
GOLFKAUSI 2012: 

 

Naisten pelikauden päättäjäiset Moda Kuopio 6.10.2012  

Moda Kuopio kutsui seuran leidit tutustumaan syksyn muotiin ja kauden uutuuksiin 
Kauppakeskus Aapeliin. Paikalla oli noin viisikymmentä leidiä. Oli ilo huomata paikalla 
monia uusia golfareita ja monia vanhoja tuttujakin. Juhlapalvelu Remar oli kattanut 
pöytään pientä suolaista ja makeaa herkuteltavaksi. Ihania makuja maistellessa oli 
mukava vaihtaa kuulumisia menneestä golfkaudesta. Muutamat meistä kokivat hetkensä 
mallina. Esittelimme syksyn ja talven arki- ja juhlapukeutumista. Pienen muotinäytöksen 
jälkeen oli aika tehdä ostoksia. Kiitos mukavasta illasta Modalle! 

Mallikokelas Maiju  

 

Naisten harkat kesän aikana  

Leidikapteenimme Jaanan aktiivisuudella kesän aikana järjestettiin naisten harkkoja 
harjoitusalueella. Ensin kokoonnuimme yhden kerran kesäkuussa, ja kun naisilla oli 
kiinnostusta useampiin harjoituksiin, niin niitä järjestettiin yhteensä neljä kertaa. Jokaisella 
kerralla harjoittelimme eri osa-alueita ja osallistujien toiveitakin kuunneltiin ja toteutettiin. 
Puttialueella tehtiin erilaisia puttiharjoituksia, lähipeliä hiottiin eri mailoilla, bunkkerihiekkaa 
yritimme lyödä lentoon ja draiviakin haimme ämpäriharjoituksella. Harkkoihin osallistui 
parikymmentä leidiä/harkat. Harkkoja veti seuran pro Janne Eskola ja apuna toimi Mika 
Tykkyläinen. Heiltä saimme myös mainioita vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun. 

Harkoissa mukana Maiju 

 

Pelimatka Laukaan Peurunkagolfiin 1.9.2012 

Melkein perinteeksi muodostunut matkaan lähtö, sama paikka ja sama aika kuin edellisenä 
vuonna. Herätyskellot oli laitettu soimaan taas tänäkin syksyisenä aamuna aikaisin 
aamulla. Osa leidigolfareista oli valmiina pelimatkalle klo 7 Tarinan parkkipaikalla ja 
matkan varrelta noukittiin mukaan loput. Petterin Bussit kuljetti 20 naisen ryhmän Laukaan 
Perunkagolfin kentälle. Parin tunnin matkan jälkeen he nauttivat maukkaan ja runsaan 
aamiaisen klubiravintola Karlvikissa. Aamiaisen jälkeen lähtö kentälle paikallisen leidin 
johdattamana, mukaan saatiin Savon Voiman tarjoamat eväspussit ja tietysti palloja peliin 
joka pelaajalle. 

Sähköpostin välityksellä pidimme kesän aikana yhteyttä Laukaan Perunkagolfiin. 
Jokaisessa ryhmässä siis oli mukana paikallinen leidi, joka tunsi kentän ja pystyi 
neuvomaan lyöntisuuntia. Pelisää oli pilvinen, mutta poutainen, aurinkokin taisi näyttäytyä. 
Kenttää tarinalaiset naisgolfarit pitivät kivana ja monipuolisena ja ehkä vaativanakin. 



Kierroksen jälkeen meitä odotti lämmin sauna ja yhteinen hetki paikallisten pelikavereiden 
kanssa klubiravintola Karlvikissä. Ennen paluumatkaa söimme lohikeittoa kaikkine 
lisukkeineen ja lopuksi Peurunkagolfin naisgolfarit yllättivät meidät lauluesityksellä, joka oli 
loistava. Iloisissa tunnelmissa pääsimme aloittamaan matkaa kohti kotia. Kiva mieli jäi 
matkasta. 

Matkanjohtaja Merja 

 

Naisten peli-ilta 15.8.2012 peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 
 
 

18.7.2012 Naistenviikon golf – villit kortit 

 
Kesän sää on ollut hyvin epävakaista ja vähäistä on ollut osallistuminen naisten 
tapahtumiin. Onneksi saimme kisaan mukaan viisi joukkuetta ja kisan käyntiin. Sääkin 
suosi meitä alkumatkasta. Kisan pelimuotona oli villit kortit. Jokaiselle arvottiin 
lähtöpaikalla pelikortinmaa – hertta, pata tai ruutu. Merkattujen pallojen kanssa lähdimme 
pistejahtiin. Jokaisella oli mukana myös pussillinen tiitikkuja ja mansikkainen välipala. 
Uteliaina kurkistelimme punaisiin tiiastioihin, joissa olivat pelikortit ja kenen tulos 
merkittäisiin joukkueen korttiin.  

