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Hyvä itsetuntemus auttaa
työssä ja harrastuksissa
Ihmisen ominaisuuksia on tutkittu pitkään ja hartaasti.
Mitään erityisen uutta ja ihmeellistä ei kumminkaan ole ilmennyt pitkään aikaan.
Joskus hyväksi koettu vanha menetelmä on parempi kuin pussillinen uusia.

Eräänlainen ”hybridi” on Feelback Oy:n tuottama ana-

LTA-analyyseja

tarjoava

Feelback

Group

on

lyysi luontaisen persoonan tunnistamisesta (LTA). Se

kyselytutkimuksiin, arviointeihin ja palautteenkeruu

pohjautuu psykiatri Carl Jungin 100 vuotta vanhaan

seen erikoistunut palveluorganisaatio. Lisätietoja:

tyyppiteoriaan mutta on erittäin monikäyttöinen työkalu

www.feelback.com

useissa eri arkipäivän tilanteessa ja sitä on hyödynnetty laajalti myös urheilussa. Mistä siis on kyse?
Luontaiset taipumukset ovat useimmiten tiedos-

Haluatko sinä tietää omat luontaiset taipumuksesi?
TarinaGolfin yhteistyökumppanina tarjoamme Tarina

tamattomia eli automaattisia reagointimalleja, joita

Golfin

pidämme luonnollisina ja normaaleina – suorastaan

käsitellään osallistujien luontaista persoonaa hen-

itsestäänselvyyksinä. LTA-analyysi on helppo, vain

kilökohtaisten raporttien perusteella sekä tutustu-

noin 10 minuuttia vievä kysely, mutta raportti tuottaa

taan salaperäiseen ”golfminään”. Osallistujat saavat

runsaasti näkökulmia itsestä ja omista kehitysmahdolli-

vastauslinkin sähköpostin kautta ja tulosraportti jae-

suuksista. Sitä käytetään runsaasti työyhteisöjen kehit-

taan tulostenkäsittelytilaisuudessa.

jäsenille

ilmaiseksi

LTA-tilaisuuden,

jossa

tämisen lisäksi myös urheilijoiden ja urheilujoukkueiden

LTA-purkutilaisuus järjestetään Tarinan klubilla

suorituskyvyn kehittämisessä. On huomattava, ettei

12.8. klo 16–18. Ilmoittaudu 1.8. mennessä osoittee-

analyysi luokittele ihmistä tai persoonaa mitenkään;

seen info@feelback.com aiheella ”Tarina LTA”. Ilmoit-

kaikki ominaisuudet ovat lähtökohtaisesti yhtä hyviä ja

tautumisen jälkeen sähköpostiin aktivoidaan kysely,

arvokkaita.

johon vastaaminen kestää vain noin 10 minuuttia.

LTA:sta johdettu golfanalyysi tehtiin mm. Tarinan

Tilaisuuteen otetaan enintään 20 henkilöä ilmoit-

kilpajunioriryhmälle sekä valmentajille, kun osa heistä

tautumisjärjestyksessä. Alaikäraja 16 vuotta. Tilaisuus

oli lähdössä talveksi Espanjaan harjoittelemaan. Sen

on maksuton.

mukaan esimerkiksi miesten maajoukkueessa pelaava tarinalainen Lauri Ruuska, on erityisen kyvykäs

Lisätietoja LTA-valmentaja Aki Miettinen,

visualisoimaan lyöntejä ja pallon lentokaarta sekä käyt-

aki.miettinen@feelback.com tai p. 044 575 5008.

tämään mielikuvitusta tulevan lyönnin suunnittelussa.
Edelleen Laurin harjoittelun tulisi olla sopivasti vaihtele-

Tervetuloa!

vaa ja innoittavaa – mieluiten liian tarkoista säännöistä
ja ohjeista vapaata.
Golftaipumusten analysoinnissa pyritään tunnistamaan omat piirteemme lyönteihin tai kilpailuun valmistautumisessa, harjoittelussa tai virheiden käsittelyssä.
Sen lisäksi siinä tuodaan esille se, millainen ”pelikaveri”

Aki Miettinen

minä olen. Olenko seurallinen vai hiljaisempi ja omissa

Feelback Oy

ajatuksissa paremmin viihtyvä?

www.feelback.com

HALLITUS

Osmon asiakaspalvelussa
on nyt ruuhkaa, odottakaa
vielä hetkinen…
Golftarina on lähtenyt kevään aikana var
sinaiseen nousukiitoon. Vaikka kausi ei ole
vielä päässyt edes kunnolla alkuun, olem
me saaneet enemmän uusia jäseniä kuin
koko viime vuonna yhteensä. Kahden
sadan uuden jäsenen rajapyykki ylittyi he
ti äitienpäivän jälkeen. Siitä kiitos kuuluu
mm. syksyn yhtiökokoukselle, joka mah
dollisti greenfee-pelaamisen ja kaikille teil
le, jotka olette houkutelleet ystävänne tän
ne Tarinaan. Olemme yhdessä yrittäjien
kanssa tehneet uusille tuleville tarinalaisil
le myös houkuttelevia paketteja, joten gol
fin aloittaminen on nyt entistä helpompaa.
Muutoksen tuulista kertoo myös se, että
kevätkokouksissa oli ennätyksellisen pal
jon osakkaita ja jäseniä paikalla vaikutta
massa oman yhteisömme tulevaisuuteen.
Seuramme sai historiallisesti ensimmäisen
naispuheenjohtajan. Onnea Minnalle uu
siin tehtäviin.
Syksyllä tehdyn asiakastyytyväisyys

kyselyn perusteella palvelumme on hyväl
lä tasolla. Palautteen perusteella perusasiat
ovat kunnossa ja henkilökuntamme ja yrit
täjämme osaavat asiansa. Merkittävimmät
kehityskohteet ovat tiiboxit ja bunkkerit.
Emme aio kuitenkaan jäädä ”tuleen ma
kaamaan”, vaan mietimme koko ajan, mi
ten voimme toimia entistä paremmin ja te
hokkaammin.
Elämysten tuottaminen on aina ollut
lähellä allekirjoittaneen sydäntä. Vuosien
mittaan erilaisten viihdeorkestereiden ka
pellimestarina olen oppinut siihen, että
musiikki soi ainoastaan silloin, kun soitti
met ovat vireessä ja soittajat samassa tem
possa – erityisesti yleisön kanssa. Tällä sa
malla kapellimestarin otteella aion jatkaa
myös Tarinassa. Henkilökunnan kanssa
olemme yhdessä päättäneet, että soitti
memme ovat vireessä ja samassa tempos
sa asiakkaittemme kanssa. Haluamme teh
dä meidän kaikkien yhteisestä harrastuk

sesta entistäkin mukavampaa. Koko henki
lökunta haluaa tehdä teidän kokemuksis
tanne elämyksiä.
Kevät on pitänyt aloittelevan toimitus
johtajan erittäin kiireisenä. Enpä arvannut,
millainen määrä erilaisia asioita tulee vas
taan matkan varrella. Jos kaikki mainos
plakaatit eivät ihan heti ehtineet paikoil
leen tai kaikkiin sähköposteihin, puhe
luihin jne. en ole ehtinyt vastaamaan, on
vain todettava että ”Osmon asiakaspalve
lussa on nyt ruuhkaa, odottakaa vielä het
kinen…” Viiveestä huolimatta pyrin vastaa
maan kaikkiin viesteihin.
Tulkaahan juttelemaan...

Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja Tarinaharjun golf Oy
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JOHTOKUNTA

Meidän Tarina
Meidän Tarina on moninainen yhteisö, jo
hon kaikkien golfareiden on mukava tul
la. Riippumatta siitä, kuka olet ja mitä teet,
mistä tulet tai missä asut vai oletko junio
ri tai seniori, olemme kaikki yhteisön tasa
puolisia jäseniä. Kaksi vaihtelevaa kenttää,
hienot uudet klubitilat, huipputasoinen
valmennus, aktiiviset vapaaehtoistoimijat
ja hyvät palvelut, luovat pohjan laaduk
kaalle toiminnalle. Tämä ei kuitenkaan tar
koita sitä, että kaikki prosessimme olisivat
kunnossa ja ettei kehitettävää olisi. Uudet
tuulet ovat jo puhaltaneet Tarinassa ja vie
neet toimintaamme uuteen suuntaan. Uu
sien jäsenten suuri määrä jo alkuvuodesta
on yksi osoitus avoimuudesta uusille aja
tuksille ja uusien toimintatapojen kokeile
miselle.
Puheenjohtajana tehtävänäni on ra

kentaa omalta osaltani golfyhteisön tule
vaisuutta kuuntelemalla tarkalla korvalla
niin golfyhteisön nykyisiä kuin tuleviakin
jäseniä, yhteistyökumppaneitamme unoh
tamatta. Tehtävänäni on tuoda yhdessä
luomamme strategia käytännön tasolle
niin, että toimintaamme suunnitellaan yh
dessä loppukäyttäjien, meidän golfareiden
ja yhteisömme toimijoiden ja yhteistyö
kumppaneiden kanssa. Näin Meidän Ta
rina pystyy palvelemaan moninaisia jäse
niään ja olemaan laadukkaasti ja avoimesti
toimiva golfyhteisö.
Me tarinalaiset olemme suvaitsevai
sia ja otamme toisemme ja ympäristöm
me huomioon. Huomatessamme kehittä
misen paikkoja, tuomme ne esille rakenta
vasti ja haemme myös itse aktiivisesti nii
hin ratkaisuja. Yhteistyöllä luomme posi

tiivista henkeä, Meidän Tarinaa, jonne on
mukava tulla.
Oikein antoisaa golfkesää kaikille ja
tervetuloa Tarinaan myös 18- ja 21-vuo
tiaat nuoret lyöntipelin SM-kisoihin!

Yhteistyöterveisin,

Minna Hirvonen
TarinaGolfin puheenjohtaja

9.8.2014 TarinaGolf, Vanha Tarina

Herkkupata Golf open
Varaa paikkasi, 100 mahtuu mukaan
– runsaat palkintopöydät. terVetuloa!
ilmoittautumiset alk. klo 9.00, yhteislähtö klo 10.00.
kilpailumaksu Tarinan jäsen kausikortilla 10 €, Tarinan jäsen muilla pelioikeuksilla 45 €
sis. gf ja vieraspelaaja 50 € sis. gf. Kilpailumaksu sisältää pullakahvit ja Atrian grilliherkkujen
maistatukset kilpailun jälkeen.
SARJAT
miehet 0-14,9 Lyöntipeli Hcp (Tasoituksellinen lyöntipeli), palkitaan 1., 2. ja 3.
miehet 15,0-36 Pistebogey Hcp, palkitaan 1., 2. ja 3. HCP (15.0-36)
naiset 0-36 Pistebogey Hcp, palkitaan 1., 2. ja 3. HCP (0-36)
LISÄKSI PALKITAAN
miehet: paras tasoitukseton lyöntipelitulos eli ns. scratch-tulos
naiset: paras tasoitukseton lyöntipelitulos eli ns. scratch-tulos
JouKKueKILPAILu
Jokainen lähtö muodostaa joukkueen, kaksi parasta pistebogey-tulosta lasketaan joukkueelle.
Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa.
Pisin draivi: Herkkupata-väylä 6 • Lähimmäksi lippua: väylä 12

Palvelemme ark. 7-21, la 7-18, su 12-18 | Sorakuja 4, Siilinjärvi | Puh. 0207 209 740
Matkapuh. 8,21 snt + 16,9 snt/min (alv 24 %), lankapuh. 8,21 snt + 5,9 snt/min (alv 24 %).

Fanita herkkupataa ja
kurkkaa tarjouksia

PÄÄTOIMITTAJALTA

Tarina muutokses(t)sa
Muutos, sen sanotaan olevan hyväksi. ”Think outside
the box”, joka lienee vapaasti suomennettuna ”astu ulos
mukavuusalueeltasi”. Se kuulemma kehittää.

Tarina golfseurana ja -yhteisönä siirtyi mu
kavuusalueensa ulkopuolelle vuoden vaih
teessa, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja
Ari Kärki jäi eläkkeelle ja toimitusjohtaja
na aloitti Osmo Ruuska. Ikävämpi muutos
sattui samoihin aikoihin, kun seuran pitkä
aikainen johtokunnan jäsen ja puheenjoh
taja Heikki Nuutinen menehtyi. Muutosta
ja mukavuusalueilta ulos astumisia tuli siis
ihan kerrakseen.
Olemmekin siis seurana uuden tien
alkupäässä. Voimme itse rakentaa toimin
taamme uuteen suuntaa uusien näkökul
mien, uusien ajatusten ja uusien ihmisten
voimalla ja täten kehittyä. Uusia jäseniä oli
si saatava harrastamaan golfia, ihan val
takunnallisellakin tasolla sekä myös seu
raamme jäseniksi. Tärkeä on pitää myös
entiset jäsenet tyytyväisinä. Haastankin
kaikki jäsenet jäsenhankintatalkoisiin ja
olemaan mukana aktiivisesti kehittämäs
sä uusissa tuulissa purjehtivaa seuraamme.
Uusia jäseniä seuraan on jo liittynytkin tosi
mukavasti jo tämän alkukauden aikana, jo
ten suunta lienee toiminnassamme oikeil
la poluilla.
Luin äskettäin Seppo Palmisen uusim
man, Golfin ilosanoma – 100 syytä pelata
golfia -kirjan. Suurin osa noista Palmisen
luettelemista golfin pelaamisen syistä liit
tyi jotenkin hauskanpitoon. Ja siihen, että
golfin pitäisi olla kivaa, hauskaa, mukavaa.
Golf on tehty nautiskelijoille, ulkoilmas
sa viihtyville, kauneutta rakastaville. Ehkä
noista syistä tulin itsekin aikoinani hakeu
tuneeksi golfkentälle. Mutta sain samassa
paketissa myös vähän jotain muuta. Golf
han on myös viheliäinen peli. Se (kenttä)
haastaa ja se kyykyttää. Se jonain niinä har
voina päivinä antaa sinulle armoa ja flowtilan turvin kykenet uskomattomiin suori
tuksiin. Ja vain huomataksesi seuraavana
päivänä olevasi se tavallinen klubituuppa
ri. Sellaista ilonpitoa tämä golf on. Mutta
ah, niin koukuttavaa ja oikeasti aika kivaa ja

hauskaakin, kun uskaltaa heittäytyä haus
kanpitoon eikä murehdi epäonnistuneis
ta lyönneistä tai vesiesteisiin päätyneistä
palloista. Täytyy vain muistaa ja muistuttaa
itseään, että minkä vuoksi sinne kentälle
mennään. Ei sinne mennä murjottamaan,
vaan hauskaa sinne mennään pitämään
ja nautiskelemaan. Ja haastamaan itseään,
ulkoilemaan, liikkumaan, tapaamaan tut
tuja ja ystäviä ja uusia tuttavuuksia, opet
telemaan ja harjoittelemaan. Mitä kaikkea
golf itse kullekin sitten on ja antaakaan. Mi
nä ainakin olen tavannut hienoja persoo
nia, saanut loistavan harrastuksen ja liikun
tamuodon, haasteita elämään ja paljon hy
viä kokemuksia ja onnistumisen hetkiä se
kä muutaman ystävänkin. Ja tietenkin niitä
huonojakin hetkiä on koettu ja nähty, ei
kä aina peliseurakaan ole sattunut samal
le aaltopituudelle, mutta eihän mikään ole
täydellistä eikä aina voi onnistua. Sellaista
han on elämäkin ja sellaista on myös golf.
Olen onnellisessa asemassa, kun per
heessä meitä on kaksi, jotka tätä lajia har
rastavat. Ei tarvitse olla golfleski kotona,
vaan saamme viettää yhteistä vapaa-ai
kaa molemmille rakkaan harrasteen pa
rissa. Saamme myös yhdessä nauttia gol
fin sivujuonteista, joista yksin on mm. golf
kamojen kerääminen. On mailoja, vaatteita
yms. sälää, mitä golfareiden kotoa yleensä
kin löytyy. Voisimme varmaan pyhittää yh
den pienen huoneen kaikelle sille tavaral
le, mitä tämän harrasteen myötä on tullut
hankittua. Mailojakin olisi vaikka myydä
asti, saatikka kenkiä. Golfkamojen määrä
konkretisoituu aina näin alkukaudesta kun
inventoi välineitään ja vaatteitaan. Kaupat
ovat pullollaan uutuusvälineitä ja -vaattei
ta ja jotenkin se uusi maila siellä demos
sa antoi paremman lyöntivasteen kuin se
oma siellä bägissä. Mutta, onneksi meitä
on siis kaksi, meitä hieman addiktoitunut
ta. Edes toinen ehkä joskus muistaa joskus
vinkata, että sulla on kuule kulta ihan hy

vät nuo mailat, jotka juuri pari kesää sitten
hankit.
Yhdessä harrastaminen on ollut erit
täin antoisaa, hyvässä ja pahassa. Kentäl
lä on ollut erittäin muistorikkaita hetkiä ja
myös niitä vähemmän muisteltavia, pari
suhdettakin koettelevia hetkiä. Mutta se
niistä, koska tämä tarinahan käsitteli muu
tosta, joten pysytäänpä siis asiassa. Tähän
omaan, niin rakkaaseen, harrastukseen
alkoi tulla tarve etsiä vähän mukavuus
alueen ulkopuolista tekemistä. Että kehit
tyisi. Ja saisi olla mukana kehittämässä. Ja
ettei harrastaminen olisi vain sitä harjoitte
lua ja pelaamista. Halusin kuulua seuraan
muutenkin, kuin vain pelkkänä rivijäsene
nä. Halusin olla mukana seuran kehityksen
ja muutoksen tiellä, joten tässä sitä siis ol
laan. Hypätty tuntemattomalle kehityksen
polulle, viestimään Tarinassa tarinalaisten
tarinoita.
Tätä kirjoittaessa kausi on jo täysillä
käynnissä. Voisi kai sanoa, että kesä yllät
ti tulollaan. Yhdessätekemisen meininki ja
hyvä yhteishenki on minusta käsin koske
teltavan läsnä – hyvä pöhinä päällä niin sa
notusti. On nähty kevättalkoot ja avajais
kisat illanviettoineen ja pieni tunne on, et
tä lisää samaa hyvää pöhinää seuraa vielä
kesälläkin. Jatketaan siis samoilla fiiliksillä
ja toivotetaan kaikki uudet jäsenet terve
tulleeksi seuraan ja pelaamaan & hurahta
maan golfareiksi. Sillä varoitus lienee täs
sä vaiheessa aiheellinen; tähän voi jäädä
koukkuun.
PS: Saimme seuraan myös uuden puheenjohtajan. Ensimmäistä kertaa seuran historiassa puheenjohtajana toimii nainen. Onnittelut vielä puheenjohtajuudestasi Minna.

