
 

Toimintakertomus naisten golfkesästä 2018 
Naisten golfkausi avattiin huhtikuun lopussa herkkujen kera Kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Illan esiintyjinä 
olivat Niiralan Apteekin apteekkari Petra Widgrenin lisäksi Tarinan klubiravintolan Kimberly Hoppes, 
promme Janne Eskola ja Tarinan Pro Shopin KauppaTarinan kauppias Pete Partanen. Apteekin kosmetologi 
esitteli meille tuotteita ja Petra Widgren kertoi, mitä golfarin ensiapupakkauksen pitäisi sisältää. Kimberly 
tarjosi meille maistiaisia tulevan kesän uutuuksistaan ja muutoksistaan. Janne-pro muistutti meille, miten 
sitä ihan parasta golfia pelataan. Pete kertoi kauden uutuuksistaan ja millaisia välineitä kannattaa käyttää, 
eikä vain ulkoiluttaa bägissään. Lieracin tuotearvonnan lisäksi Mehiläinen tarjosi jokaiselle golfpallon, joten 
kausi voitiin käynnistää siltäkin osin. 

Edelliskevään malliin sääntöjä kerrattiin kapteeni Risto Hämäläisen kera ihka oikeissa olosuhteissa, eli 
kentällä. Naisten ikiomat kisailut aloitettiin Tarinassa heti kesäkuun toisena sunnuntaina valtakunnallisen 
Gloria LadyCupin merkeissä. Kisan voittajat pääsivät jatkoon tuoden voiton ”kotiin” myöhemmin kesällä 
myös Itä-Suomen naisten joukkueessa.  

Naisten golfkesän osallistujamäärältään suurin tapahtuma, Naisten Sunnuntai, onnistui jälleen saamaan 
mukaan lähes 80 osallistujaa yhteislähtökisaan. Nautimme auringon lisäksi golfista, mukavasta seurasta, 
hyvästä Klubiravintola Luckyn tarjoamasta ruoasta ja juomasta, sekä upeista, useiden 
yhteistyökumppaneidemme lahjoittamista kilpailu- ja arvontapalkinnoista.  

Kahdeksantoista reipasta ja kovakuntoista naista osallistui kahden kierroksen päivään. He pelasivat 
molemmat kentät lisäten aurinkorasvaa ja tankaten lounasta kierrosten välissä.  

Rento ja leikkimielinen ilta, jossa sai pelata ainoastaan kahdella vapaavalintaisella mailalla putterin lisäksi, 
oli hyvä muistutus itse kullekin siitä, tarvitseeko bägissä tosiaan olla kovinkaan montaa mailaa. 

Loppukesällä päätimme tutustua ”naapuriin”, eli Tervon Eerikkala Golfin uudistettuun 9-väyläiseen 
kenttään. Perinteisesti aurinkoisen kierroksen jälkeen lounastimme komeassa klubitalossa ja ainoat 
muutamat sadepisarat saatiin vasta kun istuimme jo autossa nokka kohti Kuopiota.  

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi seurassamme oli vain naisille tarjolla toki muutakin kivaa. Esimerkiksi 
JE Golf Academy järjesti naisille omia harkkoja, saatoit osallistua Ladyliigaan ja Pelaa 100 –kisaan tai Daily 
Sports 2019 –ennakkoesittelyyn. 

Pauliina Söderlund-Hänninen, naistoimikunnan pj. 2016-2018 

 

 

Ladyliiga 2018 tulokset 

  Osallistuja  

1 Anna-Liisa Niskanen  

2 Jaana Parviainen  

3 Suvikki Loimas  

4 Merja Pentikäinen  

5 Pirjo Kinnunen  



6 Marika Pesonen  

7 Anne Tuomainen  

8 Sari Kantosalo  

9 Laura Kämäräinen  

10 Riitta Turunen  

11 Riitta Siekkinen  

12 Hanna-Mari Kuivalainen  

13 Nina Vartiainen  

 

