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oiminnanjohtaja aloit-
taa ensimmäisen pää-
kirjoituksensa kirjoitta-

misen tällaisella otsikolla osaksi
sen vuoksi, että se kertoo sel-
keästi mistä kirjoituksesta on ky-
symys ja toisekseen siksi, että kir-
joitus on vedetty kokonaan
omasta päästä ja siksi myös luki-
jalle annetaan vastuuta viestin
tavoittamisessa. Kirjoituksella
haluan purkaa omia tuntemuk-
siani Aura Golfin johtamisen
ensi askeleista sekä näkemyksiä-
ni seuran nykyhetkestä ja vähän
myös tulevaisuudesta.

Hyppäsin huhtikuun alus-
sa ainakin osittain liikkuvaan ju-
naan ja vauhti on sen jälkeen ol-
lut välillä aika kovaa. Edessä oli-
vat seuramme 50-vuotisjuhlat,
Felix Finnish Ladies Open, seka-
lainen joukko erilaisia yritys-
tapahtumia sekä ikäväksemme
myös hieman tarpeetonta nega-
tiivista julkisuutta valtakunnan
ykkösmedioissa.

Ensimmäinen todellinen näy-
tön paikka ja tulikoe oli kesäkuun
alussa vietettyjen juhlien järjestelyt,
joista saamani positiivinen palaute on
erityisesti lämmittänyt mieltä, mutta
samalla kuitenkin koen itseni vain
suodattimeksi, jonka kautta kiitos
tehdystä työstä välittyy sille suurelle
vapaaehtoisten joukolle, jota seuras-
tamme löytyy millä tahansa mitta-
rilla mitattuna aivan käsittämä-
tön määrä. Juhlat olivat seuram-
me jäsenten todellinen voimain-
näytös, kilpailuissa ja juhlissa oli
yhteensä lähes 1000 osallistujaa,
joka mielestäni kertoo jostain ai-
van muusta kuin huonosta klu-
bihengestä. Juhlaviikko huipen-
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tui kaikkein tärkeimpään tapah-
tumaan, jäsenten juhlakilpai-
luun ja illanviettoon, johon otti
osaa lähes joka viides seuramme
aktiivijäsenistä. Voimme hyväl-
lä syyllä sanoa juhlineemme par-
haassa seurassa.

Erityisessä juhlakunnossa
on ollut upea kenttämme. Talvi
kohteli kenttää silkkihansikkaat
kädessä ja lopusta vastasi am-
mattitaitoinen henkilökuntam-
me. Toukokuun kuiva jakso oli
jo heittämässä kovaa haastetta
peliin, mutta onnistunut kaste-
lu ja oikeaan aikaan tilatut sateet
pelastivat ehkä hieman uhkaa-
valtakin näyttäneen tilanteen ja
kesäkuun alussa kenttä alkoi
jälleen näyttää omalta itseltään,
todelliselta huippukentältä.
Monessa yhteydessä parjatut
bunkkerimmekin saivat yllättä-
vältä taholta kehuja, kun sain
kunnian eräänä lauantaiaamuna
pelata kierroksen ruotsalaisen
Eurooppa- ja Challenge Tour
-veteraanin kanssa. Hänen mu-
kaansa Aura Golfin bunkkerit
olivat parhaat mitä hän on näh-
nyt missään pitkään aikaan, ja tä-
mä kirvoitti minut tietysti vaati-
maan painavat perustelut. ”Juuri
oikea määrä hiekkaa, eikä liian
pehmeät.” Todisteeksi parin pal-
lon lyöntinäyte 9. väylän vasem-
masta griinibunkkerista. Hyvin
näytti nousevan. Äänessä oli to-
sin kokenut ammattimies, joka
lyö palloa vaikka uima-altaasta,
mutta virkistävä tuulahdus bunk-
kerikeskustelussa, johon otin it-
sekin kevyesti kantaa edellisessä
Viheriö-lehdessä.

Samanlaisessa äänilajissa

puhuttiin kotikentästämme
myös perinteisen Felix Finnish
Ladies Openin aikana. Huippu-
nopeat viheriöt ja ankarat raffit
karsivat jyvät akanoista melkoi-
sen tehokkaasti. Itselleni tär-
keintä kilpailussa oli kuitenkin
havaita seuramme kyky järjestää
isoja kilpailuja sekä kentän mai-
neen ylläpitäminen ja kasvatta-
minen niin Suomessa kuin ulko-
maillakin. Itse näen kenttämme
tulevaisuudessakin tällaisten
kilpailujen näyttämönä. 

Tätä kirjoitusta lukiessan-
ne olen toiminut Aura Golfin
toiminnanjohtajana viitisen
kuukautta ja sinä aikana olen
saanut hieman esimakua mitä
perinteikkään seuramme johta-
minen vaatii ja mitä se antaa.
Kulunut kesä on ollut vielä
eräänlaista kuherruskuukautta
ja varsinaiset haasteet ovat vasta
edessä. Me olemme olleet etuoi-
keutettuja moneen muuhun
suomalaiseen golfseuraan ja
-yhtiöön verrattuna useissa eri
asioissa. Saamme toimia ainut-
laatuisessa suomalaisessa perin-
nemaisemassa ja toimintaympä-
ristö on hallinnollisestikin var-
mistettu myös parille seuraavalle
sukupolvelle. Seuran taloustilan-
ne on vakaa ja klubimme raken-
nukset ovat ainutlaatuisia ja hie-
nossa kunnossa. Panostukset
sekä valmennus- että nuoriso-
työhön ovat tuottaneet hienoja
tuloksia, ja uudet ikäryhmät ovat
kärkkymässä soihdunkantajan
paikkaa kotimaisessa ja myös
kansainvälisessä kilpagolfissa.
Tämän perinnön vaaliminen ja
toiminnan jatkuva kehittäminen

T



POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Kuva: Tertti PietiläPortti valmiina vastaanottamaan juhlaväkeä.

pitää minut sekä muut toimi- ja
luottamushenkilöt jatkuvassa liik-
keessä nyt ja tulevaisuudessa. Täs-
sä tehtävässä tulokset ovat hyvin
nopeasti luettavissa valotaululta.

Tämän päivän golf Suo-
messa taistelee perinteiden ja va-
paan uudistumisen harmaassa
välitilassa. Rintaman toisessa
reunassa astelevat ruutuhousui-
set aristokraatit kun taas toisessa
äärilaidassa trendipellet yrittävät
oikoa draiviaan t-paidan näköi-
nen mikrokuitunuttu rennosti
housun päällä vyönsoljen röyh-
keästi peittäen.

Tämä tulee olemaan haas-

teena myös meillä Aura Golfissa.
Meidän tulee pystyä pitämään
klubimme raikkaana, hyvähen-
kisenä ja helposti lähestyttävänä,
jotta meillä on oikeus olemassa-
oloon myös tulevina vuosikym-
meninä. Samalla meidän tulee
kuitenkin pitää seuramme kun-
niakkaat perinteet mielessä ja vaa-
lia niitä parhaamme mukaan. Tu-
levaisuuden ratkaisevana haastee-
na näen myös lasten ja nuorten
houkuttelemisen lajin pariin, tar-
joamalla eritasoisille pelaajille
heitä kiinnostavia kilpailu-, val-
mennus- sekä harrastetapahtu-
mia ja tällä tavalla sitouttaa ja in-

nostaa nuoria jatkamaan harras-
tustaan myös läpi aikuisiän. 

Uskon seuramme olevan
valmiina vastaamaan näihin
haasteisiin ja minulla itselläni on
suuri kunnia olla mukana var-
mistamassa Aura Golfin asemaa
Suomen parhaana kenttänä ja
golfseurana. Urheilullinen me-
nestys näyttää ainakin olevan jäl-
leen erinomaista, tätä kirjoittaes-
sani Kalle Samooja on juuri voit-
tanut lyöntipelin Suomen mes-
taruuden, loistavaa Kalle!