Tiina Eskel-Mustonen
Viestintä
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TOIMISTO JA AJANVARAUS

Me palvelemme
Toimisto ja ajanvaraus sijaitsevat entiseen malliin samassa rakennuk
sessa. Toimiston puolella Maarit huolehtii jäsenien ja osakkaiden pe
laamiseen liittyvistä asioista; jäsenkorteista, pelioikeuksista, uusien jä
senien rekisteröinneistä ja monenmoisista muista talouteen liittyvistä
asioista. Riitta puolestaan palvelee yhdessä caddiemastereiden kans
sa pelaajia ajanvarauksessa. Tänä kesänä ajanvaraustiskin takana on
kin tuttu joukko, sillä kaikki caddiemasterit ovat työskennelleet Tarinas
sa edellisinä kesinä. Lisäksi Riitta touhuaa Maaritin apuna toimistossa
mahdollisuuksien mukaan.

Caddiemasterit

puh. 020 187 8700
e-mail: ajanvaraus@tarinagolf.fi

Valtteri Vehviläinen

Joonas Musakka

Morjes! Tarinassa ja töissä taas! Itselläni al
kaa toinen kesä Tarinassa caddiemasterina
ja seitsemäs kesä golfin parissa. Opiskeluita
olisi vielä jäljellä vuoden verran. Opiskelen
Savonlinnassa, Tanhuvaaran urheiluopistossa
liikunnanohjausta. Viime kesä meni itseltäni
golfin osalta vähän ohi, mutta tänä kesänä
yritän tavata teitä myös kentällä!

Tervehdys! Olen 22-vuotias rakennusalan
työnjohtajaksi opiskeleva kuopiolainen. As
tun nyt toista kertaa caddiemasterin tiskin
taakse, joten suurin osa jäsenistä on jo tut
tuja, mutta uusia kasvoja ja jäseniä odotan
innolla tapaavani! Golfia olen pelannut 7
vuotta ja rakkaus lajiin tuntuu vain voimis
tuvan vuosi toisensa jälkeen. Kesäkuussa
minut näkee työn touhussa vain viikonloppuisin, mutta muuten olen
mukana remmissä täyspäiväisesti. Toivotaan, että kelit ovat suotuisat ja
päästään taas mahdollisimman pian viheriöille.

caddiemaster

Tarinoidaan Tarinassa!

Iina Lappalainen
caddiemaster

Hei! Olen Iina Lappalainen, 19-vuotias, Kuo
piosta kotoisin oleva neitokainen. Talvi on vie
rähtänyt Helsingissä opiskelujen merkeissä ja
kevään pääsykoeurakan jälkeen voikin hyvällä
omalla tunnolla laittaa kirjat kiinni ja suunna
ta kesäksi tuttuun Tarinaan! Olin ensimmäistä
kertaa cädärinä viime kesänä ja olin enem
män kuin innoissani, kun sain tietää, että tu
leva kesä vierähtää samoissa maisemissa. Pelaan itsekin golfia ja tänä
vuonna olenkin tehnyt lupauksen, että yritän pelata enemmän golfia ja
ehkä innostaa myös kavereitani mukaan lajin pariin. Muita harrastuksia
ni ovat muun muassa lenkkeily, pyöräily, ratsastus ja tennis.

Tiina Ahlqvist
caddiemaster

caddiemaster

Nähdään Tarinassa niin töiden merkeissä kuin vapaa-ajallakin!

Eeva Leskinen
caddiemaster

Hei! Olen 17-vuotias Kuopion Lyseon Lukion
opiskelija. Tänä kesänä toimin ensimmäistä
kertaa caddiemasterina ja odotan tulevaa
kautta innolla niin uuden työn kuin pelaami
senkin kannalta. Golfin myötä Tarina on mi
nulle tuttu paikka jo entuudestaan ja onkin
mukavaa aloittaa työskenteleminen tutussa
ympäristössä, niin uusien kuin vanhojen tut
tujen kanssa.
Nähdään kesällä!

Maarit Heikkinen
caddiemaster

Tervehdys kaikille! Olen 19-vuotias opiskelija
ja kirjoitin tänä keväänä ylioppilaaksi. Työs
kentelin jo viime kesänä Tarinassa ja odotan
innolla tulevaa kesää. Golfin aloitin virallises
ti viime kesänä ja kiinnostusta lajia kohtaan
löytyy.

Hei kaikille! Olen 19-vuotias tämän kevään
ylioppilas Lapinlahdelta. Tuleva kesä on toi
nen vuosi caddiemasterina, toissa kesänä
työskentelin myös Tarinassa ja nyt palaan jäl
leen mielelläni ajanvaraukseen. Golfin parissa
minulla alkaa kymmenes vuosi ja odotan in
nolla tulevaa kesää.

Tavataan siis Tarinassa! :)

Kesällä nähdään!
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TEEMU MONONEN
in memoriam 25.4.2014

Raskain sydämin otimme TarinaGolfissa
vastaan tiedon nuoren kenttätyöntekijäm
me, Teemu Monosen, menehtymisestä
keväällä 2014.
Epävarmuus Teemun kohtalosta var
josti aluksi hänen katoamistaan, mutta
lopulta saimme tiedon Teemun löytymi
sestä menehtyneenä Siilinlahdesta kuu
kauden etsintöjen jälkeen. Vapaaehtoisis
ta koostuneessa etsintäryhmässä oli koko
ajan mukana TarinaGolfin työnjohtaja
Mika Väätäinen.
Surullisen tiedon jälkeen, keskustelim
me tapahtuneesta työkunnassa ja muiste
limme yhdessä Teemua. Teemu oli reipas
nuori mies, vilpitön huumori aina silmä
kulmassaan. Nopeine liikkeineen hän toi
aina väriä työyhteisöömme.
Teemu aloitti vuonna 2009 alkukesästä
työrupeamansa TarinaGolfissa ja oli kesäi
sin erilaisissa kentänhoitotehtävissä. Tee
mun työsuhde vakinaistettiin TarinaGolfiin
vuonna 2011 ja vuonna 2012 hän suorit
ti kentänhoitajan ammattitutkinnon Kai
nuun ammatti-opistossa Kajaanissa.
Raffin ajo oli Teemun suosikkitehtäviä
ja hän olikin taas valmis keväällä tulemaan

raffarin puikkoihin. Kohtalo määräsi toisin.
Teemua jäi kaipaamaan koko henkilö
kunta, ja pidimme hiljaisen hetken suru
liputuksen yhteydessä TarinaGolfin klubin
pihassa Teemun hautajaispäivänä perjan
taina 25.4. Työnjohtaja Mika Väätäinen oli
välittämässä TarinaGolfin surunvalittelut
Teemun läheisille hautajaisissa Maaningan
kirkossa.
Kaipaus on varmasti päällimmäinen
sana jokaisen Teemun työtoverin mielessä
näiden yhteisten vuosien jälkeen.
Työkunnan puolesta, Teemua muistaen!
Kenttämestari Pasi Sallinen

TarinaGolf 12.7.2014
Ta a s t e h d ä ä n h y v ä ä K i m m o T i m o s e n j o h d o l l a !

TarinaGolfari 2014

7

Kenttämestari kuntoon kuntoilemalla
Kuntoilu on tänä päivänä melkoisessa nosteessa. Fitnesskisat, PeeTeet ja crossfitit ovat
tätä päivää ja näemme televisiosta ja muistakin medioista elämäntapamuutostarinoita.
Golf on myös kuntoilua parhaimmillaan. Matalasykkeistä, rasvaa polttavaa ja sosiaalista
liikuntaa ulkoilmassa.

Golfia voivat harrastaa kaikenkokoiset,
-ikäiset ja -kuntoiset ihmiset. Täysi 18-reiän
golfkierros on kävelymatkana vajaa tai vä
hän yli kymmenen kilometriä, kentästä
riippuen, joten jonkinmoinen kestävyys
kunto pelaamiseen tarvitaan. Golf sovel
tuu täten myös kestävyyskunnon kohotta
miseen ja ylläpitämiseen.
Tarinastakin löytyy elämäntapamuu
toksen tehneitä. Yksi heistä on kenttämes
tarimme Pasi Sallinen, joka kertoo meil
le elämänmuutostarinansa ja esittelee sa
malla itsensä ja kertoo hieman työstään
kenttämestarina.

KENTTÄMESTARI, GOLFKENTÄN
TAUSTAVAIKUTTAJA
Pasi hei, esittelisitkö itsesi ja kertoisitko, miten olet päätynyt kenttämestariksi Tarinaan? Olet ollut tarinalainen jo yli kymmenen vuotta,
mutta kaikki jäsenet, varsinkaan uusimmat, eivät sinua vielä tunne, joten
esittelyt ovat paikallaan.
Heipä hei, olen Pasi Sallinen. Kotoisin
olen Joensuusta, olen naimisissa ja kolmen
aikuisen lapsen isä. Koulutukseltani olen
rakennusinsinööri. Tein vastaavan mesta
rin ja projektipäällikön tehtäviä NCC Fin
land Oy:ssä aina vuoteen 2001 saakka.
Tarinaan päädyin golfharrastukseni
myötä. Vapaa-aikanani pelasin siis golfia ja
entiset yhteistyökumppanini kysyivät mi
nua tänne Tarinaan töihin.
Minkälainen on sinun tyypillinen työpäiväsi?
Kesällä työt alkavat meillä klo 5.00 ja
aamupalaverin jälkeen toivottelen kentän
hoitajat omiin töihinsä. Meillä on käytös
sämme viikko-aikataulut, josta kaikki nä
kevät tulevan päivän ja viikon työt. Minun
tehtäväni on myös valvoa, että kaikki me
nee hyvin ja laatu pysyy kentällä hyvällä
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tasolla. Lisäksi minulla on pal
jon työhön liittyviä palavereita.
Varmistan myös, että kilpailuja
varten kaikki on kunnossa.
Talvella pidän pois kerty
neitä lomia ja teen kesää var
ten ostoja ja suunnitelmia. Mi
nulla on myös ammattikun
taamme liittyviä yhteistyöpäi
viä, joihin osallistun tarpeen ja
ehtimisen mukaan.
Miten kouluttaudut/pidät
ammattitaitoasi yllä?
Meidän ammattikunnas
samme on paljon yhteisiä kou
lutuspäiviä, ja jos ulkopuoli
sia koulutuksia on tarjolla, niis
tä päätetään aina Tarinan toi
mitusjohtajan kanssa erikseen,
ottaen huomioon rahallinen
tilanne sekä aikataulut. Pelaa
minen kollegojen kanssa on
oikeastaan benchmarkausta
ja se on ollut erittäin suotavaa
meillä. Olemme vahvasti ver
kostoituneet ammattikunnassa
ja tieto liikkuu tämän vuoksi su
juvasti eli emme salaile toisiltamme onnis
tumisia emmekä ongelmia.
Lisäkoulutusta
insinööriopinnoilleni
olen saanut Hämeen ammattikorkeakou
lussa, jossa suoritin kenttämestarin erikois
ammattitutkinnon (60 opintoviikkoa) vuosi
na 2002–2004. Lisäksi olen suorittanut gol
falan johtamisen erikoisammattitutkinnon
Vierumäellä vuonna 2010.
Mitä kenttämestari käytännössä siis
golfyhteisössä ja -kentillä tekee?
Työsopimukseni mukaan tehtävänä
ni on vastata kenttiemme pelikunnos
ta ja siitä, että budjetoidut rahat riittävät,
eli että talous on myös kunnossa. Vas
taan myös TarinaGolfin kiinteistöistä ja nii

den ylläpidosta, koska minulla on entisen
ammattini myötä siihen koulutus ja työ
kokemusta. Esimerkkinä mainittakoon, et
tä johdin klubimme laajennusprojektin
parisen vuotta sitten. Kentänhoitohenki
lökunnan hyvinvointi ja koulutus on luon
nollisesti myös minun vastuullani. Jäsenis
tön palautteisiin vastaaminen (eli asiakas
näkökulma) on tärkeä osa työnkuvaamme
ammattikunnassamme.
Millainen tiimi kentänhoidon tehtäviä tekee ja minkälaisia ammattilaisia
he koulutukseltaan ovat?
TarinaGolfissa kaikki kentänhoitotyön
tekijät ovat oman alansa ammattilaisia ja
alalle koulutettuja. Joukossamme on mm.

yksi hortonomi, pari sähkömiestä (kastelulaitteiden ammatti
laisia), liikuntapaikkamestari ja kentänhoitajatutkinnon suorit
taneita.

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSESTA LISÄÄ
ELÄMÄNLAATUA
Kuulin, että olet tehnyt elämäntapamuutoksia tai ollut
mukana kuntoprojektissa. Kertoisitko siitä hieman?
Olen entinen jääkiekkoilija. Pelasin SM-liigatasolla vuosina
1990–1991 ja yhteensä kilpatasolla 22 vuotta. Päästin itseni vä
hän huonoon kuntoon eli toisin sanoen ”sohva kutsui”. Veren
paine nousi painonnousun myötä ja sokeritauti väijyi. Lääkäri
ni kertoi eräässä tarkastuksessa, että minun pitäisi alkaa varau
tua lääkityksen aloittamiseen, jos paino ei ala pudota. Tein ryhti
liikepäätöksen siltä istumalta. Pudotin painoa n. 40 kiloa seuraa
van kolmen vuoden aikana. Kohokohta tällä matkalla on ollut
ensimmäisen juostu maraton 52-vuotiaana aikaan 4.07 (melkoinen suoritus Pasi, toim. huom.). Kaikenlaisia muitakin liikuntaan
liittyviä tempauksia olen tehnyt elämäni aikana: soutanut yk
sinsoudun Sulkavalla sekä kolme kertaa kirkkoveneessä, souta
nut veljeni kanssa Joensuusta Savonlinnaan kahdessa päivässä,
rullaluistellut Joensuusta Savonlinnaan päivässä, hiihtänyt jäi
tä pitkin ahkion kanssa Joensuusta Savonlinnaan neljässä päi
vässä, pyöräillyt useita kertoja Joensuu–Savonlinna väliä. Nämä
painonpudotus ja kuntoilu elämäntapamuutoksina ovat kum
minkin ne suurimmat saavutukset tempauksistani. Ei ole tarvin
nut katua päiväkään – terveenä on pysytty.
Pidän kuntoani yllä talvella pelaamalla harrastejääkiekkoa
3–4 kertaa viikossa. Lisäksi hiihdän, juoksen ja käyn kuntosalilla
tekemässä omaa kuntopiiriäni useita kertoja viikossa Fontanel
lassa eli periaatteessa liikun nykyisin joka päivä. Ja kesäisin tie
tysti vielä pelaan golfia.
TarinaGolfin yhteistyösopimus Fontanellan kanssa on anta
nut mahdollisuuden jatkuvaan harjoitteluun kuntosalilla. Fon
tanella tarjoaa TarinaGolfin jäsenille ja henkilökunnalle omat
jäsenetuhinnat virkistys- ja kuntoilupalveluistaan. Fontanellan
kuntosalilla käyn treenaamassa lähes päivittäin ja joskus lepo
päivinä tulee ihan ikävä kuntoilemaan.
Terveiset tulevan kesän golfaajille, uusille ja vanhoille
seuran jäsenille?
Minusta on aina mukavaa keskustella jäsenistön kanssa eikä
rakentava ja asiallinen kritiikkikään haittaa minua. Päinvastoin, se
on tervetullutta. Omiin tekemisiinsä kun monesti sokeutuu, jo
ten on kiitollista saadakin palautetta.
Haluaisin tässä yhteydessä sanoa terveiset myös entiselle Ta
rinaGolfin toimitusjohtajalle Ari Kärjelle: Ari, olit hyvä pomo ja oli
meillä joskus hauskaakin.
Uuden toimitusjohtajamme, Osmo Ruuskan, kanssa lähes
tymme asioita hieman toisenlaisista katsantokulmista, mutta tie
dän, että hänen sitkeydellään tästä tarinasta tulee ennen pitkää
menestystarina. Hyvä me, meidän tarinalaiset, meidän Tarinassa.
Lisäksi vielä haluan sanoa, että tekevälle sattuu ja kukaan
meistä ei ole täydellinen. Teemme parhaamme kenttähoitohen
kilökunnan kanssa kentillemme päivittäin niin, että jäsenillä oli
si pelattavanaan mahdollisimman hyvät kentät ja kenttäolosuh
teet.

