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Enemmän elämyksiä
– ja kaverille kans
Tarinan kausi näyttää paremmalle kuin
koskaan aikaisemmin. Molemmat kentät avattiin kesägreeneille äitienpäivänä.
Toukokuun varausmäärät kasvoivat
+28% edellisvuoteen. Yhteisön talous on
myös menossa hyvään suuntaan.
Viime vuonna Tarinassa aloittaneista uusista golffareista entistä suurempi
osa on alle 30-vuotiaita naisia. Tuoreen
tutkimuksen mukaan arvot, joita juuri nuoret naiset edustavat, ottavat entistä suurempaa roolia yhteiskunnassa.
Nämä ihmiset hakevat myös enemmän
elämyksiä. Toisaalta Tarinan pelaajista
ja etenkin osakkaista aiempaa suurempi
osa on senioreita, jotka puolestaan arvostavat enemmän pysyvyyttä ja perinteisiä arvoja.
Vaikka golf itsessään on elämyksiä
täynnä ja lajin ydin on aina yhtä kiehtova kuin ennenkin, ympäröivän maailman ja arvojen muuttuessa Tarinan on
uudistuttava, mutta lajin perinteitä kunnioittaen. Sukupolvien vaihtuessa meidän on luotava myös uusia elämyksellisiä mahdollisuuksia, jotka houkuttelevat
Tarinaan uusia asiakkaita, myös yrityksiä. Samaan aikaan meidän tulee myös
turvata niiden golffareiden elämykset,
joiden vauhti hidastuu ja lyöntipituudet
alkavat iän myötä lyhentyä.

Kokonaisaikataulu riittää
Positiivista elämyksellisyyttä voi löytää myös pelaamalla kenttää eri tavalla.
Oletko tullut ajatelleeksi, että esim. Uusi
Tarina on ”keltaisilta” (58) pelattuna 122
metriä pitempi, kuin Vanha Tarina ”valkoisilta” (57). Entä, jos kokeilisit Uuden
Tarinan tiitä 55, joka on edelleen 100
pitempi, kuin Vanhan Tarinan ”keltainen” (54)? Kilpapelaajille on tulossa Uudelle Tarinalle myös ns. Championship
tiit (65), joilla päästään jo kansainvälisten kenttien mittoihin.
Elämyksellisyyttä lisää myös se, että
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kentällä ei tarvitse kiiruhtaa enemmän
kuin on tarpeellista. Pelinopeuden seuraamista auttavien väyläkellojen tarkoituksena on auttaa ryhmiä seuraamaan
omatoimisesti pelinopeutta. Jos väylän
varrella oleva kello näyttää samaa kuin
lähtöaikasi, olette hyvin aikataulussa – ei
tarvitse kiirehtiä, vaikka edessä olisikin
tyhjä väylä.

Oppimisesta uutta oivallusta
Kun Tarinan tuoreelta Naisten Euroopan Tourin pelaajalta, Marika Vossilta,
kysyttiin, minkä ”tipsin” antaisit tavalliselle klubigolffarille, ”Ota Jannen tunti.
Sieltä saat varmasti itsellesi pelaamista auttavia uusia vinkkejä”, oli Marikan
vastaus.
Marikan ohjeita noudattaen, olemme lisänneet tuntuvasti opetustarjontaa.
Tarjolla on jokaiselle jotakin. Mukaan
ovat tulleet niin jokaviikkoiset tutustumiskurssit, klinikat kuin jatkokurssitkin.
Se, mikä on hienoa – te olette löytäneet
ne ja ottaneet Marikan vinkistä vaarin.

Yritystilaisuuksille uusia
mahdollisuuksia
Alkukesästä uudistamme Tarinan kabinetin yhteistyökumppanimme Iskun
kanssa. Uuden kalusteet mahdollistavat
innovatiivisten yrityskokousten ja kisakatsomon pitämisen luovassa ympäristössä.

Tarinagolfintie 19, 71800 Siilinjärvi
toimisto@tarinagolf.fi | www.tarinagolf.fi
Ajanvaraus, caddiemasterit............... 020 187 8700
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Houkuttele kaverikin mukaan
Jokaisella meistä on kavereita, jonka toivoisi myös löytävän golfin elämyksellisyyden. Mitäs jos itse kukin ottaisimme
naapurin tai kaverin mukaan kentälle?
Naapuri minutkin tänne aikanaan houkutteli…
Terveisin,
Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Esittely

Meidän Tarina

Tervehdys tarinalainen! Olen aloittanut Tarinagolf
ry:n johtokunnassa markkinointinäkökulmaa edistävänä henkilönä. Golf-harrastukseen minut saatiin
mukaan hyvän ex-kollegani ansiosta. Aloitimme tutustumisen rautaseiskalla Tarinan rangella ja siitähän
se kiinnostus alkoi. Tuolloin elettiin vuotta 2005 eli
vietän siis 10-vuotisharrastajajuhlaa. Kierroksia olisin toivonut ehtiväni tehdä enemmänkin, mutta aina
kentällä ollessani, koen golfin varsin opettavaisena
niin yksityis- kuin työelämänkin haasteissa. Uskon,
että keskittyminen tekemiseen, perusteiden muistaminen, tilanteiden arviointi sekä pelikavereiden
kunnioittaminen ja pelaamisesta nauttiminen, rakentavat meihin kaikkiin harrastajiin jotain erikoista,
josta on apua elämässä myös kentän ulkopuolella.

Mikä kauden aloitus! Luonto on meitä hellinyt ja kentänhoidolliset toimenpiteet onnistuneet, kun pääsimme pelaamaan erittäin
hyvissä olosuhteissa jo toukokuussa. Kiitos kenttähenkilöstölle!
Kiitos myös aktiivisille talkoolaisille, joita ilman puu-urakan jälkitöitä ei olisi ehditty tekemään!
Meillä on hienot puitteet golfin harrastamiseen, mutta tarvitsemme myös golfiin sitoutuneita aktiiviharrastajia. Erilaisia haasteita golfyhteisöille, omistajapohjasta riippuen, ovat luoneet mm.
väestörakenteen muuttuminen, ihmisten ajasta kilpaileminen ja
yleinen taloudellinen tilanne. Tarinalla on näistä haasteista huolimatta kuitenkin erittäin hyvät mahdollisuudet olla hyvinvoiva
ja strategiamme tavoitteen mukaisesti Itä-Suomen johtava golf
yhteisö. Ratkaisuyhtälö on periaatteessa hyvin yksinkertainen. Mitä enemmän maksavia asiakkaita, ovat he sitten omistaja-, vuokratai greenfee -pelaajia, sitä parempaa laatutasoa pystytään ylläpitämään. Tällainen sykli ruokkii itse itseään ja luo paremmat puitteet
golfin pelaamiseen myös jatkossa.
Syklin synnyttämiseen tarvitaan luonnollisesti hyvä tuote ja palvelut. Meidän tarinalaisten pitää osata kyseenalaistaa vallitsevia
uskomuksia, jotta laji kehittyy ja voimme palvella golfyhteisömme
kaikkia jäseniä. Kehitystyötä tehdään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.
Uusia keinoja ja tapoja toimia kokeillaan niin seuran kuin yhtiön
puolella. Seuran toimikuntia on uudistettu ja toimintaa fokusoitu.
Uutta on luvassa myös yhtiön hallinnoimilla kentillä ja henkilökunta kuten yrittäjätkin ovat valmiita kauteen. Päämääränä on tarjota mahdollisimman hyvät puitteen toiminnalle.
Golf vie mukanaan. Tosiuskovaisille golfin positiivisia puolia ei
tarvitse vakuuttaa, mutta on kaikkien meidän etu, että golfin aloituskynnystä saadaan madallettua ja lajista innostuneita rakastumaan! Uusia golfista potentiaalisesti kiinnostuneita on Golfliiton
jo vuonna 2013 toteuttaman tutkimuksen mukaan huimat 500
000. Tuo sinäkin joku tuttavasi tutustumaan lajiin! Toisaalta syntynyttä rakkautta pitää myös pystyä ruokkimaan, jotta saamme vastaavasti ulosmenokynnystä nousemaan ja harrastamisen pysymään
mielekkäänä ikävuosien karttuessa. ”Kauan Eläköön Golfari!” onkin vuoden 2015 Kansallisen Golfviikon teema.
Jokainen golfari on omalta osaltaan vaikuttamassa golfyhteisömme tulevaisuuteen, sillä mukavaan yhteisöön ja positiiviseen
ilmapiiriin on mutkatonta tulla ja joko rakastua lajiin tai jatkaa
harrastusta pitkälle tulevaisuuteen. Hyvä perusasia on tervehtiminen. Muistetaan tervehtiä kaikkia alueella liikkuvia ja tervehditään
myös takaisin! Tämäkin pieni ele luo sitä positiivista, vastaanottavaa henkeä, Meidän Tarinaa.

Miksi Tarinan johtokuntaan?
Tässä varmasti painoi aika paljon koulutukseni kaupalliselle alalle ja vahva kiinnostukseni markkinointiin. Lisäksi työhistoria sekä halu oppia uutta, antoivat lisää pontta päätökselle. Savolaisittain sanottuna
– viimein lopuksi muuthan sen piätti. Jo ensimmäisen johtokunnan kokouksen osalta voin todeta, että
toiminnassa on mukana aivan loistavia ihmisiä ja golf
on heille erittäin tärkeä aihe. Uskon tuovani tähän
joukkoon ripauksen markkinointi- ja asiakkuushenkeä sekä innovatiivisen johtamisen asennetta.
Hyvää pelikautta toivottaen,
Tommi Riikonen
Markkinointi- ja aktivointitoiminta
Tommi Riikonen
040 033 4010 | tommi.riikonen@teliasonera.com

Yhteistyöterveisin,
Minna Hirvonen
TARINAGOLFARI 2015
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PÄÄKIRJOITUS

TOIMISTO JA
AJANVARAUS

Muista myös
nautiskella!
Tänä vuonna pääsimme aloittamaan kautta ennätyksellisesti molemmilla kentillä kesä
griineille. Griinit esimerkiksi ovat niin säpäkässä kunnossa, että talviseisokin jälkeinen
golfkunto ei meinaa riittää mitenkään kentän kuntoon nähden eli tulosta (lyöntimäärällisesti) syntyy! En valita vaan ajattelin nautiskella ja ottaa tänä kesänä rennosti. Jos tänä
kesänä keskittyisi parantamaan vaikka mentaaligolfia. Muista sinäkin, että golf on myös
hauskanpitoa eli muista pitää hauskaa kentällä.
Olethan huomannut, että Facebookissa on TarinaGolf – myyntipörssi -ryhmä, jossa voit
myydä ylimääräisiä golfvarusteitasi ja -välineitäsi. Liity siis mukaan!
Hyvää pelikesää kaikille! Naatiskelkee ja ottakkee rennosti.

Toimistossa teitä palvelevat
tänäkin vuonna tutut Maarit
Jokiniemi ja Riitta Tuunainen.
Caddiemastereina
ajanvarauksessa jatkavat viime
vuosilta tutut Maarit Heikkinen,
Iina Lappalainen, Joonas
Musakka, Tiina Ahlqvist ja Eeva
Leskinen. Puh. 020 187 8700
e-mail: ajanvaraus@tarinagolf.fi
HUOM! Peliajan kuittaaminen
tapahtuu nykyään
Klubiravintola Neliapilassa.

Terveisin,
Tiina Eskel-Mustonen

Tarinagolfin ympäristöstrategia ja
-politiikka 2015
Tarinagolfin strategia on laadittu vuosille 2013–2018. Yhdeksi painopiste
alueeksi strategiassamme on määritelty
Tarinan ympäristöohjelman eteenpäin
vieminen. Ympäristöasioissa Tarina haluaa olla edelläkävijä, joten Tarina oli
mukana palkitussa GreenSavo-hankkeessa seitsemän muun itä-suomalaisen golfkentän kanssa ympäristöjärjestelmien kehittämiseksi. Tarinan
lisäksi mukana olivat Tahko Golf,
Joroisten Kartanogolf, Ylä-Savon golfseura, Eerikkala golf, Kareliagolf sekä
Pielis-Golf. Hanketta oli aikanaan
käynnistämässä Ari, ja Osmon ja Pasin
vetovastuulla olemme hankkeen myötä saamassa sertifioinnin maailmanlaajuiseen Geo-ympäristöjärjestelmään,
jonka tavoitteena on ottaa huomioon
luonnon ja kulttuuriympäristön asettamia vaatimuksia ilman, että kentänhoidon tasosta joudutaan tinkimään.
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Olemme läpäisseet ulkoisen auditoinnin ja Geo-ympäristöjärjestelmään kuuluvasti julkistamme nyt Tarinan ympäristö
strategian ja -politiikan, jonka
mukaan me tarinalaiset toimimme
ympäristövastuullisesti ja luontoa
arvostaen. Tutustu ympäristöstrategiaan, joka on kokonaisuudessaan
luettavissa sivuillamme:
http://tarinagolf.fi/tarina-info/
ympäristöstrategia/
Ympäristöstrategialla ja Geo-serti
fioinnilla on Tarinassa laaja merkitys,
mutta meille pelaajille nämä molemmat näyttäytyvät arjen tasolla varmaan lähinnä kentällemme ilmestyneinä ”molokkeina” roskakorien tilalle.
Molokkien ansiosta henkilöstön ei tarvitse ajella tyhjentämässä pieniä roskakoreja päivittäin, vaan ne tyhjennetään
suuren tilavuutensa vuoksi harvemmin.

