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yseinen otsikko oli syys-
kuussa Tekniikka ja Ta-
lous lehdessä. Artikkeli pe-

rustuu tunnetun konsulttitoimis-
ton KPMG:n tekemään tutki-
mukseen, jonka mukaan golfin
piirissä liikkuu 53 miljardia euroa
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
alueella. Ala työllistää lähes puoli
miljoonaa ihmistä ja sen vuotui-
nen tuotto bruttokansatuottee-
seen on 14,5 miljardia euroa.

Samainen lähde kertoo Yh-
dysvalloissa liikkuvan kolmin-
kertainen määrä rahaa. Luvut
ovat huiman suuria. Samalla on
hyvä muistuttaa lukijoita, että
kaikki raha tulee suoraan lajin
harrastajien kukkaroista. Yhden-
kään valtion, kaupungin tai kun-
nan ei ole tarvinnut avata raha-
säkkejään golfharrastuksen takia.  

Kesän aikana julkaistiin
Ruotsissa Karoliinisen Instituu-
tin tekemä tutkimus golfharras-

Golf liikuttaa 
kymmeniä
miljardeja euroja
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tuksen terveysvaikutuksista. Tut-
kimus perustui 300.000 seniori-
ikäisen golffarin terveystietojen
vertaamiseen, vastaavaan mää-
rään ei golfaavien tietoihin. Ver-
tailtavat henkilöt oli jaettu vielä
kolmeen eri sosiaaliryhmään.
Kaikissa ryhmissä tulokset olivat
samanlaisia. Tutkimuksen mu-
kaan golfin harrastajat elävät kes-
kimäärin 5 vuotta kauemmin
kuin lajia harrastamaton henkilö. 

Kaiken tämän luettuaan
golffari tunteekin jo olonsa melko
hyväksi. Onhan hän mukana ra-
hoittamassa merkittävää liiketoi-
mintaa ja samalla parantaa vielä
omaa terveyttään. Mikä olisikaan
tämän parempaa? No, tähän löy-
tyy tietysti lähes yhtä monta pa-
rannusehdotusta kuin on lukijoi-
takin. Kukin omien mielihalujen-
sa mukaan. Kaikkia, omasta mie-
lestä olevia oman kentän ja klubin
epäkohtia, pitää peilata näihin to-

della merkittäviin suuriin asioi-
hin. Golfista voi perustellusti ai-
nakin näin amatööritasolla sanoa,
että mitä enemmän lajille antaa
sen enemmän siitä saa.

ONKO TALKOOHENKI
HIIPUMASSA?

Aura Golfin toiminnan yhtenä
vahvuutena on ollut hyvä tal-
koohenki. Talkooporukoita on
tarvittu milloin kevätsiivouk-
siin, kilpailujen järjestämisiin
tms. Parina viime vuonna kevät-
talkoot ovat kuitenkin jääneet
kokoon kutsumatta. Kilpailujen
järjestelytoimikuntiinkin on en-
tistä vähemmän halukkaita. Va-
paaehtoisten joukko koostuu
vuodesta toiseen samoista uskol-
lisista henkilöistä. Mitä asialle
pitäisi tehdä? Aura Golfin puo-
lesta toivoisin näihin talkoo-
joukkoihin ja asioiden hoitoon
uutta intoa sekä vetreitä voimia
ensi kaudesta alkaen.

VIISI VUOTTA
PÄÄTOIMITTAJANA 

Allekirjoittanut on hoitanut Vi-
heriön toimittamista vuoden
2004 2-numerosta lähtien. Toi-
mittajana oleminen on välillä
palkinnut, mutta välillä myös
hutkinut, aivan kuten golfin pe-
laaminenkin. Toimitustyö niin
kuin pelaaminenkin ovat kui-
tenkin vain harrastuksia ja sel-
laisina ne pitää ottaa, ilman tur-
hia murheita. 

Ensi kauteen valmistumi-
nen kannatta aloittaa jo nyt! 

K

Sakari Laitervo
Kuva: Mika Leinonen

P Ä Ä K I R J O I T U S



iin mielelläni kun edel-
leenkin kirjoittaisin ku-
luneesta vuodesta ja sii-

hen liittyneistä kaikista mukavis-
ta tapahtumista 50-vuotisjuhlia
unohtamatta, lienee kuitenkin ai-
ka jättää menneet muisteloihin  ja
luoda katse tulevaisuuteen.  Vii-
me vuonna hallitus otti runsaasti
uusia jäseniä sillä periaatteella, et-
tä ellei hyväksytty hakija ottanut
jäsenyyttä vastaan, hänet poistet-
tiin jäsenjonosta. Käytännössä
monet jäsenjonossa olleet olivat
jo aikojen saatossa hankkineet pe-
lioikeuden ympäristön uusille
kentille ja niinpä jäsenjonot ly-
henivätkin huomattavasti. Sa-
malla myös jäsenyydestä luopu-
neiden määrä kasvoi kohtalaises-
ti, mikä puolestaan johti siihen,
että jäsenmäärä ei varsinaisesti li-
sääntynyt. Jäsentilanteemme
31.8.2008 on ollut seuraavanlai-
nen: miehiä 912, naisia 410, poi-
kia 80 ja tyttöjä 38, kokonaisjä-
senmäärän ollessa siis 1440 jä-
sentä. Oletettavaa onkin, että jä-
sentilanne kehittyy edelleen sa-
mansuuntaisesti.  Todettakoon
vielä, että ikäjakauma seurassam-
me on suunnilleen sellainen, että
alle 20-vuotiaita jäsenistöstä on 9
%, 20-30-vuotiaita 15 %, 31-50-
vuotiaita 29 % ja  yli 50-vuotiai-
ta 47 %. Nämä seikat tuleekin
edelleen huomioida jäsenpolitii-
kassamme.

Tämän vuoden klubikilpai-
luista minulle on erityisesti jäänyt
mieleen kaksi kilpailua. Jäsenten
50-vuotis juhlakilpailu sekä Golf-
puoti 10 vuotta. Molemmat kil-
pailut täyttivät mielestäni mitä
parhaimmassa määrin klubikil-

POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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N
Puheenjohtajalta

pailulle asetetut tavoitteet. Osal-
listujia oli Golfpuodin kisassa
noin 150 ja kaikkia halukkaita ei
edes kyetty ottamaan mukaan.
Juhlakilpailu keräsi puolestaan
huikeat 199 osallistujaa. Lisäksi
kumpaankin kisaan kuului läm-
minhenkinen palkintojenjako/il-
lanvietto. Mielestäni meidän tu-
lisikin enemmän pyrkiä panosta-
maan em. kaltaisten klubikilpai-
lujen järjestämiseen eli laadulla
korvattaisiin määrää. Tällöin voi-
taisiin esimerkiksi yrittää yhdis-
tää muutaman kymmenen osal-
listujan kisoja yhdeksi suurem-
maksi kisaksi, jolloin välipäivät
vapautuisivat muiden pelaajien
käyttöön. Näihin olisi helppo
vielä lisätä vapaamuotoinen il-
lanvietto mukavassa seurassa.
Saattaisipa tällä olla positiivinen
merkitys myös klubihengen osal-
ta. Edellä mainittuja periaatteita
noudattaen tulemme oletettavas-

ti järjestämään juhlakilpailua vas-
taavan tapahtuman myös ensi
vuonna.  Luvassa on siis rentoa
fiilistelyä kentällä ja rattoisaa juh-
lintaa klubilla.

Uusi vuosi tuo muutoksia
myös Viheriö-lehden toimituk-
seen. Pitkäaikainen päätoimitta-
ja Sakari Laitervo luovuttaa teh-
tävänsä toiminnanjohtajalle, joka
ryhtyy vuoden alusta hoitamaan
päätoimittajan tehtävää. Tässä
yhteydessä haluan kiittää Sakua
merkittävästä työstä Viheriö-leh-
den toimituksessa sekä toivottaa
Samille onnea ja terävää kynää
Viheriö-lehden parissa. 

