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PÄÄKIRJOITUS

Tätä lukiessanne golfkausi 2016 on saatu Ruis-
salossa aloitettua ja ajankohtaan nähden kentän 
osalta erinomaisissa olosuhteissa. Kentän kuntoon 
sekä muuhun laatutasoon liittyvät odotukset ja 
vaatimukset ovat vuosien varrella kasvaneet, 
toisinaan jopa sellaiselle tasolle johon on vaikea 
vastata. Huomasin itse kenttää tarkastaessani 
kiinnittäväni huomioita asioihin, joiden kuuluu 
olla kunnossa varsinaisella kasvukaudella eikä 
muutama hetki talven päätyttyä. Tällaista arvioin-
tia on tietysti helppo tehdä, vaikka se ei kenttää 
kohtaan vielä keväällä olisikaan erityisen reilua. 
Toisaalta silloin kun isot asiat ja kokonaisuus ovat 
kunnossa, niin myös yksityiskohtien arviointiin ja 
arvosteluun jää enemmän aikaa.

Talven sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti ken-
tän kuntoon varsinkin keväällä, mutta yleisesti 
ottaen kentät ovat nykyään keväisin huomatta-
vasti paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. 
Tähän vaikuttavat monet tekijät, mutta tärkeimpiä 
asioita ovat kehittyneet työtavat ja menetelmät, 
paremmat lannoitus- ja torjunta-aineet sekä 
nykyaikaiset kentänhoitovälineet ja muu kalusto. 
Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että useimmilla 
kentillä tehdään kentänhoitoon liittyviä töitä 
vielä joulukuussa ja kevättyötkin alkavat monesti 
etuajassa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ensi-
arvoisen tärkeää on myös kentän suunnitelmal-
linen korjausrakentaminen, joka osaltaan auttaa 
pitämään kasvuolosuhteisiin liittyvät häiriötekijät 
mahdollisimman vähäisinä. 

Golfkausi Ruissalossa vuonna 2016 tulee olemaan 
siinä mielessä erilainen kuin monet edeltävät 
vuodet, että kentällämme ei pelata Finnish Senior 
Openia lukuun ottamatta yhtään suurkilpailua. 
Lisäksi kilpailu- ja tapahtumakalenteri on ko-
konaisuudessaan hieman aikaisempia vuosia 
väljempi ja tämä koskee myös yritystapahtumia. 

Tällä saadaan vapautettua lisää peliaikoja jäsenis-
tön käyttöön ja se on varmasti monen mielestä 
erinomainen asia. Kaikella on tietysti hintansa ja 
täytyy muistaa, että suurkilpailuista ja yritystapah-
tumista saatavat tulot satavat suoraan jäsenistön 
laariin mahdollistaen varsin kohtuulliset pelikau-
simaksut, panostamisen kentän kehittämiseen ja 
hieman varoja jää kilpa- ja harrastetoimintaankin. 
Heti perään täytyy tosin todeta, että kyllä niitä 
yritys- ja klubitapahtumia riittää edelleenkin ja 
toistaiseksi vahvistamattomien tietojen mukaan 
uudistuneella klubitoimikunnalla on muutama 
ässä hihassa varsinkin syksyn osalle, mutta niistä 
kuulemme varmasti kesän aikana lisää.

Kalenterista löytyy myös runsaasti erilaisia kuu-
kausikilpailuja, omansa löytyvät niin naisille, seni-
oreille kuin junioreillekin. Yhteisöllisyyttä ajatellen 
tulee väistämättä mieleen voisiko näitä jollain 
tavalla yhdistää Aura Golfin kuukausikilpailuksi 
tai vaikka pelata kauden päätöskilpailu yhdessä. 
Rankingpisteet voitaisiin silti jakaa kaikille kenelle 
ne kuuluvat ja palkinnotkin varmasti löytäisivät 
oikean osoitteensa. 

Aura Golfin liittymismaksun alentaminen ja mah-
dollisuus jakaa maksu kahdelle peräkkäiselle 
vuodelle ovat aiheuttaneet odotetusti mielen-
kiintoa eikä ole mitään syytä epäillä etteikö näin 
olisi myös jatkossa. Omasta mielestäni tämä oli 
vuosikokoukselta erinomainen päätös, vaikka sen 
kokonaisvaikutusta voidaankin arvioida tarkem-
min vasta muutaman vuoden kuluttua.

Riippumatta siitä pelaatteko kilpailuissa, omassa 
kaveriporukassa, perheen kesken tai vaikka yk-
sin aamuvarhaisella auringonnousua katsellen 
ja linnunlaulua kuunnellen, haluan toivottaa 
kaikille Aura Golfin jäsenille erinomaisen hyvää 
golfkautta 2016!  
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Kaksi vuotta käytössä olleet ajanvaraus-
säännöt ovat voimassa myös kaudella 
2016. Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja viisi päivää etukä-
teen, jäsenellä on oikeus varata myös 
samassa lähdössä pelaavat vieraat viisi 
päivää ennen. Nexgolfissa jäsen pystyy 
tekemään itselleen yhden varauksen 
päivää kohti. Vieraspelaajien varaus-
oikeus alkaa kolme päivää etukäteen.

Nexgolf on kehittänyt vieraspelaa-
jien internetvarauksia varten Teeti-
me-ohjelman, joka on käytössä Aura 
Golfin lisäksi kymmenillä suomalai-
silla golfkentillä. Kirjautumalla omilla 
Nexgolf-tunnuksilla Teetime-ohjelmaan 
golfseuran jäsen pystyy varaamaan 
peliaikoja myös muille kentille ilman 
etukäteismaksua. Kenttien omat va-
raussäännöt ovat tietenkin voimassa 
ja tehdyt varaukset tulee muistaa tar-
vittaessa myös peruuttaa. 

Aura Golfin viikkokalenteri löytyy seu-
ran kotisivuilta, etusivun vasemman 
reunan pikalinkeistä. Kalenterissa 
on kerralla näkyvissä kuluva viikko 
sekä sitä seuraava viikko. Kalente-
riin merkitään kaikki ajankohtaiset 
tapahtumat kentällä ja klubilla sekä 
mahdolliset poikkeukset normaaleihin 
aukioloaikoihin.

Yhteislähtöpäivien ajanvarauksia 
pystyy edelleen tekemään omilla 
tunnuksilla Nexgolfissa, lue lisää 
Aura Golfin kotisivuilta.

