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Naiskapteenin 
ajatuksia 
helmikuussa 2020

VIIME KESÄNÄ naiskapteenimme Ritva 
Keronen ilmoitti, että luopuu tehtävästään, 
jota on hoitanut jo kuusi vuotta tehokkaas-
ti ja onnistuneesti. Lämmin kiitos Ritvalle, 
olet pitänyt naisgolfareiden toiminnasta 
hyvän huolen.

Viime kesänä ei kukaan ilmoittautunut 
kiinnostuneeksi jatkamaan tehtävää, eikä 
syksy tuonut varmennusta ja niinpä pitkän 
harkinnan jälkeen lupauduin naiskaptee-
niksi tulevalle kesälle. Golf on ollut minul-
le mieluinen ja tärkeä harrastus jo yli 30 
vuotta. Erilaiset toimikunnat ovat tulleet 
tutuiksi, naiskapteenina ja seuratuoma-
rina olen toiminut useamman vuoden, 
myös mukana eri hallituksien toiminnassa. 
Haluan pelaamisen lisäksi myös osallistua 
seuratoimintaan. Niinpä siis annoin itseni 
innostua jälleen, mutta vain yhdeksi kau-
deksi, jotta löytyisi seuraava naiskapteeni 
pidemmäksi ajaksi. 

Hallituksen jäseneksi en voinut lupautua, 
koska se on nyt kolmen vuoden mittainen. 
Pielis-Golfin säännöissä ei mainita mitään 
kapteeneista ja muuten golfiin liittyvät ylei-
set ohjeet antavat muun muassa naiskap-
teenille mahdollisuuden joko kuulua halli-
tukseen tai ei. Aiemmin meillä naiskapteeni 

on kuulunut hallitukseen, nyt kokeillaan 
tätä toimintaa ensimmäisen kerran. Muis-
sa seuroissa naiskapteeni joko kuuluu halli-
tukseen tai ei. Hyvät suhteet päättäjiin ovat 
tärkeitä ja onneksemme tukea, apua ja eu-
roja on luvattu, kuten aiemminkin.

Naiskapteenin ensisijainen tehtävä on pi-
tää hyvää huolta naispelaajista, edistää yh-
teishenkeä ja lisätä golfin tieto-taitoa mo-
nella tasolla. Näin on tarkoitus tehdä myös 
alkavalla kaudella.

Naisten toiminnasta ei ole tehty vielä mi-
tään päätöksiä. Tehdään niitä ensimmäi-
sessä yhteisessä naisten palaverissa seuran 
kevätkokouksen jälkeen. Otetaan toinen 
kuppi kahvia ja jutellaan toiveista ja tavoit-
teista, naistoimikunnan kokoonpanosta, 
mitä hauskaa keksisimme tiistai-illoiksi. 

Kulkisiko tieto toinen toisillemme tehok-
kaammin yhteisen watsapp -ryhmän "Ilo-
na Golf" kautta. Tehdään meille sopivat 
suunnitelmat ja toteutetaan ne yhdessä. 
Tervetuloa kaikenikäiset tytöt, neidot, nai-
set ja mummot ensin suunnittelemaan 
tulevan kesän toimintaa ja sitten kentälle 
pelaamaan.

Korona tilanne mitätöi suunnitellun nais-
pelaajien ensimmäisen yhteisen palaverin 
ja siirsi sen tulevaisuuteen. Toivoisin kui-
tenkin, että saisimme puhelimitse koot-
tua naistoimikunnan huhtikuun loppuun 
mennessä. Pyytäisin teitä, jotka tänä poik-
keuksellisena pelikautena haluatte roh-
keasti tehdä töitä kanssani naistoimikun-
nassa. Kesähän tulee olemaan erityisen 
haasteellinen monella tavalla. Odottelen 
mielihyvällä soittoanne ja toivon kentän 
aukeamista turvallisesti mahdollisimman 
pian.

Terveyttä, lämpimiä ilmoja ja iloisia 
golfkierroksia!
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"Annoin itseni innostua 
jälleen, mutta vain yhdeksi 
kaudeksi, jotta löytyisi 
seuraava naiskapteeni 
pidemmäksi ajaksi."