Muistakaa pitää kunnos-
tanne huolta myös talven pimei-
nä hetkinä ja varatkaa kalente-
reistanne aikaa myös yhdistyksen
vuosikokoukseen 25.2.2009.

Toni Laakso
Puheenjohtaja

Kuva: Mika Leinonen
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Kenttämme on ollut suljettuna
jonkin aikaa ja haluan kiittää jä-
senistöä kuluneesta kaudesta.
Kiitos myös niille lukuisille pe-
likavereille, joiden kanssa olen
saanut kierroksen kiertää. Toi-
vottavasti ehditte pelata mah-
dollisimman monta kierrosta ja
nauttia hyvässä kunnossa ollees-
ta kentästämme, vaikka muuta-
mat sateisemmat jaksot pelaa-
mista hankaloittivatkin. 

Suurimpia ilonaiheitani
olivat klubiotteluvoitot Talista
ja Tampereesta.

Kiitos Teille, jotka tulitte
mukaan ja autoitte vanhojen kil-
pakumppaneiden nujertamisessa.

Olemme säästyneet vaka-
vilta onnettomuuksilta kauden
aikana. Pallon osumista selvit-
tiin mustelmilla ja muutaman
päivän jomotuksella. Tavoittee-
na on tietysti selvitä täysin ilman
vahinkoja ja siksi on edelleen tär-
keätä pitää silmällä, mitä tapah-
tuu edessä ja takana.

Pallonjäljet korjattiin vihe-
riöiltä mielestäni edelliskautta
paremmin, mutta vieläkin jäi
parannettavaa. Toisaalta naapu-
rikenttien viheriöt eivät saaneet
sen parempaa kohtelua omilta
jäseniltään. Loppukaudesta il-
maantui väylille aika runsaasti
korjaamattomia lyöntijälkiä ja

Kiitokset
kuluneesta kaudesta

ehkä pitäisi aktivoida uudelleen
jo ennen kokeiltu hiekka/siemen
-seoksen kuljettaminen kärryssä,
jolloin paikkauksella saadaan
heti se kuoppa tasaiseksi eikä ta-
kaa tulijoille aiheudu haittaa.
Leikkuujätteen poisto aiheuttaa
turpeiden irtoamista ja oli var-
maan yksi syy kauden loppu-
puolen näkymiin.

Jäsenistön käytös suuren
enemmistön osalta on ollut ai-
van loistavaa, mutta aina löytyy
muutamia, joiden on pakko
”pomottaa” peliseuraansa ja ja-
kaa ilmaisia neuvoja kuinka pi-
tää asiat tehdä. Tässä kohtaa ha-
luaisin palauttaa mieliin Lassi
Tilanderin jo vuosia sitten esiin-
tuoman kysymyksen, jonka
voimme aina kysyä itseltämme
kierroksen jälkeen: 

”OLINKO MUKAVAA
PELISEURAA?”

Ennen seuraavan kauden alkua
tulen julkaisemaan verkossa tie-
toja seuraamuksista, jos jää kil-
pailuista pois ilman syytä (ja vie-
lä ilmoittamatta), jos jatkuvasti
jättää jälkensä korjaamatta, jos ei
peruuta tekemäänsä aikavaraus-
ta jne.

Ei kuulosta hirveän kivalta
työltä, mutta se kuuluu kapteenin
toimenkuvaan - valitettavasti.

Yksi juttu, joka on askar-
ruttanut ”terassiparlamenttia”,
on pelaajan tasoituksen ylläpito.

Tasoitusta ylläpidetään ko-
tiseurassa, jonka pelaaja itse va-
litsee kauden alussa.

Laajempana ongelmana
näen jäsenistön passivoitumi-
sen, koska esimerkiksi mainit-
tuihin klubiotteluihin piti oi-
keastaan puolittain pakottaa pe-
laajia mukaan. Minun mielestä-
ni jäsenet ovat tietyllä tavalla vel-
vollisia edustamaan seuraansa,
sillä seurahan tarjoaa heille
upean kentän ja muut palvelut
koko kauden ajan. Ei golfseura
ole kuin teatteri, johon ostetaan
lippu, mennään paikalle nautti-
maan esityksestä ja sitten pois.

Toivoisin vähän voimak-
kaampaa sitoutumista ja aktiivi-
suutta. Ei tunnu eikä näytä mu-
kavalta, jos pelaajien kuuluisa
19. reikä on auton takaluukku.
Myönnetään, että golf vie paljon
aikaa ja varmaan aiheuttaa on-
gelmia päästä edes pelaamaan
niin usein kuin haluaisi, mutta
ehkä on palkitsevampaa itselle-
kin, jos pelaa ajan kanssa sen
minkä pelaa.

Olen nyt parin kauden ajan
pyytänyt jäsenistöä lähettämään
teitä kiinnostavia kysymyksiä, joi-
hin vastaillaan verkossa tai jäsen-
lehdessä. Aika hiljaista on ollut.

Alkukauden sääntökysy-
mys oli kuulemma liian helppo,
silti vastauksia tuli vain kolme,
joista yksi oli täysin oikein ja pe-
rusteltu, niinpä motoristi Kat-
tainen sai muutaman ämpärilli-
sen palloja vaivoistaan.

Toivotan kaikille mukavaa
loppuvuotta ja intoa huolehtia
kunnostanne talven aikana, sit-
ten on taas mukava tarttua ke-
väällä golfmailoihin. 

Edelleen saa lähetellä vies-
tejä ja kysymyksiä.

Aarno Eskola
040 – 5038876

aarno.eskola@pp.inet.fi

K A P T E E N I N  K Y N Ä S T Ä

Kuva: Mika Leinonen
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On aika onnitella ja kiittää kaik-
kia Aura Golfin kilpapelaajia,
sillä kilpakesä 2008 on takana.
Parina kesänä tutuksi tullutta
mitalisadetta ei tänä vuonna tul-
lut, mutta edelleen seuramme
pelaaja oli selkeä ykkösamatööri
maassamme. Joonas Granbergin
ammattilaiseksi siirtymisen jäl-
keen ykkösamatöörin paikka oli
auki ja sen Kalle Samooja lunas-
ti kiistattomasti kaudella 2008.
Kalle voitti lyöntipelin SM-kul-
taa sekä Finnish Amateur Ope-
nin Talissa. Lisäksi hän edusti
maatamme sekä EM- että MM-
kilpailuissa. Onnittelut Kallelle
vielä kerran näistä mahtavista
saavutuksista. Myös aikuisten
joukkue SM-kilpailuissa tuomi-
sina oli mitali, väriltään pronssi-
nen. Joukkueessa pelasivat Kal-
len ja Joonaksen lisäksi Ahti
Koskilahti ja Markus Rytkölä.

Juniorikilpailuissa menes-
tystä emme SM-tasolla saavutta-
neet, sillä ikärajauudistus teki
sen, etteivät seuramme pelaajat
päässeet kilpailemaan Finnair
Junior-tourilla eikä SM-kilpai-
luissa muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Monen pelaa-
jamme motivaatio on selvästikin
hiipunut ikärajauudistuksesta
johtuen. Aluetourilla pelaajam-
me kilpailivat kuitenkin ahke-
rasti saavuttaen ajoittain myös
kohtuullisen hyvää menestystä.
Erittäin positiivista oli se, että
pitkästä aikaa meillä oli kilpai-
luissa mukana myös tyttötrio:
Susanna Sarkki, Julia Lithonius
ja Julia Lyytikkä, joista viimeksi
mainittu palkittiin myös vuoden
nousijana.

Vuonna 2007 aloitimme
ns. Harrasteryhmä-toiminnan,
jonka toiminta jatkui myös tänä
vuonna. Tapahtumia ryhmällä
oli kesän aikana yli 30. Ryhmän
toiminnan laajenemisesta kuu-
luu suurkiitos Aarni Nordqvistil-
le, joka on suunnitellut ohjelman

Valmennus- ja juniori-
toimikunnan kuulumisia

ja toiminut ryhmän vastuullisena
vetäjänä. Kiitos kuuluu myös
niille usealle vapaaehtoiselle, jot-
ka ovat osallistuneet ryhmän toi-
mintaan usealla eri tavalla. On ol-
lut ilo nähdä innostuneita lapsia
sankoin joukoin kentällä, sillä
kuten vanha, kulunut sanonta
kuuluu: ”Nuorissa on tulevai-
suus”. Harrasteryhmä jatkaa toi-
mintaansa edelleen talvikaudella,
joten kaikki lapset innolla mu-
kaan, soitto Aarnille tai Sakkelle,
niin kuulet tarkemmin aikatau-
luista ja paikoista.