TarinaGolfin jäsenet
edullisesti Fontanellaan
(näytä jäsenkortti kassalla)

Kylpylä arkisin: aik. 10 € / lapsi 6 €
la, su, pyhä, sesonki: aik. 11,50 € / lapsi 6,80 €
Kuntosali/Squash: 5,50 € /hlö
Virkistyskylpylä Fontanella
Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi
puh. 017 462 1200 | myyntipalvelu@fontanella.fi

Kylpylä auki
koko kesän!

Siilinjärvi, puh. (017) 462 1200
Aukioloajat: www.fontanella.fi

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Seuran kilpailutoiminnasta vastaa kilpailutoimikunta. Kilpailutoimikunta on eräs
keskeisimpiä seuran viihtyvyyteen välittömästi vaikuttavia toimikuntia.

Toimikunta on kilpailutoimintaa suunnit
televa ja toteuttava elin. Kilpailun käytän
nön toteutuksessa kilpailutoimikunnal
la on runsaasti vastuuta golfin sääntöjen
noudattamisessa. Kilpailutoimikunnan hy
vin tärkeänä tehtävänä on laatia kilpailuille
säännöt eli kilpailumääräykset.
Golfin säännöt toteavat selkeästi, et
tä ”Pelaaja ja hänen mailapoikansa ovat
vastuussa siitä, että he tuntevat säännöt
ja kyseisen kilpailun määräykset (sääntö
6-1)”
33-1 Ehdot; Säännön noudattamisesta luopuminen. Toimikunnan on pää
tettävä kilpailun kilpailumääräyksistä. Toi
mikunta ei voi luopua golfin sääntöjen
noudattamisesta. Tässä virallinen, mutta
tärkeä osuus!
Kuitenkin kilpailutoimikunta voi järjes
tää leikkimielisiä kilpailuja, jotka eivät vai
kuta pelaajan tasoitukseen.
Kilpailutoimikunta panostaa entistä
enemmän siihen, että kilpailuissa viihdy
tään ja yhä useampi voi todeta kilpailemi
sen olevan mukavaa. Uusia ”leikkimielisiä”
kilpailuja on ideoitu edesauttamaan kilpai
lukynnyksen ylittämisessä. Ylitä nyt kynnys
ja nauti kilpailun jännityksestä! VAROITUS!
Tähän voi jäädä koukkuun! Kilpailusta on
nistumisen iloa!

UUTTA ILOISTA ILMETTÄ
KILPAILUIHIN!
Kaudella 2013 järjestettiin Uuden ja Van
han Tarinan kentillä 72 kilpailua. Kilpailui
hin osallistui 3826 pelaajaa, joista keskiar
voksi tulee 53 pelaajaa / kilpailu.
Kauden 2013 uusia kilpailuja olivat
mm: Herkkupata Open, joka oli erityisen
hyvin järjestetty, Iskelmä Oikea Asema
-kilpailu, Fressi Open palasi takaisin, Moda
Kuopio Open, ei niin vakava kilpailu, ren
noin ja huomiota herättävin asukokonai
suuksin.
Heinäkuussa pelattu, jo perinteeksi
muodostunut, KIME 4 Kids -hyväntekeväi
syyskilpailu tuotti ennätyspotin, 50 650 €,
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joka meni lyhentämättömänä KYS:n lasten
syöpäosastolle.
Senior Aluetour järjestettiin kesäkuus
sa. Tsemppi Tour Itä IV ja Junior Aluetour
Itä IV heinäkuussa. Seuramestaruudet rat
kottiin elokuussa.

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA TOIMII YMPÄRI
VUODEN
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tehtävä
kenttä on laaja ja moniulotteinen. Seuram
me omien kisojen lisäksi kilpailukalente
ri ja tasoitusten ylläpito vaativat aktiivista,
ympärivuotista yhteistyötä niin Golfliiton,
toisten seurojen kuin muidenkin tahojen
kanssa.
Toimikunta kokoontuu vuosittain 5–7
kertaa. Talvi on toiminnan kannalta työn
täyteistä aikaa, koska silloin laaditaan mm.
seuraavan kauden kilpailukalenteri. Käym
me neuvotteluja useiden tahojen kanssa
löytääksemme yhteistyökumppanit kilpai
luihin. Kalenteria sovitellaan yhteen toi
minnanjohtajan ja toimiston kanssa niin,
että saamme kaikki avoimet, seuran- ja yri
tyskilpailut loksahtamaan paikoilleen. Kil
pailukalenterin pitää pääosiltaan olla val
mis maaliskuun loppuun mennessä niin,
että kalenterin sisältö saadaan ajoissa toi
mitettua Suomen Golfliittoon.
Ennen kauden alkua päätetään myös
budjetista ja kilpailumaksuista, laaditaan
kilpailuohje, kilpailumääräykset ja tarkis
tetaan paikallissäännöt. Toimikunta aset
taa kaikille avoimille kilpailuille kilpailun
johtajan. Toimikunta järjestää myös tuo
marikoulutusta. Tarinan yhteisön kilpailuis
sa toimivat kilpailun johtajina tuomarikor
tin suorittaneet koulutetut tuomarit, joita
on noin 25 henkilöä. Valmisteleva työ kau
den kilpailujen onnistumiseksi tehdään siis
pääasiassa talvella.

KILPAILUTOIMINTA ON OSA
SEURAN VARAINHANKINTAA
Seuratoiminnan kannalta kilpailutoimin

nan tuotot ovat erittäin tärkeitä, koska niis
tä tulee iso osa seuran tuloista. Siksi on tär
keää, että onnistumme järjestämään ha
luttuja ja mielenkiintoisia kilpailuja. Toimi
kunta esittää kiitoksen kaikille vapaaehtoi
sille toimintaan osallistuville, kuten kilpai
lunjohtajille jotka osaltaan auttavat meitä
rakentamaan onnistuneita kilpailuja.
Seuramme uuden strategian mukaan
pyrimme tulevaisuudessa järjestämään
enemmän ”ei niin vakavia” kilpailuja, joissa
pelataan pareina. Tarkoituksenamme oli
si saada mukaan myös niitä pelaajia, jotka
eivät vielä ole kilpailemista kokeilleet mut
ta, jotka saisivat näin kipinän kilpailemisen
kiehtovaan maailmaan.
Alkavalla kaudella panostemme entis
täkin enemmän ”ei niin vakaviin kilpailui
hin” teemalla Uutta iloista ilmettä kilpailuihin!
• Sunnuntaina 6.7. kannattaa lähteä
hauskanpitoon uudenlaiseen kisaan,
”Mihin eväät riittää”, joka ei vaikuta ta
soutukseen. Kisassa mm. 5 mulligania ja
muuta mukavaa.
• Lauantai 26.7. Moda Kuopio Open.
Ratkiriemukas vapaa-asuinen kisa
• Sunnuntai 13.7. palaa Perhegolf
kilpailukalenteriin.
• Sunnuntaina 10.8. Pelataan hauska
Shoot Out -kilpailu.

UUSIA KILPAILUJA JOISTA
VOI PÄÄSTÄ JATKOON
MAAILMALLE!
Sunnuntai 20.7. World Golfers Cham
pionship. Jokaisen sarjan voittaja pääsee
finaaliin Kytäjälle. Kytäjän karsintafinaalin
voittajat tasoitusryhmittäin voittavat osal
listumisoikeuden ja ainutlaatuisen mah
dollisuuden edustaa Suomea Etelä-Afrikan
Durbanissa järjestettävässä World Golfers
Championship – 2014.
Seuramme kilpailullinen menestys on
ollut mahtavaa. Kiitos TarinaGolfin nuori
so- ja valmennustoiminnalle, jota voimme

KILPAILUTOIMINTA

osaltamme tukea osallistumalla sunnun
taina 29.6. TEHO Sport open -kilpailuun,
jonka tuotto menee TarinaGolfin nuorisoja valmennustoiminnalle.

SEURAMESTARUUDET
Seuramestaruudet ratkotaan 3-päiväisinä
miesten osalta ja kaikissa ikäluokissa 2.–3.
elokuuta.

JOUSTAVUUTTA ON
LISÄTTY MYÖS TASOITUSJÄRJESTELMÄSSÄ!

tai yli.
Kun sinulle herää sääntöihin liittyviä
kysymyksiä, autamme mielellämme sel
vittämään oikean toimintatavan. Kaikkiin
kysymyksiin ei välttämättä tule vastausta
kuin apteekin hyllyltä, mutta kaikki selvi
tetään.
Tempaiskaahan hihasta jos on kysyttävää!

KILPAILUKALENTERI

Voit jättää tasoitukseen vaikuttavan tu
loskortin kierroksen jälkeen, vaikka et olisi
muistanut ilmoittaa ennen kierrosta tasoi
tuskierrokseksi, mikäli tasoituksesi on 26,5

Kilpailukalenteri on valmis ja toimikunta
odottaa innostuneesti sitä, että päästään
pitkän odotuksen jälkeen tositoimiin! Kil
pailukalenteri näyttää vakiintuneen mää
rältään viimevuosien tasolle. Toivotaankin
runsasta osallistumista kilpailuihin. Uusille

kilpailemistä aloitteleville tiistaiset viikko
kilpailut ja nämä ”ei niin vakavat kilpailut”
ovat mukavin tapa aloittaa kilpaileminen.
Tervetuloa kisailemaan,
Tarinassa tavataan!

Kilpailu- ja
tasoitustoimikunta
Puheenjohtajana Seppo Kantosalo
Jäsenet Esko Koistinen,
Risto Hämäläinen, Sinikka Miettinen
Merja Pentikäinen, Harri Turunen,
Kalle Ylipahkala, Jukka Keisala

KILPAILUKALENTERI 2014
Heinäkuu

UT
VT

1.7.
5.7.
6.7.
8.7.
10.7.
12.7.
13.7.
15.7.
18.7.
19.7.
20.7.
22.7.
24.7.
26.7.
29.7.

UT

Elokuu

UT

1.8. pe
2.8. la

Kesäkuu
3.6. ti
5.6. to
7.6. la
		
8.6. su
10.6. ti
14.6. la
		
15.6. su
		
19.6. to
28.6. la
		
29.6. su
		

Skoda Suomi Golf vko-kisa
Senior vko-kisa
Titleist Rio Golf Open
2014 alkukilpailu
LähiTapiola Golf
Skoda Suomi Golf vko-kisa
FourClovers Klubi /
KauppaTarina / JEGolf KickOff
Savonmuan Hilima –
Dailys Sports Open
Midnight
Pro Classic Golf Open with
Ravintola Malja
TEHO Sport open
sponsored by Olvi

UT
UT
UT
UT
UT
UT

ti
la
su
ti
to
la
su
ti
pe
la
su
ti
to
la
ti

Skoda Suomi Golf vko-kisa
VT
Henrys Pub Open
UT
Mihin eväät riittää
VT
Skoda Suomi Golf vko-kisa
UT
Senior vko-kisa
VT
KIME 4 Kids
VT
Perhe Scramble
UT
Skoda Suomi Golf vko-kisa
VT
Kunnonpaikka Open
UT
UP Golf Open with Tapetti ja Väri VT
World Golfers Championship Tour UT
Skoda Suomi Golf vko-kisa
VT
Senior vko-kisa
UT
Moda Kuopio Open
UT
Skoda Suomi Golf vko-kisa
UT

Seuramestaruus M,N,S,J
Seuramestaruus M,N,S,J

VT
UT

3.8. su
5.8. ti
9.8. la
		
10.8. su
12.8. ti
14.8. to
16.8. la
19.8. ti
23.8. la
24.8. su
26.8. ti
30.8. la

Seuramestaruus M,N,S,J
Skoda Suomi Golf vko-kisa
K-Supermarket Herkkupata
Golf Open
Shoot Out
Senior vko-kisa
SSS-Tour
Iskelmä Oikea Asema
Senior vko-kisa
Tarina joukkue Scramble
Fressi Open
Senior vko-kisa
Klubimestaruus

VT
VT
VT
UT
VT
UT
UT
VT
UT
VT
UT
VT

Syyskuu
13.9. la
20.9. la

Golden Cup, Tahko-Tarina
Kauden Päättäjäiskilpailu

UT
VT

UT = Uusi Tarina
VT = Vanha Tarina
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KAUPPATARINA

:illä kylässä
Maaliskuisena aamuna anivarhain suuntaan auton nokan kohti Helsinki–Vantaata.
Terminaalissa on vastassa kollegoita Jyväskylän seudulta, Vierumäeltä sekä reissun
isäntä Tapsa, joka on kutsunut koko poppoon maailman johtavan välinefittaajan, PINGin
tehdasvierailulle ja koulutusmatkalle. Tällä matkalla pääsemme kurkistamaan verhon taakse.
Teksti ja kuvat: Pete Partanen

Laskeuduttuamme Lontoon Gatwickiin,
on harmaahiuksinen kuljettaja vastas
sa terminaalissa ja automatka kohti mää
ränpäätä voi alkaa. PINGin Euroopan mai
latehdas sekä mitoituskeskus sijaitsevat
neljän tunnin ajomatkan päässä Lontoos
ta, Gainsborough-nimisessä pikkukylässä.
Majoitumme Gainsborough Golf Clubille,
joka on myös mailatehtaan omistukses
sa. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös
omakotitalo vähän matkan päässä, jossa
mm. Lee Westwood asustaa vierailuillaan.
Lounaan aikana klubilla seuraamme
liittyy Mike, joka pitää meistä huolta seu
raavat pari päivää. Ruokailtuamme siirrym
me autolla muutaman kilometrin päässä
sijaitsevalle tehtaalle, jossa Mike aloittaa
kertomalla mm. Pingin historiasta, omis
tajaperheestä, arvoista ynnä muista taus
toista. PING on aina ollut saman Solheimin
perheen omistuksessa. Uskonnollinen ja
hyvin alkoholi- ja tupakkavastainen perhe
on kaiken peruspilari. Muun muassa näi
den asioiden johdosta henkilökunnalle on
tauko- ja levähdyspaikaksi rakennettu Pin
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gin perustajan Karsten Solheimin vaimon,
Louisen, mukaan nimetty, todella suuri ja
valoisa ”lounge” tietokoneineen ja muine
viihdykkeineen. Tässä tilassa on työasiois
ta puhuminen kielletty. Lisäksi henkilökun
nalla on käytössään kuntosalit, personal
trainerit, joogaohjaajat sun muut terveyttä
edistävät palvelut.
Mike haastattelee kaikkia vuorol
laan kysellen muun muassa nykyisistä
välineistä, kauppiastaustasta, mailafitta

uksesta omassa työssä ym. Kuullaan, että
PING-nimi yhtiölle on tullut putterin osu
maäänestä palloon, kun samaan aikaan
luokassa kiertää merkin ensimmäinen tuo
tos, A-1-putteri. Mielenkiintoisena yksityis
kohtana Mike kertoo, että aina, kun Pingin
putterilla voitetaan Tourilla, pelaajan put
terista tehdään kaksi tarkkaa kullattua ko
piota, toinen pelaajalle ja toinen Pingin
Phoenixissä sijaitsevan tehtaan ”Kultaisten
putterien holviin.” Kun Pingin putterilla voi
tetaan Major-turnaus, toteutetaan sama
kaava, mutta putteri valetaan umpikullas
ta. Kultaisia puttereita on tällä hetkellä hol

vissa yli 2700 kappaletta. Kenellä luulisit
olevan niitä eniten? Yllätys yllätys, Severi
ano Ballesteros, 46 putteria.
Päivä alkaa olla pulkassa. Tehtaan his
toriallisilla kuvilla reunustetuilla käytävil
lä siirtyessämme kohti autoa, Mike kertoo
vielä seuraavaa:
”Mennään illastamaan perinteiseen
englantilaiseen pubiravintolaan, minä maksan laskun. Ainoa mitä en voi maksaa on
alkoholi, se kuuluu tehtaan sääntöihin. Pingin kortilla ei koskaan osteta viinaa, mutta
alkoholin nauttimista ei keneltäkään kielletä.”
Tilaan hitaasti haudutettua naudan
poskea.
”Hei, onko jollain kortti mukana...”
Seuraavana aamuna runsaan aamiaisen
jälkeen on aika siirtyä rangelle, josta löy
tyy mailanmitoitusstudiot. Paikka on mai
lan räätälöinnin taivas ja kaikki mahdolliset
osayhdistelmät on kokeiltavissa. Kolmessa
lyöntikopissa on kaikissa oma Trackmanmittainlaitteisto, jolla homma hoidetaan.
Ed ottaa minut hampaisiinsa ja noin puo