Sami
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Naiset saivat kunnian 
Kaikkiaan 85 ladya aloitti

kisan kello 14.00 yhteis-
lähtönä.  Aurinkoisessa,

mutta tuulisessa säässä pelattiin
iloista ja tasokasta peliä. Osallis-
tujat saivat mukaansa kierroksel-
le piccolon kuohuvaa, uunituo-
reen sämpylän ja paketin juhla-
vuoden logolla olevia palloja.
Piccolon seuraksi oli mansikoita
1. ja 9. tiiauspaikoilla.  Kilpailun
ja saunomisen jälkeen kokoon-
nuimme klubille. Ravintolassa
ruoka oli kauniisti katettu. Pöy-
dissä oli uudet kauniit liinat ja
kukat. Salaatin ja juustotarjotti-
men nautittuamme esittelin kut-
suvieraamme. Kanssamme juhli-
vat Golfliiton varapuheenjohta-
ja Teija Laitto, Ladygolfin toimi-
kunnasta Leena Reimavuo, Heli
Ekström  ja Asta Peltoniemi. Lä-
hiseurojen Ladykapteeneista pai-
kalle pääsivät Harjattulan Erja-
Riitta Pitkonen, Kankaisten Lee-
na Merikko, Loimaan Marjatta
Sotka, Wiurilan Eeva Heino ja
Salon Pirkko Määttänen. Kirsi
Eräkangas Espoosta oli myös
mukana.

Vieraat olivat iloisia saa-
mastaan kutsusta ja huomion-
osoituksesta. Oman seuran nais-
toiminnassa vaikuttaneet ladyt
myös huomioitiin juhlan aika-
na. Ensimmäisten joukossa oli

Vera Hyvärinen, joka kertoi
omalla persoonallisella, ihanalla
tyylillään naistoiminnan alku-
ajoista. Toiminta on muuttunut
kovasti vuosikymmenten aika-
na. Naiset ovat siirtyneet keit-
tiöstä pelaamaan. Veran vauh-
dikkaasta esityksestä siirryimme
kuuntelemaan edeltäjääni Pirk-
ko Paateloa, joka sulavasanaise-
na kertoi missä tilanteessa olem-
me nyt.  Miten paljon ovatkaan
nämä naiset tehneet vapaaeh-
toistyötä klubimme hyväksi.
Saamme olla kiitollisia heille.
Hannele Santti-Sintonen ja Ar-
ja Jalava ovat keränneet ”leike-
kirjaa” omilta kapteeniajoiltaan.
Kirjat olivat katseltavana juhlas-
sa. Kirjat ovat myös katseltavana
naistenkierrosten jälkipeleissä. 

Kilpailussa parhaat tulokset
tekivät Raini Tuominen 42 pis-
tettä, palkintona Viking Linen
lahjakortti kahdelle luksushytis-
sä ruokailuineen, toisena oli He-
li Peltonen 40 pistettä. Palkin-
noksi hän sai Platinoron Pekka
Piekkäisen upean hopeisen kau-
lakorun. Kolmantena Loimaan
Marjatta Sotka 37 pistettä ja uu-
sien korvakorujen iloinen omis-
taja. Muut palkitut olivat Hanne-
le Grandell sekä  Pirketta Scharlin
lähimmäksi lippua väylillä 12 ja
15.

Kiitos Soilelle, joka avusti
erinomaisesti palkintojen han-
kinnassa ja Tertille kuvauksesta.

Kiitos myös kaikille muka-
na olleille ladylle. Oli mahtavaa
toteuttaa juhlaa kanssanne!

Eeva Suhonen

”Tuhannet kiitokset 
oli ilo olla mukana juhlata-
pahtumassanne Aura Golfin
ladyjen vakiotapaan tyylik-
käästi hoidetuista järjestelyis-
tä ja kutsuvieraidenne hem-
mottelusta lämminhenkisessä 
tunnelmassa nautiskellen!
Lämpimät terveiset ja 
kiitokset kaikille järjestelyissä
mukana olleille – antoisaa
juhlavuoden jatkoa ja aurin-
koista kesää!” Teija Laitto
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aloittaa... …50-vuotisjuhlaviikon. Mukana oli omien ladyjen lisäksi 
myös edustava joukko kutsuvieraita. 

Parhaat palkittiin, mukana kuvassa myös Teija Laitto (vas.) ja Eeva Suhonen (oik.)

Kuvat: Tertti Pietilä

Vera muistelee...
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Tiistaina juhliv

Yhteislähtö

Verryttely on tärkeää

Vilskettä väylällä

Kilpailukalenteri oli jo tal-
vella tehty lähes valmiik-
si ja seniorien pelipäi-

väksi oli sovittu tiistai 10.6. Toi-
mikunnassa päädyimme yksi-
mielisesti yhteislähtöön, jolloin
pelin jälkeen jäisi mahdollisim-
man paljon yhteistä aikaa ilman
pitkiä odotuksia Kutsuttuja oli-
vat mm. seuramme kunniatoi-
mikunnan jäsenet, lähiseurojen
seniorivetäjät, senioritoimikun-
taa tukeneet ja senioritoimin-
taan tavalla tai toisella vaikutta-
neita. Osanottajia oli ilmoittau-
tunut n. 150 ja kisaan mahtui
144, joten jonoon jäi muutamia.
Tuulisena ja pilvisenä valjennut
päivä toi mukanaan myös joita-
kin peruutuksia, joten kaikki
halukkaat pääsivät sittenkin mu-
kaan.

Kilpailu alkoi klo 11.40 in-
fotilaisuudella, jossa allekirjoit-
tanut yritti muistaa kilpailuoh-
jeita ilman muistiinpanoja,
unohtaen lähes puolet. Onneksi
seuramme toiminnanjohtaja
korjasi unohdukseni, kiitos hä-
nelle. Kilpailijat kuitenkin löysi-
vät oikeat teet ja kisa pääsi alka-
maan klo 12.00. Seuramme pu-
heenjohtaja oli kannustamassa
ykkösteeltä lähteviä, jonka jäl-
keen hän lähti kenttäkierroksel-
le ja jakoi pelaajille juomia. Kil-
pailu sujui nopeaan tahtiin ja
jonkun matkan päässä jyrähtele-
vä ukkonen varmasti toi myös li-
sää ripeyttä. Sadetta emme kui-
tenkaan niskaamme saaneet. Sit-
ten juhlalöylyille saunaan, jonka
aikana Milla ja Kurre laittoivat
pelaajat uuteen, paremmuusjär-
jestykseen. Kiitos heille!

Ennen kilpailutulosten jul-
kaisua ruokailimme iloisen pu-
heensorinan ja Trio Atlanticsen
soiton säestyksellä.

…Aura Golfia – 50 vuotiasta senioria. Alkuvuosien
hankaluuksien jälkeen on kenttämme useiden sinnik-
käiden, toimeliaiden ja ammattitaitoisten henkilöiden
ansiosta nyt yksi Suomen parhaista. Tämän henkilös-
tön ansiosta saimme viettää 50-vuotisjuhlaviikkoa to-
della upealla kentällä ja hienosti järjestetyillä juhla-
kilpailuilla.

Jossain vaiheessa puheen-
johtaja keskeytti rupattelun ja
kertoi seuramme vaiheita. Myös
Pekka Sivula kertoi omia muis-
tojaan perustajajäsenen tiedoil-
laan. Seuran sihteerinä 1980-lu-
vun alkupuolella toimineella
Pirkko Lumpeella ja miehellään
Pekalla oli myös mukavia muis-
toja menneiltä ajoilta. 