Junioritoiminta kokee ison
muutoksen, sillä aikaa ja vaivaa
säästämättä juniorien eteen töi-

tä tehnyt Aarni on ilmoittanut
jättäytyvänsä pois Assistant Pron
tehtävistä keväällä 2009. Aarnin
jättämän aukon paikkaaminen
ei tule olemaan helppoa, mutta
uskon, että Sakke ja muu toimi-
kunta löytää sopivan henkilön
paikkaamaan Aarnin jättämää
aukkoa. SUURKIITOS vielä
kerran Aarni!

Näillä sanoilla toivon kai-
kille Aura Golfin jäsenille hyvää
joulun aikaa ja harjoitteluintoa
kautta 2009 silmällä pitäen!

MIEHET:
Finnish Amateur Ranking: Finnish Golftour Ranking:
1. Kalle Samooja 1551       2. Kalle Samooja 393

30. Ahti Koskilahti 97      35. Joonas Granberg             76
47. Markus Rytkölä 48      38. Sakari Aho 69
51. Jussi Samooja 31     49. Ahti Koskilahti               42
73. Antti Lehtinen 6      89. Jussi Samooja 10
76. Ville Sirkiä 3
Pisteitä sai yhteensä 85 pelaajaa.      Pisteitä sai yhteensä 89 pelaajaa.

NAISET:
Finnish Amareur Ranking: Finnish Golftour Ranking:
18. Milla Hallanoro 97
Pisteitä sai yhteensä 32 pelaajaa.     Pisteitä sai yhteensä 26 pelaajaa.

Hannu Paatelo
0400-722407

hannu.paatelo@tkukoulu.fi
Valmennus- ja junioritoimikunta

Kuva: Tertti PietiläHarjoitus on kaiken A ja O

Aura Golfin pelaajien sijoitukset Ranking-tilastoissa 
kaudella 2008:
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AG:n juhlavuoden kilpailukausi
on nyt takana, kuten myös mi-
nun ensimmäinen kauteni kil-
pailutoimikunnan vetäjänä. Pa-
lautetta kilpailutoiminnasta on
tullut kiitettävästi monelta suun-
nalta. Palautteen pohjalta on tar-
koitus kehittää toimintaa vielä
paremmaksi ja ennen kaikkea
vastaamaan sitä, mitä me jäsenet
haluamme kilpailuista. Yksi sel-
keä asia nousi esille. Kun kilpai-
lu on hyvin järjestetty, niin mei-
dän kuin kilpailun sponsorin ta-
holta, osallistujia riittää. Siitä on
kaksi erittäin hyvää esimerkkiä
tältä kaudelta, AG:n jäsenten
juhlakilpailu sekä Golfpuodin
kilpailu. Kummassakin oli liki
200 osallistujaa, jopa niin, että
kaikki eivät mahtuneet mukaan
kisaan.

Kilpailuihin osallistuttiin
alkukaudesta selkeästi enemmän
kuin edellisvuonna, mutta lop-
pukaudesta vähemmän. Tämän
perusteella herää kaksi kysymys,
pitäisikö olla yksi erittäin hyvä

kilpailu kuukaudessa ja pitäisikö
karsia syksyn kilpailuja. Ensi
kaudella on myös tarkoitus ko-
keilla kilpailun alkamista vasta
klo 10.00, jolloin jäsenillä olisi
mahdollisuus päästä pelaamaan
aamulla ennen kilpailua. Palau-
tetta on myös tullut siitä, että
kun kilpailussa on tasoitusryh-
mät, korkeamman tasoituksen
ryhmässä pelattaisiin pistebogya.
Mielestäni järjestimme sopivasti
erilaisia kilpailuja, niin singeli
pelaajille kuin meille ”klubi-
tuuppareillekin”, toivon palau-
tetta.

Yksi selkeä ongelma oli täl-
läkin kaudella kilpailuista pois-
jääminen. Tulemme seuran kap-
teenin kanssa tekemään talvella
selkeät säännöt ilmoittautumi-
selle ja sanktiot turhille poisjää-
misille.

Meillä on pitkät perinteet
suurten golfkilpailujen järjestä-
jänä, kuten SAS Masters tourin
kilpailut Felix ja Gant, sekä TS
Classic senioreille. Suomen nais-

golfin taso ei varmaan olisi näin
hyvä ilman Felixiä.  Saimme pal-
jon kiitosta näiden kilpailujen
ammattimaisesta järjestämisestä,
niin kilpailijoilta kuin kilpai-
luorganisaatioiltakin. Nämä kil-
pailut tuovat meille myös posi-
tiivista julkisuutta, unohtamatta
taloudellista hyötyä AG:lle. Näi-
tä kilpailuja ei pystyttäisi järjes-
tämään ilman sitä suurta määrää
vapaehtoisia, jotka ovat olleet
mukana auttamassa. Haluan täs-
sä vielä kerran kiittää kaikkia
mukana olleita. Haluan kiittää
myös aktiivista kilpailutoimi-
kuntaani, joka on auttanut mi-
nua kilpailujen järjestämisessä.
He ovat toimineet kilpailujohta-
jina ja muissa tehtävissä aikaises-
ta aamusta myöhäiseen iltaan.
Heidän panostustaan AG:n hy-
väksi pitää todella arvostaa, var-
sikin kun kesä oli kostea.

Juhlavuoden
kilpailukausi takana

Hyvää syksyä!
Mikael Paulin 

Tarkkaa tulosten laskua KM-kisassa. Granbergin miehet: klubimestari
Reima vuosilta 1987-1988 
onnittelee tämän vuoden klubi-
mestaria Joonasta.Kuvat: Tertti Pietilä
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Edellisestä vuodesta kaksikertai-
seksi kasvanut palkintopotti
houkutteli lähes kaikki SAS
Masters Tourin rankingin kär-
kinimet paikalle, samoin kaikki
FGT:n huippunimet. Palkinto-
rahaa oli jaossa yhteensä
300.000 ruotsin kruunua eli hie-
man yli 32.000 euroa.

Kilpailuviikonloppu avat-
tiin torstaina Pro Am –tapahtu-
malla ja aamu valkeni  vähem-
män aurinkoisena. Vesisade al-
koi aamuyöllä ja jatkui käytän-
nössä koko päivän. Kovaher-
moisen kenttämestarimmekin
kasvoilla alkoi näkyä lieviä huo-
lestumisen merkkejä, olihan
kenttä viritetty jälleen huippu-
kuntoon kauden kilpailullista
päätapahtumaa varten ja juuri
nyt säiden haltijat antoivat vi-
hansa purkautua täydellä voi-
malla. Pelin keskeyttämisestäkin
käytiin jossain vaiheessa kevyitä
keskusteluja, mutta homma pää-
tettiin kuitenkin viedä loppuun
ja päätös osoittautui lopulta oi-
keaksi. Pro-Am:in palkintojaos-
sa ensimmäistä viulua soitteli
Audin joukkue, joka henkisen

Perinteinen Gant Open
pelattiin Aura Golfin
kentällä 29.-31.8.2008.
Kilpailu oli ensimmäistä
kertaa myös ruotsalaisen
SAS Masters –kiertueen
osakilpailu ja samalla yh-
teiskilpailu Finnish Golf
Tourin kanssa.

johtajansa ja todellisen ratkaisu-
pelaajansa myyntipäällikkö Juha
Ahon johdolla putsasi palkinto-
pöydästä parhaat päältä. Voitta-
jaryhmän ammattilaisena pelasi
Erik Stenman.

