapsensa eivät 
jaksa vielä pelata koko kierrosta, joten he ovat muutaman 
kerran vuokranneet auton kierrokselle sekä ottaneet paljon 
herkkuja mukaan. ”Siten olemme puolisoni kanssa saaneet pe-
lata koko kierroksen yhdessä ja pojatkin ovat päässeet kentälle 
aika-ajoin”, vinkkaa Heikki toisia vanhempia ja lisää ”Itse pelaa-
misen lisäksi suurinta hauskuutta lapsilla on ollut yrittää juosta 
nopeammin kuin golf-auto.”

Perhetoimikunta on myös oiva paikka tutustua Tarinan ju-
nioritoimintaan ja löytää junnuille pelikavereita muutamalle 
väylälle. Jos kentälle lähtijöitä on useampia, on ollut puhetta, 
että perheet voisivat yhteisesti varata useamman peräkkäisen 
lähdön. Silloin pikkupelaajat saisivat edetä rauhassa väylillä. 

Siilinjärven kunnan järjestämä perheliikuntapäivä 
yllätti osallistujamäärällään positiivisesti
Kesän 2019 kohokohta oli ehdottomasti 8. syyskuuta Siilinjär-
ven kunnan järjestämä perheliikuntapäivä. Paikalle saapuneet 
parikymmentä innokasta perhettä yllättivät osallistujamääräl-
lään järjestäjät täysin ja päivästä tuli riemukkaan onnistunut. 

Vastaavan tyyppinen tapahtuma järjestetään mahdollisesti 
leikkipaikan avajaisten yhteydessä ensi keväänä. Tapahtumaa 
suunnitellaan yhteistyössä Tarinan golfopettajien ja junnuval-
mentajien kanssa. Jos olet kiinnostunut, tervetuloa mukaan 
ideoimaan tai ainakin osallistumaan koko perheellä. Heikin 
sanoin tervetuloa herkuttelemaan ja osallistumaan: ”Meidän 
junnut ovat myös jo päättäneet avajaisten menuun, joten her-
kullisia mokkapaloja tulee olemaan varmasti tarjolla”.

Jouni Puranen, kilpailu- ja tasoitus-
toimikunnan pj. kertoo toimikunnan 
järjestäneen huikeat 28 kilpailua kauden 
aikana yritysten järjestämissä kilpailuissa 
auttamisen lisäksi 
Jouni on pelannut golfia vuodesta 1987 alkaen. Aluksi vä-
hemmän, mutta viimeiset parikymmentä vuotta hyvinkin 
aktiivisesti (= yli 100 kierrosta kaudessa). Alkuvaiheessa Jou-
ni ei kilpaillut lainkaan, koska ajatteli kilpailun olevan niiden 
”parempien” puuhaa. Hyvä ystävä harrastuksen alkuvaiheiden 
ajoilta sai kuitenkin houkuteltua Jounin ensimmäiseen kisaan 
ja sen jälkeen onkin kisoja riittänyt 10-20 kertaa kesässä ja näi-
den lisäksi seuramestiksiä. Jouni kertoo, että kisat ovat tapah-
tumina mukavia yhteisiä hetkiä.

Kilpailutoimikunnan vilkas kausi
Kilpailutoimikunta järjesti kauden aikana 28 kilpailua. Tämän 
lisäksi yritykset järjestivät 27 erikokoista kilpailua, joihin toimi-
kunta tarvittaessa järjesti kilpailunjohtajan/tuomarin. Kilpailut, 
joissa oli yhteistyökumppani, kiinnostivat jäseniä, koska palkin-
not näissä kilpailuissa olivat houkuttelevat. Myös senioriviikko-
kilpailut saivat jäsenet hyvin mukaan. Sen sijaan Ry:n järjes-
tämät kilpailut, joissa ei ollut yhteistyökumppania/sponsoria, 
kaipaisivat yhteistyökumppaneita jatkossa lisää jotta myös 
osallistujamäärät nousisivat.

Tapahtumat kruunasivat kauden
Myös kilpailu- ja tasoitustoimikunta järjestää erilaisia mu-
kaansatempaavia tapahtumia aktiivisesti. Tämän kauden ta-
pahtumia olivat muun muassa: Naisten sunnuntai, Juhannus 
-Scramble, Herkkupadan kilpailu (tänä vuonna erityisesti Euro-
jackpot -voiton myötä) sekä seuramestaruuskilpailut.
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Seppo Kantosalon, senioritoimikunnan 
puheenjohtajan tavoitteena kävellä 
maapallon ympäri golfkentällä
Seppo on aloittanut hienoksi kuvailemansa harrastuksensa, 
golfin vuonna 1991. Seppo kertoo pelaavansa vuosittain noin 
100 golfkierrosta eli matkaa golfkentällä kertyy vuosittain noin 
1000 kilometriä. Sepon tavoitteena onkin kävellä noin maapal-
lon ympäryksen verran golfkentällä. Seppo kilpailee paljon ja 
toimikin aikaisemmin useita vuosia kilpailu- ja tasoitustoimi-
kunnan vetäjänä. Joten toimikuntien veto on Sepolle tuttua 
puuhaa. 

Sepon mielestä Tarinagolf on yksi Suomen upeimmista ken-
tistä, sekä hänelle lähin myös sijaintinsa puolesta. Tarinan ilma-
piiriä ei suotta kehuta. Seppo tiivistääkin tunnelman: ”On se 
aina keväällä talven jälkeen mahtavaa tulla taas golfystävien 
joukkoon. Olo on kuin laulussa sanotaan: On ihmeen hyvä ko-
tiin tulla taas”.