Näiden muistelujen jälkeen
alkoi kisassa parhaiten pisteitä
keränneiden esittely:
- Pisin draivi väylällä 10, 
miesten paras Kenneth 
Löfgren, naisten paras 
Hannele Grandell.

- Lähimmäksi lippua väylä 12,
miesten paras Reima Gran-
berg 2,56, naisten paras 
Nina Vänni 1,77.

- Parhaan scrath-tuloksen pela-
si tuloksella 77 Reima Gran-
berg, Teuvo Andelmin ylsi 
samaan tulokseen, mutta 
sisääntulo ratkaisi.

- Eniten bogeypisteitä 38 pelasi
viime kaudella vähän pelan-
nut Kalevi Suomalainen.

Parhaat palkittiin tulosten mu-
kaan ja loput palkinnot arvottiin. 

Suuri kiitos kaikille palkin-
toja lahjoittaneille, taiteilijat
Martin Ahström ja Pentti Koi-
vikko upeista tauluista, Golf-
puoti Matti Kulo mailoista ym.,
Ruissalon Kylpylä ja Turun Kel-
lomarket  lahjakorteista, tässä
vain muutamia mainitakseni.

Tilaisuus jatkui vielä tä-
män jälkeen pienellä joukolla
vauhdikkaan tanssin merkeissä
noin parin tunnin ajan. 

Kiitokset senioritoimikun-
nan ja myös omasta puolestani
kaikille mukana olleille.

Veikko Joenperä
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vat seniorit...

Pekka Sivula muistelee...

...hyvillä jutuilla

Juhlakansaa omalla klubilla

Palkintohymyt

Kuvat: Tertti Pietilä
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Keskiviikkona
nähtiin golftemppuja...

Kuvat: Tertti Pietilä

Trick-golfari Karsten Maas
Tanskasta
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Torstaina
olivat vuorossa juniorit...

Kilpailu pelattiin kahdessa sarjas-
sa, tasoituksellisessa lyöntipeli-
sarjassa, jossa kisasivat alle 18 ta-
soituksella pelaavat sekä pistebo-
geysarjassa, johon pääsivät mu-
kaan kaikki tasoituksen omaavat
pelaajat, korkein kilpailutasoitus
oli kuitenkin 40.

Starttereina toimivat Aura
Golfin assistant pro Aarni Nord-
qvist sekä allekirjoittanut. Yk-
köstiillä oli mukava huomata
miten lapset ja nuoret suhtautu-
vat kilpailuun kuin mihin ta-

…ja avoin kilpailu alle
18-vuotiaille. Pelaajia
saatiin paikalle lähes vii-
sikymmentä, joista yli
puolet oli vieraspelaajia
lähialueen kentiltä.

hansa golfkierrokseen, vaikka
kyllä välillä oli jännitystäkin il-
massa. Olihan tämä kilpailu mo-
nelle pelaajalle ensimmäinen la-
jissaan ja pientä uskonvahvistus-
ta tarvittiin.

Kilpailupäivän sää tarjosi ko-
ko kattauksen suomalaista kesä-
säätä sateesta paisteeseen, mutta
pienet vesikuurot eivät tahtia
tuntuneet hidastavan, mieluum-
min päinvastoin. 

Pistebogeysarjassa tarvit-
tiin ennakkokaavailujen mukai-
sesti vähintään omaan tasoituk-
seen pelaamista, jotta voisi edes
haaveilla pokkaavansa palkinto-
ja ja niinhän kisa olikin huikean
kovatasoinen. Tällä kertaa pojat
olivat hieman niskan päällä val-
laten kolme ensimmäistä sijaa,
tosin äärimmäisen niukasti, sillä

seuraavilla sijoilla vaanineet ty-
töt olivat aivan kannassa.  Kol-
me ensimmäistä sijaa jäivät ko-
tiseuraan, voittajana Max Mill-
ner 42 pb, kakkosena Vili Kan-
gasmäki 41 pb ja kolmantena
Risto Kivimäki 38 pb. Seuraa-
vilta sijoilta löytyi tyttötrio Julia
Lyytikkä ja Ria-Mariela Helmi-
nen 38 pb sekä Paraisten Emma
Niitynpää 37 pb.

Lyöntipelisarjassa oli mu-
kana tulevaisuuden huippupe-
laajia niin meiltä kuin muualta-
kin. Tässä sarjassa voitto ja sen
myötä ykköspalkintona ollut
Pingin huippuwedge lähtivät
Paraisille, voittajana Toni Leis-
kola nettotuloksella 71 lyöntiä.
Kisan kakkosena AG:n Tuomas
Pirilä netto 74 ja kolmantena
Harjattulan Anton Välimäki

netto 75. Parhaasta scratch-tu-
loksesta vastasi Tuomas tulok-
sella 78. Tsempparin maljan sai
kilpailun nuorin osanottaja 9-
vuotias Miikka Mattsson, joka
pärjäsi myös kilpailussa erin-
omaisesti sijoittuen seitsemän-
neksi tuloksella 35 pb.

Iloiset ilmeet kisan jälkeen
klubilla kertoivat onnistuneesta
tapahtumasta ja toivottavasti
kilpailusta saadut kokemukset
rohkaisevat nuorempaa juniori-
kaartia jatkossakin osallistu-
maan kilpailuihin, niissä tapaa
uusia ihmisiä ja näkee golfia hie-
man toisenlaisesta kulmasta sen
oman tutun peliporukan ulko-
puolelta.

Sami

Pinkin pallon ja 
sadesvingin riemua

Etiketti hallussa

Valmiina lähtöön Onnelliset voittajat Kuvat: Tertti Pietilä
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Onnitteluja, huomionosoitu

Puheenjohtaja Toni Laakso ja toiminnajohtaja Sami Pere saivat ottaa
vastaa klubin edustajina lukuisia onnitteluja lahjoineen ja kauniine
sanoineen.

Suomen Golfliiton edustajina Antti Peltoniemi ja Risto Korpela toivat
lahjaksi Sembra-männyn taimen...

...joka istutettiin ykkös-
tiin viereiselle 
kumpareelle
toivottamaan hyvää 
pelikierrosta kaikille 
pelaajille.

”Baarimestari” Hannu
Tarmio varusti klubin
uuden johdon vanhalla
toisen maailmansodan
aikaisella Saharan 
taistelukypärällä
– ”vähän rajumpien
kierrosten tai kokousten
varalle”.

Viking Linen viirin AG:lle 
luovutti myyntijohtaja 
Pekka Ahlgren.

Monet lähiseurat kävivät myös tuomassa onnittelunsa. 
Kuvassa Kankaisten Golfin  Heikki Hallanoro ja  Kari Jokila.

Runsaslukuinen joukko yhteistyö-
kumppaneita oli saapunut juhlis-
tamaan Aura Golfia. Nordean
onnittelun toivat pankinjohtajat
Anu Närvä ja Ilkka Saari.
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uksia ja muita muodollisuuksia...

Suomen Golfliitto oli myöntänyt hopeisen ansiomerkin Heikki Vaisteelle
sekä pronssiset ansiomerkit Heikki Koskilahdelle ja Veikko Joenperälle.
Kuvassa mukana merkit luovuttaneet  SGL:n puh.joht. Antti Pelto-
niemi (vas.) ja  AG:n  puh.joht. Toni Laakso (oik).

AG:n 50-vuotishistoriikin 
kirjoittaja Lassi Tilander luovutti
uunituoreen ensipainoksen 
puheenjohtaja Toni Laaksolle
perjantain juhlaillassa.

Aura Golfin kultaiset ansioplaketit luovutettiin lauantai-illan juhlassa
vas. Antero Wahlbergille, Asko Rantaselle ja Raimo J. Vuoriselle.

Hopeisen ansioplaketin saivat vas. Matti Höglund, Sakari Aho, 
Soile Enberg, Timo Kruskopf, Pirkko Paatelo ja Matti Nummenpää.

