
Tarinagolf ry. 
 
V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S  

 

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 13.5.2019, klo 19.00 
 Läsnä:  5 jäsentä (Liite 1) 
 
1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tiina Eskel-Mustonen avasi kokouksen 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola 
 
Sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kantosalo ja Seppo Kantosalo 
 
Äänten laskijoiksi valittiin  Sari Kantosalo ja Seppo Kantosalo 

 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon Tarinagolfin sääntöjen 10 §:n 
mukaisesti ilmoituksella Savon Sanomissa 29.4.2019 (liite 2). 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4§ Kokouksen työjärjestys 

 Vahvistettiin muutoksitta (liite 3). 
 
5§ Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018  

Osmo Ruuska esitti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon 
vuodelta 2018 (liitteet 4 ,5 ja 6). 

 
6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Tilinpäätös vuodelta 2018 vahvistettiin ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. (liite 5.) 

7§ Henkilövalinnat  
Johtokunta on myöntänyt eron Paavo Ruotsalaiselle (johtokunnan jäsen) 1.5.2019 alkaen. 

 Hänen vastuualueenaan on johtokunnan vastuuajon 2019 mukaisesti ollut senioritoiminta.  
 

Johtokunnan jäseneksi ajalle 1.5.-31.12.2019 valittiin Seppo Kantosalo 
 
8§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 19.04 
 
  
Vakuudeksi     Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu  
 
 
 
Hannu Palsola  Osmo Ruuska   Sari Kantosalo    Seppo Kantosalo 
puheenjohtaja  sihteeri    



   Liite 1 Osallistujaluettelon saa nähtäville tarvittaessa toimistosta 
 

Liite 2 Ilmoitus Savon Sanomissa 
 

 
  



        Liite 3 Kokouksen työjärjestys 
 

Tarinagolf ry. 
 
V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S  

 

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 13.5.2019, klo 19.00 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan: 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 
Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö) 
Äänten laskijat (2 hlö) 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä 

tilintarkastuskertomus vuodelta 2018  
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, 
joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus 
saattavat antaa aihetta. 

 
7. Henkilövalinnat  

 
 Johtokunnan jäsenen valinta eronneen tilalle 

• Johtokunta on myöntänyt eron Paavo Ruotsalaiselle (johtokunnan 
jäsen) 1.5.2019 alkaen. Hänen vastuualueenaan on johtokunnan 
vastuuajon mukaisesti ollut senioritoiminta.  

• Valitaan johtokunnan jäsen eronneen tilalle ajalle 1.5.-31.12.2019. 
 

8. Kokouksen päättäminen. 
  



Liite 4  Toimintakertomus 

 
Tarinagolf ry. 
 

Toimintakertomus 2018 
 
Yleistä 
 
Tarinagolf ry:n 36. toimintavuoden aikana seuratoiminnan eri osa-alueilla edettiin strategian mukaisesti. Kauden 
aikana panostettiin erityisesti uusien jäsenten hankintaan. Uusia jäseniä liittyi 286 ja jäseniä oli vuoden lopussa 
kaikkiaan 2 291. 
 
Monipuolisena harjoittelupaikkana Tarinagolf mahdollisti edelleen seuran jäsenille golfin harrastamisen 
ympärivuotisesti. Seuran golfopetuksesta vastasi JE Akatemia. Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän 
kertaa. Seuran varsinaiset vuosikokoukset pidettiin 9.5. ja 28.11. 
  
Kapteenit 

 
Naiskapteeni Tiina Eskel-Mustonen otti osaa tammikuussa järjestettyyn naiskapteenien kokoukseen.  
 
Mieskapteeni Risto Hämäläinen oli osana Pro Janne Eskolan pelimatkaa Turkin Belekiin huhtikuussa, josta 
tuotettiin videokoosteita ja ne julkaistiin Tarinagolfin Facebook-sivuilla. Nämä saivat hyvinkin positiviista 
palautetta jäsenistöltä.  Risto otti osaa naistoimikunnan järjestämään sääntökävelyyn kentällä kertoen 
naisosallistujille paikan päällä erilaisia sääntötapauksia. Mieskapteeni-Risto osallistui Kapteenien päiville 
Kytäjällä 16.-17.6., jossa Tarinagolf oli esimerkkinä muutamaan otteeseen innovatiivisesta ja proaktiivisesta 
jäsenhankinnasta sekä uusien jäsenien huomioimisesta.  
 