Ladyliiga 2017 tulokset 

  Osallistuja pisteet  

1 Anna-Liisa Niskanen 105  

2 Jaana Parviainen 102  

3 Salme Varpiola 98  

4 Sirpa Janhunen 97  

5 Marika Pesonen 95  

6 Riitta Turunen 94  

7 Merja Pentikäinen 92  

8 Helena Heikkilä 91  

9 Suvikki Loimas 90  

10 Sari Kantosalo 89  

11 Katri Näreaho 84  



12 Anne Tuomainen 83  

13 Nina Vartiainen 83  

14 Kaisa Paldanius 60  

15 Riitta Siekkinen 37  

16 Anu Naumanen 33  

17 Nelli Berg-Väänänen 0  

 

Vuoden 2016 Ladyliigan tulokset: 

Ladyliigassa kolme parhaiten menestynyttä palkittiin ja kukitettiin Tarinan päättäjäisgaalassa kaupunginteatterilla. 

  

Sija Osallistuja  

1 Nina Vartiainen  

2 Merja Pentikäinen  

3 Salme Varpiola  

4 Anja Piippo  

5 Anne Tuomainen  

6 Katri Näreaho  

7 Jaana Parviainen  

8 Marja Vehviläinen  

9 Riitta  Turunen  

10 Riitta-Liisa Laitinen  

11 Varpu Pietikäinen  

12 Sari Kantosalo  



13 Helena Heikkilä  

14 Laura Kämäräinen  

15 Sari Savolainen  

16 Marjo-Kaisa Väisänen  

  Ei kolmea pelattua Ladyliigan osakilpailua:   

  Sirpa Janhunen (kaksi osakilpailua)  

  Maiju Niiranen (kaksi osakilpailua)  

  Sirkka-Liisa Ylisiurua (kaksi osakilpailua)  

  Maire Häyhä (kaksi osakilpailua)  

  Tiina Eskel-Mustonen (kaksi osakilpailua)  

  Kaisa Kurkinen (kaksi osakilpailua)  

  Anne Tykkyläinen (yksi osakilpailu)  

  Emma Musakka (yksi osakilpailu)  

  Pirjo Kinnunen (yksi osakilpailu)  

  Riitta Siekkinen (yksi osakilpailu)  

  Riitta Särkilahti (yksi osakilpailu)  

  Maarit Voss (yksi osakilpailu)  

  

Tarinan naisten kesä 2016 

Naisten kesä sai virallisen aloituksen jo perinteeksi muodostuneessa Sääntökertaus-illassa. Jarmo Siekkinen muistutti 
mieliin vanhoja Tarinan kenttien erikoisuuksia ja lisäksi päivitti kansallisesti päivitettyjä sääntöjä, esim. sähkölinjaan 
osumisen seurausten muuttumisen. Sääntöilta keräsi mukavankokoisen osallistujajoukon, mukaan tultiin paitsi 
virkistämään muistia ja virittäytymään tulevaa pelikautta varten, myös tapaamaan tuttuja ja ehkäpä tutustumaan uusiin 
ihmisiinkin. 

Kesäkuun valtakunnallinen naisten golfviikko huipentui Savonmuan Hilima with Daily Sports –kisaan, joka saatiin tänä 
vuonna viedä läpi yhteislähtökisana Uudella Tarinalla. Mukana oli lähes 80 naista paitsi Tarinasta, myös muista 
seuroista. Päivä aloitettiin Fressin järjestämällä alkulämmittelyllä, jolla saatiin ranka liikkeeseen ja veri kiertämään. Keli 
oli aamusta viileä, mutta aurinko helli miltei koko kierroksen ajan ja toppatakit vaihtuivat kevyempään varustukseen. 
Pelikeli ja –seura olivat vertaansa vailla ja kuten naisten kisoissa yleensäkin, pelattiin reippain mielin ja ei liian totisina. 
Kierroksen jälkeen osallistujille oli klubiravintola Neliapilassa tarjolla maukas salaattibuffet. Osallistujille oli kolme eri 
sarjaa, joten kaikentasoiset pelaajat aina kokeneista kilpakävijöistä vastikään aloittaneisiin tai muusta syystä vähemmän 
pelanneisiin kisasivat omissa sarjoissaan. Joka sarjasta kolme parasta palkittiin Daily Sports –tuotteilla, mutta kukaan ei 



tästä kisasta poistunut tyhjin käsin. Naistoimikunta oli saanut kokoon liudan yrityksiä, jotka halusivat tukea juuri tätä 
kisaa, ja palkintopöydän runsaus haki vertaistaan. Toivottavasti myös tulevina kesinä päästään Hilimaa pelaamaan 
yhteislähtön! Katso kuvat Hilimasta galleriasta. 