PELIAIKOJEN
VARAAMINEN

GREENFEE
AG:N JÄSENTEN

VIERAALLE

yhteislähtöpäivät

VIIKKOKALENTERI
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Jäsenen vieraan alennettu greenfee on 
voimassa myös kaudella 2016. Jäse-
nellä on oikeus tuoda enintään kolme 
vierasta kerrallaan alennettuun hintaan 
40,00 eur/hlö, etu on voimassa kaik-
kina päivinä kauden alusta 26.6.2016 
asti sekä 15.8.2016 eteenpäin. Myös 
passiivijäsenet ovat oikeutettuja pe-
laamaan 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 27.6. ja 14.8.2016 
välisenä aikana on 70,00 eur/hlö ja 
muina aikoina 60,00 eur/hlö.  Juniorin 
greenfee on 30,00 eur/hlö ja se on 
voimassa koko kauden ajan eikä siihen 
sovelleta mitään alennuksia.
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AJANKOHTAISTA2016

RANGEN KÄYTTÖ
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Rangen ja kuutosväylän välistä aitaa on 
kevään aikana korotettu ja tämän luonnol-
lisesti toivotaan lisäävän kuutosta pelaavien 
turvallisuutta. Tärkeää on kuitenkin muistaa 
fore-huuto myös rangella, jos lyönti näyttää 
suuntautuvan aidan suuntaan tai mahdol-
lisesti jopa sen yli. Hieman huonompana 
lyöntipäivänä tätä vaaraa voi myös helposti 
ennakoida suuntaamalla pallon suunniteltu 
lentorata hieman aidasta poispäin. 

Rangeautomaatti toimii kahden euron 
kolikoilla, poleteilla sekä caddiemasterillla        
ladattavilla magneettiavaimilla. Omalle  
jäsenistölle suosittelemme erityisesti  
          magneettiavaimen hankkimista, sillä   
          mitä enemmän kerralla lataat, sitä  
           halvemmaksi pallokorin hinta 
            muodostuu. Muistathan, että 
             rangetuotteita voi maksaa myös 
           liikuntaseteleillä!



HTT 
05.05.  / 12.05. / 19.05. / 
26.05.  / 
02.06. / 09.06./ 16.06. / 
30.06. / 
07.07. / 14.07. / 28.07. / 
04.08. / 11.08. / 25.08. 

SENIORIEN KK-KISAT 
10.05. / 14.06. / 07.07. / 
12.08. / 13.09.

NAISTEN KK-KISAT 
22.05. / 22.06. / 06.07. / 
14.08. / 10.09.

JUNIORIEN KK-KISAT 
18.05. / 21.06. / 07.07. / 
12.08. / 24.09.

Muutokset ovat mahdollisia.
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6 toukokuu 
01.05.      pe

07.05. la

15.05. su

21.05.  la

24.05. ti

kesäkuu
01.06.  ke

04.06.  la

07.06.  ti

08.06.  ke

11.06.  la

12.06.  su

22.06.  ke

23.06.  to

26.06.  su

heinäkuu
01.07.   pe

03.07.  su

08.-09.07. pe-la

16.07.  la

22.07.  pe

23.07. la

24.07.  su

30.07. la

elokuu
06.08.  la

07.08.  su

09.08.  ti

16.08.  ti

18.08.  to 

20.08.  la

24.08.  ke

31.08.  ke

syyskuu
03.09.  la

04.09.  su

07.09.  ke

13.09.  su

lokakuu
  la

  kilpailun nimi
YL 10.30   Vappuhumpuuki

9.00-  Katajisto/Oakley Lippukilpailu 

9.00-  Audi Open 

YL 10.00  Marli Jalostaja Golf

YL 9.00  Finnair Plus Golf

YL 9.30  LähiTapiola

YL 9.00  Players’ Tour (lähdöt 1/10)

YL 11.00   Skanska Golf

YL 12.00   Nordea Private Banking Golf

8.30-  Specsavers Open

11.00-   Bring Your Own putter

YL 9.00  Audi Quattro Cup

YL 17.00   Midnight Scramble

10.00-  Veikko-Sedän Puteli

YL 17.00  Hartwall Sunday Game

   KM Nelinpeli

  Tvåkampen Ruissalossa AG-Roslagen

YL 12.00   Mamselli

  Finnish Senior Open

  Finnish Senior Open

  Finnish Senior Open

  Gant Amateur Open

8.00-16.00 KM

8.00-14.00 KM

YL 12.00   Kiilto Clean Golf  

YL 10.00   Saku Koivun Aamu Golf

YL 12.00  Energia Golf

YL 12.00  Suuri Klubikilpailu

YL 12.00  Nordea Ladyt

YL 12.00  Nordea Closed

   

YL 9.30   Felix KetchCup Vip

YL 9.30  Felix KetchCup

YL 12.00  Sonera Invitational

YL 9.30  Perhemalja

   

YL  Kauden päätöskilpailu ja iltajuhla
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Uudet yhteistyökumppanit  esittelyssä

Aura Golf solmi keväällä kolmevuotisen 
yhteistyösopimuksen Specsavers Optikko 
Keskustan kanssa. Liikkeen yrittäjänä toimii 
Kaj Aaramo, joka oli tuomassa Specsavers-
ketjua Turkuun ja toiminut aikaisemmin 
myös muiden Turun liikkeiden vetäjänä.

”Specsaversin Turun keskustan liikkeen 
vahvuuksia ovat ammattitaito, laaja vali-
koima, laadukkaat tuotteet sekä tietysti 
hyvä hinta-laatusuhde ja loistava sijainti 
kävelykadulla Stockmannia vastapäätä.”, 
kertoo Aaramo, joka itsekin on innokas gol-
fin harrastaja. ”Tarjoamme asiakkaillemme 
laadukkaiden tuotteiden lisäksi kokonais-
valtaista näontutkimusta, joka sisältää mm. 
silmänpohjan kuvaukset sekä tarvittaessa 
myös silmälääkärin palveluita. Keskeinen 
tavoitteemme on, että meillä asioidessa 
saa apua kaikkeen näkemiseen liittyvissä 
asioissa, oli kysymys sitten työolosuhteista 
tai harrastuksista. Golfissakin näkeminen on 
erittäin tärkeää, vaikka palloon katsominen 
meinaa välillä unohtua.”

”Liikkeessämme asioivien Aura Golfin jä-
senten kannattaa kertoa jäsenyydestä, 
sillä kokonaisvaltaiset näöntutkimukset 
ovat jäsenille ilmaisia ja kaikille ostavil-
le AG-jäsenille olemme varanneet golfiin 
liittyvät asiakaslahjat. Tämä koskee myös 
peheenjäseniä”, muistuttaa Aaramo ja 
toivottaa sekä uudet että vanhat asiat läm-
pimästi tervetulleeksi edullisille ostoksille 
Yliopistonkatu 25:een. 

Ilolla toivotamme tervetulleeksi myös Ark-
kitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n 
mukaan Aura Golf-perheeseen, kun yritys 
palaa muutaman vuoden tauon Aura Golfin 
yhteistyökumppaniksi. Yrityksen johdossa 
toimii pitkän linjan Aura Golf -jäseniä, Renni 
Haroma firman toimitusjohtajana ja isä 
Kari hallituksen puheenjohtajana.

Yrityksen suunnittelijoiden ansioluettelot 
kattavat arkkitehtuurin eri osa-alueet ja 
sisältävät lukuisia esimerkkejä aina pien-
talokohteista ja asuinalueista hotelleihin 
ja kylpylöihin, teollisuuden tuotantolai-
toksiin sekä liike-, teknologia- ja vapaa-
ajankeskuksiin. Uudisrakentamisen rin-
nalla vahvuuksiimme kuuluu vanhojen 
rakennusten innovatiivisen uusiokäytön 
suunnittelu esimerkiksi loft-asunnoiksi ja 
toimistotiloiksi. 

