
2/2017Aura Golfin jäsenlehti

HALL 
OF FAME
#5 Pekka Sivula 



2

LUONNON ARMOILLA

6

JULKAISIJA: Aura Golf ry, Ruissalon puistotie 536, 20100 Turku  |  puh. 02 258 9221  |  office@auragolf.fi 
PÄÄTOIMITTAJA: Sami Pere  |  TOIMITUS: Mari Sonck, Marja Aalto-Setälä  |  KANSIKUVA: Tertti Pietilä  |  ULKOASU: Marja Aalto-Setälä
PAINOPAIKKA: Newprint Oy  |  PAPERI: Galerie Art Silk 130g  |  AINEISTOPÄIVÄ: 16.10. (3/2017)  
ILMOITUSHINNAT: 1/1 sivu 4-väri: 900 €, 1/2 sivu 4-väri: 600 €, 1/4 sivu 4-väri: 400 €  |  ISSN 1239-4610

SISÄLTÖ

LEHDEN ILMESTYMINEN
1/2017 Helmikuu
2/2017 Huhtikuu

3/2017 Marraskuu

Tätä lukiessanne Aura Golfin kenttä on avattu 
ainakin osittain ja niin kuin kentällä käyneet ovat 
varmasti huomanneet, niin missään varsinaisessa 
paraatikunnossa kenttämme ei tänä keväänä 
ole.  Suurempaan synkkyyteen ei kuitenkaan 
ole aihetta, vaikka kauden alku kentän osalta ei 
sellaista herkkua olekaan mistä olemme saaneet 
viimeisinä vuosina nauttia. Lämpöä on kevään 
aikana ollut melkoisen niukasti tarjolla ja ilman 
lämpöä ei mikään kasvi oikein ota kasvaakseen. 
Kylänurmikkaheinä ei siinä asiassa tee poikkeusta, 
pikemminkin päinvastoin.  Ruissalon kentän pää-
asiallinen viheriöheinä on siis kylänurmikka, joka 
kylmänkestävyydeltään ei todellakaan ole paras 
mahdollinen. Useita muita hyviä ominaisuuksia 
siitä toki löytyy ja siksi ei Suomessakaan ole vain 
yhtä tänne parhaiten sopivaa ruoholajiketta, vaan 
nämäkin valinnat ovat täynnä kompromisseja. 

Kentän avaamisajankohta on myös yhden lajin 
kompromissi, jossa tänä vuonna päädyimme 
aloittamaan aavistuksen aikaisemmin kuin kenttä 
siihen kaikilta osin oli valmis. Pari lisäviikkoa kas-
vulle olisi tehnyt kauden avauksesta melkoisen 
erinäköisen, mutta tällä kertaa päädyttiin tähän 
ratkaisuun. Kaikkien lajin harrastajien on aina 
syytä muistaa, että etevinkin kenttämestari häviää 
joskus kädenväännössä luonnonvoimille, vaikka 
pelit ja pensselit olisivat kuinka hyvässä kunnossa. 
Golfkausi on joka tapauksessa saatu käyntiin ja 
kenttä kyllä saadaan edustuskuntoon, mutta tällä 
kertaa se vaan ottaa hieman enemmän aikaa.

Tämän lehden kansikuvassa on seuramme ja 
kenttämme suurmies Pekka Sivula, joka nimettiin 
ansaitusti Suomen Golfin Hall of Fameen.  Lehden 
sisäsivuilla on juttu muistakin gaalassa palkituista 
ja suosittelen lämpimästi tutustumaan myös 
liiton sivuilta löytyvään kunniagalleriaan. Sieltä 
löytyy ainutlaatuinen tarina suomalaisen golfin 
pioneereista ja heidän työstään Suomi-golfin al-
kupäivistä aina nykyhetkeen. Nykyharrastajankin 
on hyvä tietää mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, 
silloin kyky arvostaa nykypäivän olosuhteita on 
taas hieman suurempi. 

Viime vuonna tähän aikaan kirjoitin Aura Gol-
fin liittymismaksun alentamisen aiheuttaneen 
mielenkiintoa alueemme golfin harrastajien 
keskuudessa ja kiinnostus on jatkunut. Uusia ja 
aktiivisia jäseniä on seuraamme liittynyt muka-
vasti, sekä aikuisia että nuorisoa. Jälkimmäisten 
määrän kasvu on näkynyt myös valmennusryh-
mien määrän kasvuna ja tämäkin on pelkästään 
positiivinen asia.

Tutustukaa myös tämän lehden ajankohtaista 
palstaan ja osallistukaa aktiivisesti kilpailuihin 
sekä tapahtumiin. Toimikunnat ja henkilökunta 
pyrkivät parhaansa mukaan täyttämään meille 
annettua viestintätehtävää, mutta aina jää jotain 
sanomatta ja kertomatta. Kysykää siis rohkeasti 
apua ja lisätietoja, kun niitä tarvitsette.

Minulla on jälleen kevään suuri ilo toivottaa 
kaikille Aura Golfin jäsenille erinomaisen hyvää 
golfkautta!
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TBC      la

  kilpailun nimi
10.30-  Vappuhumpuuki

9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu

9.00-13.00 Audi Open

YL 10.00  Marli Jalostaja Golf

YL 12.00  Lindström Golf

YL 9.00  Tallink Golf Tour

YL 9.30  LähiTapiola

YL 9.00  Players’ Tour

YL 12.00  Nordea Private Banking

11.00-13.30 Bring Your Own Putter

YL 10.00  Schneider Electrics Golf

9.00-13.00 Specsavers Open

YL 9.00  Audi Quattro Cup

YL 17.00  Midnight Scramble

10.00-13.00 Veikko-Sedän Puteli 

YL 17.00  Hartwall Sunday Game

  KM-Nelinpeli

8.00-14.00 Junior Challenge Tour 4 Länsi 

  Gant Amateur Open

YL 12.00  Mamselli

8.00-14.30 Finnish Senior Open

8.00-14.30 Finnish Senior Open

8.00-13.00 Finnish Senior Open

8.00-14.30 Palohenkilöstön SM-kisa

8.00-14.30 Palohenkilöstön SM-kisa

YL 12.00  Kiilto Clean Golf 

  AG Masters

YL 12.00  Energia Golf

8.00-14.00 Klubimestaruuskilpailut

8.00-13.00 KM

YL 12.00  Nordea Ladyt

  Suuri Klubikilpailu

YL 12.00  Nordea Closed

YL 9.30  Felix KetchCup vip

YL 9.30  Felix KetchCup 

YL 9.30  Boomerang Perhemalja

  Manselli 

YL  Kauden päätöskilpailu ja iltajuhla

AJANKOHTAISTA 2017
PELIAIKOJEN VARAAMINEN
Ajanvarausäännöissä ei ole tapahtunut 
muutoksia aikaisempaan. Aura Golfin jäse-
nellä on oikeus varata peliaikoja viisi päivää 
etukäteen, jäsenellä on oikeus varata myös 
samassa lähdössä pelaavat vieraat viisi 
päivää ennen. Nexgolfissa jäsen pystyy 
tekemään itselleen yhden varauksen päivää 
kohti. Vieraspelaajien varausoikeus alkaa 
kolme päivää etukäteen.