Pronssisen ansioplaketin saivat vas. Pekka Peltonen, Reijo Haavisto,
Pertti Rännäli ja Ilmo Sivuranta.

AG:n kultainen ansioplaketti oli myönnetty myös Clas Göran Hagströ-
mille, joka luovutettiin hänelle Felix Finnish Ladies Openin yhteydessä. 

Keijo ja Mikko Ketoselle 
myönnetyt kultaiset ansioplaketit
luovutettiin TS Classicin palkin-
tojen jaon yhteydessä. Huomion-
osoitukset molempien puolesta
otti vastaan Keijo Ketonen.

Kuvat: Tertti Pietilä
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Juhlakilpailu keräsi e

He ehtivät kiertää kentän pouta-
sään aikana. Pelikierroksensa jäl-
keen heillä oli aikaa rentoutu-
miselle ja jopa päiväunille, en-
nen viimeisten kilpailijoiden
lähtemistä kentälle. Keskipäiväl-
lä ja sitä myöhemmin lähteneet
saivatkin sitten vettä niskaansa,
viimeisimmät eniten. 

Klubiravintola oli varus-
tautunut kestittämään jäseniä
koko päivän ajan. Olikin sääli,
että sade pilasi osittain päivän
tunnelman, eikä klubiravintola
täyttynytkään siinä määrin iloi-

Lähes 200 pelaajaa osal-
listui lauantaipäivän jäse-
nistölle järjestettyyn juh-
lakilpailuun. Ensimmäi-
set kilpailijat lähtivät ken-
tälle heti kukonlaulun
jälkeen ennen seitsemää.
Aamuvirkkujen onneksi
ilmojen haltija sentään
suosi heitä.

sista jälkipelien pelaajista, kuten
oli toivottu. 

KUIN SILLOIN ENNEN 

Kilpailun historiallinen osa,
hickorymailat saatiin käteen
Kuuvan lenkille tultaessa. Oma
bagi jätettiin telttakatokseen ja
tilalle saatiin historialliset hicko-
rymailat. Vanhoja hickorymaila-
settejä oli runsaasti tarjolla. On-
gelmana oli valinnan vaikeus.
Harvat meistä oli koskaan pitä-
nyt moista mailaa kädessään, saa-
ti sitten lyönyt sellaisella. Nyt
valinta piti tehdä nopeasti, vain
ulkonäköä vertaamalla. Seuraava
haaste oli ”nuolikotelon” kanta-
minen, koska painopiste pyrki
kaatamaan bagin nurinpäin.

Kaikki ihmettelimme grip-
pien liukkautta, niistä kun sai
edes jotenkin pitävän otteen
vain ilman golfhansikasta. Mai-
lojen valinnan yhteydessä saimme
tapahtuman järjestäjältä, Antti
Paatolalta nopean ja yksinker-

taisen opastuksen hickorymai-
lalla lyömisestä. Mailalla piti vain
svingata rauhallisesti ilman voi-
maa, joka oli meille monelle golf-
farille    kokonaan uusi asia. Mai-
lojen kiertojäykkyys on huono,
eikä vastaa alkuunkaan nyky-
mailojen ominaisuuksia. Kesti ai-
kansa, että erotti mailoista put-
terin. Rautamailoista wedgen ja
muiden rautamailojen erot jäivät
monelle arvoitukseksi, vielä mai-
lojen palautuksen jälkeenkin.
Kuuvan lenkin jälkeen kuulin
monenkin suulta, että golf on
sittenkin välineurheilua. Harva
meistä haluaisi harrastaa lajia en-
tisajan välineillä. Kuuvan kier-
roksen tuloslista poikkesi monen
pelaajan kohdalla normaalista.
Parhaat pystyivät tekemään par-
tuloksia näilläkin mailoilla. Omal-
le kohdalleni par onnistui vain 15.
lampiväylälle, muilla väylillä ei
pisteitä sitten tullutkaan. 

Välinevaikeuksista huoli-
matta viisi henkilöä pystyi pe-

laamaan alle tasoituksiensa. Hei-
dänkin tuloksensa paljastivat
kuitenkin takaysin pisteiden ol-
leen selvästi etuysiä pienemmät. 

JUHLA JA PALKINNOT

Juhlailta käynnistyi rattoisasti
juontaja Klaus Thomassonin
johdolla. Klasun parhaat loh-
kaisut saivat juhlaväen jopa het-
keksi unohtamaan hyvät ja huo-
not golflyöntinsä, joskin vain
tilapäisesti.

Virallisessa osassa kun-
niapuheenjohtaja Pekka Sivula
muisteli vielä menneitä. Puheen-
johtaja Toni Laakso ja toimin-
nanjohtaja Sami Pere jakoivat
Aura Golfin myöntämät ansio-
plaketit, jonka jälkeen palkittiin
juhlakilpailussa menestyneet.

Onnistunut juhlaviikko
päättyi tanssin pyörteisiin ja lep-
poisaan seurusteluun lauantai-
illan hämyssä.

Sakari Laitervo

Hickory-mies Antti Paatola
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ennätysosanoton... Kuvat: Tertti Pietilä
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Voittajalle suosionosoitukset...
ja onnellinen juhlakilpailun 

voittaja Julia Lyytikkä!

Klasu sai koko joukon iloiselle
juhlamielelle.

...ja illalla

naurettiin...
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Tulosten tutkiskelua...

Nuoretkin
tulivat mukaan.

ja tanssittiin...
jalalla koreasti

Kuvat:
Tertti Pietilä
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Laurilan mökki sai ensikasteen
Pentti Koivikon näyttelyn myötä

Kuvat: Tertti Pietilä

Näyttely oli avoinna kaikille koko juhlaviikon ajan ja keräsi runsaan joukon kävijöitä.



elix Finnish Open järjes-
tettiin Ruissalossa nyt jo
11. kerran. Aikaisem-

min Telia Touriin kuulunut kil-
pailu nousi statuksessa seuraa-
vaan sarjaan, SAS Masters Tou-
riin. Odotuksista huolimatta
osallistujalista jäi hieman aikai-
sempia vuosia pienemmäksi.
Samana viikonloppuna pelattiin
myös naisten Euroopan Tour
sekä amatöörien Euroopan mes-
taruuskilpailut. Kansainvälisyys
Ruissalossa oli kuitenkin moni-
puolinen ja pelaajia oli 12 eri
maasta.

Suomalaiset odottivat pal-
jon ennen kaikkea naisten Euroo-
pan Touria kiertäneiltä Hanna-
Leena Saloselta ja Jenni Kuosalta.
Ensimmäinen kierros otti jo luu-
lot pois suomalaisilta suosikeil-
ta. Hanna-Leena tuskaili koko
kisan ajan puttiensa kanssa, eikä
päässyt tällä kertaa sinuiksi Ruis-
salon greenien kanssa. Ensim-
mäisen kierroksen jälkeen Sten-
na Westerlund oli vielä hyvissä
asemissa kisan toisena. Valitetta-
vasti toisella ja kolmannella kier-
roksella Stennan birdiet vaihtui-
vat bogeiksi ja sijoitus putosi sen
mukana kauaksi kärjestä. Ensim-
mäinen kilpailukierros jäi koko-
naisuutena tuloksiltaan parhaak-
si. Aura Golfin Milla Hallanoro
pelasi ensimmäisen kierroksen
lupaavasti +1 ja jakoi kuudetta
sijaa. Tsekin Zuzana Masinova
teki avauskierroksen kakkosväy-
lällä tuplaparin, 8 lyöntiä. Taka-
ysillä Zuzana näytti, mitä on
odotettavissa. Hän pelasi sen 4
alle. Ensimmäisen päivän jäl-
keen hän oli 13. sijalla. 