Heidän suunnittelupöydältään on lähtenyt 
lukuisia turkulaisille tuttuja kohteita, ku-
ten Julian ja Centrumin kauppakeskukset, 
Linnankatu 1:n loft-rakennukset, Hotelli 
Helmen funkkisrakennuksen restaurointi 
sekä iso joukko omakotitaloja sekä muita 
upeita kohteita.  

Arkkitehtitoimiston asiakaskunta koostuu 
sekä yksityisistä ihmisistä ja yrityksistä että 
julkisista yhteisöistä ja toiminta ulottuu 
kaikille arkkitehtuurin osa-alueille; raken-
nussuunnittelusta kaavasuunnitteluun. 

Grandellin Liikenne Oy on Sauvossa vuon-
na 1924 perustettu perheyritys. Isoiso-
isä Hjalmar Grandell aloitti henkilökulje-
tukset linjalla Sauvo-Turku kuorma-autolla, 
jonka lavalle oli asetettu puupenkit.

Aika on muuttanut yhtiön kalustoa sekä 
laajentanut yrityksen toimintaa Turkuun 
ja pääkaupunkiseudulle. Perheyhtiö on 
nuorekas, innovatiivinen ja uudistuva. Aki 
Grandell hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä, 
sisko Annika taloushallintoa ja isä Jarkko 
toimii omien sanojensa mukaan joka paikan 
höylänä.

Yrityksellä on tyytyväinen asiakaskunta, 
johon kuuluu monia pieniä ja suuria yri-
tyksiä. Grandellin Liikenne on myös Tu-
run kaupungin tilausajokuljetusten- sekä 
Hanselin sopimustoimittaja ja vastaa tänä 
vuonna myös TS-Golfkoululaisten päivittäi-
sistä kuljetuksista keskustasta Ruissaloon 
ja takaisin.
Yhtiöltä löytyy myös hieman kevyempää 
kalustoa, sillä Grandellin Liikenne omistaa 
nykyään turkulaisille tutun Jokke Jokijunan, 
joka liikennöi Aurajoen rannassa vapusta 
Turun päivään, satoi tai paistoi!

Oli kyse pelimatkasta, konserttimatkasta, 
teatterimatkasta tai mistä tahansa muusta 
bussimatkasta, niin ota yhteyttä Grandelliin 
ja pyydä tarjous juuri Sinun tarpeisiisi.

Yliopistonkatu 25, Turku

HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O
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Uudet yhteistyökumppanit  esittelyssä

Aura Golf ry 
toivottaa uudet 
yhteistyökumppanit 
lämpimästi 
tervetulleeksi 
parhaaseen 
seuraan!

Aura Golfin perinteet yhteistyössä raken-
nusliikkeiden kanssa jatkuvat vahvana ja 
uutena kumppanina tänä keväänä aloittaa 
Jatke Oy. Timo Mikkola ja Kari Grönfors 
perustivat yhtiön vuonna 2009, mutta juuret 
ulottuvat kuitenkin jo vuoteen 1992, jolloin 
Grönfors perusti Turun Pinnoite-Team Oy:n.

Tänä päivänä Jatke-konserni toimii katta-
vasti koko eteläisen Suomen alueella ja 
palveluihin kuuluu julkisivusaneerauksen 
lisäksi asunto- ja toimitilarakentaminen, 
sekä kiinteistökehitys. Menestyksen takana 
kerrotaan olevan henkilökunnan vankka 
ammattitaito ja vuosikymmenten mittainen 
kokemus, sekä asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja vahva paikallistuntemus.

Yksi näkyvimmistä projekteista ainakin tur-
kulaisille on Aurajoen rannan Loft-tehdas, 
jossa entiseen Wärtsilän konepajahalliin 
rakennetaan 163 erikokoista loft-asuntoa. 
Yli 80-vuotias tehdasrakennus on todelli-
nen turkulainen maamerkki ja tärkeä osa 
kaupungin teollista historiaa.

”Tänä kesänä tehdään 
Ruissalossa hyvää 
lapsille ja nuorille. 
Minä olen mukana, 

ole sinäkin!”
Saku Koivu, Aura Golfin jäsen

24h junnugolfille 27.-28.6.2016

24h junnugolfille on hullunhauska oman seuran jun-
nujen hyväksi tehtävä 24 tunnin golftempaus, joka 
vaatii vähän seikkailua, golfhulluutta ja roppakaupalla 
hyvää mieltä junnugolfin hyväksi.

Tapahtumassa pelataan runsaasti golfia 24 tunnin aika-
na ja pyritään tekemään mahdollisimman paljon hyviä 
reikätuloksia. Taustajoukot myyvät junnugolfin tukijoille 
vuorokauden aikana pelatut par’it tai sitä paremmat tu-
lokset erikseen sovittavaan hintaan. Tukijana voi toimia 
yksityishenkilö tai yritys, myös sinä tai edustamasi yritys.

Tapahtuma järjestetään suomalaisilla golfkentillä nyt 
kolmannen kerran ja Aura Golf tänä vuonna on mukana 
ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta golf.fi/24h-
junnugolfille sekä toukokuusta lähtien Aura Golfin koti-
sivuilla, Facebookissa sekä Instagramissa.



JUNIORIT

ALOITTELIJA
6-8 VUOTIAAT

HARRASTAJAT
9-14 VUOTIAAT

OP-PELIPÄIVÄT
KLUBIKILPAILUT

PIKKUTALENT
12-15 VUOTIAAT

TSEMPPITOUR
ALUETOUR

MINITALENT
9-11 VUOTIAAT

OP-PELIPÄIVÄT
KLUBIKILPAILUT
TSEMPPITOUR



"Aura Golf panostaa vahvasti junioritoimintaan 
ja haluamme olla alueemme vetovoimaisin seura 
myös valmennus- ja nuorisotoiminnassa. Uudistunut 
valmennustoimikunta yhdessä koulutettujen 
ammattivalmentajien kanssa haluaa seuran pelaajien 
palaavan myös urheilullisen menestyksen tielle sekä 
tietysti kasvattaa tulevaisuuden aktiiviharrastajia  
parhaassa seurassa.”
Mika Koivunen, juniori- ja valmennustoimikunnan puheenjohtaja  

PELAAJAN POLKU tarjoaa monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille 
ja tasoisille lapsille ja nuorille.
KYSY LISÄÄ:
SAKARI AHO PGA PRO 040 503 9072 
VILLE SIRKIÄ PGA PRO 040 761 1876

TSEMPPITOUR
ALUETOUR

HARRASTETALENT
16-21 VUOTIAAT

ALUETOUR
FINNAIR JUNIOR
TOUR

TALENT
16-21 VUOTIAAT

ALUETOUR
FINNAIR JUNIOR 
TOUR
KANSAINVÄLISET 
KILPAILUT
FINNISH TOUR

KILPAPELAAJA
AMMATTILAISUUS

PELAAJA
VALMENTAJA



10 Parkkipaikalle Lusaka Golf Club ei näyttänyt 
mitenkään erikoiselta, mutta opasteet oli-
vat selkeät ja caddiemaster löytyi vaivatta. 
Minulla oli vanhat rautamailat mukanani 
vahvistettuna puukolmosella, joten mailoja 
ei tarvinnut vuokrata.

