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– Rauhallisesti, kyllä kaikki pää-
sevät kokeilemaan.

Näin tyynnyttelee Marko 
Riionheimo, Harjattula Golf & 
Country Clubin puheenjohta-
ja,  kymmenpäistä lapsilaumaa 
Haarlan koulun liikuntasalissa.

Mikä sai tenavat tolaltaan?
Vastaus on Suomen Golfliiton 

lanseeraamaan Draivia kouluun! 
-ohjelmaan kuuluva välinepa-
ketti, jota on tarkoitus testata 
käytännössä – ja sen takia jotkut 
onnelliset tytöt ja pojat pääsivät 
ihan luvan kanssa livistämään 
matematiikan tunnilta.

Liikuntasaliin pystytetyllä 
radalla voi kokeilla niin rei-
lumpiakin lyöntejä kuin hillit-
tyjä chippauksia. Kovat lyön-
nit taitavat innostaa hiukan 
enemmän. Liekö syynä into 
vai joidenkin poikien saliban-
dy- ja jääkiekkotausta? Jonkun 
tyylinäytettä verrataan Patrik 
Laineeseen.

Ohjeita oikeisiin otteisiin an-
taa kovassa nosteessa oleva gol-
fammattilainen Krista Bakker. 
Pallot lentävät kohti kuvaajaa, 
mutta varsinaista täysosumaa, 
head in one -lyöntiä, ei saa ku-
kaan.

Suomalaisten lasten ja nuorten 
kunnossa on toivomisen varaa. 

Ikävä kyllä toivominen ei riitä, 
tarvitaan aktiivista tekemistä. 
Liikkuva koulu -hanke pyrkii 
siihen, että jokainen peruskou-
luikäiseen saataisiin vauhtia 
tunnin ajan joka päivä.

– Tähän ajatuksen Draivia 
kouluun! -ohjelma sopii täydel-
lisesti. Mukana on golfin lisäk-
si erilaisia harjoitteita, joiden 
avulla tunteja voidaan suunni-
tella, kertoo Suomen Golfliiton 
kouluttaja Matti Schrey.

Harjoitukset voi tulostaa 
verkkosivuilta ja niitä on liki 
sata. Ne pitävät sisällään esi-
merkiksi voimaa, tekniikkaa ja 
koordinaatiokykyä kehittäviä 
tehtäviä sulkapallon pomput-
telusta nopeisiin reaktioläh-
töihin. 

Parhaimmillaan lapset voivat 
itse suunnitella liikuntahetken-
sä sisällön – eli juuri niin kuin 
uudessa opetussuunnitelmassa 
idea on.

Schrey sai kosketuksen 
golfiin vaihto-oppilaana Yh-
dysvalloissa 1981, ja rakkaus 
kestää edelleen. Erityisluo-
kanopettajana hän näkee myös 
lajin kasvatuksellisen ulottu-
vuuden.

– Lajiin kuuluu aina hyvä käy-
tös eli toisten kätteleminen ja 
tervehtiminen. Pelaajia kan-
nustetaan ja heille annetaan 
työrauha, ja tietysti myös pu-
keudutaan fiksusti.

Suomen Golfliitolla on 20 

kouluttajaa ympäri Suomea, 
ja koulutettuja opettajia alkaa 
Schreyn arvion mukaan olla 
kohta 800. Välinepaketit ovat 
olleet kysyttyjä helppokäyttöi-
syytensä takia.

Nuoret eivät ole löytäneet vi-
heriöille siihen tahtiin kuin 
golfseuroissa toivottaisiin.

– Me haluaisimme 200 uut-
ta nuorta ja lasta harrastuksen 
pariin. Erityisesti toivomme, 
että tytöt löytäisivät tämän 
lajin, sanoo Riionheimo.

Siksi Harjattula Golf lah-
joitti välinesetit Hirvensalos-

sa Haarlan ja Wäinö Aaltosen 
kouluihin. Turun kaupunkikin 
on ostanut viisi pakettia.

