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Sakken & Tinnun
Golf-Sanomat
"Golf on positiivinen elämäntapafilosofia"

Haaste on kirpaissut!
31.3.2021 Teksti: Sakari Honkasalo
Kiitos myönteisistä palautteista haasteeseen, jonka
heitimme ilmoille yhdessä Rauma Golfin kilpajunnujen
kanssa. Toki palaute on aiheuttanut katseen tarkennusta
erityisesti haasteen tarkoitukseen ja tavoitteisiin.
Mikä oleellisinta ryhmähaasteemme ei suinkaan tähtää
yksilöllisten suoritusten mittaamisiin ja epäonnistumisten
osoituksiin, ei alkuunkaan!

Onnellisempia
golfareita

YHDESSÄ

Haasteen keskeisin tavoite on hyödyntää golfharrastuksen
oleellinen osa eli yhteisöllisyys ja näin todistaa yhteistyön
voiman teho.
Vertaisryhmien ydintehtävä on virittää pohdintaa ja
keskustelua ryhmässään, ryhmien kesken ja mikseipä
kapteeniston tuella. Pohdintaa golfharrastuksen ja
golfyhteisön myönteisyydestä kehittää golfharrastuksen
monimuotoisuutta. Tämä siten, että lajissa toki kilvoitellaan,
mutta jokainen harrastaja lähinnä kilvoittelee itseään
vastaan. Näin hän myös osaa kehittää omaa tapaansa pelata
golfia elämäntapafilosofiana.
Tärkeää pohdintaa:
- mitä golf antaa harrastajalleen?
- mitä golf odottaa harrastajaltaan?
- mitä golf edellyttää harrastajaltaan?
- mitä golf voi vaatia harrastajaltaan?
Tämä pohdinta ja yhteistyöketju on ollut mallina useissa
esimerkillisissä golfyhteisöissä. Se antaa uutta motivaatiota
nähdä oma ihannetaso entistä selkeämmin. Lisäksi pohdinta
johtaa keskusteluun yhteisistä arvoista ja tavoista tehdä
jaetusta peliareenasta viihtyisä ympäristö kaikille.
Mikä tärkeintä sitoutamme toisiamme entistä tiiviimmin
meille itsellemme tärkeään lajiin. Näin saamme siitä
entistä enemmän myönteisyyttä omaan elämäämme .

Tilaa Golf-Sanomat sähköpostiisi:
tiinamaijapaloranta@gmail.com

Tässä numerossa:

Haaste on kirpaissut!
Onnellisempia golfareita yhdessä:
Mun tapa pelata,toisia kunnioittaen
Haaste tarkentuu
Haastattelussa Juhis
Sakken valmennusklinikka,
peliohjausta myös Tinnulta
Kuka, mikä Palorannan Tinnu?
Mitä kuuluu, pelikaveri?
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ONNELLISEMPIA
GOLFAREITA YHDESSÄ
MUN TAPA PELATA,TOISIA KUNNIOITTAEN

Kukin golfaa
Sen hetkisen
arvojen ja tavo
Kunnioittaen t

omalla tavallaan.
elämäntilanteen,
itteiden mukaisesti.
oisen onnistumisia.