Greenfeestä veloitettiin 150 kwachaa 
eli noin 12 euroa ja mailapojan palkkioksi 
suositeltiin varsin kohtuullista viittä euroa. 
Kenttä on 18-reikäinen, perustettu yli 60 
vuotta sitten ja klubin tilat varsin asialli-
set. Jäsenille oli tietysti oma lounge, jota 
tällä kertaa saivat myös vieraat käyttää, 
sillä kentällä ei todellakaan ollut ruuhkaa.

Ykköstii oli aivan klubin vieressä ja 
rangelle oli matkaa vain vajaat 100 met-
riä. Puttiviheriö sijaitsi klubitalon terassin 
edessä. En saanut selville montako heh-
taaria oli koko alueen pinta-ala, mutta 
väylät olivat suurien puitten reunusta-
mia, eikä siellä fore-huutoja kuulunut. 
Kenttä oli tasainen ja suurin nousu taisi 
olla 9-väylän teeboxiin ehkä 8-9 porrasta.

Mailapoikani ehdotti, että pelaisin etu-
maiselta lyöntipaikalta, jossa näkyivät pu-
naiset, keltaiset ja siniset palloset. Ehkä olisi 
pitänytkin, sillä lyhin par nelonen oli valkoi-
silta 368 metriä. Kentän kokonaispituus: 

6608 metriä (3184 + 3424) ja par 73. Pieni 
erikoisuus oli se, että ulosmenossa vain 
yksi par vitonen, mutta paluussa neljä.

Bunkkerit sijaitsivat pääasiassa 
viheriöiden ympärillä. Vesiesteitä-
kään ei ollut kuin muutamalla väylällä.
Väylät oli kylvetty kikuyu-grass ja viheriöt 
kuuchi-grass lajikkeilla. Sambiassa on sade-
aika joulukuusta maaliskuun loppupuolelle, 
mutta vettä oli kuitenkin tullut aika vähän, 
joten väylät olivat jokseenkin kuivia. 

Kikuyu-ruoho tuki palloa hyvin ja siitä oli 
helppo lyödä. Viheriöt olivat vaikeat lukea, 
enkä oikein päässyt niiden kanssa sinuiksi 
pelaamieni neljän kierroksen aikana. Pitkät 
putit olivat paljon helpompia kuin 1-2 met-
riset, vaikka viheriöt olivat tasaisia. Ruohon 
kasvusuunta aiheutti yllätyksiä mailapojan 
hyvistä ohjeista huolimatta. Pelaamisen 
taso oli bogey-pelaamista. Paras kierros oli 
85, mutta silloin olin vuokrannut draiverin 
proshopista, jotta pääsi edes vähän lähem-
mäs viheriötä kahdella pitkillä par nelosilla. 
Vitoset olisivatkin olleet selkeästi birdie-
väyliä, jos putti olisi vähänkään kulkenut .

Kenttää hoidettiin paljolti käsi-
peleillä; bunkkereita haravoivat nais-
ryhmät, viheriöt leikattiin käsikoneilla.

Karheikkoleikkurin virkaa hoiti traktori, 
jonka perään oli kytketty jonkunlainen 
niittokone. Kastelujärjestelmä oli, mutta 
sadeaikana se ei ollut käytössä. Olisi kyllä 
viheriöitä voinut hieman kastella.

Kierroksen jälkeen klubin palve-
lut toimivat erinomaisesti ja edulliseen 
hintaan; paahdettu kinkkujuustoleipä ja 
olut huokeaan yhteishintaan 1,70 euroa.

Lusaka Golf Clubin sujuvasta ja ystä-
vällisestä toiminnasta jäi oikein mukava 
kuva. Sinne oli vieraskin tervetullut. Pääsin 
vaihtamaan muutaman sanan myös seuran 
kapteenin, Mr Nsama Matakan kanssa. Tun-
tui olevan asemansa puolesta korkeammas-
sa kurssissa kuin kotimaiset kipparit ovat. 
Miesten ja naisten kapteenien tehtäviin kuu-
lui kilpailujen vetäminen ja tulospalvelukin 
osittain.  Kaiken kaikkiaan retkeä Sambiaan 
voi suositella ellei nyt golfin vuoksi niin 
luonnonpuistot ja Victorian putoukset tarjo-
avat lisää elämyksiä. Lisäksi voi karistaa tur-
hat ennakkoluulonsa omilla kokemuksilla.

Aarno Eskolan matkakertomus

Kolopalloa Afrikassa
Lähdimme tammikuun loppupuolella 

tervehtimään kumppanini tyttären perhettä Sambiaan.
Olin etukäteen ottanut selvää mahdollisista 

golfkentistä Lusakan alueella. 
Kolmen kentän joukosta valikoitui 

paikallistuntemuksen avustuksella Lusaka Golf Club, 
joka oli ruuhkattoman ja lyhyen automatkan päässä 

keskellä kaupunkia.



11

Karheikkoleikkurin 
virkaa hoitaa traktori, 
jonka perään on kytketty 
jonkunlainen niittokone. 

Lusaka Golfin 
puttiviheriö sijaitsee 
klubitalon terassin edessä. 



Järjestämme kaudella 2016 taitotasoon 
pohjautuvia treeniryhmiä. Ryhmätasot 
ovat hcp 0-12, 13-25, 26-40, 41-54. Pääset 
harjoittelemaan oman tasoistesi pelaajien 
kanssa, hyvässä seurassa. Kurssien hinta 
on 135 € / henkilö.

Ryhmän tavoite on motivoida sinua 
harjoittelemaan säännöllisesti ja keskit-
tymään oikeisiin asioihin. Muutos ei vaadi 
mullistuksia, vain oikeat toimenpiteet!

Ilmoittaudu mukaan: 
sakari.aho@auragolf.fi // 040 503 9072

Head Pro Sakari Aho on hankkinut valmennustoiminnan ke-
hittämiseen Trackman Pro 3 -golftutkan. Se on markkinoiden 
johtava golftutkajärjestelmä, jota käyttävät PGA Tour ammatti-
pelaajat, valmentajat sekä välinevalmistajat. Laitteella pystytään 
analysoimaan osuma-alueella tapahtuvia asioita, kuten mailan 
liikesuunnat, lavan asento, sekä pallon kierteet ja lähtökulmat. 
Saamme luotettavaa tietoa pallon lentorataan vaikuttavista 
seikoista. Tämä helpottaa ja nopeuttaa swingin analysointia. 
Trackman toimii myös hyvänä apuvälineenä uusien mailojen 
hankinnassa.

Trackman on tarvittaessa aina mukana Sakarin tunneilla.