Näin säästämme henkilöstön työaikaa
muihin kentänhoidollisiin tehtäviin.
Samoin säästöjä syntyy jäte- ja bensakuluissa. Säästetään yhdessä ympäristöä! Pienenä vaivana meillä pelaajilla
on kuljettaa roskamme molokkeihin.
Ympäristöterveisin,
Minna

KENTÄNHOITOTYÖT

Kentänhoitotyöt
1. VIHERIÖT ja YMPÄRISTÖT

6. KLUBIALUEET ja RANGE

11. KIINTEISTÖT

• Jukka Riikonen (vastuullinen),
Petri Ruippo ja Jorma Pitkänen
• työt; korjaukset, mekaaninen hoito,
rikkakasvit, kylvöt, yleinen siisteyden
ylläpito

• hoitohenkilöt; Jukka Jokitalo sekä
alaikäiset kesätyöntekijät
• työt; yleissiivoukset, roskikset, pallon
keruu, VT 18 -katsomon siisteys

2. LANNOITUKSET ja
KASVIN SUOJELU

• hoitohenkilöt; Seija Pirinen
(puutarhuri) ja Liisa Rissanen
(hortonomi)
• työt; lannoitukset, kitkentähoito,
kastelu tarvittaessa, kuorikkeet,
tuholaisien torjunta
• puunkaadoissa miehet

• huoltohenkilöt, Pauli Mustonen ja
Jukka Riikonen
• klubialueen talot, Talvi/
HuoltoTarina, kioskit, väylävessat,
hiekkasiilot, ladot/varastot,
pumppaamot (Pasi Sallinen)
• vartiointi sekä palosuojelu
(Pasi Sallinen)

• Jukka Riikonen (vastuullinen)
ja Mika Väätäinen
• viheriöt, lyöntipaikat, väylät ja
harjoitusalueet; rakeiset sekä
ruiskutettavat nestelannokset,
kasvusääteet
• kasviensuojelu (tauti-)ruiskutukset
sekä rikkakasvitorjunta

3. LEIKKUUT
• lyhyeksileikkuut; pääasiassa
vakiohenkilökunta, Mika Väätäinen
(aputyönjohtaja)
• karheikot; pääasiassa nuoret aikuiset
kesätyöntekijät
• pihat; kesätyöntekijät

7. KUKKAPENKIT ja KASVIT

8. KENTÄN VARUSTEET
• hoitohenkilöt; Pauli Mustonen
(vastuullinen) ja nuoret aikuiset
• työt; varusteiden ylläpito/korjaukset
• penkit, pallopesurit/vedet, pop-upit/
etäisyysmerkit, bägikärryt

9. KASTELUJÄRJESTELMÄ JA
VIHERIÖIDEN LIPUN VAIHTO

• hoitohenkilöt; Tuomo Sirviö,
Heikki Penttinen, nuoret
• työt; divottipaikkaukset,
pallopesurien vesien/ pyyhkeiden
vaihdot, mittalätkien siistimiset,
portaiden kunnossapito, tiimerkkien
siirrot tarvittaessa (yleensä erillinen
työvaihe, liittyy lipunvaihtoon kentän
pituus +/- 100m)

• hoitohenkilö; Pauli Mustonen
(vastuullinen sähkömies),
lipun vaihdossa mukana koko
henkilökunta
• työt; päivittäinen kasteluohjaus,
pumppaamojen huolto, korjaukset
(sis. ukkosvahingot), juuriston
tarkkailu
• sulkujen ja kooderien huolto,
viheriöreikien vaihdossa mukana
koko aikuinen henkilöstö, kisat
erikseen

5. BUNKKERIT, POLUT ja ESTEET

10. JÄTEHUOLTO

• bunkkeriajot; miespuoliset
työntekijät, myös nuoret aikuiset
• korjaukset/huolto; Seppo Savolainen
(vastuullinen), Mikko Sallinen,
Henri Helve ja Niko Koskinen
• esteiden rajat, paalujen ja polkujen
huollot, lampien rannat, lampien
levätorjunta

• hoitohenkilöt; Seppo Savolainen,
Mikko Sallinen
• Molokit, jätepumppaamot (Pauli
Mustonen/sähkömies), jätekatokset/
astiat, roskikset

4. LYÖNTIPAIKAT

12. KONEHUOLLOT
• huoltotyöt; yrittäjä Vesa Ikonen
(vastuullinen)
• terähuolto; Jukka Riikonen
(vastuullinen) , Pauli Mustonen ja
Mika Väätäinen
• päivittäinen huolto, voitelut ja pesut,
polttoainehuolto; kaikki leikkaajat

13. SOS.TILAT ja VAATEHUOLTO
• siivoukset, kahvihuone, pikku pyykit;
kaikki yhdessä
• vaatehuolto; Sakupe Oy

14. KILPAILUT
• Pauli Mustonen vastuullinen
reiänvaihtaja, mutta vakiohenkilöstö
osallistuu valmisteluihin
• kilpailurekvisiitan huolto,
viheriökartat, erikoiskilpailut
• Lisäksi kenttähenkilökunta
toimii apuna erilaisissa
kentänhoitotehtävissä pienemmille
lähikentille. Talvella latutyöt
työllistävät kaksi kenttähenkilöä
eli talvisinkin töitä riittää.
Kenttätyöntekijöiden työt alkavat
porrastetusti yleensä huhtikuun
puolivälissä ja jatkuvat lokakuun
puoliväliin. Kenttähenkilökunta
hoitaa talvisin myös kiinteistöjen
hoitotöitä, esim. lumitöitä kentän
alueella (hiihtäjille aurataan tiet
laduille).

TARINAGOLFARI 2015
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KENTTÄHENKILÖKUNTA

Kenttähenkilökunta
JUKKA RIIKONEN
Milloin olet aloittanut Tarinassa
työskentelyn?
1987

Vastuualue kentänhoidossa

SEPPO
SAVOLAINEN
Milloin olet
aloittanut Tarinassa
työskentelyn?

viheriöt ja niiden ympäristö sekä
lannoitukset ja kasvien suojelu

2001

viime vuoden lopulla tein Tarinan
kentille lannoitussuunnitelman, joka osoittautui varsin
onnistuneeksi ja sattui aikalailla yksiin lannoite-edustajan
tekemän suunnitelman kanssa.

bunkkereiden, polkujen
ja esteiden ylläpito sekä jätehuolto

Mitä muuta mielessä

PAULI MUSTONEN

Vastuualue
kentänhoidossa
Mitä muuta mielessä

aamuisin toivoisi, että golfarit herkistyisivät
luonnon äänien kuuntelun lisäksi kuuntelemaan
onko katvealueiden takana (esim. mäen alla tms)
työ- tai leikkuukone, jotta voitaisiin välttää ja
vähentää vaara- ja läheltä piti -tilanteita.

Milloin olet aloittanut Tarinassa
työskentelyn?

LIISA RISSANEN

1998

Vastuualue kentänhoidossa

Mitä muuta mielessä

kastelujärjestelmä sekä viheriöiden lipun
vaihto (jossa mukana koko muukin
kenttähenkilökunta). Pauli on myös
vastuullinen sähkömies.

Milloin olet
aloittanut Tarinassa
työskentelyn?
2011

Vastuualue
kentänhoidossa

laskin, että kahdella kentällä Tarinassa on yhteensä 603 sadettajaa
ja noin 15 km erilaista putkistoa kastelujärjestelmää varten.

kukkapenkit, kasvit ja
muutkin istutusalueet
Tarinan alueella sekä
muut kenttätyöt.

MIKA VÄÄTÄINEN
Milloin olet aloittanut Tarinassa
työskentelyn?
2002

Vastuualue kentänhoidossa
varatyönjohtaja, lannoitukset ja
kasvien suojelu, viheriöiden ja lyhyeksi
leikattujen alueiden leikkuut

Mitä muuta mielessä

griinien alastulojälkien korjaamatta jättäminen antaa
rikkaruohoille ja taudeille mahdollisuuden kasvaa ja tuhota
nurmea griiniltä, joten alastulojälkien korjaamista ei kannata
unohtaa.
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PETRI RUIPPO
Milloin olet
aloittanut Tarinassa
työskentelyn?
2002

Vastuualue
kentänhoidossa
viheriöt ja niiden
ympäristöt sekä muut
kenttätyöt.

KENTTÄHENKILÖKUNTA

TUOMO SIRVIÖ

SEIJA PIRINEN

Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?

Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?

2001

1999, muutama vuosi poissa
välissä

Vastuualue kentänhoidossa
lyöntipaikat ja muut kenttätyöt

Mitä muuta mielessä

Tuomo juhli juuri
50-vuotissyntymäpäiviään. Hän
kertoo myös olevansa sinkku ja asuvansa Kehvolla.

MIKKO SALLINEN
Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?
2007

Vastuualue kentänhoidossa
jätehuolto, bunkkerit, polut ja
esteet sekä muut kenttätyöt

Mitä muuta mielessä

Muistetaan tervehtiä toinen
toisiamme kentällä, se auttaa
jaksamaan töissä.

Vastuualue kentänhoidossa
kukkapenkit, kasvit ja muutkin
istutusalueet Tarinan alueella
sekä muut kenttätyöt

Mitä muuta mielessä

mukava on ollut huomata asenteissa ja ilmapiirissä
muutos positiivisempaan suuntaan viime vuosina. Töihin
on kiva tulla!

HEIKKI PENTTINEN
Milloin olet aloittanut Tarinassa
työskentelyn?
2011

Vastuualue kentänhoidossa
lyöntipaikat ja muut kenttätyöt.

NIKO KOSKINEN
HENRI HELVE

Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?

Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?

2014

2010

bunkkerit, polut ja esteet sekä
raffialueet ja muut kenttätyöt.

Vastuualue kentänhoidossa
bunkkerit, polut ja esteet sekä
raffialueet ja muut kenttätyöt

Vastuualue kentänhoidossa

Mitä muuta mielessä

tervetuloa pelaamaan –
moikataan kun tavataan!

JUKKA JOKITALO
JORMA PITKÄNEN
Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?
2011

Vastuualue kentänhoidossa
viheriöt ja niiden ympäristöt
sekä muut kenttätyöt

Mitä muuta mielessä

Jormalla on liikuntapaikkamestarin tutkinto sekä
hän pelaa myös itsekin golfia.

Milloin olet aloittanut
Tarinassa työskentelyn?
tämä on ensimmäinen
kokonainen kesä

Vastuualue kentänhoidossa
range- ja klubialueen ylläpito ja
siisteys

Mitä muuta mielessä

tykkään, että kentällä tervehditään, monesti ei itse ehdi
kättä nostaa, kun pelaajat jo moikkaavat. Kun on itse
pelannut jo pidempään, niin nyt, kun näkee kentän ikään
kuin toiselta puolelta, osaa arvostaa kenttähenkilökunnan
tekemää työtä. Lisäksi kiitos pelaajille jälkien
korjaamisista väylillä ja griineillä.
TARINAGOLFARI 2015
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KENTTÄHENKILÖKUNTA

VILLE ”Tarinan
Puuha-Pete” SÄISÄ

TERTTU PALDANIUS

Milloin olet aloittanut Tarinassa työskentelyn?

2004

Milloin olet aloittanut Tarinassa työskentelyn?

2012

Vastuualue kentänhoidossa

Vastuualue kentänhoidossa
Klubi- ja rangealueen yleinen siisteys ja sen
ylläpito, huolehtiminen yleisesti sisääntuloalueista
ja niiden siisteydestä. Erilaisten pienten teknisten
vikojen selvitys ja korjaus kentän ja klubin alueella.
Ennaltamääräämättömät erikoishommat, toimistojen
siivoaminen.

Terttu on pitkällä sairausvapaalla

Ville Hänninen, Annina Kulta ja Rasmus Haataja ovat
töissä kesän sekä edellisten lisäksi kolme koululaista
limittäin kesän aikana rangen hoitamisessa apuna.

Kenttäkatsaus
Tämän keväinen puiden kaato oli
kentällä aika näkyvä toimenpide. Voi
jopa tuntea kävelevänsä tyystin uudella kentällä, kun liikkuu esimerkiksi Uuden Tarinan peltoväylillä. Mutta miksi ihmeessä näinkin mittava
puusavotta sitten tehtiin?
Vuosien saatossa täyteen mittaansa kasvanut runsas puusto on varjostanut useita viheriöitä (mm. UT3,
UT11, UT13, VT12) sekä väylien
osia ja lyöntipaikkoja aiheuttaen erilaisia ongelmia kenttäalueille (mm.
varjojen heikentämä kasvu ja siitä
johtuva huonompi kulutuskestävyys
erityisesti par 3-väylien tiiauspaikoilla ja varjopaikat ovat myös herkempiä jääpoltteelle ja lumihomeelle).
Golfyhtiön hallituksen päätöksellä
molemmilta kentiltä päätettiin kaataa puita kenttien hoitotyön sekä ylläpidon helpottamiseksi (ruohonkas-
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vu vaatii valoa ja ilmaa ja sitä puiden
kaatamisella tavoiteltiin). Periaatteena oli, että kaikki tiipaikkoja ja greenejä varjostavat puut kaadettaisiin,
kuitenkin siten, että ns. pelissä olevat
reunapuut jätetään haastamaan pelaajia. Myös tietyt pelaamista suojaavat puut jätettiin paikoilleen. Väylien
välisiä puita kaadettiin, jotta keväisin
lumi sulaisi nopeammin kevätauringossa jääpoltteen ehkäisemiseksi.
Puuston vähentäminen Vanhalla
Tarinalla tulee jaksottumaan usealle
vuodelle, johtuen kaadettavan puuston määrästä. Kaatourakasta syntyviä
tukkeja, risujätteitä yms. on mahdotonta saada varastoitua kerralla kentän alueille, siksi puuston karsimista
on jaksotettava eri vuosille.
Vanhan Tarinan suunnitelluista kaadoista tehtiin tänä keväänä
noin kolmannes. Puunkaato aloitet-

tiin väylien 14 ja 15 rantamaiseman
avaamisella ja näin ollen saatiin upea
maisema Syvä-Kumpuselle näkyviin.
Vanhan Tarinan puunkaadosta ei
synny taloudellista hyötyä Tarinalle,
koska maat ja metsät omistaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.
Jotta griinien vierustat ja muutkin
kaatoalueet eivät jää liian avoimiksi,
tullaan alueita vielä jatkossa maisemoimaan resurssien mukaan jaksoittain. Esim. UT2 viheriön takaosaan
on tarkoitus istuttaa pensaita.
Kaadettujen puiden kannot ovat
melkoinen ongelma. Kantoja on suuri määrä ja kantojen ylöskaivaminen on melkoisen kallista työtä. Jotta
puunkaadosta syntyneet tuotot eivät
tyystin valuisi kantojen poiskaivamisiin, jouduttaneen osa kannoista
jättämään sijoilleen nyt ainakin täksi
kaudeksi.

Teemaviikot

Tarinagolf hinnasto uusille jäsenille 2015

Tarinan teemaviikoilla pääset tutustumaan
erilaisille pelaajille rakennettuihin palveluihin.
Tuo myös golfista kiinnostunut kaverisi mukana.
1.–7.6. SENIORIVIIKKO
• Senioreiden toripäivä
• Senioreiden
tutustumispäivä
• Senioriviikkokisojen avaus
• Seniorirange ja
senioriklinikat
22.–28.6. JUNIORIVIIKKO
• Junnuviikolla pelataan
golfia ympäri vuorokauden
(24h golfia)
• Kaverigolf
• Tsemppikisoissa pelaa
Itä-Suomen parhaat junnut

13.–19.7. NAISTEN VIIKKO
• Naisten omat klinikat
• Kavereiden tutustumisillat
3.–9.8. ÄIJÄVIIKKO
• äijämenu ei rehuja kaipaa
• äijämäinen extreme-viritys
kentällä
• pisin draivi kentälle tai
metsään
• iron warrior

KAUSIPELIOIKEUDET
• Uudet jäsenet 740 €
• Opiskelijat (1985-1993 syntyneet
opiskelijat+opiskelijatodistus) 400 €
• Juniorit yli 15 v (2000-1994 syntyneet juniorit) 300 €
• Juniorit alle 15 v (2001-2004 syntyneet juniorit) 200 €
• Juniorit alle 10 v (2005 ja myöh. syntyneet huoltajan
seurassa) 0 €
GREENFEE -PAKETIT
• Tarina Startti, sisältää 5 greenfeetä 225 € (juniorit ja
opiskelijat -50%)
Uusille jäsenille kaupan päälle 5 rangepolettia (arvo 10€).
• Tarina Kymppi+, sisältää 10+1 greenfeetä 440 €
(juniorit ja opiskelijat -50%)
GREENFEEMAKSUT
• Greenfeemaksut; arkipv 45 €, la-su 50 €, high season
(19.6-9.8.) 60€,
9 reikää Vanha Tarina 30 €, (juniorit ja opiskelijat -50%)
Tarinaharjun Golf Oy:n hallitus pidättää oikeuden
hinnaston muutoksiin

Oletko koskaan kokeillut juuri
sinulle mitoitettuja välineitä?
KauppaTarinasta löydät kattavan demoarsenaalin, jonka avulla räätälöimme mailat
pelaajalle kuin pelaajalle. Liian usein edelleen näkee, että 150-senttinen nainen pelaa
miehensä vanhoilla mailoilla! Varren oikea jäykkyys ja pituus ovat kaikki kaikessa, samoin lie-kulma
ja oikeanpaksuinen grippi. On vaikea osua palloon kunnolla, jos lähtökohdat ovat vinksallaan.
Mailojen mitoitus on tätä päivää ja sen suosio ja tyytyväiset asiakkaat lisääntyvät koko ajan.
Tervetuloa palveltavaksi!