Nexgolf on kehittänyt vieraspelaajien 
internetvarauksia varten Teetime-ohjelman, 
joka on käytössä Aura Golfin lisäksi kymme-
nillä suomalaisilla golfkentillä. Kirjautumalla 
omilla Nexgolf-tunnuksilla Teetime-ohjel-
maan golfseuran jäsen pystyy varaamaan 
peliaikoja myös muille kentille ilman etukä-
teismaksua. Kenttien omat varaussäännöt 
ovat tietenkin voimassa ja tehdyt varaukset 
tulee muistaa tarvittaessa myös peruuttaa.  

GREENFEE AG:N JÄSENEN VIERAALLE
Jäsenen vieraan alennettu greenfee on 
voimassa myös kaudella 2017. Jäsenellä 
on oikeus tuoda enintään kolme vierasta 
kerrallaan alennettuun hintaan 40 eur/hlö, 
etu on voimassa kaikkina päivinä kauden 
alusta 25.6. asti sekä 14.8. eteenpäin. Myös 
passiivijäsenet ovat oikeutettuja pelaamaan 
jäsenen vieraan hinnalla sekä tuomaan 
vieraita alennettuun hintaan. Jäsenen tulee 
itse pelata vieraidensa kanssa samassa 
ryhmässä ja hänen tulee olla paikalla myös 
pelimaksuja suoritettaessa.

Normaali greenfee 26.6. ja 13.8. välise-
nä aikana on 70 eur/hlö ja muina aikoina 
60 eur/hlö. Juniorin greenfee on 30 eur/hlö 
ja se on voimassa koko kauden ajan eikä 
siihen sovelleta mitään alennuksia.

SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI eBirdie
Painettuja jäsen- ja tasoituskortteja ei enää 
toimiteta seuroihin ja tilalle on tullut sähköi-
nen jäsenkortti eBirdie. Kotimaassa pelat-
taessa tasoituskortteja ei juuri enää tarvita, 
koska pelaajien tiedot löytyvät yhteisestä 
hallintajärjestelmästä. Myös ulkomailla 
sovellusta voi käyttää normaalisti ja sen 
käyttö on mahdollista myös offline-tilassa, 
jolloin välttyy mahdollisilta datamaksuilta. 
Aina on hihassa myös valttikortti, jolla voit 
pyytää seuran toimistoa raapaisemaan 

tulostettavan tasoitustodistuksen matkaan 
mukaan. Toimiston iloinen ja ystävällinen 
henkilökunta on aina valmis palvelemaan. 
Lisätietoa www.ebirdie.fi

REIKÄPELIT
Ilmoittautuminen eri reikäpelikilpailuihin 
tapahtuu toukokuun aikana joko Nexgolfis-
sa tai saunarakennuksen ilmoitustaululla, 
ilmoittautuminen päättyy 31.5. klo 10.00. 
Reikäpelikilpailut selitteineen ja sääntöi-
neen löytyvät seuran kotisivuilta, mutta 
golfkesän kuuminta hottia on ehdottomasti 
Aura Golfin reikäpelikilpailuiden uusi ja 
houkutteleva hinnoittelu. Aikaisemmin 
jokaisesta kisasta on nyhdetty erikseen, 
mutta nyt kehissä on vain yksi 10 euron 
reikäpelimaksu! Samalla maksulla voit osal-
listua kaikkiin reikäpelikisoihin mihin kunkin 
kisan säännöt antavat mahdollisuuden. 
Tasapuolisuuden vuoksi maksu on sama 
kaikille, ikään tai sukupuoleen katsomatta.   

HARTWALL TORSTAI TUOPPI 
– VIIKKOKILPAILU
Aura Golfissa pelataan kesän aikana 14 
Hartwall Torstai Tuoppi -viikkokilpailua, kil-
pailukalenterissa nämä näkyvät lyhenteellä 
HTT ja pelipäivä on aina torstai. Osallistu-
minen on yhtä aikaa helppoa ja halpaa, voit 
pelata kilpailukierroksesi normaalin peli-
kierroksen yhteydessä ja ilmoittautuminen 
tapahtuu ennen kierrosta caddiemasterille 
maksamalla kahden euron osallistumis-
maksu. Golfsääntöjen mukaan pelataan 
ja merkitsijä täytyy tietysti olla mukana, 
palkintoina luonnollisesti Hartwallin virvoit-
tavia juomia. Tuloskortit jätetään kierroksen 
jälkeen kilpailutoimiston postilaatikkoon, 
tulokset julkaistaan seuraavana päivänä. 
Lisätiedot tarvittaessa caddiamasterilta.

TASOITUSKIERROKSET
Aura Golfissa harjoituskierroksella pelattava 
tasoituskierros tulee ilmoittaa etukäteen. 
Ilmoituksen tasoituskierroksesta voi tehdä 
caddiemasterille ennen kierrosta tai merkitä 
itse ajanvarauksen yhteydessä kierros ta-
soituskierrokseksi, jolloin järjestelmä tietää 
odottaa tuloskorttia. Erityisesti 6. tasoitus-
ryhmässä (37 - 54) kannattaa tasoituskier-
rosmerkintä tehdä aina, sillä siinä ryhmässä 

tasoitus voi ainoastaan laskea. Myös mui-
den tasoitusryhmien pelaajia suositellaan 
merkitsemään itselleen mahdollisimman 
paljon tasoituskierroksia, tällöin tasoitus 
hakeutuu väistämättä oikealle tasolleen. 
Golfliiton sivuilta golf.fi/tasoitusjärjestelma 
löytyy oivallinen johdanto tasoitussääntöi-
hin, kannattaa tutustua.   

YHTEISLÄHTÖPÄIVÄT
Yhteislähtöpäivien ajanvarauksia pystyy 
edelleen tekemään omilla tunnuksilla Nex-
golfissa, lue lisää Aura Golfin kotisivuilta.

UUDET KOTISIVUT www.auragolf.fi
Aura Golfin uudet kotisivut otettiin käyttöön 
pääsiäisen tienoilla ja toivomme tietys-
ti sivujen olevan käyttäjilleen mieluisat. 
Alkuvaikeuksia niiden käytössä varmasti 
esiintyy ja meidän henkilökunta auttaa 
ongelmatilanteissa mielellään, aina voi 
tietysti myös kilauttaa kaverille. Uusilla 
sivuilla on kokonaan uusi osoiterakenne 
ja tämä tarkoittaa myös sitä, että suuri osa 
tallennetuista kirjanmerkeistä ja suosikeista 
eri laitteilla ei enää Aura Golfin kohdalla 
toimi. Näiden poistaminen ja uudellaan 
asettaminen on onneksi varsin helppoa.  

RANGEN KÄYTTÖ 
Rangen ja kuutosväylän välistä aitaa koro-
tettiin keväällä 2016. Tämä vähensi jonkun 
verran rangelta kuutosen väylälle lentävi-
en pallojen määrää, mutta ei kuitenkaan 
poistanut ongelmaa kokonaan. Tärkeää 
on edelleen muistaa fore-huuto myös 
rangella, jos lyönti näyttää suuntautuvan 
aidan suuntaan tai mahdollisesti jopa sen 
yli. Hieman huonompana lyöntipäivänä 
tätä vaaraa voi myös helposti ennakoida 
suuntaamalla pallon suunniteltu lentorata 
hieman aidasta poispäin. 