GOLFIN MONIMUOTOISUUDEN JANA
HARRASTAJAT

URHEILIJAT

Klubipelaaja
Pro-golfari
HCP, ikä ja
sukupuoli
mikä tahansa

BISNESGOLFARIT,
YRITYSTEN
EDUSTUS-GOLF

Klubipelaaja
Pro-golfari
HCP, ikä ja
sukupuoli
mikä tahansa

Klubipelaaja
Pro-golfari
HCP, ikä ja
sukupuoli
mikä tahansa

ERI TAPOJA HARRASTAA

PERHEEN
KANSSA

LUONTOYHTEYTTÄ

LIIKUNTAA

ERI
SUKUPOLVIEN
KESKEN

ELÄMÄNTAPA

KOHTAAMISIA

KAVEREIDEN
KANSSA

TEKOJA
YHTEISEEN
HYVÄÄN

VINKKEJÄ
NETISTÄ

GOLFMATKAILUA

KIRJOJA

GOLFIA
TV:SSÄ

ONNELLISEMPIA
GOLFAREITA YHDESSÄ
-HAASTE
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Saimme palautetta:
"Eihän liian hankalaa teoriaa?"
Ei ole. Perusasiat on silti järkevää tunnistaa.
Kun pilkot puita, säästät hermojasi, jos osaat
liikuttaa kirvestä yksinkertaisia fysiikan lakeja
hyödyntäen.
Sama pätee golfissa. Jos tiedät, "mitä kieltä
pallo ymmärtää", voit puhutella sitä
onnistuneemmin mailan ja kehosi avulla.
Ja lisäksi, erilaisia golf-swingejä on yhtä monta
kuin on golfariakin. Erot syntyvät fyysisistä
ominaisuuksista, persoonallisuudesta,
ajattelutavoista, terveydentilasta, jne.
Golfin moninaisuuden pelikentällä risteilee
oman pelinsä asiantuntijoita, jotka auliisti
jakavat neuvojaan. Toivomme jatkossa
pelirauhaa. Sitä, että kukin saa pelata golfia
omalla tavallaan. Ilman painetta muuttaa
mitään, edes kulmakarvojen asentoa.
Tätä tavoittelemme yhdessä golf-yhteisön
kanssa. Helppoa ja onnellisempaa golfia!
Kysy lisää. ilmoittaudu yksin tai ryhmänä:

"Haluan vain pitää hauskaa, enkä
pudottaa tasoitusta."
Hauskuus ja peli-ilo ovat ykköstavoite golfyhteisössä. Se on suotavaa kaikilla
pelaamisen tasoilla: kilpapelaamisessa,
harrastamisessa ja bisnes-golfissa.
Onnellisemmat golfarit kohtaavat
useammin onnekkaampia pomppuja
kentällä. Ja sitä myöden tasoitus tippuu
ihan vahingossa. Tasoituksella ei
todellakaan ole väliä. Se on silti olemassa
oleva väline oman osaamisen
mittaamiseen. Siksi sitä voi käyttää
kehittymisen osoittajana, ei itseisarvona.

"Mitä maksaa?"
Osallistuminen vertaisryhmiin on
maksutonta.
Maksullista ohjausta saatavilla erikseen:
Juhiksen opetus yksityisesti ja
vertaisryhmissä & Sakken ja Tinnun
tukivalmennus yksittäin tai ryhmissä.

juhamatti_vuorinen@hotmail.com
sakari@honkasalo.name
tiinamaijapaloranta@gmail.com
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Onnellisempia
golfareita

YHDESSÄ

ILMOITTAUDU maksuttomaan
vertaisryhmään yksin tai ryhmänä
Saat peliisi ja tavoitteisiisi sopivaa
päivitettyä ohjeistusta ja seurantaa.

ONNELLISEMPIA GOLFAREITA
YHDESSÄ -HAASTEEN
TARKENNUS:
Pelaa golfia omalla tavallasi.
Löydä vahvuutesi ja onnistu.

Osallistuminen maksutonta.
ILMOITTAUDU:
juhamatti_vuorinen@hotmail.com
sakari@honkasalo.name
tiinamaijapaloranta@gmail.com

MAKSULLISTA OHJAUSTA
SAATAVILLA ERIKSEEN,
YKSIN TAI RYHMÄNÄ
Juhiksen opetus yksityisesti ja vertaisryhmissä
sekä
Sakken & Tinnun tukivalmennus
yksin tai ryhmissä.

Kanssasi samalla golf-kentällä
pelaava yhteisö on tukenasi!
Ryhmiä kootaan, kun yksilöt /
ryhmät ovat ilmoittautuneet
mukaan.
Ryhmät toimivat itseohjautuvina
opaskolmikko Juhis, Sakke &
Tinnu tuella.

VERTAISRYHMIEN MERKITYS
Parhaimmillaan ryhmä tukee ja kannustaa
toinen toisiaan. Siksikin ryhmän
kokoonpano on hyvä olla mahdollisimman
eritasoinen.
Ryhmä motivoi tukeutumaan tarjolla
olevaan ammattiapuun.
Ryhmä kannustaa pelaamaan omaa peliä.
Esimerkiksi käyttämään sitä Teetä, josta
hänellä on luontaiset edellytykset pelata
”bogipeliä”. Tämä toteutuu esim.
peruslyöntien pituuksien mukaisesti
kaavalla: 14 avausta + 22 rautaseiskaa.
Tällä jo yksistään saavutetaan valtava
riemuvoitto onnistumisissa sekä kentän
käytölle 20%:n lisäkapasiteettia.
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Näytät aina hymyilevän.
Mitä teet, kun alakulo
iskee?