Rehtiä kaupankäyntiä myös iltaisin ja viikonloppuisin

TARINAGOLFARI 2015
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• KLUBIRAVINTOLA •
TARINAGOLFIN KLUBIRAVINTOLA UUDISTUU

- Tervetuloa viihtymään Klubiravintola Neliapilaan!
Tarjolla on päivittäin vaihtuva noutopöytä, kahvilapalvelut, á la carte ja kokouspalvelut rantasaunoineen sekä A-anniskeluoikeudet. Klubiravintola Neliapila palvelee joka päivä golfkauden aikana.
Noutopöytä katettuna joka päivä klo 11.00 - 17.00!
Menun löydät päivittäin Facebook-sivultamme - tule tykkäämään!
www.facebook.com/pages/Klubiravintola-Neliapila

Myös väyläkioskien aukioloajat päivitämme Facebook-sivullemme!

Muista KÄTEVÄ PIIKKIKORTTI!

Voit ladata piikkikortille tarvitsemasi summan kioskeilla ja ravintolassa, et tarvitse
lompakkoa mukaasi kierrokselle. Kysy lisää Klubiravintolasta!
Palveluihimme kuuluu myös ihastuttava RANTASAUNA, jota voi vuokrata. Rantasaunalla on
mahdollisuus ruokailla ja nautiskella virvokkeita, A-anniskeluoikeudet, max. 15 henkilön seuruelle.

- KYSY VAPAITA SAUNAVUOROJA VAIKKA KIERROKSEN PÄÄTTEEKSI!
Ravintolassamme on myös kabinetti kokouksille, palavereille ja juhlille

- KYSY TARJOUS GOLFKOKOUKSESTA!

Tervetuloa ihastumaan uudesta ilmeestä ja viihtymään rennossa
ilmapiirissä luonnonkauniissa maisemassa!

Best regards,

Kimberly Hoppes
Klubiravintola Neliapila
p. 040 1408093, kimberly@tarinagolf.fi

JEGOLF ACADEMY

Maailman huippupelaajille yhtenäinen piirre: rakkaus ja intohimo lajiin.

Missä innostus,
siellä oppiminen
T

ervehdys kaikille uusille ja myös kokeneemmille
pelaajille. Hallikausi on takana, isot kiitokset kaikille pelaajille, jotka olette käyneet hiomassa taitojanne
tulevaan pelikauteen.
Kulunut kausi oli jälleen juhlava ja seuramme sai monta
tunnustusta. Tunnustukset ovat hedelmää pitkään tehdystä työstä lajin parissa. Palkkiot ja tunnustukset eivät kuitenkaan ole motivaatiomme lähde jokapäiväiseen liikkeeseemme, vaan parhaana motivaattorina toimivat haaveet

JEGOLF ACADEMY – WWW.JEGOLF.FI
JEGOLF-sivustolta löytyy laaja palveluvalikoima
sekä valmentajaesittelyt.

ja rakkaus lajiin. Pidetään peli keskiössä ja edetään sen
ehdoilla. Suuri kiitos kaikille yhteisössä mukana oleville
henkilöille.
Kansallisissa kilpailuissa saavutimme viime kaudella
kahdeksan arvokisamitalia. Meillä oli seurassamme myös
viisi maajoukkuepelaajaa. Se varmasti kertoo jotain siitä,
että opetettavat perusteet ovat oikeat. Tarinassa pystymme
antamaan pelaajille hyvät perustaidot, joiden jälkeen he
voivat luoda oman lopullisen taiteellisen vaikutelmansa.

PELAAJIEMME SAAVUTUKSIA KAUDELLA 2014
Marika Voss – ammattilaisuus ja
kortti Ladies European Tourille 2015
Marika Voss
Erkko Trophy 1.
EM-Pronssi, joukkue
SM-Hopea, Naiset
Lauri Ruuska
Erkko Trophy 1.
SM-Kulta, U21
SM-Hopea, miehet
Tero Peltola
SM-Kulta, erityisgolf
Sofia Siivola
SM-pronssi, U16

Kuva: Harvinaista herkkua. Late, JE ja Marika.
Erkko Trophy 2014. Samaan seuraan samana vuonna, miesten- ja
naistensarjan mestaruudet.

TARINAGOLFARI 2015
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ALKEISKURSSIN
JÄLKEEN –
PELAAJAN POLKU
1. Kortin suorituksen jälkeen, hanki
jäsenyys Golfliiton jäsenseuraan. Saat
tasoituksen hcp 54.
2. Omat varusteet on hyvä olla. Silloin
tulee lähdettyä useammin pelaamaan
ja varusteet tulevat tutuiksi.

Opintomatkalaiset Ryder Cup 2014: Late, JE ja Osmo.

GOLFIN ALOITTAMISEN ABC
Golfharrastus alkaa Green Card -suorituksesta. Sen tavoitteena
on varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset
valmiudet golfharrastuksen varsinaiseen aloittamiseen ja golfkentällä
pelaamiseen kanssapelaajia vaarantamatta. Alkeiskurssi ei yksinään
takaa suorituksen hyväksymistä. Omaa osaamistaan on syytä kehittää
harjoituskentällä myös omatoimisesti tai opettajan avustuksella.
1. Golfkentälle kokeilemaan

2. Kurssille

Kuka tahansa voi tulla kokeilemaan
golfia. Kun saavut golfkentälle, ota
yhteyttä kentän opettajaan (kutsutaan
myös proksi) tai mene caddiemasterin
(kentän vastaanottovirkailija) luokse
ja ilmoita, että haluaisit kokeilla golfia.
Jos sinulla on ystävä, joka jo pelaa,
kannattaa varmasti kysäistä häneltä,
pääsisitkö mukaan seuraamaan ja kokeilemaan golfia esim. ”kipinäkierroksen” muodossa. Kentällä järjestetään
myös mm. tutustumisiltoja. Ilmoittaudu
mukaan!

Jos tuntuu siltä, että laji alkaa
kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti
aloittaa käymällä alkeiskurssi. Ammattitaitoisen opetuksen avulla opit
oikeat tekniikat ja pelin ideologian
heti aloittaessasi. Näin saat kipinän
roihahtamaan liekkiin ja pääset
nopeammin nauttimaan tästä suurenmoisesta golfpelistä.

3. Suorita Green Card
Green Card on golfin ajokortti. Ilman
sitä ei pääse täysimittaiselle kentälle.
Green Card -järjestelmä edesauttaa
sujuvaa ja turvallista peliä, aivan kuten
ajokortti liikenteessä. Toki, jos olet jo
taitaja, voit suorittaa vain ”inssiajon”
eli pelitaitokokeen ilman kurssia.

4. Liity golfseuraan jäseneksi
Jokaisen Suomessa golfia pelaavan
tulee olla jonkin golfseuran jäsen.
Samalla saat Golfliiton jäsenkortin,
jolla pääset pelaamaan kentille
maksamalla kierroskohtaisen- tai
kausipelimaksun. On tietenkin hyvä
olla omalla kentällä jäsenenä ja näin
kuulua yhteisöön, joka kehittää ja
tukee oman kotikenttäsi toimintaa.

5. 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 (sankollinen palloja) 2 €
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3. Mene omalle kentälle pelaamaan ja
treenaamaan. Olet vielä harjoitteleva
golfari, kun sinulla on seuratasoitus
hcp 37-54.
4. Ota lisäoppia ammattilaisilta. Oikeiden tekniikoiden oppiminen lisää pelin
nautintoa ja tuo mukavuutta kentällä
itsellesi ja kavereillesi :)
Yksityistunnit ja tiimitunnit
Ohjaus henkilökohtaisempaa,
tavoitteiden ohjatessa harjoittelua.
Sopii kaikentasoisille golfareille.
10-klinikat
Pienryhmäharjoittelua perusteista lähtien. Sopii kaikentasoisille
golfareille.
Jatkokurssi 1
Tasoitus hcp 37-54. Tavoitteena
alittaa 100 lyöntiä. Mahtava kertauspaketti. Kerrataan läpi perustekniikat kaikista lyönneistä. Putti,
chippi, wedge, bunkkeri, väyläpeli
ja avaus.
Jatkokurssi 2
Tasoitus hcp 36 ja alle. Tavoitteena
alittaa 90-, 80 lyöntiä tai jopa PAR.
Oman Pelin kehittämistä. Kartoitetaan pelaajan heikkoudet ja
vahvuudet. Pelataan myös kentällä
ja kierroksen aikana opetellaan
oikeanlaista pelitaktiikkaa ja mailavalintoja.
Aikuisvalmennuksen tehoryhmä
Henkilökohtaista valmennusta
ryhmässä
5. Tavoitteena tasoitus 36. Tuolloin olet
virallisen tasoituksen omaava pelaaja.
Voit lähteä pelaamaan kaikille kentille
ja halutessasi osallistua kisoihin. Jatka
pelin kehittämistä.

JEGOLF ACADEMY

ALKEISKURSSIT 2015
Alkeiskurssi on ehdottomasti paras tapa aloittaa golf.
Kurssi sisältää Green Cardin suorittamisen.
• Käymme kurssilla läpi tärkeimmät perusteet eri lyönneistä.
Saat myös hyvät muistisäännöt ja läksyt omatoimiseen harjoitteluun.
• Kurssille tultaessa sinulla ei tarvitse olla vielä mitään omia
varusteita. Opastan, mitä ja millaisia varusteita aloitteleva golfari
tarvitsee. Kurssimaksuun sisältyvät sopivat varusteet kurssin ajaksi,
pallot ja opetusmateriaali.
• Opit etenemään kentällä turvallisesti, reippaasti ja kenttää kunnossa
pitäen. Kurssin jälkeen pärjäät muiden pelaajien mukana kentällä.
• Käymme läpi sääntöjä pelin etenemiseen liittyen.
• Käytämme runsaasti aikaa kentällä pelaamiseen.
Teorialuennot tapahtuvat käytännön kautta, tekemisen kautta
edetään. Golfissa kädet ovat viisaammat kuin pää ikinä :)
• Tuomme ymmärrystä lajin luonteesta ja pelaajan asenteesta.
Näin pääset heti nauttimaan omasta/kavereiden pelistä ja
sinulla tulee olemaan hauskaa :)
• Kurssi soveltuu kaikille ikäryhmille ja sukupuolille.
• Kurssilla on mukana apuopettajia.
Toukokuusta elokuuhun (viikoittain) MA-KE 17.30 - 21.00
Syyskuu (kysynnän mukaan)

TUNNUSTUKSIA

PGA FINLAND: Player of the year 2014
Mikko Ilonen & Teaching Professional of the
year 2014 Janne Eskola.

Pohjois-Savon Urheilugaala palkitsi
Taustavoima-palkinnolla Ari Kärjen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
PGA PRO Janne Eskola
050 5991 992
janne.eskola@jegolf.fi
WWW.JEGOLF.FI
Lisäksi JEGOLF-palveluihin kuuluvat Talvi
Tarinasta löytyvä simulaattori sekä golfpaja,
jossa hoituvat nopeasti mm. grippien ja
mailan varsien vaihdot. Ota yhteyttä Janne
Eskolaan tai vie mailasi KauppaTarinaan ja
nouda ne sieltä sovittuna ajankohtana.
Lisäksi Pro Janne järjestää pelimatkoja,
joista seuraava on tulossa syksyllä
lokakuussa (matka suuntautuu
Turkin Belekiin, ks. lisätietoja
http://www.jegolf.fi/pelimatkat).

Golfmessuhulinaa
Golfmessut maaliskuun alussa
avaavat perinteisesti uuden
golfkauden, vaikkei viheriöille
ihan vielä kotimaassa pääsisikään. Vieroitusoireita on kuitenkin hyvä hoitaa hypistelemällä
kauden uutuuksia muiden
innokkaiden ympäröimänä!
Tämän vuoden messut olivat
hyvin perinteiset. Isolla volyymilla esillä ovat aina uutuusmailat ja välineiden testaaminen sekä tietysti uusi golfmuoti. Myös matkatoimistot esittelevät laajasti pelimatkojaan, simulaattoreissa voi haastaa proffia
tai kokeilla vaikka löylykauhalla draivaamista. Houkuttelevia messutarjouksia
löytyy aina vaatteista kenttien greenfeelippuihin ja jäsenyyksiin.
Suurinta osastoa hallitsi jälleen Golfpiste, missä ohjelmaa riitti aamusta
iltaan – Mika Piltzin opetusklinikat, mailojen fittausta, golfalan toimijoiden
haastatteluja ja haastekisoja sekä Teemu Tyryn johtamat Round Table -keskustelupaneelit. Tarinan oma ammattilainen Marika Voss pääsi osaksi kahta
jälkimmäistä mm. olympiakomitean puheenjohtajan Risto Niemisen ja Juhani
”Tami” Tammisen kanssa.
Prinsiipit ja momentum laitettiin peliin muun muassa jäsenyyksistä sekä
uusien golfareiden, etenkin naisten, mukaan saamiseksi lajin pariin. Tamin
mielestä parempaa harrastusta leideille ei olekaan kuin golf.
Samalla asialla oli myös messujen väripilkku GoGolf, joka on tunnettu nuorekkaasta ja innovatiivisesta otteestaan lajiimme. GoGolfin osastolla houkuteltiin ihmisiä kokeilemaan golfia chippaamalla auton takakonttiin! Messuilla
myös lanseerattiin GoGolfin uusi mobiilisovellus.
Lukuisia tarinalaisiakin tuli vastaan Messukeskuksen käytävillä!
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JUNIORITOIMINTA

Tarinan kilpailevat
juniorit
T

arinassa junioreiden harjoitusryhmät on jaettu
siten, että aloittelijoiden ryhmässä harjoittelevat alle 10-vuotiaat vasta-alkajat. Ryhmän ohjauksessa ja valmennuksessa painopiste on perusliikuntataitojen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen
golfin pelaamisessa. Harrasteryhmä 2 on tarkoitettu
tasoituksella 36–54 pelaaville. Harjoittelun painopisteenä on monipuolisuus ja golfin pelaamisen perustaitojen omaksuminen. Harrasteryhmässä 1 harjoittelevat alle 36 tasoituksella pelaavat ja ryhmä toimii
siirtymäryhmänä kilparyhmiin sekä valmennusryhmänä niille, jotka eivät halua olla mukana kilpailutoiminnassa. Harjoittelu on tavoitteellisempaa ja painopisteenä lajitaitojen kehittäminen.
Kilparyhmissä (Tsemppi-, AT- sekä FT/FJT-ryhmät) harjoittelu on tavoitteellista ja tähtää kilpailemiseen sekä kansallisilla toureilla, että kansainvälisissä kilpailuissa. Ryhmät jakaantuvat tasoituksen ja
taitojen mukaisesti. Kilparyhmien harjoitteluun liittyy olennaisena osana myös fyysinen harjoittelu, joka
toteutetaan ohjatusti ammattilaisen valvonnassa. Kilparyhmiin valinta tapahtuu ohjaajien ja valmentajien
suositusten mukaisesti.