Rangeautomaatti toimii kahden eu-
ron kolikoilla, poleteilla sekä caddiemas-
terilla ladattavilla magneettiavaimilla. 
Omalle jäsenistölle suosittelemme eri-
tyisesti magneettiavaimen hankkimista, 
sillä mitä enemmän kerralla lataat, sen 
halvemmaksi pallokorin hinta muodostuu. 
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HTT
04.05. / 11.05. / 18.05. / 
25.05. / 01.06. / 08.06. / 
15.06. / 29.06. / 06.07. / 
13.07. / 20.07. / 10.08. / 
17.08. / 24.08

SENIORIEN KK-KISAT 
09.05. / 13.06. / 11.07. / 
09.08. / 12.09.

NAISTEN 
KK-TAPAHTUMAT
21.05. / 14.06. / 12.07. / 
12.08. / 09.09.

JUNIORIEN KK-KISAT
08.05. / 05.06. / 07.07. / 
14.08. / 24.09.

KLUBIOTTELUT
Kolmoisklubiottelu 
AG-EGS-TaWG 29.06.
Roslagen 07.-08.07.
Helsingin Golfklubi TBC 
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Aura Golf ry on perustettu vuosi Golflii-
ton perustamisen jälkeen vuonna 1958 
ja tasavuosia juhlitaankin vuonna 2018. 
Golfgaalassa Aura Golfilla oli kuitenkin 
paljon syitä juhlaan, tilaisuudessa palkittiin 
useita pelikentällä sekä sen ulkopuolella 
ansioituneita pelaajia ja päättäjiä.

Menestyksen valokeilassa viimeiset 
ajat olleet Aura Golfin nuoret supertähdet 
olivat jälleen pääosassa, kun menesty-
neitä pelaajia palkittiin. Daniella Barrett 
palkittiin FGMA-palkinnolla Vuoden Tyttö-
juniorina sekä Hannu Tarmio -palkinnolla, 

joka annetaan Vuoden Tulokkaalle. Myös 
Elina Saksa pääsi niiaamaan kaksi pal-
kintoa, kun hänet palkittiin Jalo Grönlund 
-palkinnolla Vuoden urheiluteosta.  Tämän 
huomionosoituksen perusteena oli Euro-
pean Young Masters -turnauksen voitto 
kesällä 2016. Elinan toinen palkinto tuli 
Finnish Junior Amateur Rankingin voitosta.

Aura Golfin puheenjohtaja Toni Laak-
so palkittiin Suomen Golfliiton kultaisel-
la ansiomerkillä nro 26 pitkäaikaisesta 
työstään golfliiton hallituksessa sekä 
liittovaltuustossa. Muut kaksi kultaista 

ansiomerkkiä tilaisuudessa vastaanottivat 
SGL:n hallituksen entinen puheenjohtaja,
EGA:n entinen puheenjohtaja ja pitkä-
aikainen SGL:n hallituksen jäsen Antti 
Peltoniemi (nro 24) sekä SGL:n entinen 
varapuheenjohtaja ja pitkäaikainen SGL:n 
hallituksen jäsen Pekka Lindroos (nro 25). 

Aura Golfin kunniapuheenjohtaja Han-
nu Grandellille myönnettiin Suomen 
liikuntakulttuurin ansiomitali kullatuin 
ristein ja Pekka Sivulalle Suomen liikun-
takulttuurin ansiomitali. 

Suomen Golfliitto 60 vuotta

Suomen Golfliitto ry perustettiin maaliskuun 4.päivänä vuonna 1957 
ja tämän vuoden maaliskuussa tasavuosia juhlittiin varsin näyttävästi 
Helsingin Finlandia-talolla Golfliiton 60-vuotisjuhlagaalan merkeissä. 

AURA GOLFILLA MYÖS AIHETTA JUHLAAN

Golfgaalassa julkaistiin juhlallisin menoin 
myös suomalaisen golfin Hall of Fame 
-kunniagalleria. Tämän huomionosoituk-
sen tarkoituksena on antaa arvostusta 
niille tekijöille ja toimijoille, jotka omallaan 
panoksellaan ovat olleet kehittämässä suo-
malaista golfia sekä toimineet tienraivaajina 
tähän päivään. 

Moni ensimmäiseen kunniagalleriaan 
valituista henkilöistä sivuaa golfhistorialtaan 
Aura Golfia enemmän tai vähemmän, mutta 
Ruissalossa tunnetuin näistä kahdeksasta 
on tietysti Pekka Sivula, jonka ansioita Gol-
flehti referoi numerossa 2/2017 seuraavasti:
”Arkkitehti Pekka Sivula näytteli tärkeää 
roolia Suomen golfhistorian keskeisim-
piin kuuluvan Aura Golfin alkutaipaleella. 
Suunniteltuaan kotikenttänsä jälkimmäi-
set yhdeksän reikää Sivulasta kehkeytyi 
Suomen golfhistorian toiseksi tuotteliain 
kenttäsuunnittelija. Suomen Golfliiton 
hallituksessa Pekka Sivula istui vuosina 
1977–1983 ja 80-luvun alussa hän toimi 
Aura Golfin puheenjohtajana.”

Aura Golfin näkökulmasta Sivulan ansiot 
ovat vielä edellistä huomattavasti merkit-
tävämmät, sillä olihan hän helmikuussa 
1958 perustamassa Turkuun golfseuraa, 
tulevaa Aura Golfia. Sivulan ansiot myös 
Aura Golfin kentän asettumisessa nykyi-
sille sijoilleen Ruissaloon ovat kiistattomia. 
Turkulaisen golfin alkuvuosikymmeninä 
ei liene sellaista asiaa, jossa Pekka ei olisi 
ollut mukana vaikuttamassa tai toimimassa. 

Myöhempinä vuosina Sivulan kynänjäl-
jestä ovat saaneet nauttia monet uudem-
mat golfkentät, kuten Maskun, Rauman 
sekä Puula Golfin kentät. Kaikkiaan Pekka 
on vastannut 15 golfkentän suunnittelusta.

Pekka on tuleva täyttämään elokuussa 
93 vuotta ja hän viettää hyvin ansaittuja 
eläkepäiviään Naantalissa. Pekan ja totta 
kai kaikkien muidenkin nimityksiä kunnia-
galleriaan voidaan todella hyvällä syyllä 
pitää ansaittuina. 

HALL OF FAME

#8 Arja Sipronen (1943-)

Teksti Sami Pere Kuvat Kai Kilappa, Inka Porttila

Golfliiton 
60-vuotisjuhlagaala 
Finlandia-talolla oli 
näyttävä tilaisuus 
juhlaseminaarista 
iltatilaisuuteen.

Antti Peltoniemi, Pekka Lindroos ja Toni Laakso.

Ursula Wikström ja Elina Saksa.

Daniella Barrettin 
palkitsivat
FGMA:n 
puheenjohtaja
Esa Meriläinen
ja hallituksen jäsen 
Sami Pere.