Golfiin Seppo kertoo saaneensa ensikosketuksen Thaimaan 
Pattayalla: ”Oli se heti sellainen puraisu, että tiesin välittömästi, 
että nyt viedään eikä vikistä.” Joku on sanonut, että eihän tuo 
sinulla ole enää mikään harrastus vaan sairaus. 

Golf kohottaa kuntoa hyvässä seurassa
Suomessa 50 vuotta täyttäneet nais- ja miesgolfaajat ovat 
senioreja sen vuoden alusta lukien, jona saavuttavat edellä 
mainitun iän. Senioritoimikunnan tavoitteena on aktivoida 
yhä useampi seniori mukaan toimintaan. Seppo kertoo, että 
toimikunnan erityistavoitteena on innostaa myös naapurit 
ja tuttavat ym. hienon kuntoa kohottavan golfharrastuksen 
pariin. Senioreiden viestintäkanavina ovat Tarinagolfin netti-
sivut (senioriosasto) ja ajankohtaistiedotteet, sekä sähköposti 
ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli tulee jatkossa 
kasvamaan. Tarinan senioritoimikunta järjestää mielenkiintoi-

sia tapahtumia, kilpailuja ja pelimatkoja. Tarinan seniorit ovat 
mukana avustamassa kilpailuissa, forecadeinä, starttereina, ke-
vättalkoissa ja uusien pelaajien kummikierroksilla.

Tarinan seniorit maailmalla, tapahtumissa ja 
aktiivisena kilpailemassa
Kesäkauden avausmatka tehtiin 6.-9.5.2019 Pärnuun ja Saa-
renmaalle 40 seniorin voimin. Seppo kertoi, että reissu oli on-
nistunut ja mukavaa oli! ”Myöhäissyksyllä pelikautta jatkettiin 
26 innokkaan golfarin voimin Espanjassa Almerian auringon 
alla jossa aurinko paistoi, hymy oli herkässä ja peli kulki”, kertoo 
Seppo. 

Senioreiden kilpailutoiminta oli tavanomaisen vilkasta! Se-
nioriviikkokilpailut kilpailtiin sarjoissa M50-M60-M70 ja N50-
N60-N70 kuutena tiistaina. Aluetour -kilpailuista osallistuttiin 
Alue 6 Itä-Suomi kisoihin. Tarinan senioreiden mestaruuskilpai-
lut ratkottiin elokuun alussa ja ehdittiin syksyn mittaan pelata 
vielä Kartanogolffissa ja Tahkollakin. Kauden päättäjäiskilpailu 
ja palkintojen jako oli 19.9.2019 ja tuollakin osallistujia oli täy-
det 50 senioria. Kilpailujen lisäksi osallistuttiin vielä ”Seniorit 
kesäyössä” pari-Scramble 13.6.2019  -tapahtumaan ja se oli 
mukava tapahtuma suviyössä.

Naistoimikunnan puheenjohtaja Oili 
Mönkkönen kertoo löytäneensä golfista 
harrastuksen, johon oli helppo hurahtaa 
Oili on aloittanut golfin vuonna 2015 ja pitää itseään tuoree-
na lajin harrastajana. Hänen Golfaava ystävänsä Marjo-Kaisa 
houkutteli Oilin Tarinaan greencard-kurssille. Ystävä selvästikin 
tunsi Oilin hyvin – sillä Oili kertoo löytäneensä viimeinkin lii-
kuntaharrastuksen, johon hurahti täysin. ”Joka kerran Tarinasta 
lähtiessäni lasken päiviä, milloin pääsen taas takaisin kentälle”, 
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västä ikimuistoisen. 

Naistoimikunnan toimintaan voivat osallistua kaikki 
Tarinan naiset ja vapaaehtoisia käsiä ei ole koskaan 
liikaa
Naistoimikunnan tavoitteena on järjestää Tarinan naisille ta-
pahtumia, joihin kaikilla, mutta etenkin uusilla golfareilla, olisi 
matala kynnys osallistua, löytää uusia pelikavereita sekä tutus-
tua samalla golfin kilpailukäytäntöihin ja erilaisiin pelimuotoi-
hin. Tärkeintä tapahtumissamme on railakas ja rento fiilis, ken-
tällä saa olla hauskaa!

”Tänä kesänä elokuussa ollut leikkimielinen kolmen mailan 
iltakisa ehkä miellettiin haastavaksi, koska se jäi osallistujamää-
rältään pieneksi. Sen tilalle mietitään ensi kesänä jotakin uutta, 
laittakaapa naistoimikunnalle toiveita ja ehdotuksia”, summaa 
Oili.

Vapaaehtoisia auttavia käsiä ei ole koskaan liikaa ja Oili 
toivoisi, että Tarinan naisten keskuuteen saataisiin vieläkin 
vahvempi yhdessä tekemisen meininki. Jos pelaat Tarinas-
sa ja sinusta tuntuu, että voisit joskus tarjota tapatumiemme 
järjestämiseen auttavan käsiparin tai uusia ideoita, ilmianna 
itsesi naistoimikunnalle! Olisitko esimerkiksi valmis joskus läh-
temään kummikierrokselle uudelle pelaajalle, kirjoittamaan 
blogin jostakin tapahtumastamme, auttamaan tutustumis-
tapahtumassa puttigriinillä tai olisiko sinulla tiedossa, vaikka 
mahdollinen uusi yhteistyökumppani, joka voisi tukea Naisten 
Sunnuntain -kisaamme, lahjoittamalla palkintoja.