KAUPPATARINA

lessa tunnissa löytyy paras kombinaatio.
Se on PING i25 -rautasetti CFS-regular te
räsvarrella, hieman normaalia ohuemmalla
gripillä ja liekulmaa käännetään -0,75 astet
ta flätiksi. Oman rautamitoituksen jälkeen
pääsen lyömään Bubba Watsonin draive
rilla, johon tosin vaihdetaan toisen puolen
lapa. Voin sanoa, että matalaksi jää lyönti...
Muutenkin asetukset ovat hassut: nosto
kulma 8,5 astetta, varsi lähes puukolmosen
varren mittainen, gripin alla alemmassa kä
dessä 13 kerrosta ja ylemmässä 10 kerrosta
teippiä. Grippi on siis todella paksu ja kai
ken lisäksi se on 12 astetta tarkoituksella vi
nossa. Kaikkea ne keksii kokeilla.
Lounas ja takaisin tehtaalle, jossa
käymme läpi tulevaa tehdaskierrosta. Mie
leeni on jäänyt ristiriita alkoholivastaisuu
desta ja Mr. Miguel Angel Jimenezistä, jo
ka on erittäin suosittu persoona kaikkial
la maailmassa, mutta myös erittäin suuri
Rioja-viinin sekä sikareiden ystävä. Meidän
annetaan ymmärtää, että suurelle mesta
rille annetaan vapauksia tässä asiassa. Mike
kertoo, että kerran, kun Jimenez voitti ison
kisan ja toimittajat kuvasivat häntä voiton
jälkeen, kuva levisi voimakkaasti mediassa,
niin itse tehdas ei voinut käyttää tuota ku
vaa omassa markkinoinnissaan. Mestarilla
oli nimittäin kuvassa pokaali kainalossa, iso
punaviinilasi toisessa ja vielä isompi pölli
sikari toisessa kädessään.
Tehtaan sisällä meno ja meteli on kuin
missä tahansa metallipajassa. Käymme lä
pi koko rautojen tuotantolinjan ja näem
me vierestä, kuinka esimerkiksi rautojen
loft- ja liekulmat väännetään ja hakataan

vasaralla(!) käsin kohdalleen ennen kuin
lavasta kuvan ottava tietokone sen hyväk
syy. Swingipainot säädetään omalla, Pingin
kehittämällä painosarjalla, joka muuten oli
ensimmäistä kertaa käytössä i3-lapamallis
sa. Tämä prosessi takaa sen, että kaikki lin
jan läpikäyneet mailat ovat varmasti laa
dultaan ja spekseiltään sellaisia, joita nii
den pitää olla.
Siirrymme TOUR-osastolle, jossa pal
jon mm. Lee Westwoodin kanssa kehitys
työtä tekevä Dave ottaa meidät huomaan
sa. Dave on ollut Pingillä 38 vuotta töissä ja
tuntee talon tavat läpikotaisin. Siksi hänet
on kutsuttu johtamaan TOUR-osastoa, jo
ka vastaa kaikista Tourpelaajien erityistoi
veista. Hän näyttää erikoismaalattuja puu
mailojen lapoja ja omien mieltymysten
mukaisesti hiottuja wedgen bounceja, se
kä kertoo ja näyttää toimistossaan, miten
tarkasti urat mitataan, skannataan koneel
le ja analysoidaan. Tällä varmistetaan, ettei
kentälle pääse laittomia uria, liian suuren
trampoliiniefektin omaavia draivereta tms.
Daven toimiston nurkasta löytyy West
woodin vanha bägi, jossa on historiaa hei
dän yhteisiltä vuosiltaan, vanha G10-drai
veri, haljennut vastaava, kehitystyössä käy
tetty tuotannosta pois jätetty rautamaila
ym. Kaikilla mailoilla on tarinansa.
Viimeisenä vuorossa on vierailu TOURrekassa. Meillä käy tuuri, koska tällä vii
kolla ei ole EurooppaTourin kisaa ja rekka
on tehtaan tallissa. Valtavan kokoisessa,
matta
mustassa, levitetyssä Mercedekses
sä hoidetaan kaikki pelaajien välineisiin liit
tyvät huollot, säädöt ja korjaukset. Käytän

nössä rekassa voi tehdä kaiken mitä teh
taassakin. Kaikki mahdolliset varret, gripit,
lavat ja tarvikkeet on mukana. Nurkassa on
valmiiksi tehtyjä varamailoja pelaajille. Sil
miini osuu Jimenezin G25-puukolmonen,
johon tartun välittömästi. Bägistä nostet
taessa se kolahtaa kattoon... Sori Miguel :)
Jimenez on ainoa, joka käyttää mailoissaan
vanhaa Tour Wrap -grippiä. Westwoodilla
on Multicompound, mutta koko matkalta
alta punottu. Amerikan tiimiläisiä varten,
lähinnä British Openia ajatellen, on rekas
sa myös Hunter Mahanin mustaoransseja
grippejä. Myös kaksi Bubba Watsonin käyt
tämää pinkkiä vartta löytyy. Sieltä löytyvät
myös sohvat ja TV, joista pelaajat muun
muassa hahmottelevat greenien nopeuk
sia ennen kierroksiaan. Jimenez oli toivo
nut hyvää espressokonetta. Sitäkään ei ol
tu jätetty hankkimatta.
Rekasta lähtiessämme huomaan soh
valla Pingin lippiksen, jossa komeilee tuttu
Schuco-logo. Epäröin, mutta rohkaistun.
”Mike, can I have this one?”
”Okey, its Miguels old model”
”Thanks. Thanks a lot”
KauppaTarinan kattoa koristaa siis jatkossa
suuresti ihailemani pelaajan lippis eikä se
ole myytävänä.
Suurilla mestareillakin on esikuvia. Jo
kaisen kilpailun jälkeen Jimenezillä on ta
pana tulla kiittämään henkilökuntaa rek
kaan, kuinkas muuten kuin sikari suussaan.
Poikkeuksen tähän hän tekee kuitenkin ai
na, kun Solheimin perheen edustajia on
paikalla. Niin kova on hänen kunnioituk
sensa yhtiötä ja sen arvoja kohtaan.
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PRO JANNE

JEGOLF ACADEMY
Golfkurssit

Golf
simulaattori

Golf-opetus

Juniori
toiminta

Mailahuolto

Pelimatkat

Tervehdys kaikille uusille ja kokeneemmille pelaajille. Viime vuosina, pelaaja
määrien kasvaessa, on opetuspuolel
la ajauduttu tilanteeseen, jossa kysyntä
on alkanut ylittämään käytettävissä ole
vat resurssit. Täksi kaudeksi onkin luvas
sa mahtava uudistus opetuspuolelle. JE
GOLF on laajentanut toimintaansa JEGOLF
ACADEMY:ksi ja on palkannut lisävoimia
avukseen.
Tämä mahdollistaa sen, että asiakkail
le on enemmän vaihtoehtoja ja tarjontaa
kurssitoimintaan. Yksityis- ja ryhmätuntien
saaminen nopeutuu ja helpottuu kesän
halutuimmille ajankohdille.
Nuorisovalmennuksessa olemme myös
saaneet lisättyä ja pienennettyä ryhmä
kokoja. Tämä on ollut tervetullut uudistus
viime kausina ylisuuriksi paisuneisiin junnu
ryhmiin.
Kaikki ajanvaraus ja kurssitarjonta se
kä lisäinfoa kaikista palveluistamme löyty
vät samasta paikasta, yhden osoitteen alta:
jegolf.fi.

kään tehdystä työstä lajin parissa. Palkkiot
ja tunnustukset eivät koskaan ole motivaa
tiomme lähde jokapäiväiseen toimintaam
me, vaan parhaana polttoaineena toimivat
haaveet sekä rakkaus lajiin. Suuri kiitos kai
kille yhteistyössä mukana olleille henkilöille.
Muistot ovat toki kultaisia, mutta huo
minen on aina parempi. Katse on ollut ko
ko talven jo tulevassa. Treeneissä onkin
normaalisti ponnisteltu itsensä kasvatta
miseksi. Pitää uskoa ja luottaa omaan teke
miseensä. Tässä muutamia ajatuksia…
• Omassa tekemisessä pitää aina olla mu
kana intohimo ja rakkaus lajiin.
• Tarkastellaan maailmanmenoa yli laji
rajojen. Uudistutaan, mutta samalla kui
tenkin säilytetään perusteet ja jalusta,
jonka päälle kaikki rakentuu.
• Yhdessä päästään pitkälle. Käytetään
joukkuetaktiikkaa ja luotetaan yhteis
työn voimaan. Valmennuksella on sama
visio ja päämäärä.

Harrastelijat: golf on aina upea kävelyretki.
Tulokset ja lyönnit saattavat tuntua tärkeil
tä suoritushetkellä, mutta muista, että golf
on vain peliä. Jos haluat useammin lyödä
onnistuneen lyönnin, sinulla tulisi olla hy
vä fiilis ja mielenrauha. Muista myös jättää
ennakko-odotuksesi viimeistään parkki
paikalle.
Kentällä, lyöntien välissä, kiinnitä
enemmän huomiotasi kävelyyn ja nau
tiskele. Älä mieti menneitä lyöntejä, älä
kä liian varhain lukitse ajatustasi tulevaan.
Anna mielellesi vapaus lentää. Silloin et jää
kiinni menneeseen tai tulevaan, vaan py
syt hetkessä. Nauti kävelystä ja ajasta lyön
tien välissä, sillä suurimman osan ajastam
me olemme tapahtumien välissä. Näinhän
se menee jokapäiväisessä elämässäkin.
Näin jokainen kierros antaa sinulle energi
aa ja rentouttaa mieltäsi. Kuinka onnistuit
kävelyssäsi tänään?

HUOMINEN ON AINA PAREMPI

GOLFIHMEET SAVOSSA

KILPAILIJAT:

Viime kaudella kansallisissa kilpailuissa saa
vutimme 13 SM-tason mitalia. Meillä on
seurassamme parhaillaan myös viisi maa
joukkuepelaajaa. Se kertokoon siitä, että
Tarinassa pystymme antamaan pelaajil
le hyvät perustaidot. Sen jälkeen pelaajat
voivat luoda oman lopullisen taiteellisen
vaikutelmansa.
Lisäksi sain myös valmentajana muka
van henkilökohtaisen maininnan (vuoden
valmentaja / Kuopion Urheilutoimittajien
kerho). Tunnustukset ovat hedelmää pit

Kauden 2013 top-3 golfihmeet

huippusuorituksen kulmapalat

1. 13 SM-mitalia samaan seuraan.
Saavuttajina Tarina Golfin pelaajat:
Ida Horttanainen, Sofia Siivola, Linda
Haara, Marika Voss, Janne Koivisto,
Lauri Ruuska ja Tero Peltola.
2. Holari Par-4 väylällä. Vanhan Tarinan 5
väylä. Pelaaja: Antti Voss.
3. Albatrossi. Uuden Tahkon 10 väylä.
Pelaaja: Janne Eskola.

•
•
•
•
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PRON TIPSIT

Rauhoitu
Keskity
Sitoudu
Luota itseesi

ALOITA GOLF

Aloita golf
Golf on ”koukuttava” sosiaalinen laji, joka vie mennessään niin
nuoren kuin aikuisenkin. Tule mukaan lajin kiehtovaan maailmaan.
Golfharrastus alkaa yleensä alkeiskurssilta tai junioriharjoituksista. Kun olet riittävästi edisty
nyt, voit suorittaa Green Card -kortin. Sen tavoitteena on varmistaa, että pelaajalla on riittävät
tiedolliset ja taidolliset valmiudet golfharrastuksen varsinaiseen aloittamiseen ja golfkentällä
pelaamiseen kanssapelaajia vaarantamatta. Alkeiskurssi ei yksinään riitä, vaan omaa osaamis
ta kannattaa kehittää harjoituskentällä myös omatoimisesti tai opettajan avustuksella.

Näin se etenee...
Golfkentälle kokeilemaan
Kuka tahansa voi tulla kokeilemaan gol
fia. Kun saavut golfkentälle, ota yhteyttä
kentän opettajaan tai mene caddie
masterin (kentän vastaanottovirkailija)
luokse ja ilmoita, että haluaisit kokeilla
golfia. Jos sinulla on ystävä, joka jo pe
laa, kannattaa varmasti kysäistä häneltä,
pääsisitkö mukaan seuraamaan ja ko
keilemaan golfia.

Kurssille tai
juniorina mukaan
valmennusryhmään
Jos tuntuu siltä, että laji alkaa kiinnos
taa, niin kannattaa ehdottomasti aloit
taa käymällä alkeiskurssi. Ammattitaitoi
sen opetuksen avulla, opit oikeat teknii
kat ja pelin ideologian heti aloittaessasi.
Näin saat kipinän roihahtamaan liekkiin
ja pääset nopeammin nauttimaan tästä
suurenmoisesta pelistä, golfista.

Suorita Green card

Liity golfseuraan jäseneksi

Green card on golfin ajokortti. Ilman
sitä, ei pääse täysimittaiselle kentälle.
Green card -järjestelmä edesauttaa su
juvaa ja turvallista peliä, aivan kuin ajo
kortti liikenteessä. Toki, jos olet jo taita
ja, voit suorittaa vain ”inssiajon” eli peli
taitokokeen ilman kurssia.

Jokaisen pelaajan tulee olla jonkin golf
seuran jäsen. Samalla saat golfliiton
jäsenkortin, jolla pääsee pelaamaan
kentille maksamalla kierroskohtaisen tai
kausipelimaksun. On tietenkin hyvä olla
omalla kentällä jäsenenä ja näin kuulua
yhteisöön, joka kehittää ja tukee oman
kotikenttäsi toimintaa.

Pelaa ja nauti
Kilpaile, viihdy kavereittesi kanssa kentällä, ulkoile ja tapaa uusia ihmisiä. Golf voi olla
sinulle kaikkea noista tai vain jotakin. Sinä päätät mitä haluat.
Kokeileminen: Vuokramailat 0 € + Rangepoletti 2 €

KENTÄLLE
muistilista

Alkeiskurssin jälkeen – kehittyminen

1.

Turvallisuus – pelaajalla on vastuu ja

1. Kortin suorituksen jälkeen, hanki jäsenyys johonkin golfliiton jäsenseuraan.
Mielellään sinne missä aioit pelata. Saat tasoituksen hcp 54.
2. Omat varusteet on syytä olla. Silloin tulee lähdettyä useammin ja
varusteet tulevat tutuiksi.
3. Omalle kentälle pelamaan ja treenaamaan. Olet vielä harjoitteleva
golffari kun sinulla on seuratasoitus 37–54.
4. Ota lisäoppia Prolta. Yksityistunnit, aikuisvalmennus ja treeniklubit.
Oikeiden tekniikoiden oppiminen lisää pelin nautintoa ja
tuo mukavuutta kentällä itsellesi ja kavereillesi :)
5. Tavoitteena tasoitus 36. Olet virallisen tasoituksen omaava pelaaja.
Voit lähteä pelaamaan kaikille kentille ja halutessasi osallistua kisoihin.
6. Harjoittele, harjoittele, harjoittele. Golf on peli joka vaatii toistoja.

2.

Pelirytmi – pidä huoli siitä, että

velvollisuus, fore!
ryhmäsi pysyy kentän tahdissa. Pelaa
sopivalta tiiltä. Pistebogey pelaajat;
10 lyöntiä ja pallo taskuun.
3. Kentän kunnossapito – kaikkien
pelaajien yhteinen asia
4. Pelin etenemiseen liittyvät
säännöt – osaa ne, hanki sääntöjen
pikaopas
5. Tulokset tulevat ajallaan taitavalle käy tuuri useammin
6. Pidä hauskaa. Saa tuulettaa!

TarinaGolfari 2014

15

ALOITA GOLF

Uusi Tarina
nimikkoväylät

Kilpaile
Kilpa- ja edustusryhmät
Erikseen nimetyt pelaajat, jotka tähtäävät kansalliselle ja kansainväliselle huipulle
Pro Janne Eskolan ja Jani Haaruksen vetämät: K3, K2 ja K1 kisoissa käyvien pelitreeni tiis
taisin alkaen klo 10.00. K2 harjoitukset perjantaisin klo 10.00–11.30, K3 klo 11.30–13.00.
K3 sunnuntaitreenit klo 14.30–16.00, K2 klo 16.00–17.30 ja K1 17.30–19.00.
Koko harjoitusohjelma löytyy Pro Jannen nettisivuilta: www.jegolf.fi/ohjelma
Valmentajat Pro Janne Eskola p. 050 599 1992 ja Pro Jani Haarus p. 040 777 4794
Ohjaaja Olli Siivola p. 040 517 9070, K2, K1
Ohjaaja Mika Tykkyläinen p. 040 965 1241, K3
Fysikkavalmentaja ja fysioterapeutti, Paavo Parviainen p. 0500 793 915

Pelin jälkeen välipala maittaa...

Klubiravintola Four Clovers

Nuorten harjoitukset

020 187 8721, kimberly@tarinagolf.fi

Yli 12-vuotiaat green cardin suorittaneet tai
muutoin golfin perusteet hallitsevat juniorijäsenet

Avoinna joka päivä klo 7.00–21.00

Pojat H1, tasoitus alle 36, harjoitukset perjantaisin
klo 13.00–14.30 ja sunnuntaisin klo 13.00–14.30.
Pojat H2, tasoitus 54–36, harjoitukset keskiviikkoisin
klo 18.00–19.30.
Valmentajana Pro Jani Haarus
040 777 4794
ohjaajina
H1 Risto Hämäläinen 050 528 8217
H2 Juha Jaatinen
0400 787 514
KUOPIO

Aloi

ta

Aloittelijoiden harjoitukset
6–12 -vuotiaat tytöt ja pojat ilman green cardia

Juniorigolfarin polku

Harjoitukset maanantaisin klo 18.00-19.30

Juniorille harjoitukset oman ikä- ja taitotason mukaan

Jyrki Elo
Erkki Puustinen

Junnuleirit 2014
SIILINJÄRVI

Ohjelmaa aloitteleville ja jo pelaaville.
Green card- ja tasoitus-ryhmät
Heinäkuun leiri
ma–ke 7.–9.7. klo 9.00–14.00
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1. 6–15 -vuotias
Kokeile golfia kesäleirillä.
Aloita aloittelijoiden harjoituksissa.