KUNNIANOSOITUS SUOMALAISEN GOLFIN MERKKIHENKILÖILLE

#1 Eljas Erkko (1895-1965)

#4 Hannu Tarmio (1932-2015)

#2 Erkki Lehto (1918-1999)

#3 Jalo Grönlund (1933-2000)

#5 Pekka Sivula (1924-)

#6 Asko Arkkola (1940-)

#7 Lassi Tilander (1934-)

Hall of Famen jäsenten tarinoihin ja ansioihin voi tutustua tarkem-
min osoitteessa golf.fi/hall-of-fame 



98 HARJOITTELU
Reissussa harjoittelupäiviä kertyi yhteensä 
seitsemän ja kierroksia pelattiin kuusi, ellei 
halunnut pitää yhtä välipäivää.

Harjoitteleminen aloitettiin päivittäi-
sellä rangesessiolla ja kaikille teki varmasti 
hyvää nähdä mihin pallot todellisuudessa 
lentävät hallissa lyömisen jälkeen. Tunnin 
rangetreenin jälkeen siirryimme harjoitte-
lemaan lähipelialueelle, joka ainakin minun 
mielestä lähipelialue oli vallan mainio. 
Alue oli riittävän suuri ja se kattoi mah-
dollisuuden harjoitella puttia, kaikenlaisia 
chippejä ja pitchejä, sekä bunkkerilyön-
tejä yhteensä neljällä eri viheriöalueella.

Lähipelialueella teimme Golfliiton 
lähipelitestiä, jota harjoittelemme myös 
Aura Golfissa pitkin kesää. Testin idea on 
kerätä mahdollisimman monta pistettä 
eri lähipelirasteilta. Rastit pitävät sisällään 
kaikkia lyöntejä lyhyiden puttien ja pitchi-
en väliltä. Testissä lyödään neljä palloa 
jokaisella rastilla ja mitä lähemmäs reikää 
pallo menee, sitä enemmän saat pisteitä. 
Testiä on mukava tehdä, sillä sen rastit ovat 
pelinomaisia ja testin tekeminen kehittää 
omia lähipelitaitoja. Se haastaa tekijää 

keskittymään jokaiseen lyöntiin, jotta tulok-
sena olisi mahdollisimman suuri pistemäärä.

Aamupäivän harjoittelun jälkeen syötiin 
lounasta klubitalolla ja siitä kirjaimellisesti 
kiiruhdimme tiille, sillä Espanjan pojilla 
oli ravintolassa harvoin kiire mihinkään. 
Leirinjohtaja Ville ja Roope suunnitteli-
vat peliryhmät. La Mangassa on yhteensä 
3 kenttää, South, West ja North. Pelaaji-
en mielipiteet lempikentästä jakautuivat 
enimmäkseen South ja North -kenttien 
välille. Ensimmäisenä päivänä pelasimme 
Southilla. South oli kentistä tasaisin, mutta 
se haastoi pelaajia useimmilla outeilla ja 
vesiesteillä. Toisena päivänä pelasimme 
Westin, mikä sijaitsi lyhyen bussimatkan 
päässä. South ja North kenttien ensimmäi-
set tiit olivat aivan hotellin ja klubitalon vä-
littömässä läheisyydessä. West oli kentistä 
metsäisin ja mäkisin. Kolmantena päivänä 
pelattiin North, jonka väylillä oli eniten 
tilaa ja tälläkin kentällä nousut uuvuttivat 
pelaajia. Neljäntenä päivänä sai valita ha-
lusiko pelata Southin vai pitää välipäivän 
peleistä ja viettää päivän treenin merkeissä.
- Aada

VAPAA-AIKA
La Mangasta löytyy monenlaista aktiviteettia 
vapaa-ajalle. Tennis-keskus ja jalkapallo-
kentät jäivät testaamatta raskaan treenin 
ja pelin vuoksi, mutta muualla menoa kyllä 
riitti. Vauhdikas meno oli päällä käytävällä 
pidetyissä puttikisoissa, kuin myös Piano-
baarin tansseissa 

Ruokailimme iltaisin alueen monissa 
ravintoloissa, joissa pääsimme tutustumaan 
mm. mustekaloihin ja aasialaiseen ruoka-
kulttuuriin, mutta kyllä perinteiset burgerit 
ja spagetitkin tekivät kauppansa. Hyvän 
ruuan jälkeen ilta jatkui usein biljardia 
pelaillen. Muutaman pelin ja kauppareis-
sun jälkeen oli hyvä painaa pää tyynyyn ja 
kerätä virtaa seuraavan päivän treeneihin.

Uimaan ei tällä kertaa uskaltauduttu 
alkuviikon kylmien säiden ja tuulen vuok-
si, mutta onneksi loppuviikosta päästiin 
pelailemaan jo pikeepaidat päällä pal-
mujen katveessa. Bongasimme Liverpoo-
lin jalkapallojoukkueen, joka oli myös 
pitämässä harjoitusleiriä La Mangan 
harjoituskeskuksessa.
- Santeri

La Manga, Espanja 18.-26.2.2017

HIIHTOLOMALEIRI
Aura Golfin nuorempi sukupolvi vieraili hiihtolomalla 

Espanjan La Mangassa treenileirillä yhdessä vanhempiensa 
sekä valmentavien matkaoppaiden 

Ville Sirkiän ja Roope Komulaisen kanssa. 
Seuraavassa reissukertomusta kolmen leiriläisen silmin, 

kynään tarttuivat Aada Rissanen, Santeri Grönfors 
sekä Valtteri Venhomaa.
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LEIRIKILPAILU
Viikon mittainen matka huipentui kah-
teen viimeiseen päivään, jolloin pelattiin 
parikilpailu. Torstain pelimuotona oli best 
ball North -kentällä. Best ball –kilpailussa 
pelaajaparista molemmat henkilöt pelaavat 
omaa peliään, mutta yhteiseen tuloskorttiin 
merkitään vain parin paras reikäkohtai-
nen tulos. Ensimmäisen kisakierroksen 
jälkeen johdossa olivat Jerry Laitervo sekä 
Valtteri Venhomaa. Varsinaisen best ball 
-kilpailun lisäksi torstaina pelattiin myös 
pistebogey-kuninkuudesta sekä parhaasta 
scratch-tuloksesta, nämä kilpailut olivat siis 
henkilökohtaisia.

Perjantain eli viimeisen kisapäivän peli-
muotona oli scramble South-kentällä. Kilpai-
lu jatkui siis samoilla pareilla. Scramblessa 
pelaajaparit avaavat tiiltä ja valitulla pallolla 
jatketaan aina reikään saakka. Kisa jatkui 
tiukkana kärkiparien kesken, johon kuului-
vat Simo Sääski & Max Kiviniemi sekä Jerry 
Laitervo & Valtteri Venhomaa. Viimeiselle 
reiälle (par 5) saavuttiin tasatilanteessa, 
joten tämä reikä ratkaisisi kaiken. Tiivis 
tunnelma oli käsin kosketeltavaa. Avausten 
jälkeen parit löysivät toisensa melko ident-
tisistä paikoista; keskeltä väylää. Molemmat 
parit päättivät lähteä pelaamaan lyhyen 
lähestymislyönnin kuivuneen kanjonin 
eteen, sillä yli ei ollut järkeä lähteä yrittä-
mään, kun matkaa oli kuitenkin 230 metriä 
yli ”vesi”esteen. 