Kuvassa kilparyhmäläiset vas. ylärivissä Elisa Smahl, Emma Musakka,
Ville Säisä, Niila Hänninen, Kaapo Venäläinen, Joni Huttunen,
Mikko Tykkyläinen ja Topi Teitto. Alarivi vas. Mikke Leskinen, Veikko
Herola, Lasse Niemelä, Anton Roth, Samu Huuskonen,
Roope Pekkarinen, Veikka Koistinen. Lisäksi kilparyhmään kuuluvat:
Ida Horttanainen, Linda Haara, Hanna Tykkyläinen, Janne Koivisto,
Mikko Kauniskangas, Otto Harkio, Paavo Asikainen,
Krister Kämäräinen, Tatu Huttunen, Miika Väisänen,
Markus Korhonen, Santeri Smahl

Talven ahkerimmat harjoittelijat ja Tarinan tulevaisuuden toivot
Emma Musakka
1. Ikä: 18 2. Tasoitus: 6.6
3. Milloin olet aloittanut golfaamisen?
-10-vuotiaana suoritin green cardin,
pari kesää sitten mukaan kilparyhmään
(enemmän treeniä)
4. Paras golfsuoritus -Aluetourin
osakilpailujen 2. ja 3. sijat sekä Idän
Aluetourin kokonaisrankingin 5. sija viime vuonna
5. Tavoite golfissa -Olla paras! 6. Mitä bägissä? -Raudat
Mizuno MP54 r5-pw, draiveri Ping, hybridi 26°, puu5 Ping
ja puu3 Callaway, wedget 52°, 56° ja 60° Cleveland sekä
Seemoren putteri. Lisäksi bägistä löytyy hyppynaru alkulämpimiä
varten, eväät, Gainomaxia ja banaania, pähkinöitä ja
motivaatiosuklaata, juomapullo, palloja, vaihtosukat (useat
parit), pipo, vaihtohanskat ja goretexit.
7. Vahvuutesi pelissä -Periksiantamattomuus, rakkaus lajiin,
himoharjoittelija! 8. Kehitettävää? -Lähipeli, oikean pelivireen
löytäminen 9. Motto -“Game that can be won, only played”
10. Muuta -AK-nuorisorahaston stipendi kaudella 2014
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Anton Roth
1. Ikä: 12
2. Tasoitus: 24
3. Milloin olet aloittanut golfaamisen?
-7-vuotiaana suoritin green cardin
4. Paras golfsuoritus -82 lyöntiä
punaisilta tiiltä Tsemppitourin
osakilpailussa
5. Tavoite golfissa -Päästä Tsemppitourin
finaaliin ja saada tasoitus alle 18
6. Mitä bägissä? -Pingin G25 draiveri,
Cobra Amp Cell puu3 ja hybridi 28°,
raudat Ping, putteri Cleveland, wedget
52° Cleveland ja 56° Titleist Vokey
design
7. Vahvuutesi pelissä -Wedgepeli
8. Kehitettävää? -Puulyönnit

JUNIORITOIMINTA

Veikko Herola

Topi Teitto

1. Ikä: 14 2. Tasoitus: 20.2
3. Milloin olet aloittanut golfaamisen?
-Neljä vuotta sitten
4. Paras golfsuoritus -Tsemppitourin
osakilpailuissa kotikentällä Tarinassa
viime kesänä
5. Tavoite golfissa -Tasoitus alle 13 ja
Tsemppitourilla podiumille
6. Mitä bägissä? -Eväsleivät, pallot Srixon Z star ja Titleistin NXT
Tour, draiveri, väyläpuut 23°, 20° ja 18°, rautamailat Mizuno
JPX800, wedget Titleist Vokey design 52°, 54° ja 60° sekä
Clevelandin putteri
7. Vahvuutesi pelissä -Lähestymislyönnit
8. Kehitettävää? -Puttaaminen
9. Motto: -”Golfissa on vain huonoa tuuria”

1. Ikä: 15 2. Tasoitus: 12.7
3. Milloin olet aloittanut golfaamisen?
-2010 suoritin green cardin
4. Paras golfsuoritus -Tsemppitourin
osakilpailuissa Imatralla keltaisilta 82
lyöntiä 5. Tavoite golfissa -Pelata jokin
kenttä PARiin
6. Mitä bägissä? -Raudat r5- 60° Taylormade R-Bladez,
hybridi ja väyläpuu RocketBallz, putteri Odyssey Works V-line,
wedget 52°, 56° ja 60° Taylormade, palloja, tiit, griinihaarukka,
juomapullo ja eväät 7. Vahvuutesi pelissä -Raudat
8. Kehitettävää? -Draivi
9. Motto: -Harjoittele – olet hyvä!

Ohjaajat 2015

Janne Eskola
PGA Pro
Päävalmentaja
www.jegolf.fi

Jani Haarus
PGA Pro
Valmentaja

Jyrki Elo
Vastuuohjaaja,
aloittelijat
jyrki.elo@kolumbus.fi
p. +358 40 751 7359

Erkki Puustinen
Ohjaaja, aloittelijat

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

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

Risto Hämäläinen
Ohjaaja

Marko Korhonen
Toimikunnan
puheenjohtaja
Ohjaaja
marko.korhonen3@
saunalahti.fi

Antti Mustonen
Ohjaaja

Juha Jaatinen
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 ohjaajakoulutusta 5–6 kertaa vuodessa.
Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ja hauskaan juniori- ja valmennustoimintaan!

TARINAGOLFARI 2015
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Lauri, Mikko,
Janne news
Kuvassa Lauri, Janne ja Mikko - silloiset Aluetourilaiset.

LAURI

MIKKO

JANNE

Laurin alkukausi on kulunut nopeasti
sekä maajoukkueen että omilla treenireissuilla Espanjassa ja Italiassa. Pelinsä
Lauri kertoo olleen liian ailahtelevaista, joskin yksittäisiä hyviä kisakierroksiakin on ollut paljon. Toiveissa on siis
löytää tasaisuus peliin, jolloin homma
alkaa toimia. Paras kisa tähän asti on
ollut Nordic Leaguen osakilpailu Luminessa, josta 4. sija.
Lauri kertoo pelaavansa tänä vuonna viimeistä kautta amatöörinä. Kausi
kuluu kiertäen isoja kisoja ympäri maailmaa, pääosin Euroopassa. Syksyllä
ovatkin sitten edessä ET-karsinnat ja
statuksen vaihto ammattilaiseksi. Sitten nähdään, mihin Laten pallo lentää!

Urheilukoulun pahin jakso alkaa olla
Mikon osalta takanapäin ja jäljellä oleva aika on suurimmaksi osaksi lajiharjoittelua ja kisaamista, ei enää niinkään
sotilaskoulutusta. Hänellä on takanaan
pari leiriä ulkomailla ja peli tuntuu olevan hyvässä kuosissa vaikka talvi on
hänen osaltaan kulunut intissä. Kisakausi alkaa 21. toukokuuta Slovenian
avoimilla. Mikko pelaa elokuuhun asti
pääosin Suomessa, muutamaa ulkomaan kisaa lukuun ottamatta. Elokuun
koittaessa Mikko siirtyykin suuremmille areenoille eli hän lähtee Tennesseehen pelaamaan yliopistogolfia seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kulunut talvi meni Jannen osalta hyvin, hänelläkin siis armeijan ja golfin
merkeissä. Välillä on tosin pitänyt hieman etsiskellä treeniaikaa. Kesän Janne
pelaa FT:tä ja muutama kansainvälinen
kisakin on kisakalenterissa. Kauden
avaus Jannen osalta on kiinni vielä siitä, miten armeijasta kisakentille pääsee.
Jannen kesä kuluu pääasiassa Etelä-
Suomessa, mutta toiveissa on myös
viettää aikaa Kuopion seudulla.

TarinaGolf 11.7.2015
12.7.2014
TarinaGolf
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 !
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24H GOLF

24h Golf
K

esällä 2013 pirkanmaalaiset LGV:n golfarit Kimmo Sirainen ja Tero
Kokkonen saivat idean pelata 24h golfia putkeen - siinä sinänsä ei ollut
mitään uutta, mutta he keksivät liittää mukaan varainkeruun juniorityön tukemiseksi. Golfliitto päätti adoptoida idean ja sen mukaisesti kautta
Suomenniemen kesällä 2014, juhannuksen jälkeisenä maanantaina, kokoonnuttiin ykköstiille kello kuuden aikaan ja pelit itse kussakin osallistujaseurassa
alkoivat.
Tarinassakin katsottiin idea toteuttamiskelpoiseksi, vaikka samalle viikolle sattuivatkin Tarinassa pelatut junioreiden SM-kisat. Niinpä seuramme Pro
Janne Eskola keräsi kokoon peliryhmän, joka kokoontui intoa puhkuen toimiston nurkalle jo viiden aikoihin. Ryhmäkuvaan saatiin Janne Eskolan, Jani
Haaruksen, Risto Hämäläisen ja JP Bergmanin lisäksi alkuillan juniori-caddiet. Tämä seurue siis lähti klo 18 pelaamaan 24 tunniksi PAR:eja Tarinan
juniorityön tueksi. Siinäpä se pähkinänkuoressa, mutta avataanpa hieman varainkeruun ideaa. Eli jokaisesta herrojen tekemästä PARista, tai paremmasta
tuloksesta, talkoisiin ilmoittautuneet lahjoittajat maksaisivat määrittämänsä
summan, esim. 20 senttiä / tehty par-tulos. Ideana siis oli haalia mahdollisimman paljon lahjoittajia mukaan, jolloin jo 20-senttisistäkin muodostuu merkittävä summa.
Monelle caddielle tehtävä oli ainutkertainen, tuupata nyt muiden golfkärryjä. Mutta tärkein ja suurin elämys lienee kuitenkin ollut se, kun näki miten
pelimiehet Janne, Jani & Risto tehtailivat tulosta. Ja se, jotta aina ei kulje pe-

limiehilläkään, mutta siitä huolimatta pelihuumori säilyy.
Sen verran oli tuo caddie-tehtävä mieluisa junioriosallistujille, että osalle kävi vanhemmiltaan ISO käsky ”nyt kotiin ja nukkumaan ja HETI!”. Ei auttaneet selitykset
:-)
Tämä tarinalainen formaatti tapahtumasta pelata neljän hengen porukalla oli hyvä.
Pelinopeutemme oli n.3,5h / kierros, eli lähellä muiden peliryhmien kanssa, joten ohituksia tarvittiin varsin vähän (klo 22 - 07
välillä ei yhtään).
Kierroksen jälkeen ryhmä kurvasi huoltotauolle saunalle. Sinne oli K-Herkku
padasta saatu ylenpalttisesti hyvää ruokaa ja
virvokkeita, jolla ryhmä jaksoi kiertää kenttää ja tehdä tulosta. Kierrosten välillä kukin
hoiti varustehuollon tavallaan - minimitaso
oli vaihtaa kuivat sukat ja kengät, toinen ääripää oli vaihtaa puhdasta & kuivaa päälle
sukista lippikseen, ja taas menoksi.
Siis jotakuinkin neljän tunnin välein löysimme itsemme ykköstiiltä. Yön sydämessä edettiin UuttaTarinaa kiertäen, koska
avarammat väylät päästivät enemmän valoa
areenalle ja satunnaiset harhautuneet pallot
löydettiin joutuisammin.
Noiden kuuden kiireettömän kierroksen
jälkeen oli 24 tunnin urakka nipussa ja koko remmi oli sitä mieltä, että hauskaa oli.
Pelihuumori säilyi, vaikka pelattiin tosissaan, joskaan ei vakavalla naamalla. Taistelutappioita tuli ainoastaan Janille, jonka jalat eivät äkkiseltään suoritetusta 60 km kävelystä pitäneet, joskin hymyssä suin hän oli
valmis uusintaan kesällä 2015.
Jokainen tarinalainen voisikin nyt miettiä porukkaa /yritystä, joka lähtisi mukaan
tukemaan juniorityötä eli ”maksamaan
PAR:eista”. Olihan viime kesänäkin mukana firmoista yksityishenkilöitä tai ”vakio
peliporukoiden” muodostamia tiimejä, jotka
lahjoittivat esim. kahdestakymmenestä sentistä kahteen euroon / par-tulos.
MONISTA pienistä puroista se potti
syntyy – kesällä 2014 se oli n.3.500€. Tulevana suvena laitetaan paremmaksi, eikö?
Ja entä montakos PAR / birkkua tällä
porukalla sitten syntyi, kun tasoitukset olivat +2 - 11 välillä? Syntyihän niitä, 217 kpl
yhteensä. Eaglet jätimme odottamaan ensi
kesää.
JP, Janne, Jani ja Ripa
TARINAGOLFARI 2015
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Marikan Tarina
ammattilaisuuteen
Miksi golf?

K

enelläkään tuskin on vain yhtä simppeliä syytä
miksi pelaa (tai yleensäkään tekee mitä tahansa muuta asiaa). Olen aina ollut hyvin kilpailuhenkinen ja nautin kilpailutilanteesta. Lisäksi golfissa minua kiehtoo itsensä kanssa kamppailu ja se fakta,
ettei koskaan ole valmis tai täydellinen. Etenkin näin
perfektionistille se on kova haaste purtavaksi. Ja onhan
se loistava tapa päästä pois loskasta aurinkoisemmille
leveysasteille.
Päädyin golfkentälle ensimmäisen kerran vanhempieni perässä 90-luvun puolessavälissä. En edes muista
tarkkaa vuotta, mutta olin ala-asteikäinen. Aloitin kädäämällä vanhempiani viikonloppukierroksilla. Aina ei
jaksanut olla kokonaista kierrosta, mutta sitten sai mennä klubille limpparille. Vähitellen into kasvoi niin paljon, että minut ja veljeni ilmoitettiin McDonald’s junnukurssille. Kuopiosta asti tuotiin lounaaksi BigMacit,
oi sitä onnea!
Kurssin päätteeksi green card jäi kuitenkin pisteen
päähän, joten minun käskettiin vielä vähän harjoitella ja kokeilla sitten uudestaan. Pettymys oli kova. Pari
seuraavaa kesää pelailin vanhempieni kanssa ja arkailin
green cardin suorittamista, jolloin se jotenkin unohtui.
Lopulta green card minulle myönnettiin, mutten siis
tähänkään päivään mennessä ole sitä virallisesti suorittanut.
Yksi suurimmista syistä, miksi jatkoin pelaamista
junnukurssin jälkeen, oli tyttöryhmän perustaminen
Tarinaan. Mukavassa ympäristössä harjoitteleminen oli
hauskaa ja vanhimmat ystäväni ovat edelleen siitä porukasta. Ensimmäiset valmentajani Miettisen Sinikka
ja Jukka voivat kertoa monia hassuja tarinoita ”pikku-
Marikan” alkutaipaleesta golfin parissa.