Onneksi sateet väistyivät
ennen ensimmäistä varsinaista
pelipäivää ja kilpailu saatiin
käyntiin hyvissä, mutta varsin
vaativissa olosuhteissa. Kilpai-
luun starttasi 150 pelaajaa, en-
simmäiset lähdöt olivat aamulla
klo 6.50 ja viimeiset pelaajat saa-
tiin liikkeelle myöhään iltapäi-
vällä. Tämä asetti myös haastei-
ta kentänhoitoporukalle, mutta
hienosti pojat (ja neiti) jälleen
kerran suoriutuivat vaativasta
urakastaan.

Griinit olivat rankkasatei-
den jäljiltä hieman pehmeät,
mutta silti erittäin nopeat. Raffi
oli todella raakaa ja väylillä py-
symisestä palkittiin. Ensimmäi-
senä päivänä 15 pelaajaa pelasi
alle parin, johdossa keikkui il-
man bogeja pelannut ja kuusia
birdieä tehnyt Heikki Mäntylä,
joka sivusi kenttäennätystä tu-
loksella 65. Toisena oli Ruotsin

Fredrik Månsson, joka pelasi
ulosmenon viisi alle, mutta jää-
tyi hieman takalenkillä ja päätyi
tulokseen 66 lyöntiä, viisi alle
parin. Kolmatta sijaa jakoivat
Jarkko Soikkeli ja Aura Golfin
Ville Sirkiä tuloksessa kolme al-
le. Sakke Aho teki kierroksellaan
huikeat 18 griiniosumaa, mutta
hieman viileä putteri laittoi vain
kaksi birkkua sisään, tulos kui-
tenkin lupaava -2 ja jaettu viides
sija.

Aura Golfin kärkinimet
Joonas Granberg ja Kalle Sa-
mooja eivät saaneet peliään kul-
kemaan, Joonas +2 ja Kalle +5
ensimmäisen päivän jälkeen
kaukana kärjen takana.

Toinen kilpailupäivä saa-
tiin pelata hieman viileässä,
mutta muuten hyvässä pouta-
säässä. Päivän ehdoton ykkösni-
mi oli jo hieman tulevaa enna-
koiden Ruotsin Jens Dantorp.
Ruotsalainen teki kierroksellaan
kahdeksan birkkua ja vain 16.
reiän tuplabogi esti uuden kent-
täennätyksen syntymisen. Kier-
rostulos kuitenkin huikea 65
lyöntiä ja jaettu kärkitila yhdes-

Gant Open 2008 voittaja 
– Jens Dantorp SWE 

XXIV Gant Open



luun pääsi rankingsijoitusten ja
viiden villin kortin avulla yh-
teensä peräti 12 pelaajaa, joista
jatkoon 36 reiän jälkeen pääsi
viisi pelaajaa. Paras Aura Golfin
pelaaja oli Sakari Aho, jonka lop-
pusijoitus oli jaettu 17. sija tu-
loksella kaksi yli parin.

Kokonaisuutena kilpailu
onnistui loistavasti ja todisti jäl-
leen Aura Golfin kyvyn järjestää
laadukkaita tapahtumia, tällä
kertaa yhdessä ruotsalaisen am-
mattiorganisaation kanssa. Ensi
vuonna Gant Open pelataan jo
25. kerran ja juhlavuoden kil-
pailusta voidaan jo nyt odottaa
varsin näyttävää tapahtumaa. 

Aura Golf haluaa lämpi-
mästi kiittää kaikkia kilpailun
järjestelyihin osallistuneita hen-
kilöitä ja yrityksiä. Suurin kiitos
tietysti Gantille sekä laajalle va-
paaehtoisporukalle, joita ilman
tapahtuman laadukas läpivienti
ei olisi mahdollista.

Sami

V I H E R I Ö 4/2008 9

sä Månssonin, Mäntylän ja uut-
ta tulemista tekevän Pasi Purho-
sen kanssa. Johtokvartetti oli toi-
sen päivän jälkeen tuloksessa vii-
si alle parin. Myös kärjen takana
oli tiivis tunnelma, kaikkiaan 18
pelaajaa oli vielä alle parin tu-
loksessa ja kilpailu voitosta oli
täysin auki.

Parhaasta turkulaistulok-
sesta vastasi Kalle Samooja, joka
takkuisen avauspäivän jälkeen
pelasi tuloksen 66 lyöntiä ja päi-
vän kruunasi upea holari väylällä
12. Toisen päivän jälkeen Kalle
oli jaetulla 19. sijalla. Joonas ei
saanut peliään kulkemaan toi-
senakaan päivänä, vaan kohtalo-
na oli siirtyä katsomoon kannus-
tamaan kavereita hyviin suori-
tuksiin. Joonaksen loistava viime
kausi ja siirtyminen tänä vuonna
ammattilaiseksi nostivat kotiylei-
sön odotukset välillä jopa koh-
tuuttomiksi.  Aura Golfin ensim-
mäisen ulkomaille tähtäävän am-
mattilaisen edesottamukset luon-
nollisesti kiinnostavat golfväkeä,
mutta kukaan meistä ei ole kone,
joka päivästä toiseen pystyy par-
haaseen suoritukseensa. Toisaal-

ta ammattilaisurheiluun liittyy
myös julkisuus, joka voi joskus
olla aika raskasta ja viedä huo-
mion itse pelaamisesta. Voiton
hetkellä selkään taputtelijoita
riittää, tappion sattuessa kaverei-
ta on paljon vähemmän. Tsemp-
piä Joonakselle, voittojen aika on
vielä edessä!

GANT OPEN PÄÄTTYI
RUOTSALAIS-
KOMENNOSSA

Kolmas pelipäivä oli koko-
naisuudessaan todella haastava.
Kova tuuli vaikeutti peliä ja lop-
puviikon sateilta kuivuneet vi-
heriöt olivat erittäin liukkaat.
Päivään lähdettiin mielenkiin-
toisista asetelmista ja peli olikin
varsin tasainen aina sisääntulon
puoleen väliin saakka, jonka jäl-
keen Dantorp pelasi eron omak-
si edukseen. Hän pelasi koko
päivän virheettömästi ja varmis-
ti Gant Openin voiton kahden
lyönnin erolla maanmieheensä
Klas Hallgreniin. Voittotulok-
seksi muodostui 205 lyöntiä, 8
alle parin.

Dantorp kuittasi voitos-
taan 60.000 ruotsin kruunua ja
mahtavan määrän upeita Gant-
tuotteita.

Suomalaisista parhaiten
onnistui Pasi Purhonen, joka
nousi vielä voittotaisteluun teh-
den sisääntulon par 5 –väylille
birdie-eagle-yhdistelmän, mutta
ei saanut puristettua loppu-
väylille birdejä noustakseen uh-
kaamaan ruotsalaiskaksikkoa ja
loppusijoitus oli kolmas.

”Viheriöt olivat nopeat ja
erityisesti spinnin hallinta oli han-
kalaa. Pallot meinasivat karata
ulos viheriöiltä”, Purhonen kom-
mentoi haastavia olosuhteita.

Viimeisenä päivänä par-tu-
loksen pelannut Purhonen oli
tyytyväinen sisääntuloonsa, sen
sijaan virheitä tuli etulenkillä.

”Kasi- ja ysiväylillä pelasin
bogeyt, yksi huono lyönti mo-
lemmille rei´ille. Takaysi meni-
kin sitten hyvin ja siitä jäi posi-
tiivinen merkintä niin tuloksiin
kuin mieleenkin”, Euroopan
Tourin karsintoihin suunnan-
nut Purhonen jatkoi.