TOIMIKUNTIEN ASIAT

tunnelmoi Oili.  
Tarinassa Oilin mielestä parasta on rento ja ystävällinen il-

mapiiri, jonka tekevät niin henkilökunta, yrittäjät kuin toiset 
pelaajatkin. ”Aloittaessani pelaamisen minulla ei ollut ystävä-
ni lisäksi muita tuttuja pelikavereita, joten tungin itseni usein 
aivan tuntemattomien pelaajien lähtöihin ja aina olen saanut 
ystävällisen, kannustavan vastaanoton ja kivan pelikokemuk-
sen”, summaa Oili. 

Naistoimikunnan aktiiviseen kauteen mahtui uusia 
sääntöjä, kisoja ja hyvää seuraa 
Tarinan naisten golfkausi käynnistettiin 11. huhtikuuta Kyl-
pylähotelli Rauhalahdessa pidetyllä avajaistapahtumalla, joka 
tänä vuonna houkutteli paikalle yli sata naisgolffaria. Tilaisuu-
dessa keskityttiin tuoreisiin golfin sääntömuutoksiin ja lisäksi 
puheenvuoroja oli useilla yhteistyökumppaneillamme. Uusiin 
sääntöihin perehdyttiin myös käytännön esimerkkien avul-
la 14.6., Vanhan Tarinan kentällä, kapteeni-Riston vetämässä 
sääntökävelyssä. 

Kesäkuussa kansallisen golfviikon päätteeksi 16.6. vietet-
tiin kesän päätapahtuma ”Naisten Lucky Sunday with Daily 
Sports”. Silloin Uuden Tarinan kentällä 75 naista kisasi rennol-
la otteella, tutustui uusiin pelikavereihin ja ennen kaikkea piti 
hauskaa. Heinäkuussa oli vuorossa kahden kierroksen päivä, 
jolloin 19 urheaa naista pelasi helteisessä säässä molemmat 
Tarinan kentät. Kierrosten välillä nautittiin klubiravintolassa 
herkullinen voimat palauttava lounas. Elokuussa 9.8. pelattiin 
kolmen mailan iltakisa, johon osallistujilla sai putterin lisäk-
si olla mukana vain kaksi vapaavalintaista mailaa. Oili kertoo, 
että tuloksista päätellen, bägissä on joko aivan liikaa mailoja, 
tai pelin suunnitteluun kannattaisi ehkä muulloinkin kiinnittää 
hieman enemmän huomiota. 

Naisten kesän kruunaa perinteisesti pelimatka jollekin lähi-
kentälle syyskuussa. Tänä vuonna retkikohteena oli Kartano-
golf sunnuntaina 8.9. Haastavan, mutta hauskan kierroksen ja 
maistuvan lounaan päätteeksi useampikin 27 retkeläisestä to-
tesi, että vierailu Joroisiin ei varmasti tule jäämään viimeiseksi. 

Naisten Lucky Sunday with Daily Sports – tapahtuma 
nousi kauden kohokohdaksi
Oili kertoo, että Tarinan naisten kesän kohokohta on ehdot-
tomasti kesäkuussa järjestettävä Naisten Sunnuntai eli tämän 
vuoden pääsponsoreiden mukaan nimettynä Naisten Lucky 
Sunday with Daily Sports. Tapahtuman osallistujamäärä on 
hienosti kasvanut vuosi vuodelta tasolle, joka on mahdollis-
tanut kisan pelaamisen yhteislähtönä sekä yhteisen lounaan 
kisan jälkeen. Kisaan on perinteisesti saatu hyvät palkinnot 
yhteistyökumppaneiltamme. Kisassa on oma sarja myös ta-
soituksella 36-54 pelaaville, ja tavoitteena onkin, että myös 
vasta-alkajat lähtisivät rohkeasti mukaan. Kyseessä ei niinkään 
ole tiukka kilpailu vaan tutustuminen ja yhteinen hauskanpito 
rennolla fiiliksellä. 75 iloista naisgolffaria teki hienosta kesäpäi-
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Junioritoimikunnan edustaja Antti 
Mustonen toivottaa onnea uudelle 
toimikunnan vetäjälle Emma Musakalle 
Tarinan junioritoimikunnassa on tapahtumassa muutos toi-
mikunnan vetäjän osalta. Antti Mustonen on hoitanut toimi-
kuntaa virallisesti 3 vuotta ja nyt syyskokouksessa uudeksi toi-
mikunnan vetäjäksi valittiin Emma Musakka. ”Onnea Emmalle 
valinnasta”, toivottaa Antti.

Kisailevat juniorit estivät toimistoon kohdistuvan 
murron! 
Kaudella 2019 Tarinagolfissa järjestettiin Future- ja JCT-tou-
rien osakilpailut, joissa oli mukana junioreiden vanhempia 
auttamassa erinäköisissä talkootehtävissä. Menneellä kaudella 
tarinan juniorit pelasivat perinteikkään 24 tuntia junnugolfil-
le -tapahtuman, joka oli varmasti ikimuistoinen. Tapahtuman 
yön kähmässä juniorit saivat estettyä myös toimistoon kohdis-
tuvan murronkin. Hienoa toimintaa! 