Toisella kierroksella kaikki
suomalaiset putosivat tylysti kyy-
distä. Kärkipelaajista Lotta Lo-
vén, Josefin Leijon ja Antonella
Cvitan pysyivät edelleen kilpai-
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Ennakkoon paras pe
Zuzana Masinova vo

Aura Golfin
Kalle Samooja

FPäätöspäivään lähdettiin Kal-
len neljän lyönnin johdossa ja
vaikka lähin uhkaaja Henri
Satama pääsikin viimeisenä
päivänä lähes rinnalle, niin
Kallen rutiini riitti tuomaan
voittopokaalin. Eroa toiseksi
sijoittuneeseen Satamaan tuli
lopulta kolme lyöntiä. Kallen
kokonaistulos Talman hyvä-
kuntoisella Par 72 kentällä oli
282 lyöntiä, 6 alle parin.

”Kilpailu meni kokonai-
suutena loistavasti, kolmas
päivä tietenkin pisti peli-

voitti miesten lyöntipelin Suomen mestaruuden 
Golf Talman Master-kentällä heinäkuun lopulla 

pelatussa kilpailussa. Kallen voiton pohjusti 
loistava kolmas kierros, josta Kalle selvisi 

ilman bogeja ja pelasi kuuden birdien avustaman
upean tuloksen 66.

Viheriö-lehden toimitus onnittelee 
Suomen mestaria ja toivottaa onnea 

myös tuleviin koitoksiin!

kavereille aika hyvin jauhot
suuhun. Viimeinen päivä al-
koi hieman nihkeästi kahdel-
la bogilla, mutta peli asettui
jatkossa mukavasti paikal-
leen”, kertaili Kalle kilpailun
tapahtumia ja jatkoi ”Kyllä
lyöntipelin mestaruus on ar-
vokkain Suomen mestaruus.” 
Vuonna 2007 Kalle kuittasi
nimiinsä miesten reikäpelin
Suomen mestaruuden, joten
vertailupohjaa tuoreelta Suo-
men mestarilta kyllä löytyy.

Kuva: Tertti Pietilä

Tsekin Zuzana Masinova voitti kuuden lyönnin erolla
Ruissalossa pelatun Felix Finnish Openin. Hän oli 
ennen kilpailua ykkösenä myös SAS Masters ranking-
listalla ja siis myös vahvin ennakkosuosikki.

lussa mukana. Heitä uhkaamaan
olivat nousseet Zuzana Masinova
ja englantilainen Sarah Heath.
Nämä pelaajat muodostivatkin
finaalipäivän viimeiset peliryh-
mät. Kilpailun voittajan nimi
alkoi selvitä jo finaalikierroksen
alkupuolella. Sarah Heath pela-
si etuysin pariin ja Zuzana 3 al-
le. Erityisesti Zuzanan neljän
birdien putki väyliltä 7…10 oli
upeaa nähtävää. Siinä mureni
muiden selkäranka lopullisesti.
Hänen finaalikierroksensa ainut
”tahra” oli bogey 4. reiällä. Seit-
semän birkkua korvasivat var-
masti tuon pikku virheen. Kil-
pailussa Tsekin Masinova oli
täysin ylivoimainen voittaen lo-
pulta 6 lyönnillä toisen sijan ja-
kaneet Sarah Heathin ja Lotta
Lovénin.

Felix Finnish Openin Ruis-
salon kentän reikäkohtainen ti-
lasto oli odotuksieni mukainen.
Aikaisempina vuosina on kentän
helpoin reikä ollut jo vuosia 8.
reikä, jossa keskiarvo oli alle pa-
rin. Uudistetun greenin jälkeen
8. reikä oli nyt kahdeksanneksi
vaikein, keskiarvon kivutessa
selvästi yli parin. Helpoimmak-
si reiäksi tulikin nyt 3. reikä, jo-
ka on ollut miesten vastaavissa
kilpailuissa aina kentän helpoin. 

Oman mielenkiintonsa
tuo kilpailussa menestyneiden
pelaajien tuleva kehitys. Kuinka
moni lady nostaa itsensä ylös
Euroopan ja jopa US Toureille,
jää nähtäväksi? Viime vuoden
voittaja norjalainen Marianne
Skarpnord pelaa nykyisin  Eu-
roopan touria ja on menestynyt
sielläkin.

Sakari Laitervo

Kuvat: Seppo Sarimo
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elaaja
oitti Felix Finnish Openin

Zuzanan chippi...

Felix Finnish Openin voittajat: vas. paras amatööri Daniela Holmqvist,
toisen sijan jakaneet Lotta Lovén ja Sarah Heath (oik.) sekä 
voittaja Zuzana Masinova.

...voittajan tuuletus
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Pari terävää koputusta ja ovi
aukeaa. Pieni mies, toinen
poski täynnä ruisleipää ja

toinen kolajuomaa. Sieltä jostain
välistä kajahtaa painavalla kai-
nuulaismurteella hyvän huome-
nen toivotukset ja reipas käden-
puristus vahvistaa asian.  Mark-
ku ”Näppis” Leinonen on saa-
punut kaupunkiin. Työtön met-
suri, ikää 48 vuotta, poikamies,
tietysti... Nämä tulevat usein
esille ensimmäisinä tunnus-
merkkeinä Näppiksestä puhut-
taessa, vaikka Paltamon pieni
suuri mies on paljon muutakin.
Näppiksellä on pelivuosia taka-
na 18 ja kierroksia 5000 huja-

Aurinko oli noussut jo ai-
koja sitten ja valmistellut
omalta osaltaan täydelli-
sen peliaamun. Jotain
normaalista aamukiekasta
poikkeavaa oli kuitenkin
tiedossa, parkkipaikalle
oli illan tai yön aikana il-
mestynyt erään metsurin
käytössä ollut uudenkar-
hea motorhome, joten
oma kärry parkkiin ja
asuntoauton ovelle ko-
puttelemaan. Kello näyt-
ti hieman yli puoli seitse-
män.

koilla, ja tietysti ysit päälle. Siitä
vaan laskimet käteen ja keskiar-
voa tarkistamaan. Alle 300 vuo-
dessa kuitenkin.

Mutta miksi tämä sankari
oli nyt Ruissalossa, tulossa jos-
tain ja taas menossa jonnekin?
Golfin monitoimimies Teemu
Tyry oli tavannut Näppiksen ja
ajatus kaikkien Suomen golf-
kenttien pelaamisesta samana
kesänä oli syntynyt, esteenä oli
vaan riinfiit. Teemu lupasi hoi-
taa sponsorit ja vastata kulujen
hoitamisesta, Näppiksen tehtä-
väksi jäi ainoastaan pelata kaik-
ki suomalaiset golfkentät, yh-
teensä 2403 reikää. Aikaa tähän

tehtävään oli varattu ruhtinaal-
liset 10 viikkoa...

Näppiksen peliseuraksi
Aura Golfissa oli lupautunut
seuran pro Sakari Aho sekä alle-
kirjoittanut, tiiaika oli varattu
tasan kello seitsemäksi. En läh-
de tässä jäljittelemään Kainuun
pojan murretta, mutta jokainen
voi itse mielessään viäntää miten
tämä piikkitukkainen ja terävä-
katseinen golfmaratoonari eh-
dotti kinejä pelattavaksi, ”iliman
mittää vauva-apuja, vaikka roo
ryhmässä mukana onkii”. Eli siis
skinit ilman tasoituksia. Mu-
kaan lähti myös välinekauppias
Matti Kulo, joka Näppiksen se-

Näppis on Tour 
Ruissalossa 5.6.2008

Markku ”Näppis” Leinonen
Kuva: golfpiste.com

Yhden käden ”Sippi”
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kasetin nähtyään tarjosi  Näp-
pikselle uutta rautasettiä, mutta
eihän se Paltamon pojalle kel-
vannut.