040 751 7359
044 785 6250

Kok
eile

2. Yli 12-vuotias
Aloita nuorten harjoituksissa.
Pääset lajin pariin myös Pro Jannen
yleisen alkeiskurssin kautta.
Tarina tarjoaa kaiken tasoisille junioreille
mahdollisuudet kehittyä – aina kansain
väliselle huipulle saakka.
Lisätietoja
Marko Korhonen
Jani Haarus

045 132 0877
040 777 4794

ALOITA GOLF
Uusien jäsenten erikoistarjoukset
Tarina Startti		
190 €
sis. 5 greenfeetä + 5 rangepolettia
Tarina Kymppi		
sis. 10+1 greenfeetä
Tarjouspelioikeus
uusille jäsenille		
koko pelikausi

390 €

Vanha tarina
nimikkoväylät

650 €

Opiskelijapelioikeus
400 €
opiskelija, syntynyt v. 1992–1998, opiskelijatodistus
Juniori yli 15 v.		
syntynyt v. 1993–1999

300 €

Juniori alle 15 v.		
syntynyt v. 2000-2003

200 €

Juniori alle 10 v.		
0€
v. 2004 ja myöh. syntynyt huoltajan seurassa

A

Välineet löydät Peteltä

KauppaTarinasta
044 777 3606, pete.partanen@tarinagolf.fi

Jäsen- ja pelioikeusasiat

Tarinan toimistossa

Alkeiskurssit viikoittain

020 187 8702, toimisto@tarinagolf.fi
www.tarinagolf.fi

Toukokuu–syyskuu
ma–ke 17.30–21.30
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
PGA PRO, Janne Eskola
050 599 1992, janne.eskola@jegolf.fi

ta

Aikuisen golfarin polku

i
Alo

Helpoin tapa oppia golf on lähteä ammattivalmentajan vetämälle alkeiskurssille
Opit heti lajin perusteet ja edistyt nopeasti
uudessa harrastuksessasi
1. Tule alkeiskurssille ja suorita itsellesi
green card
2. Osta Peteltä välineet
3. Liity Tarinaan jäseneksi ja hanki
pelioikeus toimiston kautta
4. Ja ei kun pelaamaan

Tule mukaan myös kummikierroksille. Vetäjinä
kapteenit, naistoimikunta tai senioritoimikunta. Katso lisää nettisivuilta.
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KLUBITOIMINTA

Muut
mainospaikat

Klubiravintola uudistuu. Uutta sisältöä
menussa – uutta sisältöä palveluissa
Ravintolan toiminta on tänä vuonna käyn
nistynyt hyvissä ajoissa ja odotamme jäl
leen hienoa kesää!
Jatkamme samaa hyvää asiakaspal
velua kuin aikaisempina vuosina ja tarjo
amme herkullisen noutopöydän päivit
täin. Valikoimassamme on myös uudistu
nut A’la Carte -lista. Olemme saaneet jouk
koomme uuden huippukokin, Aku Venä
läisen, joka on aloittanut Klubiravintolas
sa toukokuun lopulla. Hänen johdollaan
olemme rakentaneet kerrallaan aina kah
den viikon menun, monipuolisia herkkuja
vitriiniin ja tietenkin grillijuhlia. Tarjoamme
myös käyttöönne rantasaunaamme sekä
Klubiravintolan kabinettia. Saunalle mah
tuu 15 henkilöä ja siellä on A-oikeudet. Ka
binetissa voit pitää kokouksia, syntymäpäi
väjuhlia, ihan mitä vain. Henkilökuntamme
on valmiina palvelemaan teitä koko kau
den, joten tulkaa viettämään yhteistä ai
kaa klubillamme, rentoutumaan terassille
ja nautiskelemaan ihanista maisemista. Ke
sällä ei ole kiire :)
Uutena palveluna järjestämme tänä
vuonna kerran viikossa lapsiparkin lapsil
le, joiden vanhemmat haluavat lähteä pe

KLUBITOIMIKUNTA
Klubitoimikunnan tehtävänä on järjes
tää erilaisia tapahtumia, klubimatkoja,
teemailtoja ja illanviettoja, joihin mahdol
lisimman moni seuran jäsen voi osallis
tua. Tavoitteena on edistää golfkulttuuria
ja hyvää klubihenkeä. Klubitoimikunta voi
myös yhteistyössä muiden toimikuntien,
sekä Tarinan yrittäjien kanssa, kehittää ym
päristön viihtyvyyttä.
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laamaan golfia. Lapsiparkista löydätte li
sää tietoa myös TarinaGolfin nettisivuilta
> Palvelut > Ravintola.
Järjestämme grillijuhlia viime kesää
useammin ja lisäksi ohjelmassa on teema
viikkoja.
Toivomme tapaavamme teidät Klu
biravintolassa ja väyläkioskeilla. Tulemme
saamaan Uuden Tarinan kioskille auto
maatin, josta saa monipuolisesti ruokaa ja
juomaa. Vanhan Tarinan kioski toimii hiljai
sina aikoina itsepalveluperiaatteella, sieltä
saa tuolloin juomia sekä makeaa ja suolais
ta syömistä. Aikaisempien vuosien tapaan,
teidän ei enää tarvitse kantaa omia eväitä
mukananne; olemme halunneet näin pa
rantaa palvelua :) Kiitämme etukäteen tei
tä siitä, että käytätte ravintolan ja kioskien
palveluita!
Mainittakoon vielä, että Klubiravin
tola on mukana GreenSavo-hankkeessa.
GreenSavo on pohjoissavolaisten matkailu
ja matkailuun läheisesti liittyvien yritysten
ja yhteisöjen laatu, turvallisuus, ympäristö
ja palvelujen koulutus- ja kehityshanke.
Hyvää kesää kaikille!

Vuoden 2014 klubitapahtumat:
• 24.5. pelattu Osmon tervetuliaiskilpailu
• Golftapahtuma sekä mahdollinen klubi
matka syksyllä.
Klubitoimikuntaan kuuluvat:
PJ Teppo Hälikkä, Jorma Vainikainen,
Mika Kinnunen, Pekka Laasonen, Pete
Partanen, Janne Eskola ja Kimberly Hoppes.

KLUBITOIMINTA

LAPSIPARKKI TARINAGOLFISSA
Tänä kesänä golfaaville perheille on tar
jolla Lapsiparkkipalvelu, joka mahdollis
taa esim. aikuisten yhteisen golfiltapäi
vän. Käykää vaikka ensin rangella, pelat
kaa kierros golfia ja nauttikaa lopuksi illal
linen klubilla, kahden kesken. Perheen lap
set tai nuoret voivat olla Lapsiparkissa tuon
ajan kokeneen lastenhoitajan seurassa. Tai
voitte tulla perheenä kentälle jo päivällä ja
vanhemmat menevät jo pelailemaan sa
malla, kun juniori jää hetkeksi Lapsiparkkiin
ennen illalla alkavia golfharjoituksia.
Lapsiparkki on auki maanantaisin klo
14.00-20.00 välisenä aikana kesäkuun alus
ta elokuun alkuun. Lapsiparkkiin parkkee
rattavien lapsien olisi hyvä olla vähintään
n. 1,5 vuotiaita, kumminkin jo omin jaloin
liikkuvia. Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan
etukäteen, edellisen viikon perjantaina klo
18.00 mennessä (vähintään kaksi lasta pi
tää olla ilmoittautunut, että Lapsiparkki to
teutuu kyseisenä päivänä).
Lapsiparkki maksaa 5 € / h (pelkkä
lapsiparkki) tai 6 € / h, joka sisältää kevyen
lounaan ja/tai välipalan sekä juotavaa, riip
puen Lapsiparkissa vietetystä ajasta. Mini
miveloitus on aina yksi tunti, veloitus 0,5 h
tarkkuudella. Lapsiparkissa ruokailemme
vain yhteisesti siten, että klo 15 on lounas
aika ja n. klo 17.20 on välipala (lapsi ehtii
vielä mahdollisesti klo 18 alkaviin junnu

harkkoihin). Noina aikoina on mahdollista
ostaa ruokaa myös omakustanteisesti klu
bilta. Muun ajan käytämme leikkiin ja yh
dessäoloon.
Ennen ensimmäistä Lapsiparkki-kertaa
tulee vanhempien täyttää esitietolomake
(yhteystiedot, allergiat yms.). Lomakkeen
saat tulostettua tästä tai saat sen paikan
päältä Tarinasta. Ikävä kyllä emme voi ot
taa sairasta lasta Lapsiparkkiin. Lapsiparkis
sa käyttäydymme toisia kunnioittavasti ja
toiset huomioonottaen.

LAPSIPARKKIPÄIVÄT
KESÄLLÄ 2014:
30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. |
4.8. | 9.8., poikkeuksellisesti la tarvittaessa
Sitovat ilmoittautumiset parkkipäivää edel
tävänä perjantaina klo 18 mennessä osoit
teeseen kimberly@tarinagolf.fi. Vanhemmil
le ilmoitetaan lauantain aikana, toteutuuko
Lapsiparkki seuraavana maanantaina (on
ko tarpeeksi osallistujia). Ilmoittautumisen
jälkeen peruutetuista parkkiajoista veloite
taan 10 euron peruutusmaksu.

PIIKKIKORTTI
Onko bägisi täynnä varusteita ja housujen
kin taskut täynnä tiitä ja griinihaarukoita?
Entä, jos voisit jättää rahapussin autoon ja
käyttää vain yhtä, etukäteen haluamallasi
summalla ladattua rahakorttia. Ladatulla
kortilla voit maksaa kaikki ravintolapalvelut
sekä klubilla että väyläkioskeilla. Kortin voit
lunastaa klubilta (10 € alkulatausta/panttia
vastaan).
Tule myös noutamaan oma lounas
passisi. Jokaisesta syödystä lounaasta saat
leiman ja kerättyäsi kymmenen leimaa,
saat seuraavan lounaan ilmaiseksi.
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KAPTEENIT

KAPTEENIEN PALSTA 2014
Mikko Ilonen haastoi urheilugaalan yhtey
dessä golfarit yhteiseen hyväntekeväisyys
kampanjaan uuden lastensairaalan puo
lesta. Hyvä draivi lastensairaalan puolesta! -nimellä kulkeva kampanja on tottakai
myös meidän tarinalaisten yhteinen asia.
Haluamme ilman muuta olla yhteisönä
mukana hyvän asian puolesta.
Keskusteltuamme erilaisista osallistu
misvaihtoehdoista, muistin viime syksynä
Pohjois-Irlannissa vastaan tulleen käyttö
kelpoisen idean. Port Stewartin kentäl
lä oli käytössä kapteenien bunkkeri, jonka
tuotot käytettiin kapteenien valitsemaan
hyväntekeväisyyskohteeseen. Ajattelimme
kokeilla samaa tänä vuonna myös meidän
molemmilla kentillä.
Lyhykäisyydessään idea on se, että lyö
tyäsi kapteenien bunkkeriksi nimettyyn
bunkkeriin, käyt kierroksen jälkeen laitta
massa yhden euron kapteenien keräys
lippaaseen. Ja kauden päätteeksi lippaan
tuotto luovutetaan koko tarinan yhteisön
puolesta lastensairaalahankkeelle. Toki lah
joituksia lippaaseen voi jättää myös oman
halukkuuden rajoissa ilman, että löytää
pallonsa bunkkerista.
Tulemme nimeämään molemmil
le kentille yhden bunkkerin kierroksen
loppu
päästä kapteenien bunkkeriksi, ja
asetamme keräyslippaan pelitoimistoon.
Tehdään siis yhdessä hyvää bunkkereiden
kautta.

sän kohtaamiseen ja samalla sovimme, et
tä tulevaisuudessa seuraottelu järjestetään
joka toinen vuosi. Uudistuksen tarkoitukse
na oli tehdä seuraottelusta vielä enemmän
koko seuraa koskeva ja tätä kautta otteluun
tulivat kiintiöedustajat eri ikäryhmiin. Viime
kesänä ensimmäistä kertaa tässä muodossa
pelatussa ottelussa oli siis ennalta nimetty
määrä pelaajia junioreiden, aikuisten ja se
nioreiden osalta sekä miehissä että naisissa.
Joku viisas on joskus sanonut, että
keskimäärin on mukavampi voittaa kuin
hävitä, niin tälläkin kertaa. Tarina voit
ti siis vuoden 2013 seuraottelun pistein
21,5–14,5. Nyt huilataan tuleva kesä ja hio
taan peli siihen kuntoon, että kesällä 2015
olemme jälleen valmiita kohtaamaan Kare
lia Golfin heidän kotikentällään.

HARJOITUKSET /
KUMMIKIERROKSET
Pidimme viime kesänä koeluontoisesti
muutamat kapteenien treenit ja palaam
me jälleen kesällä 2014 saman aiheen
kanssa. Tarkoituksena on siis käydä alku

kesästä muutaman harjoituskerran aikana
läpi perusasiat lyönnistä ja lähipelistä. Nä
mä harjoitukset ovat pääasiassa suunnat
tu viime syksynä ja alkukaudella aloittaneil
le tai muuten vähemmän pelanneille. Aja
tuksena on virkistää muistia perusasioiden
osalta niin, että kentälle lähteminen olisi
helpompaa.
Kapteeninkierroksia järjestetään myös
muutamia kertoja edelliskesän tapaan. Tä
nä kesänä nämä kierrokset tehdään yhteis
työssä seniori- ja naistoimikunnan kanssa
ja kantavat nimeä ”kummikierros”. Varattu
na on muutamia lähtöjä joiden aikana pe
laamme noin puolikkaan kierroksen ja ker
taamme samalla hieman sääntöjä ja suju
vaa etenemistä kentällä sekä ennen kaik
kea tutustumme toisiimme.
Ilmoittelemme päivämääristä lähem
min netissä ja muissa sujuvissa foorumeissa.
Meihin kapteeneihin saa aina olla yh
teydessä, jos tulee jotain kysyttävää. Viem
me myös mielellämme asioita eteenpäin
seuran suuntaan, jos kehitysideoita tulee
mieleen.

RYDER KANNU
Viime kesänä pelasimme jälleen perin
teisen Ryder kannu -seuraottelun Kare
lia Golfia vastaan vuoden tauon jälkeen.
Seuraottelua hieman uudistettiin viime ke
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Vepu Niemi
p. 040 352 4697

Jaana Parviainen
p. 040 535 2598

Kapteenin bunkkerit

TARINASSA

MISTÄ ON KYSE?
Kampanjan suojelija, Mikko Ilonen haastoi golfväen hyvän
tekeväisyyskampanjaan uuden Lastensairaalan hyväksi. Suomen
Golfjohtajat ry (FGMA), Suomen PGA ry ja Lastenklinikoiden
Kummit ry golfaavat tulevina kesinä uuden Lastensairaalan hy
väksi. Myös Golfliitto on lähdössä mukaan talkoisiin Kansallisen
Golfviikon merkeissä. Tavoitteena on kerätä seuraavan neljän
vuoden aikana miljoona euroa hankkeen edistämiseksi. Mahdol
lisuuksia olla mukana tukemassa keräystä on monia. Hankkeen
hyväksi voi järjestää golftapahtumia ja -kilpailuja, tutustumis- ja
opetustapahtumia, joiden tuotto ohjataan keräykseen. Suomen
Golfjohtajat ry:n jäseniä on lupautunut laittamaan päiväpalk
kansa keräykseen. Myös yritykset voivat osallistua keräykseen ta
pahtumien ja kilpailujen yhteydessä.
TarinaGolf on yhteisönä mukana tekemässä yhteistä hyvää.
Toteutamme osallistumisen tarinalaisena erikoisuutena, poh
jois-irlantilaisella idealla eli Kapteenien Bunkkereina. Tarinassa
tämä tarkoittaa sitä, että jos lyöt pallosi ennalta nimettyyn Kap
teenin bunkkeriin, käyt kierroksen jälkeen lahjoittamassa yh
den euron Lastensairaala-keräyslippaaseen caddiemaster-toi
mistossa. Toki lahjoituksia saa käydä tekemässä ilman bunkke
ripallojakin. Molemmille kentille nimetään bunkkeri, joka toimii
keräysbunkkerina eli Kapteenin Bunkkerina. Kauden päätteeksi
lippaan tuotto lahjoitetaan koko Tarinan golfyhteisön puolesta
Lastensairaalahankkeelle.
Voit myös osallistua keräykseen lähettämällä tekstiviestin.
Tekstarilahjoituksen voi tehdä lähettämällä viestin GOLF nume
roon 16155 (hinta 10 €).

KUMMIKIERROKSET
Tänä kesänä pelataan Tarinassa
kummikierroksia. Kummikierroksille
saa ilmoittautua mukaan kaikki
halukkaat, eritoten vähemmän
pelanneet ja ne joilla ei välttämättä
aina peliseuraa löydy. Kierroksilla
kierretään noin yhdeksän väylää ja
tutustutaan uusiin ihmisiin ja vähän
myös golfpeliin. Kierrosta ennen
nautitaan kahvit klubilla, josta
jatketaan parin–kolmen lähdön
verran kentälle.
Kummikierrosten vetovastuu
on vaihtelevasti kapteeneilla,
senioritoimikunnalla sekä
naistoimikunnalla. Tarkemmat
ajankohdat kummikierroksille
ilmoitetaan TarinaGolfin nettisivuilla.
Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme ja
ilmoittaudu mukaan.

HUOM!
Suomen Golfliitto ei esitä enää
yhtenäisiä pukeutumisvaatimuksia
lajin harrastajille. Siksipä Tarinassa
saa pelata ilman ruutuhousuja ja
kauluspaitoja.
Peliasuksi käy siis siisti ja säädyllinen,
ulkoiluun soveltuva asu. Paidatta ei
kentälle kumminkaan saa mennä,
vaikka se kuinka houkuttelisi
rusketusrajojen tasoittamiseksi. Ikävä
kyllä meidät golfarit tullaan yhä
tunnistamaan valkeista jalkateristä ja
käsivarren tiukoista rusketusrajoista.