Kauden 2019 aikana juniorit nappasivat kaksi tour voittoa ja 
2 kappaletta SM-mitalleita. Futuretourin tytöt 16V sarjan voit-
ti Katariina Korhonen, pojat 12V sarjan voitti Jiri Jyrkivaara ja 
Anton Roth nappasi kummatkin SM-hopea mitalit. Tarinan ju-
niorit saalistivat myös monia muitakin osakilpailuvoittoja ja mi-
talisijoituksia. ”Onnittelut kaikille menestyjille”, toivottaa Antti.

Seuran juniorimäärän kasvaessa koko ajan uusia 
ohjaajia tarvitaan
Tulevalla kaudella junioritoiminnassa panostetaan sekä harras-
taviin että kilpaileviin nuoriin. Suurin osa Tarinan nuorista on 
tavallisia golfin harrastajia, joille tullaan tarjoamaan viikoittai-
set harjoitukset omien tasoryhmien mukaisesti. Kauden 2020 
kilparyhmien harjoitukset pitää seuran pro Janne Eskola ja hä-

nellä on tarvittaessa apukouluttajinaan Janne Koivisto ja Jukka 
Koivisto. Harrasteryhmien harjoituksia vetävät Janne Eskola 
sekä Antti Mustonen. Aloittelijoiden ryhmän harjoituksia pitä-
vät Jyrki Elo ja Erkki Puustinen. Tyttöryhmän ohjaajina toimivat 
Emma Musakka, Linda Haara ja Hanna Tykkyläinen. 

Ohjausta ja valmennusta tullaan tarjoamaan junioreillemme 
koko vuodeksi. Lisäksi tuetaan seuran edustuspelaajien osal-
listumista Golfliiton kisoihin. Tulevana kautena on tarkoitus 
saada uusia ohjaajia kouluttamaan junioreitamme, koska ryh-
mäkoot ovat alkaneet kasvaa jo niin suuriksi. Lisäksi pyrimme 
saamaan uusia henkilöitä toimikuntaamme, jotta saisimme 
uusia ideoita toiminnan kehittämistä varten.

Ensi kauden tulevia tapahtumia
Kaudella 2020 järjestetään taas perinteinen 24h junnugol-
fille -tapahtuma. Lisäksi kauden 2020 syksyllä pyritään järjes-
tämään junnujen tukikisa yrityksille ja yksityisille henkilöille. 
Tämä kisa tulee olemaan valopallo-kilpailu. Lisäksi juniorimme 
tulevat toimimaan taas yrityskisoissa erilaisissa tehtävissä, joi-
hin yritykset ovat ostaneet toimikunnalta palvelun. 

Tulevana vuotena juniorit tulevat osallistumaan erinäisiin 
talkoisiin ja nuoriso- ja valmennustoimintaa tukevien kisojen 
järjestelyihin. Myös tulevana kautena seurassa tullaan järjes-
tämään golfliiton kilpailut, joihin juniorimme tulevat osallistu-
maan talkoolaisina ja osa pelaajina. Kaudelle 2020 on solmittu 
Savo Volleyn kanssa yhteistyöstä, jossa seuramme juniorit ja 
vanhemmat toimivat talkoolaisina. ”Kaikki jotka ostavat lip-
punsa peleihin ennakkoon, voivat osoittaa tukensa tarinan 
junioreille ostotapahtumaa tehdessään. Ennakkolipun oston 
yhteyteen on tehty valinta, jossa lipun ostaja voi päättää mil-
le seuralle tukensa antaa. Eli kun olette menossa katsomaan 
laadukasta lentopalloa, niin muistakaa ostaa liput ennakkoon 

TOIMIKUNTIEN ASIAT
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ja valitkaa tuettavaksi seuraksi meidän oma Tarina”, ohjeistaa 
Antti.

”Lopuksi haluan kiittää kaikkia junioreita ja heidän vanhem-

piaan kaikista näistä vuosista, jotka olen saanut toimia teidän 

kanssanne. Tulen itse vielä toimimaan toimikunnassa ja harras-

teryhmän ohjaajana. Emmalle haluan toivottaa kaikkea hyvää 

toimikunnan vetäjänä ja tulen tukemaan häntä toimikunnan 

vetäjänä”, tiivistää Antti. 

Linda Haaran tavoitteena on saada 
lajin pariin lisää nuoria edustaessaan 
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
toimikuntaa 
Linda Haara edustaa opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toi-
mintaa Tarinan johtokunnassa. Tarina on ollut Lindalle tärkeä 
paikka 6-vuotiaasta lähtien, jolloin hän aloitti golfin harrasta-
misen muun perheen innostamana. Linda kertoo lajin vieneen 
pian mukanaan ja vuosien varrella hän on edustanut Tarinaa 
erilaisissa rooleissa, joista uusimpana on jäsenyys johtokun-
nassa. Tätä ennen Linda on pelannut reilun kymmenen vuot-
ta Tarinan kilpapelaajana ja ollen samaan aikaan kolme kesää 
töissä caddiemasterina. 

Linda kertoo, että toimi on johtokunnassa uusi, sen alkaessa 
tämän vuoden alusta, ja siitä johtuen hän on saanut melko va-
paat kädet toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. Lindan 
tavoitteena on ollut innostaa nuoria aikuisia kokeilemaan gol-
fia, jotta lajin pariin saataisiin lisää nuorempaa väkeä. 