Suomessa on noin 150 000 
golfaajaa ja näistä alle 17-vuo-
tiaita on vain 8 000 – pelaajapo-
pulaatio vanhenee ja ukkoutuu, 
ja siksi onkin pitänyt ryhtyä 
toimiin.

Harjattula Golfin toimitus-
johtaja Juha Laukkanen ver-
taa golfin tuomista kouluihin 
siihen, kun ensimmäiset sähly-
mailat nähtiin liikuntatunneilla 
1970-luvulla.

– Silloin ihmeteltiin, mistä 
oudosta lajista on kysymys. 

Nyt se on itsestään selvää ja 
kaikille tuttua.

Riionheimon mukaan suu-
rimpana ongelmana on kui-
tenkin vanhentunut mieliku-
va lajista: elitististä ja kallista 
keskivartalohyvinvoivien ruu-
tuhousumiesten patsastelua.

– Meillä jäsenmaksu on 
12-vuotiaalle 140 euroa, ja 100 
eurolla saa ohjausta kaksi ker-
taa viikossa koko kaudeksi. 
Sopivat mailat saa ostettua 
käytettynä suurin piirtein sa-
maan hintaan.

Tunnelma salissa on iloinen ja 
aika on mennyt huomaamatta. 
Lopulta myös vararehtori Päivi 
Virsulakin saadaan houkutel-
tua mukaan palloa lyömään.

– Koulu loppui juuri, lapsu-
kaiset, emmekä ehtineet tehdä 
yhtään matematiikan tehtäviä.

Ei se haittaa, tulee vastaus 
yhdessä kuorossa. Virsula vit-
sailee antavansa sitten läksyjä 
koko aukeaman verran. Silloin 
lapset ottavat nopeasti suun-
nan kohti ovea ja huutavat heit.

Yksi pojista nauraa, että 
luokkaan laskemaan jääneet 
olivat protestoineet sitä, että 
toiset pääsivät golfaamaan. Jo-
ku oli kirjoittanut liitutaululle 
”epäreilua”.

Tämä asia korjataan varmasti 
pikimiten ja kaikki saavat osan-
sa, sillä välinepaketti tuli Haar-
lan koululle jäädäkseen.

Iltapäivä meni lyömiseksi
Harjattula Golf lahjoitti Hirvensalon kouluille golfvälinepaketit, jotka ovat osa Suomen 
Golfliiton Draivia kouluun! -ohjelmaa. Tarkoitus on innostaa lapsia ja nuoria lajin 
pariin. Uuteen opetussuunnitelmaan tämä sopii kuin hansikas golffaajan käteen.

Pallo tottelee Nikolas Saarisen, 11, lyöntiä ja lähtee minne pitääkin. Salibandya ja jalkapalloa harrastava Saarinen aloitti golfin pelaamisen perheensä kanssa viime kesänä.

NIMIPÄIVÄT

OTA YHTEYTTÄ
Merkkipäivät ja  
muistokirjoitukset: Lähetä 
tieto tasavuosien täyttämisestä 
(väh. 50 vuotta) tai hääpäivästä 
(väh. 50 vuotta) osoitteeseen 
ts.laheiset@ts.fi. Mukaan voi 
liittää valokuvan jpg-muodossa. 

Samaan osoitteeseen voit lä-
hettää muistokirjoituksen.Nämä 
tekstit julkaistaan maksutta. 

Materiaalin tulee olla perillä 
vähintään neljä päivää ennen 
julkaisua. Toimitus päättää 
muistokirjoitusten julkaisusta ja 
julkaisuajankohdasta sekä pitää 
oikeuden lyhentää tekstejä.

Iloiset Uutiset ja  
kuolinilmoitukset: Iloiset 
Uutiset ja kuolinilmoitukset 
julkaistaan lehdessä joka päivä. 
Voit jättää ilmoituksen verkossa 
osoitteessa ts.fi/asiakaspalvelu, 
soittamalla asiakaspalveluun 
02 269 3400 tai asiakaspalvelu-
pisteessämme Kauppiaskatu 5 
(arkisin klo 8.15–16.30). Ilmoitus 
on jätettävä edellisenä arkipäi-
vänä klo 14 mennessä. 

