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Tuhansia
tarinoita...
Golf on täynnä elämyksiä, jotka ovat niin vasta- kuin
myötätuulen siivittämiä, ja niitä koemme joka päivä
tullessamme Tarinaan. Uudella sloganillamme ”Pieni
pallo – tuhat tarinaa”, haluamme viestiä, että jokainen
meistä voi olla tekemässä yhteistä Tarinaa – yksin tai
yhdessä.
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Tuhat Tarinaa näkyy ja tuntuu
Tullessamme Tarinaan uudet tervetulotaulut toivottavat meidät ja vieraamme tervetulleiksi klubialueelle.
Pihan digitaulussa ja klubin TV:ssä pyörivät Tarinan
oman infon ja yhteistyökumppaneiden aineistojen lisäksi jatkossa myös SoMeseinä, johon kuka tahansa voi
jakaa kokemuksiaan golfin parista. Unohtamatta itse
klubin ravintola-aluetta, johon olemme saaneet uutta
ilmettä yhteistyössä ISKU:n ja Olvin kanssa.

Tarina uudistuu pala kerrallaan
Tarina on paikka, jossa yhdistyy uutta ja vanhaa – niin
pelaajissa kuin ympäristössä. Tammikuussa toimiston
lämpötila oli vain 12 astetta vaikka lisäpatteritkin hohtivat punaisena. Sen vuoksi toimistoon rakennettiin
uusi eristys ja samalla se on saanut uuden pinnan.
Samaa linjaa jatkettiin Uuden Tarinan ladon osalta,
johon osin talkootöinä, tehtiin uusi laudoitus ja maalaus. Näin ladosta tuli erittäin hyvä varasto ja samalla edustava maalaismaisemaan sopiva rakennus. Samaa
linjaa jatketaan tulevana keväänä Vanhan Tarinan ykkösen ladon osalta.
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Puheenjohtaja
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Kime4Kids toi tähdet ja kaverit tarinaan
Kime4kids kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta. Uusi
Tähtien kisa keräsi mukavasti katsojia. Golfammattilaiset ottivat tällä kertaa voiton NHL-tähdistä, joten
vuoden päästä lienee revanssin paikka.
Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja
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Positiivisia
golfkokemuksia
Kausi 2015 oli kaikin puolin loistava! Kiitos motivoituneen henkilökunnan
ja suotuisten olosuhteiden, kenttä oli aivan upeassa kunnossa ja palautteen
perusteella myös muuten yhteisön toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.
Voimme olla ylpeitä siitä, että olemme Pohjois-Savon suurin urheiluseura,
joka liikuttaa niin nuoria kuin vanhempiakin sukupolvia. Seuran talous on
kunnossa ja myös yhtiön puolella on saatu käännös positiiviseen suuntaan.
Kehitettävää kuitenkin luonnollisesti on ja paraikaa pohdimme johtokunnassa mm. keinoja toimikuntien työskentelyn kehittämiseen.
Suomen golfin päivitetyn strategian mukaan vuonna 2020 golfin perustehtävänä on yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkuminen sekä visiona luoda parasta vapaa-aikaa. Tahtotilana on talouden terve
pohja, pysyminen kilpagolfissa eurooppalaisella huipputasolla sekä golfin
mielikuvan muuttuminen elitismistä positiivisen arkipäiväistymisen suuntaan. Näiden linjausten pohjalta Tarinan johtokunta ja yhtiön hallitus pohtivat yhdessä, miten nämä teemat toteutuvat Tarinan arjessa ja kehittämisessä. Emme siis keksi pyörää uudestaan, vaan mietimme, miten strategia
jalkautuu omaan seuraamme meille soveltuvalla tavalla. Samoin pohdimme,
miten strategian lyhyen tähtäimen painopistealueet, ts. toiminnan rakentuminen terveelle taloudelliselle pohjalle, panostaminen junioreihin ja naisiin
sekä kilpagolfin painottaminen, tulevat näkymään omassa toiminnassamme.
Loppukaudesta kaikki te jäsenet pääsette keskustelemaan tämän luonnoksen tiimoilta.
Päämääränä on joka tapauksessa rento, hauska ja energisoiva golfkokemus, joka tuo meidät aina uudelleen lajin pariin. Meillä on hyvät puitteet ja
yhteisö, johon on mukava tulla, myös uusien lajin harrastajien. Hyviä lyöntejä ja antoisaa golfkesää kaikille!
Minna Hirvonen
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PÄÄKIRJOITUS

Terveys, luonto ja ystävät –
tuhansia golftarinoita
Juhannusta on jo juhlittu ja kausi on
ollut käynnissä ties kuinka kauan.
Tänäkin vuonna Tarinassa tehdään
taas tuhansia uusia tarinoita, aivan
kuin uudessa sloganissamme todetaan
- ”Pieni pallo, tuhat tarinaa”. Golfin, ja
minkä tahansa muunkin harrastuksen,
ympärille rakentuu tuhansia pieniä, ja
joskus vähän isompiakin, tarinoita. On
iloja ja suruja, mukavia hetkiä ja joskus
niitä vähemmän mukavia. On hyvää
peliseuraa ja joskus vähemmän hyvää.
Joskus kerrottavaa riittää jälkipeleihin
asti, joskus ei huvita kierroksen jälkeen
(tai sen aikanakaan) puhua yhtään mitään.
Joskus harrastuksesta tulee työ, kuten
siitä on tullut Marika Vossille ja Lauri
Ruuskalle. Joskus harrastus vie vaikka
Espanjaan harjoittelemaan hienoissa
olosuhteissa majortoureja kiertävän
pelaajan seurassa. Joskus suuret tarinat
tapahtuvat ihan kotikentällä, joskus se
paras kesän kierros sattuu vieraskentällä. Joskus pallo lipsahtaa reikään yhdellä lyönnillä Uuden Tarinan ysiväylällä,
joskus Ruotsissa. Kaikki nämä ovat osa

tuhansia tarinoita Tarinassa.
Joskus harrastuksesta jalostuu jotain
muutakin kuin vain pelailemista kotikentällä. Moni on löytänyt harrastuksen parista ystäviä, tuttuja ja kavereita.
Moni myös seura- ja toimikuntatyötä. Jokunen on päässyt toteuttamaan
puuhapetemäisyyttään talkoohommissa. Golf harrastuksena tarjoaa monen
monta tarinaa ja vaihtoehtoa toteuttaa
itseään. Se tarjoaa myös monen monta tapaa viettää Suomigolfin mukaista
parasta vapaa-aikaa, golfhan yhdistää
terveysvaikutukset ja luonnossa liikkumisen.
Suomen golfin strategiset painopiste
alueet ovat talous- ja toimintaolosuhteet, juniori-, nais- ja kilpagolf. Suomi
golfia halutaan lisäksi arkipäiväistää,
mikä onkin harrastajamäärien kasvattamisen kannalta erityisen tärkeää. Kapteenin päivillä kuulin tarinaa siitä, miten laskettelu oli aikoinaan tullut Suomeen ja ollut se ”juppien laji” hienoine
neonvärisine lasketteluasuineen. Mutta
katsokaapas lajia nyt! Jonkinmoinen
murros on siis koettu ja tuo laji elää

Tarinagolfin henkilökuntaa keväällä vietetyillä henkilökuntapäivillä.
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murroksessa koko ajan. Ei siellä jupit
enää rinteitä hallitse, vaan laskettelu ja
lumilautailu ovat melko selvästi koko
kansan harrastamista. Tätä toivomme
myös golfille tapahtuvan, että lajimme
säilyy jatkossakin maailman ja Suomen
kartalla synnyttämässä yhä noita tuhansia tarinoita. Golf ei ole elitistinen
harrastus, vaan koko kansalle sopivaa
ulkoilua, terveyttä ja ystävyyttä yhdistelevä harrastus.
Tule sinäkin Tarinaan tekemään
omia uusia golftarinoitasi tänä ja tulevina kausina. Käy pelaamassa, osallistu seuran kilpailuihin, seuran mestaruuskilpailuihin, jäseniltoihin tai vaikka
päättäjäistilaisuuteen syksyllä. Lippuja
kauden päätöstapahtumaan kaupunginteatterilla voit ostaa toimistosta! Pidä hauskaa ja nauti :)
Muistathan markkinoida kaikille ei
golfaaville ystävillesi Tarinagolfissa
järjestettäviä ilmaisia tutustumisiltoja
– joka torstai klo 19.00–20.30!
Tiina Eskel-Mustonen

CADDIEMASTERIT

TOIMISTO JA
AJANVARAUS

CADDIEMASTERIT

Toimistossa teitä palvelevat
tänäkin vuonna Maarit Jokiniemi ja
Riitta Tuunainen. Caddiemastereina
ajanvarauksessa jatkavat viime
vuosilta tuttu Joonas Musakka
sekä uusina caddiemastereina
ovat siis mukana Janne Koivisto,
Linda Haara, Harri Heikkinen ja
Ville Toivanen.
p. 020 187 8700
ajanvaraus@tarinagolf.fi

LINDA
Moi tarinalaiset! Olen 20-vuotias, 2015 keväällä ylioppilaaksi valmistunut. 14 vuotta sitten pieni
valkoinen pallo vei minut mennessään ja siitä lähtien olen viettänyt kesäni enemmän tai vähemmän
Tarinassa. Tämä saa jatkoa, sillä tänä kesänä minut
löytää ensimmäistä kertaa caddiemasterin tiskin takaa. Hyvää golfkesää kaikille ja Tarinassa tavataan!

JANNE K
HARRI
Moi! Olen 19-vuotias golfari ja kotoisin Lapinlahdelta. Takana on pian ensimmäinen vuosi tietojenkäsittelytieteen opintoja Itä-Suomen yliopistossa.
Tietotekniikan lisäksi olen harrastanut golfia noin
10 vuotta ja nyt edessä on siis ensimmäinen kesä
caddiemasterin tiskin takana. Tarinassa nähdään!

JOONAS
¡Hola! Olen rakennusalan työnjohdon opiskelija
Kuopiosta ja taidan kuulua jo Tarinan vakiokalustoon. Kesällä ja syksyllä minut löytää tiskin takaa
aina viikonloppuisin, arkipäivien kuluessa oman
alan töiden parissa. Tarinoidaan lisää Tarinassa!

VILLE
Terve kaikille! Olen 21-vuotias ja ensimmäistä kertaa
astun caddiemasterin saappaisiin. Tämän kesän caddiemastereista luultavasti uusin kasvo, mutta kentällä minuun on voinut törmätä. Golfin aloitin 10-vuotiaana
Alpo Pakarisen opeilla ja siitä kipinä vähitellen syttyi.

Hei tarinalaiset! Olen 22-vuotias
Tarinagolfin edustuspelaaja ja nyt
minulla on mahdollisuus palvella
teitä jäseniä caddiemasterina vuosien kilpailemisen jälkeen. Yritän
työn yhteydessä kuntouttaa itseäni,
jotta kesän tulevissa SM-kisoissa
saisimme taas seurana juhlimisen
aihetta. Tulkaa rohkeasti jututtamaan ja mahdollisesti huomauttamaan asioista, sillä olen palvelemassa juuri teitä. Minut voi
bongata myös juniorityön parista,
sillä toimin ohjaajana JE GOLF
-akatemiassa, jossa tavoitteenani
on saada nuoria innostumaan myös
kilpailemisesta. Siksi haastankin
koko jäsenistöä rohkeasti osallistumaan Tarinan kilpailuihin, sillä
pieni kisailu pistää aina ylittämään
itsensä.

TARINAGOLFARI 2016
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ISKU-KABINETTI

Uutta Tarinassa
Isku-kabinetti ihastuttaa
Tarinasta ja sen klubialueesta on tarkoitus tehdä entistä
viihtyisämpi paikka, jossa kelpaa viettää aikaa. Viihtyisyyttä, palvelulaajennusta ja alueen monikäyttöisyyttä
haetaan Klubiravintola Neliapilan tiloissa olevalla uuden uutukaisella Isku-kabinetilla. Tyylikkäästi sisustetussa kabinetissa voi ruokailla, kokoustaa, pitää palavereja, tehdä töitä tai vaikkapa seurata porukalla golfkisoja ja
vaikkapa Olympialaisia ennen tai jälkeen golfkierroksen.
”Myös juhliin ja illanistujaisiin se on oivallinen paikka”, Tarinagolfin toimitusjohtaja Osmo Ruuska sanoo.

Kabinetissa on nykyaikainen, langaton
kokousvälineistö sekä langaton verkko
”Olemme rakentaneet yhdessä AVEK esitysratkaisujen kanssa TV-järjestelmän, joka mahdollistaa langattoman näyttötiedon siirron kabinetin TV-näyttöön tieto
koneelta tai puhelimesta. Infopalvelut saamme pyörimään kaikissa klubin kolmessa TV-ruudussa. Näin
saamme kumppaniemme mainokset näkyville vaikkapa
kisojen aikana. Unohtamatta tietenkään Viasatin golf
kanavaa ja tavallisia TV-kanavia.”, Osmo kertoo.
Etupihaa komistavat nyt uudet ISKUN pöydät, tuolit
ja varjot. Lisäksi mutteriterassi on saanut ylleen uuden
Sandelsin katoksen. Pihan stailaus on tehty yhteistyössä
Iskun ja Olvin kanssa. Kisatulokset saadaan tulevana kesänä myös pihan isolle näytölle. Takaterassin ilme piristyi uuden laatoituksen myötä.
6

TARINAGOLFARI 2016

Isku-kabinetti pähkinänkuoressa
On käytettävissä Klubiravintola
Neliapilan aukioloaikoina.
Kabinetin varaukset ravintolasta.
Tilaan mahtuu noin 12 henkilöä.
Maksuton käyttö, kun käyttää samalla
ravintolan palveluja.
Isku-kabinetin mahdollistivat:
Isku
Avek Esitysratkaisut Oy
Naistoimikunta
Osakeyhtiön hallitus
Sisustussuunnitelma:
Hanna Korvela

KUNTO KUOPIO

Pelikuntoon
Kunto Kuopiossa
Kunto Kuopio
• paikallinen
• parisenkymmentä
ammattilaista työllistävä
• tarjoaa monipuolisia fysio- ja
toimintaterapiapalveluita sekä
kuntoutusta ja ryhmäliikuntaa
• käytössä Alter G -kuntoutuslaite, joka on painokevennetty
juoksumatto. Se mahdollistaa
kehonpainoa keventämällä
luontevan juoksemisen tai
kävelyn ja toimii kuntoutuksen
tukivälineenä esim.
leikkauksesta toipuessa.