TarinaGolfari 2014
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NAISTOIMINTA

Naisten kauden toiminta 2014
NAISTEN HARKAT
Naisten harkoissa on hyvä mahdollisuus
kehittää ja ylläpitää pelitaitoja. Harkkaryh
män koko on vähintään 10 ja enintään 20
henkilöä. Harkat maksavat 10 euroa/ker
ta. Siellä saa yleisiä ohjeita omatoimiseen
harjoitteluun. Harjoituksia tehdään seuran
pron, Janne Eskolan, johdolla. Hänen golf
klinikoillaan ja yksityistunneillaan on mah
dollisuus henkilökohtaiseen opetukseen. Il
moittautumiset harkkoihin tapahtuvat etu
käteen Jannen uuden ajanvarauksen kaut
ta netissä. Harkat erilaisin teemoin ovat:
• sunnuntaina 6.7. klo 14.00–15.30
• torstaina 17.7. klo 18.30–19.30

KUMMIKIERROKSET NAISTOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMINÄ
Toimikunta järjestää kummikierrosiltoja
30.6. sekä 11.8. klo 17.15 alkaen. Aluksi teh
dään lämmittelyharjoituksia, jonka jälkeen,
ennen pelikierrosta, ehdimme vielä istah
taa kahville klubilla. Kierrokset pelataan
Vanhan Tarinan puolella ja pelaamme noin
kahdeksan–yhdeksän väylää. Kummi-ilta
on tarkoitettu golfareille, jotka ovat golf
harrastuksen alkuvaiheessa, pelaavat vä
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hemmän tai ovat pelikaveria vailla. Kum
mikierroksia on myös senioritoimikunnan
sekä kapteenien järjestämänä. Katso lisäin
foa Tarinan nettisivuilta.

NAISTEN KISA JA LADYLIIGA
Tarinan Ladyliiga pelattiin viime kesä
nä ensimmäisen kerran. Se sai hyvän vas
taanoton seuramme naisilta ja pelaamme
myös tänä kesänä Ladyliigaa. Se muodos
tuu kuudesta osakilpailusta ja kolme pa
rasta tasoituksellista pistebogey-tulosta
huomioidaan lopputuloksissa. Osakilpai
luiksi on valittu viikkokisoja ja kilpailuka
lenterin avoimia kisoja. Vähintään 1 kilpailu
on oltava kilpailukalenterin avoin kilpailu.
Kun vuosia on karttunut riittävästi (N50-)
voi valita osallistumisen joko senioreiden
viikkokisaan tai tiistain viikkokisaan. Toimi
kunta poimii tuloksista ladyliigaan osallis
tujien tulokset. Parhaat suoritukset palki
taan päättäjäiskisan yhteydessä lauantaina
20.9. Ladyliigan voittaja saa kiertopalkin
noksi upean pronssisen naisgolfaripatsaan
ja kunniakirjan. Kolme parasta palkitaan
myös lahjakorteilla. Ladyliiga on käynnissä
ja seuraavat osakilpailut ovat:

• tiistaina 8.7. Skoda Suomi Golf viik
kokilpailu tai torstai 10.7. senioreiden
viikkokilpailu
• tiistaina 5.8. Skoda Suomi Golf viikko
kilpailu tai tiistai 12.8. senioreiden viik
kokilpailu
• lauantaina 16.8. Iskelmä Oikea Asema
avoin kilpailu
• lauantaina 30.8. Klubimestaruus avoin
kilpailu

PELI- JA TUTUSTUMISMATKAT
Naistoimikunta on järjestänyt viime vuo
sina syksyisin pelimatkan lähialueen ken
tälle. Päivän pelimatkalle on helppo lähteä
mukaan. Naistoimikunta huolehtii järjeste
lyistä ja sinun tulee vain ilmoittautua mu
kaan. Matkan omakustannus on edullinen.
Yhdessä tehdyt pelimatkat ovat olleet to
si mukavia. Järjestämme pelimatkan myös
tällä pelikaudella. Ajankohdaksi olemme
ajatelleet alustavasti sunnuntaita 7.9. Seu
raa ilmoittelua nettisivuilla.
Kilpailumatka tehdään kimppakyy
deillä lauantaina 5.7. Karelia Golfin kentäl
le, Kontiolahdelle. Olemme useasti osallis
tuneet Joensuun Elli-kilpailuun. Tämä pe
rinteikäs ja iloinen golftapahtuma viettää

NAISTOIMINTA

juhla
vuottansa. Tänä kesänä järjestetään
20. Joensuun Elli. Tässä naisten kisassa on
ollut aina erinomaiset järjestelyt, runsaas
ti palkintoja, rento ja iloinen tunnelma. Ka
relian ja Tarinan välillä on samalla pelattu
seuraottelu, jonka tuloksiin on huomioitu
kolme parasta pistebogey-tulosta. Viime
kesänä kannu jäi paikallisille, joten pela
taan kannu tänä kesänä mukaan kotimat
kalle!

TOIMINTAAN JA
TOIMIKUNTAAN MUKAAN
Ajankohtaisin ja päivitetty tieto löytyy par
haiten seuran kotisivuilta. Jäsentoiminnan
kohdalla on naistoiminnalla omat sivut.
Kannattaa käydä tutustumassa. Infokukka
taulut väylävessoissa kertovat myös tule
vista tapahtumista ja sähköpostitiedottei
ta lähetämme tarvittaessa. Tervetuloa mu

kaan Tarinan golftapahtumiin!
Kaudella 2014 naistoimikunnassa ovat
mukana Minna Hirvonen – puheenjohtaja,
Jaana Parviainen – ladykapteeni, Sari Kan
tosalo, Päivi Laitinen, Maiju Niiranen, Heli
Orsjoki ja Merja Räsänen. Tarkemmat yh
teystiedot löydät kotisivuilta. Toimikunnas
sa ideoimme ja suunnittelemme yhdes
sä toimintaa seuran naisille. Erilaisia tehtä
viä jaetaan toimikunnan jäsenten kesken.
Suunnittelu tehdään talvella ja kesällä toi
mitaan – aikaa jää myös jokaisen omalle
golfharrastukselle ja pelaamiselle. Jos sinul
la on kiinnostusta ja innostusta vapaaeh
toiseen seuratoimintaan, tule mukaan toi
mikuntaan. Ota rohkeasti meihin yhteyttä!
Tarinassa tavataan!

Naistoimikunta

Lauro Golf
MÁLAGA, ESPAÑA

TARINAGOLFIN JÄSENHINNAT
2014 LAURO GOLFISSA
High season -hinta
(tammi–toukokuu,
16. syyskuuta–joulukuu)
GF: 40 €
Low season -hinta
GF: 30 €

The official winter
golf course of
TarinaGolf in Spain

p. +34 952 412 767
fax: +34 952 414 757
email: info@laurogolf.com
www.laurogolf.com/fi

TARJOUSHINNAT TARINAGOLFIN JÄSENILLE
Vuoden rajoittamaton pelioikeus: 1 550 € (norm. 1 760 €)
6 kk rajoittamaton pelioikeus: 850 € (norm. 995 €)
Yhden kuukauden rajoittamaton pelioikeus:
High season: 400 € (norm. 500 €)
Medium season: 320 € (norm. 400 €)
Low season: 250 € (norm. 300 €)
Viikon rajoittamaton pelioikeus:
High season: 180 € (norm. 220 €)
Medium season: 145 € (norm. 170 €)
Low season: 100 € (norm. 120 €)
Golf breaks -asunnot
15 % alennus normaalihinnoista
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NUORISO- JA VALMENNUSTOIMINTA
Valmennustoiminnan päämääränä on tarjota laadukasta perusvalmennusta kaikille
ohjattuun toimintaan osallistuville junioreille. Valmennustoiminnassa on otettu käyttöön
Golfliiton juniorigolfohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tukea seurojen junioritoimintaa
sekä kehittää lasten ja nuorten harjoittelukulttuuria.
Tarinassa on vuodelle 2014 tehty juniori
golfohjelman mukaista säätöä valmen
nustoimintaan. Koska junioreiden määrä
on koko ajan nousussa, niin panostusta on
jouduttu laittamaan enemmän myös nuo
rimpien junioreiden valmentamiseen. Tä
mä tuo oman haasteensa toiminnan resur
soinnin suhteen. Aivan kaikkeen samaan

mitä aiemmin on pystytty tukemaan ei ole
enää mahdollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä,
että esim. kisojen matkoja ja majoituksia
joutuvat vanhemmat enemmän itse kus
tantamaan.
Harjoitusten ryhmäjako on uudistet
tu, jotta pystymme paremmin tarjoamaan
laadukkaan perusvalmennuksen kaikille

junioreille. Erikseen ei ole enää poikien ja
tyttöjen ryhmiä vaan jo heti nuorimmista
junioreista lähtien ryhmät ovat ns. seka
ryhmiä. Yksi tärkeimmistä asioista uudis
tuksessa on se, että ryhmien koot ovat sel
keästi pienemmät ja tätä kautta valmen
nustoiminta myös tehokkaampaa.

HARJOITUSRYHMÄT VUONNA 2014
ALOITTELIJAT

HARRASTERYHMÄ 2

KILPARYHMÄT 1–3

Aloittelijoiden ryhmä on tarkoitettu al
le 10-vuotiaille vasta-alkajille. Ryhmän
ohjauksessa ja valmennuksessa painopis
te on perusliikuntataitojen kehittäminen
ja niiden hyödyntäminen golfin pelaami
sessa. Harjoitukset pidetään talvikaudella
TalviTarinassa ja kesäkaudella Tarinassa.

Harrasteryhmä 2 on tarkoitettu tasoituk
sella 36–54 pelaaville. Harjoittelun paino
pisteenä on monipuolisuus ja golfin pelaa
misen perustaitojen omaksuminen. Harjoi
tukset pidetään talvikaudella TalviTarinassa
ja kesäkaudella Tarinassa.

Kilparyhmissä harjoittelu on tavoitteellista
ja tähtää kilpailemiseen kansallisilla toureil
la. Ryhmät jakaantuvat tasoituksen ja tai
tojen mukaisesti. Kilparyhmien harjoitte
luun liittyy olennaisena osana myös fyysi
nen harjoittelu, joka toteutetaan ohjatusti
ammattilaisen valvonnassa. Harjoitukset
pidetään talvikaudella TalviTarinassa sekä
Rauhalahdessa ja kesäkaudella Tarinassa.
Kilparyhmiin valinta tapahtuu ohjaajien ja
valmentajien suositusten mukaisesti.
Harjoitustoiminnan suunnittelusta ja
koordinoinnista vastaa valmennuspääl
likkö yhteistoiminnassa päävalmentajan
kanssa. Jokaiselle ryhmälle on määritetty
vastuuohjaaja, joka vastaa oman ryhmänsä
käytännön järjestelyistä sekä osallistuu ryh
män kausisuunnitelmien laatimiseen. Vas
tuuohjaaja toimii myös linkkinä vanhem
pien suuntaan oman ryhmänsä osalta.

HARRASTERYHMÄ 1
Harrasteryhmä 1 on tarkoitettu alle 36 ta
soituksella pelaaville ja ryhmä toimii siirty
märyhmänä kilparyhmiin sekä valmennus
ryhmänä niille, jotka eivät ole kiinnostunei
ta kilpailemisesta. Harjoittelu on tavoitteel
lisempaa ja painopisteenä lajitaitojen ke
hittäminen. Harjoitukset pidetään talvikau
della TalviTarinassa sekä Rauhalahdessa ja
kesäkaudella Tarinassa.
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OHJAAJAT 2014

Janne Eskola, PGA Pro

Jani Haarus, PGA Pro

Jyrki Elo

Erkki Puustinen

Päävalmentaja
www.jegolf.fi

Nuorisovalmennuspäällikkö

Vastuuohjaaja, Aloittelijat
jyrki.elo@kolumbus.fi
p. +358 40 751 7359

Ohjaaja, Aloittelijat

Mika Tykkyläinen

Olli Siivola,
Assistant Pro

Paavo Parviainen

Risto Hämäläinen

Fysiikkavalmentaja
paavo1959@gmail.com
p. +358 500 793 915

Ohjaaja, H1

Vastuuohjaaja, K3
mika.tykkylainen@wippies.fi
p. +358 40 965 1241

Vastuuohjaaja, K1 & K2
olli.siivola@hotmail.com
p. +358 40 517 9070

Marko Korhonen

Samuli Kotimäki

Antti Mustonen

Juha Jaatinen

Toimikunnan puheenjohtaja,
Ohjaaja, H2
marko.korhonen3@saunalahti.fi

Ohjaaja

Ohjaaja, aloittelijat

Ohjaaja, H2

Riku Miettinen
Ohjaaja

Uusia ohjaajia tarvitaan ohjaajarinkiin lisää, jotta junioreille voidaan jatkossakin taata hyvä ja ammattimainen valmennus ympäri
vuoden. Uudet ohjaajat tullaan aina kouluttamaan golfliiton koulutusten kautta. Lisäksi järjestetään seuran omaa ohjaajakoulutus
ta 5–6 kertaa vuodessa.
Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ja hauskaan juniori- ja valmennustoimintaan!

JUNIORIVIIKKO JA SM- JA TEHO SPORT OPEN SPONSORED BY OLVI -KILPAILUT
TarinaGolfin nuoriso- ja valmennustoiminnan alkukesä tulee ole
maan kilpailujen värittämä. TarinaGolfissa järjestetään juhannuk
sen jälkeisellä viikolla ns. Junioriviikko. Tuolloin pelataan mm.
lyöntipelin SM-kisat (18 ja 21 v.). Viikon aloittaa ”24h junnugolfil
le” -tapahtuma, jossa pelataan ultramaratoonina golfia 24 tuntia
ja tuotto siitä kokonaisuudessa kuuluu nuoriso- ja valmennustoi
minnalle (ks. lisää www.golf.fi/24h). Junioriviikon aikana on myös
nuorten mahdollista tutustua golfiin ilmaiseksi. Tule siis mukaan
testaamaan rautaseiskaa tai onko putterisi kuumana.

GOLFIIN TUTUSTUMISPÄIVÄT OVAT:
• ma 23.6 klo 18
• ke 25.6 klo 18
• su 29.6 klo 12
Nuorisoviikko huipentuu sunnuntaina 29.6. pelattavaan Teho
Sport Open sponsored by Olvi -kilpailuun, jonka tuotto kokonai
suudessa ohjataan nuoriso- ja valmennustoimintaan.
Tarinassa pelataan myös Tsemppitourin idän lohkon osakil
pailu, sponsored by TEHO Sport 3.7.
TarinaGolfari 2014
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Auto-Kuopio Oy:n juuret juontavat Rova
niemelle, jonne Pentti Vaaran vanhemmat
perustivat Auto-Vaara Oy -nimisen auto
liikkeen. Nuorena kesätyöläisenä Pent
ti myi 1965 ensimmäisen autonsa, Mosko
vits Skandinavian, 1 350 markalla. Vuonna
1974 Pentistä tuli liikkeen osakas. Seuraa
vana vuonna hän perusti oman yrityksen,
Napapiirin Auto Oy: n ja sai Fordin edustuk
sen. Fordin edustus hänellä oli 12 vuotta,
kunnes hän myi liikkeensä. Ennen liikkeen
myymistä Pentti oli Ford-liikkeiden yhdis
tyksen puheenjohtaja. Tämän jälkeen Pentti
toimi Automaailman toimitusjohtajana Ro
vaniemellä puoli vuotta, kunnes siirtyi vuo
deksi Kuopioon johtamaan Automaailman
toimipistettä.

Auto-Kuopion Pentti perusti vuonna
1992 ja on siitä asti harjoittanut vaihtoau
tokauppaa Kuopiossa. Auto-Kuopio Oy on
kasvattanut muutaman vuosikymmenen
aikana 20 auton varastonsa noin 100 au
toon. Pentin pojista Markus tuli täysipäiväi
sesti yrityksen toimintaan mukaan vuonna
2000 ja myöhemmin vuonna 2009 hänestä
tuli osakkeen omistaja. Nuoremmasta po
jasta, Tuomaksesta, tuli osakkeenomistaja
vuonna 2013. Nyt liikkeessä on menossa
sukupolvenvaihdos.
Pentti myöntää, ettei hän ole koskaan
suorittanut Green cardia, vaan hänelle han
kittiin kortti tasoituksella 28, kun hänet hou
kuteltiin ensimmäiselle pelimatkalle Espan
jaan vuonna 1994. Pentin tasoitus on nyky

24.800

31.800

36.900

57.900

34.800

Audi A3 Sportback Attraction
Business 1,2 TFSI 7
-12
26 tkm, ESP, xenon, 1-om., CD,
ilmast., hk, vak.nop.s., 2 renk.

Audi A4 Avant 2,0 TDI DPF
multitronic S line Bus
-12
111 tkm, ESP, xenon, p.tutka,
urh.ist., erik.vant., ilmast., hk

Audi A4 Avant Business 1,8
TFSI 125 kW multitron
-13
25 tkm, takuu, ESP, xenon, CD,
1-om., ilm., hk, alv-väh., 2 renk.

Audi A6 Avant Business 3,0 V6
TDI 150 kW quattro
-12
30 tkm, ESP, xenon, 1-om., aut.
ilm., hk, vak.nop.s., CD, 2 renk.

Audi A6 allroad quattro 2,7 V6
TDI tiptronic-auto
-08
92 tkm, webasto, h-kirja,
vetokoukku

43.800

53.800

18.900

17.800

Audi Q3 Business Plus 2,0 TDI
130 kW quattro S t
-13
19 tkm, ESP, xenon, 1-om., erik.
vant., ilmast., vak.nop.s., 2 renk.

Audi Q5 Business 2,0 TDI 130
kW quattro S tronic
-13
29 tkm, takuu, 1-om., erik.vant.,
met.väri, h-kirja, alv-väh., 2 renk.