Risto Hämäläinen valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa jatkamaan seuran kapteenina myös seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. Tiina Eskel-Mustonen luopui kapteenin tehtävistä kesken kauden hänen siirryttyään 
seuran puheenjohtajan rooliin. Naiskapteenina seurassa tulevalla kaudella jatkaa Sari Hoffrén.  
 
Nuoriso- ja valmennustoiminta 
 
Junioritoiminnassa on panostettu sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Suurin osa Tarinan nuorista on 
tavallisia golfin harrastajia ja noin kahdeksankymmentä nuorta on ollut mukana leireillä ja noin 50 nuorta 
ohjatussa toiminnassa. Kauden 2018 junioritoiminnassa mukana oli yksi ammattivalmentaja sekä viisi 
vapaaehtoista koulutettua ohjaajaa. Opetusta ja ohjausta oli tarjolla ryhmästä ja tavoite tasosta riippuen 1-4 
päivänä viikossa kaikille ikä- ja taito tasoille. Kilpajuniorit harjoittelivat aktiivisesti läpi vuoden Pro Janne Eskolan 
ohjauksessa. Kilparyhmän harjoituksissa Jannen apuohjaajina olivat Janne Koivisto ja Jukka Koivisto, jotka ovat 
meidän entisiä kilpajunioreitamme. Aloittelijoiden ryhmää ohjasivat meidän kokeneimmat ohjaajat Jyrki Elo ja 
Erkki Puustinen. Harrasteryhmää arkipäivinä ohjasi Antti Mustonen, jolla on suoritettu Golfliiton järjestämä 
golfohjaajakoulutus tason 2. Viikonloppuisin Janne Eskola piti harrasteryhmälle tekniikkapainoitteisia 
harjoituksia. Tarinassa järjestettiin junnujen sponsoreille kilpailu, johon osallistui 12 yritystä. Tämän kilpailun 
kehittämistä pitää vielä tehdä, jotta saamme enemmän yrityksiä mukaan. 
 
Kilpaurheilussa kaudella 2018 Tarinagolfin edustuspelaajat voittivat kaksi SM-hopeaa: 
 
Tero Peltola: 
- E-Tour SM-lyöntipeli hopea 
- E-Tourin kokonaisvoitto 
 
Lauri Ruuska:  
- SM-lyöntipeli hopea 



 
Lisäksi Tarinan juniorit menestyivät läpi vuoden eri toureilla erinomaisesti: 
- Future Tour Itä P12, neljä osakilpailuvoittoa, kokonaisrankingin voittaja Jiri Jyrkivaara 
- Future Tour Itä T16 kolme osakilpailuvoittoja, kokonaisrankingin voittaja Katariina Korhonen 
 
Tarinassa järjestettiin JCT:n ja Futuren kilpailut vuonna 2018: 
Tarinassa pelattiin kaudella 2018 Junior Challenge Tourin-, Future Tourin- ja E-Tourin osakilpailut. Seuramme 
juniorit pärjäsivät näissä kilpailuissa erinomaisesti. Kilpailuiden järjestelyissä oli mukana talkoolaisina 
junioreidemme vanhempia, junioreita ja muita seuramme talkoolaisia. Kiitoksia avusta kaikille. 
 
Joukkue SM-kisat: 
Juniorijoukkueemme oli SM-kisoissa (alle 21v) sijalla 11.  
 
Kaudella 2018 muissa tukitoiminteissa, kuten kilpailujärjestelyissä ja talkoissa, oli mukana lähes 30 aktiivista 
vapaaehtoista. Järjestimme kaudella ensikertaa junioreiden tukikisan yrityksille. Tähän saimme osallistumaan 
12 yritystä ja saimme järjestettyä heille mukavan päivän golfin parissa. Tässä tapahtumassa oli mukana 
junioreitamme forecaddieinä.  Tämän tapahtuman jatko on vielä arvoitus, koska tarvitsemme toimintaan 
mukaan lisää aktiivisia vanhempia. Lisäksi vanhemmat ja juniorit keräsivät varoja junioritoiminnalle mm. 
osallistumalla K-Supermarket Herkkupadan talkoisiin, Auttamalla Autotalo Laakkosta erinäisissä 
tarjoilutilaisuuksissa, järjestämällä forecaddiet Kime4Kids tapahtumaan sekä olemalla mukana kahden 
junioritoimintaa tukevan kisan (Teho Sport Open sekä K-Supermarket Herkkupata Golf Open) järjestelyissä.  
 