Kisan lopullinen ratkaisu nähtiin, kun 
molemmat parit lähtivät lyömään 100 met-
rin lähestymislyöntejään. Torstain joh-
toparista tunnettu Jerry Laitervo täräytti 
upean kaaren aivan lipun juureen ja jäljellä 
oli enää vajaa kaksimetrinen birdieputti. 
Valitettavasti vastajoukkueen molempien 

pelaajien lyönnit epäonnistuivat ja he jat-
koivat peliään bunkkerista. Bunkkerista 
päästiin ylös mutta tiimin Sääski & Kiviniemi 
tulokseksi kirjattiin kuitenkin muutaman 
epäonnistuneen putin jälkeen bogey. Sen 
sijaan viimeisellä reiällä parastaan näyt-
tänyt Jerry Laitervo sinetöi voiton upealla 
birdieputillaan, joka upposi keskelle reikää.

Myöhemmin illallisella La Bodega -nimi-
sessä paikallisessa ravintolassa Ville Sirkiä ja 
Roope Komulainen suorittivat palkintojen-
jaon. Torstain ja perjantain yhteiskisan kol-
manneksi tulivat Minea Vuori & Inka Kulju, 
toiseksi sijoittuivat Max Kiviniemi & Simo 
Sääski ja yhteiskisojen voittajiksi selviytyivät 
Jerry Laitervo & Valtteri Venhomaa. Lisäksi 
jaettiin torstain yksilökisojen palkinnot. 
Parhaan scratch tuloksen pelasi Santeri 
Grönfors ja pistebogey-kisan palkinto meni 
Valtteri Venhomaalle. Lisäksi leirin nuorin, 
Eeli Kulju, sai Tsemppari-palkinnon upe-
asta asenteestaan ja loistavasta pelistään. 
Kaikki kisan voittajat palkittiin Golfpuodin 
tarjoamilla ProV1-palloilla.
- Valtteri

Reissulla mukana

Matkanjohtajat: 
Ville Sirkiä ja Roope Komulainen
Huoltajat:
Heikki Aaltonen, Kari Grönfors, 
Sauli Gustafsson, Markku Kulju, 
Tuija Leinonen, Riku Rissanen, 
Leena Sääski ja Petri Venhomaa
Pelaajat:
Santeri Grönfors, Matilda Gustafsson, 
Mette Hyvärinen, Max Kiviniemi, 
Eeli Kulju, Inka Kulju, Jerry Laitervo, 
Aada Rissanen, Simo Sääski, Valtteri 
Venhomaa, Alex Vuori ja Minea Vuori

OLETHAN MUISTANUT LADATA  
GOLFLIITON SÄHKÖISEN JÄSENKORTIN

LATAAMALLA eBirdie-sovelluksen saat huimia tarjouksia!

Kortista löydät reaaliaikaisen
tasoituksesi sekä seurasi ja
oman jäsennumerosi.

Vuoden 2017 jäsenmaksu tulee olla maksettuna 31.3. mennessä, jotta voit jatkaa eBirdie-sovelluksen 
käyttöä. 1.4. eBirdien jäsenkorttiominaisuus tulee voimaan, ja sovellusta voivat käyttää kaikki Golfliiton 
jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat maksaneet kauden 2017 jäsenmaksunsa. Tämän päivämäärän jälkeen 
eBirdien käyttömahdollisuus aktivoituu heti, kun jäsenmaksu on maksettu ja seura on aktivoinut kortin.

Saat Suomen Golfliiton
sekä oman seurasi viestit
suoraan sovellukseen.

Täältä löydät rahanarvoisia
sekä ajankohtaisia
tarjouksia ja etuja.

Kartat-osiossa on merkittynä 
kaikki Suomen kentät ja
niiden yhteystiedot.

Profiiliisi voit lisätä omien
tietojesi lisäksi muiden
korttien tietoja.

Kortti

Viestit

Tarjoukset

%

Kentät

Keväinen Viking Linen  
risteilytarjous sinulle

 
Vuorokauden risteily Turusta  

Viking Gracella  

alk. 15€/Inside 4 -hytti 
(30€/Seaside 4 tai Inside Double -hytti)

Voimassa su-to 1.6.2017 asti (ei 13.-17.4.2017)

Päiväristeily Tallinnaan Viking XPRS:llä  
alk. 6€/hlö 

Voimassa 2.6.2017 asti (ei 13.-17.4.2017)

Viaplay Urheilu
1kk ilmaiseksi

 
1. Mene viaplay.fi/golf

2. Rekisteröi tili osoitteessa
3. Syötä yksilöllinen koodi

Tarjous koskee vain uusia Viaplay-asiakkaita.  
Vain yksi koodi per käyttäjä. Ilmaisjakson jälkeen  

tilaus jatkuu automaattisesti voimassaolevan  
hinnaston mukaisesti (29,99 €/kk) ilman sitovuutta. 

Tilaus on mahdollista perua myös ennen maksullisen  
jakson alkua. Koodi voimassa 20.6.2017 asti.

Alberto housujen 
ostajalle stretch vyö 

kaupan päälle.
Vyön arvo 39,90€

Tarjous voimassa 26.4. asti

Huom! Tarjoukset käytettävissä vain ladattuasi eBirdie-sovelluksen.

Näin otat sovelluksen  

käyttöön:

1 Lue QR-koodi

  tai mene omaan  puhelimesi    

 sovelluskauppaan 

2  Lataa sovellus  ” eBirdie” 

3 Seuraa sovelluksen

 käyttöönotto-ohjeita

 

LÄHDE PELI- JA 
OPETUSMATKALLE

12.-19.11.2017 
UPEAAN 

LA MANGAAN
ESPANJAAN

LENNOT
Helsinki – Alicante 12.11.2017
Alicante – Helsinki 19.11.2017

MAJOITUS
Hotel Principe Felipe 5* 2hh

ATERIAT
Kattavat aamupalat
4 x kahden ruokalajin illallinen

5 PELIPÄIVÄÄ

HARJOITTELU
PGA-proiden opetus
Rangepallot 1h / pvä

KULJETUKSET
Lentokenttäkuljetukset kohteessa 

HINTA
1490 € / hlö + golfbägin kuljetus

MATKALLA MUKANA
PGA prot Sakari Aho ja Ville Sirkiä

VARAA PAIKKASI NOPEASTI
sales@goldensungolf.fi tai 
puhelimitse 040 841 5887

Yhteistyökumppanit:
Golfpuoti Oy ja Golden SG Oy



12

Yritysgolfarit haastattelussa
1. 
2. 

3.

 
4.