Vahvuutesi golfopettajana?
Rakkauteni
asiakaspalvelutyöhön.

Olen luonteeltani

Tulen juttuun kaikkien ihmisten

peruspositiivinen ja minulla ei

kanssa ikää,sukupuolta tai

ole juurikaan huonoja päiviä

pelitaitoa katsomatta. Olen

Mikäli fiilis ei ole hyvä niin

aidosti valtavan kiinnostunut

tällöin urheilu auttaa aina,

golfista kokonaisuutena

mm.lenkkeily, sulkapallo,

(tekniikka, pelaaminen,

padel, squash.

mentaali, fysiikka).

Mistä nautit
golf-urasi alkuaikoina?

Haluan kehittyä koko ajan
lisää ja teen yhteistyötä
muiden valmentajien kanssa ja

Lajin vaikeudesta ja siitä ettei

osallistun jatkokoulutuksiin

kentällä ole koskaan kahta

omien aikataulujeni salliessa.

samanlaista päivää

Juha-Matti 'Juhis' Vuorinen
Vietät talvet Thaimassaa, jossa sinulla näyttää olevan hyvä meno. Mikä on sen salaisuus?
Entä pandemia-aika Aasiassa, mikä on korvannut golf-matkailun?
Tykkään asua Thaimaassa, sillä pidän ilmastosta, ruuasta,
elämäntavasta, kulttuurista sekä ihmisistä. Kun viihdyt, missä
olet, niin asiat luistavat eli siinä salaisuus!
Olen saanut rakennettua toimivan arjen vieraaseen maahan ja

Golfmatkailulla on ollut haastava talvi covidista

kun arki on kunnossa, niin elämä on helppoa. Teen Thaimaassa

valvotuissa olosuhteissa. Toinen vaihtoehto olisi

golfopettajan töitä aivan samoin kuin Suomessa. Tänä talvena

olla neljän seinän sisällä. Golf-karanteeni on pitänyt

tähän on jäänyt hyvin aikaa, kun matkapäiviä on tullut

minut kiireisenä.

johtuen, mutta kehitimme Thaimaahan valtiollisen
golfkaranteenin. Kun ihminen saapuu maahan, niin
hän saa viettää karanteenin pelaamalla golfia

vähemmän. Oppilaita on ollut hyvin läpi talven

Mistä nautit työssäsi?
Nautin siitä, että saan olla
ihmisten kanssa.
Nautin todella paljon, kun
näen että oppilas kehittyy.
Nautin siitä, että saan tehdä
golfia työkseni sillä minulla on
ollut aina golfiin valtava palo.
Työni on vienyt minua ympäri
maailman ja olen saanut

Juhis saapuu Suomeen
huhtikuun aikana.

tutustua lukuisiin hienoihin
ihmisiin sekä uusiin kohteisiin.

Tutustu opetustarjontaan:
raumagolf.fi/harjoittelu/
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SAKKEN
VALMENNUSKLINIKKA
SAKKEN & TINNUN
VALMENNUSKOKONAISUUS
SAKKEN KLINIKAN
TUKIPAKETTI:

HINTA
& TOTEUTUS

Opi pallon kieltä. Hallitse sitä

Minimipaketin hinta 60 € sis.alv.

kehollasi ja ajatuksillasi.

Sisältää yhden kuukauden

Löydä avaimet swingin

ohjeistuksen.

perusrakenteiden omaksumiseen.

