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PÄÄKIRJOITUS
Yksi kotimainen golfkausi on jälleen saatu pää-
tökseen ja hyvällä syyllä voi sanoa, että tällä 
kertaa ei kyseessä ollut erityisen helppo kausi 
sen enempää pelaajille kuin kentänhoidosta 
vastaavalle porukallekaan. Sellaista perinteistä 
talvea, johon kuuluu lunta sekä valkeaa maise-
maa ei ollut kuin hetkittäin, mutta vastaavasti 
vaihtelevasti esiintyneitä vesisateita ja pakkasia 
oli golfkenttien riesaksi enemmän kuin tarpeeksi.  
Viime talvena viheriöt jäätyivät useaan otteeseen 
ja välillä jouduttiin mekaanisesti hajottamaan 
jopa yli 10 senttimetrin paksuisia jääkansia vi-
heriöiden pinnoilta. Hankalaa talvea seurasi 
vielä hankalampi kevät ja lähtökohdat kaudelle 
kentän tärkeälle kasvukauden avaukselle olivat 
vähintäänkin haasteelliset.

Kokonaisuutena kenttä saatiin lähtökohtiin näh-
den kohtuulliseen kuntoon, mutta ongelmat 
varsinkin varjopaikkojen viheröiden kanssa jat-
kuivat läpi kauden ja ne leimasivat Ruissalossa 
lokakuun lopulla päättynyttä golfkautta vähän 
turhan ankarasti. Jotain virheitä ja hätiköityjä 
ratkaisuja saatettiin myös vaikeassa tilanteessa 
tehdä, mutta ne ovat toisaalta arvokasta oppia 
tulevaisuuteen.

Meidän on kuitenkin syytä katsoa eteenpäin ja 
valmistautua niihin haasteisiin, joita tulemme 
lähivuosina väistämättä kohtaamaan. Pelaaja 
Ensin -kyselyssä tiedusteltiin kuinka todennäköistä 
on, että suosittelisit Aura Golfia ystävillesi. Aika 
moni on valmis suosittelemaan ja se on tietysti 
hyvä asia, mutta miksi juuri sinä haluat suosi-
tella? Suosituksia tarvitsemme jatkossakin sekä 
ehkä myös uusia toimenpiteitä, jotta liittyminen 
Aura Golfin jäseneksi olisi vielä houkuttelevampi 
ajatus. Seuran jäsenmäärä on ollut hienoisessa 
laskussa jo useamman vuoden ja vaikka juuri 
tällä hetkellä ei suurempaa hätää olekaan, niin 
olisi silti mielenkiintoista lainata hetkeksi kristal-
lipalloa ja katsoa miltä Aura Golf näyttää vaikka 
vuonna 2025. Näkymä saattaisi olla hieman eri-
näköinen kuin tällä hetkellä ja pitkän tähtäimen 

suunnitelmana on varautua myös muutokseen. 
Lyhyellä tähtäimellä tärkein tavoite on saattaa 
kenttä jälleen kunnoltaan Suomen parhaaksi 
golfkentäksi, tämän tavoitteen saavuttamiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä tarkemmin tässä lehdessä. 

Ensi vuonna on aihetta juhlaan, kun Aura Golf 
täyttää kunnioitettavat 60 vuotta. Yhdistyksen 
virallinen perustamispäivä on 28.2.1958, joten 
varsinainen juhlapäivä osuu samalle päivälle 
seuran vuosikokouksen kanssa. Sielläkin varmasti 
lausutaan jotain juhlapuheita merkkipäivää viet-
tävän seuran kunniaksi, mutta oikeat ja todelliset 
juhlat vietetään jäsenistön kesken heinäkuun 
puolivälissä Ruissalossa. Kalenterimerkinnän 
lauantaille 14.7.2018 voi tehdä vaikka saman tien. 

Juhlavuosi palauttaa Aura Golfin myös arvoki-
sakantaan, kun heinäkuun lopulla Ruissalos-
sa järjestetään miesten ja naisten lyöntipelin 
SM-kilpailut, jotka ovat nykyään avoimet myös 
ammattilaispelaajille. Onnistuneen kilpailutapah-
tuman järjestämiseen tarvitaan vapaaehtoisten 
toimitsijoiden apua, joten myös sinun apuasi 
tullaan kesällä tarvitsemaan. 

Seuraava kausi tuo tullessaan myös muutoksen 
palvelutoiminnassa, kun seuran hallitus päätti 
irtisanoa sopimuksen Aura Golfin klubiravintolaa 
kaksi vuotta hoitaneen Golfrest Oy:n kanssa. 
Tässä yhteydessä haluan kiittää Charlotte ja Stig 
Pernelliä yhteistyöstä sekä toivottaa heille kaikkea 
hyvää. Uuden ravintoloitsijan haku on käynnisty-
mässä ja päätöksiä asiasta tehdään talven aikana.

Suuret kiitokset tästä golfkaudesta kaikille Aura 
Golfin jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä 
erityisesti niille, jotka ovat olleet vapaaehtoisesti 
tekemässä työtä seuramme hyvinvoinnin eteen. 
Hyvää talvikautta kaikille, nähdään Ruissalossa 
jälleen keväällä 2018.

Sami Pere
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Teksti ja kuvat SAMI PERE   

KENTÄNHOITOA JA KORJAUKSIA

Päättynyt golfkausi 2017 oli kentänhoidon osalta haasteellisin 
vuosikausiin ja tämä valitettavasti näkyi muutamien viheriöiden 

osalta läpi kauden, vaikka ongelmakohtien korjaamisen ei vitkasteltu 
yhtään. Tässä artikkelissa käsitellään Aura Golfin kentänhoidon 

menettelytapoja ja kentän korjausrakentamista sekä pyritään myös 
luomaan kuvaa siitä, mitä vuosien varrella kentällä on tehty ja 

millaisilla ajatuksilla Ruissalon golfkenttää viedään 2020-luvulle.

PERUSKORJAUKSET ALKAVAT
Tämän päivän menetelmillä ja materiaa-
leilla rakennetun viheriön elinkaareksi 
lasketaan 20 vuotta, jonka jälkeen tekniset 
korjaukset tulevat ajankohtaiseksi. Aura 
Golfissa aloitettiin alkuperäisten viheriöiden 
korjaaminen 90-luvun alkupuolella, pitkälti 
samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Käy-
tettävissä olevat laitteet, materiaalit sekä 
tietysti osaaminen ovat kehittyneet huimasti 
tuosta ajasta, mutta hyvällä syyllä voidaan 
sanoa Aura Golfin olleen edelläkävijä tässä-
kin asiassa. Ensimmäinen viheriöremontti 
tehtiin vuonna 1991 ja tämän jälkeen kaikki 
viheriöt on uusittu vähintään kertaalleen, 
lukuun ottamatta väylän 12 viheriötä. Usein 
korjausten yhteydessä on teknisten asioiden 
lisäksi myös muotoiltu viheriöitä sekä vihe-
riöalueita uudelleen ja nämä ovat varmasti 
olleet lukuisten värikkäiden terassikeskus-
teluiden aiheina. Keskeisenä toimenpiteenä 
korjauksissa on poikkeuksetta kasvualustan 
ja viheriön pohjien uusiminen, jotka on 
Ruissalon kentällä jo pitkän aikaa tehty 
USGA (United States Golf Associationin) 
standardien mukaisesti. Tässä tärkeimpä-
nä elementtinä onnistumisen kannalta on 
laadukas kasvualusta (hiekan ja humuksen/
mullan sekoitus), jota keskikokoisen viheri-
ön pohjalle saattaa mennä jopa 300 tonnia 
eli 5-6 rekka-autokuormaa