Aura Golfin pelaajia kilpai-

Vas. 3. Pasi Purhonen 1. Jens Dantorp SWE 2. Klas Hallgren SWE Voittajan avaus 18. väylällä Voittoputti sisällä

Purhonen bunkkerissa Lyhyt ei putoa

Kuvat: Tertti Pietilä
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Korhonen Perhemalja

Vuodesta 1993 pelatun Huone-
kalutehdas Korhosen sponsoroiman
Korhonen Perhemaljan (greensome
joukkuepeli) parhaat tänä vuonna
olivat vas. Johanna ja Juuso Välilä 
(4.sija), Kirsti Prusi ja Matti 
Leinonen (5. sija), Jussi ja Eero
Saarinen (3. sija), edessä toimitus-
johtaja Jukka Korhonen, voittajat
Aleksi ja Antti Laurila sekä Daniel
ja William Muallim (2. sija). >>>

Kisa on pelattu vuodet 1987-1993
yksilökisana ja myös silloin ollut
Korhosen sponsoroima.

Klubimestarit 2008

Vas. Juuso Välilä (mid), Päivi
Honka (N50), Joonas Granberg
(miehet), Kirsti Prusi (N60), 
Milla Hallanoro (naiset), 
Heikki Laurila (M55) ja 
Mikael Helminen (pojat). 
Kuvasta puuttuu Bo Blomqvist
(M65).

Kuvat: Tertti Pietilä

Greenien
syväilmastointia marraskuussa.

Kuva: Matti Höglund
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Maanantaikierrokset alkoivat
heti kesäkuun alussa. Kierroksil-
la pelattiin eri pelimuotoja ja
naiset olivat innoissaan.  Meillä
oli ”lyöntipeliä”  Greensome,
BestBall, pelattiin jopa Back
Tee:ltä sekä leikkimielistä ”Na-
rukisaa”. Palautteen mukaan
toivottiin pelimuotojen pysyvän
tulevanakin kesänä naisten kier-

Juhlakesän kuulumisia... 
Ensimmäinen kesä 
Lady-kapteenina...
Naisten kesän tapahtumat...
Naisten aloitusilta oli Tu-
run Unikulmassa 28.5.
Mukana oli runsaat 60
osallistujaa. Gun Martti-
la kertoi meille hyvän
unen salaisuuksista ja
saimme nauttia runsaan
salaattipöydän antimista.
Kiitos vielä kerran Gu-
nille.

roksilla. Kierroksiin osallistui
108 eri naista.

Sakken niksinurkka oli
käytössä tänäkin kesänä. Naiset
voivat aktiivisemmin ottaa osaa
Sakken opetukseen. Rohkeasti
pyytämään neuvoja ja niksejä.
Aika on rajattu, joten jokin
pienikin opastus voi antaa suu-
ren avun pelin sujumiseen. 

50-vuotisjuhlakisan tun-
nelmat koimme jo viime nume-
rossa. Runsas osallistujajoukko
ilahdutti minua, 85 henkilöä.
Kilpailun paras oli Raini Tuo-
minen.

Valtakunnallisen naisten-
sunnuntain jälkipelit vietimme
Suomen Ohutlevyasennuksen
sponsoroimana.  Sosiaaliraken-
nuksen edustustiloissa nautim-
me klubiravintolan erinomaises-
ta salaatista ja hyvästä viinistä.
Päivän teemana oli säännöt ja

etiketti. Tunnelma oli mielestä-
ni yksi kesän parhaista. 

Mamsellikilpailu oli myös
Gloria Openin karsintakisa. Sii-
näkin kivasti yli 80 osallistujaa.
Vieraspelaajia oli runsaasti. Olin
ensimmäistä kertaa kilpailun joh-
taja ja siinäkin oli omat kom-
mervenkkinsä. Voiko kilpailun
johtaja osallistua myös kilpai-
luun, eipä ollut tullut mieleeni-
kään. Kilpailutoimikunta ratkai-
si asian ja sain osallistua itsekin.
Kilpailun voitti Hannele Gran-
dell, jolla mamsellivitjat oli ollut
jo aikaisemminkin. Tilaisuuden
jälkeen kotiin ajaessani Paatelon
Pirkko soitti ja kyseli Mamselli-
nuken kohtaloa? Nukke oli unoh-
tunut kokonaan. Toivottavasti
ensi vuonna kaikki sujuu jo pa-
remmin osaltani. 

Kesän aikana oli paljon
naisten tapahtumia Ruissalossa.

Yksi niistä kolmoisklubiottelu
Tawast,  EGS ja Aura Golf. Hei-
näkuun lopulla kuumana keski-
viikkopäivänä tulivat kilpa-
kumppanit Ruissaloon. Sjöhol-
min Micaela keksi järjestää meil-
le mustat pelipaidat (minulle so-
pi oikein hyvin). Päivä oli todel-
la kuuma ja paidat lämpimät.
Voitto tuli kuitenkin ja ”Tyttö”
on kotona. Tiedottaminen on il-
meisesti myös yksi asia, jota voi-
daan parantaa. Tähänkin kilpi-
luun moni olisi ottanut osaa, jos
olisi tiennyt ilmoittautua. Ensi
kesän tavoitteena on parempi
tiedotus.

Elokuun viimeisenä vietet-
tiin naisten kierrosten päätöskil-
pailua. Sponsorina tuttuun ta-
pan Loimaan Sähkö ja Päivölän
pariskunta. Palkinnon sai jokai-
nen valita oman menestyksensä
mukaan. Ensimmäisenä valitse-
maan pääsi Ulla Ruokoniemi.
Suuri kiitos Hilkalle ja Pentille.
Samalla palkittiin myös Tuttu
Juttu –kisan voittaja, eniten bir-
dieitä tehnyt ja ahkerimmin kier-
roksilla käynyt.  Palkinnot saivat
Eija Nummenpää, Micaela  Sjö-
holm ja Airi Reima. 

Päätösillan aikana keräsim-
me palautetta kuluneesta kesäs-
tä ja tulemme huomioimaan
kaikki mahdolliset muutoseh-
dotukset.

Naistoimikunnan Anne,
Airi, Eija, Johanna, Liisa ja Raini
ovat olleet suurena apuna kesän
tapahtumien järjestämisissä. Sa-
moin Soile, Milla, caddiemaste-
rit ja monet muut, jotka ovat osal-
listuneet järjestelyihin ja itse ta-
pahtumiin. Kiitos teille kaikille!

Eeva  SuhonenHyörinää klubin edustalla Kuva: Tertti Pietilä
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Hallituksen ja työvaliokunnan 
kokouspöytäkirjat

kovien kansien väliin

Pitkän päivätyön Aura Golfin johdossa tehnyt Juhani Lundén on
koonnut yhdistyksen hallituksen sekä työvaliokunnan kokouspöytä-
kirjat yhteen ja nitonut niistä kolme näyttävää kirjaa. Sarjan ensim-
mäinen osa sisältää pöytäkirjat vuodesta 1984 vuoteen 1990. Toi-
sessa osassa käsitellään vuodet 1991-1995 ja erillinen kolmas kirja si-
sältää vuoden 1994 EM-kisaprojektiin  liittyvät pöytäkirjat.

Juhani Lundén luovutti kirjat Aura Golfille jo keväällä, jolloin
yhdistyksen puolesta ne vastaanotti silloinen toiminnanjohtaja Jor-
ma Laxåback.

Kirjat ovat tärkeä osa yhdistyksen historiatiedon säilyttämises-
sä, suuret kiitokset Jussille arvokkaasta työstä!

Kuva: Tertti Pietilä



Kulunut kausi, jota vietettiin
myös AG:n 50-vuotisjuhlien
merkeissä,  oli senioreilla melko
vilkas. Oli valtakunnallisia kisoja,
kuten SM-kisat (miehillä neljä ja
naisilla kaksi henkilökohtaista +
joukkuekisat),  väli-, veteraani- ja
aluetour sekä FST naisille ja mie-
hille. Varsinais-Suomen seniori-
liigaa pelattiin yhdeksän seuran
voimin. Klubiotteluita oli neljä,
lisäksi vielä klubimestaruus ja
muut klubikilpailut.

SM-kisoista Päivi Honka
voitti molempien seniorinaisten
mestaruuden, varttuneemmissa
ei ollut seurastamme osanottajia.
Miesten 55 v joukkuekisassa
AG:n joukkue voitti pronssia
miehityksellä Aarno Eskola, Rei-
ma Granberg ja Matti Leinonen.
FST:llä loppupisteissä Päivi
Honka oli kolmas. Miesten rei-
käpelissä Matti Leinonen saavut-

ti pronssia. Väli-, veteraani- ja
aluetourilla ei mitalisijoja saavu-
tettu.