Opiskelijat innokkaana mukana tapahtumissa ja 
tavoitteena onkin laajentaa opiskelijayhteistyötä 
Kuluneena vuonna järjestetyt tapahtumat kohdistuivat lähin-
nä opiskelijoihin. Keväällä järjestettiin Kuopion kauppatietei-

den ainejärjestön Preemion greencard-kurssi, johon osallistui 
yhteensä 11 opiskelijaa eri aloilta. Syksyn tapahtuma oli jo kol-
matta kertaa järjestetty Preemio Open, jonka järjestämisestä 
olivat vastuussa Lindan lisäksi Preemiossa opiskelevat Okko 
Kräkin ja Antti Ruhanen. Kilpailun 16 osallistujaa koostuivat eri 
alojen ja vuosikurssien opiskelijoista, sekä muutamasta jo val-
mistuneesta.

Näiden tapahtumien kautta voidaan huomata, että golf 
kiinnostaa opiskelijoita, ja etenkin Tarinan ja Preemion välinen 
yhteistyö on tuonut muutaman viime vuoden aikana paljon 
uusia nuoria aikuisia lajin äärelle. Tavoitteena tulevalle vuo-
delle on laajentaa yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa, 
jotta saataisiin jatkossa entistä enemmän opiskelijapelaajia 
Tarinan kentille. Yliopiston lisäksi tavoitellaan yhteistyötä myös 
ammattikorkeakoulun suuntaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
pyritään vahvemman viestinnän avulla ja olemalla aktiivisesti 
mukana erilaisissa tapahtumissa kohderyhmän tavoittamisek-
si.

KUOPIO PÄIVÄRANTA
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PSYYKKINEN VALMENNUS

Kuinka psyykkisen valmennuksen avulla 
päästään parempiin tuloksiin? 

”Psyykkinen valmennus ei ole vain huip-

pu-urheilijoita varten, vaan se voi hyö-

dyttää kaiken tasoisia ja kaikenikäisiä 

urheilijoita.”  Tiivistää urheilupsykologi, 
kognitiivinen psykoterapeutti Katja 
Rautula. Katja työskentelee Iisalmen 
perheneuvolassa ja tarjoaa lisäksi ur-
heilupsykologin palveluita. 

Lue lisää mitä Katja kertoo psyykkisestä 
valmennuksesta ja sen hyödyistä kaikille urheilijoille
Mitä aikaisemmin psyykkisiä taitoja aletaan harjoitella, sitä 
luontevammin niistä tulee osa päivittäistä hyvinvointia ja muu-
ta valmennussuunnitelmaa. Psyykkinen valmennus on osa ko-
konaisvaltaista lajivalmennusta, ja sen merkitys on yhtä tärkeä 
kuin tekniikka- tai fyysisen harjoittelun. Näiden osa-alueiden 
pitäisi olla tasapainossa, jotta urheilija pystyy saamaan itses-
tään parhaimman version esille. Jotta hakeutuisi psyykkisen 
valmennuksen piiriin, ei tarvitse olla ongelmaa, vaan lähtökoh-
tana on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvoiva ihmi-
nen näkyy myös parempina suorituksina urheilukentillä, koska 
ihminen on kokonaisuus ja asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Omaa työskentelyäni ohjaa kognitiivisen psykoterapian vii-
tekehys: pyrin kohtaamaan ja kuulemaan asiakkaan, ja yhdessä 
mietitään keinoja oman hyvinvoinnin tukemiseksi.  Kognitiivi-
sen lähtökohdan mukaisesti asiakkaan kanssa yhteistyössä 
pyritään tarkastelemaan hänen ajatuksia, tunteita ja käytöstä 
ja pyritään muuttamaan niitä toimivimmiksi. Muutos yhdellä 
osa-alueella johtaa usein muutokseen myös toisessa. Usein 
juuri ne omat ajatukset, tunteet tai tulkinta tilanteista jarrutta-
vat eteenpäin pääsemistä. Työskentelyäni ohjaa kognitiivisen 
viitekehyksen lisäksi asiakkaan omien vahvuuksien ja voima-
varojen löytäminen ja käyttöönotto, kiitollisuus ja positiivinen 
psykologia. 

Monissa lajeissa psyykkinen valmennus on kirjattu osaksi 
muuta lajivalmennusta. Jo junioritasolta alkaen on kirjattu ylös, 
mitä osa-aluetta voisi tarkastella tarkemmin missäkin iässä. 
Golfissa henkinen puoli, mielen vahvuus, on erittäin tärkeää, 
minkä vuoksi myös mielen valmentaminen olisi yhtä tärkeää 
kuin täydellisen swingin metsästys. Moni sijoittaa paljon rahaa 
ja aikaa välineisiin tai tekniikan hiomiseen, kun taas itsensä ää-
relle pysähtymiseen ja sen miettimiseen, miten mieli vaikuttaa 
suoritukseen ei välttämättä pysähdytä tai sitä ei erikseen pi-
detä tärkeänä. Golffarille tärkeitä psyykkisiä taitoja ovat muun 
muassa keskittyminen hetkeen, paineensietokyky, itseluotta-

mus, hyvän vireystilan ylläpito ja mahdollisten pieleen men-
neiden lyöntien nollaaminen, jotta voi pelata pelin loppuun.  
Psyykkinen valmennus ei ole kuitenkaan mitään salatiedettä 
tai taikatemppuja, jolla saataisiin asiat helposti kuntoon. Sen 
avulla kuitenkin ihminen voi halutessaan lähteä työskente-
lemään mielensisäisten asioiden kanssa ja saada oivallusten 
avulla positiivisia vaikutuksia myös omaan peliinsä. 