Ammattilaisuus oli selvää pienestä pitäen,
laji vain ei ensi alkuun ollut golf
Ammattiurheilu oli minulla haaveissa pienestä asti,
lajin vain kuvittelin muuksi – nuoruutta hallitsi vahvasti
lentopallo.
Green cardin saatuani aloin heti kilpailla golfissakin
ja menestystä tuli, vaikka jaoin aikani kahden lajin välillä. Urheilullinen tausta varmasti auttoi kehittymään
nopeasti ja 15–16-vuotiaana olin molemmissa lajeis18
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sa tyttöjen maajoukkueessa. Lopullisen
lajinvalinnan tein kuitenkin vasta lu
kion jälkeen 20-vuotiaana, jolloin päätin keskittää kaiken tarmoni golfiin.
Pian on tuosta päätöksestä kuusi
vuotta enkä ole katunut. Tuolloin ensimmäisen kerran tosissani ajattelin
ammattilaisuutta ja ajatus nousi pinnalle aina menestyessäni. Konkreettista
siitä tuli joulukuussa 2012, kun naisten
maajoukkuetoverini ja hyvä ystäväni
Noora Tamminen läpäisi LET-karsinnat. Sen jälkeen todella uskoin ensimmäistä kertaa, että minustakin on ammattilaiseksi.
Viimeiset kaksi vuotta olen järjestelmällisesti valmistautunut ja tavallaan
opiskellut, mitä ammattilaisuus ja ammattilaisena pärjääminen vaativat. Uskon, että se oli yksi suurimmista syistä
miksi läpäisin oman LET-karsintani
heti ensimmäisellä kerralla – tiesin, että
olen tarpeeksi hyvä.

Miten päästä huipulle?
Huipulle on monta tietä eivätkä ne tosiaankaan ole samanlaisia. Yhtään varmaa reittiä ei myöskään ole, joten ei
välttämättä tarvitse olla suomenmestari
tai maailmanmestari, jotta voi olla menestyvä ammattilainen.
Itse olen koettanut edetä askel askeleelta omiin vahvuuksiini luottaen,
ja nyt LET-kortti on taas uusi askel
omilla portailla. Edessä siintävät vielä esimerkiksi majorit ja olympialaiset.
Matka on vasta alussa!
Yksin ei kuitenkaan kaikkeen pysty
eikä kannatakaan. Hyvä valmentaja ja
tukiverkko ympärillä mahdollistavat,
että voin keskittyä oleelliseen. Samat
ihmiset myös potkivat persuksille silloin, kun oma usko horjuu. Kiitos vielä
Janne, Pete, vanhemmat, Jone ja kaikki
tarinalaiset!

Kisoihin valmistautuminen ja
harjoittelu
Joulukuun karsinnoista tuntuu olevan jo ikuisuus, joten palo kilpailemaan
on kova. Viimeiset pari kuukautta on
mennyt valmistautuessa. Mitään suuria
swingiremontteja tai uudistuksia emme
Jannen kanssa ole tehneet, vaan pientä
hiomista – miksi muuttaa jotain mikä toimii :) Pelituntumaa hain parilla

ulkomaanreissulla. Caddien ottamista
vielä mietin, ainakaan näin alkuun en
ota ammatticaddieta, vaan käytän paikallisia.
Kisapaikalle päästessä harkkapäivät tutustun kenttään ja teen omat ylläpitävät swingiharjoitteeni. Minulle
on tärkeää, että saan pallon lähtemään
linjaan. Kun saan onnistumisia näissä
harjoitteissa, tulee mielikin levolliseksi. Karsinnoissa minulla oli lisäksi viisi
teesiä, joita toistelin itselleni. Kisapäivänä alan lämmitellä kroppaa 1,5 h ennen kisakierrosta, jonka jälkeen range,
chippi ja putti. Olen kaikkialla aina vähän ajoissa, kiire ei saa tulla koskaan.
Vielä en usko, että tarvitsee varata lisäaikaa nimmareiden kirjoittamiseen! ;)
Treenaan pääasiassa yksin. Helsingissä asuu kuitenkin suurin osa muistakin
naisammattilaisista, joten usein sovimme näkevämme hallilla. Ensin vaihdetaan kuulumiset, hajaannutaan omiin
juttuihimme ja sitten kisaillaan taas
yhdessä. Parhaiden ystävieni Nooran ja
Henrikssonin Lindan kanssa on melkein pakkokin mennä eri päihin hallia
lyömään, niin ei mene jutteluksi.
Juutun helposti tekniikkaan etenkin hallissa pressuun lyödessä. Onneksi Malmin hallissa voi lyödä 50 metriä,
joten käytän paljon aikaa wedgeihin.
Yksi tavoitteistani on lisätä pelinomaista kohdetreeniä tekniikan hiomisen sijaan.
Jannea näen Tarinassa aina, kun pystyn, ehkä kerran kuukaudessa. Pääasiassa viestimme sähköisesti ja videoi
den kautta, mikä on toiminut meillä
hyvin monta vuotta.

Kisaelämä
Kisamatkat ja kaikki varaukset sekä ilmoittautumiset hoidan itse. Matkatoimiston palvelut helpottaisivat elämää!
Olen kuitenkin tottunut hoitamaan
kaiken, joten eiköhän tästä selviä jatkossakin. Reissaaminen tapahtuu pääasiassa muiden suomalaisten kanssa, joten seuraa ja kämppis löytyy aina.
Pelaan kaikki LET:in kisat tästä
eteenpäin. Pohdittavaa oli vain nyt alkukauden kisoista Australiaan ja Kiinaan, joihin minulla ei ollut varmaa
paikkaa – varaanko lennot ja viisumit
kuitenkin. Lopulta koin selkeämmäksi

aloittaa kauteni Marokosta ja suunnitella aikatauluni sen mukaan.

Mitä ovat tavoitteesi ja
suunnitelmasi?
Kauden päätavoite on luonnollisesti uusia korttia rahalistan kautta, mikä tarkoittaa sijoittumista 80 parhaan
joukkoon. Tour-elämään totuttelu on
myös iso asia tänä vuonna. Paikan vakiinnuttaminen kiertueella ja siellä
voittaminen, majorit ja olympialaiset
ovat kaikki kirjoitettu ylös unelmien
tauluun.
Kesällä tavoitteena on myös ehtiä
lomailemaan kotimaisemissa ja pelaamaan Tarinassa. Viime vuosien kierrokset voi laskea yhden käden sormilla.
Siitä ei onneksi ole suunta kuin ylöspäin!

Tunnelmia ensimmäiseltä
työkeikalta eli Marokosta!
Vähän, kun ajatuksiani kisan jälkeen
selvittelin, niin totta kai olen tuloksellisesti pettynyt. Kaikenlaisia vastoinkäymisiä oli viikon aikana loukkaantumisenkin muodossa, mutta nekin vain
kuuluvat urheilijan elämään - turha
jäädä jumiin niihin.
Fiilis tourille kuulumisesta vain vahvistuu huolimatta tuloksista. Tunne,
että kuulun tänne ja olen oikeassa paikassa - sekä kentällä että sen ulkopuolella. Oli helpottava huomata, miten
”normaalia” kaikki oli ja asiat toimivat
kuten aiemmissakin kisoissa.
Ehkä tämä ensimmäinen reissu meni
kuitenkin ”oppirahojen maksellessa”. Se
ei tosin minua lannistanut, vaan päinvastoin ja vaikka se kuulostaa todella
kliseiseltä, niin opin mielettömän paljon. Eniten kehitettävää seuraavaan kisaan on kisarutiinin vahvistamisessa ja
mentaalisen kovuuden löytämisessä.
Puitteethan Marokossa olivat tiptop.
Meitä suomalaisia oli kokonaiset seitsemän naista ja Korhosen Mikko miehissä. Illallisseuraa oli aina tarjolla!
Mahtavaa olla osa hyvää porukkaa. Eikä tosiaan tarvinnut tyhjin käsin kotiin tulla, kun sain Rookieiden sääntö
kuningatar -pokaalin!
Marikan kisakalenteri sekä muuta
infoa aiheesta löytyy
ladieseuropeantour.com -sivustolta.
TARINAGOLFARI 2015
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KILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailutoiminta 2015
T

oimikunta on kilpailutoimintaa
suunnitteleva ja toteuttava elin.
Kilpailun käytännön toteutuksessa kilpailutoimikunnalla on runsaasti
vastuuta golfin sääntöjen noudattamisessa. Kilpailutoimikunnan hyvin tärkeänä tehtävänä on laatia kilpailuille
säännöt eli kilpailumääräykset.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
toimii ympäri vuoden
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tehtäväkenttä on laaja ja moniulotteinen.
Seuramme omien kisojen lisäksi kilpailukalenteri 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 työntäyteistä
aikaa, koska silloin laaditaan mm. seuraavan kauden kilpailukalenteri. Käymme neuvotteluja useiden tahojen kanssa löytääksemme yhteistyökumppanit
kilpailuihin. Kalenteria sovitellaan yhteen toiminnanjohtajan ja toimistohenkilökunnan kanssa niin, että saamme
kaikki avoimet, seuran- ja yrityskilpailut loksahtamaan paikoilleen. Kilpailukalenterin pitää pääosiltaan olla valmis
maaliskuun loppuun mennessä niin,
että kalenterin sisältö saadaan ajoissa
Suomen Golfliittoon. Ennen kauden
alkua päätetään myös budjetista ja kilpailumaksuista, laaditaan kilpailuohje,
kilpailumääräykset ja tarkistetaan paikallissäännöt.
Toimikunta asettaa kaikille avoimille kilpailuille kilpailunjohtajan. Toimikunta järjestää myös tuomarikoulutusta. Tarinan yhteisön kilpailuissa toimivat kilpailunjohtajina tuomarikortin
suorittaneet koulutetut tuomarit, joita
on seurassa noin 25 henkilöä. Valmisteleva työ kauden kilpailujen onnistumiseksi tehdään siis pääasiassa jo talvella.
20
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Viime kauden merkittävimpiä
kilpailuja
Heinäkuussa pelattiin jo perinteeksi
muodostunut KIME 4 Kids –hyvän
tekeväisyyskilpailu. Kilpailun tuotto oli
taas ennätysmäinen, n. 53.000 €, joka
meni lyhentämättömänä KYS:n lasten
syöpäosastolle. Kesäkuussa Tarinassa
järjestettiin SSS-Tour-osakilpailu.

World Golfers Championship 2014
Jokaisen sarjan voittaja pääsi finaaliin
Espooseen. Espoon Ringside Golfissa käydyssä karsintafinaalissa sarjansa
voitti Tarinan Hanna Tykkyläinen ja
hän sai osallistumisoikeuden ja ainutlaatuisen mahdollisuuden edustaa Suomea Etelä-Afrikan Durbanissa järjestettävässä World Golfers Championship 2014 -kilpailussa.
Lue lehdestä myös Hannan oma tarina kokemuksista Etelä-Afrikasta.
Alkavalla kaudella 2015 World Golfers Championship loppukilpailu on

Turkin Belekissä. Kannattaa osallistua
karsintaan 19.7. sunnuntaina!

Haluatko Rion olympialaisiin?
TITLEIST RIO GOLF OPEN 2015
14.7 alkukilpailu Tarinassa. Alkukilpailuista parhaat etenevät syyskuun
5. päivä pelattavaan Titleist Rio Golf
Open -semifinaaliin Nokia River Golfiin. Semifinaalin viisi parasta peliparia pääsee mukaan Suomen Rio Golf
-finaaliin Pickalaan 17. syyskuuta 2015.
Finaalin voittajapari pääsee seuraamaan
Rion olympialaisia vuonna 2016.
Toivomme mahdollisemman runsasta osanottoa ja toivotamme tervetulleiksi kaikki vanhat ja uudet kilpailijat.
Varoitus! Kilpailemiseen saattaa jäädä
koukkuun!
TERVETULOA KISAILEMAAN,
Tarinassa tavataan!
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA

Seppo Kantosalo
puheenjohtaja

Sinikka Miettinen

Esko Koistinen

Merja Pentikäinen

Harri Turunen

Kalle Ylipahkala

KILPAILUKALENTERI

Avoimet kilpailut 2015

SEURATUOMARIT TARINASSA
Kilpailunjohtajana toimiminen edellyttää tuomarikortin
suorittamista. Tuomarikortin saadakseen on suoritettava
koe, josta on saatava riittävä pistemäärä saadakseen
hyväksytty tulos. Kortti on voimassa neljä vuotta, jonka
jälkeen se on uusittava. Tämän kevään tuomarikokeessa
parhaan pistemäärän saavutti Jukka Miettinen 85 p.
Jäsenistämme tuomaritutkinnon ovat suorittaneet:
Anttila Seija seuratuomari
Forsblom Kimmo aluetuomari
Elo Jyrki seuratuomari
Hiltunen Aimo seuratuomari
Hirvonen Ilkka seuratuomari
Hirvonen Minna seuratuomari
Horttanainen Juha-Matti seuratuomari
Hälikkä Teppo liittotuomarikokelas
Hämäläinen Risto seuratuomari
Jokela Eeva seuratuomari
Kantosalo Seppo seuratuomari
Kettunen Jari seuratuomari
Koistinen Esko seuratuomari
Korhonen Marko seuratuomari
Kotimäki Samuli seuratuomari
Miettinen Jukka aluetuomari
Miettinen Sinikka seuratuomari
Parviainen Paavo seuratuomari
Peltola Tero seuratuomari
Pentikäinen Merja seuratuomari
Puranen Jouni seuratuomari
Ruuska Osmo seuratuomari
Siekkinen Jarmo liittotuomari
Siivola Olli seuratuomari
Salonen Mika seuratuomari
Turunen Harri seuratuomari

HEINÄKUU
4 la Henrys Pub Open
5 su Mihin eväät riittää
7 ti TsemppiTour Itä sponsored by TEHO Sport
7 ti Skoda Suomi Golf vko-kisa
9 to Senior vko-kisa
11 la KIME 4 Kids
12 su Perhe Scramble
14 ti Skoda Suomi Golf vko-kisa
14 ti Titleist Rio Golf alkukilpailu
17 pe Kunnongolf
18 la UP Golf Open with Tapetti ja Väri
19 su World Golfers Championship Tour
21 ti Skoda Suomi Golf vko-kisa
23 to Senior vko-kisa
25 la Skoda Suomi Golf kiertue
28 ti SSG vko-kisa
31 pe Seuramestaruus M
ELOKUU
1 la Seuramestaruus M,N,S,J
2 su Seuramestaruus M,N,S,J
6 to Senior vko-kisa
8 la Siriocomp Open
15 la Marikan kisa
16 su Tarina joukkue Scramble
20 to Senior vko-kisa
21 pe Neste Matkus
22 la K-Supermarket Herkkupata Golf Open
23 su Fressi Open
30 su Klubimestaruus
SYYSKUU
4 pe Alexandria Open
12 la Golden Cup, Tahko-Tarina
19 la Kauden Päättäjäiskilpailu
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FORE-lehti etsii
PARASTA KLUB
ILLAMME -palst
suomalaisten se
alleen
urojen persoonal
lisia asioita omas
rastaan. Paras as
ta seuia voi olla tyylik
äs yksityiskohta
persoonallinen pr
klubilla,
o shopin ovi, iso
in klubisandwich
nalliset teeboxm
, persooerkit, tyylikäs sa
una-osasto, kaun
komein caddiem
ein tai
aster, hullu kokk
i, pienin kenttäkio
Käytä mielikuvitus
ski yms.
tasi ja lähetä sähk
viestintään (tiin
öpostia joko Tarin
a.eskelmustonen@
an
tarinagolf.fi tai
Fore-lehteen viivi.
suoraan
avellan@krookmed
ia.fi). Jokaisessa
Fore-lehdessä tu
kesän
llaan julkaisemaa
n muutama Para
billamme -tarina,
sta Klujoten tiedä vaikk
a päästäisiin va
nalliseen julkaisu
ltakunun.
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DURBAN