Kesän mittaan pelattiin Ladyliigaa, jossa kukin kilpailija osallistuu vähintään kolmeen liigaan kuuluvaan kilpailuun, yksi 
näistä kisoista oli Hilima. Ladyliigan suosio on jatkunut vakaana, ja osallistujia tänäkin vuonna oli vajaa parikymmentä. 

Naistoimikunta järjesti pelimatkan Laukaan Peurunkagolfiin syyskuun alussa. Jäsenistön toivetta matkakohteesta 
kysyttiin kevään sääntökertausillassa ja Peurunka Golf sai eniten ehdotuksia. Toimikunta järjesti Laukaaseen 
yhteiskyydin ja eväät joko matkalla tai kierroksen aikana nautittavaksi. Koko edellisen viikon jatkunut upea syyskeli 
vaihtui kalkkiviivoilla reiluksi vesisateeksi, ja Laukaassa kenttä oli saanut oman osansa. Osa kierroksesta saatiin 
kuitenkin pelata sateettomassa säässä, ja kentän upeus teki vaikutuksen useampaankin ensikertalaiseen. Vesi on upea 
elementti golfkentällä, ja Peurungan kentän arkkitehtuuri oli nautittavaa. Tarinalaisille oli järjestetty kaksi erikoiskisaa, 
pisin drive väylälle 10 ja lähimmäs lippua -kisa kuuluisalle saariväylälle numero 16. Jokunen kuopiolaispallokin taisi 
Laukaaseen jäädä. Kierroksen jälkeen nautimme myöhäisen lounaan klubin ravintolassa, ja hienon päivän päätteeksi 
väsyneet, mutta tyytyväiset tarinalaiset matkasivat kotiin, osalla mielessä jo ensi vuoden vierailukohde. 

Kokonaisuutena Tarinan naisten kesään mahtui monta muutakin mukavaa tapahtumaa (esim. kahden kierroksen päivä, 
naisten harjoitukset), ja ideoita tuleville kesille laitettiin muhimaan. Koko jäsenistö on tervetullut ideoimaan tapahtumia ja 
osallistumaan toimintaan joko osana toimikuntaa tai osallistumalla vapaaehtoisena tapahtumien järjestelyihin. Vaikka 
kausi onkin miltei ohi, taiteellinen lopetus teatterilla marraskuussa kerää vielä jäsenistön koolle. Tulevan talven 
tapahtumista tiedotamme erikseen, sinnekin on ehdotuksia saatu ja ehdottomasti toimintaa pyritään laajentamaan myös 
kesäkauden ulkopuolelle. Kiitos tästä kesästä, ja seuraavaa mukavaa golfkautta kohti! 

PS: Lisäksi uutuutena naistoimikunta perusti Facebookkiin Tarinan naisille oman ryhmän, jossa voidaan keskustella 
golfista ja jakaa kuvia ja kokemuksia toisten kanssasisarten kanssa. Tai vaikka etsiä peliseuraa, ryhmässä saa vapaasti 
kommentoida ja turista :) Tämän idean saimme teiltä palautekyselyn kautta, joten kiitos siitä vinkistä! 

Tarinoita kesästä kertoi Nina 

  

Vuoden 2015 Ladyliigan tulokset: 

Emma Musakka 101 pistebogipistettä 

Laura Kämäräinen 94 

Sari Kantosalo 94 

Arja Huttunen 91 

Helena Heikkilä 89 

Kaisa Kurkinen 89 

Tiina Eskel-Mustonen 87 

Riitta Särkilahti 83 

Yllä mainitut ladyt pelasivat liigaan osallistumiseen vaaditut kolme osakilpailua (eli vähintään yhden kalenterikilpailun 
sekä viikkokilpailuja). 