Vaikka psyykkinen valmennus onkin osa hyvinvoinnin tu-
kemista laajemmin, voi se toki olla myös psyykkisten taitojen 
treenausta. Psyykkisiä taitoja pystyy harjoittelemaan ihan kuin 
mitä tahansa muutakin taitoa. Tällaisia psyykkisiä taitoja, joita 
voidaan treenata psyykkisessä valmennuksessa ovat esimer-
kiksi keskittyminen, mielikuvaharjoittelu, valmistautuminen 
kilpailuihin, tavoitteenasettelu, rentoutuminen ja stressin sää-
tely, omien tunteiden säätely ja itseluottamus. 

Huomion kiinnittäminen tähän hetkeen lisää läsnäoloa ja 
olemista tässä hetkessä. Jokainen voi harjoitella tätä taitoa. 
Helppo keskittymisharjoitus: vedä muutaman kerran syvään 
henkeä. Keskity yhteen aistiin kerrallaan; mitä kuulet lähellä ja 
kaukana/ millaisia värejä tai muotoja näet/ millaisia tuntemuk-
sia sinulla on kehossasi? Harjoitus auttaa pysähtymään tähän 
hetkeen. 

Huomaamme sen, mihin kiinnitämme huomiota. Aivomme 
ovat kehityshistorian perintönä tottuneet havaitsemaan hel-
posti negatiiviset asiat ja uhkakuvat, mutta mieltä voi treenata 
huomaamaan hyvät ja positiiviset asiat. Keskittymällä hyvään 
saa positiivista itselleen. Yksi harjoitus mitä golfaaja voisi tehdä, 
vaikka ennen peliä, on yksinkertainen: Sulje halutessasi silmät, 
palauta mieleesi jokin onnistumisen kokemus golfissa. Se voi 
olla jokin iso onnistuminen tai jokin pieni, mutta itselle mer-
kittävä onnistuminen. Yritä palauttaa tuo onnistumisen koke-
mus mahdollisimman elävästi mieleesi; mitä tunteita koit siinä 
hetkessä, mitä ajattelit, miltä kehossa tuntui. Muistelemalla on-
nistumisia vahvistamme itseluottamustamme ja parempi itse-
luottamus puolestaan saa aikaan parempia lyöntejä viheriöllä. 
Keskity hyvään ja nauti pelaamisesta!

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit tutkimaan omaa 
mielenmaailmaa; mikä kaikki vaikuttaa omaan pelaamiseen ja 
mitä muuttamalla voisit parantaa omaa hyvinvointiasi ja suo-
ritustasi kentällä. Räätälöidään sinulle sopiva palvelupaketti; 
yksilövalmennusta tai kenties ryhmätilaisuus jonkin valitun 
aiheen tiimoilta. 

Yhteydenotot: Psykologipalvelut Katja Rautula, 
p. 050 307 1998, katja.rautula@gmail.com.

Toimittanut: Hanna Eskel-Mäkelä
Kuva: Katja Rautula
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Tarinagolfin laadukas 
junnuvalmennus on 
hieronut myllystään 

jälleen uuden lupauksen. 
Kaksi kertaa uusinnan 
jälkeen kakkossijalle tä-
män kauden ikäluokkansa 
SM-kilpailuissa harmilli-
sesti  jäänyt Anton Roth ei 
anna täpärien tappioiden 
itseään lannistaa, vaan kat-
se on vahvasti tulevaisuu-
dessa ja isoissakin voitoissa. 
Jonain päivänä tarkoitus on 
olla maailman paras.

16-vuotias lukiolainen 
kertoo golfurastaan rauhallisesti ja jämäkästi silmiin katsoen. 
Olemuksessa on aikuismaista levollisuutta ja se tietää hyvää 
tulevalle, sillä golf jos mikä vaatii myös henkistä vahvuutta ja 
hermojen hallintaa. Tämä haastatteluhetki vahvistaa mieliku-
vaani siitä, ettei Antonin menestys jää ainakaan luoteesta kiin-
ni, sen verran kypsältä kaveri vaikuttaa.

Tällä kaudella läpimurtonsa kisagolfarina tehnyt Anton Roth 
ajautui lajin pariin isänsä kautta ja hankki green cardin 7-vuo-
tiaana. Ensimmäisen kisansa Roth pelasi ollessaan yksitoista. 
Tosin silloin tulos ”ei ollut häävi”, mutta ”maaliin päästiin” ja 
kipinä pelata golfia tosissaan myös kilpailutasolla syttyi. Kun 
tällä kaudella pari ensimmäistä FJT:n (Fujitsu Junior Tour) osa-
kilpailua jäi väliin, Roth sisuuntui ja taisteli itsensä Mikko Ilonen 
Invitational -kisassa uusintaan, jonka kuitenkin hävisi täpärästi. 
”Aika paljon oli siinäkin sattumaa mukana. Metsään karanneen 
avauksen jälkeen chippasin väylälle ja löin lähestymiseni täpä-
rästi bunkkeriin. Griinibunkkeria ei oltu haravoitu ja jouduin 
lyömään huonolta makuulta kengänjäljestä. Siitä seurasi tup-
labogi ja homma oli siinä” golfarilupaus muistelee tuota suo-
malaisen golflegendan mukaan nimettyä, alle 16-vuotiaiden 
SM-kisaa. Myös samaisen kesän P16-reikäpelin SM-kisoissa 
oli edessä uusinta, jossa tarinalainen taipui vasta kolmannella 
uusintareiällä. Kaksi hopeaa päättyneeltä kaudelta on kuiten-
kin kelpo suoritus Klassikassa opiskelevalta miehenalulta, jolle 
golftaivas on avoinna.