Klubiotteluista Tampereen
seniorit voitettiin kotikentällä ja
Harjattula voitettiin vieraissa.
Saloa vastaan pelattiin sekä vie-
raissa että kotona ja molemmat
voitti Salo. Varsinais-Suomen
senioriliigan voitti ArGC, Aura
Golf oli vasta kuudes, vaikka pe-
lasimmekin todella hyvin.

Kuukausikisoja pelattiin
viisi ja osanottajia oli ennätys-
määrä eli noin 50 henkilöä kil-
pailua kohti. 92 eri henkilöä osal-
listui kisoihin vähintään kerran.
Voittaja selvisi vasta viimeisen
kisan jälkeen ja koko kisan voi-
ton vei Lauri Kangasmäki. Nais-
ten paras oli Eija Finnberg. Tu-
lokset kokonaisuudessaan löyty-
vät AG:n kotisivuilta. Suuret kii-
tokset kaikille palkintojen lah-

joittajille sekä myös pelaajille.
Pistetään ensi kesänä vielä pa-
remmaksi.

Seniori Cup voiton vei Rei-
ma Hannula. Klubimestaruus-
kilpailut pelattiin kaikki samaan
aikaan, joka tuntui hyvältä jär-
jestelyltä. Tulokset näistä myös
AG:n kotisivuilla.

Talvikaudella senioreilla on
Luolavuoren kuplahallissa keski-
viikkoisin klo 12.00-13.00 oma
harjoitteluvuoro. Tiistaisin ja
perjantaisin on keilailua Kupit-
taalla klo 13.00-14.00. Tervetu-
loa molempiin mukaan!

Pidetään itsemme fyysisesti
ja henkisesti hyvässä kunnossa,
niin keväällä pelit ovat heti al-
kuun mahtavassa vedossa.
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Juhlavuosi on ohi
Jälleen on yksi golfkausi päättynyt melko sateiseen syksyyn. 
Muuttolinnut ovat lähteneet etelään samoin osa seniorigolffareista 
palatakseen taas keväällä kotimaahan.

Seniorien päättäjäisissä klubilla oli runsas joukko iloisia senioreita, joista Kurre teki tämän kuvakavalkadin.

Hyvää talvikautta kaikille!
Senioritoimikunnan puolesta

Veikko Joenperä
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Golfyhtiön toimitusjohtaja Jo-
han Hagenfeldt vastaanotti aa-
mulla ryhmämme ja pahoitteli
lähtöjen viivästymistä sakean su-
mun vuoksi, mutta tämä oli itse
asiassa onni onnettomuudessa,
sillä seuraamme liittyi vielä Bro
Hofin kenttämestari, kanadalai-
nen Barry B.Britton, jolta eivät
tarinat loppuneet.  Johan kertoi
projektin toteutuksesta sekä tu-
levaisuuden suunnitelmista ja
kun Barry taas puhui kenttära-
kentamisesta ja kentänhoidosta,
niin näillä eväillä saatiin päivä
hienosti liikkeelle.

Bro Hof Slott 

Kenttätoimikunta teki lokakuun alussa opintomatkan
Tukholman lähistölle vuonna 2007 avatulle Bro Hof
Slottin kentälle, jonka väyläoppaan alussa kerrotaan
meiningin olevan ”Golf with no compromises”. 
Tämän todenperäisyyttä lähdettiin selvittämään 
sekä hakemaan uusimpia ja tuoreimpia näkemyksiä
huippuluokan golfkentän hoitamisesta ja rakentami-
sesta pohjoisen Euroopan vaativissa olosuhteissa.

Bro Hof Slott on todella-
kin rakennettu ilman kompro-
misseja ja se tulee toimimaan
suurten ja ehkä vielä suurempien
kilpailujen näyttämönä. Kentäl-
lä pelataan Eurooppa Tourin
SAS Masters –kilpailu vuosina
2010-2017 ja Bro Hofin kun-
nianhimoisena tavoitteena on
saada vuoden 2008 Ryder Cup
–isännyys Ruotsiin. Joidenkin
mielestä Matti ja Teppo lähtevät
aikaisemmin soolouralle kuin
pohjoismaissa pelataan Ryder
Cupia, mutta pelilliset edelly-
tykset Bro Hof Slotilla ovat sii-
hen olemassa.

Klubitalo

Victory Valley – 75.000 katsojaa pääsee seuraamaan kahden päätösreiän tapahtumia.

Markus Lithonius käskee draiveriaan – matkaa keltaisilta 527 metriä
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Kentän suunnitelleen ark-
kitehdin Robert Trent Jones Jr:n
mukaan Bro Hofissa kaikki on
suurta. ”Väylät ovat pitkiä, grii-
nit ovat suuret, bunkkerit ovat
valtavat ja vettä on joka paikassa!”
Tämän voi jokainen paikalla käy-
nyt itse todeta, mutta miten tämä
kaikki on saatu aikaan ja ennen
kaikkea miten kenttä saadaan pi-
dettyä huippukunnossa, periaat-
teessa täysin samoissa ilmasto-
olosuhteissa kuin Suomessakin? 

Kenttä on rakennettu käy-
tännössä samanlaiselle savipoh-
jalle ja vesistön rantaan kuin Au-
ra Golfin kenttä, mutta Bro Ho-
fin resurssit rakentaa ja hoitaa
kenttää näyttävät ulkopuolisen
silmään täysin rajattomilta. Ra-
kennusvaiheessa koko maapoh-
jan päälle levitettiin 20-25 cm:n
hiekkakerros, lukuina tämä tar-
koittaa 3.000 rekkakuormaa ja
70.000 tonnia hiekkaa! Kustan-
nus pelkästään hiekkapohjan te-
kemisen  osalta oli lähes kaksi
miljoonaa euroa! Vertailun
vuoksi voisi kertoa, että uuden
golfkentän laskennallinen hinta
Suomessa on viiden miljoonan
euron luokkaa, yhden griinin te-
keminen maksaa n. 30.000 eu-
roa. Bro Hofin projektin koko-
naiskustannukset asettuvat jon-
nekin 40 miljoonan euron tie-
noille, sisältäen kahden kentän
rakentamisen sekä hulppean ba-
rokkityylisen klubitalon täydel-
lisen remontin. 

Kenttäkokonaisuutta hoitaa
50 kenttätyöntekijää, kun Aura
Golfissa sama työ tehdään 10 hen-
kilöllä. Esimerkkinä henkilöstöre-
sursseista voisi mainita tehtävän,
jossa käydään käsin leikkaamassa
ruoho kastelulaitteiden kansien
ympäriltä, jotta etäisyysmerkit nä-
kyvät paremmin. Kentällä kiertää
myös divottiryhmä, joka täyttää
pelaajilta mahdollisesti korjaa-
matta jääneet lyöntijäljet hiekka-
siemenseoksella. Tämä ryhmä ei
tietysti joudu sielläkään tekemään
mitään...

Viheriöt leikataan yksite-
räisillä perässäkäveltävillä leik-
kureilla, joten käytössä täytyy ol-
la joko reilusti aikaa tai runsaas-
ti porukkaa. Mielellään tietysti
molempia. Leikkuujälki saadaan
tällä todella hienoksi ja toisaalta
meilläkin käytössä olevat isot ko-
neet eivät edes pysty käsittele-
mään runsaasti pinnanmuotoja
omaavia griinejä.

Kentän kastelusta huolehtii
täysin automaattinen kastelujär-
jestelmä, joka tunnistaa kastelu-
tarpeen viheriöille asennettujen
kosteussensoreiden avulla. Järjes-
telmä kattaa kentän jokaisen alu-
een, sprinklereitä kentällä on
1.550 kappaletta, kun Ruissalos-
sa vastaava määrä on n. 300.