  

Tarinan Ladyliiga 2014 

Tarinan Ladyliigaa pelattiin tänä kesänä toisen kerran. Tulokset julkistettiin ja  palkinnot jaettiin päättäjäiskisan 
yhteydessä. Kuudesta osakilpailusta mukaan laskettiin kolmen kisan paras pistepobey-tulos. Voittajaksi selviytyi 109 
pisteen tuloksella Tiina Eskel-Mustonen. Tiina sai Kauppatarinan lahjakortin lisäksi kunniakirjan ja vuodeksi kotiinsa 
Ladyliigan kiertopalkinnon, pronssisen naisgolfaripatsaan. Toiseksi tiukassa kisassa tuli Päivi Toivanen 108 pisteellä ja 
kolmanneksi Riitta Turunen 105 pisteen tuloksella. Myös Päivi ja Riitta saivat lahjakortit KauppaTarinaan. Onnittelut 
mitalikolmikolle ja kaikille liigaan osallistuneille! 

Minna 

LADYLIIGAN TULOKSET 2014 

sija osallistuja  

1 Tiina Eskel-Mustonen  

2 Päivi Toivanen  

3 Riitta Turunen  

http://tarinagolf.fi/kuvagalleria/savonmuan-hilima-with-daily-sports/


4 Kaisa Kurkinen  

5 Maiju Niiranen  

6 Sari Kantosalo  

7 Merja Vilpponen  

8 Marjo-Kaisa Väisänen  

9 Laura Kämäräinen  

10 Katri Näreaho  

11 Jaana Parviainen  

12 Pirjo Savolainen  

13 Marja Turunen  

14 Salme Varpiola  

15 Tuula Hartikainen  

16 Merja Räsänen  

17 Arja Huttunen (pelattuna yksi osakilpailu)  

  

Tarinan naiset Paltamossa 7.9.2014 

Syksyn naisten pelimatkasta on tullut perinne. Tämä oli jo neljäs mukava reissu. Syyskuun alussa teimme pelimatkan 
Paltamon kauniille ja haastavalle kentälle. Matkaan lähdimme varhain aamulla Kuopiosta. Mervi ajoi meidät bussilla 
turvallisesti sumujen läpi pohjoiseen. Ravintola Paltamon Sydämessä nautimme aamukahvit ja söimme eväspussin 
maukkaita eväitä, jotka meille oli laitettu siellä valmiiksi. Tuhdin ruisleivän jälkeen oli aika siirtyä hieman lämmittelemään 
ja valmistautumaan päivän kierrokseen. 

Kentän kiersimme kolmen hengen ryhmissä. Valitettavasti tällä kertaa ei ryhmissä ollut mukana paikallisia leidejä. 
Taisimme kaikki kuitenkin nähdä paikallisen tunnetun golfharrastajan Näppiksen useamman kerran. Violeteille pipoille ei 
ollut tarvetta tällä pelikierroksella. Koko päivän oli upea ja aurinkoinen ilma – aivan ihana ulkoilu- ja pelipäivä. 

Paltamon kentän peliväylät on sijoitettu hienosti kauniiseen ja luonnonmukaiseen mäntymetsään. Haastavimmat väylät 
myötäilevät Oulujärven rantoja. Kenttä oli hienossa kunnossa ja se oli myös haastava pelata. Tälle kentälle olisi mukava 
palata uudelleen. Kierroksen jälkeen nautimme buffetlounaan Ravintola Paltamon Sydämessä. Kotimatkalle oli mukava 
lähteä iloisin ja tyytyväisin mielin – pelimatka oli onnistunut. 

Maiju 

Tarinan Ladyliiga 2013 

Tarinan Ladyliiga oli tämän kauden kilpailu-uutuus seuran naisille. Kuusi osakilpailua keräsivät erittäin hyvin 
naisosallistujia. Osakilpailut on pelattu ja kolmen kisan parhaat pisteet on poimittu lopputuloksiin. Valitettavasti kaikilla 
mukaan ilmoittautuneilla ei ollut tulosta kolmesta kisasta. Päättäjäiskisan yhteydessä parhaat suoritukset palkittiin. Kolme 
parasta saivat lahjakortit KauppaTarinaan. Lisäksi Laura sai Ladyliigan kiertopalkinnon, pronssisen naisgolfaripatsaan, 



vuodeksi itselleen. Osallistujien kesken arvottiin Timanttiset Kuopion lahjoittamat kellot. Ne saivat Kaisa Kurkinen ja 
Kaarina Hölttä. Ensi kesänä pelataan jälleen Ladyliigaa. 