Mika Voss on ollut vuosia innokas golfin harrastaja, kuten koko Mikan perhekin. Vuosien mittaan pelaamisen hidasteena ovat olleet tuki- ja liikuntaelin
ongelmat ja useat leikkaukset. Talvella
2015 Mika oli lonkkaleikkauksessa ja
hänelle asennettiin proteesi vasempaan
lonkkaan. Leikkauksen jälkeisen kuntoutusprosessin toteutti Mikan ”luottoterapeutti” Erkka Nuutinen Fysiopalvelu Kunto Kuopiossa. Mm. nivelliikkuvuuksia ja lihasvoimaa lisäävät toimenpiteet, sekä perusliikkumiseen valmistavat toiminnalliset harjoitteet olivat kuntoutuksen keskiössä. Mikalle ohjattiin
luonnollisesti omatoimisia harjoitteita,
joiden tavoitteena oli mahdollisimman
tasapainoinen kävely. Osittain Mika toteutti terapeuttista harjoitteluaan Kunto
Kuopion kuntosalissa.
Perusliikkumisen harjoittelua nopeutti Alter G- harjoituslaite, jonka avulla
kuntoutujan kehonpainoa voidaan keventää jopa 80 %. Kevennyksellä nivelten ja lihasten rasitus sekä kipu vähenevät, mutta laite kuitenkin mahdollistaa

luontevan kävelyn tai juoksemisen harjoittelun. Noin 50 % kevennyksellä Mika pystyi juoksemaan jo ensimmäisellä kerralla yli 20 min, vaikka kävelykin
tuotti kipua ilman kevennystä. Taukoa
juoksemiseen oli ennättänyt kertyä jo
lähes 20 vuotta ja juoksemisen kokeminen pitkän tauon jälkeen näytti nostavan myös mielialaa.
Todennäköisesti yksi merkittävä syy
Mikan alaraajaongelmiin on ollut virheellinen askeltamistekniikka. Erkka oli
tehnyt jo muutama vuosi aiemmin Mikalle alaraajatutkimuksen Kunto Kuopiossa toimivan Askelklinikan metodien
mukaan, tutkimuksen pohjalta hänelle valmistettiin yksilölliset tukipohjalliset. Viimeisimmän leikkauksen jälkeen
pohjallisiin tehtiin tarvittavat korjaukset
ja niitä käyttämällä Mika saa merkittävää apua liikkumiseensa. Pohjalliset ovat
Mikan tapauksessa osoittautuneet välttämättömiksi perusliikkumisessa, niiden
avulla alaraajojen linjaukset pysyvät oikeina, kävely normaalina ja oireet vähäisempinä.

Toimittajan roolissa haastatellessani Matti Auvista sekä Mika Vossia Kunto Kuopiolla sain
mahdollisuuden testata tuota minulle outoa Alter G -laitetta. En ollut mitenkään varustautunut moisen tekniseltä härpäkkeeltä kuulostavan laitteen kohtaamiseen vaan tulin paikalle ns. siviilit päällä.
Puettuani sukelluspukukangasta muistuttavat shortsit jalkaani laitetta varten tajusin, että tässä hommassa saattaa tulla kuuma. Seuraavaksi loikattuani Alter G:n ilmatiiviiseen pussiin ja Matin autettua
liittämään shortsit kiinni laitteeseen, olin melko varma, että tässä noustaan nyt johonkin sfääreihin.
Että uskallankohan, kun en meinaa uskaltaa hypätä ojienkaan yli. Pikkuhiljaa hetken juoksumatolla
käveltyäni vastusta alettiin vähentää ja tunsin keveyttä polvissa ja askelluksessa. Ja mitä enemmän
kevennystä tehtiin, sen ilmavampi olo oli. Ennen pitkää huomasin juoksevani sujuvasti juoksumatolla sellaisia vauhteja, joita olin joskus hyvässä kunnossa ollessani juossut kuntokeskuksen
matolla. Eikä koskenut polveen, joka oli juuri eilen oikutellut tapaillessani juoksuaskeleita koiran
kanssa lenkkeillessä. Reilu kymmenen minuuttia meni kuin siivillä, kirjaimellisesti. Liisin ikään kuin
ilmassa ja olo oli hirvittävän kevyt, ja onnellinen huomattuani, että pystyn juoksemaan kivuitta. Kun
tuota helpotusta alettiin testijuoksuni jälkeen vähentää, karu totuus kropan raskaudesta tuli melko
hetkessä takaisin tietoisuuteeni. Selkä (ja takamuskin) tuntuivat painavan tuon kepeän kokemuksen
jälkeen ainakin tonnin. Hiki tuli ja hyvä mieli – olinhan juossut ohi mennen pitkän tovin ajattelematta, että nyt sattuu sinne tänne ja tuonne. Voin vain kuvitella mitä tuollainen kokemus tekee esimerkiksi leikkauksesta toipuvan tai muuten huonommin liikkumaan kykenevän henkiselle hyvinvoinnille.
Ainutlaatuinen kokemus! päätoimittaja Tiina
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MARKKINOINTI- JA AKTIVOINTITOIMINTA

Pieni pallo,
tuhat tarinaa
K

iireinen elämänrytmi ja kalenteriin sidottu arki on tänä päivänä jo osa normaalia, usein kiireistäkin, elämää. Tällaisessa maailmassa golf kilpailee entistä enemmän ihmisten vapaa-ajasta.
”Miten voisimme viestiä uusille potentiaalisille harrastajille golfin
kiireettömyydestä, mukavasta tunnelmasta ja elämyksistä, joita tämä
hieno laji tarjoaa?”
”Mikä uudistuvasta golfista tekee niin houkuttelevan, että se saa
harrastajan aina palaamaan pelikentälle?”
Tarinassa tunnistettiin reilu vuosi sitten tarve strategian uudistamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Tarinan reilusta kahdesta tuhannesta jäsenestä löytyy paljon osaamista, jota yhteisössämme
voidaan hyödyntää. Omalta osaltani tavoitteena on tuoda liike-elämässä toimivaksi todettuja asiakaskokemuksen hallinnan menetelmiä Tarinan käyttöön. Olen keskittynyt asiakaskokemuksen kehittämiseen aikaisemmissa opinnoissani sekä työelämässäni ja näen, että
asiakaskokemuksen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa.
Yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa keskitymme seuran tulevaisuuden kuvan rakentamiseen asiakaskokemuksen näkökulmasta. Hyvä pohja työlle on jo olemassa, sillä yhdessä Feelbackin kanssa
tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan Tarinan asiakastyytyväisyys on kehittynyt suotuisasti viime vuosien aikana.
Ensimmäinen konkreettinen muutos näkyy mm. uudistettuna
myyntityönä. Jo tänä keväänä olemme saaneet kausipelioikeudella
pelaavien jäsenten määrän noin 4 %: n kasvuun.
Asiakkailta saadun palautteen perusteella olemme onnistuneet
lähestymään erityisesti golfuransa alkutaipaleella olevia harrastajia
heitä miellyttävällä tavalla.
Olemme myös rakentaneet Tarinaan markkinointia konsultoivan
tiimin, johon on kutsuttu markkinoinnin eri osa-alueiden ammattilaisia sekä Tarinan yrittäjiä. Painopiste on sähköisen viestinnän –
erityisesti sosiaalisen median verkostojen hyödyntämisessä yhdessä jäsenistön-, yhteistyökumppaneiden- ja yrittäjien kanssa. Tällä
tiimillä tavoitteenamme on hyödyntää Tarinan verkostossa olemassa olevaa osaamista asiakaskokemuksen kehittämiseen ja uusien positiivisten kokemusten luomiseen. Haluamme muun muassa tuoda
harrastajille eri medioissa toimivia palveluita, mikä mahdollistaa laajemmin sosiaalisten elämysten ja kokemuksien jakamisen Tarinan
perheessä. Tämä tekeminen on erittäin hyvin linjassa myös Tarinan
uuden sloganin ”pieni pallo, tuhat tarinaa” kanssa.
Tule sinäkin mukaan jakamaan pelikokemuksiasi vaikka
SoMe-seinällä.
Tommi Riikonen
8
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KILPAILUKALENTERI

Avoimet kilpailut 2016
HEINÄKUU
23 la Pro Classic Golf Open with
26 ti Suomi Golf vko-kisa
28 to Senior vko-kisa
30 la Marikan ja Laten kisa
31 su Reikäpelifinaalit
ELOKUU
2 ti Suomi Golf vko-kisa
5 pe Seuramestis
6 la Seuramestis
7 su Seuramestis
11 to SaimaaSeniorScramble Tour
13 la Suomi Golf finaali
14 su Tarina joukkue Scramble
18 to Senior vko-kisa
19 pe Neste Matkus
20 la K-Supermarket Herkkupata Golf Open
21 su Fressi Open
25 to Senior vko-kisa
26 pe Kauppakamari/BusinessGolf (S)
27 la Klubimestaruus
SYYSKUU
17 la Golden Cup, Tahko-Tarina
22 to Senior päättäjäiskilpailu
24 la Kauden Päättäjäiskilpailu
LOKAKUU
1 la KINKKUKISA

VT
VT
UT
VT + UT
VT

Ä

Ota kuva, ja
a se Instagra
miin tai
Twitteriin täg
eillä #tarina
golf tai
#pienipallo
tuhattarinaa
Kuvasi tulee
näkyviin Tari
nassa
olevalle led
näytölle sek
ä
klubiravinto
lassa oleville
sisänäytöille
.
Let’s somet
etaan!

Hammaslääkärikeskus
Puijon Hammas

PELIOIKEUDET
• Aikuisen pelioikeus...................................... 910 €
• Opiskelija (1985 ja sen jälkeen syntyneet).... 400 €

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

• Juniori yli 16-v. (syntynyt 1999-1995)......... 300 €

VT
UT
VT

• Tarina Startti, sisältää
5 henkilökohtaista greenfeetä...................... 225 €
Uudelle jäsenelle tarjous:
saat kaupan päälle 5 rangepolettia (arvo 10€).

UT

SOMESEIN

Tarinagolf Oy:n
pelioikeusvaihtoehdot 2016

• Juniori alle 16-v. (syntynyt 2000-2002)....... 200 €
• Juniori alle 13-v. (2003 ja sen
jälkeen syntyneet)............................................0 €
• Mikäli pelaaja on alle 10-vuotias, on
suositeltavaa, että mukana on aikuinen pelaaja
GREENFEE-PAKETIT
Greenfee-paketeilla pelaat samaan edulliseen
hintaan myös viikonloppuisin ja sesongin aikaan
(24.6.–7.8.)

• Tarina Kymppi, sisältää
10 henkilökohtaista greenfeetä.................... 440 €
Uudelle jäsenelle tarjous:
saat kaupan päälle 1 greenfeen. (arvo jopa 60€)
Siis yhteensä 11*GF.
• Opiskelijat ja juniorit -50 %
GREENFEET YKSI KERRALLAAN
• Arkisin............................................................45 €
viikonloppuisin...............................................50 €
sesonki (24.6.–7.8.).......................................60 €
• Opiskelijat ja juniorit -50 %
C-OSAKKEEN KAUSIPELIOIKEUS 700 €
• Osakkeen kausipelioikeudella saat varata peliajan
neljä viikkoa aikaisemmin ja Uudelle Tarinalle
myös viikonlopun erikoisaikoihin
• Saat myös mm. kympin greenfee-alennuksen
monilta yhteistyökentiltä
Jos sinulla ei ole osaketta voit ostaa C-osakkeen
vapailta markkinoilta tai vuokrata C-osakkeen
pelioikeuden toimiston avustuksella. Lisätietoja
toimisto@tarinagolf.fi

Radio Kuopio 95,6
TARINAGOLFARI 2016
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PIENI PALLO, TUHAT TARINAA – JUNNUT ESPANJASSA

Krister, Hanna ja Topi
Jiminezin opissa Espanjassa

O

lin Espanjassa lokakuun alusta huhtikuuhun
saakka eli 3 lukion jaksoa. Meillä on oma
asunto lähellä suomalaista koulua niin, että
kouluun kulkeminen olisi mahdollisimman helppoa
eikä kenenkään tarvitsisi toimia kuljettajana. Molemmat vanhemmat ovat olleet mukana Espanjassa
molempina vuosina.
Päivät muotoutuivat enimmäkseen koulun mukaan, sillä kuitenkin oli pakko saada kursseja suoritettua niin, että ehdin käydä lukion suunnitellussa
ajassa. Toki esimerkiksi viimeisessä jaksossa minulla
oli vain 3 kurssia, joten ehdin harjoitella golfia normaalia enemmän. Yleensä harjoittelin golfia noin
5-6 kertaa viikossa ja 1-3 kertaa fysiikkaa sekä kehonhuoltoa.
Tänä vuonna Laurossa harjoitellessa omasta mielestäni eniten kehittyi lähipeli sekä yleensäkin perustekniikka. Tietenkin monet asiat, joita olen harjoitellut tänä talvena, saattavat näkyä vasta loppukaudesta tai jopa ensi kaudella, mutta paljon muutosta on ainakin omasta mielestäni tapahtunut.
Lokakuusta helmikuuhun harjoittelin täysipäivisesti Lauro Golfissa, maaliskuussa meillä alkoivat
yhteiset harjoitukset Jimenezin akatemialla. Siellä
harjoittelimme joka tiistai ja keskiviikko klo 14–19
Tapani Saarentolan ohjaamana. Jimenezin suunnittelemaa par-3 kenttää pelasimme aktiivisesti eri
harjoitusmenetelmillä ja tietenkin myös kilpailumielessä.
Tapsan kanssa minulla oli sovittuna joka viikko harjoitukset, jossa keskityttiin joko johonkin sen
hetkiseen ongelmaan tai kehitimme jotain määrättyä osa-aluetta, kuten esimerkiksi lentokaaren hallintaa lähipelissä. Kävimme myös usein kentällä pelitilanteissa soveltamassa opittuja asioita.
Aloitan kauden Aluetourin kisoilla, joiden jälkeen yritän vakiinnuttaa kortin FJT:lle sekä päästä
pelaamaan satunnaisia FT:n kisoja. Kesän haasteisiin kuuluu luultavasti pituuskontrolli, sillä kasvan vieläkin pituutta ja lyöntitekniikan muuttuessa
lyöntien pituudet vaihtelevat huomattavasti.
Krister Kämäräinen
10
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PIENI PALLO, TUHAT TARINAA – JUNNUT ESPANJASSA