Bro Hof Slott todella py-
säyttää vaativankin golfkulutta-
jan katsomaan ympärilleen ja
näkemään alueen, jossa jokainen
yksityiskohta on tarkkaan harki-
ten toteutettu. Kentän kunto lo-
kakuussa oli erinomainen, ruo-
horangessa riittää pituutta, ystä-
vällinen ja huumorintajuinen
startteri lähettää ryhmät kentäl-
le, harjoitusalueet kokonaisuu-
tena loistavat jne. Listaa voisi jat-
kaa todella pitkälle. 

Laadusta pitää tosin olla
valmis maksamaan. Sesonkihin-
ta vieraspelaajille viikonloppui-
sin on 160 euroa ja vielä kevyt 50
euron ennakkovarausmaksu
päälle, jos haluat varata aikai-
semmin kuin kaksi päivää ennen
peliä. Sesongin ulkopuolella pe-
lataan paljon edullisemmin,
mutta halpaa se ei ole silloinkaan. 

Toimikunnan matkan tar-
koituksena ei kuitenkaan ollut
kentän, rakennusten tai muiden
tilojen ihaileminen, vaan tutus-
tua uusiin toimintatapoihin ja
poimia niistä meille mahdolli-
sesti tärkeitä ja hyödyllisiä asioi-
ta. Oman kenttämme laadukas
ylläpito ja kehittäminen vaativat
uusia ideoita ja näkemyksiä, täs-
sä mielessä kansainväliset kon-
taktit myös kentänhoitoasioissa
ovat oikeasti kullanarvoisia.
Matkoilla saa myös hyvän muis-
tutuksen siitä, miten ainutlaa-
tuinen on meidän oma kent-
tämme ja miljöömme Ruissalos-
sa. Onneksi maailmassa on asioi-
ta, joita ei voi rahalla hankkia.

Kenttätoimikunnan psta
toiminnanjohtaja

PS. Bro Hofista löytyy viides
tiiauspaikka, musta tii. Kentän
pituus OIKEALTA backteelta
on 7365 metriä ja esim. 
kympin tasoituksella pelaava
mies saa slopea muodolliset 
24 lyöntiä. 
Onnea matkaan! 
www.brohofslott.se

Laxå 13. tiillä – joutui tyytymään pariin

Reima G:n lähestyminen 15. väylällä 

17. väylän saarigriini

Onks tää kolmonen?
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50-vuotisjuhlaka

Cup-voittajia kuvassa, vas.
Arja Jalava, Päivi Honka,

Julia Lyytikkä ja 
Välilän pariskunta.

Nuorisoa paikalla, 
ensi vuonna toivottavasti vielä enemmän.

Kohta alkaa, yleisö odottaa jännittyneenä… ...golfmusikaali melkein suoraan Broadwaylta
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auden päättäjäiset Kuvat: Sakari Laitervo

Päättäjäiset ja koko 50-v juhlavuoden 
kruunasi näyttävä ilotulitus.

Susanna Sarkki palkitaan Hartwall Torstai Tuoppi
–kokonaiskilpailun voitosta. Matti Nummenpää 
luovuttaa palkinnon ja puheenjohtaja todistaa 
tapahtumaa.

Päivi kiittää ja poikia naurattaa...

Tanssin pyörteissä - tässäkin lajissa painonsiirto 
tulee olla kohdallaan.
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Saksalaisilla kentillä olivat 
istutettujen puiden rungot 
kaikki suojattuja. 

Uusin Peugeotin golfkirja
käteen ja kenttien valin-
taan. Kirjan mukaan

suurin osa Saksan parhaista golf-
kentistä sijaitsee maan pohjois-
osassa. Ykköskenttä on Falkens-
tein Hampurissa. Samoille piste-
luvuille pääsee kaksi kenttää Ber-
liinin alueella ja muutama muu-
kin alueen kentistä sijoittuu ran-
kingissa seuraaville sijoille. Mat-
kan varrella Hampurista Berlii-
niin sijaitsee sopivasti Fleesensee
Schloss, jossa mm. Kalle Samoo-
ja kävi Challenge Tourin karsin-
nassa syyskuun puolivälissä.

Hampurin Golf Club Fal-
kensteinin kenttä on rakennettu
1930. Kenttä sijaitsee Hampu-
rin esikaupunkialueella lähellä

Kaikki on toisin 
Saksanmaalla, vai onko?

Suomalaisten golfmatkai-
lu suuntautuu useimmiten
Välimerenmaihin. Poh-
jois-Saksa ei ehkä golf-
kohteena tule monelle-
kaan mieleen. Hampuriin,
Berliiniin tai Düsseldor-
fiin pääsee kuitenkin len-
täen parissa tunnissa. Au-
tollakin Hampuriin ajaa
Ruotsin läpi päivässä. Pe-
lataanhan Saksassa jalka-
palloakin polvihousuissa
läpi vuoden. Miksi eivät
siis golfkentät olisi hyvä-
kuntoisia myöhään syk-
syyn?

Elbejoen rantaa. Kentän pituus
on klubitiiltä vain 5763 m. Kai-
kesta näki, että pituutta oli yri-
tetty saada vuosien varrella lisää
viemällä lyöntipaikkoja taakse-
päin. Erikoista oli, ettei kentällä
ole yhtään vesiestettä. Vesiestei-
den sijaan siellä on luonnonsuo-
jelualueina toimivia istutettuja
kanervikkoja, jotka periaatteessa
toimivat vesiesteinä. Kentän
kunto oli sateisesta syksystä joh-
tuen pehmeä, mutta greenit oli-
vat loistokuntoisia. Vanhojen
kenttien greenien suunnittelu ja
muotoilu voittavat mennen tul-
len nykykenttien greenit. Kent-
tä on muutenkin pelaajaystäväl-
linen, siirtymät ovat lyhyet, eikä
sokkoväyliä ole. Raffit tosin oli-
vat pitkät ja märkinä vaikeat. Sil-
ti kentästä jäi positiivinen koko-
naisvaikutelma. Melko ahtaalle
alueelle rajoittunut puistokenttä
muistutti tavallaan meidän
omaa kotikenttäämme.

Parin tunnin automatkan
päässä Hampurista Berliinin
suuntaan sijaitsee Fleesenseen
alue. Se oli sodan jälkeen Itä-
Saksan puolella. Alueella on hy-
vin säilynyt hieno linna, Schloss
Fleesensee, joka on saneerattu
Radisson SAS:in hotelliksi. Alu-
eella on kolme kenttää, joista
Schloss-kenttä on rankattu par-
haaksi. Kenttä on links-tyyppi-
nen ja pelatessamme myrskyi-
nen tuuli toi linkskentän omi-
naisuudet varsin konkreettisesti
esille. Raffit olivat uskomatto-

man pitkät ja jo pallon löytämi-
nen sieltä oli ihme. Vielä suu-
remman ihmeen vaati pallon
lyömiseen takaisin pelattavalle
alueelle. Kenttä oli klubitiiltä
5919 m pitkä, mutta sillä tuu-
lella, joka ihmeeksemme oli ai-
nakin 16 väylän ajan vastainen,
se tuntui ainakin kilometrin pi-
demmältä.