Näppiksen svingi on ERI-
LAINEN.  Siitä voimme kaikki
sen nähneet olla samaa mieltä.
Yhtä samaa mieltä voimme olla
myös sen tehokkuudesta, tark-
kuudesta ja kaikista niistä hy-
vyyksistä, mitä ei voi liittää kes-
kusteluihin esim. omasta golf-
lyönnistä.  Jäljittelemättömällä
tyylillään Näppis pelasi etuysin
neljä yli, 39 lyöntiä. Seiskalla
Näppis missasi griinin vasem-
malle ja laittoi ulkopuolelta kuu-
luisan yhden käden ”sippinsä”
suoraan mukiin ottaen honorit
ja kaksi kiniä. Ainoat kinit muu-
ten koko kierroksella, jotka tuli-
vat amatööreille. Yhden käden
sippi oli muutenkin todella jää-
tävä koko kierroksen ajan, vasen
käsi selän taakse ja rento heilau-
tus. Pallo toisensa jälkeen met-
rin sisään lipusta. Tämä täytyy
nähdä omin silmin, ei sitä voi
selittää.

Takaysille Näppis loihti 7
parin lisäksi yhden bogin ja yh-
den tuplan, kokonaistulos 78,
ei hassumpaa. Sakke pelasi yksi

yli, sisääntulo kolme alle par´in,
kruununa todella messevä eagle
väylälle 14. Kolmas tuuppari
loisti jälleen lyijynharmaalla ta-
saisuudellaan 46+46, 32 pb.

Paljon asioita tuli nähtyä
yhdellä kierroksella, mutta itsel-
le jäi yksi ylitse muiden. Kaik-
kien lyötyä avauksensa 17. tiiltä
Näppis heitti taskustaan pallon
naisten tiiauspaikalle, kaivoi kas-
sistaan vasurin rautaysin ja tote-
si: ”Nyt kun on tämä roo pai-
kalla, niin voikko sää vähän kat-
too mun lyöntii, pitäisikö vaih-
ta pualta?” ja tämän jälkeen met-
sänpoika laittoi pallonsa peh-
meällä osumalla ja kauniilla kaa-
rella 120 metrin päähän. Jostain
kyynärpään asennosta siinä pu-
huttiin.

Aika epeli mieheksi tämä
Näppis, mutta mistä juontaa leik-
kisä lempinimi? Tämä veijari pe-
lasi pitkään golfia näppylähans-
kat kädessä, nykyään riittää ihan
tehdasasennettu nahkakäsine, jo-
ka on parkittu raskaassa työssä
Kainuun perämetsien keskellä.

Sami

”Kumpi on roo?”

Sekasetti
Kuvat:

Sakari Laitervo
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Golf lajina on varsin haastava tässäkin mie-
lessä – hyvään pelikierrokseen vaaditaan tark-
kuutta, tasapainoa ja taitoa, ehkä hiukan tuu-
riakin. Mailojen lisäksi huoltoa tarvitsee
myös oma keho. Liikkuvuutta, kestävyyttä ja
voimaa on hyvä harjoitella lajisuorituksen
parantamiseksi ja terveyden sekä kunnon ke-
hittämiseksi.

Kun ryhti on hyvä ja selän kaaret ovat
oikeat, lyönnin aikana selkään kohdistuvat
rasitukset ovat pienemmät. Liikeratojen laa-
juus on parempi lähtökohta hyvälle lyönnil-
le, lyönnistä tulee tällöin vaivattomampi ja
tarkkuus on parempi. Huono ryhti sitä vas-
toin altistaa kivuille ja säryille johtuen lihas-
ten rasittumisesta. Myös välilevyihin kohdis-
tuva rasitus on suurempi.

Graniittiryhmän pelaajat osallistuivat
Chirohelmen Pia ja Heikki Helmisen järjes-
tämään golfarin ryhtitarkastukseen, jossa
ryhdin ja tasapainon lisäksi huomiota kiin-
nitettiin lihasten ja nivelten toimivuuteen.
Testitilanteessa kartoitettiin myös selkäran-

gan liikkuvuus ja liikeradat. Jokainen ryh-
män jäsenistä sai henkilökohtaisen tarkas-
tuksen tuloksiin perustuvan ohjeistuksen sii-
tä, mihin asioihin omassa ryhdissä tulisi kiin-
nittää huomiota ja mitä lihasryhmiä olisi ke-
hitettävä päästäkseen pelillisesti parempiin
tuloksiin. Kun ryhti on hyvä ja lihakset oi-
keassa asennossa, ne myös toimivat oikeassa
järjestyksessä rennosti eivätkä estä kireydel-
lään tasapainoista suoritusta. Palautetta tes-
tistä jaettaessa käytiin yhdessä ryhmäläisten
kanssa läpi erilaisia tasapaino- ja ryhtihar-
joitteita, joita jokainen ryhmäläinen sisällyt-
tää omaan harjoitteluunsa henkilökohtaisen
harjoitusohjelmansa mukaisesti.

Teksti ja kuvat: 
Heikki Helminen 

GRANIITTIRYHMÄ
ryhdikkäämpänä uusiin haasteisiin

Hyvän ryhdin merkitys on tärkeää yleiselle terveydelle ja hyvinvoinnille,
mutta erityisen tärkeää se on silloin jos tavoitteena on menestyä lajissa,
jossa vaaditaan koko kehon lihasten ja nivelten saumatonta yhteistyötä. 

Henrik Hahto treenaamassa vatsalihaksia
jumppapallon päällä.

Kalle Joukanen, Kalle Leinonen ja Nonna Järvinen kuuntelemassa palautetta ryhtitarkastuksesta.

Chirohelmi
Vartiovuorenkatu 10 B, Turku

050 437 3544
050 935 9066
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Kilparyhmissä harjoitus-
ringissä on ollut yhteen-
sä 14 junioria. Suurim-

man mullistuksen on kokenut
harrastustoiminta, jonka runko-
toiminnan piirissä elokuun al-
kuun mennessä yhteensä jo noin
30:ssä tapahtumassa on mukana
ollut reilusti yli 20 junnua. Edel-
lämainittujen lisäksi kohokohtia
tänä vuonna ovat olleet perintei-
set OP-tapahtumat, jotka ovat
koskettaneet noin 30:tä junioria
sekä tietysti Aura Golfin junio-
reiden juhlakilpailu, johon saa-
pui yli neljäkymmentä kisailijaa
yhteensä viidestä eri seurasta. Li-
säksi Aurinko Golfin kanssa on

Junioritoiminnan uudistus 
lähtenyt vauhdilla käyntiin

Tänä kesänä on juniorei-
ta kuhissut kentällämme
kenties enemmän kuin
koskaan ainakin siitä as-
ti mitattuna, kun allekir-
joittanut aloitti seuran
jäsenenä vuonna 1991.
TS-golfkouluja on juuri
takana kaksi kappaletta,
ja niissä osallistujia on ol-
lut yhteensä yli 80. 

järjestetty seuravierailu puolin ja
toisin, antaen junioreille muka-
van mahdollisuuden tutustua lä-
hiseuraan sekä sen olosuhteisiin.
Myös muiden alueen seurojen
kanssa on käyty positiivista kes-
kustelua yhteistyön kasvattami-
sesta. Voimme pitää näiden lu-
kujen valossa seuraamme erittäin
merkityksellisenä golfin eteen-
päin viejänä Varsinais-Suomessa.

Harrastustoiminnan käyn-
nistäminen on antanut myös
seuramme kilpajunioreille mah-
dollisuuden kokeilla ohjaajan
roolia ja on ilo todeta, että tästä
roolista he ovat kunnialla suo-
riutuneet. Vapaahtehtoisten ha-
lukkuus on ollut ehdoton edel-
lytys toiminnan onnistumiselle
sekä sen laajentamiselle ja ha-
luankin tässä vaiheessa lausua
lämpimän kiitoksen kaikille oh-
jaamassa mukana olleille. 