BMW 520 dA E60 Sedan -08
Business, 220 tkm, ESP, xenon,
sadetunn., DSC, TC, ASR, webasto, aut.ilm., h-kirja, 2 renk.

Ford Focus 2,0 TDCi 136hv
Trend Design M6 Wagon -10
73 tkm, 1-om., urh.ist., ilmast.,
h-kirja, CD, alv-väh., 2 renk.

Honda Civic 1,4i S 5d
-05
190 tkm, EBD, met.väri, ilmast.,
sivuairb., h-kirja, lohkol., 2 renk.

11.980

24.900

30.800

11.900

19.800

Jeep Compass 2,4 Sport aut. -08
169 tkm, ESP, nahkaverh., erik.
vant., ilmast., h-kirja, lohkol.,
vakionop.sääd., CD, 2 renk.

Nissan Qashqai+2 2,0L Acenta
2WD 6M/T Connect MY11 -12
46 tkm, ESP, 1-om., p.tutka,
navi, aut.ilm., hk, MP3, 2 renk.

Toyota Auris Touring Sports 1,8
Hybrid Premium
-14
6 tkm, takuu, xenon, sadetunn.,
1-om., p.tutka, VSC, TRC, hk, ym.

Toyota Avensis 1,8 VVT-i Linea
Sol Technical Wagon
-05
150 tkm, VSC, TRC, EBD, erik.
vant., ilmast., h-kirja, 2 renk.

Toyota Hiace bussi 2,5 D-4D
100 GLS Executive 8h
-06
61 tkm, 1-om., met.väri, ilmast.,
h-kirja, alv-väh., 2 renk.

23.480

30.800

74.900

www.auto-kuopio.fi

Avoinna
ma–pe 9–17
la 10–14

VW Golf Variant Comfortline
Plus 1,4 TSI 90 kW
-13
25 tkm, takuu, ESP, 1-om., webasto, ilmast., h-kirja, 2 renk.

VW Passat Variant Comfortline
1,6 TDI 77 kW
-13
18 tkm, takuu, ESP, 1-om., CD,
ilmast., h-kirja, alv-väh., 2 renk.

VW Touareg 3,0 V6 TDI 180 kW
4MOTION BlueM
-13
24 tkm, ESP, xenon, nahkaverh.,
1-om., ilmast., hk, CD, 2 renk.

5.900

Kallantie 15, Kuopio. Puh. 017 364 5594

ään 15,7. Markus suoritti Green cardin vuon
na 1997 ja pelaa tällä hetkellä tasoituksella
9,6. Tuomas on pelannut vuodesta 1998, tä
nään hänen tasoituksensa on 0,6. Pojat ovat
aloittaneet golfin pelaamisen kavereiden
mukana eivätkä niinkään isän houkuttele
mana. Kaikki kolme ovat myös osallistuneet
vuosittain golfkisoihin ja lämpimiä muisto
ja golfin saralta löytyy kaikilta. Tuomas tote
aa, että erityisesti kisakokemuksista hänen
mieltään lämmittää viime vuonna voitettu
Tarinan miesten reikäpelimestaruus. Mar
kus puolestaan nostaa esille Salossa lyö
mänsä Hole in Onen.
Pentin ja TarinaGolfin toimitusjohtaja
Osmo Ruuskan yhteistyö alkoi reilut vuosi
sitten Vanhan Tarinan väylällä 15, kun Sone
ralta juuri pois jäänyt Osmo kertoi etsi
vänsä uutta autoa työsuhdeauton tilalle.
Pentti kertoi, että hänellä olisi juuri
sopiva ajopeli tarjolla. Näin autokaupat
syntyi golfkierroksen aikana alkaneen
keskustelun tuloksena. Golfin kautta
Vaarat ovat saaneet paljon tuttuja ja sa
malla moni tarinalainen on ostanut heil
tä auton.
Keväällä Osmo otti Penttiin yhteyttä
ja kertoi, että juuri kyseinen väylä 15, jos
ta autokaupat edellisenä kesänä lähti
vät liikkeelle, olisi vapaana. Pentti ja Tuo
mas innostuivat aiheesta ja Auto-Kuo
pio Oy:n uudet tiimerkit ovat nyt kaik
kien ihailtavissa Vanhan Tarinan väylällä
viisitoista.
Auto-Kuopio Oy haluaa osallis
tua uuden Lastensairaalan varojen
keruuseen omalla panoksellaan nimik
koväylänsä avulla. Auto-Kuopio Oy lah
joittaa 10 € jokaisesta yksilökilpailus
sa tehdystä parin alittavasta tuloksesta
Vanhan Tarinan väylällä 15.

SENIORITOIMINTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUONNA 2014
Senioritoimikunnan tavoitteena on toimia aktiivisesti yhdessä kaikkien seuran eri toimikuntien kanssa niin,
että saisimme seuran jäsenmäärän positiiviseen nousuun. Tavoitteena on myös tarjota seniorijäsenille
virkistävää ja terveellistä liikunnallista toimintaa sekä pelimatkoja hienon golf-pelin parissa.
Toimikunta on myös mukana toiminnassa, jossa seniorit ovat tukipelaajina uusien jäsenten
ensikierrosten, eli ns. kummikierrosten aikana.

TOIMIKUNNAN KOKOONPANO

TAPAHTUMAT/TEHTÄVÄT

YHTEYSHENKILÖT

Paavo Ruotsalainen puh.johtaja, johtokunnan jäsen
paavo.ruotsalainen@hotmail.fi | 050 512 4638
Kari Heikkinen | kari.heikkinen@gmail.com | 0400 271 441
Risto Knuutinen | risto.knuutinen@gmail.com | 0400 376 483
Arto Sutinen | artoj.sutinen@hotmail.fi | 040 566 4384
Viljo Hyvärinen | viljo.hyvarinen@koti.luukku.com | 040 540 9921

SSS-tour/viestintävastaava.................................Viljo Hyvärinen
Kapteenien kierrokset / tukipelaajat..........Viljo Hyvärinen
Jannen klinikka..........................................................Kari Heikkinen
Väyläcaddiet kilpailuissa......................................Risto Knuutinen /
...................................................................................Arto Sutinen
Yhteydet lähiseuroihin, kisamatkat..............Paavo Ruotsalainen
Starttihenkilöt kilpailuissa...................................Paavo Ruotsalainen

VIIKKOKISAT

SSS-TOUR

TAPAHTUMAT

To 10.7. UT
To 24.7. VT
Ti 12.8. UT
Ti 19.8. UT
Ti 26.8. UT

Kilpailuohjelma 2014
Imatra Golf 24.7.
Keri Golf 26.7.
TARINA GOLF 14.8.
Kartano Golf 4.9. (loppukilpailu)

Kummmikierrokset:
Uusien jäsenien kummikierroksia suunni
tellaan yhdessä valmentajien, kapteenien
ja senioreiden kanssa. Tämä tukikierros
malli on ollut TarinaGolfissa vuosia aikai
semmin, otetaan se nyt käyttöön.

Lähikenttien pelimatkat tarkentuvat myös
keväällä 2014. Ehdolla ovat Joroinen,
Tahko, Revontuli ja Karelia.

Senioritoiminnan ydinasia on pelata mah
dollisimman paljon golfia. On hyvä, että
vanhemmalla iällä liikumme mahdollisim
man paljon ja golf on siihen sopiva kuntoi
lutapa. Voimme liikkua mukavassa seuras
sa ja myös upeissa maisemissa.
Seuramme seniorijäsenistä osa on ak
tiivisia kilpailijoita sekä omalla että lähi
kentillä. Omat seuramme viikkokisat ovat
osoittautuneet suosituksi kisamuodoksi
joustavan ilmoittautumisen ja pelin aika
taulun johdosta. Nämä viikkokisat tulevat
olemaan jatkossakin suosikkien joukossa,
joten niitä on syytä jatkaa. Seuranmesta
ruuskilpailut seniorisarjoissa ovat pelaaja
määriltään pienessä nousussa, johtunee
seniorijäsenien kasvusta. Aluetour-kilpai
luissa on ollut edustettuna paljon tarina
laisia.
Pääasia on kuitenkin se, että pelaam

me omaksi iloksemme ja se lienee syy sii
hen, miksi suurin osa seniorijäsenistämme
harrastaa golfia.

KILPAILEMISEN OHELLA
SENIORIT MYÖS MATKUSTAVAT
Olemme tehneet golfmatkoja viime vuosi
na, sekä Viroon että lähigolfseurojen ken
tille. Matkat ovat osoittaneet, että jäsenet
kaipaavat piristystä ja vaihtelua arkielä
mään. Matkojen suosiosta kertoo sekin, et
tä tämän kevään matka Viron Otepäähän
oli ”ylipuukattu”. Matkustamisen suosiosta
kertonee sekin, että lähikenttien pelireis
suilla meitä oli yhteensä 86 pelaajaa. Lähi
kenttien yhteistyössä on tarkoitus kehittää
vuorovaikutustoimintaa, niin että saisim
me vieraspelaajia mahdollisimman paljon.
Vieraspelaaja tuo hyvän lisän seuran raha
kirstuun. Matkoja kehitämme jatkossa niin,

Jannen klinikka:
senioreiden valmennus ja harjoittelu, neljä
opetustapahtumaa.

että niillä olisi yllätysohjelmaa sekä kohde
paikkakunnan ”anteja”.
Seuran jäsenmäärän kasvattaminen
on tämän kauden avaintehtäviä. Pyrimme
seuran eri toimikuntien kanssa yhdessä toi
mimalla siihen, että uuden jäsenen saami
nen riveihin olisi mahdollisimman helppoa.
Seuran uudet hinnoitteluperiaatteet
uusien jäsenten saamiseksi ovat madalta
neet kynnystä huomattavasti. Toivomme,
että tulos on hyvä. Osana jäsenhankintaa
on keväällä aloittava tukipelaajien ryhmä,
jossa seniorijäsenet ovat avainasemassa.
Lopuksi toivotan seniorijäsenille hyviä kier
roksia tulevalle golfkaudelle.

Golfterveisin

Paavo Ruotsalainen
Puheenjohtaja

TarinaGolfari 2014
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VALVOJAT

Valvojat
Vuosi vuodelta on Tarinassa golfaaminen
muodostunut nautittavaksi ja hyvin ete
neväksi. Tähän ovat omat pelaajamme vai
kuttaneet hyvällä asenteellaan, mikä on
tehnyt valvonnankin lähinnä pelaamisen
avustamiseksi. Siitä kiitos teille pelaajille.
Valvontatehtäviin on täksi kesäksi si
toutunut kahdeksan kokenutta golfaajaa,
jotka seuraavat pelien etenemistä ja aut

tavat ongelmatilanteissa, sääntöjä unoh
tamatta. Valvojan tunnistaa kentällä kopil
lisesta golfautosta, jossa on VALVOJA-kyltti.
Hän liikkuu näkyvästi eri puolilla kenttää.
Kokemuksesta tiedetään, mihin paikkoi
hin ruuhkat syntyvät ja niissä pyritään aut
tamaan pelin etenemistä. Valvojan tavoit
taa myös tuloskortin alareunassa olevasta
puhelinnumerosta ja hänen puoleensa voi

kääntyä myös kadonneiden esineiden, rik
koutuneiden kärryjen ja muiden ongelmi
en ilmaantuessa.
Valvojat työskentelevät arkipäivisin
touko- ja syyskuussa klo 14–19, kesä-, hei
nä- ja elokuussa klo 10–20. Kaikkina viikon
loppuina, perjantaista sunnuntaihin klo
9–19.

VALVOJIEN PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT OVAT:
Pelin sujuva eteneminen: puretaan ruuhkia, ennakoidaan, avus
tetaan pelaajia ja tarvittaessa jaetaan ryhmiä. Sujuvuuteen vai
kuttaa pelaajien valmistautuminen avauslyönteihin mahdolli
simman nopeasti; pitkälyöntiset antavat avauslyöntivuoron toi
sille, kunnes voivat itse lyödä turvallisesti. Kioskeilta tulisi lähteä
teepaikalle seuraavan ryhmän ilmestyessä greenille. UT: lla kel
lon soidessa, pelaajan pitäisi olla jo valmiina avauslyöntiinsä.

Turvallisuutta pyritään valvomaan kaikissa tilanteissa, myös har
joituspaikoilla. Käytetään soittokelloa siellä, missä se on, huu
detaan FORE, jos pallo näyttää menevän katveeseen tai lyönti
menee lähelle edellä pelaavia. Kaikki valvojat suorittivat keväällä
EA1-kurssin.

Kenttien kunto ja siisteys liittyy pelin nautitta
vuuteen, joten kaikenlaisten lyönti- ja alastulo
jälkien korjaaminen on välttämätöntä. Kenttien
yleisilme säilyy siistinä, kun roskat piilotetaan
roskakoreihin eikä penkkien alle.

Pelinopeus ja tasavauhtinen eteneminen ei tar
koita juosten pelaamista, mutta hyvällä valmis
tautumisella voi pelin sujuvuutta lisätä. Tyhjät
väylät edessä ja ruuhka takana ovat merkki siitä,
että peliä on syytä nopeuttaa tai laskea odottava
ryhmä ohi. Ystävällisyys muita pelaajia kohtaan
lisää kentällä viihtymistä ja pelistä nauttimista.

Watch out there’s an RXV about!

The new E-Z-GO RXV

R = Reliability, X = Xperience, V = Value
Miten RXV eroaa vanhemmista malleista?
· 30 % tehokkaampi kuin tavallinen golfauto, kiitokset vaihtovirta
sähköjärjestelmälle.
· Luotettava, kestävä ja käytännössä äänetön.
· paranneltu ajoturvallisuus kaksoisjarrujärjestelmän ansiosta:
(Ei lähde vahingossa valumaan jyrkässäkään rinteessä).
Lisäksi RXV on käyttökustannuksiltaan erittäin taloudellinen.
Olemme niin vakuuttuneita RXV:n luotettavuudesta, että myönnämme
sille 4 vuoden takuun*.
*Takuuehtojen ja olosuhteiden mukaan
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LINNUNPÖNTTÖJÄ TARINAAN
Suomen Golfliitto valitsi Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja
Pohjois-Savon liiton rahoittaman GreenSavo-hankkeen vuoden 2013
Ympäristöpalkinnon saajaksi. Valintaa puolsi se, että hankkeen kautta toteutettiin
viidelle itäsuomalaiselle golfkentälle kansainvälinen GEO-ympäristöjärjestelmä.
TarinaGolf oli mukana yhtenä näistä palkituista kentistä.

Käytännön työt tehtiin kentällä kauden
2013 aikana ja näitä töitä tehdessään, sai
kentänhoitaja Jukka Riikonen idean lin
nunpönttöprojektiin. Jukka oli luonnon
ystävänä kiinnittänyt huomiota siihen, et
tä aikoinaan joidenkin väylien varteen kiin
nitetyt linnunpöntöt olivat menneet huo
noon kuntoon, olipa joku tippunut maa
hankin.
Jukka kertoi mietteistään talvella Ta
rinaGolfin pitkäaikaiselle toimitusjohtaja
Ari Kärjelle, joka innostui ajatuksesta ja ja
losti sitä edelleen niin, että pöntöt voitai
siin tehdä TarinaGolfin kenttien alueella
kasvavista puista. Osa puista oli kaadettu
Vanhan Tarinan 3. väylän remontin myö
tä, osa oli tuulenkaatoja tai muuten kaa
totuomion saaneita; lehtikuusia, koivuja,
kuusia ja mäntyjä. Saatuaan siunauksen
hankkeelleen myös TarinaGolfin uudelta
toimitusjohtaja Osmo Ruuskalta, Jukka etsi
netin avulla tietoa tarvittavista työvälineis
tä ja huomasi, että Suomen Metsästäjälii
ton Pohjois-Savon osastolta löytyisi tarkoi

tukseen sopiva Kaakana-pönttösorvi. Hän
otti yhteyttä liiton puheenjohtaja Pekka
Julkuseen, jonka avustuksella pönttösorvi
saatiin huhtikuun alussa lainaan Tarinaan.
Jukka sai kaverikseen aina valmiin talkoo
laisen, Martti Pietikäisen, ja yhtenä keväi
senä päivänä miehet sorvasivat pönttöjen
aihiot. Tämän jälkeen pöntöt viimeisteltiin
rakentamalla katot, pohjat ja suu-aukkojen
suojapellitykset.
Kaikkiaan 36 pönttöä kiinnitettiin jo
kaiselle väylälle, sopivassa paikassa oleviin
puihin huhtikuun lopussa, jolloin Tarinassa
pidettiin perinteiset kentän kunnostustal
koot. Pöntöt on sijoitettu niin, että lyönti
vuoroaan odottavat pelaajat voivat ihail
la lintujen puuhailua. Puupölkyistä tehdyt
linnunpöntöt kestävät vuosikymmeniä,
mikäli niille tehdään säännölliset kevät
huollot.
Greeniemme kunnon kannalta on
myös merkitystä sillä, että mahdollises
ti greeneillä esiintyvät, ruohoa tuhoavat
kahukärpäset tuovat linnuille hyvää ravin

toa. Tarjoamalla linnuille pesimismahdolli
suuden, saamme myös noiden haitallisten
tuholaisten määrän pienenemään. Jukka
lausui vielä aforismina: ”Alueella pelataan
kolopalloa, tuleehan siellä olla myös kolo
lintuja.”
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LähiTapiola ja TarinaGolf
LähiTapiolan ja TarinaGolfin yhteistyö al
koi vuonna 2009, jolloin TarinaGolf vaih
toi kilpailutuksen jälkeen vakuutusyhtiö
tä. LähiTapiolan yhteyshenkilönä on asiak
kuuspäällikkö Jorma Reinikainen. Jorma ja
kenttämestari Pasi Sallinen käyvät vuosit
tain läpi kaikki vakuutusasiakirjat ja tekevät
riskienkartoituksen, jonka tarkoituksena on
se, että asiakas tietää, mitä on vakuutettu
ja mitä ei. Asiakas voi siis halutessaan rajata
vakuutuksen piiriin kuuluvia asioita tarpei
densa mukaan.
Vakuutusyhtiön vaihtamiseen on
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yleensä syynä hinta tai palvelun taso. Lähi
Tapiolan ja TarinaGolfin yhteistyössä koros
tuu molemminpuolinen hyöty, joka tar
koittaa sitä, että LähiTapiola ja TarinaGolf
tekevät monipuolista yhteistyötä. Hyvänä
esimerkkinä tästä on vuosittain kesäkuun
alussa järjestettävä LähiTapiola Savo -golf
kilpailu, joka on perinteisesti täyttynyt in
nokkaista pelaajista jo ennen ilmoittautu
misajan päättymistä.
Pasi on tehnyt kenttähenkilökunnan
kanssa yhteistyössä riskianalyysin, jolloin
työsuojeluongelmat on kartoitettu ja tästä

johtuen työtapaturmat on saatu pidettyä
noin prosentin tasolla, joka on teollisuu
teen verrattuna alhainen. Toimivan keskus
teluyhteyden ansiosta on TarinaGolfissa
onnistuttu huomioimaan mahdolliset va
hingot etukäteen.
TarinaGolfin jäsenet, jotka ovat mak
saneet jäsenmaksunsa, kuuluvat Suomen
Golfliiton vakuutusturvan piiriin, mutta
TarinaGolfilla on LähiTapiolassa vastuu
vakuutus niitä tilanteita varten, jolloin
TarinaGolfin toiminnasta johtuen on ta

pahtunut vahinko.