Lisätiedot palveluistamme: auragolf.fi/golfopetus

HCP 0 – 12    
11.05. klo 18:15-19:30 Trackman ja Video (oma swingi)
18.05.  klo 18:15-19:30 Chipit lähietäisyydeltä 
   + Lavanhallinta putissa
25.05. klo 18:15-19:30 Kohdetreenit ja Linjaus
01.06. klo 18:15-19:30 Pelinomainen lähipeliharjoitus
08.06. klo 18:15-19:30 Trackman ja Video (oma swingi)
15.06. klo 18:15-19:30 Erilaiset pitchit  7-30 m 
   + Bunkkerin perusteet
16.06. klo 17:00-19:00 Suomen Golfliiton lähipelirata

HCP 12 – 25
11.05. klo 18:15-19:30 Chipit lähietäisyydeltä 
   + Lavanhallinta putissa
18.05.  klo 18:15-19:30 Trackman ja Video (oma swingi)
25.05. klo 18:15-19:30 Pelinomainen lähipeliharjoitus
01.06. klo 18:15-19:30 Kohdetreenit ja Linjaus 
08.06.  klo 18:15-19:30 Erilaiset pitchit 7-30 m 
   + Bunkkerin perusteet
15.06.  klo 18:15-19:30 Trackman ja Video (oma swingi) 
16.06. klo 17:00-19:00 Suomen Golfliiton lähipelirata

HCP 25 – 40 
11.05. klo 19.45-21.00 Trackman ja Video (oma swingi)
18.05.  klo 19.45-21.00 Chipit lähietäisyydeltä 
   + Lavanhallinta putissa
25.05. klo 19.45-21.00 Pelinomainen lähipeliharjoitus
01.06. klo 19.45-21.00 Kohdetreenit ja Linjaus
08.06.  klo 19.45-21.00 Erilaiset pitchit  7-30 m 
   + Bunkkerin perusteet
15.06.  klo 19.45-21.00 Trackman ja Video (oma swingi)
16.06. klo 17:00-19:00 Suomen Golfliiton lähipelirata

HCP 40 – 54
11.05. klo 19.45-21.00 Chipin ja putin perusteet.
18.05.  klo 19.45-21.00  Grippi, alkuasento ja swingi.
25.05. klo 19.45-21.00 Swingin kertaus ja kohdetreeni
01.06. klo 19.45-21.00 Pelinomainen lähipeliharjoitus
08.06.  klo 19.45-21.00  Swingi (rauta ja draivi)
15.06.  klo 19.45-21.00 Pitchin perusteet  7-30 m 
   + Bunkkerin perusteet
16.06. klo 17:00-19:00 Suomen Golfliiton lähipelirata

SENIORIT
11.05. klo 11.00-12.15 Grippi, alkuasento ja swingi
18.05.  klo 11.00-12.15 Chipin ja putin perusteet. 
25.05. klo 11.00-12.15 Swingin kertaus ja kohdetreeni
01.06. klo 11.00-12.15 Pelinomainen lähipeliharjoitus
08.06. klo 11.00-12.15 Pitchin perusteet  7-30 m 
   + Bunkkerin perusteet
15.06.  klo 11.00-12.15 Swingi (rauta ja draivi)
22.06. klo 13:00-15:00 Suomen Golfliiton lähipelirata

HUOM! Mikäli kaikki ajankohdat eivät sinulle sovi, voit  käyttää sijaista.

Opetusmenu
2016

HARJOITUSOHJELMA RYHMITTÄIN

Sakari Aho PGA ProVille Sirkiä PGA Pro 



SENIORIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2016

10.05. Kuukausikilpailu 1
17.05. V-S Senioriliiga AGN-AG, Naantali
23.05. V-S Senioriliiga AG-HGCC
07.06. V-S Senioriliiga UGK-AG, 
 Uusikaupunki
14.06. Kuukausikilpailu 2
21.06. V-S Senioriliiga AG-WGCC 
12.07. Kuukausikilpailu 3
19.07. V-S Senioriliiga AG-KGM 
22.-
24.07.  Audi Finnish Senior Open 
06.-
07.08. Klubimestaruuskilpailut
02.08. Kuukausikilpailu 4
04.08. V-S Senioriliiga ARGC-AG, Parainen 
10.08. V-S Senioriliiga AG-LOG
29.08. Seniorien klubiottelu AG-HGCC
30.08. V-S Senioriliiga MTG-AG, Meri-Teijo
06.09.   V-S Senioriliiga SAG-AG, Salo
12.09. V-S Senioriliiga AG-ALGO
13.09. Kuukausikilpailu 5 YL klo 9.00

NAISTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2016 

01.05. Vappuhumpuuki
10.05. Naisten avajaisilta + winetasting
15.05. Audi Open, vuoden Lady-pelaaja
 osakilpailu I
16.05. Opetusilta, draivi ja perusrautalyönnit,
 mahdollisuus  Trackmaniin
19.05. Opetusilta, Chipit lähietäisyydeltä
 ja putin perusteita
22.05. Naisten KK-tapahtuma, Sokkoysi
23.05. Opetusilta, väylälyönnit hybridillä/
 väyläpuulla
27.05. Opetusilta, pitch ja bunkkeri
30.05. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
01.06. Lady-Cup alkaa, vuoden Lady-pelaaja
 osakilpailu IX
11.06. Specsaver Open, vuoden Lady-pelaaja
 osakilpailu II
12.06. Naisten Sunnuntai, 
 Bring Your own Putter
13.06. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
22.06. Naisten KK-tapahtuma, Cha-Cha-Cha
23.06.  Midnight Scramble, keskikesän 
 kunniaksi hupaisa klubikilapilu
27.06. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
28.06. Pelimatka NGCC, Benz-kenttä
01.07. Hartwall Sunday Game, vuoden 
 Lady-pelaaja osakilpailu III
06.07. Naisten KK-tapahtuma, Ranskalainen
11.07. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
16.07. Mamselli, vuoden Lady-pelaaja 
 osakilpailu IV
25.07. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
25.07. Kolmoisklubiottelu, TaWG-AG- ESG
30.07. Gant Amateur Open, vuoden 
 Lady-pelaaja osakilpailu V
06.-
07.08. Klubimestaruuskilpailut, vuoden 
 Lady-pelaaja osakilpailu VI-VII
08.08. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
14.08. Naisten KK-tapahtuma, Erado
20.08. Suuri Klubikilpailu, 
 erilainen klubikilpailu
22.08. Opetusilta, ohjatut vapaat harjoitukset
04.09. Felix Ketchcup,  Lady-pelaaja 
 osakilpailu VIII
10.09. Naisten KK-tapahtuma, teema avoin

Tapahtumalistaa täydennetään 
tarvittaessa. 
Tapahtumista ilmoitetaan AG:n 
kotisivuilla ja sosiaalitilojen 
käytävällä olevalla ilmoitustaululla.
Suomen Golfsenioreiden 
valtakunnalliset ja alueelliset 
kilpailut löytyvät heidän 
kotisivuiltaan. 
Muiden seurojen lähettämät avoimet 
seniorikilpailukutsut laitetaan 
ilmoitustaululle, joka on seuramme 
sosiaalitilojen eteiskäytävässä.
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Teksti ja kuvat Marja Aalto-Setälä

2kampen
Olen vuosia luullut, että seurojen välisiin 
klubiotteluihin osallistujan tasoitus pitää 
olla alle 10 tai ainakin mieluusti alle 15. 
Olen ollut niin väärässä! 