13Arne Hyvärinen
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, 
Partner
IN LKV
050 2348
arne@inlkv.fi
www.inlkv.fi

Yrityksemme tunnusmer-
kit;  erinomainen tavoitet-
tavuus, yhteistyökumppa-
neiden tarjoamat lisäedut, 
ainutlaatuiset myyntitulok-
set, laadukkaaat oheismate-
riaalit ja –palvelut, aina am-
mattivalokuvaajan ottamat 
kuvat, nettiportaalit, staila-
us ja tarvittaessa kalustus. 
Yksilöllinen markkinointi- ja 
myyntisuunnitelma.

1. Tavoitteeni on saada viime kesä-
nä kadonnut vanha koukku (svingi) 
takaisin, sekä saada selkeä päätös 
sille kummalta puolelta puttaan! 
(bägissä välillä mukana  Sam 
Sneadin 2-puoleinen putteri 
70-luvulta).
2. Yli 10 kierrosta
3. En ole vielä ehtinyt
4. Pelatkaa keskikesällä yksi kierros 
kukonlaulun aikaan ja toinen myö-
hään illalla (ne tunnelmat valo ja 
kiireettömyys). Hyvää golfkesää ja 
hienoja, onnistuneita hetkiä!

Mari Anttonen
Suunnittelutoimisto 
M interior
0400 199 331
mari@m-interior.fi
www.m-interior.fi

Sisustussuunnittelu ja 
konsultointi koteihin ja 
yrityksiin sekä asunto-
jen stailaus esimerkiksi 
myyntitarkoitusta varten. 
Apua saa niin pienemmis-
sä kuin suuremmissakin 
sisustusasioissa. 

1. Tavoitteeni golfkaudelle ovat lähin-
nä liikunnallisia ja mikäli tasoitus las-
kee, niin se on pelkkää bonusta. Hyvä 
peliseura ja liikkuminen kauniissa 
luonnossa ovat tärkeintä. Onnistunut 
kierros tuo toki aina hyvän fiiliksen. 
2. Tavoitteeni on pelata noin 20 
kierrossa kotikentällä ja vieraskentillä 
1-5 kierrosta. 
3. En vielä mutta aion tutustua ja 
ladata. 
4. Odotan innolla golfkierroksia Ruis-
salon kauniilla ja aina hyvin hoidetul-
la kentällä. Greenien uudistukset ovat 
plussaa ja erittäin onnistuneita. Kivaa 
golfkesää kaikille!

Kenneth Löfgren 
Yrittäjä
Calto Oy 
020 756 9999  
info@calto.fi
www.calto.fi 

Sairaaloihin ja lääketehtai-
siin erikoistunut talotekniik-
katoimittaja. Puhdastilat, 
leikkaussalit ja erittäin vaa-
tivat puhdasputkistot ovat 
parasta osaamistamme.1. AG voittamaan Senioriliiga. 

2. Yli 100 (pelattu jo 10 kierrosta). 
3. Ladattu on ja tutustuttu 
ominaisuuksiin.
4. Hyvin menee mutta menkööt.

1. Tässä vaiheessa kautta lupaus on 
että tänä vuonna pelataan.  Realis-
tinen tavoite on kiertää Ruissalon 
kenttä ainakin viisi kertaa. Myöskin 
tarkoitus on ottaa kengät ja hanska 
mukaan  kun lähden kauppareis-
suille ulkomaille. Olen pelannut 
70-luvun lopusta asti ja välillä on 
pelattu enemmän ja välillä vähem-
män.   Yksi tavoite on jälleen innos-
tua pelaamaan säännöllisesti. 
2. Kotikentällä ainakin viisi kierros-
ta ja saman verran vieraskentillä. 
3. En ole, mutta aion kyllä sen 
tehdä.  
4. Kaunista kesää kaikille Aura 
golffareille.  

Louhimme suomalaista gra-
niittia rakennus-, sisustus-, 
ympäristö- ja hautakivi teol-
lisuuksien raaka-aineeksi.  
Viennin osuus myynnistä 
noin 70 %.

Heikki Palin  
Toimitusjohtaja
Palin Granit Oy
020 790 9331
heikki.palin@palingranit.fi
www.palingranit.fi

Kari Kuikka
Yrittäjä
K.Kuikka-CFAS Oy
050 346 6405
kari.kuikka@kkuikka.fi
www.kkuikka.fi

Yrityksemme tuottaa ta-
loushallinnon palveluita pe-
rinteisistä tilitoimistopalve-
luista täysin ulkoistettuihin 
palveluihin, sekä tarjoaa 
talouteen ja verotukseen 
liittyvää konsultointia kaik-
kialla Suomessa. Toimialas-
kaalamme ulottuu yhden 
miehen rakennusliikkeestä 
holding-yhtiötoimintaan 
ja kansainvälisestä labo-
ratoriolaitekaupasta 100 
hengen konsulttiyhtiöön. 
Lisäksi palvelemme myös 
yhdistyksiä ja säätiöitä. Ta-
voitteemme on aina kään-
tää taloushallinnon palvelut 
kulusta investoinniksi. 

1. Nauttia pelistä ja olla hyvää 
golfseuraa.
2. Työ ja lapsiperheen kiire rajoittavat 
pelaamista. Tavoitteena olisi noin 25 
kierrosta, joista 5 prime time -aikaan 
ja loput auringon nousua ihaillen 
ja/tai auringon laskusta nauttien. 
Kierroksista varmasti yli 90 % on Aura 
Golfissa. 
3. Olen ladannut ja tarkan euron 
kaverina käyttänyt Viaplayn alen-
nuskoodin, muuten en ole vielä 
tutustunut muihin toimintoihin /
ominaisuuksiin. 
4. Upea kenttä ja upeat fasiliteetit 
loistavassa ympäristössä, joista 
olen saanut noin 20 vuotta nauttia. 
Uskallan väittää, että tilat ovat jopa 
Suomen parhaimmat. Kiitos siitä 
niille jäsenille, luottamushenkilöille ja 
henkilökunnalle jotka ovat yhdistyk-
sen toiminnassa olleet mukana pian 
60 vuoden ajan. Meidän nykyisten 
aktiivisten jäsenten on syytä muis-
taa, että yhdistyksen toiminta ei saa 
pysähtyä vaan siihen pitää panostaa 
vuosittain: niin kenttään, fasiliteettei-
hin, palveluihin, henkilökuntaan kuin 
jäsenistöön.

Mikko Huunonen
Toimitusjohtaja
Taxitrans Oy Turku
0400 250 280
posti@taxitrans.fi
www.taxitrans.fi

Yrityksen päätoimiala on 
tilausliikenne ja taksilii-
kenne. Henkilökuljetukset 
1-16 hengelle.
Yrityksellä on myös asun-
toautovuokraus toimintaa 
sekä asuntovuokrausta.

1. Tavoitteeni tälle golfkaudelle on 
saada ehjiä kierroksia ja etenkin 
lähipeliin parannusta.
2. Valitettavasti en pääse kotiken-
tälleni Aura Golfiin pelaamaan tänä 
vuonna, joten kierrokseni koostuu 
ulkomaan kenttätarjonnasta. Tänä 
vuonna kierroksia tulee noin 80-100 
kierrosta.
3. Nyt täytyy kyllä todeta, että kuulen 
tästä ensimmäistä kertaa. Täytyy 
tutustua.
4. Toivon Aura Golfille ja sen jäsenil-
le menestyksekästä vuotta ja hyviä 
pelikierroksia kaikille!