Tarinan tähtiä; Anton tähtää 
golfissa korkealle

Kun keskustelumme kääntyy kotiseura Tarinaan, niin Roth 
vakavoituu: ”Tarinagolf on minulle kuin perhe, siis ihan todella. 
Seuran tuki eri tavoin, erittäin laadukas valmennus Janne Esko-
lan johdolla ja kaikenlainen järjestelyapu ja muu huomioimi-
nen ovat todella isoja juttuja minulle. On ollut myös mahtava 
huomata kisareissuilla, että Tarinagolf tekijöineen tunnetaan 
hyvin golfkentillä. Jannen valmennustaidot ja vaikkapa Lau-
ri Ruuska liitetään kotiseuraani automaattisesti ja se tuntuu 
hyvältä”. Kun kysyn mukavinta muistoa Tarinagolfiin liittyen, 
niin vastaus vahvistaa edellistä: ”kun tulin ensimmäistä kertaa 
lyöntipelin SM-hopean jälkeen käymään Tarinassa, niin kaikki 
tulivat onnittelemaan ja olivat vilpittömästi iloisia menestyk-
sestäni. Se tuntui kyllä hyvälle”.

Seuran vahvan tuen lisäksi tulevat toki myös vanhempien ja 
oppilaitoksen roolit. Vanhempien kaikenlaisen avun merkitys 
on toki aivan omaa luokkaansa, sillä esimerkiksi taloudellisesti 
golfin pelaaminen ikäluokkansa huipulla vaatii jo tietyn tasoi-

Faktoja: 

Nimi:   Anton Roth

Kotiseura:  Tarinagolf

Ikä:   16

Valmentaja:  Janne Eskola

Opiskelee:  Kuopion urheilulukio Klassikassa

Suosikkipelaaja: Jordan Spieth

Lempimaila:  56-asteinen wedge

Slogan:   ”Winners never quit and 

   quitters never win”

Bägissä:  draiveri, spoon, rauta-3 (d-i), 

   rauta-4 - pw, 60 / 56 / 52 wedget

    ja putteri. 

Pallo:   Titleist ProV 1X

Miksi aloittaa golf: 1. Sosiaaliset taidot kehittyvät

   2. Kasvattaa itsenäiseen 

   tekemiseen 

   3. Pelaaminen on aidosti hauskaa 

   ja aina oppii uutta 

Teksti: Pekka Laasonen
Kuva: Wille Markkanen
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sia satsauksia ja koska kaikenlainen sponsorirahan ottaminen 
on ehdottomasti kiellettyä juniorigolfareilta, niin vanhempien 
rooli on tässäkin kohtaa aivan keskeinen: ”olen sitä usein ihme-
tellyt, että miksi junnugolfareilla on niin tiukat ohjeet sponso-
rien hankkimiseen. Urheilulukiossa on useiden muiden lajien 
edustajia, jotka ovat saaneet tukijoita ja se on heille ihan ok. 
Mutta koska tilanne on tämä, niin ilman Tarinagolfin ja erityi-
sesti vanhempien taloudellista tukea kilpaileminen olisi täysin 
mahdotonta. Ja sama koskee myös harjoittelua. Klassikassa 
opiskelu tukee tätä hienosti omalta osaltaan, mutta esim. tree-
naaminen ulkomailla maksaa ja se menee isolta osin vanhem-
pien kukkarosta. Valtava kiitos heille, että tällaisenkin mahdol-
lisuuden saan”.

Anton muuttaa joulu-tammikuuksi Malagan kupeeseen 
Lauroon harjoittelemaan ja pelaamaan muutaman kisan. 
Itsekin innokas golfari isä Antti lähtee kaveriksi, mutta ohjel-
maa riittää kyllä ihan lajiharjoittelun puolesta. Anton treenaa 
pimeimmän talvikauden Espanjassa Janne Eskolan tekemän 
ohjelman mukaan niin fysiikkaa kuin lajiakin Tapani Saarento-

lan valvovan silmän alla. ”Fysiikkatreenien lisäksi pääpaino on 
wedge-pelissä. Siinä on selkeästi suurin ero parhaisiin. Myös 
draiviin saisi tulla lisää mittaa”. Laurossa on myös muutama 
kisa harjoittelun ohessa ja ainakin tammikuun 3.-5. pelattavaan 
Lauro Finnish Openiin Anton halajaa osallistuvansa. Ja aikoo 
kisan myös voittaa.

