
Mentorointia
rakkaudesta golfiin

19.3.21 Teksti: Tiina-Maija Paloranta 

Mitä tekee entinen kilpagolfari muistaessaan, mikä piti hänet

lajin parissa epätoivon hetkinä? Hakeutuu samanlaisen

pelastusrenkaan äärelle kuin silloin aikanaan 23 vuotta sitten. 

Ja mikä oli tuo pelastusrengas? Mentaalivalmennus.

Vahvuuksiin nojaava harjoittelu. Positiivinen psykologia.

Itseluottamuksen vahvistaminen. Sisäisen kriittisen puheen

korvaaminen kannustamisella. Itsemyötätunto. 

Soitto Sakelle. - Tavataanko ja jutellaan? - Mistä? - Ihan vaan

golfista, molemmathan sytymme siitä. Voisitko vaikka olla

mun golf-mentori ? - No tulepa käymään. Ja niin pyöräilin

Sakken golf-hallille.

 Viikko tuon jälkeen yhdistämme voimamme ja näytämme

maailmalle, ketä olemme. Inhimillisiä ihmisiä, jotka sattumalta

ovat päässeet golfin upeuden äärelle jo nuorena.

Yhteenlaskettu golfhistoria on jotakuinkin 90 vuotta. Oho!

Sinne mahtuu useampi hymyn hetki pallon ja mailan sekä

ennen kaikkea samanhenkisten tyyppien äärellä. 

Aina ei ole hymyilyttänyt. Kun elämä koettelee. Laman

tuomat velat painaa kumaraan. Sairaudet ja työuupumus

polttavat elämänlankaa. Kun pimeydestä on onnekseen

noussut, ei tarvitse enää pelätä. Saa elää vapaana, kuin

viimeistä päivää, elämästä nauttien. Sillä ajatuksella tämäkin

teksti nyt syntyy. Tietämättä tulevasta, hyvään luottaen. 

Sakken ja minun tahto on jakaa meille suotua tietoa. Jos edes

yksi ihminen saa lohtua, iloa, intoa tai jopa motivaatiota

kehittyä ihmisenä ja golfarina, on tähän käytetty aika ollut sen

arvoista. Ja hei, kyllähän tässä samalla kasvamme itse, joten

tavoite saavutettu - kaksi hyötyvää ihmistä jo kasassa.

Tervetuloa mukaan, sinullekin on tilaa!
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VOISIKO TÄMÄ OLLA 
ELÄMÄSI GOLF-KESÄ?

 Vai estääkö huono tuuri, korona, sää,

taidot, aika tai itseluottamus? 

Vaienna epäilijä ja anna itsesi kehittyä!

TEE TÄSTÄ SINUN KAUTESI.
LÖYDÄ VAHVUUTESI JA 

ONNISTU RYHMÄN TUELLA!
Pilotti-/vertaisryhmiä  kootaan

Raumalla,  lähde  mukaan!

KYSY LISÄÄ / ILMOITTAUDU:

juhamatti_vuorinen@hotmail.com

tiinamaijapaloranta@gmail.com

sakari@honkasalo.name
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ONNELLISEMPIA 
GOLFAREITA YHDESSÄ

H C P - H A A S T E

Hyvä golfin ystävä,

Tämä on haaste rakkaan yhteisen lajimme

kirkastamiseksi. Miten yhdessä

onnistuisimme edistämään yhteisöllisyyttä,

lajimme julkikuvaa sekä pelinautintoa

aloittelijoista kilpapelaajiin?

Nuorten kilpapelaajien pilotti-/vertaisryhmä

Arttu, Frans, Matias, Nun, Otso ja Teemu

haastavat erityisesti Rauman seudun golfin

harrastajat mukaan yhteisiin HCP-keskiarvon

pudotustalkoisiin. Ykköskeinoina ovat peli-ilo

ja halu kehittyä golfarina.