Durban – Etelä-Afrikka
marraskuu 2014
A

urinkoisena sunnuntaipäivänä
heinäkuun lopussa Uudella Tarinalla pelattiin World Golfers
Championschip -osakilpailu. Kilpailussa oli viisi eri tasoitusryhmää ja oman
sarjansa voittaneet tulisivat pääsemään
finaaliin Espoon Ringside Golfiin. Ennen kierrosta äitini sanoi pelikavereille,
että ”Kävinpä tuossa maksamassa etumaksun Afrikkaan”. Minä sitten pelasin tuloksen 73 (+1), voitin oman sarjani (Hcp 10-15) ja pääsin loppukilpailuun, joka järjestettiin Espoon Ringside
Golfissa syyskuun puolivälissä. Voitin
oman sarjani (hcp 5-10) myös siellä tuloksella 73 (+1). Vielä lokakuussa kävin rangella ahkerasti harjoittelemassa,
muiden ollessa jo harjoitustauolla, sillä
matka Etelä-Afrikkaan olisi edessä.
Lento Durbaniin lähti lokakuun viimeisenä päivänä. Helsinki-Vantaan
lentokentällä meitä vastassa oli koko
muu Suomen joukkue: Pertti, Henri, Toni ja Erkki. Matka kesti kaiken
kaikkiaan vuorokauden, josta pisin taipale lennettiin Lufthansan kaksikerroksisella, 73 metriä pitkällä Airbus
A380:lla. Durbanin lentokentällä meitä
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vastassa oli WGC:n ystävällinen henkilökunta. Ihastuin Afrikan luontoon
jo matkalla Tsogo Sun hotelliimme, joka sijaitsi Intian valtameren rannalla.
Tämä matka ei kuitenkaan ollut mikään tavallinen lomaviikko. Heräsimme joka aamu viiden ja kuuden välillä
aamupalalle. Bussi kentälle lähti hotellin edestä n. 6.30. Kahtena ensimmäisenä päivänä harjoituskierros pelattiin
Mount Edgecomben ja Umhlalin henkeäsalpaavan upeilla kentillä. Pelaamisen ohella kuvasin silloin upeaa luontoa
ja eksoottisia eläimiä, josta mieleenpainuvimpia olivat veikeät apinat. Joka illalle oli järjestetty ohjelmaa ja illallinen,
jolloin pääsimme tutustumaan etelä-
afrikkalaisiin makuihin. Ruoka oli sopivan mausteista ja herkullista.
Ensimmäisenä kisapäivänä pelasin
Intian valtameren rannalla sijaitsevalla Durbanin kentällä, jossa oli samana
vuonna pelattu Volvo Masters. Olosuhteet pelipäivänä olivat haastavat järkyttävän kovan tuulen vuoksi. Vasta
tuuleen lyödessä piti ottaa kolme kertaa isompi maila kuin yleensä. Caddiena minulla oli Sandy-niminen paikal-

linen mies, joka antoi loistavia ohjeita.
Toisena päivänä kisattiin Umhlalissa,
jossa olosuhteet olivat hieman edellispäivää paremmat. Pari päivää meni
harjoitellessa, ennen kuin lyönti rupesi löytymään. Tuolloin pelasin Mount
Edgecomben puistomaisella kauniilla kentällä, jossa greenit olivat liukkaat.
Viimeisenä kisapäivänä nautin upeasta luonnosta, sillä pelasimme viidakon
keskellä Selborne Parkissa. Kenttä oli
todella haasteellinen runsaiden puiden
ja kapeiden väylien vuoksi. Paras kenttä
oli ehdottomasti Selborne Park!
Ikuisiksi ajoiksi muistoihini jäivät
tämän kaiken lisäksi kivat pelikaverit ympäri maailmaa ja ystävälliset etelä-afrikkalaiset ihmiset.
Tänä kesänä Tarinassa pelataan
WGC:n osakilpailu 19.7. Suosittelen
kaikkia osallistumaan tähän kisaan, sillä kaikilla meillä golfareilla on mahdollisuus voittaa ja kokea maailmanluokan
kilpailu ja sen tunnelma!
Hyvää golfkesää kaikille!
Hanna Tykkyläinen

TarinaGolf ry
Puheenjohtaja
Minna Hirvonen

TarinaGolfin jäsenet
edullisesti Fontanellaan
(näytä jäsenkortti kassalla)

Varapuheenjohtaja/
kapteeni
Veli-Pekka Niemi

Kapteeni ja naistoiminta
Jaana Parviainen

Nuoriso- ja
valmennustoiminta
Marko Korhonen

Talous
Juha Korhonen

Markkinointi- ja
aktivointitoiminta
Tommi Riikonen

Kilpailu- ja
tasoitustoiminta
Seppo Kantosalo

Kylpylä arkisin: aik. 10 € / lapsi 6 €
la, su, pyhä, sesonki: aik. 11,50 € / lapsi 6,80 €
(aikuisten kylpylälippuun sisältyy kylpyläkäynti 2 h
tai yhdistelmäkäynti 1 h kuntosali + 1 h kylpylä tai
0,5 h squash + 1,5 h kylpylä)
Squash: 5,50 € / 0,5 h
Kuntosali: 5,50 € / hlö
Virkistyskylpylä Fontanella
Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi
puh. 017 462 1200 | myyntipalvelu@fontanella.fi

Senioritoiminta
Paavo Ruotsalainen

Viestintä
Tiina Eskel-Mustonen

Toiminnanjohtaja/sihteeri
Osmo Ruuska

Tarinaharjun
Golf Oy

Jäsen
Kari Leskinen

Jäsen
Marjo-Kaisa Väisänen

Puheenjohtaja
Juha Korhonen

Varapuheenjohtaja
Kari Niskanen

Jäsen
Eero Saukkonen

Jäsen
Jari Tourunen

Jäsen
Minna Hirvonen

Toimitusjohtaja
Osmo Ruuska

Kylpylä auki
koko kesän!

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

Kapteenien
terveiset
U

usi pelikausi on jälleen alkamassa ja nyt onkin hyvä hetki kertoa
muutamia kuulumisia tulevaan
kesään liittyen.

Seurassamme kapteenien vastuualueena on kehittää ja ylläpitää seuran omaa
henkeä. Kapteenit toimivat myös uusien jäsenien tukena sekä aktiivijäsenien äänenä johtokunnassa. Meihin
saa siis olla yhteydessä kaikkiin pelaamiseen ja toimintaan liittyvien asioiden tiimoilta. Kapteenit valvovat myös
omalta osaltaan etikettiin ja peliturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi
kapteenit edustavat seuraa ja ylläpitävät seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä
ympäri vuoden.

katauon jälkeen isketään yhteen henkilökohtaisissa peleissä. Kaikki ottelut käydään reikäpeleinä ilman tasoituksia.
Alustavasti on sovittu, että Ryder kannu tullaan pelaamaan 6.9.2015. Seuranmestaruuskilpailut tulevat siis toimimaan
ensisijaisesti karsintakilpailuna seuraotteluun. Toki kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen ja pitää kapteenille jäädä muutama villikorttikin käyttöön, reikäpeli kun
on aina reikäpeliä. Toivottavasti tänäkin
vuonna saadaan hieno seuraottelu aikaiseksi ja kyllähän lähiseuran kanssa käytävä mittelö sytyttää aina. Joskus tuntuukin,
että ihan liian harvoin pelataan reikäpeliä
ja vielä harvemmin mitään joukkuekilpailua. Toisaalta ehkä nämä syyt juuri tekevät
tästä seuraottelusta entistäkin hienomman tapahtuman.

Ryder kannu

Kapteenien bunkkerit

Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kesällä 2013 pelattiin jälleen perinteinen seuraottelu Tarinan ja Kareliagolfin välillä. Tämä Ryder Cup hengessä pelattava, joka toinen vuosi järjestettävä, Ryder kannu otellaan jälleen
tulevana kesänä. Tällä kertaa pääsemme puolustamaan kesän 2013 voittoa
Kareliagolfin kotikentälle. Joukkueet
koostuvat tasaisen epätasaisesti junioreista, aikuisista ja senioreista, naisista
ja miehistä. Aamun taistelut käydään
paripeleinä ja iltapäivällä pienen ruo-

Kesällä 2014 aloitetut Kapteenien bunkkerit saavat jälleen jatkoa vuonna 2015.
Tänä vuonna hyväntekeväisyyskohteena
toimii seuran oma junioritoiminta.
Viime vuonna aloitettu hyväntekeväisyystoiminta tuotti uuden lastensairaalan
hyväksi 110,15 €. Ehkä tänä vuonna saadaan rikottua edellisen kauden ennätys.
Ideana tässä vapaaehtoisessa toiminnassa on se, että kun lyö pallon kapteenien
nimeämään bunkkeriin, tulee lahjoittaa
1 euro keräyslippaaseen. Pieni tuki hyvän
asian puolesta.

Kapteenien toimenkuva
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Kesä 2015
Nähdään kentällä ja nautitaan pelaamisesta, luonnosta ja yhdessä olemisesta. Pidetään huolta kentästä
ja itsestämme sekä kanssapelaajistamme. Seurassamme riittää pelaajia
moneen lähtöön, joten otetaan välillä vähän tuntemattomampiakin pelikavereita joukkoon ja tutustutaan
uusiin ihmisiin. Turvallinen ja reipas
pelaaminen on kaikkien etu, mutta
ennen kaikkea nautitaan hetkestä.
Kapteenit
Vepu Niemi
p. 040 352 4697
Jaana Parviainen p. 040 535 2598

VANHA TARINA NIMIKKÖVÄYLÄT
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NAISTOIMINTA

Naisten
kesä 2015
N

aistoimikunta järjestää naisjäsenistölle kesällä
monenlaista yhteistä toimintaa. Toimita on tarkoitettu kaikille meille golfarinaisille ikään, pelivuosiin tai taitoon katsomatta.
Toivomme, että tulet rohkeasti mukaan järjestämiimme tapahtumiin. Toivomme sinun saavan harrastukseltasi näin enemmän; tutustut uusiin ihmisiin, saat uusia
pelikavereita, saat apua pelitaitojesi parantamiseen, voit
osallistua yhteisiin kilpailuihin ja pelimatkoihin.
Naistoimikunnassa toimii seitsemän naista: Minna
Hirvonen, Sari Kantosalo, Jaana Parviainen, Heli Orsjoki ja Merja Räsänen jatkavat ja uusia toimijoita ovat
Kaisa Kurkinen ja Mira Laasonen.
Kiitos Niirasen Maijulle ja Laitisen Päiville panoksestanne naistoimikunnassa!
Tässä lyhyt yhteenveto kesän 2015 tapahtumista.

Naisten harkat
Suuren suosion saavuttaneet Pro Janne Eskolan pitämät harjoitukset jatkuvat taas tänäkin kesänä. Harkkoihin ilmoittaudutaan JEGOLF-sivujen ajanvarauksen kautta.
Harjoitukset maksavat 10 € / kerta ja maksu suoritetaan suoraan Jannelle. Harjoitusten tarkoitus on antaa
vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun, ei niinkään yksilöllistä opetusta. Voit sitten halutessasi varata Jannelta
yksilöllisempää opetusta mikäli tarvetta ilmenee.
Harjoitukset soveltuvat yhtä hyvin golfia pitkään
harrastaneelle kuin vasta-alkajalle.
Sovitut harjoituspäivät
Su 5.7. Svingi ja lähestymislyönnit
klo 15.00–16.30
Su 19.7. Svingi ja drive
klo 15.00–16.30
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Kesän tapahtumia
Ladyliiga
Muutamana kesänä olemme kannustaneet naisia osallistumaan myös kilpailuihin ja pelaamme kesän aikana Ladyliigaa, jossa kuuden ennalta valitun
kilpailun kolme parasta pistebogey-tulosta (joista vähintään yhden on oltava
kalenterikilpailu) lasketaan lopputulokseen. Voit siis osallistua kaikkiin kuuteen osakilpailuun, mutta jo kolmella
osallistumisella pääset mukaan liigaan.
Kalenterikipailupäivät: la 18.7.,
su 23.8.
Viikkokilpailupäivät: 7.7./9.7.,
21.7./23.7., voit pelata joko viikko- tai
senioriviikkokilpailun (mikäli ikä riittää).
Joensuun Elli 4.7
Olemme useana vuonna tehneet pelimatkan Joensuun Elli -naisten kisaan.
Mikäli innokkaita lähtijöitä ilmaantuu, lähdemme sinne kimppakyydeillä /
bussilla riippuen osallistujamäärästä.

Seuran mestaruuskisat
Tehdäänkö uusi ennätys? Viime vuonna 27 naista osallistui seuran mestaruuskisoihin. Saammeko 30 osallistujan raja rikki?

UUTTA!
Tuplat:
2 kierrosta/päivä 15.7.
VanhaTarina klo 8.00 alk. / UusiTarina
klo 13.00. Kierroksien jälkeen sauna,
jälkipelit ja fiilikset.

Syysretki su 6.9 lähikentälle
Mukava naisten yhteinen retki jollekin
seudun lähikentälle. Paikka, aikataulu
ja hinta tarkentuvat kesän aikana.
Seuraa kesällä TarinaGolfin kotisivuilta naistoimikunnan sivuja. Päivitämme sinne tapahtumia ja tarkempia
aikatauluja pitkin kesää.
Ilmoittaudu tapahtumiin Nexgolfin
kautta.

NAISTOIMIKUNTA 2015
Jaana Parviainen, pj, ladykapteeni
040 535 2598
jaana.parviainen@ejendals.com
Minna Hirvonen, seuran pj
0500 565 566
minna.hirvonen@tarinagolf.fi
Sari Kantosalo
sari.kantosalo@savonia.fi
Kaisa Kurkinen
kkurkin@gmail.com
Mira Laasonen
mira.laasonen@hotmail.com
Heli Orsjoki
heli.orsjoki@dnainternet.net
Merja Räsänen
merja.rasanen@live.fi

Tapaamisiin kentällä!

TARINAGOLFARI 2015
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Pidä itsestäsi huolta!
M

oni meistä varmaan miehen tunteekin, mutta on vielä varmaan monia, joille Tykkyläisen
Mika on tuntematon mies. Kuten meillä kaikilla Tarinassa, hänelläkin on oma tarinansa kerrottavanaan.
Otetaanpa selvää, kuka tämä Tarinassa vapaa-aikansa
viettävä, iloinen ja auttavainen mies oikein on.

Mika, kertoisitko hieman itsestäsi. Emmehän
kaikki sentään sinua vielä tunne.
Tervehdys tarinalaiset. Olen Mika Tykkyläinen ja syntyjäni Kuopiosta, jossa olen elänyt elämästäni suurimman osan. Olen naimisissa ja kahden lapsen isä. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Anne sekä lapseni Hanna
ja Mikko sekä espanjanvesikoira Roosa. Olemme koko
perhe intohimoisia golfareita! Hanna ja Mikko pelaavat juniorigolfia kilpatasolla. Ja me vanhemmat pelaamme aina, kun pystymme ja ehdimme. Itse tosin pelaan kierroksia kesässä aika vähän vammani takia.