 
LADYLIIGA TULOKSET 2013 

1 Laura Kämäräinen  

2 Päivi Toivanen  

2 Tuula Muhonen  

4 Sari Kantosalo  

4 Helena Heikkilä  

6 Tiina Eskel-Mustonen  

7 Kaisa Kurkinen  

7 Riitta Turunen  

7 Maiju Niiranen  

10 Kaarina Hölttä  

11 Marjo-Kaisa Väisänen  

12 Leena-Maija Kokkonen  

12 Marja Vehviläinen  

14 Jaana Parviainen  

15 Merja Räsänen  

16 Eeva-Liisa Rissanen  

17 Merja Vilpponen  

  

Naisten harkat ja lähdöt 

Kesän aikana järjestettiin naisten harkkoja. Innokkaita harjoittelijoita riitti ja harkkaryhmät täyttyivät nopeasti. Oli mukava 
huomata, että harjoitukset kiinnostivat kaikenikäisiä ja golfharrastuksen eri vaiheessa olevia naisgolfareita. Naisten 
harkkoja veti seuran pro Janne Eskola apuopettajiensa kanssa. Harjoituksia tehtiin pienryhmissä ja pareittain. Tämän 
kesän teemana oli lähipelikuntoon, joten harkoissa keskityttiin lähestymislyönteihin ja puttiin. Kun tiipaikalta aloitetaan 
lyönnit, niin pitihän sitä avauslyöntiä ja väylälyöntejäkin harjoitella yhdessä. 



Tälle kaudelle varasimme naisille lähtöaikoja, jotta naiset voisivat pelata keskenään ja tutustua toisiin naisgolfareihin. 
Muutama naisten lähtö onnistui, mutta valitettavasti lähtöjä jouduttiin perumaan vähäisen osanoton vuoksi. 
Tulevaisuudessa on aiheellista miettiä toisenlaisia tapoja järjestää yhteisiä lähtöjä naisille. 

Maiju 

  

Naisten pelimatka 1.9.2013 Joroisiin Kartanogolfin kentälle 

Pelimatkalle startattiin Petteri Bussin kyydillä klo 7 Tarinasta ja matkan varrelta poimittiin mukaan lisää 
ladygolfareita.  Perillä ennen kierrosta nautimme Kartanogolfin klubiravintolassa aamukahvit sämpylöineen. Yhteislähdön 
ansioista kaikki naiset pääsivät yhtä aikaa tutustumaan kenttään. Bägeihin saimme kierrosta varten tiipussit Ilmariselta ja 
Frezza Lattet Pauligilta. Olimme valmiita pelaamaan ja kokeilemaan golftaitojamme Kartanogolfin hyvässä kunnossa 
olevalle kentälle. 
 
Saimme pelata lähes aurinkoisessa säässä. Kenttä oli monen tarinalaisen naisgolfarin mielestä kaunis, mielenkiintoinen 
ja paikoitellen haastavakin. Olihan meillä pieni kisakin, jonka voittajaksi pelasi Arja Huttunen ja samalla pistemäärällä 
hyväksi kakkoseksi Heidi Hyvärinen. 
 
Kierroksen jälkeen meitä odotti maittava ruoka Kartanogolfin klubiravintolassa. Tarjolla oli salaattipöytä, pasta carbonara 
ja kahvit. Järjestelyt olivat muutenkin paikan päällä erittäin onnistuneet, kiitokset Kartanogolfin henkilökunnalle. 
 
Kotimatkalle lähdimme iloisin mielin ja yhtä kokemusta rikkaampina. Pöytäkeskusteluissa  naistoimikunnalle ehdotettiin 
seuraavaa matkakohdetta, joka voisi olla mm. joku Tallinnan lähellä sijaitseva kenttä yhdistettynä ostosmatkaan. 
Nähtäväksi jää, minne tarinalaiset naiset ensi kesänä lähtevät. 