V

iime talvena Tarinasta oli Kristerin lisäksi muitakin
junnuja treenaamassa Espanjan vihreillä ruohikoilla. Laurossa treenasivat myös Hanna Tykkyläinen ja
Topi Teitto. Hanna ja Topi olivat Laurossa reilut pari kuukautta ja Krister siis hieman pidemmän ajanjakson.
Tarinalaisnuorukaiset kävivät Fuengirolassa olevassa
Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa lukion kursseja
ja vapaa-ajallaan harjoittelivat Fuge Golf Team Laurossa.
Suomalaisessa koulussa voi käydä 1-9 peruskoulun luokkaa
ja lisäksi lukion kurssin tai kursseja.
Fuge Golf Team on vuonna 2010 suomalaisille junioreille ja nuorille ammattilaisille perustettu harjoituskeskus
Espanjan Laurossa, Costa Del Solilla. Vuosittain Laurossa
harjoittelee noin 70 golfaria useista suomalaisista seuroista.
Golfopetuskeskusta pyörittää suomalainen Tapani Saarentola, joka valittiin PGA:n toimesta vuoden opettavaksi ammattilaiseksi 2015 Suomessa. Fuge Teamissa ovat harjoitelleet mm. tarinalaiset Mikko Kauniskangas, Janne Koivisto, Marika Voss ja Lauri Ruuska. Viikkorytmitys Laurossa
Tapanin opissa tapahtuu niin, että hän valmentaa jokaista
valmennettavaa 1,5 h viikossa ja loppuajan he harjoittelevat itsenäisesti. Harjoittelupakettiin Laurossa kuuluu aina
rajaton pelaaminen kentillä, rajaamaton määrä rangepalloja
sekä erikseen sovittu määrä valmennusta.
Jos suunnittelet valmentautumista Laurossa, kannattaa
olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä Tapani Saarentolaan että
suomalaiseen kouluun, sillä opiskelupaikka täytyy varmistaa hyvissä ajoin. Lukiossa on paremmin tilaa, mutta yläasteen luokat ovat jo aika lailla täynnä esim. tulevalle talvelle, kertoo Tapani Saarentola. Jos kiinnostuit harjoittelusta
Espanjassa, lue lisää www.fugeteam.com sekä Facebookista
FUGE GOLF Team Lauro.
Hanna, Topi sekä Krister halusivat kaikki päästä ulos
harjoittelemaan talven aikana ja siksi he siis Lauroon suuntasivatkin. Kolmikon aika Espanjassa oli tiivistä opiskelua
ja golftreenaamista sekä myös Kaisa Saarentolan fysiikkavalmennusta. Päivä koostui siis koulusta ja erilaisista golfharjoitteluista. Topi kertookin oppineensa uusia kierrelyöntejä sekä korkeita ja matalia lyöntejä ja petranneensa myös
jo opittuja taitoja.
Kaksi kertaa viikossa oli harjoittelua Fuge Teamin kanssa
ja muun ajan tarinalaisjunnut harjoittelivat omia harjoituksiaan ja pelasivat. Hanna kertoikin, miten mukava oli harjoitella itsenäisesti noissa olosuhteissa, kun kukaan ei tullut
keskeyttämään ja vaatimaan kotiinlähtöä. Fugeteamilaisille
erikoisuutena viime talvena oli oikeus pelata Miguel Angel
Jiminezin omistamalla PAR3-kentällä kaksi kertaa viikossa. Tuolla Jiminezin omistamassa golfakatemiassa nuoret
tapasivat golfin supertähden. Jiminez, PGA-tourpelaaja ja
maailman listan 167 sijalla pelaava golfammattilainen, esitteli akatemiansa sekä esitteli nuorille myös tavaramerkkinsä, lämmittelyliikkeensä. Tuolla samaisella Par3-kentällä
Hanna teki golfuransa ensimmäisen holarin.
TARINAGOLFARI 2016
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Senioreiden
golfkauden avaus

12
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PIENI PALLO, TUHAT TARINAA – SENIOREIDEN MATKATARINA

S

enioreiden kausi on perinteisesti avattu Virossa,
nyt jo kuuden vuoden ajan. Tällä kertaa kohteeksi valittiin kuitenkin Tukholma, jonne matkattiin toukokuun alussa.
Matka alkoi Tarinagolfin parkkipaikalta jatkuen
Kuopion kautta kohti Turkua. Kuskinamme oli Ilpo
Moilanen Savonlinjalta. Turun satamaterminaalista siirryimme upeaan Viking Crace laivaan. Ilta kului shoppailun, tanssin ja ruokailun merkeissä. Laiva
saapui Tukholmaan klo 6.30, josta siirryimme välittömästi Scandic Hotel Sollentunaan aamiaiselle. Aamiaisen jälkeen matka jatkui Kungsängenin kentälle, jossa ensimmäinen tiiaika oli jo klo 10.00. Vastassa
olivat golfagenttimme Piia ja Folke, jotka toimivat koko ajan kentillä meidän apunamme. Kiitos siitä heille.
Seurueemme pelasi upealla golfkentällä ja mukaan
mahtui yksi UPEA suorituskin, kun Annikki Mäkeläinen teki HOLARIN, onnea vielä Annikki!
Kierroksen jälkeen suuntasimme hotellille ja illalliselle, jonka jälkeen Piia ja Folke esittelivät matkasuunnitelmiaan. Ilta jatkettiin vapaan ohjelman
merkeissä.
Torstaina aamiaisen jälkeen matkustimme kohti uusia haasteita, siirryimme Brollstran kentälle, jossa
myös pelasimme upeakuntoisella kentällä kierroksen
golfia. Pelin jälkeen suunnistimme opastetulle Tukholman kaupunkikierrokselle, jossa oppaanamme toimi Hillevi. Kävimme kaupunkikierroksella tutustumassa myös Tukholman keskustan lähikenttään, jonka
jälkeen jatkoimme takaisin hotellille ja illalliselle. Perjantaina aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen,
siirryimme Kugsängenin kentälle, jossa pelasimme
Queens -kentällä.
Torstain pelien jälkeen ajelimme satamaan ja nousimme Viking Amorella -laivaan. Laiva lähti illalla
kohti Turkua, jonne saavuimme seuraavana aamuna.
Pelasimme vierailemillamme kentillä senioreiden
kisaa ja näiden leikkimielisten kisojen tuloksien julkistaminen tehtiin kotimatkalla. Kisa oli tiukka ja siinä palkittiin kolme parasta naista ja miestä. Paluumatkalla käytimme matka-ajan hyödyksi käymällä
läpi tulevan golfkauden toimintasuunnitelman, korostaen tärkeitä asioita kuten mm. uusien pelaajien
saamista mukaan gofharrastuksen pariin. Listasimme
kentän kunnostustöihin korjausryhmiä, startteriryhmien muodostamista kesäkauden kilpailuja varten ja
kaikenlaista toimintaan mukaan innostamista.
Matkalla oli mukana 38 golfaria ja neljä viehättävää kaupunkilomalaista. Kokonaisuudessaan matka
oli upea, kiitokset kanssamatkalaisille ja kuskillemme
Ilpolle. Toivomme toiminnallista, aktiivista ja tavoitteellista golfkautta. Ollaan mukana innolla toiminnassa.
Matkakertomuksen kirjasi matkanjohtaja
Paavo Ruotsalainen
TARINAGOLFARI 2016
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KAPTEENIEN PALSTA

Kapteenien palsta
Kausi 2016 on Tarinan kapteenien osalta mielenkiintoinen.
Tiina Eskel-Mustonen aloitti seuran ladykapteenina ja Vepu Niemi on valittu Suomen Golfliiton alaisen kapteenien
työryhmän puheenjohtajaksi. Kapteenien työryhmä koostuu vuonna 2016 kahdeksasta kapteenista. Järjestäytymis
kokouksessa sovittiin, että tulevaisuudessa työryhmä tulee
koostumaan yhdeksästä kapteenista. Kuusi kapteenia valitaan
maantieteellisen jakauman mukaisesti ja kolme paikkaa on
tarjolla innokkaille toimijoille asuinpaikasta ja seurasta riippumatta.
Työryhmän tavoitteena on jatkaa aiemmin viitoitettua tietä tuomalla kapteenien toimintaa hieman konkreettisempaan
suuntaan. Aiempi työryhmä koosti kapteenien käsikirjan,
mikä piti sisällään lähes kaiken mahdollisen ja osin mahdottomankin. Tämä käsikirja antaa hyvän kattauksen siitä, mitä
kaikkea kapteenin työ voi pitää sisällään. Tänä vuonna tavoitteena on kuitenkin selvittää, mitä kapteenit todellisuudessa
tekevät eri seuroissa. Näin saadaan tuleville kapteeneille hie-

man enemmän tietoa siitä mihin he ovat ryhtymässä. Samalla he voivat myös vaihtaa keskenään ajatuksia myös vaihdettua ajatuksia siitä, mitä kapteenin työ voisi pitää sisällään.
Työryhmän suurimpana ponnistuksena on kaksipäiväisten,
Holiday Club Katinkullassa pidettävien, Kapteenien päivien
järjestäminen. Kapteenit pelaavat mestaruuskilpailun perjantaina ja osallistuvat seminaaria lauantaina. Seminaarin pääteemana on tänä vuonna yhteisöllisyys sekä jo edellä mainittu
kapteenien tehtävien kartoittaminen.
Kapteenien työryhmässä päätettiin myös, että jokaisen
kuuden maantieteellisen alueen kapteenit kutsutaan kerran
kesässä yhteiseen kokoukseen, jossa päätetään alueen edustaja
kapteenien työryhmään, käydään läpi kesän asioita ja tiedotetaan työryhmän toimenpiteistä sekä sovitaan yhteisiä käytäntöjä. Itä-Suomen osalta kapteenien kokous on helppo järjestää kaupunkiottelun yhteydessä, johon suurin osa kapteeneista saapuu paikalle pelaamaan Itä-Suomen johtokuntien
välisestä mestaruudesta.

Uusia haasteita
Tulin valituksi uudeksi seuramme Ladykapteeniksi syyskokouksessa viime
vuoden lopulla, kun kaksi kautta ladykapteenina toiminut Jaana Parviainen
jätti kapteenin pestin. Samalla, kun otin
vastaan kapteeniuden, sain myös paikan
Tarinan naistoimikunnassa. Hoidan
myös aiempien vuosien tapaan seuramme viestintää ja nyt siis toimenkuvaani
kuuluvat myös Ladykapteenin tehtävät
ja toimiminen osana aktiivista ja uudistunutta naistoimikuntaa.
Aloitin kuluvan kauden tutustumalla Kapteenien käsikirjaan. Tuo kaptee14
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nien työryhmän kokoama opas pitää
sisällään kapteenien tehtäviä aika laajalla kirjolla ja ajattelinkin, miten pystyn
kaikkeen ”vaadittuun”. Osallistuminen
Ladykapteenien päiville tammikuussa
sekä Kapteenien päiville kesäkuussa selkeytti uutta haastettani ja rooliani kapteenina. Ei olekaan tarkoitus olla kaikkeen kykenevä, vaan tehdä kapteenin
työtä palvellen parhaiten oman seuransa
ja yhteisönsä jäseniä eli olla seuralaisten
äänenä johtokunnassa, luoden yhteistä
seurahenkeä kannustaen ja tsempaten,
varsinkin golftarinansa alkumetreillä

olevia. Noilla eväillä pääsenen jo ensimmäisellä kaudella alkuun tehtävissäni.