Harrastustoiminnan laa-
jennus on antanut mainion tilai-
suuden nähdä, millaista poten-
tiaalia junioreissamme piilee.
Vaikka perusajatuksena on ollut
mahdollisuus pitää hauskaa gol-
fin parissa, halutaan samalla taa-

ta mahdollisuus halukkaille siir-
tyä kilpagolfin pariin. Harjoi-
tuksia viikoittain on parhaim-
millaan ollut kolme kappaletta.
Tiistaisin seuran prot ovat pitä-
neet teknisiä perusasioita painot-
taneen harjoituksen, torstaisin
vapaaehtoiset ohjaajat ovat vetä-
neet oman harjoituksen ja per-
jantaisin on järjestetty ohjattu
noin viiden reiän pelikerta, mis-
sä juniorit ovat päässeet pelaa-
maan kanssajunioreiden seuras-
sa.  Uskon, että mikäli tämä po-
rukka haluaa jatkaa säännöllistä
golfin pelaamista, tulee Aura
Golfilla tulevaisuudessa olemaan
jälleen SM-mitalisteja, joista vii-
meiset muutamat vuodet olem-
me päässeet nauttimaan todella
ruhtinaallisesti. Tästäkin huoli-
matta golfia ilolla harrastava ja
seurassamme viihtyvä juniori on
se pääarvo, jota pyrimme vaali-
maan harjoitus toisensa jälkeen. 

Yhteenvetona kesän toi-
minnasta voimme tässä vaihees-
sa todeta, että olemme saaneet
järjestettyä nuorille riittävästi
toimintaa sekä, että toiminta on
vastannut ja ajoittain jopa ylittä-

nyt odotukset. Palaute on ollut
pääasiassa positiivista, mutta kri-
tiikkiäkin on saatu, samoin pa-
rannusehdotuksia ja uusia ideoi-
ta. Tästä on kiitettävä teitä, las-
ten vanhemmat, ja otamme vas-
taisuudessakin valmennus- ja ju-
nioritoiminnan voimin mielel-
lämme vastaan lisää palautetta. 

Mennyt kesä tulee näillä nä-
kymin jäämään viimeiseksi täysi-
painoiseksi vuodekseni  Aura Gol-
fin Assistant Prona. Opiskelujen
päättäminen Turun Kauppakor-
keakoulussa logistiikan parissa
sekä työura odottavat minua tu-
levaisuudessa. Haluan jo tässä
vaiheessa kiittää kaikkia jäseniä
luottamuksesta sekä oppilaita ja
asiakkaita juniorit etunenässä
niistä kokemuksista, joihin mi-
nulla on ollut etuoikeus ottaa
osaa. Kiitos myös henkilökun-
nalle sekä erityisesti Sakkelle,
suosikkiprolleni.

Nautinnollista syksyn alkua 
kaikille jäsenille.
Aarni Nordqvist 

Kuva: Tertti Pietilä
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Perinteinen
Finnish Senior Open TS Classic

Kilpailun "isä", Matti J. Salmi-
nen, on ollut tapahtuman pää-
järjestelijä kaikki nämä vuodet ja
toimi kilpailutuomarina myös
tälläkin kertaa.

TS Classic on aina ollut hy-
vin suosittu tapahtuma, johon
kaikki parhaat seniorigolffarit
mielellään osallistuvat. Heiltä
on vuosittain saatu hyvää palau-
tetta kentän erinomaisesta kun-
nosta ja hyvistä järjestelyistä.

Suurimmalta osalta näistä
senioreista löytyy jokin aikai-
sempi aktiiviurheilijatausta. Kil-
pailijoina oli nytkin monia enti-
siä mestaruustason urheilijoita,
mm. jääkiekon, jalkapallon ja
koripallon saralta. Mukana oli
mäenlaskun maailmanmestari
Juhani Kärkinen, rallimestari
Kyösti Hämäläinen ja jääpallon
ym. pallopelien mestari Veikko
Niemikorpi, tässä vain muuta-
mia mainitakseni.

Erityisen huomion mieles-
täni ansaitsee viimevuotista
voittoaan puolustanut Raimo
Juuti. Hänellä on useiden se-
niorigolfin suomenmestaruuk-
sien lisäksi mm. 15 elinsiirtopo-

Kilpailu pelattiin Ruissalossa jo 23. kerran ja oli 
samalla avoin Suomen mestaruuskisa seniorimiehille
ja -naisille, johon voi osallistua myös ulkomaalaiset
pelaajat ja ammattilaiset.

tilaiden maailmanmestaruutta,
joista kolme on tullut golfista ja
loput eri talviurheilulajeista.

Tämänvuotinen kilpailu
pelattiin huippukuntoon virite-
tyllä kentällä. Viheriöt olivat
erittäin hyväkuntoiset ja nopeat,
mikä myös aiheutti vaikeuksia
monellekin pelaajalle epäonnis-
tuneiden puttien muodossa.
Kaunis sää suosi kahtena ensim-
mäisenä päivänä. Kolmantena
satoi ja tuuli jonkin verran, mut-
ta se ei kilpailuun sanottavam-
min vaikuttanut.

Miestensarjan voitto meni
täpärästi Ruotsin Jan Dolkìlle.
Raimo Juuti jäi näin tällä kertaa
toiseksi. Paras AG:n pelaajista
oli Jarmo Koivunen, sijoittuen
viidenneksi.

Naistensarjan voittaja oli
AG:n Päivi Honka, joka viimei-
sen päivän hyvällä pelillä nousi
jopa ylivoimaiseen voittoon.

Kiitos kaikille osallistujille 
ja avustajille!

Kaj Lindström

Kuvat: Tertti Pietilä

”Prilleillä” on käyttöä tulosten seurannassa

Päivi ja nytkin onnea tuonut tärkeä maskotti

Kilpailun ”isä” Matti J. Salminen vauhdissa – nyt tuomarina

Raimo Juutin tyylinäyte Hymyilevä voittaja Jan Dolk
Ruotsista
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Aura Golfin joukkue elämysretkellä saaristossa

urkulaisessa osallistuja-
joukossa oli mukana
”vanhoja Trekampen

konkareita”, mutta myös ensi-
kertalaisia, kuten allekirjoitta-
nut. Tarkoituksena kaiketi on
ylläpitää jo solmittuja suhteita ja
tuttavuuksia, sekä luoda uusia.
Tietysti joukkueen vakaa pyrki-
mys on tuoda voitto kotiin.

Meidän 18-henkinen jouk-

1970-luvun alkupuolella Aura Golfissa luotiin yhtey-
det Ruotsiin Roslagenin Golfklubiin. Ahvenanmaan
Golfklubi liittyi myöhemmin mukaan seurojen väli-
seen yhteistoimintaan. Tänä vuonna kolmen seuran,
Roslagens Golfklubben, Ålands Golfklubben ja Aura
Golf, välinen seuraottelu pelattiin Ahvenanmaan
Kastelholmassa.

kueemme lähti matkaan 3.7.
puolilta päivin Ruissalosta Muu-
risen bussilla kohti Kustavia.
Matkan johtajana ja järjestäjänä
toimi Antero Wahlberg. Saavut-
tuamme Kustavin Vuosnaisiin
jatkoimme Viggen lautalla Bränd-
öhön. Brändön Torsholmasta
Alfågeln lautalla matkasimme
Kumlingenin kautta Enklinge-
niin. Matkalla saimme nauttia

Trekampen Ahvenanmaalla, 
Kastelholmassa 4.-5.7.2008

T

upeista saaristolaismaisemista.
Varsinainen elämysmatkailu al-
koi Enklingenin lauttarannasta,
josta meidät kuljetettiin veneellä
Bärön saaren rantaan. Nautim-
me illallista saaristolaisravintola
Glada Laxenissa. Aterian jälkeen
kaksi pariskuntaa kuljetettiin ve-
neellä takaisin Enklingeniin, jos-
sa heillä oli mökkimajoitus. Me
muut yövyimme Glada Laxenis-
sa, jossa sulassa sovussa, vähän
kuin yhteismajoituksessa, jaoim-
me iloisesti käytävän saniteettiti-
lat. Varhaisen, tukevan aamupa-
lan jälkeen vene kuljetti meidät
lauttarantaan, jossa kuljettajam-
me Antti busseineen odotteli.
Lautta kuljetti bussimme Vår-
dön Hummelvikiin ja sieltä mat-

kasimme Bomarsundin linnoi-
tuksen kautta Kastelholmaan.