Merja 

  

11.7.2013 Kummi-ilta naisille 

Naistoimikunta järjesti kummi-illan naisille, jotka ovat golfharrastuksen alkuvaiheessa. Iltaan osallistui 11 naista. Mukana 
oli golfharrastusta harkitsevia, vasta aloittaneita ja muutama konkari tukena. Aloitimme illan puttiharjoituksilla. Kaikki 
kokeilivat hyvin innokkaasti puttailua. Kun putit oli putattu koloon onnistuneesti, kävimme klubilla nauttimassa hieman 
välipalaa ennen kuin lähdimme kentälle. Kiersimme muutamia väyliä pelaten. Ilta oli mukava ja onnistunut. 

Kummina Maiju 

  

6.7.2013 Joensuun Elli Open 

Kymmenen tarinalaista naista osallistui 19. Joensuun Elliin. Herätys oli varhain aamulla ja kimppakyydeillä matkasimme 
Kontiolahdelle. Koko matkan sää oli vaihteleva – sateinen ja pilvinen. Sadevaatteille ja sateensuojille oli käyttöä kilpailun 
aikana, mutta onneksi sade ei ollut jatkuvaa vaan muutamia sadekuuroja silloin tällöin. 

Kisan järjestelyt olivat jälleen onnistuneet. Tervetuliaispussin sai käteen klubille saapuessa, muutamilla väylillä oli tarjolla 
pientä purtavaa ja juotavaa. Kisan jälkeen oli mukava istahtaa alas ja nauttia maukas lounas. 

Aamukahvilla kävimme jo etukäteen ihmettelemässä palkintopöydän runsasta palkintomäärää. Tulosten perusteella 
palkittiin kymmeniä molemmissa sarjoissa. Kisassa oli myös lukuisia erikoiskilpailuja. Taistelijakirves annettiin vähiten 
pisteitä pelanneelle. Pitkän päivän päätteeksi suuntasimme iloisin mielin takaisin kotiin.  

Ellissä mukana Maiju 

  

Naisten sunnuntaita vietettiin aurinkoisissa merkeissä 16.6. 

Perinteisen Daily Sports fos Ladies -kisan lisäksi halukkaat kisailivat myös pääsystä Itä-Suomen Gloria Ladycup -
joukkueeseen. Päivän teemana oli kukka ja kukkakorviksia, -sukkia, -paitoja, -hameita ja -leninkejä löytyikin kaikista 
fliiteistä. Teemanmukaisimmaksi ladyksi kisan jälkeen palkittiin Anneli Hiltunen, joka oli muutenkin kukkaisen asun lisäksi 
tehnyt aivan upea kukkahatun yksityiskohtineen. 

Kisa sujui leppoisissa merkeissä ja Uuden Tarinan kenttä rullasi mukavasti. Kisassa oli runsaasti erikoiskilpailuja. Neljä 
pisintä draivia ja neljä lähimmäksi lippua yltänyttä palkittiin. Naistoimikunnan erikoissäännön mukaan erikoiskilpailun 
palkinnon pystyi voittamaan vain yhdesti, joten useampi lady pääsi kotiin palkinto kainalossaan. Lähimmäksi lippua 
päässeet saivat tänä vuonna palkinnoksi aivan upeat hopeakorut. 

Puolivälin krouvissa ladyille oli tarjolla parilassa lämmitettyjä vuohenjuustoleipiä ja klubilla, jossa trubaduuri Heno 
Peiponen viihdytti ladyja musiikillaan ja laulullaan, maistui maukas salaattipöytä. Arvontapalkintoja oli runsaasti ja, jos 
arpaonni ei suosinut, jokainen sai kuitenkin mukaansa pienen muiston ja lukemista. 

Ilahduttavasti olimme saaneet päivään mukaan vieraita useammasta seurasta ja KareliaGolfista ihan isomman joukon, 
kaikki kukkaisen teeman mukaisesti. 

Kiitokset kaikille ladyille ihanasta kesäisestä sunnuntaista! 