Yhä tärkeämpänä laatutekijänä golf-
kentillä on nykyään kastelu sekä varsinkin 
kentän kuivatus eli sadevesien ohjaaminen 
pois pelialueelta, joko pintakaivojen tai 
tehokkaan salaojituksen avulla. Savipoh-
jalla olevalle golfkentälle toimiva salaoji-
tus on suoranainen elinehto, sillä tiivis 
savi läpäisee vettä hyvin huonosti tai ei 
lainkaan.  Tähän asiaan on kentän perus-
korjauksissa kiinnitetty entistä enemmän 
huomioita eikä se työ tule varmaan koskaan 
päätökseen. Joka tapauksessa kentän alla 
risteilee kymmenien, jopa satojen kilomet-
rien salaojaverkosto, joka mahdollistaa 

HISTORIAA
Ruissalon golfkentän rakentamisen todel-
linen lähtölaukaus ammuttiin varsinaisesti 
14.10.1966, jolloin maanviljelijä Veikko 
Laurila luopui vuokraoikeudestaan 24 
hehtaarin suuruiseen maa-alueeseen sekä 
sillä sijanneisiin maatalon vanhaan pää-
rakennukseen ja muutamaan muuhun 
rakennukseen. Kentän suunnittelutyö alkoi 
heinäkuussa 1966 ja rakennusmestari Lauri 
Arkkola esitti seuran hallitukselle ensim-
mäiset piirustukset vielä saman vuoden 
syksynä. Rakennustyöt alkoivat keväällä 
1967 ja ensi alkuun varsin huonolla me-
nestyksellä, eikä vähiten sateisen kesän 
vuoksi. Työt jatkuivat kesällä 1968 ja kentän 
yhdeksän peliväylää alkoivat vähitellen 
saada lopulliset muotonsa. Harjakaisia 
vietettiin syyskuussa 1968 ja pelitoimin-
ta oli suunniteltu aloitettavaksi keväällä 
1969. Talvi kuitenkin runteli jälleen nuorta 
kenttää ankaralla kädellä ja pelaaminen 
päästiin aloittamaan vasta 20.9.1969, jolloin 
järjestettiin historiallisesti ensimmäinen 
golfkilpailu Ruissalossa.

Kuuvan puoleisten neljän väylän ra-
kentaminen aloitettiin kesällä 1974 ja pe-
laamaan niille päästiin elokuussa 1975. 
Huiskalan alueen vuokrasopimuksesta 
päästiin kaupungin kanssa yhteisymmär-
rykseen keväällä 1980 ja vihdoin 4.8.1983 
Ruissalossa avattiin täysimittainen 18-rei-
käinen golfkenttä, järjestyksessään neljäs 
Suomessa.
Kentän rakentamista leimasivat tietysti 
vähäiset resurssit sekä golfkenttärakentami-
sen yleisesti vielä varsin vaatimaton taso ja 
osaaminen Suomessa. Sanomattakin lienee 
selvää, että talkootyö näytteli merkittävää 
roolia kentän rakennustöissä. Myöskään 
alueen savinen maapohja ei antanut raken-
nustöille parasta mahdollista lähtökohtaa. 

pelaamisen lähes heti rankimpienkin vesi-
sateiden jälkeen. 

Kentän hiekkaesteet korjattiin vuonna 
2009 ja tärkein tavoite tässäkin urakassa 
oli niiden kuivatuksen parantaminen. Tänä 
päivänä salaojaputket ovat muovia, jota 
on kohtuullisen yksinkertaista asentaa. 
Bunkkeriremontin yhteydessä vastaan tuli 
paljon keraamisia putkia, joissa ei ollut 
mitään tarkistuskaivoja ja osa niistä oli niin 
täynnä maa-ainesta, että hyvälläkään mie-
likuvituksella sieltä ei voinut ajatella edes 
vesipisaran menevän läpi. Bunkkerien muu 
pelattavuus ja sen arviointi meneekin sitten 
mielipidekeskusteluksi. Väittely siitä onko 
hiekkaa liikaa vai liian vähän tai onko hiekka 
liian hienoa vai karkeaa, ei todennäköisesti 
tule loppumaan koskaan ja toisaalta hyvä 
niin. Sen verran haluan kuitenkin haastaa 
lukijoita, että jokainen voi miettiä kuinka 
paljon tulee bunkkerilyöntejä harjoiteltua. 
Itse olen käynyt meidän harjoitusbunkke-
rissa tänäkin vuonna ainakin viisi kertaa, 
jokaisella kerralla keräämässä palloja ja 
haravoimassa bunkkeria. Maila ei ole ollut 
kertaakaan mukana. 

Tässä kohdassa on hyvä muistella, koska 
viimeksi on joutunut palloaan onkimaan 
vesiesteeksi muuttuneesta bunkkerista tai 
koska kenttä on ollut suljettu rankkojen 
sateiden vuoksi.

Kaikissa näissä korjauksissa on ollut 
kysymys vanhan kentän modernisoinnista ja 
sellaiseksi on syytä laskea myös rangen sekä 
harjoitusalueiden peruskorjaukset. Rahaa 
näihin peruskorjauksiin vuosikymmenten 
aikana voidaan laskea käytetyn ainakin 
miljoona euroa eikä kustannusten vuoksi 
jäsenten kukkarolle ole kovin usein tehty 
ylimääräisiä vierailuja. Huomionarvoista 
on myös se, että korjaustarpeisiin kentällä 
on varauduttu etukäteen niin hyvin kuin 
mahdollista ja haitat pelitoiminnalle ovat 
olleet hyvin vähäiset.
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useammalle väylälle. Pahin ongelmakohta 
oli 15. viheriö, johon talvigriinin virittämi-
nen olisi tosin vaatinut hieman normaalia 
enemmän kekseliäisyyttä.  

LUOTA VAHVUUKSIISI – OPI MUILTA 
Olemme Aura Golfissa tottuneet varsin 
hyvään ja luottamus sekä usko omaan 
tekemiseen myös kentänhoidossa ovat 
varsin korkealla. Aura Golfin kenttämes-
tari Matti Höglund on yksi alan tunnuste-
tuimpia ammattilaisia Suomessa ja yli 25 
vuoden kokemus Ruissalosta on sellaista 
pääomaa, jota ei yhdestäkään kirjasta pys-
ty oppimaan. Emme onneksi kuitenkaan 
ole tässä maailmassa yksin ja välillä on 
hyvä myös kilauttaa kaverille. Kävimme 
lokakuun alussa päiväretkellä Tukholman 
lähellä sijaitsevalla Österåkersin kentällä, 
joka olosuhteiltaan vastaa hyvin Ruissalon 
kenttää ruoholajiketta myöden. 