Yhtenä tukemismuotona otettiin jälleen osaa Golfliiton järjestämään 24h-golf tapahtumaan, jossa juniorimme 
pelasivat itse itselleen tukia tekemällä par- tai parempia tuloksia. Tässä tapahtumassa oli myös mukana 
muutama vanhempi tsemppaamassa junnuja pääsemään parhaaseen tulokseen. Juniorit ja vanhemmat kiersivät 
Uutta- ja Vanhaa Tarinaa yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tämä tapahtuma oli varmasti junioriemme mieleen ja 
aiomme näin tehdä myös tulevana vuonna.  Tarinassa järjestettiin FJT:n ja Catmandoo Future Tourin kisat. 
Juniorit ja heidän vanhempansa huolehtivat edellisvuosien tapaan Tarinan rangepallojen keräämisestä kesän 
2018 aikana sekä Talvitarinan siivoamisesta viikoittain talven aikana. Lisäksi Golfin saloihin saatiin tutustumaan 
Kups:in, Kalpan, Pallokissojen ja Siipe:n junioreita ja vanhempia. 
 
Lauri Ruuska (Challenge Tour) edusti kaudella 2018 Tarinagolfia ammattilaisena. 
 

Senioritoiminta 
 

Yleistä 
Senioritoiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnoilla ja tapahtumilla pyrittiin lisäämään 
aktiivisuutta ja innostamalla tulemaan mukaan järjestettyyn toimintaan, jota tehtiin yhdessä muiden 
toimikuntien kanssa. Seniorit olivat mukana kilpailuiden toteutuksissa starttereina ym. toiminnassa. 
 
Jäsenistö 
Seniorijäseniä on noin 950 henkilöä 
 
Toimikunta 
Kari Heikkinen, Viljo Hyvärinen, Sari Kantosalo ja Paavo Ruotsalainen johtokunnan jäsenenä. 
 
 
 
Kilpailutoiminta 
Viikkokilpailuja pidettiin 6 kpl, joissa osanotto hyvällä tasolla. Sarjoja 50-60 ja 70 v. (Naiset ja miehet omat 
sarjat), joissa kierroksia tuli yhteensä 248 kpl.  

• 14.6 pidettiin leikkimielinen Seniorit kesäyössä -kisa ”pariscramblenä”. Kisassa oli mukana 48 pelaajaa. 
Tilaisuus ja toimintamalli oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut.  



• Tarinan omiin mestaruuskisoihin oli senioreilta myös hyvä osanotto. 

• SGS:n aluetuurikisoihin osallistui 11 henkilöä ja kierroksia kertyi yhteensä 25 kpl. 
 
Päättäjäiskilpailu pidettiin 22.9. Kisan yhteydessä pidettiin myös palkintojenjako tilaisuus, jossa palkittiin kauden 
3 parasta/sarja. Tilaisuudessa oli esitys myös info yhteistyökumppani Inkeri &Eeliksen toiminnasta. 
 
Matkat 
Kausi avattiin perinteisesti pelimatkalla Tallinnaan. Mukana oli 42 matkalaista ja matka oli kaikin puolin 
onnistunut. Lähikenttien pelimatkoilla oli myös aktiivinen osanotto: Revontuli 29.8 mukana 32 pelaajaa, Tahko 
6.9 mukana 42 pelaajaa.  Sokerina pohjalla oli marraskuun lopulla tehty erittäin onnistunut pelimatka Espanjan 
Almeriaan. 
 
Senioritoiminta on Tarinassa hyvällä tasolla. Golfharrastus on parasta ”lääkettä” kehon hyvinvoinnille. 
Ulkoilu upeissa maisemissa, sosiaalinen kanssakäyminen ja uusia pelikavereiden saaminen ym. on lisännyt 
monen seniorin liikunnallista ja sosiaalista aktiivisuutta. 
 
 
Naistoiminta 
 
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 Kauppa Tarinan 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. 
 
 
 
 
 



Kummitoiminta 
 
Kaudella 2018 kummitoimintaa järjestettiin Tarinagolfissa vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden kummien avulla. 
Vapaaehtoisia oli mukana yhteensä 12. 
Kummeille painettiin kortit kiinnitettäväksi bagiin ja niissä luki "AetoAvittaja", uusille, kummia tarvitseville 
pelaajille oli saatavilla "Aeto Avitettava" kortteja. Samalla tavalla, tarvittaessa/ halutessa bagiin 
kiinnitettäväksi. 
Kummikierroksia pelattiin kauden aikana joitakin. Kummia kentälle kysyivät myös jo aiemmin pelanneet 
henkilöt. 
Kaudella 2018 kummitoimintaa sponsoroi Mehiläinen Oy. 
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoiminta  
 
Kaudella 2018 järjestettiin Uuden- ja Vanhan Tarinan kentillä 70 avointa ja suljettua kilpailua. Kaikkiaan 
kilpailuihin osallistui 3326 pelaajaa. Keskiarvo n. 48 pelaajaa /kilpailu.  
 