Pitemmällä tähtäimellä Antonilla olisi haave vakiinnuttaa 
paikkansa Eurooppa Tourilla tai jopa PGA-tourilla. Nuori mies 
on valmis tekemään tämän tavoitteen eteen kovasti töitä ja sik-
si golf onkin syrjäyttänyt muut lajit treeniohjelmasta. Takavuo-
sien salibandy on jäänyt pelkäksi höntsäilyksi ja nyt laitetaan 
kaikki merkit keskelle golfin puolesta. ”Haluan olla maailman 
paras golfari jonain päivänä”  tulee hetkeäkään empimättä tä-
män Tarinagolfin nousevan tähden suusta, kun tavoitteista 
puhutaan. Ja hyvä että tulee, sillä sellaista harvoin saavuttaa, 
mihin ei ole pyrkimässä. Jäädään innolla odottamaan milloin 
Tarinagolf saa Antonista seuraavan ammattilaispelaajansa. An-
ton tuli valituksi U18-golfmaajoukkueeseen - onnittelut Anto-
nille tästä!
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TARINAGOLF OY 

Hannu Palsola
Puheenjohtaja

Mika Hämäläinen
Jäsen

Sirpa Karppi
Jäsen

Tiina Eskel-Mustonen
Jäsen

Hallitus

Organisaatio

Pasi Pitkänen
Jäsen

Tommi Riikonen
Jäsen

Seppo Rönkkö
Jäsen

Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja

Pasi Sallinen 
Kenttämestari

Reetta Sallinen
Myynti- ja 
palvelupäällikkö

Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja

Maarit Jokiniemi
Toimistosihteeri 
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SAARESTA OY

Tarinan uudeksi ravintoloitsijaksi on va-
littu Saaresta Oy, joka tunnetaan Siilin-
järvellä mm. ravintola Pankon taustalta. 
Yrittäjä Aki Saarisella on pitkä ravinto-
la-alan kokemus niin Vanajanlinnasta 
kuin Tahkoltakin. 

Kaksi vuotta sitten Siilinjärvellä aloit-
tanut bistrotyyppinen ruokaravintola 
Pankko on saanut vankan jalansijan lou-
nasruokailijoiden keskuudessa. ”Asiak-

kaat ovat löytäneet meidät todella hyvin, 

tänäänkin meillä kävi 200 vierasta joulu-

lounaalla” totesi Aki Saarinen.
 Saarisen mukaan tarkoitus on laajen-

taa Pankolla toimivaa bistrokonseptia 
myös Tarinaan. ”Me saamme paljon sy-
nergiaetuja siitä, että viiden minuutin 
päässä on toinen ravintolamme. Voim-
me käyttää samaa henkilökuntaa ja 
keittiötä erityisesti golfkauden hiljaisina 
aikoina. Tämä laajentuminen lisää tehok-
kuutta myös ostoissa. Nämä kaikki yh-
dessä palvelee sekä molempia ravinto-
loita, henkilökuntaa, että ennen kaikkea 
asiakkaita.”

Saaresta Oy Tarinan 
ravintoloitsijaksi

Mikä sai kiinnostumaan Tarinasta?
 

”Tarina on erittäin kiinnostava kohde. 

Uutta ravintolaa perustettaessa kyse on 

asiakasvirrasta ja sijainnista, siitä miten 

asiakkaat löytävät palvelun. Tarinassa on 

yli 50 000 asiakaskäyntiä valmiina. Meitä 

kiinnostaa palvella heitä niin ravintolassa 

kuin kioskeillakin. Odotamme innolla tule-

vaa kesää.”

 

Miksi Saaresta Oy?
 

”Ensiksi täytyy todeta, että olimme to-

della iloisia siitä, että Tarinan ravintola-

palvelut kiinnostavat ja vaihtoehtoja oli 

useampia. Näistä kaksi nousi lopulliseen 

tarkasteluun, joiden kanssa käytiin tarken-

tavat keskustelut. Loppuvaiheessa kisa oli 

todella tasainen. Molemmilla tarjoajilla 

oli esittää erittäin hyvä konsepti ja uusia 

kehitysideoita golfareiden palvelemiseksi.”  
toteaa hallituksen puheenjohtaja Hannu 
Palsola.

”Lopulta Saaresta Oy erottui mm. sillä, 

että heillä oli esittää valmis toimiva kon-

septi henkilökuntaa myöten. Lisäksi heillä 

on tuore referenssi siitä, miten vasta perus-

tettuun uuteen ravintolaan on laadulla ja 

hyvällä palvelulla saatu paljon tyytyväisiä 

asiakkaita”  Palsola jatkaa. 
 ”Näinä aikoina ravintolahenkilökunnan 

saatavuus on iso haaste. Aki Saarinen on 

määrätietoisesti rakentanut toimivaa yh-

teistyötä oppilaitosten kanssa. Tarinaan 

tulevaa henkilökuntaa on jo nyt Pankolla 

töissä vakituisesti. Lisäksi henkilökuntaan 

kuuluu nuorempia harjoittelijoita ravinto-

lakoulusta. Palvelu syntyy osaavista ihmi-

sistä, joka on myös Tarinalle erittäin tär-

keää. Henkilökuntaamme käy talviaikana 

lounaalla Pankolla ja näemme viikoittain 

konkreettisesti, miten ja millainen palve-

lu siellä pyörii. Samaa laatua haluamme 

myös Tarinaan.” toteaa toimitusjohtaja 
Osmo Ruuska.

 Aki Saarinen ja Harri Lappi henkilökuntineen palvelevat meitä tulevana kesänä.



TUTUSTU VAPAASTI GOLFIIN ILMAISISSA  
TUTUSTUMISILLOISSAMME TAI TULE KAVERIN KANSSA 
KIPINÄKIERROKSELLE!
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