Nautinnollista golfia
Sitoutumista omaan golf-polkuun
Motivaatiota kehittyä omalla tasolla
Voimauttavaa yhteisöllisyyttä
Pelin sujuvuutta
Golfin myönteistä julkikuvaa
Seura-pron lisäkapasiteettia
Kentän käyttökapasiteetin kasvua
Onnellisempia golfareita!

Hyödyt:

Tavoitteet:

Ryhmän yhteenlaskettu HCP-keskiarvo
laskee vähintään 10 % elokuun 2021
loppuun mennessä
Yhteistavoite on alittaa jatkossa
HCP25:n keskiarvo

Seurapro Juha-Matti Vuorinen:
Ryhmätunnit vertaisryhmille
Golfvalmentaja Sakari Honkasalo: Pallon
hallinta keholla ja mielellä eli "krouvit
swingirakenteet"
Entinen maajoukkue- ja yliopistogolfari
Tiina-Maija Paloranta: Demot kentällä
"Pelitapa & Pelimieli"

Tukitoimet  ryhmille  tarjoaa  

Juhis,  Sakke  ja  Tinnu:

Toteutus:

Yhteishanke toteutetaan kuuden hengen
pilotti-/vertaisryhmissä erillisen
ohjeistuksen mukaisesti.
Ryhmä luo itse omat tavoitteensa.
Niiden pohjalla on kunkin oma
osaamistaso ja sitoutumisen aste.

 Onnistumisia ja elämyksiä!
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Suosittelen tapaamista yksilöll isen

valmennuskurssin suunnitteluun

Voit esittää golfi in l i i ttyvät kysymyksesi

laidasta laitaan: p. 0400 722 301,

sakari@honkasalo.name

Sovitaan koronaturvall inen taaaminen

Rauman Indoor Golf -hall i l la (1-2 hlö)

Voit myös osall istua itsellesi sopivaan

valmennuksell iseen kurssiin,

klinikkakerhoon.

SAKKEN 
VALMENNUS-

KLINIKKA

K O H T I  O M A A  I H A N N E T A S O A

Sakari Honkasalo, kolmen
lapsen isä, viiden lapsen vaari
Urani alkoi Porin Golfkerhossa
ja Aura Golfissa
Olen saanut itse kokea golfin
haasteen sekä valaistuksen
1950-luvulta alkaen
Ammattimaista kilpa- ja
lajivalmennusta olen
toteuttanut Raumalla ja
Uudessakaupungissa 30 vuotta
Jatkan osaamiseni jakamista
niin kauan kuin elon tietä riittää
Mitä et tiennyt minusta?
Harrastukseni jo 15 vuotta on
ollut toimia Satakunnan
sovittelu-toimiston
vapaaehtoisena sovittelijana

Tavoitteeni 
on auttaa 

löytämään vahvuutesi 
golf-swingistä ja

ajattelustasi. 

Nyt

uutta!

MITEN EDETÄ? 

K U K A  S A K K E ?

Kohtuull inen ajankäyttö

Realistinen yhteinen tavoite

Sopiva korvaus

Pelaajan oma motivaatio

OLEN APUNASI. 
RATKOTAAN PULMAT 

YHDESSÄ!
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Näin löydät golf-iloa
oivallustesi kautta!



Rauma Golf ry 37 v. Onnea!
Sanomalehti Länsi-Suomi, maaliskuu 1984:: Raumalle ollaan puuhaamassa golf-
rataa. Innokkaita lajista kiinnostuneita näyttää riittävän, joten seuraa ainakin
tarvitaan. Rauman golf-seuran perustava kokous pidetään keskiviikkona 11.4.
ravintola Filemonissa alkaen klo 18. Kuvassa seuran perustamista koskevan
asiakirjan allekirjoittavat vas. Teppo Rastio, Sakari Honkasalo ja Bengt Sjöblom.
Golf-rata on jo suunnitteluvaiheessa. Tarkempia tietoja asiasta ei kuitenkaan
vielä ole käytettävissä, koska asiaa vasta kehitellään.

2 6 . 3 . 2 0 2 1  
J U H L A H U M U A  I N D O O R  G O L F I S S A
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