Tukholmassa oli tullut kaatamalla vettä 
monta päivää ja väylistä ei ollut paljon 
kerrottavaa, mutta viheriöt olivat aivan 
loistavat, tasaiset ja ennen kaikkea nopeat. 
Pelikierrosta ennen vietetyt tunnit keskuste-
luissa sikäläisten kollegoiden kanssa antoi-
vat toisaalta uskoa omaan tekemiseemme, 
mutta haastoivat myös monelta osin omia 
näkemyksiämme, joihin olemme uskoneet 
kuin pässi sarviinsa. Jyräysten säännöllisyys, 
maksimileikkuukorkeudet ja hiekoitukset 
poikkesivat melkoisesti siitä miten olemme 
itse tottuneet tekemään. Ei ole tarkoituk-
senmukaista lähteä kopioimaan kaikkea 
joltain muulta, mutta tulemme varmasti 
poimimaan pieniä ja harkittuja muutoksia 
omaan kentänhoitosuunnitelmaamme ensi 
kaudesta eteenpäin.

Tavoitteemme on edelleen olla Suomen 
paras kenttä ja palata jälleen siihen tilantee-
seen, että me olemme luokan mallioppilas, 
josta muut ottavat mallia. Tavoitteen saa-
vuttaminen vaatii meiltä rohkeutta kokeilla 
uusia asioita ja olla valmiita myös joskus 
epäonnistumaan ja ottamaan vastoinkäy-
misistä opikseen.

Meillä on ainutlaatuinen kenttä sel-
laisessa ympäristössä, josta muut voivat 
vain haaveilla. Ruissalon luonto, sijainti 
meren äärellä Airiston porteilla sekä pitkät 
perinteet antavat erinomaiset lähtökohdat 
parhaalle mahdolliselle pelikokemukselle. 
Pelaamisen kulttuuri syntyy pienistä te-
oista, joita tähän aiheeseen liittyen ovat 

LAATU
Golfkenttien laatukriteerit ovat muuttu-
neet aivan oleellisesti viimeisen 20 vuoden 
aikana eikä vähiten Kytäjän ja Linna Gol-
fin 2000-luvulla asettamien täysin uusien 
laatuvaatimusten vuoksi. Näiden kenttien 
rakentaminen ja hoitotaso asetti riman 
suomalaisessa golfkentän hoidossa uudelle 
tasolle ja muidenkin oli seurattava mukana. 
Mielikuva laadusta ei aina kuitenkaan tar-
koita laadun toteutumista ja monet huippu-
kentätkin ovat saaneet toisinaan huomata 
luonnonvoimien olevan voittamattomia.  

Laadun yleisimmiksi ulkoisiksi tunnus-
merkeiksi golfkentillä tunnistetaan tasaiset 
ja nopeat viheriöt, tuuhea väyläruoho, ta-
salaatuiset hiekkaesteet sekä esteettisyys, 
joista viimeiseksi mainitulla on taipumus 
tulla arvioiduksi sijainnin sekä ympäristön 
perusteella ja siihen on golfkenttää siir-
tämättä vaikea vaikuttaa. Toki olemassa 
olevaa ympäristöä voi käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa viimeistellä vaikka 
kuinka hienoksi, jos muita säädöksiä tai 
rajoitteita siihen ei ole olemassa.

Karkeasti yleistäen voi sanoa, että Suo-
messa pelataan maantieteelliseen sijaintiin 
ja sitä kautta haasteelliseen ilmastoon 
nähden erittäin laadukkailla golfkentillä. 
Osaaminen ja ammattimaisuus golfken-
tän hoidossa Suomessa ovat kasvaneet 
huimasti. Kentänhoitokoneet sekä -laitteet 
ovat kehittyneet, tietojen ja kokemusten 
vaihtaminen eri kenttien toimijoiden välillä 
on arkipäivää ja tämän lisäksi myös kohtuul-
lisen hyvä koulutusjärjestelmä on tuottanut 
Suomeen lisää alan huippuosaajia. Näiden 
seurauksena kenttien laatutaso on kasvanut 
ja laatuerot ns. huippukenttien ja muiden 
välillä ovat pienentyneet. Tämä on tietysti 
lajin harrastajille hyvä asia, mutta voi toisi-
naan aiheuttaa myös hieman haasteita. Juh-
lasta on tullut arkea ja se mikä aikaisemmin 
koettiin kentän huippukuntona, on tämän 
päivän uusi normaali, jonka tulisi nykyään 
olla voimassa heti pelikauden alkaessa.

Kenttien laatukriteerejä aseteltiin tänä 
keväänä hieman uuteen järjestykseen han-
kalan talven ja vielä hankalamman kevään 
jäljiltä. Tästä koitui kentille paljon harmia, 
mutta vaikeuksista on myös syytä ottaa 
opikseen. Jälkiviisaana on helppo sanoa, 
että avasimme kentän tänä keväänä ainakin 
kaksi viikkoa liian aikaisin tai vaihtoehtoi-
sesti kentälle olisi pitänyt tehdä talviviheriöt 

sekä alastulo- että lyöntijälkien korjaami-
nen. Pelaajat voivat omilla teoillaan auttaa 
kentän hoitamisessa ja huolehtia samalla 
yhteisestä omaisuudestamme.  Myös näihin 
asioihin toivon kiinnitettävän aikaisempaa 
enemmän huomiota, yhdessä voimme 
tehdä pelaamisen kulttuurista Aura Golfille 
vieläkin suuremman vahvuuden. 

15. VIHERIÖ
Viheriön vanha pinta kuorittiin kokonaan 
pois, jonka jälkeen pohja muotoiltiin uu-
delleen siten, että viheriölle ei jäisi not-
kopaikkoja, johon vesi voisi jäädä talvella 
makaamaan ja aiheuttamaan jääpoltetta. 
Uuden pinnan kanssa ei nähty aihetta 
kompromisseihin, joten uusi viheriöruoho 
15:lle nostettiin 16. viheriöltä, joka puoles-
taan sijaitsee niin hyvällä kasvupaikalla, 
että vaihto-operaatioon uskallettiin ryhtyä. 
16. viheriön paikkausmateriaali nostettiin 
osittain sen omalta forelta, joka puolestaan 
korjattiin siirtonurmella kuntoon. Korjauk-
set onnistuivat erinomaisesti ja on varsin 
perusteltua odottaa jatkossa huomattavasti 
parempia olosuhteita. 15. viheriön kokoa 
kasvatettiin hieman ja etuvasemmalle ra-
kennettiin uusi bunkkeri. Kentän länsilaidan 
viheriöt sijaitsevat varsin varjoisilla kasvu-
paikoilla ja saatujen lupien puitteissa puita 
karsitaan alueelta niin paljon kuin mahdol-
lista valon määrän lisäämiseksi viheriöillä.