Mitkä ovat tulevan golfkauden tavoitteitasi? 
Montako kierrosta olet ajatellut pelata tulevan 
kauden aikana omalla kentällä/vieraskentillä? 
Oletko ladannut puhelimeesi uuden sähköisen 
jäsenkorttisi, ebirdie:n ja tutustunut sen 
ominaisuuksiin?
Sana on vapaa, golfterveisesi seuralle.
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Ohjelma
03.05. Range/Chippi
10.05. Range/Putti
17.05. Range/Pitchi
24.05. Range/Bunkkeri
31.05. Range/Lobby
07.06. Range/Pitchi
14.06. SGL -lähipelitesti

Hinta: 130 € / hlö

   KESKIVIIKOSTA 
AIKUISTEN TREENIPÄIVÄ

TREENIT 
KLO 17.45-19.00
RYHMÄT HCP 0-25 JA 26-54

SENIORITREENIT
KLO 12.00-13.15

Ohjelma
03.05. Range/Chippi
10.05. Range/Putti
17.05. Range/Pitchi
24.05. Range/Bunkkeri
31.05. Range/Lobby
07.06. Range/Pitchi
14.06. SGL -lähipelitesti

Hinta: 130 € / hlö

03.05. Drive
10.05. Chippi/Pitchi
17.05. Bunkkeri
24.05. Rautalyönnit
31.05. Putti
07.06. Lobby/Chippi
14.06. SGL-lähipelitesti

Hinta: 20€ / hlö / krt

TEEMAT
KLO 19.15-20.30

PRO-KIERROKSET (12 reikää)
PERJANTAISIN KLO 10.00-13.00

05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.

Hinta: 150€ / ryhmä (1 – 3 henk.)

ILMOITTAUTUMISET
sakari.aho@auragolf.fi
tai
ville.sirkia@auragolf.fi

SEURAMME UUDET UPEAT NETTISIVUT 
julkaistiin 12.4. Tavoitteena oli sivujen mo-
dernisointi sekä saada sivut tukemaan lähes 
60-vuotiaan seuramme arvoja ja asemaa 
suomalaisen golfin huippuseurana. 

Vanhat sivut palvelivat jäsenistöämme, 
vieraspelaajia ja muita sidosryhmiämme 
kohtalaisen hyvin. Kuitenkin nykyaikaiset 
vaatimukset mm. eri laitteille skaalautuvista 
ns. responsiivisista sivuista vaati nettisi-
vujemme kokonaisvaltaista uudistamista. 
Teknisen puolen lisäksi oli aika päivittää 
sivujen ilme vastaamaan tätä päivää. Sivut 
on nyt siis julkaistu, mutta kehitystyö jatkuu 
edelleen. Sivuille tuodaan lisää seuramme 
historiaa ja varsinkin kentän osalta tullaan 
sivuilla näkemään uusia kehitysversioita.

TIIMITYÖLLÄ LAADUKAS LOPPUTULOS
Idea nettisivujen uudistamisesta on ollut 
vireillä jo pitkään ja viimeisimpänä pro-
jektiryhmänä toimi vuoden 2016 markki-
nointitoimikunta eli Milla Hallanoro, Maarit 
Kakko, Kalle Joukanen ja Tommi Savolainen 
Peter Rosenbergilla vahvistettuna. Suunnit-
telu aloitettiin kunnolla syyskuussa ja tämän 
kevään aikana projektia on viety tiiviillä 
tahdilla loppuun. Työn edetessä mukaan 
tulivat toimistolta Mari Sonck ja Sami Pere. 
Päävastuu tekniikasta on ollut Peterillä 
ja visuaalisuudesta sekä rakenteesta on 
vastannut Tommi. Näiden kahden herran 

sekä Marin voi hyvällä syyllä sanoa olleen 
sivujen pääarkkitehtejä. Lisäksi Wolf Virkki 
on ollut mukana graafisen ilmeen luonnissa. 

RAIKAS, PERINTEIKÄS, 
MUTTA SILTI MODERNI
Uudet nettisivut ovat teknisesti nykyaikaiset 
ja niiden ylläpitäminen sekä uusien ominai-
suuksien mukaan tuominen on nyt entistä 
helpompaa. Kuvamateriaali on huipputasoa, 
joten sivujen ilmeestä on saatu todella 
moderni ja houkutteleva. Ilme henkii kohta 
60-vuotiaan seuramme perinteitä ja kuten 
Tommi kuvailee "Kuvia katselemalla voi mel-
kein kuulla Ruissalon tammien huminan." 

Nettisivujemme avulla luomme seuras-
tamme houkuttelevan niin uusille poten-
tiaalisille jäsenillemme kuin myös vieras-
pelaajille ja yhteistyökumppaneillemme.  
Uudet sivut tukevat Google-näkyvyyttä 
ja palvelevat yleisempien päätelaitteiden 
käyttäjiä. Nettisivuilta saa myös aavistuksen 
Aura Golfin uudesta graafisesta ilmeestä, 
joka tulee näkymään pelaajillemme kesän 
aikana mm. uudistetussa tuloskortissa. 

Juttua varten on haastateltu projektissa 
tiiviisti mukana olleita Tommi Savolaista 
ja Peter Rosenbergia. Peterin ja Tommin 
lähettävät terveisiä seuramme jäsenille: 
"Oikein hauskaa kesää kaikille ja otetaan 
taas joukolla osaa kesän kilpailuihin!"

Tommi Savolainen (oikealla)
40-vuotias markkinointi- ja 
klubitoimikuntien jäsen.
Aura Golfin jäsen vuodesta 1990.
Aloittanut golfin vuonna 1988 
TS-Golfkoulussa.
Kierroksia vuodessa noin 75.
Mielikuva uusista nettisivuista: Raikas, 
perinteikäs mutta silti myös moderni.

Peter Rosenberg
35-vuotias kilpailu- ja tasoitustoimikunnan 
puheenjohtaja, kahden lapsen isä.
Aura Golfin jäsen vuodesta 1989. 
Aloittanut golfin vuonna 1990.
Kierroksia vuodessa noin 50.
Mielikuva uusista nettisivuista: 
Tarunhohtoinen, selkeä, puhutteleva.
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Naisten 
tapahtumakalenteri

3
KLUBITAPAHTUMAA

17

01.05. 
Vappuhumpuuki, 

klubin hupikilpailu
22.06. 

Midnight Scramble, keskikesän 
kunniaksi hupaisa klubikilpailu

26.08.
Suuri Klubikilpailu

8
VUODEN LADYPELAAJA

 -OSAKILPAILUA
13.05. 

Audi Open, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu I
31.05. 

Ilmoittautuminen Lady Cupiin 
päättyy, Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu II
30.06. 

Hartwall Sunday Game, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu III
15.07. 

Gant Amateur Open, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu IV
22.07. 

Mamselli, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu V
13.08. 

AG Masters, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu VI
19.-20.08. 

Klubimestaruuskilpailut, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu VII
03.09. 