Iloisten uutisten hinnat 
alkaen 21 € ja kestotilaajalle al-
kaen 10,50 €. Kuolinilmoitukset 
hinnoitellaan palstamillimetri-
hintaan, alk. 2,54 €/pmm.

Lämmin kiitos Teille, jotka kunnioititte rakkaamme 

Mikko Korvelan 
muistoa ja otitte osaa suruumme. 
Omaiset 

Osanottokiitokset

ILOISET UUTISET
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Onnittelut

KUOLLEET

Paavali . . . ja veli Sostenes 
tervehtivät Korintissa olevaa 
Jumalan seurakuntaa, Kris-
tuksen Jeesuksen pyhittämiä 
. . . jotka eri seuduilla, missä 
asuvatkin, huutavat avuk-
seen Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimeä samoin 
kuin me.

1. Kor. 1:1–2

Kristityt ovat Kristuksen py-
hittämiä. Kristuksen veri on 
puhdistanut heidät pyhiksi, 
niin että he kelpaavat Pyhäl-
le Jumalalle.

Pyhyys ei kuitenkaan ole 
tehnyt heistä synnittömiä 
eikä – toivottavasti – ylpei-
tä, vaan he ovat edelleen 
avun ja syntien anteeksian-
tamuksen tarpeessa. Siksi 
kristityt tunnetaan siitä, 
että he huutavat avukseen 
Jeesuksen nimeä.

Kristillinen usko on sitä, 
että heikko ja avuton kään-
tyy armahtavan Vapahtajan 
puoleen. Onko sinulla sel-
lainen usko?

Ville Auvinen

PÄIVÄN SANA

TS/JORI LIIMATAINEN

Draivia kouluun! -ohjelma sisältää golfin lisäksi noin sata liikunnal-
lista harjoitetta. Isla Niemelä, 10, testaa omaa tasapainoaan kävele-
mällä hyppynarun päällä. Takana toisen narun päällä taiteilee lapsia 
opastamassa mukana ollut golfammattilainen Krista Bakker.

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA
Kastetut: Frans Eevert Eskola, 
Minea Eveliina Vanamo.
Kuulutetut: Alex Mikael Lalla ja 
Katriina Eeva Maria Palttila.
Kuolleet: Helena Alexandra 
Rosenqvist 101 v., Kyllikki Lea Aino 
Salminen 94 v., Heikki Viktor Roos 
75 v.

MIKAELINSEURAKUNTA
Kastetut: Alvari Noel Tapio 
Mikkola.
Kuolleet: Kerttu Vilhelmina 
Tuominen 99 v., Alise Elisabet 
Silfverberg 95 v., Ritva Kaarina 
Lihavainen 86 v., Airi Annikki Varjo-
nen 86 v., Arto Tapani Konki 61 v., 
Mikko Tuomas Korvela 60 v., Timo 
Taneli Nieminen 58 v.

MARTINSEURAKUNTA
Kastetut: Yongjiao Li, Saima Meri 
Matilda Rantanen, Alexander Nils 
Erik Sundell.
Kuolleet: Arvo Eelis Saarinen 91 
v., Eila Anna-Liisa Vehmanen 86 v., 
Markku Erkki Kalervo Isoluoto 75 v., 

Veikko Olavi Tammiranta 70 v.

KATARIINAN-
SEURAKUNTA
Kastetut: Saima Lilja Amanda 
Honkanen, Emilia Helmi Helena 
Korpela.
Kuolleet: Terttu Helena Silander 
89 v., Sirkka-Liisa Laine 84 v., Tyyne 
Kyllikki Vahlroos 81 v., Hannu Tapio 
Lunden 64 v.

MAARIAN SEURAKUNTA
Kastetut: Lilia Lempi Linnea 
Lehtonen.
Kuolleet: Ahti Aukusti Korhonen 
89 v., Matti Oskari Kärkäs 83 v., 
Pentti Johannes Kujala 82 v., Ritva 
Annikki Teriaho 81 v., Veli Mikko 
Matias Arvola 77 v., Ritva Liisa Leino 
75 v., Ritva Anneli Lehtiö 70 v., Matti 
Viljam Jalo 66 v., Tom Anders Lind-
man 66 v., Riitta Kaarina Silvennoi-
nen 62 v., Matti Johannes Oksanen 
59 v., Erja Hannele Vapaaoksa 52 v.