Niin kuin aikaisemmin on jo todettu, ken-
tänhoitokautta 2017 edeltävä talvi ja kevät 
olivat hankalimmat vuosikausiin. Vaikeu-
det näkyivät erityisesti Aura Golfin kentän 
väylien 4, 14 ja 15 viheriöillä. Yhteinen 
nimittäjä näille kaikille kolmelle viheriölle 
on varjoinen kasvupaikka ja se yhdistettynä 
talvivaurioihin sekä liian aikaiseen kovaan 
kulutukseen aiheutti läpi kauden kestäneitä 
ongelmia viheriöruohon kasvussa. Näiden 
viheriöiden ongelmat leimasivat kentän 
kokonaiskuntoa mielestäni aivan kohtuut-
tomasti, sillä muilta osin kenttä saatiin 
varsinkin olosuhteisiin nähden mainioon 
kuntoon. Kesän aikana tehtiin ongelmakoh-
tien osalta kaikki voitava, 15:lla vaihdettiin 
jopa viheriön pintaa kesken kauden, mutta 
emme kuitenkaan onnistuneet selättämään 
ongelmia kokonaan.

Tällaista tilannetta emme tietenkään 
halua kohdata uudelleen ja päätimme 
kohdistaa kaikki voimavarat syksyllä näiden 
viheriöiden kunnostamiseen.

14. VIHERIÖ
Polku kulkee viheriön oikealta puolelta ja 
kulku viheriölle tapahtuu käytännössä aina 
tältä puolelta. Kulutus oikean puoleisessa 
reunassa on todella suurta, korkeat män-
nyt varjostavat tätä reunaa ja tähän vielä 
talvituhot päälle, niin vaikeudet olivat val-
miit. Koko viheriö oli huonossa kunnossa, 
mutta erityisesti oikean puolen kasvu oli 
niin heikkoa, että sieltä puolelta vaihdettiin 
viheriöpintaa, joka korvattiin Huiskalasta 
varaviheriöltä nostetusta ruohosta. Lisäksi 
tälle viheriölle tehtiin Drill & Fill -käsittely, 
jossa viheriöön porataan 40 cm syvyisiä rei-
kiä, jotka täytetään hiekalla. Sama käsittely 
tehtiin myös viheriöille 1, 3 ja 4. Huiskalan 
varaviheriön uusimisessa käytetään yleen-
sä joltain väylältä nostettua ruohoa, tänä 
vuonna pintaa otettiin 7. väylän vesiesteen 
edestä, joka puolestaan paikattiin ulkopuo-
lelta tuodulla siirtonurmella. 

4. VIHERIÖ
Takaosasta uusittiin viheriön pintaa Huis-
kalasta nostetulla tavaralla. Lisäksi tehtiin 
D&F -käsittely ja viheriö täydennyskylvettiin 
useampaan kertaan.

12. LYÖNTIPAIKKA
Lyöntipaikan vasen reuna siirrettiin kiinni 
penkereen reunaan ja uusi tie perustettiin 
huolellisesti kiertämään lyöntipaikka kulke-
maan pelisuunnasta katsoen oikealta puo-
lelta. Lyöntipaikka päällystettiin koneellises-
ti levitettävällä leveällä siirtonurmirullalla.

Kentän 
peruskorjaukset 
vuonna 2017
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1

2

3

4

5

6

7

8

1
16. viheriön edustalta nostettiin  
siirtonurmea. 

2
16. viheriön etuosa holkitettuna, 
takaosaan asennettu forelta 
nostettu siirtonurmi.

3 
15. viheriöalueen pohjat valmiina.

4
12. uusi lyöntipaikka työn alla.

5
Tie siirrettiin kulkemaan 12. 
lyöntipaikan oikealta puolelta.

6
15. viheriö viimeistelyä vaille 
valmis.

7
Uusi 12. lyöntipaikka 
pelisuunnasta katsottuna.

8
Drill & Fill -käsittely 1. viheriöllä 
tehtynä, keskeltä aloitettu 
normaali holkitus.
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22.7. MAMSELLI
HCP/PB
1. Jenna Lehto      AG 42
2. Pirketta Scharlin      AG 41
3. Minna Domander   ArGC 39 

26.8. SUURI KLUBIKILPAILU
TEXAS SCRAMBLE HCP/LP
1. Jani Kirjonen  AG 
 Veikko Kirjonen  AG
 Janne Saario  AG
 Katri Saario AG 
 56
2.  Juha Hauhtonen  AG
 Santeri Heikkilä  AG
 Sami Pere  AG
 Riku Rissanen  AG
 57
3.  Ben Casagrande  AG
  Christian 
 Degerholm  ArGC
 Leevi Vellamo  ArGC
 Thomas Öhman  ArGC
 58

3.9. ORKLA SUOMI GOLF
HCP/PB 
1. Heikki Kakko   AG    43
2. Sami Sarkki  AG    41
3. Raimo Aulas   AG    40

10.9. BOOMERANG PERHEMALJA
GREENSOME HCP/LP
1.  Arttu Kulmala  AG 
 Janne Kulmala  ArGC 
 70
2.  Birgitte Joukanen  AG
 Kalle Joukanen  AG 
 71
3.  Daniel Muallim  AG
 Edward Muallim  AG 
 71

7.5. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
   Reikää Reiästa   
1. Sonja Pere AG 18     -0,25 m   
2. Veikko Kirjonen AG   18     -2,48 m   
3. Alvar Niinikoski AG 18    -2,76 m

13.5. AUDI OPEN
0-12,4 HCP/LP
1. Olli Hartiala  AG    68
2. Juuso Välilä AG    70
3. Sami Pere AG    72
12,5-30,4 HCP/PB
1. Petri Kalkari AG    41
2. Niko Kalkari  AG    41
3. Veikko Kirjonen  AG    37 

17.6. SPECSAVERS OPEN 
0-12,4 HCP/LP
1. Aleksi Roima        AG 68
2. Antti Laurila        AG 68
3. Matilda Gustafsson  AG 68 
12,5-36 HCP/PB
1. Eeli Kulju Eeli        AG 38 
2. Arttu Kulmala         AG 37 
3. Sinikka Selänne        AG 36 

25.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
0-12,4 HCP/LP
1. Juuso Välilä        AG 73
2. Jonne Halonen        AG 73
3. Pertti Niittymäki       AG 73
12,5-30,4 HCP/PB
1. Alvar Niinikoski        AG 39
2. Max Millner        AG 36
3. Ilpo Nurminen      AGN 35

30.6. HARTWALL SUNDAY GAME
hcp/pb
1. Mika Siltanen        AG 39
2. Heikki Kakko        AG 38
3. Toni Laakso        AG 36 

2.7. KM-NELINPELI
1. Otto Grönroos / Dennis Rike 139
2. Aleksi Roima / Elina Saksa  142
3. Stenka Karlsson / Antti Laurila 144 