Vuonna 2014 uskaltauduin ensim-
mäisen kerran Ruissalossa osallistumaan 
AG-Roslagen-kisaan, kapteenimme Kari 
Kanervon lempeällä painostuksella. Kak-
sipäiväinen kilpailu oli "totista totta", mutta 
lauantain yhteinen illallinen ja illanvietto 
meidän klubiravintolassa ensimmäisen 
kisapäivän jälkeen oli hauska ja siinä käytiin 
ruotsalaisten kanssa läpi kisa melkeinpä 
lyönti lyönniltä. Toisen kilpailupäivän päät-
teeksi pokkasimme palkinnot kotiin!

Viime vuonna houkuttelin mieheni mu-
kaan vastaavaan kisaan Ruotsiin. Meitä oli 
18 auragolflaista, kun hyppäsimme Viking 
Graceen Ruisrock-viikonloppuna.

Aamulla Tukholmassa vastassa oli bus-
si kuskeineen, joka kuljetti AG-poppoon 
Roslagenin kentälle. Perillä osa singahti 
rangelle ja me muut hioimme tulevan kak-
sipäiväisen kisan taktiikkaa kahvikupposten 
äärellä. Kisa oli leppoisa, vaikka tosissaan 
pelattiinkin. Kaikki kannustivat toisiaan, 
"verisestä" Ruotsi-Suomi  maaottelusta ei 
ollut tietoakaan. Pelin jälkeen pääsimme 
hotellille siistiytymään ja siitä suuntasimme 
kauniin Norrtäljen kaupungin keskustaan 
huippuillalliselle, jonka vastustajaseura 
meille tarjosi.

Aamulla uudella innolla kisan kakkos-
kierrokselle. Vierasjoukkueen perinteisen 
tappion jäkeen suihkuun ja palkintojen-
jakoon. Karvasta kalkkia ei kostuttamatta 
voinut niellä.

Yhteenvetona totean, että kumman-
kin vuoden otteluissa meillä auragolflai-
silla on ollut aivan mahtava yhteishenki! 
Molemmissa otteluissa illan ruoat ovat 
olleet herkullisia ja tietenkin viime vuoden 
reissussa pääsimme nauttimaan merimat-
kasta, Viking Linen ravintoloiden notkuvista 
herkkupöydistä ja tax free -ostoksista.

Tänä kesänä roslagenilaiset saapuvat 
vierailulle meille 8.-9.7. Kaikki rohkeasti 
mukaan kisaan! Ja muistathan, että 
paikkoja on rajoitetusti. 

toinen kerta
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NYT ON LOISTAVA SYY 

OSALLISTUA REIKÄPELEIHIN!

Muistathan jo ennestään tutut ja suositut 
reikäpelit, joita voi pelata oman aikataulun 
mukaan pitkin kautta. Reikäpeli pelimuo-
tona on yksi golfin vanhimpia ja sen avulla 
ratkaistaan mm. voittaja British Amateur kil-
pailuun sekä esimerkiksi Euroopan ja USA:n 
ammattilaisten välillä pelattava Ryder Cup.
Aura Golfissa järjestetään kaikille sopivia 
reikäpelimuotoja, jotka esitellään tässä 
lyhyesti:

LADIES CUP
Naisille tarkoitettu reikäpeli täysin 
tasoituksin.

SENIOR CUP UUDISTETTU!
Kaikille senioreille tarkoitettu reikäpeli 2/3 
tasoituksin.

AURA CUP
Kaikille tarkoitettu reikäpeli täysin 
tasoituksin.

PERHE MATCHPLAY UUDISTETTU!
Samassa taloudessa asuville perheenjäse-
nille tarkoitettu 2 hengen joukkuereikäpeli 
toista perhettä tai pariskuntaa vastaan ¾ 
tasoituksin. Osallistu puolisosi tai perheen-
jäsenesi kanssa. Kotisivuilta ja ilmoitustau-
lulta löydät tarkemmat tiedot tasoituksen 
laskemiseen. 

JUNIOR KM REIKÄPELI
Juniori ikäisille tarkoitettu reikäpeli ilman 
tasoituksia.

KM REIKÄPELI
Kaikille tarkoitettu reikäpeli ilman 
tasoituksia.

SNAPMATCH REIKÄPELI UUTUUS!
Kaikille tarkoitettu reikäpeli, joka pelataan 
12. reikäisenä ½ tasoituksin. Ajankäytölli-
sesti tehokkaampi reikäpelin muoto. Voit 
pelata ottelusi, vaikka aikaisin aamulla 
ennen töihin menoa tai kauniissa auringon-
laskussa illan suussa. Pienempi reikämäärä 
tekee pelistä intensiivisemmän ja lisää 
siihen jännitystä. Pelin ollessa tasan 12. 
reiän jälkeen jatketaan reikiä eteenpäin 
sudden death ratkaisulla kunnes voittaja 
on löytynyt.

Kauden 2016 kaikkien reikäpelisarjojen 
voittajille on luvassa palkinto, jonka 
lisäksi kaikkien reikäpeleihin osallistu-
neiden kesken arvotaan tyylikäs tablet-
titietokone. Kannattaa siis osallistua, 
vaikka useampaakin sarjaan!

Terveisin
Kilpailutoimikunta



16

KIINNOSTAAKO SINUA ILMASTON-
MUUTOS, SÄHKÖN RIITTÄVYYS VAI 
HINTA?
YK:n UNEP kutsui ilmatieteellisen järjestön 
(WMO) kanssa maailman ensimmäisen 
ilmastokonferenssin koolle Geneveen jo 
vuonna 1979. Silloin hiilidioksidipitoisuus 
oli noussut 15 % ja pelättiin ilmaston lämpe-
nemistä. Viimeisin ilmastokokous pidettiin 
viime vuonna Pariisissa.

Ilmastosopimusten sekä EU:n sopimus-
ten ja direktiivien ohjaamana olemme saa-
vuttamassa omilla toimillamme Suomelle 
asetetut vuoden 2020 päästötavoitteet. 
Esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana 
fossiilisten polttoaineiden osuus sähköntuo-
tannosta on pudonnut selvästi (20,5 %:sta 
13,6 %:iin) ja uusiutuvien energialähteiden 
osuus on kasvanut selvästi. 

SÄHKÖ RIITTI TAMMIKUUSSA - 
ENTÄ MITÄ SE MAKSOI?
Olemme tuoneet Suomeen kaikesta käyt-
tämästämme sähköstä joka viidennen 

kilowattitunnin jo monta vuotta. Lisäksi 
vanhoja kivihiilellä toimivia sähköntuotanto-
laitoksia on suljettu. Sen takia viime talven 
kovilla pakkasilla oli jonkin aikaa vaarana, 
että Suomeen tulevien siirtoyhteyksien 
tai tuotannon häiriön sattuessa sähköä ei 
olisikaan riittänyt kaikille. Kylmät päivät 
vaikuttavat sähkön hintaan. Pohjoismaisen 
sähköpörssin Nordpoolin spot-hinta nousi 
korkealle tammikuussa. Suurimmillaan 
sähkön tuntihinta nousi yli 7-kertaiseksi 
(21,4 snt/kWh) verrattuna viime vuoden 
keskituntihintaan.