Ensimmäinen helteisen au-
rinkoinen kilpailupäivä pelattiin
Slottsbanan-kentällä. Jokaisessa
lähdössä oli edustaja Roslagenis-
ta, ÅGK:sta ja AG:sta – siis kah-
deksantoista peliporukkaa lähti
kamppailemaan voitosta. Kil-
pailu pelattiin tasoituksellisena
lyöntipelikisana. Kenttä oli kau-
nis ja istui  ahvenanmaalaiseen
maisemaan hienosti upeine lin-
noineen ja merimaisemineen.
Bunkkerit, joiden korkean, koh-
tisuoran seinämän yli oli lähes
mahdotonta saada palloa vihe-
riölle, muistuttivat taas kerran,
että nöyryys on sittenkin valttia.
Klubirakennuksen edustalla lai-

18-henkinen joukkueemme 
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dunsivat lehmät tyynesti tottu-
neina ”hulluihin golfareihin”, ja
metsiköissä määkivät lampaat.

Ahvenanmaalaiset isännät
olivat järjestäneet osallistujille
illanvieton ravintolalaiva F.P.
von Knorringilla. Viihtyisä ym-
päristö, tiivis tunnelma ja vie-
raanvarainen tarjoilu innostivat
pelaajat riehakkaaseen hauskan-
pitoon. Riemullisia tapaamisia
vanhojen tuttujen kesken koet-
tiin, ja uusia tuttavuuksia syntyi
varmasti useita. Ruotsalaiset, jot-
ka kiistatta ovat armoitettuja
juhlijoita, esittivät snapsilaulu-
jen lisäksi perinteisen Trekam-
pens visan, jonka sanoitus on
ymmärtääkseni viehättävän golf-
ladyn Ingrid Tidhultin käsialaa.
Suomen kielikin alkoi luontua
niin ruotsalais- kuin ahvenan-
maalaisgolfareilta, ainakin ter-
mi: ”loistava golfari!” Useita
hauskoja puheita pidettiin. Pai-
kalla olivat mm. ÅGK:n pu-
heenjohtaja Dick Lundqvist ja
kapteeni Kjell Hanson sekä Ros-
lagenin puheenjohtaja Ulf Ström
ja tietysti AG:n edustajana pu-
heenjohtaja Toni Laakso. En-
simmäisen pelipäivän tulokset
julkaistiin illanvietossa. Joukku-
eiden yhteistulos saatiin laske-
malla yhteen kunkin joukkueen
kuuden parhaan pelaajan tulos.
ÅGK johti selvästi kilpailua.
Roslagenin ja AG:n joukkuei-
den välillä oli viiden lyönnin ero
Roslagenin hyväksi. Joukkueel-
lemme jäi siis haastetta toiselle
kilpailupäivälle. Jotkut jaksoivat
vielä jatkaa illan juhlintaa lähei-
sessä lavatanssipaikassa ennen
kuin siirtyivät hotelli Park Alan-
diaan, joka oli yöpymispaikkam-
me Maarianhaminassa.

Aamulla joukkomme lähti
pirteänä bussilla kohti Kastel-
holmaa, jossa toisen päivän kil-
pailu alkoi yhteislähtönä Kungs-
banan kentällä. Peli pelattiin vii-
lentyneessä ja tuulisessa säässä.
Kenttä oli myös varsin haasteel-
linen, joten meidän turkulaisten
oli tyytyminen pronssisijaan, jo-
ka kuulostaa kumminkin pa-
remmalta kuin karvas tappio.
Arjat, Jalava ja Salahetdin olivat
joukkueemme tukipilareita. Arja
J palkittiin joukkueemme par-
haana, Arja S sai toisen palkin-
non ja Bo Blomqvist kolman-
nen. Ehkäpä pelitaidot eivät sit-

tenkään parane etunimeä vaih-
tamalla, vaikka me muut ladyt
joukkueessa jo suunnittelimme
Arja-nimen käyttöönottoa. Isän-
täjoukkue ÅGK vei kirkkaasti
Trekampen voiton ja Roslagen
piti kakkossijan. Tulosten val-
mistuminen ja palkintoseremo-
nian alkaminen viivästyivät, kos-
ka osa pelaajista tuli kierrokselta
lähes pari tuntia myöhemmin
kuin ensimmäiset. Yhteislähdöis-
säkin on ongelmansa. Niinpä
joukkomme joutui kiiruhta-
maan heti palkintojen jaon jäl-
keen takaisin bussiin ja paluu-
matkalle samaa saaristoreittiä. 

Enklingenissä meitä odotti
taas veneretki Glada Laxeniin
mökkimajoituksineen. Glada
Laxenin ystävällinen yrittäjä-
pariskunta oli tullut meille jo
tutuksi. Aloimme myös tottua
yöllisiin hiippailuihin käytäväl-
lä, suihkuvuoroihin ja lukotto-
miin oviin. Omalla porukalla ja
huumorilla reissusta muodostui
muistorikas ja hauska. Vaikka
yöpymiset eivät mukana olleille
olleet ihan helppoja eivätkä hal-
pojakaan, oli matka kaikkinensa
ilman muuta kokemisen ja teke-
misen väärti! Aamuvarhaisella
alkoi paluumatka takaisin Ruis-
saloon, jonne saavuimme puo-
lilta päivin. 

Matkaseuramme oli erin-
omainen. Mukana olivat paris-
kunnat: S & A Wahlberg, M &
P Raudaskoski, B & B Blom-
qvist, M & M Manninen ja R &
M Kulo sekä T Laakso, T Gran-
berg, Arjat Jalava & Salahetdin,
Aarre ja Arne Hyvärinen, R J
Vuorinen ja K Kivisalmi.  Kiitos
siis koko matkaseurueelle ja tie-
tysti erityisesti Anterolle. Kiitos
myös luotettavalle autonkuljet-
tajallemme Antti Aarniolle.

Ensi vuonna Trekampen
pelataan Aura Golfin isännöimä-
nä Ruissalossa. Toivottavasti sil-
loin saadaan hyvä joukkue ko-
koon ja voitto kotiin. Ymmärrän
hyvin, että allekirjoittaneella ei
näillä peliesityksillä ole asiaa nii-
hin kisoihin, kunhan vain saan
pitää green cardini. Kiva, kun
sain olla mukana – edes ”turisti-
na”.

Slottsbanan klubirakennus

Klubirakennuksen edustan maalaismaisemaa

Tervetuloa Glada Laxeniin

Raija Kulo

Kuvat:
Mika Manninen
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Seppo Sarimon (jäsen 739) hauska kuva kentältämme julkaistiin 28.5. Helsingin Sanomissa 
”Viikon lukijakuvana”.

Petra Mattsson
teki tämän kauden 

ensimmäisen holarin
(omista jäsenistämme)

15.7. väylällä 12, 
mailana oli puu 3.

Tämä urotyö tapahtui
juuri vähän ennen hänen
12-vuotissynttäreitään.

Mahtava syntymä-
päivälahja!

Onnea
Petra!

Viikon lukijakuva
28.5. Helsingin Sanomissa