15.7. GANT AMATEUR OPEN
-5,4 SCR, BACKTEE
1. Alex Hietala               KGC   72
2. Antti Laurila  AG   73
3. Jere Järvinen  AG   74
5,5,-15,5 HCP/LP
1. Jukka Vilander  AG   68
2. Matilda Gustafsson AG   68
3. Akseli Puro   AG   68
15,6-36,0 HCP/PB
1. Tarja Pere   AG   44
2. Tony Silvan  AG   42
3. Anna Puukka   AG   42

19.-20.8. AG KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
MIEHET
1. Sami Sarkki  72 74 76 222
2. Kari Nermes  69 77 78 224
3. Otto Grönroos  75 76 76 227
M50
1. Mika Manninen   79 81 160
2. Jani Kirjonen   81 83 164
3. Jukka Vilander  82 85 167
M60
1. Reima Granberg  77 78 155
2. Heikki Laurila  82 80 162
3. Matti Leinonen  82 83 165
M75
1. Veikko Kirjonen  87 84 171
2. Mauri Kaurala  86 91 177
3. Eero Pekuri  90 94 184

KI
LP

AI
LU

JE
N 

PA
RH

AA
T 

20
17

POJAT
1. Santeri Grönfors 79 76 155
2. Arttu Alanko  81 77 158
3. Valtteri Venhomaa 84 76 160
NAISET
1. Milla Hallanoro  77 77 154
2. Mette Hyvärinen 77 92 169
3. Matilda Gustafsson 87 86 173
SENIORINAISET
1. Päivi Honka  86 89 175
2. Hannele Grandell 86 97 183
3. Micaela Vilander 97 89 186

Slope Lyöntiä   
16    87   
15    86   
16 87

7.10. KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU
BEST BALL PB / KAKSI PARASTA TULOSTA
1.  Kim Hartman 
 Elias Korhonen 
 Ilkka Nieminen 
 Joonas Toivanen 
 92
2.  Mika Koivunen 
 Kari Kuikka 
 Satu Penttilä 
 Tommi Savolainen 
 92
3. Jonne Halonen
 Jani Kirjonen 
 Janne Saario 
 Katri Saario 
 88

AURA 
GOLF 
ONNITTELEE 
2017 
MESTAREITA!
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(23 %) ja kielteisiä 6 % (7 %). Suluissa on 
vastaavat tulokset vuodelta 2016.

ARVIOT PALVELUALUEISTA
Kyselyssä arvioitiin kentän ja toiminnan 
eri osa-alueiden palvelutekijöitä asteikolla 
1-10, jossa 1 on huonoin ja 10 paras. Tu-
loksena näissä on kyselyyn vastanneiden 
pelaajien vastausten keskiarvo, josta on 
otettu desimaali pois eli 85 = 8,5. Käytössä 
on myös Benchmark (BM), joka on kaikkien 
Pelaaja Ensin -kenttien keskiarvotulos, jota 
voi käyttää vertailulukuna.

Kahdeksan palvelualueen kokonaisarvio 
muodostui niihin kuuluvien palveluteki-
jöiden arvioista.

Ensimmäinen suluissa oleva luku on muu-
tos edelliseen kyselyyn ja toinen luku on 
muiden Pelaaja Ensin -kenttien keskiarvo.

AURA GOLF
Kenttä 82 (-1, BM 76) 
Sosiaalinen ympäristö 83 (ei muutosta, 
BM 81) 
Ravintola 69 (-3, BM 79) 
Klubitalo 89 (-1, BM 83) 
Harjoitusalueet 80 (-1, BM 78) 
Proshop 82 (-2, BM 76) 
Johto ja tiedotus 82 (-3, BM 81)  
Hinnat ja tuotteet 80 (-3, BM 77)

YHTEENVETO
Saatujen arvioiden mukaan voidaan pe-
rustellusti todeta, että Aura Golf ry on 
edelleen jäsentensä mielestä hyvin hoidettu 
golfyhteisö. Aura Golfin saama lähettiläspis-
temäärä 59 ylitti selkeästi kansallisen keski-
arvon (45), vaikka laskua vuoden takaiseen 

VASTAUSMÄÄRÄT 
Jäsenkyselyyn kutsun sai 1061 Aura Golfin 
jäsentä ja vastauksia saatiin yhteensä 288, 
jolloin vastausprosentti oli 27 %. Vuotta 
aikaisemmin vastausprosentti oli 32 % 
ja vaikka laskua olikin 5 %-yksikköä, niin 
olimme silti koko Suomen keskiarvon (23 
%) yläpuolella.  

Jäsenkyselyn osalta Pelaaja Ensin -sel-
vitys tehdään normaalisti kolme kertaa 
vuodessa (touko-, heinä- ja syyskuussa) ja 
kuhunkin kyselyyn kutsutaan kolmannes 
jäsenistä. Aura Golf oli tänä vuonna mukana 
siten, että kysely tehtiin kahdessa osassa 
(heinä- ja syyskuussa), jossa molemmissa 
oli mukana puolet aikuisjäsenistöstä

LÄHETTILÄSPISTEMÄÄRÄ
Kyselyn keskeisimpänä tunnuslukuna toi-
mii lähettiläspistemäärä, joka perustuu 
seuraavaan kysymykseen annettuun vas-
taukseen: ”Kuinka todennäköistä on, että 
suosittelisit Aura Golfia ystäville, perheelle, 
tai työkavereille?”

Vastauksiin perustuen pelaajat jaetaan 
kolmeen lähettilästyyppiin: 

1. Myönteiset (9-10) 
2. Passiiviset (7-8) 
3. Kielteiset (0-6) 

Lähettiläspistemäärä lasketaan vähen-
tämällä kielteiset lähettiläät myönteisistä 
lähettiläistä. 

Aura Golfin lähettiläspistemäärä oli 59, 
jota voidaan edelleen pitää hyvänä tulok-
sena, vaikka negatiivista muutosta vuoden 
takaiseen kyselyyn oli 4 pistettä (63). Tulos 
näkyy hyvässä valossa myös verrattaessa 
muiden Pelaaja Ensin -kenttien keskiarvoon, 
joka oli tänä vuonna 45 pistettä.  Myönteisiä 
lähettiläitä kyselyyn vastanneista omista 
jäsenistä oli 65 % (70 %), passiivisia 29 % 

kyselyyn tuli jo aikaisemminkin mainittu 4 
yksikköä. Kolmen vuoden takaisen kyselyn 
palvelutuottajan yhteenvedossa suositeltiin 
kiinnittämään huomiota peliaikojen saata-
vuuteen sekä kilpailujen määrään, näiden 
arviot olivat nousussa jo viime vuonna 
ja positiivinen kehitys jatkui myös tänä 
vuonna. 