 
Ukkosen ja salamoinnin vuoksi peli keskeytettiin ja päätettiin, että tulokset huomioidaan 
kuudelta reiältä. Kolme parasta joukkuetta saivat vapaasti valita palkintopöydästä 
palkinnot ja muille annettiin lohdutuspalkinnoksi pallopaketit.  

 
Koska emme kaikki päässeet väyläkioskille asti nauttimaan toimikunnan tarjoamasta 
välipalasta, nautimme ne klubilla ennen mansikkakakkutarjoilua.  

 
Kisan tulokset: 
1. Karrinaho/Mäkeläinen/Hölttä 11 pistettä 
2. Heikkinen/Ruponen/Musakka 9 pistettä 
3. Pietikäinen/Ylisiurua/Forsblom 8 pistettä 
4. Muhonen/Niiranen/Kantosalo 8 pistettä 
5. Jäntti/Kokkonen/Nuutinen 4 pistettä 

 
”Pata Maiju” ja ”Hertta Sari” 

 

Naisten peliaamu 11.7. ja naisten haastekisa 15.7. peruttiin vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi. 



7.7.2012 Kilpailumatka Joensuun Elliin 

Heinäkuun lauantai oli mitä kesäisin – aurinko paistoi ja oli ihanan lämmintä. Kolme leidiä 
pistivät aamulla mailat autoon ja suuntasivat kohti Kontioniemeä. Osallistuimme Karelia 
Golfin järjestämään naisten kilpailuun Joensuun Elliin. Kisaan osallistui reilut 60 naista. 

Kisassa oli kolme eri sarjaa tasoitusten mukaan. Erinomaisia palkintoja jaettiin paljon. 
Lisäksi palkittiin paras scratch-tulos, annettiin taistelijanpalkinto ja arvottiin palkintoja. 
Kisassa oli myös runsaasti erikoiskilpailuja väylillä ja niistäkin parhaimmat suoritukset 
palkittiin. Osallistuvien seurojen kesken käytiin oma kisa, jossa huomioitiin jokaisesta 
seurasta kolme parasta pistebogeytulosta. Kotikenttäedun turvin paikalliset ottivat selkeän 
voiton. 

Joensuun Elli-kisalla on pitkät perinteet. Kisa oli jo 18. Olemme aikaisemminkin 
osallistuneet kisaan, koska järjestelyt ovat olleet onnistuneet ja erinomaisia palkintoja on 
ollut runsaasti. Klubille saapuessa saimme palloja ja tiitikkuja. Väylillä oli pientä suolaista 
ja makeaa purtavaa. Kisan päätteeksi klubilla nautittiin maukkaita salaatteja, 
perunarieskoja ja mustikkakukkoa. Oli mukava vierailla jälleen Ellissä. Toivottavasti 
saisimme ensi kesänä enemmän Tarinan leidejä mukaan! 

Pelimatkalla 
Jaana, Maiju ja Riitta 

 

17.6.2012 Naisten sunnuntai 

Valtakunnallista naisten sunnuntaita vietimme Tarinassa ennen juhannusta. Sääennusteet 
eivät pitäneet paikkaansa. Vettä ei satanut ja saimme pelata mainiossa kesäsäässä. 
Päivään olimme tehneet erilaista ohjelmaa, jotta jokaiselle olisi mahdollisuus osallistua 
jollakin tavalla. 

Päivän teemana oli ruutu&raita. Kentällä pallon perässä käveli teemanmukaisia leidejä. 
Helena Heikkilän iloinen ja värikäs pukeutuminen palkittiin pienellä palkinnolla. 

Naistoimikunta tarjosi kisaan osallistujille kanawrapit ja kahvit väyläkioskilla. Maukas 
välipala antoi puhtia loppukierrokselle. Yllätystarjoilua oli Vanhan puoleisella väyläkioskilla 
muutamille naisille naisten sunnuntain johdosta. 