Ladygolf Tarinassa kaudella 2016
Tänäkin vuonna järjestetään valtakunnallinen ”Naisystävällisin Golfyhteisö” -kysely. Titteliä jaetaan, jotta seurat
saisivat palautetta hyvistä ja huonoista käytänteistä ja voisivat samalla jakaa hyviksi todettuja toimintamallejaan
muihinkin seuroihin ja muille naistoimikunnille sekä ladykapteeneille ja sitä
kautta heidän edustamilleen golfyhteisöille. Aiemmin Naisystävällisimmän

KAPTEENIEN PALSTA
Golfyhteisön tittelin saaneissa seuroissa järjestettiin pelkästään naisille
suunnattuja harjoituksia ja kilpailuita.
Lisäksi noissa seuroissa oli paljon seuratoiminta-aktiiveja, juurikin naisjäsenistössä.
Viime vuoden kyselyssä kysyttiin
mm. ensivaikutelmaa golfyhteisöstä,
tunnelmaa klubilla ja kentällä sekä erilaisista palveluista ja onko niissä huomioitu naiset. Tarinasta vastauksia kyselyyn oli saatu kovin vähän ja niiden
perusteella johtopäätösten tekeminen
olisi ollut hieman erheellistä. Kannustankin kaikkia naisjäseniä antamaan
palautetta tuon kyselyn kautta, linkki
kyselyyn tulenee sähköpostiisi loppukaudesta. Voit myös antaa palautetta
vieraspelaajana kentältä, jossa olet kesän aikana pelannut.
Ehkä me tsemppaamme Tarinassa tässä aiheessa ja alamme tavoitella
Suomen Golfliiton strategian mukaista golfaaviin naisiin panostamista myös
tällä aihealueella. Onhan naisjäsenmäärän kasvattaminen ja naisten viihty-

minen Tarinassa osa myös Tarinagolf
ry:n päivitettyä strategiaa. Ja suuresta tsemppaamisesta ei ole kyse, sillä
onhan meillä moni asia jo tosi hyvällä
mallilla.
Aktiivisen naistoimikunnan toiminnasta ja sen järjestämistä tapahtumista
voit lukea lisää seuramme nettisivuilta
www.tarinagolf.fi/jäsentoiminta/naistoiminta

Kutsu ystäväsi tutustumaan golfiin!
Suomen golfin strategiassa vuosille
2016-2020 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu naispelaajien määrän lisääminen.
Seurat ympäri maata järjestävät tänä
kesänä matalan kynnyksen tutustumistilaisuuksia. Tarinassa tämä tutustuminen on järjestetty joka torstaisten
ilmaisten tutustumisiltojen merkeissä.
Ks. tutustumisilloista lisäinfoa Tarinagolfin nettisivuilta www.tarinagolf.
fi/tutustumisillat. Noihin tutustumis
iltoihin ovat tervetulleita kaikki golfista kiinnostuneet, sukupuolesta riippumatta.

Strategiatyöryhmä
Tarinan ladykapteenina olen mukana Suomen Ladytoimikunnan alaisuuteen perustetussa strategiatyöryhmässä,
jonka tehtävänä on Suomen Golfliiton
strategian mukaisten toimenpiteiden
suunnittelu, koordinointi ja toteutus.
Strategiatyöryhmään kuuluu jäseniä
kaikista Suomen alueellisista golfpiireistä.
PS: Ehkä sinua askarruttaa että kuka tai mikä se tuo kapteeni oikein on?
Kapteenien päivillä tätä asiaa tutkailtiin itse kapteenienkin kesken ja tulimme siihen johtopäätökseen, että
kapteeni on ennen kaikkea linkki jäsenistön ja johtokunnan ja hallituksen
välillä. Kapteeni on yhteishengen luoja, kurinpidon ylläpitäjä, paikallaoleva
kuuntelija. Muita kuvaavia sanoja olivat
mm. seuraottelut, hyväntekeväisyys
kisat, seuran edustaja, toimikunnat, yhteisöllisyys, yhteishenki ja sosiaalisuus.
Eli seuran kapteenit ovat esimerkillisiä
edustushenkilöitä, joiden halutaan näkyvän ja kuuluvan :)

TARINAGOLFARI 2016
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JUNIORITOIMINTA

Mitä juniori- ja valmennustoimikunnassa vuoden aikana tapahtuu?
TAMMI 01

• Talvitarinan siivous alkaa
• Viestipalvelun päivitys

HELMI 02

• Talkoot
• Mainosmyynti ja Sponsorit
• Golfliiton kisojen hakeminen

MAALIS 03

•
•
•
•
•

HUHTI 04

•
•
•
•
•
•

TOUKO 05

KESÄ 06

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEINÄ 07

• Tsemppi ja AT-kisa
• Joukkue SM-kisajoukkueen nimeäminen
• Joukkue SM kisapaitojen hankinta

ELO 08

• Herkkupata Golf open
• Mitalikahvit

Kesäharjoitusten suunnittelu ja tiedottaminen
Tour-vastaavien nimeäminen
Matkalasku ja tourvastaavien excelit
Jutut TarinaGolfariin
Tuomarikoulutuksen järjestäminen

SYYS 09

• Seuraavan kauden toimikunnan nimeäminen
• Palautekysely junnuille ja vanhemmille
• Rauhalahden hallivuorojen varaus

Pallovuorojen suunnittelu ja tiedottaminen
Junnujen nimeäminen eri toureille
Golfliiton kisojen järjestelyvastaavien nimeäminen
Tourvastaavien palaveri
Seuran kevätkokous
Apuohjaajat kesän junnuharkkoihin (excel)

LOKA 10

•
•
•
•
•

Kesäkauden laskutus
Ohjaajien matkalaskut (kesä)
Toiminnan suunnittelu (valmennus, budjetti yms.)
Toimintakertomus
Ohjaajien päättäjäiset

Talvikauden laskutus
Ohjaajien matkalaskut (talvi)
Kesäkauden harjoitukset alkavat
Hallivuorojen varaukset (koulut)
Joukkue SM kapteenin nimeäminen

MARRAS 11

•
•
•
•
•

Harjoitusten päivittäminen Tarinan sivuille
Tiedotus junioreille ja vanhemmille
Kuopion kaupungin avustushakemus
AK stipendin saajien nimeäminen
TalviTarinan siivoustalkoot

Junnuviikko
24h golf
Kaverigolf
Teho Sport open

JOULU 12

• Talviharjoitukset alkavat
• Seuran syyskokous

Ohjaajat 2016

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

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

Erkki Puustinen
Ohjaaja, aloittelijat

Risto Hämäläinen
Ohjaaja

Janne Koivisto
Ohjaaja

Antti Mustonen
Ohjaaja
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Mika Tykkyläinen
Vastuuohjaaja
mika.tykkylainen@wippies.fi
p. +358 40 965 1241

SAATAVANA KAUPPATARINASTA:
• pelivälineet
• kengät
• bägit
• vaatteet
• pallot
• kärryt
• aurinkolasit
• etäisyysmittarit
• yms

SAATAVANA JE GOLF ACADEMYSTA:
• golfkurssit
• golfopetus
• mailahuolto
• junioritoiminta
• simulaattori
• pelimatkat

Uusi Tarina
nimikkoväylät

Kilpa- ja edustusryhmät
Erikseen nimetyt pelaajat, jotka tähtäävät
kansalliselle ja kansainväliselle huipulle
Lisätiedot nettisivuilta.

Klubiravintola Neliapila
020 187 8721
kimberly@tarinagolf.fi

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

Toimisto

Kuopio

Lisätiedot nettisivuilta.

Aloittelijoiden harjoitukset
6–12 vuotiaat tytöt ja pojat ilman
green cardia
Katso lisää tietoa www.tarinagolf.fi

Junnuleirit 2016
Ohjelmaa aloitteleville ja
jo pelaaville.
Green card ja tasoitusryhmät

Albatrossi
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v ii n
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Juniorigolfarin polku
Juniorille harjoitukset oman ikä ja
taitotason mukaan
1. 6–15 vuotias
Kokeile golfia esim. kesäleirillä
Aloita aloittelijoiden harjoituksissa
2. Yli 12vuotias
Aloita nuorten harjoituksissa
Pääset lajin pariin myös Pro Jannen
yleisen alkeiskurssin kautta
Tarina tarjoaa kaiken tasoisille
junioreille mahdollisuudet kehittyä –
aina kansainväliselle huipulle saakka

500740900

Vanha tarina
nimikkoväylät

49,-

-28 %

Retkipöytä Siiri

Hinnat, tarjoukset ja pelipaketit
löydät nettisivuiltamme www.tarinagolf.fi

- taittuva retkipöytä kantokahvalla
- koko 182 x 75 x 72 cm
500955232
Hinta ilman K-Plussa-korttia 69,-

NAUMANEN

A

Välineet ja varusteet Peteltä
KauppaTarinasta
044 777 3606
pete.partanen@tarinagolf.fi

Jäsen- ja pelioikeusasiat
Tarinan toimistossa
020 187 8702
toimisto@tarinagolf.fi
www.tarinagolf.fi

Aikuisen golfarin polku
Helpoin tapa oppia golf on lähteä
valmentajan vetämälle alkeiskurssille.
Opit heti lajin perusteet ja edistyt nopeasti
uudessa harrastuksessasi
1. Tule tutustumisiltaan
2. Tule alkeiskurssille ja suorita itsellesi
green card
3. Liity Tarinaan jäseneksi ja hanki peli
oikeus toimiston kautta
4. KauppaTarinasta saat apua
välinehankinnoissa
5. Ja ei kun pelaamaan

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

Uusi Tarina
Väylä 1

Ilmaiset tutustumisillat
Joka torstai klo 19–20.30
Ilmoittaudu www.jegolf.fi
tai Tarinan ajanvaraus

Muurikka

- sisältää
kaasupo
50073742

Muurikka

- ruostum
50010565

Kaltimontie 4, 80100 Joensuu • www.k-rauta.fi
p. 050 311 2020 • Avoinna: ma–pe 8-19 la 9-15

Vanha Tarina
Väylä 1
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• KLUBIRAVINTOLA •
TARINAGOLFIN KLUBIRAVINTOLA

Klubiravintola Neliapila palvelee upeissa maisemissa joka päivä kesäkauden aikana:
noutopöytä, kahvilapalvelut, á la carte ja A-anniskeluoikeudet sekä
kattavat kokous- ja juhlapalvelut terasseineen ja rantasaunoineen!

BUSINESSGOLF

VUOKRAA

PALAVERIT SAUNA!

uudistetussa hi-tech-kokoustilassa!

GRILLI-ILLAT

& A’la Carte

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ!
VARAUKSET p. 0400 353 067

Tervetuloa!
KAHVILA • LOUNASBUFFET • ÁLA CARTE • A-OIKEUDET • SAUNA • YRITYSTILAISUUDET

www.ravintolaneliapila.fi • p. 0400 353 067

URBAANIT SÄÄNTÖLEGENDAT

Urbaanit sääntölegendat
Sääntölegendat koostettu kevään tuomarikurssin sekä
vuosien varrella kuultujen kenttätarinoiden pohjalta.
1) Pelaaja on lyömässä palloa ja asettaa
mailan pallon taakse. Asettaessaan mailaa,
se osuu palloon ja putoaa tiiltä. Tästä tilanteesta moni sanoo leikitellen, että lähtee
kolmas lyönti, kun pelaaja nostaa pallon
takaisin tiille. Näinhän asia ei kuitenkaan
ole, vaan säännön 11-3 mukaan pelaaja
saa nostaa pallon rangaistuksetta takaisin
tiille ja lyödä pallon peliin.

2) Viheriöllä kaverisi pallo on kauempana
kuin sinun pallosi. Epäilet, että merkkisi on
kaverisi puttilinjalla ja päätät kysyä, että
tarvitseeko siirtää merkkiä? Tätä on tulkittu
siten, että kyseinen kysyminen tulkitaan
neuvon antamiseksi, mutta näin ei ole. Tästä ei seuraa kahden lyönnin rangaistusta.
Silloin, kun pelaaja sanoo kaverilleen, että
sinun puttilinjasi tulee kulkemaan merkkini
kohdalta, eli siirränkö merkkini kummalle
puolelle? Tällöin kyseessä on neuvon antaminen ja seuraa 2 lyönnin rangaistus.

3) Pallosi on päätynyt vesiesteen veteen ja
käytät mailasi palloa etsiessä vedestä. Tästä on liikkunut huhua, että mailaa ei saa
käyttää pallon etsimiseen vesiesteestä. Tästä joidenkin mielestä seuraa kahden lyönnin rangaistus. Tämäkään ei pidä paikkaansa, vaan edetään säännön 12-1c mukaan.
Jos pallon uskotaan olevan vesiesteen
vedessä, pelaaja saa etsiä sitä mailallaan
tai muulla tavoin ilman rangaistusta. Jos
vedessä oleva pallo tällöin vahingossa
liikkuu, siitä ei seuraa rangaistusta, pallo
vain asetetaan takaisin paikalleen, ellei
pelaaja halua jatkaa peliään vesiestesääntöjen mukaisesti (26-1). Mutta, jos pallo on
vesiesteessä, mutta ei kuitenkaan vedessä,
niin tällöin maila ei saa osua palloon. Osumasta seuraa kahden lyönnin rangaistus.
Kengän tai muun varusteen, kuin mailan,
osuminen vahingossa palloon aiheuttaa

pallon siirtämisen takaisin alkuperäiseen
paikkaan ja pallolle luodaan samanlaiset
olosuhteet missä se alun perin oli.

4) Pallosi on päätynyt pusikkoon ja aiot
lyödä sen sieltä. Moni taivuttelee oksia
taakseen tarkoituksena parantaa lyönnin
vaatimaa aluetta ja lyövät sitten siitä.
Tämä asia on joidenkin mielestä sallittua, mutta näin ei kuitenkaan ole. Tällöin
pelaaja syyllistyy sääntörikkeeseen 13-3
eli keinotekoiseen lyöntiasentoon. Tästä
seuraa pelaajalle kahden lyönnin rangaistus. Eli jos pallosi on päätynyt pusikkoon ja
aiot lyödä sen sieltä, tulee sinun pakittaa
ahteri edellä sinne ja lyödä pallo muuttamatta olosuhteita. Voit myös julistaa pallon
paikan pelaamattomaksi paikaksi. Tällöin
sovelletaan pelaamattoman paikan sääntöä (sääntö 28).

5) Olet onnistunut par 3-väylällä lyömään
pallosi avauksella reikään siten kuitenkin, että pallo ei ole mennyt kokonaan
maanpinnan alapuolelle, vaan lippu nojaa
palloon ja täten estää pallon tipahtamisen
reiän pohjalle. Tähän joku saattaa todeta,
ettei lyönti ole hole in one, vaan pallo pitää
nostaa reiän viereen ja sinun on putattava
se sisään. Oikea menettelytapa tähän on,
että suoristat lipun ja jos pallo ei vielä tipahda reiän pohjalle, niin lähde nostamaan
varovasti lippua niin viimeistäin tällöin pallo
putoaa reikään ja onneksi olkoon - olet
tehnyt holarin (sääntö 17-4).