Suurin vaikutus lähettiläspistemäärään 
tänä vuonna kyselyn mukaan oli ravintolan 
toiminnalla, viestinnällä sekä klubihengellä. 
Kahdessa ensin mainitussa ei ole täysin 
onnistuttu, varsinkin ravintolatoiminnan 
taso arvioitiin kaikilla mittareilla heikoksi. 
Kyselyn tulokset eivät olleet vähäisin syy 
hallituksen päätökseen irtisanoa ravintolan 
sopimus ja lähteä palauttamaan klubira-
vintolan laatu ja palvelu sille tasolle missä 
sen Ruissalossa kuuluu olla. Viestintä ja 
tiedottaminen sekä jäsenistön kuuleminen 
tulevat olemaan tärkeä kehityskohde myös 
tulevaisuudessa.  

Sekä avoimissa vastauksissa että pal-
velualuekysymyksissä korostui kentän ja 
erityisesti viheriöiden kunto, jotka ovat 
tietysti golfkentän tärkeimmät elementit. 
Kentän kunto pärjäsi vertailussa muihin val-
lan mainiosti, mutta pistemäärät varsinkin 
viheriöiden osalta laskivat huomattavasti. 
Kyselyn mukaan myöskään lyöntipaikat 
eivät vastaa niille asetettuja odotuksia. 
Näihin kenttään liittyviin ongelmiin on 
puututtu välittömästi, sekä korjausten että 
toimintatapojen tarkistamisen muodossa. 

Kaikki kyselyn kautta saatu palaute on 
apuna toiminnan kehittämisessä ja erityisen 
tärkeää se on niiden osa-alueiden kohdalla, 
jotka kaipaavat välittömiä toimenpiteitä. 

Aura Golf ry kiittää kaikkia kyselyyn 
vastanneita jäseniä sekä vieraspelaajia.

PELAAJA ENSIN -JÄSENKYSELY 2017

Aura Golf ry oli ensimmäisen kerran mukana kyselyssä syksyllä 2014 yhtenä seitsemästä 
pilottiseurasta kun Pelaajan Ensin -työkalua testattiin jäsenkyselyihin suomalaisilla 

golfkentillä. Pilottivuoden jälkeen ensimmäinen varsinainen kyselyjakso toteutettiin 
syksyllä 2016, jolloin puolet jäsenistöstä sai kutsun kyselyyn ja tänä vuonna kutsun kyselyyn 

saivat seuran kaikki aikuisjäsenet. Tässä artikkelissa käydään läpi kyselyn tuloksia, 
vertaillaan kehitystä edelliseen vuoteen sekä myös muihin kyselyssä mukana olleiden 

golfseurojen tuloksiin. 
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Yritysgolfarit haastattelussa
1. 

2. 

3.

4.

15

Victor Florea
yrittäjä
Yrityshuolto Oy
02 469 2155 
040 5755677
yh@yrityshuolto.fi
www.yrityshuolto.fi

Yrityshuolto Oy on vuon-
na 1976 perustettu yritys. 
Myymme valtakunnalli-
sesti toimistotarvikkeita 
joko suoraan meidän 
myymälästä tai verkko-
kaupasta. Olemme toimi-
neet Kaarinan keskustas-
sa yli 25 vuotta. 

Valitettavasti tänä vuonna työkii-
reiden vuoksi golfin pelaaminen 
oli hyvin vähissä eli melkein ole-
matonta. 

Meillä on kunnia olla Aura 
Golfin väylän 3 sponsori. Olen 
ikionnellinen ja kiitollinen, että 
saan olla osa tätä isoa perhettä. 
Aura Golfista on tullut minulle 
monien vuosien jälkeen kuin 
toinen koti. Vaikka en juurikaan 
ehdi pelaamaan, olen silti vähin-
tään kaksi kertaa viikossa joko 
syömässä, hoitamassa työasioita 
tai ihan muuten vaan käymässä 
Aura Golfissa. Joka kerta kun ajan 
Aura Golfin pihalle, nautin ja ihai-
len tätä paikkaa kuin näkisin sen 
ensimmäistä kertaa. Koko tämä 
alue ja miljöö on ruokaa silmälle 
ja sielulle. Ja siitä kaikki kiitokset 
ja kehut kuuluvat jäsenille ja 
tietysti henkilökunnalle. Tässä 
lopuksi toivon kaikille jäsenille, 
henkilökunnalle ja kaikille luki-
joille terveyttä ja mielenrauhaa 
seuraavalle vuodelle!ja hyviä 
pelikierroksia kaikille!

Golfkausi 2017 alkaa olla päätöksessään, kerro 
mieleenpainuvin tilanne tältä kaudelta? 
Seuralla on uudistetut nettisivut, kommentteja 
sivuista?
Mikä Aura Golfin reikä on mielestäsi vaikein ja 
miksi?
Sana on vapaa, golfterveisesi seuralle /
jäsenistölle?

Ilkka Joukanen
ravintoloitsija
Restile Oy
010 2310 188
ilkka.joukanen@restile.fi
www.cindy.fi 
www.mallaskukko.fi 

Restile Oy:llä on Turussa 
kaksi ravintolaa, Ravinto-
lalaiva Cindy ja Olutravin-
tola Mallaskukko. Cindy 
on avoinna kesäkauden, 
huhtikuusta syyskuuhun 
päivittäin. Laiva tarjoaa 
kesäistä, rentoa ruokaa 
sekä Aurajoen laajimman 
valikoiman viinejä, oluita ja 
erilaisia drinkkejä. Talvikau-
della Cindy palvelee tilaus-
ravintolana ryhmille. Tyy-
likkäässä salongissamme 
hoituvat pikkujoulut kuin 
firma- ja perhejuhlatkin. 
Mallaskukko on todellinen 
oluen ystävän olohuone. 
Tarjoamme laajan, osittain 
itse maahantuodun olutva-
likoiman ja monipuolisen 
urheilutarjonnan isolta 
screeniltä.

1. Syyskuussa pelattiin Perhe-
golf Boomerang. Vaimoni Gitte 
ja poikamme Kalle ovat olleet 
mukana monien vuosien ajan. 
Minä lähdin mukaan tyttäremme 
Kaisan kanssa pari vuotta sitten. 
Tänä vuonna piti joukkueille 
antaa nimet. Gitten ja Kallen 
joukkue valitsi nimen ”Joukanen 
Veterans” ja me päätimme Kai-
san kanssa olla vaatimattomasti 
”Joukasten parempi joukkue”. 
Tämä psyykkaus ei mennyt ihan 
kuin Strömsössä. Joukanen 
Veterans tuli toiseksi samalla tu-
loksella kuin voittajat. Joukasten 
parempi joukkue jäi koko kisan 
viimeiseksi.
2. Sivut ovat tyylikkäät ja helppo-
käyttöiset tällaiselle seniorinörtil-
lekin.
3. Väylä 7. Siinä on vaikein tehdä 
hole-in-onea, itsekin olen onnis-
tunut vain kerran.
4. Kenttä ja koko ympäristö on 
valtakunnan huippuluokkaa. 
Nyt on pitkä rospuutto taas 
edessä, mutta koittakaa kestää, 
odotus on sen arvoinen.