Sähkön hintaan ja riittävyyteen vai-
kuttaa myös Pohjoismaisen sähköpörs-
sin toiminta Euroopassa. Suomen lisäksi 
Pohjoismaisessa sähköpörssissä toimivat 
Tanska, Norja ja Ruotsi sekä Baltian maat 
Viro, Latvia ja Liettua. Pohjoismaista ja 
Baltiasta on sähkön siirtoyhteyksiä Alan-
komaihin, Saksaan, Puolaan ja Venäjälle. 
Norja ja Britannia ovat rakentamassa uutta 
merikaapelia maidensa sähköverkkojen 
välille.  Uusien siirtoyhteyksien käyttöönotto 

Teksti ja kuva TURKU ENERGIA

ENERGIANSÄÄSTÖÄ
- MIKSI JA MITEN?

ja yhtenäistyvät sähkömarkkinat voivat 
vähentää mahdollisuuttamme ostaa tar-
vitsemaamme sähköä pohjoismaisilta säh-
kömarkkinoilta riittävästi ja kohtuulliseen 
hintaan. 

Sähkön saatavuuteen ja hintaan voi 
vaikuttaa myös kovien pakkasten aikaan 
tuleva suuri kulutushuippu. Kun kulutukset 
nousevat samanaikaisesti korkealle, aiheut-
taa se ongelmia sähkön tuotannolle, koska 
sähköä täytyy tuottaa yhtä paljon kuin sitä 
käytetään. 

Kulutushuiput aiheuttavat ongelmia 
myös sähkön siirrolle. Mahdollisesti tu-
levaisuudessa myös kuluttaja-asiakkaille 
tulee käyttöön teollisuudessa tuttu teho-
siirtomaksu, jolloin esimerkiksi vuoden 
kaksi suurinta tunnin kulutusta määrittelee 
seuraavan vuoden tehomaksun. Sillä pyrit-
täisiin ohjaamaan kotitalouksien kulutuksen 
jakautumaan tasaisemmin ja huomaamaan, 
että omilla toimilla on vaikutusta.
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Olemme lähellä
näemme kauas:

Autamme
energiansäästössä 

eteenpäin!

HALUATKO SÄÄSTÄÄ, SÄÄTÄÄ VAI 
INVESTOIDA?
Noin puolet kodin energiasta kuluu läm-
mitykseen, viidesosa veden lämmityk-
seen ja noin kolmannes kodin muihin 
sähkölaitteisiin.

Omakotitalossa asuvat näkevät koko 
kulutuksensa vaikutukset kukkaroon, kun 
kotitaloussähkön lisäksi kodin ja veden 
lämmityslasku tulee säännöllisesti mak-
settavaksi. Kerrostalossa tai rivitalossa 
lämmitykseen tai veden kulutukseen ei tule 
kiinnitettyä huomiota, koska yleensä niiden 
lämmitys maksetaan muiden hoitokulujen 
kanssa suoraan taloyhtiölle. Kuitenkin ener-
gia- ja vesikustannukset haukkaavat noin 
30 - 40 % hoitokuluista. 

LÄMMITYSENERGIAN TÄRKEIMMÄT 
SÄÄSTÖKOHTEET

SÄÄSTÄ - Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen 
ennen lämmityskauden alkua estää läm-
mön karkaamisen raoista ulos ja kylmän 
ilman sisään tulon. Tarkista samalla läm-
mityslaitteiden termostaattien toimivuus. 
Talvipakkasilla voit hyödyntää verhojen ja 
säleverhojen eristävää vaikutusta ja laittaa 
ne yöksi kiinni.

SÄÄDÄ - Kodin huonelämpötilat on hyvä 
mitata sisäseinältä ja säätää tarvittaessa. 
Oikea lämpötila oleskelutiloissa on noin 
20 - 21 astetta, makuuhuoneissa pari as-
tetta alempi ja pesutiloissa noin 23 astetta. 
Yhden asteen muutos huonelämpötilassa 
vaikuttaa 5 % lämmityslaskun suuruuteen.

INVESTOI - Omakotitalossa kannattaa 
kunnolla selvittää lämmityslaitteiston ny-
kytilanne ennen suurta lämmitysremont-
tia. Esimerkiksi sähkölämmitystalossa voi 
vanhojen sähköpatterien tai termostaattien 
vaihdolla päästä jo selvään säästöön. Usein 
edullisemmat lämmitykseen vaikuttavat 
kunnostukset tai muutokset voivat vaikuttaa 
siihen, ettei kallista suurta lämmitysmuo-
don muutosta kannatakaan tehdä.

VEDEN LÄMMITYS

SÄÄSTÄ - Paras säästötapa lämpimän veden 
käytössä on tarkkailla omia käyttötottu-
muksiaan. Keskimäärin vettä kuluu yhdellä 
ihmisellä päivässä noin 155 litraa ja siitä 
suihkuun noin 60 litraa. Se tarkoittaa noin 
5 minuutin suihkua joka päivä ja silloin 
energiaa kuluu noin 900 kWh:a suihkuveden 
(n. 22 m3) mukana. Mikäli pidät puolen 
tunnin suihkuista joka päivä, veden (n. 131 
m3) lämmittämiseen kuluu jo 5500 kWh:a 
vuodessa!

SÄÄDÄ - Veden virtaama kannattaa mitata, 
jos tuntuu, että vesi tulee hanasta kovalla 
paineella. Jos suihkuhanan virtaama on 
suurempi kuin 12 l/min, veden kulutus ja 
sen lämmittämiseen kulunut energiamäärä 
kasvaa tarpeettomasti.

INVESTOI - Jos vesikalusteet ovat vaihto-
kunnossa, olisi kannattavaa hankkia vettä 
säästävät hanat ja suihkupäät. Jos omakoti-
talossa on vedenvirtaama suuri, voit myös 
harkita paineenalennusventtiilin asennuk-
sen tilaamista.

KOTITALOUSKULUTUS

SÄÄSTÄ - Paras tapa säästää on laittaa 
kaikki ne laitteet kiinni joita et nyt tarvitse. 
Vaikka uusi kodin viihdelaite tai lamppu 
kuluttaa selvästi vähemmän sähköä kuin 
vastaava vanha, syntyy näistä laitteista 
yhdessä huomattava kulutus. Kun yksi laite 
ei kuluta paljoakaan, ei sen sammuttamista 
koeta tärkeänä. Silloin kun laitteita ja valoja 
on paljon ja pitkään päällä - niistä syntyy 
merkittävä määrä sähkönkulutusta.