Kilpailunjohtaja Minna 

  



9.6.2013 Naiset tutustuvat 

Kesäkuun alussa vietettiin valtakunnallista Golflehden Kansallista Golfviikkoa myös Tarinassa. Viikon aikana järjestettiin 
tutustumisiltoja, jolloin oli mahdollisuus tutustua golfiin ja kokeilla lajia. Sunnuntaina oli naisten vuoro tutustua peliin. 
Kymmenisen naista tuli kokeilemaan golfia. Aluksi teimme muutamia erilaisia puttiharjoituksia, jonka jälkeen kokeilimme 
chippiä. Lopuksi siirryimme rangelle lyömään pitkiä lyöntejä. Kun kaikki harjoitukset oli tehty, poikkesimme klubille 
kahville. Siellä leidikapteeni kertoi tiiviin tietopaketin seurasta. Tutustumisillan päätteeksi toimikunnan jäsenet veivät 
vierailijat kentälle ja heillä oli mahdollisuus seurata pelin kulkua väylillä.  

Pallotyttö Maiju 

  

22.5.2013 Intersport Kuopio 

Kolmekymmentä naisgolfaria ilmoittautui mukaan seurailtaan. Iltaan oli kutsuttu myös Kuopion Tennisseuran jäseniä. 
Kuopion keskustan Intersportissa oli illan aikana erilaisia tuote- ja väline-esittelyjä. Hyvinvointikeskus Hytke teki erilaisia 
kehonmittauksia ja oli mahdollisuus kokeilla lääkinnällistä hoitopatjaa, joka rentoutti mukavasti. Keskiviikkoiltana oli 
mainio tilaisuus tehdä ostoksia alennetuin hinnoin. Iltapalaksi tarjottiin maukkaita täytettyjä croisantteja virkistävän 
juoman kera. Kiitos Kuopion Intersportille mukavasta illasta! 

Seuraillassa mukana Maiju 

  

5.5.2013 Tarinan Klubi 

KauppaTarinan Pete Partanen avasi kauppansa ovet kolmelta seuran naisille. Meillä oli mahdollisuus tutustua kauden 
uutuuksiin ja tehdä ostoksia. Naisten pelikauden avausta vietimme Tarinan Klubilla. Kun sunnuntai-iltapäivä oli kolea ja 
sateinen, niin klubilla maistui kuppi kuumaa kahvia ja toimikunnan jäsenten leipomiset. Paikalle saapui melkein 
viisikymmentä naisgolfaria. Seuramme jäsen ja liittotuomari Jarmo Siekkinen piti sääntökertauksen. Hän oli koonnut 
keskeisiä sääntökohtia, joita kävimme läpi. Jarmo toi hyvin sääntökohtia pelitilanteisiin Tarinan väylille. Naiset esittivät 
myös aktiivisesti sääntökysymyksiä. Tilaisuuden päätteeksi toimikunnan puheenjohtaja Minna Hirvonen kävi läpi naisten 
kauden toimintaa. Monipuolista toimintaa on tiedossa tälläkin kaudella. 

Jarmo Siekkisen sääntökertaus: 

Säännöt 
 
Kahvinkeittäjä Maiju 
  

27.1.2013 TalviTarina 

Vuosi vaihtui ja oli aika aloittaa uusi golfkausi. Naistoimikunta kutsui seuran naiset viettämään pari tuntia golfin pariin 
TalviTarinaan. Reilut kolmekymmentä naista ottivat muutamat mailat mukaansa ja tulivat paikalle. Seuran pro Janne 
Eskola oli suunnitellut muutamia erilaisia golfrasteja, joita kiersimme pienissä ryhmissä. Saimme kuulla treeniryhmistä ja 
niihin oli mahdollisuus ilmoittautua. Treeniryhmät aloittivat harjoitukset helmikuun alussa. Talvi on hyvää aikaa 
monipuoliseen treenaukseen. Leidikapteeni Jaana Parviainen näytti kahvakuulaharjoituksia. Kaffen kanssa nautittiin 
toimikuntalaisten leipomisia. Oli jälleen mukava tavata seuran naisgolfareita. Tästä se kesän golfkauden odotus alkoi. 

Menossa mukana Maiju 

 

http://www.tarinagolf.fi/upload/File/dokumentit/lady_golf_rules_tarina_2013.pdf?690195
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