Harri Lehtinen
myyntijohtaja
Varsinais-Suomen 
Yrittäjä -lehti 
(Viestintäharju Oy)
0500 522 891
harri.lehtinen@y-lehti.fi
www.y-lehti.fi 

Varsinais-Suomen Yrittäjä 
-lehti on tehokas tapa ta-
voittaa varsinaissuomalai-
set päättäjät. Lehti jaetaan 
kuukausittain osoitteellise-
na Varsinais-Suomen toimi-
paikkoihin, joissa sillä on 
80000 lukijaa. Jos toimi-
paikkojen päättäjät ja koti-
talouksien ostokykyisimmät 
kuluttajat Varsinais-Suo-
messa ovat kohderyhmääsi, 
ota yhteyttä.

1. Kankaisten Golfissa pelattiin 
20.5.2017 M50 Haastajatourin 
kauden ensimmäinen osakilpai-
lu. Fiilis oli korkealla voittaessani 
sen. Luulin osaavani pelata, kun-
nes Ruukki Golfissa oli seuraava, 
toinen osakilpailu...
2. Erinomaiset kuvat kentästä jää 
ensimmäisenä mieleen uusista 
sivuista.
3. Mielestäni par 3, reikä 7 on 
vaikein. Miltei aina sivuvastainen 
tuuli, vettä vasemmalla ja edes-
sä, pitkähkö par 3. Eikö tuossa 
ollut jo riittävästi perusteita.
4. Golfia olen pelaillut vuodesta 
1977 lähtien. Aura Golfin jäsen 
olen ollut vuodesta 1995.  Toimin 
tällä hetkellä myös Aura Golfin 
markkinointijaostossa. Mikäli 
olet kiinnostunut yhteistyöstä 
Aura Golfin kanssa, myös minulle 
voit asiasta kertoa. Katsotaan 
yhdessä mitä se voisi olla ja vien 
mielelläni asiaa eteenpäin sitten 
Samille.

Majoitus-, kokous-, sauna- 
ja ravintolapalvelut ainut-
laatuisessa ja viihtyisässä 
ympäristössä aivan kaupun-
gin sydämessä.

Eva Dziedzic  
hotellinjohtaja
Park Marketing Oy / Park 
Hotel Turku
040 5651886
eva.dziedzic@parkhotelturku.fi
www.parkhotelturku.fi

1. Riikan Ozo Golfissa rankkasa-
teen vuoksi 6 tunnin tauko etu- 
ja takaysin välissä.
2. Toimivat ja helppokäyttöiset 
sivut.
3. Väylä 7. Haastava osua 
greenille, haastava olla osumatta 
hanhen miinoihin.
4. Jos oma drivesi on hukassa, 
ota yhteyttä Aputeamiin. Aputea-
milta monien alojen osaajia.

Tuotteet ja palvelut: 
Perinteistä henkilöstövuok-
rausta teollisuuteen, tela-
kalle, rakennuksille ja logis-
tiikkaan. Myös ulkomaalais-
ten työntekijöiden edustus-
ta. 

Niko Mikkola  
yrittäjä
Aputeam Oy
040 501 5881
niko.mikkola@aputeam.fi
www.aputeam.fi

Golf-kärpänen ei ole vielä varsinaisesti purrut, vaikka olemme 
mieheni kanssa parikin kertaa osallistuneet tutustumiskierrok-
selle. Aloittelijan ”moukan tuurilla” onnistui muutama lyöntikin 
ihan nappiin ja kiinnostus heräsi. Valitettavasti pienen yrityksem-
me kesäkiireet menivät aina harrastuksen aloittamisen edelle!
Aura Golfin tunnelma on sitävastoin tullut osaksi kesän rajoi-
tettua vapaa-aikaamme. Pieni mökkimme sijaitsee aivan kentän 
läheisyydessä ja hyvin usein kesäkauden aikana poikkeamme Golf-ravin-
tolassa syömässä ennen saunaa ja uimaan menoa. Kiireisille yrittäjille loistava mahdollisuus. 

Ravintola on viihtyisä, ruoka maittavaa ja palvelu erittäin joustavaa, ja mikä tärkeintä, hinta- ja 
laatusuhde kohdallaan. Nopean vierailumme aikana saamme nauttia koko alueen hyvästä tunnel-
masta ja tavata monia golffaajia, joista moni on jo ennestään tuttu liiketoimintamme kautta. Lisäksi 
meillä on paljon tuttuja, jotka pelaavat Aura Golfissa. Myös lukuisat hotellimme asiakkaat käyttävät 
kenttää. Tunnemme melkein kuuluvamme ”joukkoon”, vaikkemme itse pelaakaan, ainakaan vielä.

Erityisesti olemme ilahtunei-
na huomanneet, että alueella 
vallitsee hyvä tunnelma, joka 
välittyy mm. siten, että pelaajat 
tervehtivät kaikkia alueella liik-
kuvia, vaikka emme tunnekaan 
toisiamme. Upea ja kaunis 
kenttä, mielestämme Suomen 
paras ja jos joskus aloitamme 
harrastuksen, se tapahtuu taa-
tusti Aura Golfissa.



TALKOOT

VAPPUHUMPUUKI



GANT AMATEUR OPEN

MIDNIGHT SCRAMBLE



MAMSELLI SUURI KLUBIKILPAILU



KAUDEN PÄÄTÖS

Anna-Maria Lehtonen
väylä 5
rauta 6
30.7.2017

Mikko Javanainen
väylä 12
rauta 7
4.8.2017

Kalle Aakula
väylä 5
rauta 4
9.9.2017

Aatos Lehtonen
väylä 15
rauta 6
11.9.2017

Pirkko Roslöf
väylä 15
rauta 6
14.9.2017

Sonja Pere
väylä 1
rauta 7
3.5.2017

Toni Haapakoski
väylä 5
hybrid 19
3.6.2017

Ben Casagrande
väylä 5
rauta 4
4.6.2017

Jussi Tanskanen
väylä 7
hybrid 19
6.7.2017

Hannu Viinikkala
väylä 12
rauta 8
15.7.2017

HOLE
IN ONE
2017

KAUDEN 2017 
TAPAHTUMISTA 
JÄI HYVÄT 
JA ILOISET 
MUISTOT 
SEKÄ 
RUNSAS
KUVASAALIS. 
KATSO 
KAIKKI KUVAT 
AURA GOLFIN 
KOTISIVUILTA. 
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Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous
tullaan pitämään keskiviikkona 28.2.2018 klo 18.00 
Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:

Reima Granberg (kentänhoito)

Mika Koivunen (valmennus)

Aki Lahti (klubimestari)

Kenneth Löfgren (senioritoiminta)

Ilkka Hiltunen (kiinteistö ja rakennus) on luopunut 
hallituspaikastaan ja tehtävään valitaan uusi henkilö. 
Rakennustoimikunnan puheenjohtajan kolmevuotiskaudesta 
on jäljellä yksi vuosi.