Mikä sinun on saanut golfin pariin ja pelaamaan?
Ja entäs muu perhe?
Golfin harrastamisen aloitin vuonna 1987 Puijolla ja
jo seuraavana vuonna olin PGS:n (Puijon Golfseuran, joka sittemmin muutettiin TarinaGolf ry:ksi) jäsen
ja täysin koukussa lajiin. Pelailin nuoremman veljeni
kanssa aamusta iltaan, päivittäin. Isäni kysyi tuolloin,
että miten aikuiset miehet voivat juosta pienen pallon
perässä aamusta iltaan ja vuodesta toiseen. Nyt minä
voin heittää hänelle saman lausahduksen takaisin, sillä
isäni suoritti Green cardin neljätoista vuotta sitten ja
on juoksennellut tämän samaisen pienen pallon perässä
siitä asti kesäisin melkein päivittäin.
Kymmenisen vuotta pelailtuani, pelaaminen jäi vähemmälle, kun ”työt alkoivat haitata harrastuksia”. Noihin aikoihin myös muutimme pois Kuopiosta vaimoni
Annen kanssa. Pelaaminen ei kuitenkaan ihan tyystin
jäänyt, vaan pelasin aina, kun oli aikaa. Muutama vuosi meni Suonenjoella. Sairastuin työuupumukseen ja
parin Suonenjoella vietetyn vuoden jälkeen palasimme
takaisin Kuopioon. Pääsin kuitenkin takaisin jaloilleni ja auttavana tekijänä toipumisessa oli kesäisin golf ja
talvisin hiihtäminen (ja tietysti golfkentällä sekin hiihtäminen tuli tehtyä). 2000-luvun alussa tipuin parista
28
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metristä rakennustelineiltä. Tippuminen tuntui silloin varsin harmittomalta, mutta johtikin lievään vammautumiseen. Siihen loppuivat sekä golf että
hiihtoharrastukseni.
Jouduin olemaan seitsemisen pelikautta poissa golfkentältä käyden toki
välillä kokeilemassa, mutta todeten, ettei pelaaminen onnistunut alkuunkaan.
Vaimoni Anne kävi työkavereidensa
kanssa Jannen kurssin vuonna 2008 ja
samana vuonna lapset menivät Jannen
leirille. Ja niin se pieni valkoinen pallo oli jälleen palannut meidän perheeseemme!
Aloitin golfohjaamisen jo vuonna
2009 ja toimin noissa tehtävissä Tarinassa edelleenkin. Olen ohjannut Tarinassa lähes sataa eri junnua. Muiden
mielipiteistä en tiedä, mutta itse tykkään tästä ohjaajan tehtävästä kovasti.
Ja sitä tulee tehtyä suurella sydämellä,
ei dollarin kuvat silmissä.

Apua kuntoutumiseen
Lääkärikeskus Mehiläisen
työterveyshuollosta… ja golfistakin
Ammatiltani olen putkiasentaja, mutta
olen erikoistunut metallialan ammattilaiseksi. Päivätöissäni olen ISS:ssä ja
ollut siellä jo vuodesta 2001 lähtien.
Siellä ollessani olen hoitanut useita
erilaisia työtehtäviä, joita ISS Palvelut Oy (ISS Taito) sekä Lääkärikeskus
Mehiläinen, ovat kuntoni ja vointini mukaan minulle muokanneet. ISS:n
työterveyshuolto on siis Lääkärikeskus
Mehiläisessä, jossa elämästäni on tehty elämisen arvoista yhteistyössä oman
työterveyslääkärini kanssa. Työterveyslääkärini opasti minua siinä, että mikä
tahansa itselle mieleinen liikuntamuoto, josta saa onnistumisen elämyksiä ja
hyvää mieltä, auttaa kipujen ja uupumisen kanssa kamppaillessa vähintään
yhtä paljon kuin paras lääke. Liikunta
on myös välttämätön vastapaino työlle ja auttaa palauttamaan työkyvyn. Ja
lääkkeet pitää valita niin, etteivät ne
estä työntekoa eivätkä pelaamista. Ennen huolehtivaa työterveyslääkäriäni ja
-huoltoa olinkin melkoisen tuuliajolla erilaisten kipujeni ja niistä johtuvien
muiden ongelmien vuoksi. Soisin tällaisen parantumisen mahdollisuuden
jokaiselle. Mainostaahan ei saa, mutta
ei kun Mehiläiseen =)
TarinaGolf ja Mehiläinen Kuopio
ovat solmineet yhteistyösopimuksen.
Jokaisen seuran jäsenen tai perheenjäsenen käynti Mehiläisessä kerryttää
markkinointibonusta seuran kassaan.
Markkinointibonusta kertyy kaikista yksityiskäynneistä, ainoastaan työ
terveyshuollon käynnit eivät kuulu bonuskertymän piiriin. Lue lisää yhteistyöstä ja sen eduista seuran nettisivuilta
(jäsenedut) sekä tästä lehdestä.

Tarinassa on voimaa
Tällä hetkellä työskentelen metalli- ja
putkimiehenä kolmen miehen yksikössä, johon kuuluu kaksi työntekijää sekä
työnjohtaja. Toimialueeseemme kuuluvat lämpölaitoskäyttöpalvelut sekä
huoltokorjaus työalueena koko Suomi.
Seuraava puoli vuotta kuluu siis töiden
puolesta Suomea kiertäen. Tekemistä
on paljon, mutta vaihtuupahan maisemat. Työn vastapainoksi on onneksi siis
golf. Tarinaan tullessa yleensä työ- ja
arkihuolet unohtuvat, vaikka yleensä
niiden tilalle tuleekin sitten tupla- ja
triplahuolet (golfarit tietävät mistä puhun). Työlle vastapaino on myös juniorityö, josta niin kovasti pidän. Mukava on myös välillä tehdä kuten viime
vuoden ”Vuoden tarinalainen”, Pietikäisen Marakin tekee. Jos Mara ei ole
pelaamassa, niin hän kävelee Tarinassa vastaan työkaluarsenaalinsa kanssa
ja on menossa korjaamaan tai rakentamaan jotakin.
Mielestäni eri toimikuntiin kuuluvat henkilöt jäävät usein huomioimatta.
He tekevät paljon työtä yhteisön ja yhteisen hyvän puolesta, että homma ns.
pelaisi (hattu nousee!). Jokaisella meillä
tarinalaisella on mahdollisuus vaikuttaa
ja auttaa yhteisössämme. Talkoilla pystymme olemaan avuksi mm. Pasi-kenttämestarin tiimille, esimerkkinä kevään
risutalkoot. Jokainen talkoolainen sai
varmasti palkkansa, kun näki oman käden jälkensä ja sai olla tyytyväinen tehtyyn työhön. Viimeistään sitten, kun
kausi on käynnissä. Olen itsekin saanut
kunnian olla yksi noista talkootiimiläisistä ”oman joukkomme” eli junioreiden, yhteisen hyvän eteen rakennellessa. Mielestäni Tarinassa on mittaamatonta voimaa!
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Kehon hallinta avain
vammojen ennaltaehkäisyyn

G

olfissa kuten muissakin urheilulajeissa
vammojen välttämisessä on niiden ennaltaehkäisy
olennaista. Nykyisin on vallalla käsitys, että vammojen
ennaltaehkäisy on lihashuoltoa,
johon kuuluu venyttelyä ja
esim. säännöllistä kudosten
hierontaa. Todellisuudessa venyttelyn ja hieronnan
vaikuttavuus vammojen ennaltaehkäisyssä on varsin
huono ja vaikuttava vammojen ennaltaehkäisy
vaatii paljon laajempaa
kehon toiminnan optimointia. Golf on jo lajin luonteesta johtuen liikuntamuoto,
jossa vammautumisen riskit ovat pienemmät kuin lajeissa, joissa liikenopeudet ja voiman käyttö on suurta ja peliin
liittyy kontaktit. Toisaalta epäsymmetrinen funktio sekä
varsin suuret toistomäärät altistavat kudoksia kuormitukselle. Pääasiallisesti syyt lääkärin ja fysioterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen golffareiden piirissä ovat rasitusvammat ja satunnaisemmin raajanivelten nyrjähdykset ja venähdykset. Myöskään iskuvammoilta ei golfinkaan piirissä aina
täysin vältytä.
Yleisesti rasitusvammojen ensisijaisena hoitona on lepo, koska kuormittunut kudos vaatii toipuakseen aikaa. On
varsin yleistä, että lepo jää myös vamman ainoaksi hoidoksi kylmähoitojen ja kipulääkkeiden lisäksi. Kun oireet ovat
helpottuneet, palataan viheriöille ja muutaman kierroksen
jälkeen alkaa ”vanha vaiva” taas vaivaamaan. Levolla saadaan
hoidettua pois vain ongelman seuraus, ei varsinaista syytä.
Rasitusvamma vaatii aina syntyäkseen sen, että kudoksen
kuormituskynnys ylittyy. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että golfkierroksia on ollut paljon tai lyöntejä on hiottu määrällisesti liikaa. Rasitusvamma syntyy, kun kuormitus ylittää
kehon sen hetkisen toiminta- ja suorituskyvyn. Tästä seuraa

kompensaatio mekanismien aktivoituminen ja sitä kautta
keho alkaa toimia väärin ja kuormittamaan kudoksia virheellisesti. Kun keho laitetaan toimimaan optimaalisesti ja
otetaan huomioon huolellisesti lajin asettamat vaatimukset,
kestää keho kuormittamista ilman ongelmia.
Golfissa keskeistä on oman kehon asentotuntemus sekä
liikekontrolli, joista käytetään varsin yleisesti termiä motorinen kontrolli. Swingin aikana mailan nopeus palloon
osuttaessa on yli 150 km/h, jonka tuottaminen vaatii hetkellisesti varsin voimakasta liikettä tuottavien lihasten aktivaatiota. Tällöin asennon ja liikkeen hallinnan merkitys
on keskeinen. Optimaalinen voiman tuottaminen lyöntiin
lähtee hyvästä alkuasennosta. Etenkin selän ja lantion keskiasennon löytäminen on golffareille suuri haaste. Varsin
usein alkuasennossa selkä on liikaa notkolla tai vastaavasti pyöreänä, jolloin tasapainoisen swingin tekninen toteuttaminen on hankalaa ja toistojen lisääntyessä keho joutuu
enenevissä määrin kompensoimaan. Kehon optimaalinen
toiminta on siis edellytys hyvälle lyöntitekniikalle, joka vaikuttaa olennaisesti myös lyönnin tekniseen suorittamiseen
sekä itse peliin.
Hyvän kehon hallinnan ylläpitäminen suorituksen aikana
vaatii asentoa ylläpitävien, liikettä kontrolloivien ja liikettä
tuottavien lihasten saumatonta yhteistyötä, jossa ajoitus on
keskeisessä asemassa. Huono kehon motorinen kontrolli altistaa golffarin lihasepätasapainon kehittymiselle, jonka tiedetään altistavan rasitusvammojen syntyyn. Vammojen ennaltaehkäisy vaatii siis liikekontrollin häiriön tarkkaa diag
nosointia ja siihen huolellisesti räätälöityä kontrollityyppistä harjoittelua, jossa oma keho on tärkein harjoitusväline.
Koska golf on varsin tekninen laji ja vaatii paljon koordinaatiota, on omasta fysiikasta huolehtiminen sekä lajiharjoittelu helposti toisiinsa yhdistettävissä.
Teemu Leppämäki
Manipulatiivinen fysioterapeutti
Maitland Concept®
Mehiläinen Kuopio

Katso lisää Mehiläisen ja TarinaGolfin yhteistyöstä Tarinan nettisivuilta
http://tarinagolf.fi/tarina-info/jäsenedut/
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SENIORITOIMINTA

Toimintasuunnitelma
vuonna 2015
S

enioritoimikunnan tavoitteena on toimia aktiivisesti yhdessä kaikkien seuran toimikuntien kanssa niin, että saisimme seuran jäsenmäärän positiiviseen nousuun. Tavoitteena on myös tarjota seniorijäsenille virkistävää, terveellistä, liikunnallista ja sosiaalista kanssakäymistä sekä pelimatkoja
hienon golfpelin parissa. Toimikunta on myös mukana toiminnassa, jossa seniorit ovat tukipelaajina uusien jäsenten ensikierrosten eli ns. kummikierrosten aikana.
Lisäksi olemme kesän kilpailujen järjestämistoiminnassa mukana mm. starttereina, väyläcaddieinä sekä muissa tehtävissä.

Viikkokisat

SSS-Tour 2015

To 9.7. UT
To 23.7 VT
To 6.8 UT
To 20.8 VT

Mikkeligolf, Mikkeli
Tahkogolf, Nilsiä
Peurunkagolf, Laukaa
Finaali

Tulevan kesän senioritapahtumat
Suomen golfsenioreiden jäsenille Alue
6 -kilpailu 30.6. Tarinassa (Vanha
Tarina). Muut kisat lähialueella Revontuli Hankasalmi 9.6. ja Karelia Golf
Joensuu 4.8.
*Lähikenttien pelimatkat tarkentuvat
kesän alussa. Vaihtoehtoja ovat Joroinen,
Tahko ja Kareliagolf.
Senioritoiminnan ydinasiana on pelata mahdollisemman paljon golfia. On
hyvä, että vanhemmalla iällä liikumme
mahdollisimman paljon ja golf on mitä mainion tapa liikkua ulkona upeissa
maisemissa ja mukavassa seurassa.
Seuramme senioreista osa k ilpailee
sekä omalla että lähikentillä. Omat
seuramme viikkkokisat ovat osoittautuneet suosituksi kisamuodoksi, sopivien aikataulujen vuoksi, sijoittuen
koko kesän ajalle.
Viikkokisat ovat suosikkikisojen jou-

To 16.7
To 13.8
To 27.8

Toimikunnan kokoonpano
Paavo Ruotsalainen puheenjohtaja, johtok.jäsen
paavo.ruotsalainen@hotmail.fi | 050 512 4638
Kari Heikkinen
kari.heikkinen42@gmail.com | 0400 271 441
Jorma Antikainen
jorma.antikainen@hotmail.fi | 040 960 6228
Martti Huumonen
martti.huumonen@luukku.com | 050 528 0852
Arto Sutinen
artoj.suti@hotmail.fi | 0405664384
Risto Knuutinen
ristoknuutinen@gmail.com | 0400 376 483
Viljo Hyvärinen
viljo.hyvarinen@koti.luukku.com | 040 540 9921

kossa. Seuramestaruuskilpailuiden seniorisarjoissa osallistujamäärät ovat
pienoisessa nousussa, johtuen seniori
pelaajien kasvusta. Aluetour-kilpailuissa on ollut myös paljon tarinalaisia.
Pääasia on kuitenkin se, että pelaamme omaksi iloksemme ja kehitämme
golftaitojamme paremmaksi hienon
golfharrastuksen parissa.

Kilpailemisen ohella seniorit myös
matkustavat
Olemme tehneet mukavia golfmatkoja
Viroon usean vuoden aikana ja lähi
golfseurojen kentille vuosittain 3–4
kertaa.
Matkat ovat osoittaneet, että jäsenet
kaipaavat piristystä ja vaihtelua arkielämään. Lähikenttien yhteistyötä on
tarkoitus kehittää niin, että saisimme
vieraspelaajia mahdollisemman paljon
myös Tarinaan. Vieraspelaaja tuovat

tuloja myös seuran ”kirstuun”.
Seuran jäsenmäärän kasvattaminen
on tämän kauden avaintehtävä. Pyrimme yhdessä eri toimikuntien kanssa yhteistyössä saamaan uusia pelaajia
mukaan. Uusilla päätöksillä ja hinnoitteluperiaatteilla uusien jäsenten ja pelaajien saaminen on madaltanut kynnystä huomattavasti.
Osana jäsenhankintaa on viimevuonna aloitettu tukipelaajien ryhmä, jossa
seniorijäsenet ovat avainasemassa.
Lopuksi toivotan seniorijäsenille hyviä kierroksia tulevalle golfkaudelle,
otetaan mukaan kierrokselle kaverimme, tuttavamme ja innostetaan heidät
hienon ja kiinnostavan golfharrastuksen pariin.
Golfterveisin
Paavo Ruotsalainen
puheenjohtaja
TARINAGOLFARI 2015

31

PAAVON TARINA

Paavo kuvassa Greg Normanilta saatu hattu päässään.