SÄÄDÄ - Kylmälaitteet ovat keittiön suu-
rin sähkön kuluttaja koska ne ovat aina 
päällä. Sen takia jääkaapin lämpötila on 
hyvä tarkastaa ja säätää +5°C ja pakastin 
-18°C. Jos lämpötila on matalampi, kuluu 
sähköä turhaan. Kun kylmälaitteen sisä-
lämpötilaa pudotetaan 1°C:n, nousee sen 

sähkönkulutus 5 %:a. Jos lämpötilat ovat 
taas suosituksia lämpimämpiä, ruokien 
säilyvyys huonontuu.

INVESTOI - Jos olet epävarma jonkin laittee-
si, esim. kylmälaitteesi sähkönkulutuksesta, 
kannattaa se mitata. Laitteen tekemisen 
yhteydessä on käytetty energiaa ja mate-
riaaleja. Sen takia voi pieni sähkönsäästö 
laitteen uusimisessa ollakin tuhlausta, jos 
mitattu tulos ei heitä normaaliin kulutuk-
seen paljoa. Siinä tapauksessa voit mate-
riaalitehokkuuden nimissä siirtää uuden 
hankintaa.

Asiakkaanamme sinulla on sähköinen pal-
velukanavamme EnergiaOnline käytössäsi. 
Palvelun avulla voit graafein ja luvuin tutus-
tua omien käyttöpaikkojesi sähkönkäyttöön 
aina tuntitasolle saakka. Tiedot perustuvat 
etäluettavista sähkömittareista päivittäin 
luettaviin sähkönkäyttötietoihin. 

Mikäli haluat selvittää yksittäisen säh-
kölaitteesi kulutusta, voit lainata meiltä 
sähkönkulutusmittaria. Voit lainata sen 
myös lähikirjastostasi. Turku Energian asia-
kaspalvelupisteellä on lainattavissa lisäksi 
vedenvirtaus- ja pintalämpömittareita.

Voit tulla myös henkilökohtaises-
ti keskustelemaan energia-asioistasi. 
Energianeuvojamme on tavattavissa 
asiakaspalvelupisteessämme ilman 
ajanvarausta keskiviikkoisin ja tors-
taisin klo 13 - 15. Yhdelle tapaamiselle 
on varattu aikaa 15 minuuttia, mikä 
riittää mainiosti yksinkertaisten pul-
mien ratkaisuun. Jos kuitenkin haluat 
varata oman henkilökohtaisen ajan, ota 
yhteyttä asiakaspalvelu@turkuenergia.fi



Suomen ohutlevyasennukselta sekä  
osaava projektijohto että laadukas toteutus

Suomen ohutlevyasennus on julkisivurakenteiden 
erikoisliike. Olemme tehneet julkisivurakenteita 
saneerauskohteisiin sekä uudisrakennuksiin 
monenlaisilla materiaaleilla jo yli  30 vuoden ajan.

Hiidenkatu 9, 20360 Turku
Puh. 0400 823 389 
www.ohutlevyasennus.fi

Turvallista 
julkisivu-
urakointia

- keraamiset julkisivut

- alumiini- ja teräskasetit, profiloidut teräkset

- levyjulkisivut ja tuulettuvat levyrappaukset

- Kupari-, messinki-, RST-, HST-, ja 
lasijulkisivut ym. julkisivuverhoilut

2. väylällä erikoispalkinto

birdie-tuloksella

virallisissa 

henkilökohtaisissa

lyöntipelikilpailuissa.

Perjantaina

1.7.2016 klo 17.00

yhteislähtönä

Hartwall Sunday Game!

Kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi -osakilpailua.

Pelipäivät näet tästä Viheriösta (s. 5) 

ja ilmoitustaululta.

KOHTI UUTTA SESONKIA VIHERIÖILLÄ! 

www.facebook.com/MarudesignFinland
Instagram: marudesignfinland
marudesign.fi



YRITYKSESI
TYYLIKKÄIN KULJETUS

Soita 0400 475 567

TILAUSAJOT | KOKOUSBUSSI | JOKKE JOKIJUNA

www.grandell.com

AURAN SILLIT
 PERUNALLE KAVERIKSI!

WWW.AURAN.FI
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AURAN SILLIT
 PERUNALLE KAVERIKSI! PERUNALLE KAVERIKSI!
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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

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. 



PAINOKONE.FI
painotuotteiden verkkokauppa yrityksille
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0200 3000
nordea.fi 
0200 3000
nordea.fi 

Pankkitapaaminen 
omassa lempituolissasi.
Arkisin klo 7.30–22 ja la klo 10–16

Nyt voit jutella asuntolainasta*, säästämisestä ja 
sijoittamisesta mukavasti vaikkapa kotona. Varaat 
vain ajan verkkotapaamiseen pankkineuvojan 
kanssa. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk. 
nordea.fi /verkkotapaaminen

*Asuntolainaneuvottelut arkisin klo 8–20 ja la 10–16

Teemme sen mahdolliseksi



Tervetuloa Aura Golfiin!

Caddiemasterit 
2016

 puhelin 02 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi

Joni 
Viljanen

Ruissalon Kylpylässä virkistyvät sekä keho 
että mieli. Vietä vapaapäivä tai viikonloppu 
golffaten sekä nauttien hemmottelevista 
hoidoista ja upeista maisemista. 
 
Uniikki Kummeli-hotellihuone saunoineen 
ja merinäköaloineen on täydellinen valinta 
rentouttavaan lomaan tai merkkipäivien 
viettoon. 

HYVÄ OLO 
RUISSALOSTA

Tutustu palveluihimme ja tee varaus: 

www.ruissalospa.fi  
Myyntipalvelu p. 02 44 55 100  

 info@ruissalospa.fi

Lahjakortit 

helposti netistä  

ruissalospa.fi 

Daniela 
Tuominen

Hanna
Järvinen

Taneli 
Hukkanen

Tommi
Haavisto



Nuorisotyötä 
tukemassa

SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA
JA INSTAGRAMISSA

Ruissalossa ruoho on vihreämpää
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HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O



Mukava merikokous tarjoaa huvin ja hyödyn samassa paketissa, saman katon alla. 
Olipa ryhmänne ja toiveenne pieniä tai suuria, kaikki kokoustiloista ruokailuihin 
ja majoitukseen hoituvat kätevästi yhdellä varauksella – kaupan päälle saatte 
inspiroivan merinäköalan, laivan viihdepalvelut ja mahdollisuuden edullisiin 
tuliaisostoksiin! Kerro meille toiveenne, me hoidamme loput.

Sydämellisesti tervetuloa!
Kokouspaketit sisältävät hytin, aterioita ja kokoustilan. Päiväkokouspaketti ilman hyttiä.  

Parhaat palaverit 
Punaisilla laivoilla

Varaukset: Turku 02 333 1332, ryhma@vikingline.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Vuorokauden 
merikokous Turusta, 

Viking Grace

alk. 61,50 €
hlö, 

Inside Two -hytti

Piknik-päiväkokous, 
Amorella / Viking Grace

alk. 41 €
hlö

Vuorokauden 
merikokous Turusta, 

Amorella

alk. 56 €
hlö, B2-hytti