6) Olette menossa lyömään par 3 -tiiboxiin ja kaverisi mittaa etäisyyttä lippuun
kiikareilla. Kysyt kaverilta kuinka pitkä on
matka lipulle. Kaverisi kertoo mitan sinulle.
Tähän kolmas pelikaveri toteaa, että olette
syyllistyneet neuvomiseen ja teille pitää

tulla kaksi lyöntiä rangaistusta säännön
8-1 rikkomisesta. Golfsääntöjen mukaan
”Neuvo”-määritelmässä sanotaan, että
”Neuvoksi ei katsota tietoa säännöistä,
etäisyyksistä tai yleisistä seikoista, kuten
esteiden sijainnista tai lipputangon sijainnista viheriöllä”. Joten, jos peliseurueessa
jollakin on etäisyysmittari, niin kannattaa
kysyä lipulle oleva matka, koska se helpottaa mailan valinnassa.

7) Olette pelaamassa Uuden Tarinan ensimmäistä väylää ja pelikaverisi lyö toisen
lyöntinsä, joka osuu voimalinjan harukseen
ja pomppaa väylälle. Tällöin pelikaverisi kaivaa bägistä uuden pallon, droppaa sen ja
lyö pallon 100 metriin. Et ehdi mainita pelikaverillesi, että lyöntiä ei pidä uusia, kun
pallo osui harukseen (tai sähkötolppaan).
Pelikaverisi sanoo, että aina kun pallo osuu
sähkötolppaan, sen harukseen tai johtoon,
tulee lyönti uusia. Hänen mukaansa asia
on aina ollut niin. Pelikaverisi on kuitenkin
väärässä, koska 1.5.2016 on astunut
voimaan Golfliiton uudet paikallissäännöt.
Pelikaverisi on tällöin syyllistynyt väärästä paikasta pelaamiseen ja rangaistukseksi
tulee väylän lyöntituloksen lisäksi kaksi
rangaistuslyöntiä. Jos olisit ehtinyt mainita
säännöstä, kun pelikaverisi olisi dropannut
pallon, niin tällöin pelikaverisi olisi saanut
nostaa pallon säännön 20-6 mukaisesti
ja jatkanut harukseen osuneella pallolla.
Uudistuneet Golfliiton paikallissäännöt velvoittavat uusimaan lyönnin, jos pallo
osuu sähköjohtoon. Kentillä on kuitenkin
mahdollisuus hakea laajennusta vapautussääntöön koskemaan myös haruksia ja
sähköpylväitä Suomen Golfliiton sääntö- ja
tasoitustoimikunnalta. Eli tällä hetkellä
kentällämme lyönti tulee uusia ainoastaan, kun pallo osuu sähköjohtoon.

TARINAGOLFARI 2016
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Golfin säännöt
Golfin sääntöjä uudistetaan neljän vuoden välein. Uusin painos golfin säännöistä astui voimaan vuoden 2016 alussa ja sääntömuutokset tehdään
aina neljäksi vuodeksi eteenpäin. Sääntökirjan voit ostaa golfklubiltasi
sekä useimmista golfkaupoista, ja sen voi tilata myös Golfliiton verkkokaupasta. Voit ladata säännöt myös pdf-tiedostona golf.fi-sivustolta.

Merkittävimmät sääntömuutokset 2016
Mailan ankkuroimisen kielto. Sääntö 14-1b kieltää kaikkien mailojen ankkuroinnin kehoon lyönnin aikana. Säännön myötä ns. pitkien puttereiden käyttö vähenee.
Sääntö 18-2b poistuu. Pelaajan ei enää automaattisesti katsota liikuttaneen palloa asettuessaan lyöntiasentoon, vaan tuomarit ottavat huomioon entistä useampia
seikkoja arvioidessaan kuuluuko pelaajalle antaa yhden lyönnin rangaistus. Kun
rangaistus ennen seurasi automaattisesti pallon liikuttua tähtäämisen jälkeen, annetaan rangaistus enää silloin, kun pallon katsotaan liikkuneen pelaajan takia.
Muutos sääntöön 6-6b. Pelaajaa ei enää diskata suoraan, jos hän palauttaa tuloskortin, jossa on todellista alhaisempi lyöntimäärä. Jos kilpailun tuomaristo katsoo pelaajan rikkoneen sääntöä epähuomiossa, hänelle voidaan diskaamisen sijaan
määrätä kahden lyönnin rangaistus. Jos sääntörikkomuksen katsotaan olleen tahallinen, on seurauksena edelleen diskaus.
Muutos sääntöön 14-3. Jos pelaaja käyttää kiellettyä apuvälinettä tai laitetta kilpailukierroksella, saa hän siitä kahden lyönnin rangaistuksen. Toisesta rikkomuksesta on seurauksena diskaus, joka tähän asti on seurannut suoraan ensimmäisestä
rikkomuksesta.
Sääntö 3-1b. Amatööristatuksella kilpailevat pelaajat voivat ottaa vastaan palkintorahaa, jos he lahjoittavat sen hyväntekeväisyyteen. Ehtona kuitenkin on, että
lahjoituksen kohde on määritelty etukäteen ja se on kyseisen maan ylimmän päättävän elimen (Suomessa Suomen Golfliiton) hyväksymä.
Pelaaja voi saada takaisin amatööristatuksen kuuden ammattilaisvuoden jälkeen
(aikaisemmin viisi vuotta). Pelaajalle asetetaan edelleen vuoden karenssiaika.

Säännöt lyhyesti
Golfissa peli käynnistyy avauslyöntipaikalta, tiiltä. Seuraavilla lyönneillä palloa pelataan väylältä tai karheikosta viheriölle, jossa on reikä. Pelin tarkoituksena on pelata pallo reikään mahdollisimman vähillä lyönneillä. Täyteen pelikierrokseen sisältyy 18 reikää.
Golfissa on kaksi toisistaan poikkeavaa pelimuotoa. Reikäpelissä pelataan reiän
voitosta. Lyöntipelissä voittaja on se, joka pelaa pelikierroksen vähimmillä lyönneillä.
Golfin kolme kantavaa periaatetta ovat:
• Pelaa kenttä sellaisena, kuin se on.
• Pelaa pallo sijaintipaikaltaan.
• Jos ei kyetä pelaamaan kummankaan periaatteen mukaisesti, niin sitten palloa
pelataan sääntöjen mukaisesti.
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Pelaajan on tunnettava säännöt kyetäkseen pelaamaan sääntöjen mukaisesti.
Ohessa on sääntöjen yksinkertaistettu
yhteenveto.

Yleistä
Ennen pelikierroksen aloittamista:
• Perehdy paikallissääntöihin.
• Merkitse pelipallosi tunnistamista
varten. Moni pelaa saman merkkisellä
ja -numeroisella pallolla.
• Laske mailojesi lukumäärä. Pelaajalla
voi olla pelikierroksella korkeintaan
14 mailaa.
• Pelin aikana älä kysy neuvoa, lukuun
ottamatta joukkueesi jäseneltä tai
mailapojaltasi. Älä neuvo toisia
pelaajia lukuun ottamatta joukkueesi
jäseniä.
Pelatessasi reikää, et voi lyödä harjoituslyöntiä pallolla.

Aloituslyönti
Pallo on pelattava tiimerkkien sisäpuolelta. Tiiauspaikka jatkuu kaksi mailanmittaa tiimerkkien etureunasta taaksepäin.
• Pelaaminen tiiauspaikan ulkopuolelta:
reikäpelissä ei seuraa rangaistusta,
mutta vastustaja voi vaatia lyönnin
uusimisen. Lyöntipelissä pelaaja saa
kahden lyönnin rangaistuksen ja pallo
on pelattava tiiauspaikalta.

Pallon pelaaminen
Pelaa pallo sijaintipaikaltaan. Älä paranna pallon asemaa, lyönnin vaatimaa aluetta tai pelilinjaa. Pelaaja ei saa
liikuttaa, taivuttaa tai katkaista mitään
kasvavaa tai kiinteää. Pelaaja saa asettaa
jalkansa tukevasti asettuessaan lyöntiasentoon. Lyöntiasentoa ei saa keinotekoisesti parantaa. Ruohoa tai maata ei
saa painaa alaspäin tai tasoittaa.
Pallon ollessa esteessä pelaaja ei saa
koskettaa esteen maapohjaa tai vesiesteen vettä ennen kuin hän lyö palloa.
Palloa on lyötävä kunnolla. Palloa ei
saa työntää, kauhoa tai laahata.
Väärää palloa pelattaessa pelaaja menettää reikäpelissä reiän ja lyöntipelissä saa kahden lyönnin rangaistuksen.
TARINAGOLFARI 2016
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Lyöntipelissä on pelaajan tämän jälkeen pelattava alkuperäistä palloa.

Viheriöllä
Pelaaja voi korjata viheriöllä pallon
alastulojäljet ja vanhan reiän kohdan
puttilinjaltaan. Muita viheriön vauriota
ja piikinjälkiä ei voi korjata.
Viheriöllä pelaaja voi merkitä pallon
paikan, nostaa pallon ja puhdistaa sen.
Pallo on asetettava tarkasti alkuperäiseen paikkaansa.
Viheriön pintaa ei voi testata raaputtamalla sen pintaa tai vierittämällä palloa siinä.
Kun pallo on viheriöllä ja se osuu
putattaessa lipputankoon, siitä seuraa
reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.

Pysähtynyttä palloa liikutetaan
Jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa tai
mailapoikansa liikuttaa pelaajan palloa, kun säännöt eivät sitä nimenomaan
salli, seuraa lyönnin rangaistus ja pallo
on asetettava paikalleen. Samoin pelaaja saa lyönnin rangaistuksen, jos pallo
liikkuu lyöntiasennon ottamisen jälkeen. Pallo on asetettava takaisin paikalleen.
Rangaistusta ei seuraa, jos palloa liikuttaa joku muu tai toinen pallo. Pallo
asetetaan takaisin paikalleen.

Liikkuvan pallon suuntaa
muutetaan tai pallo pysäytetään
Jos pelaaja, joukkuetoveri tai mailapoika pysäyttää pallon tai muuttaa sen
suuntaa tai pallo osuu näihin, seuraa
reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä yhden lyönnin rangaistus. Pallo
pelataan siitä, mihin se jäi.
Kun reikäpelissä pallon pysäyttää,
sen suuntaa muuttaa tai pallo osuu vastustajaan tai hänen mailapoikaansa, pelaaja voi uusia lyönnin tai pelata pallon
siitä mihin se jäi. Muutoin pallon osuessa muihin henkilöihin reikäpelissä,
pallo pelataan siitä mihin se jäi ilman
rangaistusta.
Lyöntipelissä pallo pelataan paikaltaan ilman rangaistusta. Jos pallo on
pelattu viheriöltä ja se osuu johonkin
henkilöön, on lyönti uusittava.
Jos lyödyn pallon suuntaa muuttaa
24

TARINAGOLFARI 2016

tai sen pysäyttää toinen paikallaan oleva pallo, ei rangaistusta seuraa ja pallo
pelataan siitä mihin se jäi. Lyöntipelissä viheriöltä lyödyn pallon osuessa toiseen palloon, viheriöllä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.

mästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää.
Pelilinjalla olevasta haitasta ei voi rangaistuksetta vapautua. Viheriöllä puttilinjalla olevasta kiinteästä haitasta voi
rangaistuksetta vapautua.

Nostaminen, pudottaminen ja
asettaminen

Tilapäinen vesi, kunnostettava alue
jne.

Nostettaessa palloa on sen paikka merkittävä, jos se asetetaan takaisin paikalleen. Jos pallo on pudotettava tai
asetettava johonkin muuhun paikkaan
(esimerkiksi vapauduttaessa kunnostettavalta alueelta) suositellaan pallon alkuperäinen paikka merkittäväksi.
Pudottaminen: Pudota pallo suorana
seisten ja suoran käsivarren päästä olkapään korkeudelta. Jos pudotettu pallo osuu pelaajaan, joukkuetoveriin tai
mailapoikaan, on pudotus uusittava.
Kahdeksassa eri tapauksessa pudottaminen on uusittava – katso sääntö
20-2c.

Jos pallo on tilapäisessä vedessä, kunnostettavalla alueella, maatakaivavan
eläimen kolossa (esim. myyrän kolo),
pallon voi pudottaa rangaistuksetta
mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan olosuhteiden
vaikutuksesta ja joka ei ole lähempänä
reikää.

Peliä haittaava tai auttava pallo
Voit nostaa pallosi, jos katsot sen auttavan toista pelaajaa.
Voit vaatia minkä tahansa pallon
nostettavaksi, jos katsot sen haittaavan
sinun peliäsi tai auttavan muita pelaajia.

Irrallinen luonnonhaitta
Irrallisen luonnonhaitan voi poistaa.
Jos kosketat irrallista luonnonhaittaa
ja pallosi liikkuu, saat lyönnin rangaistuksen ja pallo on asetettava takaisin paikalleen. Jos pallosi ja irrallinen
haittatekijä ovat esteessä, et voi poistaa irrallista haittatekijää. Viheriöllä ei
rangaistusta seuraa, jos pallosi liikkuu
poistaessasi irrallista haittatekijää.

Haitta
Tarkista aina kentän paikallissäänöistä,
onko niissä kiinteistä haitoista eri mainintaa (tiet, polut jne.).
Liikuteltavat haitat (haravat, tölkit
jne.) voi poistaa koko kentän alueella.
Jos pallo liikkuu, se siirretään rangaistuksetta takaisin paikalleen.
Jos kiinteä haitta (esim. kastelulaitteen kansi) häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen lyöntiään, pallon voi
pudottaa mailan mitan päähän lähim-

Vesiesteet
Tarkista aina kentän paikallissäännöistä, onko niissä erityisiä määräyksiä vesiesteistä.
Pallo vesiesteessä (keltaiset paalut):
Pallo pelataan paikaltaan ilman rangaistusta. Yhden lyönnin rangaistuksin
voidaan:
a) pudottaa pallo mihin tahansa lipun linjassa taaksepäin kohdasta, jossa
pallo leikkasi vesiesteen rajan
b) pelata pallo kohdasta, josta löit
pallon vesiesteeseen
Pallo sivuvesiesteessä (punaiset paalut): Käytössäsi on kaikki äskeisen vesiesteen vapautumisvaihtoehdot. Lisäksi voit pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan etäisyydelle:
a) kohdasta, josta pallo meni sivu
vesiesteeseen
b) kohdasta, joka on yhtä kaukana
reiästä vesiesteen vastakkaisella puolella.