Felix Ketch Cup, 
Vuoden Ladypelaaja 

osakilpailu VIII

5
NAISTEN

KK-TAPAHTUMAA
21.05. klo 14.00 

Sokkoysi
14.06. klo 16.30 

Cha-Cha-Cha
12.07. klo 10.00 

Ranskalainen
12.08. klo 10.00 
Kolmen cocktail
09.09. klo 11.00

Erado

11
OPETUSILTAA

15.05. klo 19.0O 
Draivi ja perusrautalyönti, 

Trackman tutka apuna 
18.05. klo 19.00 

Chipit lähietäisyydeltä ja 
putin perusteita
22.05. klo 19.00 

Väylälyönnit hybridillä/
väyläpuulla, Mailademoja 

26.05. klo 17.30 
Pitch ja bunkkeri
30.05. klo 19.00 
Swingi ja rutiinit
13.06. klo 19.00 

Opetusillan teema vapaa 
27.06. klo 19.00 

Opetusillan teema vapaa 
11.07. klo 19.00 

Opetusillan teema vapaa 
25.07. klo 19.00

Opetusillan teema vapaa 
08.08. klo 19.00 

Opetusillan teema vapaa 
22.08.klo 19.00 

Opetusillan teema vapaa

5
KLUBIOTTELU JA 

MUUTA KIVAA
11.05. klo 18.15 

Shopping-Ilta Wau Lingeriessä 
(max 12 henk)

07.06. klo 18.15 
Shopping-Ilta Le Folliessa 

11.06. klo 10.30 
Naisten kansallisen viikon päätös, 

Bring Your Own Putter
29.06. klo 13.00 

Kolmoisklubiottelu AG-ESG-TawG
27.10.klo 18.30 

Naisten päätös-ilta, paikka 
vahvistuu myöhemmin

Kaudella 2017 on 32 mukavaa yhteistä tapahtumaa

SENIORILIIGA
16.05.2017   AlGo-AG         Olli Töytäri
30.05.2017    AG-AGN          Matti Kulo
19.06.2017    HGCC-AG       Matti Kulo
20.06.2017   AG-UKG           Matti Kulo
03.07.2017    WGCC-AG       Maija Vierinen
01.08.2017    KGM-AG          Markku Liitola
15.08.2017    AG-ArGC         Maija Vierinen
24.08.2017    LoG-AG           Maija Mäkelä
05.09.2017    AG-MTG          Markku Liitola
14.09.2017     AG-SaG           Matti Kulo

Pvm  Ottelu  Kapteeni

KUUKAUSIKILPAILUT

09.05.2017
13.06.2017
11.07.2017
09.08.2017
12.09.2017



Jatke-konserni on nopeasti noussut eteläisen 
Suomen merkittävimpien rakennusliikkeiden  
joukkoon. Palvelemme kaikissa asunto- ja 
toimitilarakentamiseen, saneeraukseen 
ja kiinteistökehitykseen liittyvissä asioissa.

Jatke Oy, Pronssikuja 1, 21410 Vanhalinna, puh. 010 773 7000
Helsinki • Hyvinkää • Kouvola • Lahti • Lappeenranta • Pori • Tampere • Turku         www.jatke.fi

2. väylällä erikoispalkinto

birdie-tuloksella

virallisissa 

henkilökohtaisissa

lyöntipelikilpailuissa.

Perjantaina

30.6.2017 klo 17.00

yhteislähtönä

Hartwall Sunday Game!

Kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi -osakilpailua.

Pelipäivät näet tästä Viheriösta (s. 5) 

ja ilmoitustaululta.

 

 

JUO MARLI HYVINVOINTIJUOMAA
JUO MARLI HYVINVOINTIJUOMAA
JUO MARLI HYVINVOINTIJUOMAA

YRITYSTEKSTIILIT
MAINOSTUOTTEET

LIIKELAHJAT

www.griippi.fi

Suomen ohutlevyasennukselta sekä  
osaava projektijohto että laadukas toteutus



Graafinen
suunnittelu

Kirjekuoret ja
lomakkeet

Postituspalvelut

Myymälämainonta

Hyllypuhujat TarratPostikortit

Tuotekääreet

Kampanjapostitukset 
ja  jakelu

Esitteet ja
asiakaslehdet

www.painokone.fi 
painotuotteiden 

verkkokauppa

Pakkaukset ja 
kotelot

Varastointi

Julisteet
Tulosteet

Tuijussuontie 1, 21280 Raisio • 010 231 2600 •  www.newprint.fi

Flyerit

Käyntikortit

MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA 
– TURUSSA TORIN LAIDALLA 
  
  
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut erilaisiin 
urheiluvammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Liikuntaklinikan 
asiantuntijat auttavat liikkujaa ennaltaehkäisemään liikkumista 
vaikeuttavien vaivojen syntymistä sekä parantamaan jo 
olemassa olevia vammoja.  
  
Olipa kyseessä pieni tai suuri vaiva, me hoidamme sinut 
takaisin liikkeelle. 
  
Varaa aika mehilainen.fi tai 010 41400 

Turku, Kauppiaskatu 8 | mehilainen.fi 

Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min. 

Ajat muuttuvat. 
Helpommiksi. 

Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi 
Nordea Tunnusluvut –sovellukseen, luvut kul-

kevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä käte-
vämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitun-

nuksia vaativat palvelut.

Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa 
tunnuslukusovellus puhelimeesi tai tablettiisi.

 
0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 

1   Miten ohjelmat optimoidaan kiinteistön 
käytön mukaisiksi? 

2   Kuka vastaa kohteen hälytysten 
analysoinnista tai jatkotoimenpiteistä? 

3   Voiko järjestelmän toimintaa tarkkailla ja 
kehittää automaattisesti 24/7? 

4   Keneen olla yhteydessä, jos työ- tai 
päivystysaikana tarvitaan tukea?

5   Pystyykö jatketun takuun avulla 
pienentämään riskejä? 

6   Miten mittarointitiedot kerätään, 
raportoidaan ja hyödynnetään?

Schneider Electricin 
kiinteistönhallintajärjestelmien 
ylläpitopalvelut nykyajan 
tarpeisiin.

schneider-electric.fi

Millainen palvelukokonaisuus sopii kiinteistöllesi?



SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA
JA INSTAGRAMISSA

Tervetuloa Aura Golfiin!

Caddiemasterit 
2017

 puhelin 02 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi

Oona 
Vaiste

Daniela 
Tuominen

Hanna
Järvinen

Rasmus 
Ahlgren
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HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina

hyviä tuloksia.

VÄYLÄ-
SPONSORIT

AURA GOLF

Nuorisotyötä 
tukemassa

Nuorisotyötä
tukemassa

JUNIORI
POOL

AURA GOLF

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina

hyviä tuloksia.

POOL
AURA GOLF



KE U L A  KO HTI  
G O LFLO MA A

Ahvenanmaalla golfaat toukokuusta lokakuulle saarta  
ympäröivän meren ansioista. Pääsaaren koillisosassa  

sijaitsee Ålands Golfklubb, jossa pelaat kahdella  
18-reikäisellä kentällä ja mikäli olet Club One -kanta-asiakas,  

saat 10 % alennuksen green feestä.

Varaa pelimatkasi silja.fi
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