Virallinen kutsu julkaistaan sääntöjen määräämällä tavalla TS:ssa, ÅU:ssa ja 
AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa.

Aura Golf 60 vuotta juhlajulkaisu

Aura Golf täyttää ensi vuonna 60 vuotta ja silloin on juhlan aika. Merkkivuo-
den kunniaksi yhdistys tuottaa juhlajulkaisun jaettavaksi koko jäsenistölle, 
yhteistyökumppaneille sekä muille golfkentille. Kyseessä tulee olemaan noin 
100 sivuinen monipuolinen katsaus menneisiin vuosiin, olematta kuitenkaan 
historiikki. 

Juhlajulkaisussa esitellään seuramme perinteikkäitä tapahtumia, kilpailuja 
sekä toimintaa vuosien varrelta aina tähän päivään asti. Mukana on myös 
tervehdyksiä merkittäviltä suomalaisilta golfvaikuttajilta. 

Laadukkaan sisällön avulla voimme myös tuoda esille seuramme aktiivista 
toimintaa uusille potentiaalisille jäsenille sekä yhteistyökumppaneillemme. 
Yrityksille ja yhteistyökumppaneille julkaisu on oiva mahdollisuus osallistua 
seuramme tukemiseen ja saada laadukasta näkyvyyttä merkittävälle kohderyh-
mälle. Jos asia herättää kiinnostusta, niin ota yhteyttä Aura Golfin toimistoon 
varataksesi paikkasi ajoissa. 

Myös jäsenistömme voi osallistua julkaisuun henkilökohtaisella kannatusilmoi-
tuksella. Ilmoituksen hinta on 60 euroa / talous. Kaikki ilmoitustuotot käytetään 
lyhentämättömänä seuran 60-vuotisjuhlallisuuksiin. 

Julkaisuun kerätään myös muistoja vuosien varrelta Aura Golfissa järjestetyistä 
kilpailuista ja tapahtumista. Jos sinulta löytyy kuvamateriaalia Aura Golfista, niin 
otamme niitä edelleen mielellämme vastaan. Kuvat voi toimittaa paperiversiona 
tai sähköisessä muodossa toimistoon office@auragolf.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. 

Euro24 Group Oyj

Yritysluottoja.fi
Yrityksille

Euro24.fi
Kuluttajille

Iloon,
suruun,

kiitokseen,
rakkaudesta,
ystävyydestä!

Aura Golfin jäsenille 
10%:n alennus!

Hämeenkatu 9, Turku, puh. (02) 232 4576 • www.kukkakauppaflorea.fi

Ilmoitus 1/2 sivua: Florea



VMP Varamiespalvelu on osa VMP Groupia.

HYVÄ ME!

VMP:llä työntekijät 

voivat hyvin.

viihdy.vmp.fi 

“Työssä viihtyminen on yrityksessämme
keskeinen osa strategiaa.

Henkilöstöön panostaminen
ei ole meille kulu, vaan investointi.” 

HR-johtaja Matti Vuohiniemi

“Työssä viihtyminen on yrityksessämme

Eteran Työkykypalkinto 2017 -voittaja

HYVINVOIVAT TEKIJÄT TYÖSKENTELEVÄT TEHOKKAASTI.
KÄÄNNY PUOLEEMME HR-ASIOISSA JA HANKI YRITYKSEESI 

MOTIVOITUNEET PRO-OSAAJAT.

Optikon näöntutkimus sisältää:
 esitutkimuksen

 henkilökohtaisen näkötilanteen
kartoituksen

 taittovirheiden määrityksen

 digitaalisen silmänpohja-
kuvauksen

 silmänpainemittauksen
 silmien terveydentilan 

 arvioinnin
 kirjallisen silmälasireseptin

Kokonaisvaltainen 
näöntutkimus

norm. 29 €
0€

Kokonaisvaltainen  
näöntutkimus 
nyt ilmaiseksi
Sisältää digitaalisen 
silmänpohjakuvauksen

Optikon Kokonaisvaltainen näöntutkimus, arvo 29 €. Tarjous voimassa 31.12.2017 asti Specsavers Optikko Turku keskustan, Länsikeskuksen, Skanssin ja Raision Myllyn liikkeissä. ©Specsavers 2017

Turku keskusta: Yliopistonkatu 25 (Kävelykatu), puh. 02 276 1234
Turku Länsikeskus CM: Markulantie 150, puh. 02 235 0895
Turku Skanssi: Skanssinkatu 10, puh. 02 253 8800
Raisio Mylly: Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1 as 1194, puh. 02 880 8500

30601169_AuraGolf_Specs_190x135mm.indd   1 20.10.2017   8.44

ANNA LAHJAKSI AIKAA

OSTA JA TULOSTA
LAHJAKORTTI NETISTÄ:
naantalispa.fi 
ruissalospa.fi 

Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa 
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin 
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluk-

sella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi 
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi 

viranomaispalveluissa.

Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililait-
teesi sovelluskaupasta jo tänään.

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

 
0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI

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



SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA
JA INSTAGRAMISSA
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HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

VÄYLÄ-
SPONSORIT

Nuorisotyötä 
tukemassa
Nuorisotyötä
tukemassa

JUNIORI
POOL

AURA GOLF

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina

hyviä tuloksia.

POOL

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 02-3388 875
Automyynti: ma–pe 9–18, la 10–15
www.auditurku.fi 

Audi Center Turku

V a p a u s  k u t s u u

Audi Q5 Business 2.0 TDI 120 kW quattro S tronic
120 kW (163 hv) alk. 55 263,73 € CO2-päästöllä
129 g/km. Vapaa autoetu alk. 965 €, käyttöetu
alk. 815 €. Yhdistetty EU-kulutus 4,9 l/100 km.
Kuvan auto erikoisvarustein. Hinnasto 1.1.2017,

sisältää toimituskulut 600 €.

Audi Center Turku

Täysin uusi
Audi Q5 quattro.
Alk. 55 264 €

Kuuletko? Täysin uuden Audi Q5:n quattro-neliveto ja
taloudelliset TDI-moottorit kutsuvat poikkeamaan totutuilta teiltä. 

Haluatko vielä kauemmas tavallisesta? Valitse lisävarustelistalta 
mukautuva ilmajousitus, täysin digitaalinen Audi virtual cockpit 

-mittaristo tai kirkkaasti paremmat Matrix LED -ajovalot.
Vastaa vapauden kutsuun osoitteessa audi.fi 

Audi-myynti 010 5333 214
Tommi Tuominen 010 5333 139
Kari Seppälä 010 5333 140
Matti Leppikoski 010 5333 134
Tommy Harju 010 5333 141
Juha Aho 010 5333 131

Toivottaa
Viheriö-lehden 

toimitus

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta



Keula kohti  
yhdessäoloa

Silja Linen laivoilla arki muuttuu juhlaksi. 
Virkistävää vaihtelua rutiineihin tuovat 

merelliset maisemat, joita täydentävät maittavat 
makuelämykset ja kiireetön yhdessäolo.

Varaa aikaa yhdessä silja.fi