HENRIKINSEURAKUNTA
Kastetut: Aida Aurelia Meriläinen, 
Siiri Mila Matilda Seppänen.

Kuolleet: Bruno Valdemar Herpiö 
98 v., Sylvi Maria Toivonen 90 v., 
Pekka Tenko 88 v., Anja Irene Rei-
nikka 84 v., Veikko Juhani Lähde 79 
v., Erkki Kalervo Tokola 78 v., Terttu 
Hellevi Meri 74 v.

PAATTISTEN
SEURAKUNTA
Kastetut: Veikka Aatos Grönroos, 
Bea Sofia Sajo.

KAARINAN
SEURAKUNTA
Kuolleet: Helka Tuulikki Tuominen 
81 v.

PIIKKIÖN 
 SEURAKUNTA
Kuolleet: Eila Kaarina Virtanen 94 
v., Vilho Allan Palin 70 v.

RUOTSALAINEN
SEURAKUNTA
Kastetut: Oscar Michael Ilmari 
Högback, Winston Paul Alfred Rue-
diger, Filip Olof Wilhelm Ämmälä.
Kuolleet: Lars Ingmar Molin 86 v., 
Leif Henrik Weckström 66 v.

RAISION SEURAKUNTA
Kastetut: Kaapo Johannes Laine, 
Lenni Mikael Karjalainen, Inna Milla 

Alina Trygg, Hugo Miro Gabriel 
Ihonen.
Kuolleet: Leila Adele Punto 82 v., 
Maila Helena Peltonen 65 v., Pentti 
Aulis Näätänen 59 v., Jussi Jouni 
Petteri Vuorinen 57 v., Mika Antero 
Jokela 37 v., Henry Daniel Prami, 
19 v.

NAANTALIN
SEURAKUNTA
Kastetut: Jere Pekka Heino, Nea 
Fanni Joanna Svärd.
Kuolleet: Maj-Lis Maria Rautiainen 
87 v.
 
LIEDON  
SEURAKUNTA
Kastetut: Katrin Antonova, Akseli 
Joonatan Jalonen, Jooa Eemil Olavi 
Korhonen, Ira Matilda Mäntsälä.
Kuolleet: Ali Untamo Kuusela 84 
v., Kerttu Susanna Kauppi 83 v., 
Mirja Onerva Frantti 82 v., Aune 
Aulikki Hannula 81 v., 
Henrika Ida Alexandra Ahola 25 v.

MASKUN  
SEURAKUNTA
Kastetut: Alex Mikael Kuortti. 
Kuolleet: Maila Helena Pelto-
nen 65 v., Mikko Tuomas Korvela 
60 v.

KIRKOLLISIA

Turun Sanomat

Turun Kylätalo juhlistaa 
100-vuotiasta Suomea ja 
Kalevalan päivää luku-ura-
kalla, jossa luetaan Kalevala 
kannesta kanteen non-stop-
tyyliin.

Huomenna Ystävänpäivä-
nä 14.2. Kylätalolla valmiste-
taan maistuvia köyhiä rita-
reita, joiden voimin käydään 
siitä alkaen päivittäin kan-
salliseeposta läpi aina 28.2. 
vietettävään Kalevalan päi-
vään asti.

Kaikki ovat tervetulleita 
Turun Kylätalolle niin kuun-
telemaan, lukemaan kuin 
herkuttelemaankin.

Kalevalaa  
Kylätalolla

Turun Sanomat

Forumin kauppakeskuk-
sessa avautuu kaikille 
avoin pop up -kansa-
laistila ystävänpäivänä 
huomenna tiistaina. 
Kansalaistilan ohjelmisto 
on valikoitu avoimen 
haun kautta. Tila tulee 
toimimaan ideapajana, 
keskustelufoorumina, 
näyttelytilana, tapah-
tuma-areenana sekä 
oleskelutilana.