Valmenustapaamiset ensisijaisesti

Vartalon liikeketjun

Rauman IndoorGolf -hallilla.

epäkeskoisuudet, syyt ja niiden

www.sakari.honkasalo.name

oikaiseminen.

sakari@honkasalo.name

Voimantuoton johdonmukainen

p. 0400 722 301

roolitus, kohdistus ja ajoitus.

tiinamaijapaloranta@gmail.com
p. 040 571 0917

VALMENNUSTA
VAHVUUKSILLA:
Palvelu on valmennuksellista, siis
tehokkaampaa kuin tuntiopetus.
Valmennus alkaa maksuttomalla
tilannearviolla.
Jatkotoimet arvion ja tavoitteiden
mukaisesti.
Valmennuspaketti muotoutuu
sovitusti tavoitteiden ja ajankäytön
mukaisesti.

SAKKE & TINNU
TUKENASI
Klinikalla voit halutessasi
hyödyntää Sakken swingi- ja
valmennuskokemusta sekä Tinnun
pelikokemusta.
Tavoitteena vahvistaa juuri sinulle
sopivaa pelin- ja mielenhallintaa.
Tinnu pelaa kanssasi kentällä,
huomaa vahvuutesi pelissä sekä
antaa vinkkejä pelin lomassa.
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Kuka, mikä
Palorannan Tinnu?

PAGE 10

Tiina-Maija Tinnu Paloranta
ent. Jääskeläinen, os. Peltokoski
TÄRKEINTÄ MINUSSA
Kahden rakkaan lapsen äiti
KOULUTUS
Ekonomi, KTM, BSBA
Psykologian &
Aikuiskasvatustieteen opinnot (25 + 25 op)
OSAAMISALA
Strateginen palveluiden markkinointi,
markkinointiviestintä, suhdemarkkinointi

"ÄIDINÄITINI TYTTÖNIMI,
PALORANTA, KUVAA
SYDÄMENI PALOA TEHDÄ
RAKASTAMIANI ASIOITA"

Golfrakkaus syttyi
Lakeuksilla v. 1992
Elämäni kotikaupungit: Lapua, Flagstaff (USA), Rauma
Kasvattiseura: Etelä-Pohjanmaan Golf
Väliseura: Kymen Golf
Nykyinen kotiseura: Rauma Golf
1995-2001 Liittovalmennettava, Suomen Golfliitto
2001-2005 Golfstipendiaatti,
Northern Arizona University, Yhdysvallat
KIRJA, JOKA TEKI VAIKUTUKSEN:
Bob Rotella: Golf / life is not the game of perfect
Dave Pelz: Dave Pelz's Putting Bible
Taina Laane: Vahvuutena herkkyys
Rutger Bregman: Hyvän historia
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Mitä kuuluu,
pelikaveri?
Teksti: Tiina-Maija Paloranta
Rauma Golfin Lady-kapteenimme
Anne Salmi on kysynyt minulta
lukuisia kertoja, mitä kuuluu. Olen
onnekas, kun minulta on kysytty tuo
kysymys usein. Se on kannatellut
myös silloin, kun selviydyin hetkestä
toiseen paniikkihäiriön sumussa.
Olen onnekas myös siksi, että
yhteiskuntamme turvaverkko on
kannatellut minua. Olen saanut apua
ja olen selvinnyt sumuista valoon.
Nyt haluan vuorostani auttaa muita.
Toimin mm. vapaaehtoisena Hyvän
Mielen Viestijänä Rauman seudun
mielenterveysseurassa.

Apua on tarjolla.
Myös Raumalla.
Meille kaikille.
Maksutta. Nimettömästi.
Onko hyvää tekevän seuran työ
sinulle tuttua? Jos ei, niin tutustu
toki ja käytä apua hyödyksesi.
Näinä erikoisina aikoina tiedämme
varmasti jonkun, joka hyötyisi
keskusteluavusta. Vinkkaa siis
kaverille tai hyödynnä apua itse.

@mielirauma
@osmosentalo
mielenterveysseurat.fi/rauma/

MITÄ KUULUU?
Näytä, että välität.
Osallistu kampanjaan
ja lahjoita
mielenterveystyöhön:

MIELINAUHA.FI

• Mieli ei näy ulospäin,
mutta sen voi kuulla.
• Kysymällä
"mitä kuuluu?"
voit kertoa välittäväsi,
haluavasi kuunnella ja
olla toisten tukena niin
elämän murheissa kuin
iloissakin.
• Lahjoita verkossa:
mielinauha.fi
• Osta Mielinauha.
Katso ajankohtaiset
myyntipaikat
mielinauha.fi