Kilpailutoiminnan tuotot olivat 19 262 € 
 
Heinäkuussa pelattiin perinteinen KIME4Kids hyväntekeväisyyskilpailu, jonka tuotto oli jälleen ennätyksellinen 
68300€ ja yhteensä yhdeksän vuoden aikana lähes puoli miljoonaa euroa. Kilpailun järjestäjän, Kime4kids ry:n 
lahjoituskohteena oli jo kolmatta kertaa Kuopion Mäntyrinteen perhetukikeskus. 
 
Laten ammattilaisuran tukikilpailu järjestettiin elokuun lopulla. Seuran reikäpelimestaruudet ratkottiin myös 
senioreiden kesken. Seuramestaruuksista (lyöntipeli) pelattiin elokuussa kaksipäiväisenä kilpailuna. 
 
Kauden päätteeksi järjestettiin vielä Herkkupadan Kinkkukisa, jonka osanottajalista täyttyi perinteisesti hyvin 
nopeasti. 
 
Tasoitusten muutospyyntöjä oli tavallista enemmän, pääasiassa niiden pelaajien osalta, jotka eivät olleet vähään 
aikaan pelanneet. 
 
 
Viestintätoiminta 
  
Viestintätoimikunta oli mukana aktiivisesti Tarinan uuden brändin luomisprosessissa. Uutta ulkoista 
viestintämateriaalia alettiin käyttämään seuran kaikissa viestintäkanavissa ja julkaisuissa määrätietoisesti. 
Toimikunta yhdessä muiden toimijoiden ja toimiston kanssa vastasi Tarinan golfyhteisön viestinnästä. 
Päätoimisena kanavana toimivat www.tarinagolf.fi –kotisivut sekä sosiaalinen media (Facebook ja Instagram). 
TarinaGolf.fi –kotisivu-uudistus käynnistettiin, mutta julkaisu jäi vielä seuraavan vuoden puolelle. Jäsenlehti 
TarinaGolfari julkaistiin yhden kerran kauden loputtua, aivan loppuvuodesta.  
 

Jäsenet ja pelaaminen 

 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2291 jäsentä, joista aikuisjäseniä 2118 ja junioreita 173.  

Jäseniä liittyi vuoden aikana 286 ja jäsenrekisteristä poistettiin 206. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten 

kokonaismäärä oli 49 005, joista Uuden Tarinan osuus oli 25 496 ja Vanhan Tarinan 23 509 kierrosta. 

Vieraspelaajien määrä oli 4 851.  

Vanha Tarina avattiin 11.5. ja suljettiin 7.10. ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 11.5. ja suljettiin 21.10.  

http://www.tarinagolf.fi/


Vuoden 2018 tarinalainen 
 
Vuodesta 2014 lähtien on palkittu vuoden tarinalainen. Valinnan suorittavat vuorollaan eri tahot Tarinassa. 
Valintavuorossa ovat olleet Tarinan toimiston väki (2014 Martti Pietikäinen) ja kenttähenkilökunta (2015 Ari 
Kallio), Tarinan yrittäjät (2016 FC Tarzan) ja Naistoimikunta (2017 Kati Räsänen). 

 
 
Vuonna 2018 Tarinagolf Oy:n hallitus on saanut kunnian valita vuoden tarinalaisen 
 
Palkinnon saaja on nainen, joka on tehnyt pyyteettömästi töitä Tarinan eteen. 
Omalla persoonallisen valloittavalla tavallaan hän saa kaikki hyvälle tuulelle. 
Vuosien kokemus näkyy tavassa, jolla hän kohtaa asiakkaamme. 
Hän on Tarinan aurinko, joka paistaa pilvisenäkin päivänä. 
 
Vuoden 2018 tarinalainen on palvelupäällikkö Riitta Tuunainen. 

 
Talous 
 
 
Varsinaisen toiminnan tulos -199.762,83 euroa. Tuottoja kertyi jäsenhankinnasta 204.960,00 euroa. Tilikaudelta 
kertyi ylijäämää 5.016,44 euroa. 
 
Johtokunta 8.4.2019 

 
 
 
  



Liite 5  Tilinpäätös 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



  
  



Liite 6  Tilintarkastajien lausunto 
 

 



 
 

 



 