Pallo kadonnut tai ulkona
Tarkista aina kentän paikallissäännöistä, onko niissä erityisiä määräyksiä
kentän rajoista.
Jos pallosi on kadonnut vesiesteen
ulkopuolelle tai ulos, on uusi pallo pelattava yhden lyönnin rangaistuksella
edellisen lyönnin paikalta (matkan ja
lyönnin menetys). Pallo on kadonnut,
jos sitä ei kyetä löytämään tai tunnistamaan viiden minuutin kuluessa.
Jos epäilet, että pallo on kadonnut
vesiesteen ulkopuolelle tai ulos, voit
pelata varapallon. Sinun pitää ilmoittaa
selkeästi pelaavasi varapallon. Varapal-
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lo on pelattava ennen kuin lähdet etsimään alkuperäistä palloa. Jos alkuperäinen pallosi on kadonnut tai on ulkona, sinun on jatkettava varapallolla yhden lyönnin rangaistuksin. Jos alkuperäinen pallo löytyy eikä ole ulkona, on
peliä jatkettava alkuperäisellä pallolla ja
varapallo on hylättävä.

Pallo pelaamattomassa paikassa
Lukuun ottamatta vesiestettä, voit julistaa pallosi olevan pelaamattomassa paikassa (sinulla on yksinomainen ratkaisuvalta asiassa). Yhden lyönnin rangaistuksin voit:
a) pudottaa pallon enintään kahden
mailanmitan päähän pallon sijaintikohdasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.
b) pudottaa pallon sijaintikohtansa
taakse miten kauas tahansa pitäen pallon sijaintikohtaa suoraan pudotuskohdan ja reiän välissä.
c) pelata pallon edellisen lyönnin paikalta.
Hiekkaesteessä pallo on pudotettava
a ja b-kohdissa bunkkeriin.

Yhteenveto
Reikäpelissä voi hävitä ja lyöntipelissä tuhota hyvän tuloksen, jos ei tunne
sääntöjä tai osaa soveltaa niitä oikein.
Tämän sääntölyhennelmän hallinta
saattaa auttaa ongelmatilanteissa. Kiistanalaisissa tilanteissa on käytettävä uusinta Golfin säännöt -kirjan laitosta.
Lähde: Golfliiton tiedote, golf.fi-sivusto

Kaikkia Suomen golfkenttiä koskevat paikallissäännöt poistettu
Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta on tehnyt päätöksen poistaa
käytöstä kaikkia Suomen golfkenttiä koskeneet paikallissäännöt. Nämä neljä automaattisesti voimassa ollutta paikallissääntöähän ovat: Irtokivet hiekkaesteissä, mittamerkit kentällä, sähköjohtoihin osuneet lyönnit sekä kiinteät haitat viheriön läheisyydessä. Kyseiset paikallissäännöt eivät ole enää automaattisesti voimassa Suomessa 30.4.2016 alkaen, ellei kenttä niitä sisällytä omiin paikallissääntöihin.
Näiden kaikkia Suomen golfkenttiä koskevien paikallissääntöjen poistamisen
syynä olivat tarpeettomuus sekä heikko tiedottaminen pelaajille näistä ”yleisistä”
paikallissäännöistä. Suurella osalla kentistä on ajan myötä saatu siirrettyä sähköjohdot pois pelilinjoilta haittaamasta pelaamista. Myös useiden kenttien hiekkaesteiden hiekan laatu on nykyään täysin kivetöntä ja tuo paikallissääntö siksi on
usein tarpeeton. Samoin erilaisilla mittamerkeillä (100 m, 150 m jne.) on omat
maahan asennetut jalustansa, jolloin ne on helppo ottaa pois ja laittaa takaisin paikoilleen. Tällaisten merkkien kiinteäksi haitaksi määrittäminen johtaa vain turhiin
rangaistuslyönteihin, kun pelaaja siirtää helposti liikuteltavaa mittamerkkiä, jota
ei paikallissäännön nojalla saisi siirtää. Tarpeettomuuden lisäksi pelaajien on ollut
vaikea tietää tai löytää näitä paikallissääntöjä, koska niitä useasti ei ole kirjattuna
paikallissääntöihin tai niistä ei ole ollut mitään mainintaa missään. Vastaavasti joillakin kentillä on omissa paikallissäännöissä kyllä lueteltu nuo neljä paikallissääntöä ja todettu niiden olevan voimassa, mutta sen enempää niiden sisällöstä ei ole
mainittu.
Niinpä erityisesti lajin pariin tulevilla on ollut vaikea omaksua näitä kaikkien
kenttien paikallissääntöjä. Jatkossa jokaisen golfkentän vastuulla on itse laatia omat
paikallissäännöt, joihin voi sisällyttää vaikka kaikki nuo aiemmin voimassa olleet
paikallissäännöt, jos golfkenttä kokee sen tarpeelliseksi. Kuitenkin jatkossa paikallissääntö, joka velvoittaa uusimaan lyönnin, kun pallo osuu ilmassa kulkevaan sähköjohtoon, sähkötolppaan tai sähkötolpan tukivaijeriin, sallii pelaajan uusia lyöntinsä rangaistuksetta ainoastaan silloin, kun pallo osuu sähköjohtoon.
Jos tämä paikallissääntö halutaan laajentaa koskemaan myös pallon osumista sähkötolppaan tai harusvaijeriin, on kentän anottava lupa tällaisen paikallissäännön käyttöön Suomen Golfliiiton sääntö- ja tasoitustoimikunnalta. Golfliiton
kilpailujen paikallissääntöihin (SGL Hard Card) tullaan ottamaan mukaan kaksi
edellä mainituista paikallissäännöistä (Irtokivet hiekkaesteissä ja Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä) ja ne ovat voimassa Golfliiton kilpailuissa riippumatta siitä
millaiset paikallissäännöt kentällä normaalisti on.
Tarkasta siis oman kenttäsi muuttuneet paikallissäännöt nettisivuilta www.tarinagolf.fi/kentät/paikallissäännöt/

• KLUBIRAVINTOLA •
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”40 kg ylipainoa
tippui golfkentille”
Olen Jyrki, 41-vuotias perheenisä Siilinjärveltä. Perheeseeni kuuluvat vaimoni
Virpi sekä pojat Joni 16-v. ja J esse 13-v.
Olemme olleet vaimoni kanssa yrittäjinä
12 vuotta ja pidämme K-Supermarket
Herkkupataa Siilinjärven keskustassa.
Kaupan alalla olen ollut yhteensä jo lähes 30 vuotta.
Painoni alkoi hiljalleen nousta armeijan jälkeen ja enimmillään painoa oli
138 kg vuonna 2012. Kävin sinä vuonna normaalissa työterveystarkastuksessa, jossa todettiin korkea kolesteroli ja
lisäksi rytmihäiriöt. Lääkäristä lähdettyäni päätin aloittaa uuden ruokavalion ilman lääkitystä.
Olen harrastanut kuntosalilla käyntiä
reilut 20 vuotta, mutta pelkkä kuntosali
ei saanut pidettyä painoani kurissa. Ruokavaliooni kuului silloin mm. paljon rasvaa, sokeria, hiilihydraatteja ja suolaa.
Elämäntapamuutoksen aikoihin aloitin golfharrastuksen. Aluksi perheestämme golfia harrastivat vain vaimoni ja
poikani. Olin itse aina ollut vauhtilajien
ystävä enkä siksi ollut kiinnostunut golfista. Sain kuitenkin vuosihääpäivälahjaksi vaimoltani greencard-lahjakortin,
taka-ajatuksena se, että pojalla ja isällä
olisi yhteinen harrastus. Kaveripiirissänikin oli paljon golfareita, joten äkkiä sain
”juonesta” kiinni ja innostukseni kasvoi.
Ensimmäisenä golfpelivuotenani painoa
tippui yli 20 kiloa, olo keveni ja pelikin
alkoi sujua paremmin kuin aloittaessani.
Painonpudotukseen tuli takapakkia
pari vuotta sitten, kun minulla todettiin
kilpirauhasen vajaatoiminta, joka aiheuttaa aineenvaihdunnan hidastumista. Tuo
vaiva saatiin onneksi nopeasti kuriin ja
paino alkoi taas tippua nykyisiin lukemiin eli alle sadan kilon. Nyt paino on
pysynyt kurissa hyvän ruokavalion sekä
golfin avulla. Tärkeintä on siis ollut syö26
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dä säännöllisesti noin kolmen tunnin välein
ja pelata golfia :)
Golfkierroksella mukanani on mm. hedelmiä, raejuustoa ja reilusti vettä. Muuten
normaali ruokavalioni sisältää nykyään riisiä, kanaa/kalaa, kasviksia, rahkaa, marjoja
ja kolme litraa vettä päivässä.
Vuodessa tulee pelattua n. 30 kierrosta.
Asumme lähellä golfkenttää, joten suosin
puolikkaita kierroksia ajan puutteen vuoksi.
Käymme vaimoni kanssa muutamia kierroksia kesässä yhdessä pelaamassa. Vanhempi poikani treenaa juniorikilparyhmissä sekä kilpailee Aluetourilla ja päihittää
minut mennen tullen pelissä.
Golfilla on ollut hyviä terveysvaikutuksia
ja se on ollut hyvänä tukena painonpudotuksessa. Kierroksella kaloreita palaa 1500–
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2000 ja kävelyäkin tulee huomaamatta noin 10 km/kierros. Golf on ollut
hyvää vastapainoa kiireiselle ja hektiselle yrittäjän arjelle. Golf rauhoittaa
arjen kiireet ja saa aikaan hyvän fiiliksen, vaikka peli ei aina kulkisikaan.
Pelaan golfia hyvän fiiliksen vuoksi,
en niinkään tuloshakuisesti, tasoitukseni on tällä hetkellä 21.
Suosittelen kaikkia golfin pariin;
golf on mielenkiintoinen ja haastava peli. Itselläni on tavoitteena pelata
onnistuneen elämäntapamuutoksen
takia vielä 40 vuoden päästä.
”Bogi on mun baari, hymyillään
kun tavataan”
Jyrki

HERKKUPATA GOLF OPEN

20.8.2016 TarinaGolf, Vanha Tarina

Palvelemme ma-la 6:30-21:00, su 9:00-21:00
Sorakuja 4, Siilinjärvi, puh. 020 720 9740 - www.herkkupata.fi

Kuopion

Työterveys ry
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Cat Ba, Vietnam
Olen Jukka Koivisto, kesäajan työmyyrä ja osa-aikainen reppureissaaja.
Kolmetoista vuotta sitten perhetuttava vei minut rangelle tutustumaan
golfin ihmeelliseen maailmaan ja jäin saman tien koukkuun. Ensimmäiset
vuodet pelasin Puijolla. Jalkapalloharrastuksen jäädessä taka-alalle, siirryin
kokopäiväsesti golfin pariin Tarinaan. Kisojakin tuli junnuna pelattua kolmen vuoden ajan vaihtelevalla menestyksellä.
Viimeiset viisi kesää olen ollut töissä Partasen Peten golfshopissa sekä
Eskolan Jannen apuna golfopetuksessa. Työnkuvaani kuuluu tutustumisja koululaisryhmien vetäminen.
Seitsemän kuukautta vuodestani kuluu maailmaa kiertäen. Uusien paikkojen näkeminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen ovat golfin ohella
itselleni rakkaimpia asioita. Tämäkin teksti syntyi Guatemalan kauniissa
merimaisemissa allekirjoittaneen makoillessa riippumatossa hennon merituulen syleilyssä.
Moni kysyy minulta, kuinka tällainen elämäntyyli on mahdollinen. Joka
kesä minulla on 3-4 työpaikkaa; golfkentän ulkopuolella teen töitä hotelli- ja ravintola-alalla. Olen tehnyt töitä 14-vuotiaasta lähtien ja säästämisen jalo taito on opittu kotoa jo nuorena. Viime kuussa tuli myös täyteen
seitsemäs vuosi ilman alkoholia. Myöskään tupakkaa tai muita päihteitä en
kuluta lainkaan.
Reissuillani en suinkaan yövy hotelleissa, vaan yöpyminen tapahtuu
yleensä 6-12 hengen hostellihuoneissa. Maasta toiseen siirtyessä jopa vuorokauden kestävät bussimatkat ovat tulleet tutuiksi. Jotta rahaa ei kuluisi
paljon, täytän mahani katukeittiöiden luomuksilla.
Reissatessa olen oppinut, että raha ja maallisen omaisuuden haaliminen
ei loppupeleissä tee ihmistä onnelliseksi. Sen sijaan myönteinen elämänasenne ja hyvät ihmissuhteet ovat avain onneen. Reissaamisen ansiosta
minulla on kavereita jokaisessa maanosassa. Tyttöystävänikin tapasin reissuillani toisella puolella maapalloa ja yhteisiä vuosia on nyt takana jo kolme. Vierailuja eri valtioissa on kertynyt jo huomattava määrä; pelkästään
tämän reissun aikana on tullut tutustuttua 19 eri maahan. Tavoitteenani
on jatkaa uusien maiden valloittamista tulevinakin talvina. Tällainen elämäntyyli ei sovi kaikille, mutta itse en voisi olla onnellisempi enkä halua
muuttaa mitään. Tulevaisuutta en paljon mieti. Elän hetkessä ja nautin jokaisesta päivästä.
Hyvää kesää ja Tarinassa törmäillään!
28
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Viñales, Kuuba

Dubrovnik, Kroatia

Kotor, Montenegro

Meteora, Kreikka

Koko
perheen
kylpylä!