Tarina Paavosta ja
Greg Normanista

T

uskin tiesi Paavo itsekään mihin
golfharrastus häntä veisi, kun hän
suoritti Green Cardin Tanskassa
vuonna 1967. Mutta kerrotaanpa hieman, mitä tuon Green Cardin suorittamisen ja tämän hetken välillä on oikein
tapahtunut. Paavon silloisiin harrasteisiin kuului myös sulkapallo, jopa niin
ahkerasti, että hän muutti Tanskaan
sulkapallovalmentajakoulutukseen.
Tanskassa aika kävi pitkäksi kesäisin,
koska sulkapalloa ei kesäisin pelata ja
innostus golfiin sai hänet suorittamaan
Green Cardin. Tuo innostus (ja ehkä jopa intohimo) peliin onkin vienyt
Paavoa jos jonkinmoisiin kokemuksiin.
Paavo toimi kesäisin Ruotsissa Vasa
torp-kentällä caddiemasterina sekä
caddienä 1960-luvun lopulla. Eräänä
noista kesistä, hän oli toimitsijana European Tourin osakilpailuissa, jossa ensitapaaminen legendaarisen Greg Normanin kanssa tapahtui. Gregillähän on
suomalaista sukujuurta äitinsä suvun
kautta, joten Paavolla ja Gregillä oli
Suomi-yhteys, jolla päästiin puheisiin.
Seuraava tapaaminen ”The Great
White Sharkin” kanssa tapahtui 1991
Irlannissa, missä Paavo oli tapaamassa
isänsä serkun perhettä. Perheen emäntä
32

TARINAGOLFARI 2015

vannotti Paavoa, ettei hän saisi puhua
pukahtaa kenellekään heille tulevasta vieraasta ja Paavon oli ihmeissään,
mutta suostui pyyntöön. Mutta, kukas
muu kuin herra Greg Norman se sieltä
taloon asteli. Hän tuli maaseudulle valmistautumaan silloiseen The Openiin,
salaiseen paikkaan, jossa keskittyminen
oli rauhallisempaa. Tuolloin ”White
Shark” oli maailman kuuluisin golfari
ja listojen ykkönen. Greg muisti tavanneensa Paavon vuosia aiemmin Ruotsissa ja antoi tapaamisesta muistoksi tunnetun hattunsa, joka on Paavolla
tallessa vieläkin. Gregin harjoittelusta ja yhteisistä pelikierroksista pienellä
9-reikäisellä kentällä Paavo sai paljon
tietoa huippugolfin salaisuuksista, jolla
on ollut paljon käyttöä hänen omissa
peleissään.
Tuohon aikaan Greg Norman pelasi
Spaldingin mailoilla. Normanin tuolloinen mailasetti ”jäädytettiin” 1987 ja
tuosta setistä on tehty signeerattu kolmikymmenkappaleinen painos, joista
yhden Paavo sai Gregiltä muistoksi yhteisestä ajasta Irlannissa. Tuo kullalla
signeerattu mailasetti on Paavolla hallussaan vieläkin.
Palattuaan maailmalta ensin Suo-

meen ja sitten myöhemmin takaisin
Kuopioon eläkepäivilleen, Paavo on
taas liittynyt Tarinaan jäseneksi. Muutama kesä meni terveyttä kohennellessa, mutta tänä kesänä tulemme näkemään Paavoa sekä pelaamassa että
myös valvojana. Paavo on ollut mukana
käynnistämässä valvojatoimintaa sekä
mukana itse valvojatoiminnassa Nevas
golfissa, Hangon Golfissa, Messilä
Golfissa sekä Paloheinä Golfissa.
Maininnan ansaitsee myös Paavon
oma golfmenestys. Pelivuosia hänellä on takana jo huikeat 47. Saavutuksia
kilpagolfissa on tullut, mm. toinen sija Suomen senioritourin osakilpailussa
sekä Euroopan mestaruus vammaisten
maajoukkueessa 60-vuotiaiden B-sarjassa vuonna 2003.
Paavo tekee myös vapaaehtoistyötä vertaisohjaajana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen organisaatiossa. Hänellä on
ohjauksessaan noin viidenkymmenen
kunnostaan huolehtivan seniori-ikäisen joukko. Lisäksi hän toimii Kuopion
Sydänkerhon ja Kuopion Sydänyhdistyksen hallituksissa ja on niissä vara
puheenjohtaja.

VALVOJAT

V

alvonnalla pyritään varmistamaan jokaiselle nautittava, erilaisuudet huomioiva pelikierros
sekä kentän kunnon säilyminen.
Miellyttäviä kokemuksia tarjoavaa
pelikautta kaikille Tarinan omille jäsenille ja vieraspelaajille. Tämän pelikauden valvonnasta vastaavat: Hannu Kaijanen (valvojien yhdyshenkilö ),
Kimmo Forsblom, Eeva Jokela, Raimo
Heikkinen, Pauli Heiskanen, Pekka
Kulju, Reijo Pasanen ja Paavo Pitkänen. Meidät tavoittaa puhelimella tuloskortin alalaidan numerosta sekä
kentältä. Ajelemme edelleen ”paavin
autoksi” kutsutulla golfautolla, jossa on
kyltti ”valvoja”. Pysäköimme auton näkyvälle paikalle ja jalkaudumme auttamaan sellaisiin kohtiin, joissa ilmenee
eniten ongelmia. Valvomme molempia
kenttiä varaustilanteen mukaan, kilpailuissa kilpailunjohtaja vastaa kilpailukentän valvonnasta.
Pelinopeuden ja pelin sujuvuuden
seuranta on mielletty valvojien tärkeimmäksi tehtäväksi. Pelaaja itse vaikuttaa eniten pelin sujuvuuteen. Näillä
seuraavilla toimenpiteillä nopeutat koko fleetin peliä:
• Valitse mailasi lähestyessäsi palloa
ja ole valmiina heti, kun on sinun
vuorosi lyödä.
• Seuraa muiden lyönnit, niin pystyt
auttamaan pallon löytämisessä.
• Pidä varapallo taskussa ja jos
olet vähänkin epävarma pallon
löytymisestä, lyö varapallo. Jos
kyseessä ei ole tasoituskierros, ole
itsellesi armollinen ja droppaa uusi
pallo kadonneen tilalle.
• Kävele reippaasti omalle pallolle.
• Lue puttilinjat muiden putatessa ja
upota lyhyet putit ilman merkkausta.
Pahimmat ruuhkat syntyvät kioskeilla.
Kioskilla olevan ryhmän on lähdettävä
valmistautumaan avaukseen, kun perässä tuleva ryhmä lopettelee puttaamista.
Uuden Tarinan väyläkello on merkki
pelin jatkamisesta. Kioskilla voi luontevasti järjestää ohittamisen ja usein tämä
tapahtuukin hyvässä yhteisymmärryksessä.
Turvallisuuden ja käyttäytymisen

Kuvassa valvojat Pekka Kulju, Pauli Heiskanen, Hannu Kaijanen,
Raimo Heikkinen (kuvasta puuttuvat Kimmo Forsblom, Eeva Jokela,
Pauli Heiskanen, Reijo Pasanen ja Paavo Pitkänen).

Valvojatoiminta
Tarinassa
valvominen kentällä liikuttaessa ovat
myös valvojan tehtävänä. Kentillä tehdyt hakkuut helpottavat pallojen löytymistä, mutta voivat ainakin aluksi lisätä
päällelyömisen riskiä. Takana pelaavan
on ennen haamulyöntiä varmistettava, että edellinen ryhmä on poistunut
turvallisen etäisyyden päähän. Muista
huutaa FORE, jos lyönti voi aiheuttaa
vaaratilanteen. Parempi vaikka huutaa
varmuuden vuoksi kuin jättää huutamatta.
Valvojat seuraavat myös kentän kuntoa eli lyöntijälkien korjausta väylillä,
pallon alastulojälkien korjausta greeneillä sekä bunkkerien haravointia valvotaan erillisinä tarkkailujaksoina. Pidä
greenihaarukka taskussa ja korjaile putoamisjälkiä, kun niitä havaitset. Jos
kaikki tekevät näin, pysyvät greenit hy-

vässä kunnossa.
Muutaman kerran kesässä ukonilma
ja rankkasade keskeyttävät pelaamisen.
Valvoja pyrkii kiertämään ja varoitta
maan jo etukäteen pelaajia ukkosen
uhkasta. Tarvittaessa hän varoittaa
äänimerkillä ukkosvaarasta ja suosittaa
pelin keskeyttämistä. Tuolloin pelaajan
tulee hakeutua suojaan kioskeille, väylävessoille tai klubille.
Valvojan ilmestyminen paikalle ei
ole merkki jostakin ongelmasta. Pitkän
päivän mittaan valvojakin kaipaa juttuseuraa ja leppoisissa keskusteluissa
saattaa nousta esille hyviä ehdotuksia
toiminnan kehittämiseksi. Vieraspelaajat pyrimme huomioimaan kyselemällä
heidän kuulumisiaan. Sairastapauksissa,
kärryn rikkoutuessa tai tavaroiden kadotessa, soita valvojan numeroon.
TARINAGOLFARI 2015
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SAVONIA

Miten markkinoisin
golfia itselleni?
”
TarinaGolf on Itä-Suomen suurin golfkeskus, jolla on yli 2000
jäsentä. Haasteena on, että opiskelijat eivät ole löytäneet lajia. Nuoret
mieltävät lajin kalliiksi ja aikaa vieväksi ”ylemmän luokan” harrastukseksi”.
Tämä oli karkeasti ilmaistuna ”ongelma”, johon ratkaisua alkoivat etsiä liiketalouden opiskelijat Sari Tuura, Atte
Tarvainen, Terhi Tirkkonen, Henna
Laitinen ja Mia Nokela, toisen vuoden
liiketalouden opiskelijat Savonia-ammattikorkeakoulusta. Ryhmä toteutti
Liiketoimintaprojekti-opintojaksollaan
tutkimuksen aiheesta ”kuinka voitaisiin muuttaa vääriä mielikuvia golfista
nuorten keskuudessa”. Lisäksi toimeksiantaja TarinaGolf pyysi keksimään
ideoita, joilla nykyisiä jäseniä saisi pelaamaan enemmän. Projekti käynnistyi
vuoden alusta ja päättyi toukokuussa
pidettyyn loppuseminaariin.
Opiskelijoiden mielestä alkuun sai
mielikuvan, että golfia pelaavat vain
varakkaat keski-ikäiset miehet. He itse eivät pelaa golfia, mutta mielikuvat
golfista ovat muuttuneet positiiviseen
suuntaan projektin myötä. Hekin voisivat siis kuvitella pelaavansa golfia ja
olisivat kiinnostuneita sitä kokeilemaan.

”Aikaisemmin luulin, että golfia pelaavat
vain varakkaat keski-ikäiset m
 iehet.”
”Mielikuvat golfista ovat muuttuneet
positiiviseen suuntaan projektin myötä.”
Pääpiirteittäin TarinaGolf oli vastannut heidän kuvitelmiaan, paljon viheriötä ja
vihreää, tosin lumen peitossa heidän vierailunsa aikana. TalviTarina oli opiskelijoiden mielestä suhteellisen kaukana muusta TarinaGolfin toiminnasta.
”TarinaGolfin olisi järkevää markkinoida itseään enemmän, erityisesti nuorille
ja saada sitä kautta nuorten sekä myös muiden ikäryhmien, negatiivisia mielipiteitä golfin harrastamisesta poistettua. Lyhyesti sanottuna, TarinaGolfin täytyisi olla
enemmän esillä”, kertovat opiskelijat.

”TarinaGolfin täytyisi olla enemmän esillä”,
kertovat opiskelijat.
Projektin tulos
Projektin lopputuloksena opiskelijaryhmä kehitti nk. asiakaspolun, jonka avulla kenen tahansa on helppo päästä lajin pariin. Asiakaspolusta on tarkoitus painaa
esitteitä, joita voi jakaa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi he laativat listan kehitysideoista, joiden avulla golfista saataisiin enemmän nuoria kiinnostava
laji ja kuinka nykyiset pelaajat saataisiin pelaamaan enemmän.
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KUNNONPAIKKA

Kunnonpaikasta monia uusia etuja ja palveluja

”Kunttari” on golfarin kaveri

S

iilinjärven Vuorelassa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja Tarinaharjun golfkentän liepeillä
sijaitseva Kunnonpaikka, ”Kunttari”, on
golfaajien kaveri monella tapaa. Toimitusjohtaja Katriina Lahden mukaan
Kunnonpaikka toimii hyvässä yhteistyössä Tarinagolfin kanssa.
”Olemme koostaneet houkuttelevan
golfpaketin Kunnonpaikassa majoittuville. Se sisältää majoituksen aamiaisineen, vapaan kylpylän ja kuntosalien
käytön sekä TarinaGolfin greenfeen
edullisesti, vain 93 eurolla kahden ja 128
eurolla yhden hengen koneellisesti jäähdytetyssä sekä ilmastoidussa huoneessa. Maanantai- ja torstai-iltaisin meillä
on tarjolla rantasavusaunakin”, kertoo
Lahti.
Hän muistuttaa Kunnonpaikan historiallisesti uudistuneista toimintatavoista
ja palveluista. ”Viime vuosiin asti keskityimme kuntoutus- ja hoitotoimintaan,
mutta nyt valtavirraksi on noussut hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen tarjoa-

minen kaikelle kansalle. Olemme myös
tulleet tunnetuksi mitä erilaisimpien tapahtumien järjestäjänä ja laadukkaana
kokouspaikkana. Vierainamme oli vastikään yli 60 ulkomaista Karjalan Lennostossa vieraillutta ETYJ-tarkkailijaa”.

seuraa syksyllä.
Painonhallinnan lisäksi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittynyt Kilot
Kuntoon on ollut niin ikään suosittu.
Keväällä pyörivät mm. J uoksuKoulu,
MaastopyöräKoulu, UintitekniikkaKoulu sekä useisiin urheilu- ja liikunAktiiviliikkujien tyyssijaksi
talajeihin tutustuttava KunnonLajit.
Olemme uudistaneet palvelujemme ja
Nämä parin kuukauden kurssit tuovat
ulkoisen ilmeemme rinnalla toimitilomyös jäsenyyden monia taloudellisia ja
ja, kuten kuntosaleja sekä kahvilan ja
toiminnallisia etuja tarjoavaan uuteen
sporttipubin, vastaamaan kaikenikäisten KunnonKlubiin.
asiakkaidemme toiveita. Varsinkin nuorFyysistä kuntoa ja kehonkoostumusten, keski-ikäisten aikuisten ja lapsita mittava testiasemamme on ahkerasperheiden asiakasmäärät ovat kasvaneet sa käytössä. Sitä hyödyntävät jopa SMhuomattavasti. Uusien liikuntapalvelusarjatason palloilujoukkueet. Monipuojemme suosiosta kertoo, että alkuvuoliset liikuntapalvelumme ovat golfaadesta käynnistynyt KuntoKoulu täyttyi jienkin hyödynnettävissä ympäri vuoyhden kurssin sijasta viidellä ja jatkoa
den, sanoo Katriina Lahti.
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