Daily Sports for ladies-kisaan osallistui 39 leidiä. Koska kaikkiin kolmeen suunniteltuun 
sarjaan ei riittänyt riittävästi osallistujia, pelattiin yksi sarja tasoituksellinen pistebogey. 
Seuramme junnutytöt Hanna Tykkyläinen ja Nea Simonen pelasivat parhaiten ja me muut 
vanhemmat leidit tulimme heidän jälkeensä pienemmillä pistemäärillä. 

Kisan jälkeen nautimme keittolounaan klubilla. Soppaa oli mukava lusikoida, kun paikalla 
oli trubaduuri Heno Peiponen soittamassa ja laulamassa. Hän toi esiintymisellään 
mukavaa tunnelmaa klubille. KauppaTarinassa oli mukava tehdä ostoksia, kun kaikista 
tuotteista sai alennusta. 

Maiju ja Sari 



 Tarinan ladyja vierailulla Tahkon Naisten Päivän -golftapahtumassa 10.6.2012 

Saimme kutsun osallistua Tahkon Naisten Päivän -golftapahtumaan sunnuntaina 
10.6.2012, Tahkon Old Course -kentällä. Pelimuotona oli Scramble pb,  kaksihenkisin 
joukkuein. Olimme mukana kahden ja puolen joukkueen voimin, tosin tuo puolikaskin oli 
Tarinan entinen jäsen :) 
 
Sää suosi meitä oikein hyvin ja saimme nauttia Tahkon komeista maisemista ja mukavasta 
tahkolaisesta peliseurasta. Puhuimme huumorimielellä ennen kisaa, että otamme sitten 
kolmoisvoiton Tarinaan ja kisan päätteeksi totesimme iloisena, että näin myöskin pääsi 
käymään. Voittajakaksikko Päivi Toivanen ja Pauliina Rönnemaa kertoivat 
metsästäneensä koko kierroksen birdejä, mutta että voitto irtosi kuitenkin tasaisella par ja 
bogey –tahdilla. Toiseksi tulleet Sari Kantosalo ja Minna Hirvonen tekivät puolestaan kaksi 
birdietä, mutta vastaavasti vesi kutsui molempia väylällä 15. Sari ja Minna näkivät 
edellisellä birdieväylällä kaksi vedenalaisen karin päällä istuvaa lokkia, jotka näyttivät 
leijuvan veden päällä. Ehkäpä näillä birdeillä oli vaikutusta birdeihin :) Kolmanneksi 
kisassa tulivat Arjat Heiskanen ja Huttunen, jotka pelasivat tasaisen kierroksen yhdessä 
Sarin ja Minnan kanssa. 
 
Kierroksen jälkeen tarjolla oli oikein maittava lounas klubilla, hyvässä seurassa. Kiitokset 
kutsusta Tahkon ladyt! Odotamme teitä vastavierailulle Tarinaan! 
 
Minna 
  

Naisten kauden avaus 12.5.2012 

Kausi avattiin kuohujuoman merkeissä 12.5., jolloin saimme kutsun UP Golfilta ja 
Functional Hyvinvointi- ja Terveysliikuntapalveluilta viettämään lauantai-iltapäivää 
Functionalin tiloihin Kauppakeskus Minnaan. Noin 30 ladya oli ennättänyt paikalle. 
Kävimme läpi naistoimikunnan naisille järjestämää kesän ohjelmaa, saimme tutustua 
Functionalin palveluihin ja Upgolfin golfäväline- ja asuvalikoimaan sekä saimme vinkkejä 
mm. mailavalintoihin. Ostoksiinkin oli mahdollisuus. Tämä kaikki herkullisten 
naposteltavien ja viinin kera. Kiitos osallistujille ja järjestämiseen osallistuneille Upgolfille ja 
Functional Hyvinvointi- ja Terveysliikuntapalveluille! 

Mukavaa golfkesää toivottaen, 
Minna  

Naisten ilta 19.2.2012 TalviTarinassa 

Jo perinteeksi muodostunut vuoden ensimmäinen tapahtuma naisille, TalviTarinan naisten 
ilta järjestettiin tänä vuonna  19.2.. Illan aikana tutustuimme seurustelun lomassa 
TalviTarinan harjoittelumahdollisuuksiin ja saimme uudelta kapteeniltamme Jaanalta 
jumppavinkkejä ja Jannelta treenivinkkejä kesän pelikierroksiin. Mukavaa, että mukaan 
pääsi runsaasti ladyja   

Alkukevättä muistellen 
Minna 



 