• 32° lämmintä
• 10 erilaista allasta
• Aaltoallas
• 90m liukumäki
• Kuntosalit
• Keilahalli
• Solarium
• Ravintola

Kuiluntie 2, SIILINJÄRVI,
Puh. (017) 462 1200

42 km Tahkolta • 23 km Kuopiosta

Aukioloajat: www.fontanella.fi

NAISTOIMINTA

SatunNaisen golfarin
golfkaudella 2015 tapahtunutta

S

atunNainen golfari valmistautui golf-kesään innokkaasti käymällä viikoittain TalviTarinassa
hiomassa lähipeliään samalla, kun lapsi osallistui junnutreeneihin. Hiottavaa totisesti löytyikin, milloin pitchi
oli hukassa ja kun siitä luuli saaneensa
jonkinlaisen otteen, katosi putti tai vastaavasti toisin päin. On se golf kummallinen laji, miksei kaikki voisi toimia
ajatuksen voimalla, kun vähän mailaa
heilauttaa ? Pro-Jannenkin heilautukset näyttävät niin helpoilta, luulisi, että
minäkin osaisin. Monta hyvää puttikisaa tuli otettua toisen golfarin kanssa,
lyötiin milloin ylä- ja alamäkeen. Tästähän saattaisi jopa olla hyötyä kesällä
kentällä!
Kesän koittaessa ja kenttään tutustuttua SatunNainen golfari osallistui jo
perinteisesti Naiskavereineen juhannuksen etukäteishuipennukseen Midnight Openiin. Jossain vaiheessa (nais)
golfarinuraa tämä oli ainoa keino mahduttaa tietyt kolme pelaajaa samaan
lähtöön, nyt sentään tasoituksista on
jo ilmat pois ja mahdutaan muutenkin. Midnight on kerrassaan mahtava tapahtuma, jossa tällä kertaa meillä
oli täysnaislähtö eli siis huippuseuraa!
Ei turhaa nipotusta tai kiristelyä, paitsi ehkä pientä orastusta oli havaittavissa siinä vaiheessa, kun lähdöstä oli
kulunut jo 8 tuntia, aamu alkoi valjeta
ja vieläkin oltiin väylällä (ei tosin johtunut meidän lähdön pelivauhdista).
Siitäkin selvittiin yhtä kokemusta rikkaampana ja sateen kastelemilla varusteilla ja todettiinpa taas, että ensi vuonna uudestaan. Toivottavasti silloin ei
sada vettä. Koko aikaa.
SatunNaisen golfarin lapsi päätti omapäisesti osallistua Tarinassa järjestettyyn Tsemppi-tourin E9-kisaan.
30
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Tsemppi on matalan kynnyksen kisajärjestelmä, jossa Easy-sarjalaiset voivat valita pelattavakseen joko 9 tai 18
reikää ja saavat ryhmänsä mukaan vielä
tutorin, joka tarvittaessa auttaa, jos ja
kun säännöt eivät vielä ole ihan tutut.
Erittäin hyvä tapa siis aloittaa kisaaminen ja jos intoa löytyy, jatkaa kilpapolkua eteenpäin. Lapsi, lieneekö isänsä perua, on osoittautunut sen verran
kilpailuhenkiseksi, että yllätti ainakin
SatunNaisen golfarin sijoittumalla pokaaleille. Mahtavaa, lapsi ! Ja voi sitä
innostuksen purkausta, mitä onnistumisesta seurasi. Treenejä, kierrettyjä
reikiä, yhdessä kentällä vietettyjä iltoja.
Ja myönnettävä oli, että SatunNainen
golfarikin nautti näistä hetkistä ihan
täysin siemauksin.
Oli siis SatunNaisen golfarinkin aika
ottaa härkää sarvista ja osallistua yksilökisaan, ihan omana naisenaan ilman

tiimin tukea. Sattuipa kesän komein
pelikeli, mahtavaa peliseuraa kahdesta
nuoresta miehestä ja muutenkin vireä
mieli. Peli kulki kesän yleistasoon nähden ihan mukiin(kuppiin)menevästi,
Vanha Tarina tosin osoitti paremmuuttaan perinteisesti par 5 -väylillä. Avaus
metsään / outiin, muutamalla välilyönnillä takaisin peliin, sutimista greenillä. Tulokseksi molemmille 9. Eipä siinä
sitten, tätähän tämä. Bermudassa löytyi
jostain huippuvire, bogey, par, bogey.
Hikisesti bufferiin pelattu, mutta loistomieli. Palkintojenjaossa iski pommi,
voitto ! Näitkös lapsi, äitikin osaa !
Loppukesällä SatunNainen golfari
sai peliaikaa sunnuntain aamuvuoroissa huikeissa maisemissa ja tunnelmissa
sekä tietenkin huippuseurassa. Aina ei
tarvitse olla Espanja-kelit ja aurinkorasvan tuoksu sieraimissa – vaikka sekin on kyllä erittäin mukavaa. Aamu-
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kasteisilla greeneillä on hieno huomata,
että kukaan muu ei ollut vielä älynnyt
(vai ehtinyt ?) putata juuri siitä suunnasta kuin itse. Bravely go where no
golfer has gone before !
Golf-kesästä 2016 SatunNainen golfari odottaa montakin asiaa: aurinkoa,
lämpöä, loistokuntoisia kenttiä, hyvää
peliseuraa, loistavia lyöntejä, mahtavia
kokonaisonnistumisia, holaria…. Koska pessimisti ei pety, ainakin seuraavat
tavoitteet olisi oikeasti tarkoitus saavuttaa: 1) Osallistua naisten harkkoihin. Muiden (nais)golfareiden seurassa
voi vertailla kokemuksia (ei osaamista)
ja saada hyviä vinkkejä ja mahdollises-

ti uusia tuttavuuksia tuleville kierroksille. 2) Osallistua Savonmuan Hilimaan.
Kuulemma erittäin hyvätunnelmainen
kisa, jossa loistopalkintoja. Ja ihan kotinurkillakin ja kalenterissakin taitaa olla
kisan mentävä kolo! 3) Osallistua Midnight Openiin. GolfSisters, here we
go again! 4) Mukavia kierroksia lapsen
kanssa. Pari kärrynpyörää väyliä pitkin
(lapsi), väyläkiskalta höyrymakkaraa
ja jäätelöä (lapsi), onnistuneita lyöntejä (molemmat), naurua - myös epäonnistumisen jälkeen (molemmat) ja sitä
yhteistä laatuaikaa. Kaikki muu olisikin
sitten plussaa. Kentillä tavataan, golfarit!

Mitä naistoimikunnassa
tapahtuu vuoden aikana?
HELMIKUUSSA tarinalaisille naisille järjestettiin Talvitarina
tutuksi -iltapäivä, jossa naistoimikunnan esittäytymisen lisäksi
Pro Janne Eskola kertoi omien palvelujensa lisäksi Talvitarinan
harjoitusmahdollisuuksista.

NAISTEN GOLFKAUSI 2016 AVATTIIN 25.4., jolloin liittotuomari
Jarmo Siekkinen piti naisille sääntökertauksen.

TOUKOKUUSSA alkoivat jälleen naisten harkat Pro Janne Eskolan opastuksella ja niiden jälkeen pidettiin uutuutena ns. jälkipelit, joissa naisilla oli mahdollisuus jäädä klubille seurustelemaan
ja tutustumaan toisiinsa.

KESÄKUUSSA kansallisen Golfviikon aikaan Tarinassa vietettiin
Naisten Viikkoa. Naisten Viikko huipentui Naisten sunnuntaina
12.6. pelattuun Savonmuan Hilima with Daily Sports –Openiin.
Palkintoja oli kaikille osanottajille, jos ei pelaten, niin sitten
arpoen. Kisa pelattiin historiallisesti yhteislähtönä ja osallistujia
oli myös ennätysmäärä!

HEINÄKUUSSA naisille oli luvassa mm. kahdet naisten harkat
ja jälkipelit sekä niiden lisäksi kahden kierroksen pelipäivä,
jolloin pelattiin kumpikin kenttä nauttien lounasta Klubiravintola
Neliapilassa niiden välissä. Perinteisellä ”akkainviikolla” pelaamme 22.7. hauskan ja leikkimielisen naisten parikisan, SikSak
Narusäpinän.

ELOKUUN 5.-7. PÄIVÄ ovat seuranmestaruuskilpailut, johon
toivomme runsasta naisten osanottoa. Vaikka mestaruus ratkotaankin ilman tasoituksia, niin tätäkään ei tarvitse ottaa niin
tosissaan. Näissäkin peleissä on luvassa hyvää seuraa ja mukaa
yhdessä oloa…ja ehkä siinä sivussa vähän kilpailuakin.

SYYSKUUSSA, kauden lopussa, järjestämme naisten pelimatkan
erikseen ilmoitettavallle lähikentälle.

KOKO KESÄN AJAN on mahdollisuus pelata Ladyliigaa: osakilpailuja on yhteensä 6, joista puolet viikkokisoja ja puolet
kalenterikisoja. Ladyliiga on jo useampana vuonna pelattu,
tarinalaisten naisten oma, koko kesän kestävä sarja kilpailuja.
Toimikunta laskee pisteet kustakin osakilpailusta, joista kolmen
parhaan tulos jää voimaan. Eli voit osallistua vaikka kaikkiin
kuuteen tai vain kolmeen osakilpailuun. Parhaiten kesän aikana
pisteitä kerännyt ladyliigalainen tullaan palkitsemaan kauden
päättäjäisissä Kaupunginteatterilla.

KAUDEN LOPUTTUA lepäämme ja huilaamme, niin pelaamisen
kuin toimikuntatyönkin suhteen, kunnes taas uuden vuoden
koittaessa alamme suunnitella jo seuraavaa golfkautta!
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Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
toimii ympäri vuoden

K

ilpailu- ja tasoitustoimikunnan tehtäväkenttä on laaja ja moniulotteinen. Seuramme omien kisojen lisäksi
kilpailukalenteri ja tasoitusten ylläpito vaativat aktiivista yhteistyötä niin Golfliiton, muiden seurojen sekä muidenkin tahojen kanssa ympäri vuoden.
Toimikunta kokoontuu vuosittain 4–7 kertaa. Talvi on
toiminnan kannalta työntäyteistä aikaa, koska silloin laaditaan mm. seuraavan kauden kilpailukalenteri; seuramme
järjestää vuosittain noin 80 kilpailua. Neuvotteluja käydään
useiden tahojen kanssa, jotta löytäisimme yhteistyökumppanit kilpailuihin. Kalenteria sovitellaan yhteen toiminnanjohtajan ja toimiston kanssa, niin että saamme kaikki
avoimet, seuran- ja yrityskilpailut loksahtamaan paikoilleen.
Kilpailukalenterin pitää pääosiltaan olla valmis maaliskuun
loppuun mennessä, jotta kalenterin sisältö saadaan ajoissa
toimitettua Suomen Golfliiton valtakunnalliseen kilpailukalenteriin.
Ennen kauden alkua päätetään myös budjetista ja kilpailumaksuista, laaditaan kilpailuohje, kilpailumääräykset ja
tarkistetaan paikallissäännöt (tänä vuonna erityisen tarkasti,
kun valtakunnallisesti voimassa olleet paikallissäännöt jäivät
pois). Toimikunta asettaa kaikille avoimille kilpailuille kilpailunjohtajan. Toimikunta järjestää myös tuomarikoulutusta. Tarinan yhteisön kilpailuissa toimivat kilpailunjohtajina tuomarikortin suorittaneet, koulutetut tuomarit, noin 25
henkilöä vuosittain.
Valmisteleva työ kauden kilpailujen onnistumiseksi tehdään siis pääasiassa talvella.

Kilpailutoiminta on osa seuran varainhankintaa
Seuratoiminnan kannalta kilpailutoiminnan tuotot ovat
erittäin tärkeitä, koska ne muodostavat merkittävän osa
seuran tuotoista. Siksi on tärkeää, että onnistumme järjestämään haluttuja ja mielenkiintoisia kilpailuja. Toimikunta
esittää kiitoksen kaikille vapaaehtoisille toimintaan osallistuville, kuten kilpailunjohtajille, jotka osaltaan auttavat meitä rakentamaan onnistuneita kilpailuja.
Seuramme uuden strategian mukaan pyrimme tulevaisuudessa järjestämään enemmän ”ei niin vakavia” kilpailuja,
joissa pelataan pareina. Tarkoituksenamme olisi saada mukaan myös niitä pelaajia, jotka eivät vielä ole kilpailemista
kokeilleet, mutta jotka saisivat näin kipinän kilpailemisen
kiehtovaan maailmaan.
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Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Seppo Kantosalo, puheenjohtaja, 050 432 3875
Sinikka Miettinen, varapuheenjohtaja, 050 492 2138
Merja Pentikäinen 044 037 1603
Esko Koistinen 044 588 7891
Harri Turunen 044 988 9270
Otapa meitä hihasta kiinni kilpailuihin tai tasoituksiin liittyvissä asioissa!

Muutamia muutoksia kilpailutasoituskäytäntöihin:
Useimpien kilpailujen kilpailusarjojen tasoitusrajoja on
muutettu seuraavasti: Miehet 0-18,0 Lp Hcp, kun se aikaisemmin oli 0-13 Hcp. Tällä muutoksella lyöntipelisarjaan
saadaan lisää osallistujia.
Tasoituskortin voi halutessaan jättää, vaikka ei olisi etukäteen siitä ilmoittanut ”cädärille” tai Nexgolfiin. Kortti pitää kuitenkin jättää allekirjoitettuna caddiemasterille tai
toimiston seinässä olevaan postilaatikkoon (ei voi tehdä jälkikäteen NexGolfissa).