Välitetään toisistamme.
LähiTapiola Savo on enemmän kuin tavallinen kasvoton yritys. Se on meidän asiakkaiden, sinun ja minun,
yhdessä muodostama yhteisö.
Oman yhtiösi asiantuntijan neuvoihin voit luottaa. Jokainen tuotteemme ja palvelumme kehitetään vastaamaan meidän asiakkaiden eikä ulkopuolisten omistajien tarpeita. Asiakkaiden 100 %:sti omistamalla
yhteisöllä on vain yksi tavoite: tyytyväiset asiakkaat.

Panu Myöhänen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 0400 667 518

Markus Sahlman
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 767 3493

Jari Vilmi
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 376 190

Jorma Reinikainen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 277 745

Pekka Seppänen
Sijoituspäällikkö
Puh. 040 134 4917

Jarmo Miettinen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 573 686

Kari Okkola
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 696 674

Marko Liimatainen
Myyntipäällikkö
puh. 040 553 3613

Juha Miettinen
Myyntipäällikkö
puh. 050 5271 600

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy
(LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy). Pankkipalvelut: S-Pankki Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Teatteri ja TarinaGolf allekirjoittivat
yhteistyösopimuksen
Kuopion kaupunginteatterin johtaja Laa
sosen Pekka on sanojensa mittainen mies.
Vuosi sitten aloittaessaan hän lupasi, että
hänen aikanaan teatteri ja urheilu tulevat
Kuopiossa lyömään kättä ja tekemään yh
teistyötä.
Lupaus on konkretisoitunut mm. Ur
heilugaalassa ja KalPa Hockey Oy:n uusien
pelaajien julkistamistilaisuudessa, joissa
molemmissa teatteri oli vahvasti mukana.
Nyt uusimpana on yhteistyön aloittaminen
TarinaGolfin kanssa.
TarinaGolf ry:n toiminnanjohtaja /
Tarinaharjun Golf Oy:n toimitusjohta


ja O
 smo Ruuska ja Pekka allekirjoittivat
28.5. yhteistyösopimuksen. Sopimuksen
mukaan Tarinan uuden kentän väylä 7 ni
mettiin teatterin nimikkoväyläksi ja mo
lemmanpuolisen näkyvyyden lisäksi Tari
naGolfin jäsenet saavat muun muassa eri
koishintaisia lippuja teatterin tiettyihin esi
tyksiin.
Eräs yhteistyön keskeisiä tavoitteita on
myös olla tukemassa TarinaGolfin nuoriso
työtä. Tämän toiminnan molemmat osa
puolet kokevat aivan erityisen tärkeäksi.
Hienointa tässä yhteistyössä on se, että
kaikki voittavat aidosti.

GOLFKAUDEN PÄÄTTÄJÄISTAPAHTUMA
17.10.2014 Kuopion kaupunginteatterissa
TarinaGolfille on varattu oma esitys juuri
remontoidusta ja uudistuneesta Kuopion
kaupunginteatterista. Esitys Kaikki Kives
tä saa ensi-iltansa 18.10., joten pääsem
me tarinalaisina näkemään esityksen päi
vää ennen muuta yleisöä. Teatteriesityksen
on ohjannut, käsikirjoittanut ja säveltänyt
mm. Putousta ohjannut ja näyttelijänäkin
toiminut Petteri Summanen. Kaikki Kivestä
on Kuopion kaupunginteatterin esitys, jo
ka tuo näyttämölle Aleksis Kiven uskomat
toman elämän hänen 180-vuotisjuhlavuo
tensa kunniaksi. Esitys kertoo Aleksis Ki
vestä paljon sellaista, jota emme osanneet
edes kuvitella. Summanen on pyrkinyt yh
distämään teatterin ja vähän viihteellisem
mänkin näytelmämuodon, jotta koko per
he voisi löytää näytelmän sekä samalla in
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nostua suomenkielestä ja kulttuurista. Ky
se ei siis ole historiallisesta näytelmästä,
vaan hieman Monty Python -henkeen teh
dystä komediasta.
TarinaGolfin kauden päättäjäisiä viete
tään siis tänä vuonna perinteistä poiketen
muualla kuin klubilla. Yhdistämme kulttuu
rin ja urheilun sekä tässä tapauksessa juni
orityön tukemisen. Lippuja tapahtumaan
voi jo varata toimistosta ja esityksen tuotto
käytetään Tarinan nuoriso- ja valmennus
toimintaan. Lippujen hinta on 35 €/hen
kilö. Uudistuneen teatterin isompaan Min
na-saliin mahtuu vain 464 henkilöä, joten
kannattaa toimia heti ja varata liput kau
den päättävään kulttuuri-iltaan. Samalle il
lalle on suunnitteilla myös Tarinan yhteis
työkumppanitapahtuma.

GOLFSANASTOA

PIENI GOLF-SANASTO
Jokainen meistä lienee ollut joskus tilanteessa, jolloin kentällä tai kentän sivussa kuulee puhuttavan
jostain golfkielen termejä, joista ei ole koskaan kuullutkaan. ”Kävitkö tullessa cädärillä, mikä sinun händäri
on, otetaanko alkuun mulligaanit”. Ja juuri kun luulit kuulleesi kaiken, löytyykin paikallisia lennokkaita
erikoisuuksia. Tässä koottuna pieni sanasto golfkielestä ja sen sanoista, sanonnoista ja käsitteistä.

ANNETTU – Annettu on annettu, mutta se on
silti aina yhden lyönnin arvoinen. Vastustajasi
siis uskoo, että pystyt saamaan lyöntisi sisään
ja tällöin ”antaa” lyhyen puttisi. Käytetään reikä
peleissä tai harjoituskierroksilla.
ALBATROSSI – kolme lyöntiä alle par’in.
AVOIN KILPAILU – kilpailu, johon myös
järjestävään seuraan kuulumattomat pelaajat
voivat osallistua.
BACKTEE, BÄKÄRI, TAKATII – tasoitukset
tomissa kilpailuissa käytetty edistyneempien
pelaajien tiiauspaikka, josta yleensä pelataan
tasoituksettomat lyöntipelikisat.
BIRKKU (BIRDIE, BÖRÖ) – yksi lyönti alle
par’in. Birkkupullo sitten taas on se, josta
otetaan naukut, kun moinen suoritus saadaan
tehtyä.
BOGI (BOGEY) – yksi lyönti yli par’in.
BOGITUUPPARI – klubipelajaa, jonka tasoitus
on ”bogitasoa” eli noin kahdenkymmenen
tietämillä.
BUNKKERI – hiekalla täytetty ruohoton este,
usein syvennys.
CÄDÄRI/CADDIEMASTER – caddiemaster
on golfkentän asiakaspalvelusta vastaava hen
kilö (ajanvaraus, kilpailuilmoittautumiset, auton
vuokraukset jne).
DIVOT – lyötäessä maasta irtoava pala nurmea
/ kentän pintaa. Pitää ehdottomasti korjata ja
asettaa takaisin paikoilleen.
DUFFI – epäonnistunut lyönti, jossa osutaan
maahan ennen palloa.
DOGLEG – oikealle tai vasemmalle kaartuva
väylä kentällä, esim. Vanhan Tarinan väylä 13.
EAGLE – kaksi lyöntiä alle par’in.
ETIKETTI, GOLFETIKETTI – yksi pelaamisen
reunakivistä. Otetaan huomioon pelaajakaverit
ja kenttähenkilökunta, tiedetään miten kentällä
käyttäydytään ja miten kenttää kohdellaan.
Pelataan sujuvaa ja turvallista golfia.

FAIRWAY – väylä, kentän lyhyeksi leikattu
osuus tiiauspaikan ja greenin välissä.
FEIDI, FADE – hieman vasemmalle kaartuva,
kontrolloitu lyönti. Vastakohta on draw, joka
kaartuu oikealle, hallitusti sekin.
FORE! (Lausutaan/huudetaan FOOOOR!) –
kaikkien golffareiden ja golfkentällä liikkuvien
pitäisi osata varoa, kun kuulee huudettavan
FORE! Suojaudu esim. bägisi tai kärrisi taakse.
Palloa lyövän on huudettava FORE, jos on vaa
rana että oma pallo mahdollisesti osuu muihin.
FOREGRIINI – viheriön (griinin) ympärillä ole
va hieman viheriötä pidemmäksi leikattu alue.
FRONT NINE, ETUYSI – 18-reikäisen kierrok
sen ensimmäiset yhdeksän reikää, ”ulosmeno”.
FRON TEE, KLUBITII – klubipelaajien tiiaus
paikka, vrt. takatii, back tee.
GREENFEE – vieraspelaajan tai pelaajan, jolla
ei ole kausipelioikeutta, maksu pelaamisesta
golfkentällä.
HANDICAP, HÄNDÄRI, TASOITUS – pelaa
jan tasoitus, joka kertoo pelaajan taidoista ja
samalla mahdollistaa pelaamisen eritasoisten
pelaajien kesken (tasoitusjärjestelmä). Määräy
tyy pelattujen tasoitus- tai kilpailukierrostulos
ten perusteella.
HOLE IN ONE (HIO, HOLARI, ÄSSÄ) –
yhdellä lyönnillä reikään lyöty lyönti (tiiauspai
kalta).
HUKKI, HOOK – vasemmalle kiertävä (hallit
sematon) lyönti oikeakätisellä lyöjällä.
HONÖÖRI, HONOUR – lyöntivuorossa
oleva pelaaja. Määräytyy edellisreiän tulosten
tai lähtöjärjestyksen (kilpailuissa) perusteella.
MULLIGAN – epäonnistuneen ensimmäinen
draivin uusiminen ensimmäisellä tiillä (harjoi
tuskierroksilla). Ei golfsääntöjen mukainen, mut
ta kavereiden kesken varsin käytetty. Erityisesti,
jos ei ole ehtinyt kunnolla lämmittelemään
ennen ensimmäistä draivia.
PAR – väylän ihannetulos lyönteinä.
PISTEBOGI – lyöntipelimuoto, jossa saadaan
pisteitä pelattujen reikätulosten mukaisesti.
PRO,PGA PRO (GOLFOPETTAJA) –
 elaava ja/tai opettava ammattilainen. PGA on
p
ammattilaisgolffareiden kattojärjestö, Suomes
sa Suomen PGA.

PELITASOITUS, SLOPE – pelaajan saama
tasoituslyöntien määrä siltä tiiltä miltä pelaaja
kenttää pelaa. Tasoitukseen vaikuttavat pe
laajan tasoitus ja kentän vaikeus. Pelitasoitus
selviää esim. ensimmäisellä tiillä olevista taulu
koista. Pelitasoitus on aina kokonaisluku.
RAFFI,ROUGH – karheikko. Väylän ulkopuoli
nen vaikeammin pelattava alue.
SCRAMBLE – kilpailumuoto, jota pelataan
kaksi- tai kolmihenkisin joukkuein. Kaikki pe
laajat draivaavat, jonka jälkeen joukkue valitsee
pallon, joka katsotaan olevan jatkolyöntiä
ajatellen parhaassa asemassa. Tuosta kohdasta
(se kenen pallo on valittu, lyö ensin ja muut
droppaavat lähelle alkuperäistä kohtaa) kaikki
pelaajat lyövät jatkolyöntinsä. Sama prosessi
jatkuu aina reikään saakka.
SEURATASOITUS, KLUBITASOITUS –
tasoitus välillä 37-54 (aina kokonaisluku).
SINGELIPELAAJA – pelaaja, jonka tasoituk
sen voi ilmoittaa yhdellä numerolla (suurin
ollen siis 9,4, koska sen voi pyöristää luvuksi 9).
SLAISSI, SLICE – vasemmalta oikealle kiertävä
(hallitsematon) lyönti oikeakätisellä lyöjällä.
STANSSI – vartalon ja jalkojen asento
lyötäessä.
TAKAYSI, BACK NINE – takaisin klubille tulo,
”sisääntulo”. 18-reikäisen kierroksen viimeiset
yhdeksän reikää, vastakohtana front nine.
TII, TEE, (TIIBOKSI) – alue josta avauslyönnit
lyödään. Tiiboksi (teebox) on tiiauspaikoilla ai
koinaan sijainnut pieni hiekkalaatikko tiikasojen
rakentamista varten (ennen tiiaustikkujen
aikaa).
TIIAIKA, LÄHTÖAIKA, TIIAUSAIKA – aika,
jolloin kierroksen ensimmäinen lyönti lyödään
ensimmäiseltä pelattavalta tiiltä. Varattava etu
käteen. Paikalla olisi hyvä tosin olla jo hieman
ennen tiiaikaa.
TOPPI, TOP – epäpuhdas, huonosti osunut
lyönti, jossa maila osuu pallon yläosaan.
TUPLABOGI – kaksi lyöntiä yli par’in.
VALVOJA – golfkentän ”sheriffi”. Valvoo, että
peli kulkee jouhevasti. Tarinassa valvojat teke
vät myös pienimuotoisia kentänhoitotehtäviä
valvojan töidensä ohessa. Valvojan tavoittaa
Tarinassa puhelimitse, jos häntä ei satu näköpii
rissä näkymään.
WEDGE – lähipelaamisen erikoismaila tai
-lyönti.

Lähde: Golf.fi, Seppo Palminen: Golfin ilosanoma – 100 syytä pelata golfia
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TarinaGolf ry
Puheenjohtaja
Minna Hirvonen
050 056 5566
minna.hirvonen@tarinagolf.fi

Varapuheenjohtaja / kapteeni
Veli-Pekka Niemi
040 352 4697
vp.niemi@gmail.com

Kapteeni ja naistoiminta
Jaana Parviainen
040 535 2598
jaana.parviainen@ejendals.com

Nuoriso- ja valmennustoiminta
Marko Korhonen
045 132 0877
marko.korhonen3@saunalahti.fi

Talous
Juha Korhonen
040 568 3189
juha.korhonen@lahitapiola.fi

Klubitoiminta
Teppo Hälikkä
040 801 0755
teppo.halikka@gmail.com

Kilpailu- ja tasoitustoiminta
Seppo Kantosalo
050 432 3875
seppo.kantosalo@dnainternet.net

Senioritoiminta
Paavo Ruotsalainen
050 512 4638
paavo.ruotsalainen@hotmail.fi

Viestintätoimikunta
Tiina Eskel-Mustonen
050 594 7190
tiina.eskelmustonen@tarinagolf.fi

Toiminnanjohtaja / Sihteeri
Osmo Ruuska
020 187 8710
osmo.ruuska@tarinagolf.fi

Tarinaharjun Golf Oy

Puheenjohtaja
Juha Korhonen
040 568 3189
juha.korhonen@lahitapiola.fi

Varapuheenjohtaja
Kari Niskanen
050 598 7576
kari.niskanen@kesko.fi

Jäsen
Kari Leskinen
040 067 0355
kari.leskinen@infidem.fi

Jäsen
Eero Saukkonen
044 382 8475
eero.saukkonen@dnainternet.net

Jäsen
Jari Tourunen
017 303 202
jari.tourunen@savonsanomat.fi

Jäsen
Marjo-Kaisa Väisänen
040 502 2345
marjo-kaisa.vaisanen@tieto.com

Jäsen / kenttätoiminta
Mikko Lyytinen
050 067 3645
m.lyytinen@saunalahti.fi

Toimitusjohtaja
Osmo Ruuska
020 187 8710
osmo.ruuska@tarinagolf.fi

TarinaGolf on golftarinoiden syntypaikka. Tehdään
siis kesällä lisää uusia golftarinoita ja -elämyksiä sekä
nautiskellaan hyvästä seurasta ja Meidän Tarinasta.

Hyvää kesää kaikille jäsenille sekä lukijoille
ja paljon hyviä lyöntejä!