Kansalaistilassa tullaan 
näkemään eri toimijoiden 
ja yhdistysten toteutta-
mia näyttelyitä ja tilai-
suuksia. Kansalaistilan 
Keskiviikko -keskuste-
luissa käsitellään muun 
muassa turkulaisen po-
pulaarimusiikin vaiheita 
1970-luvun alusta ny-
kypäivään sekä taidetta 
nuorten maistereiden 
näkökulmasta. Maalis-
kuussa järjestettävissä 
Ompelujamit x 100 -ta-
pahtumassa tarjotaan sa-
dalle turkulaiselle tunti 
henkilökohtaista opas-

tusta vaatteen korjauk-
sessa ja huollossa.

Huhtikuussa puolestaan 
on luvassa numismaatti-
nen näyttely ja arviointi-
päivä, ja seniori-ikäisten 
oma tapahtumaviikko 
sekä performanssitai-
detta. Toukokuussa jär-
jestettävässä taidetyöpa-
jassa päästetään luovuus 
valoilleen kokeilemalla 
putkihelmitekniikkaa. 
Myös Turun museokes-
kuksen henkilökunta 
saapuu esittelemään 
museotyötä #museoduu-
ni -päivinä ja Varsinais-
Suomen paikallismuseot 
kertomaan omasta toi-
minnastaan.

Kansalaistila on avoinna 
27. toukokuuta asti. Ke-
sällä toiminta jatkuu pop 
up -kansalaiskontissa.

Kansalaistilan ohjel-
ma on kaikille avointa ja 
maksutonta. Turun mu-
seokeskus tarjoaa tilan 
veloituksetta yhteistyöta-
hojen käyttöön. Svenska 
Kulturfonden tukee kan-
salaistilatoimintaa. 

Pop up -kansalaistila 
avautuu huomenna  
Forumissa

Lähialueen kirkolliset  
lehdessä maanantaisin.

Avoinna

24/7
ts.fi/asiakaspalvelu

Keskiviikkona  25. tammikuuta tur-
kulaisia roots-musiikin ystäviä koh-
tasi suru-uutinen: laulaja-kitaristi 
Juha ”Maunu” Maununiemi (48v) 
menehtyi pitkällisen sairauden jäl-
keen.

Maunu syntyi Rovaniemellä, viet-
ti lapsuutensa Ruotsissa ja muutti 
Turkuun kouluiässä. Kiinnostus musiikkiin alkoi teini-
iässä Jyrkkälän kavereiden kanssa, joiden ystävyys ja 
soittokaveruus säilyi aina loppuun asti. Ensimmäinen 
keikkaileva bändi oli Spooky Mood, joka soitti jo Mau-
nun omia biisejä.

Myöhemmin hänen biisejään, kitarointiaan ja lau-
luaan on kuultu mm. Blackhog ja Dee Moons -yhty-
eissä. 2000-luvun alussa Maunu perusti Gangster of 
Love -yhtyeen, josta tuli nopeasti turkulaisen roots-
musiikin kulttibändi. Bändin kulttimaine jatkui aina 
näihin päiviin asti; lukuisia energisiä keikkoja, kak-
si hienoa levyä ja Amerikan kiertue. Gangstereissa 
Maunu tunnettiin Hank Damnfellowina ja samoin 
akustisessa Twist of Fury -yhtyeessä.

Karismaattinen ja persoonallinen hahmo oli erittäin 
arvostettu ja pidetty muusikko, jonka  viimeisim-
miksi  studiotöiksi jäivät esiintymiset turkulaisten 
Turn On- ja Nylon 66’ers -yhtyeiden kanssa. Maunua, 
lempeää jättiläistä, jäivät kaipaamaan lähiomaisten 
lisäksi lukuisat muusikko-  ja muut ystävät.

Erkka Makkonen, Joke Suomi, 
Mikko Mielonen, Pekka Johansson

KUOLLUT

Juha ”Maunu” Maununiemi