HCP-indeksi
Tuloskortissa oleva indeksiluku ilmaisee sen reikien järjestyksen, jolla pelaaja saa tai joutuu antamaan tasoituslyöntejä. Jokaisella seuralla on oltava oma HCP-indeksi (Sääntö 33-4). Uudet HCP-indeksit määritetään viiden vuoden
välein.
Kentillemme on määritelty uudet HCP-indeksit nyt
erikseen myös reikäpeliä varten ja niille on oma sarakkeensa tuloskortissa.

Kilpailu- tasoitustoimikunta toivoo runsasta
osanottoa kilpailuihin ja oikein mukavaa
kilpailukautta! Tarinassa tavataan!

PIENI GOLF-SANASTO

PIENI GOLF-SANASTO
”ANNETTU” – Annettu on annettu, mutta se on
silti aina yhden lyönnin arvoinen. Vastustajasi
siis uskoo, että pystyt saamaan lyöntisi sisään ja
tällöin ”antaa” lyhyen puttisi. Käytetään reikäpeleissä tai harjoituskierroksilla.

lyövän on huudettava FORE, jos on vaarana että
oma pallo mahdollisesti osuu muihin.

ALBATROSSI – kolme lyöntiä alle par’in.

FRONT NINE, ETUYSI – 18-reikäisen kierroksen
ensimmäiset yhdeksän reikää, ”ulosmeno”.

AVOIN KILPAILU – kilpailu, johon myös järjestävään seuraan kuulumattomat pelaajat voivat
osallistua.

FRON TEE, KLUBITII – klubipelaajien tiiauspaikka, vrt. takatii, back tee.

BACKTEE, BÄKÄRI, TAKATII – tasoituksettomissa kilpailuissa käytetty edistyneempien
pelaajien tiiauspaikka, josta yleensä pelataan
tasoituksettomat lyöntipelikisat.
BIRKKU (BIRDIE, BÖRÖ) – yksi lyönti alle par’in.
Birkkupullo sitten taas on se, josta otetaan
naukut, kun moinen suoritus saadaan tehtyä.
BOGI (BOGEY) – yksi lyönti yli par’in.
BOGITUUPPARI – klubipelajaa, jonka tasoitus
on ”bogitasoa” eli noin kahdenkymmenen
tietämillä.
BUNKKERI – hiekalla täytetty ruohoton este,
usein syvennys.
CÄDÄRI/CADDIEMASTER – caddiemaster on
golfkentän asiakaspalvelusta vastaava henkilö
(ajanvaraus, kilpailuilmoittautumiset, auton
vuokraukset jne).
DIVOT – lyötäessä maasta irtoava pala nurmea
/ kentän pintaa. Pitää ehdottomasti korjata ja
asettaa takaisin paikoilleen.

FOREGRIINI – viheriön (griinin) ympärillä oleva
hieman viheriötä pidemmäksi leikattu alue.

GREENFEE – vieraspelaajan tai pelaajan, jolla
ei ole kausipelioikeutta, maksu pelaamisesta
golfkentällä.
HANDICAP, HÄNDÄRI, TASOITUS – pelaajan
tasoitus, joka kertoo pelaajan taidoista ja
samalla mahdollistaa pelaamisen eritasoisten
pelaajien kesken (tasoitusjärjestelmä). Määräytyy pelattujen tasoitus- tai kilpailukierrostulosten
perusteella.
HOLE IN ONE – HIO, HOLARI, ÄSSÄ – yhdellä
lyönnillä reikään lyöty lyönti (tiiauspaikalta).
HUKKI, HOOK – vasemmalle kiertävä/kaartuva
(hallitsematon) lyönti oikeakätisellä lyöjällä.

SLAISSI, SLICE – pallo kaartaa oikealle (hallitsemattomasti) oikeakätisellä lyöjällä.
SOKETTI, SOCKET TAI SHANK – Soketti on se
kohta rautamailan lavassa, johon mailan varsi
kiinnittyy. Sokettilyönnissä pallo osuu tähän
kohtaan mailaa.
STANSSI – vartalon ja jalkojen asento lyötäessä.

TII, TEE, (”TIIBOKSI”) – alue josta avauslyönnit
lyödään. Tiiboksi (teebox) on tiiauspaikoilla aikoinaan sijainnut pieni hiekkalaatikko tiikasojen
rakentamista varten (ennen tiiaustikkujen
aikaa).

PAR – väylän ihannetulos lyönteinä.

ETIKETTI, GOLFETIKETTI – yksi pelaamisen
reunakivistä. Otetaan huomioon pelaajakaverit
ja kenttähenkilökunta, tiedetään miten kentällä
käyttäydytään ja miten kenttää kohdellaan.
Pelataan sujuvaa ja turvallista golfia.

PISTEBOGI – lyöntipelimuoto, jossa saadaan
pisteitä pelattujen reikätulosten mukaisesti.

FORE! (LAUSUTAAN/HUUDETAAN FOOOOR!) –
kaikkien golffareiden ja golfkentällä liikkuvien pitäisi osata varoa, kun kuulee huudettavan FORE!
Suojaudu esim. bägisi tai kärrisi taakse. Palloa

SINGELIPELAAJA – pelaaja, jonka tasoituksen
voi ilmoittaa yhdellä numerolla (suurin ollen siis
9,4, koska sen voi pyöristää luvuksi 9).

KÄRKKÄRI, KÄRKIOSUMA – kärkiosuma syntyy
silloin, kun pallo osuu mailan kärkeen. Pallo
lähtee silloin tavallista enemmän oikealle eikä
lennä kovin kauas.

EAGLE – kaksi lyöntiä alle par’in.

FEIDI, FADE – hieman vasemmalle kaartuva,
kontrolloitu lyönti. Vastakohta on draw, joka
kaartuu oikealle, hallitusti sekin.

SEURATASOITUS, KLUBITASOITUS – tasoitus
välillä 37-54 (aina kokonaisluku).

TAKAYSI, BACK NINE – takaisin klubille tulo,
”sisääntulo”. 18-reikäisen kierroksen viimeiset
yhdeksän reikää, vastakohtana front nine.

DOGLEG – oikealle tai vasemmalle kaartuva
väylä kentällä, esim. Vanhan Tarinan väylä 13.

FAIRWAY – väylä, kentän lyhyeksi leikattu osuus
tiiauspaikan ja greenin välissä.

SCRAMBLE – kilpailumuoto, jota pelataan
kaksi- tai kolmihenkisin joukkuein. Kaikki pelaajat draivaavat, jonka jälkeen joukkue valitsee
pallon, joka katsotaan olevan jatkolyöntiä
ajatellen parhaassa asemassa. Tuosta kohdasta
(se kenen pallo on valittu, lyö ensin ja muut
droppaavat lähelle alkuperäistä kohtaa) kaikki
pelaajat lyövät jatkolyöntinsä. Sama prosessi
jatkuu aina reikään saakka.

HONÖÖRI, HONOUR – lyöntivuorossa oleva
pelaaja. Määräytyy edellisreiän tulosten tai
lähtöjärjestyksen (kilpailuissa) perusteella.

MULLIGAN – epäonnistuneen ensimmäisen
draivin uusiminen ensimmäisellä tiillä (harjoituskierroksilla). Ei golfsääntöjen mukainen, mutta
kavereiden kesken varsin käytetty. Erityisen
käyttökelpoinen, jos ei ole ehtinyt kunnolla lämmittelemään ennen ensimmäistä draiviaan.

DUFFI – epäonnistunut lyönti, jossa osutaan
maahan ennen palloa.

väylän ulkopuolinen, vaikeammin pelattava alue.

PRO, PGA PRO (GOLFOPETTAJA) – pelaava ja/
tai opettava ammattilainen. PGA on ammatti
laisgolffareiden kattojärjestö, Suomessa
Suomen PGA.
PELITASOITUS, SLOPE – pelaajan saama
tasoituslyöntien määrä siltä tiiltä miltä pelaaja
kenttää pelaa. Tasoitukseen vaikuttavat pelaajan
tasoitus ja kentän vaikeus. Pelitasoitus selviää
esim. ensimmäisellä tiillä olevista taulukoista.
Pelitasoitus on aina kokonaisluku.
RAFFI, ROUGH – karheikko. Lyhyeksi leikatun

TIIAIKA, LÄHTÖAIKA, TIIAUSAIKA – aika, jolloin
kierroksen ensimmäinen lyönti lyödään ensimmäiseltä pelattavalta tiiltä. Varattava etukäteen.
Paikalla olisi hyvä tosin olla jo hieman ennen
tiiaikaa.
TOPPI, TOP – epäpuhdas, huonosti osunut lyönti,
jossa maila osuu pallon yläosaan.
TUPLABOGI – kaksi lyöntiä yli par’in.
VALVOJA – golfkentän ”sheriffi”. Valvoo, että peli
kulkee jouhevasti. Tarinassa valvojat tekevät
myös pienimuotoisia kentänhoitotehtäviä valvojan töidensä ohessa. Valvojan tavoittaa Tarinassa
puhelimitse, jos häntä ei satu näköpiirissä
näkymään.
WEDGE – lähipelaamisen erikoismaila tai -lyönti.

Lähde: Golf.fi, Seppo Palminen: Golfin ilosanoma,
100 syytä pelata golfia
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KIME FOR KIDS

Kime4Kids tuotti taas jättipotin
Seitsemättä kertaa järjestetty Kime4Kids-hyväntekeväisyysgolftapahtuma
oli jälleen menestys. Golfkisan ja huutokaupan tuotto oli yhteensä 64.500 €
Kuopion kaupungin ylläpitämälle
Mäntyrinteen perhetukikeskukselle.
Summa oli vielä hieman parempi kuin
viime vuonna kerätty ennätyssumma.
Tapahtumassa oli pelaamassa tänä
vuonna meidän tarinalaisten lisäksi ennätyksellisen paljon myös yrityshyväntekijöitä sekä tietenkin Kimmo Timosen mukaan kutsumia NHL-jääkiekkotähtiä. Yritysvieraat pelasivat oman
kisansa Uudella Tarinalla ja tarinalaiset
sekä kutsuvieraat omansa Vanhalla Tarinalla. Tällä kertaa ei saatu ihan niin
superhienoa säätä kuin aiempina vuosina, vaan nautimme koko kirjosta suomalaista säätä.
Yrityskilpailuiden lomassa oli myös

erikoistapahtumia, Lauri Ruuska oli
lyömässä draivia ykköstiillä ja Marika
Voss näyttämässä mallia PAR3-lyönneistä vitosväylällä. Lapsille oli järjestetty pomppulinna ja muuta oheistoimintaa sekä Severi Sika, joka viihdytti
lapsia.
Tarinassa tapahtuma huipentui legendaariseen Kukkulan Kuningas
-kisaan, jossa mittaa toisistaan ottivat
NHL-kiekkotähdet sekä PGA-progolfarit. Joukkueet löivät ensimmäiseksi
lähimmäksi lippua Vanhan Tarinan viimeisen väylän lipalta ja toinen kierros
pelattiin dropping zonelta klubin nurkalta – lätkämailalla lähimmäksi lippu
vipaten. Tiukassa kisassa voiton veivät
PGA-prot! Kukkulan Kuningas -kisaa
oli todistamassa mukavasti yleisöä, jolta
joukkueet saivatkin huimaa kannatusta.
Iltajuhlassa jaettiin palkinnot sekä

nostatettiin hyväntekeväisyyssummaa
vielä huutokaupan merkeissä. Kimmo
Timonen kiitteli yhteistyökumppaneitaan ja myös kaikkia tarinalaisia, jotka
omalta osaltaan olivat tuota tapahtumaa heille tekemässä. Ensi vuonna taas
jatketaan!
Tapahtuman aikana Tarinassa käyttöön otettiin someseinä. Itse kukin
saattoi ottaa kuvia sosiaaliseen mediaan
ja tägätä ne #kime4kids tai #tarinagolf
-tägein, josta ne siirtyivät led-taululle
sekä klubin näytöille kaikkien nähtäväksi. Käytössä olleet kanavat, Instagram ja Twitter, poimivatkin mukavasti
tapahtumakuvia someseinälle. Someseinä jää käyttöön koko kesäksi, eli kuvien jakamista voi jatkaa. Käytä #tarinagolf ja #pienipallotuhattarinaa -tägejä saadaksesi kuvasi someseinälle.

Pelasimme lapsille
2010: 36.100 €

2011: 41.300 €

2012: 44.700 €

2013: 50.650 €

2014: 53.400 €
2015: 63.440 €

2016: 64.500 €

354 090 €

Suuri kiitos!
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LUULTAVASTI ELÄMÄSSÄSI ON VIELÄ TURVATTAVAA.

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

Panu Myöhänen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 0400 667 518

Markus Sahlman
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 767 3493

Jari Vilmi
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 376 190

Kari Okkola
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 696 674

Jarmo Miettinen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 0400 573 686

Marko Liimatainen
Myyntipäällikkö
Puh. 040 553 3613

Juha Miettinen
Myyntipäällikkö
Puh. 050 5271 600

Pekka Seppänen
Sijoituspäällikkö
Puh. 040 134 4917

Lassi Haatainen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 744 8343

Jorma Reinikainen
Riskienhallintapäällikkö
Puh. 0400 277 745

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

20,-

TOLOKUTON
JYNSSÄYS &
LOUNASBUFFET

Kahvi ja
päivän pulla

2

PANCHO VILLAN

50

RUOKAANNOKSISTA

- 15 %

Market
KUOPIO

AVOINNA

MA-LA 06 - 22, SU 08 - 22

E65

www.nestematkus.fi
NAULAKATU 2, MATKUS, KUOPIO

Tarjoukset voimassa elokuun 2016 loppuun saakka.

KAUPPAKESKUS

MATKUS

NESTE
MATKUS

LEPPÄVIRTA

VILAUTA
KASSALL
A
PELITOSITE
TAI
KAUSIPELI
KORTTI!