Berliinissä on Saksan en-
simmäinen ja tietysti vanhin
golfkenttä. Berlin-Wannseen
kenttä perustettiin jo 1895.
Kentällä on vaiherikas historia.
Jaetussa Saksassa raja kulki Ber-
lin-Wannseen golfkentän poik-
ki. Amerikkalaiset sotilaat olivat
silloin kentän ahkerimmat käyt-
täjät. Muistona siitä ajasta on
kentän vieressä toimiva suuri
tutka-asema, joka on alun perin
rakennettu sota-aikana.  Pelipäi-
vänämme maanantaina olimme
Wannseessä lähes ainoat pelaajat
kentällä. Tämänkin kentän pi-
tuutta oli kasvatettu vetämällä
teeboxeja taaksepäin, muun
kentän säilyttäessä muotonsa.
Pituutta oli saatu 5875 m. Vai-
keuksia olivat suuret puut väy-
lien reunoilla sekä myös pienet
korkeuserot. Yksi pieni vesieste-
kin oli saatu lyhyen par-3 väylän
eteen. Tämäkin kenttä oli tehty
kävelijän makuun. Kotoisalta
tuntui myös toimiva kioski 9-
väylän jälkeen. Kioskilla meitä
tervehti kentän Marshall ja kier-
roksemme aikana jo kolmas ket-
tu. Ketut olivat niin kesyjä, että

tulivat selvästi kerjäämään meil-
tä makupaloja ja tietysti saivat-
kin. Suomalaista golftaitoa tuli
sitten näytettyä paikalliselle
Marshallille seuraavalla 204 m
pitkällä par 3 väylällä. Heikki ja
minä löimme avauksemme gree-
nille ja Heikki vielä upotti bir-
dieputtinsa sisään, itse jouduin
tyytymään pariin. Tämänkin
kentän viheriöt olivat loistokun-
toiset ja inhimilliset pelata. Van-
hojen kenttien greeneiltä ei juu-
rikaan saa putattua palloa koko-
naan pois greeniltä, toisin kuin
nykytyylillä muotoilluilla gree-
neillä joskus aina käy. 

Neljä muutakin Peugeotin
kirjan listan Berliinin alueen pa-
rasta kenttää bongattiin. Ne oli-
vat uudempia vuosina 1991–
1995 rakennettuja. Mielikuvak-
si tuli, että puistomainen kenttä
on aina kuitenkin jotenkin pe-
lattavissa. Esimerkkinä voidaan
pitää Berlin Sporting Clubin Ar-
nold Palmerin suunnittelemaa
kenttää. Sen sijaan avoimeen
maastoon rakennetut kentät
ovat täynnä bunkkereita ja kent-
tien reunat kasvavat mielettö-
män pitkää raffia. Sellainen on
Berliinin Seddiner See Süd-
platz, joka on ihmeeksemme
rankattu Saksan 4 parhaan ken-
tän joukkoon.

Saksassa golfkentillä ei ol-
lut ainakaan nyt syksyllä ruuh-
kaa. Greenfeemaksut olivat näil-
lä parhailla kentillä kohtuullisia
n. 50 € arkipäivinä. Kenttien
väylät ja ennen kaikkea greenit
olivat poikkeuksitta loistokun-
toisia. Etäisyysmerkkipaalut
150 ja 100 m, sekä kaivojen kan-
sien etäisyysmitat olivat aina
greenien eteen. Lipun paikka an-
nettiin pelaajille erillisellä lippu-
kartalla tai tuloskortissa olevalla
sektorivärillä kerrottuna. Kent-
tien istutettujen puiden rungot
oli kaikki suojattuja. Paikalliset
pelaajat erottuvat turisteista sel-
vimmin hienoista, erittäin si-
roista, keveistä ja hintavista
(1600…4000 €), titaanista val-
mistetuista golfkärryistään. 

Sakari Laitervo

Berlin-Wannseen kentällä oli useita kettuja, 
jotka saivat pelaajilta makupaloja.
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No, kyllä meillä muillakin sen-
tään muutama vaihtoehto on tu-
levaa talvikautta varten...talvi-
harjoittelu kuplahallissa - ei niin
kesäisissä olosuhteissa - on ehkä
edullisin vaihtoehto, jos ei ha-
lua/voi/ehdi/ pakata bägiä ko-

Matkamuistoja
Floridasta ja Bahamalta

Ihana värikylläinen Ruis-
salon luonto painuu hi-
taasti talviunille vastaan-
ottakseen taas keväällä
niin hanhet kuin myös
meidät golfaritkin.  Jot-
kut meistä siirtyvät tal-
veksi muuttolintujen
lailla etelään (voi että
olen kateellinen!) ja hio-
vat itsensä timmiin kun-
toon uutta kesäkautta
varten.

neeseen ja lentää jonnekin läm-
pimään muutamaksi päiväksi.

Nyt on ihan pakko kertoa,
että itse olin sopivasti ennen ku-
luneen kauden alkua (huhti-
kuussa) kolme viikkoa reissussa
ja golfkierroksia taittui yksitois-
ta, vaan eipä tuo kyllä hirveästi
kesän tuloksissa näkynyt. Olen
miettinyt syytä siihen ja tullut
tulokseen, että olosuhteet eivät
sittenkään olleet minulle oikeat!
Kentillä oli nimittäin golfauto-
pakko ja keskittymiskykyni her-
paantui täysin, kun en saanut-
kaan heittää bägiäni selkään ja
edetä etukenossa väylältä toisel-
le! No oikeasti - kentät olivat hie-
noja, sää tosi mahtava ja seura-
lainen tuttu ja rakas runsaan 30
vuoden takaa. Otin hienon ta-
tuoinnin ikimuistoksi ja vietim-
me ratkitiemukkaita hetkiä mm.
paikallisten taksien kyydissä.

Haluatteko tietää missä olimme?
No kerron!

Piipahdimme Meksikon
naapurissa USA:ssa Floridan
osavaltiossa (voit törmätä ehkä
kuuluisimpaan suomalaiseen
golftalvehtijaan Eino Gröniin),
jossa kohteemme oli Fort Lau-
derdale, joka taas sijaitsee samal-
la rannikolla, missä Miami,
Palm Beach ja muut TV:stä tu-
tut julkkispaikat ovat.  Olimme
suunnitelleet matkamme siten,
että vietämme kaksi viikkoa Ft
Lauderdalessa ja viikon Baha-
masaarten Grand Bahama -saa-
rella. Bahamasaarten saariryhmä
sijaitsee Karibian merellä Flori-
dan ja Kuuban välissä. Se on en-
tinen brittien siirtokunta, joka
sai itsenäisyyden 70-luvulla.
Saariryhmä kuuluu kuitenkin
Brittiläiselle kansanyhteisölle ja
hallitsijan jäljet johtavat meille

kaikille tutuksi tulleeseen ku-
ningatar Elisabeth II:een.

Matkat, hotellit sekä laiva-
matkan Bahamalle varasimme
netin kautta. Tutustuimme
myös netissä Floridan alueella
olevaan golftarjontaan, mikä
osoittautui todella runsaaksi.
Toinen toistaan hienompia
kenttiä vieri vieressä - miten niis-
tä osaa valita mieleisensä?  Ne-
tissä on myös alan harrastajien
keskustelufoorumeja ja sieltä
löytyi jos jonkinlaista ehdotusta
hyvistä kentistä.  Myös romant-
tisia juttuja, kuinka vuokrata
avoauto ja nauttia vapaudesta
ajettaessa Floridaa päästää pää-
hän hevirockia radiosta kuun-
nellen ja silloin tällöin pysähtyen
golfkentälle näyttämään paikal-
lisille, mitä meikäläiset osaa.  Oli
myös niitä juttuja, joissa kerrot-
tiin, että jos sää on ”sopivan”

Jacaranda Golf, Ft Lauderdale
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lämmin ja ajoetäisyydet pidem-
piä – saattaa pelihumööri kärsiä
tunnin ajomatkasta kentälle ja
parin tunnin ajosta ruuhka-ai-
kaan takaisin - vaikka ollaankin
vain lomalla! 

Valitsimme siis majoitus-
kohteeksemme rauhallisemman
(kuin esim. Miami) Ft Lauder-
dalen ja päätimme pysytellä
myös kenttien suhteen sillä alu-
eella ja käyttää paikallisia takse-
ja liikkumiseen paikasta toiseen.
Päätös oli oikein hyvä (ja haus-
ka).  Avarsimme paikallisten tak-
sinkuljettajien tietämystä, missä
mikäkin kenttä sijaitsee ja mitä
kautta kohteeseen saattaa päästä
autolla. Onneksi meillä oli hyvä
kartta sekä golfklubin täydelliset
tiedot mukanamme, muuten
olisimme kyllä olleet hukassa ja
myöhässä, huolimatta siitä että
kaikilla takseilla oli ajotietoko-
neet!  Kuljettajat olivat tosi haus-
koja, puheliaita ja avoimia.  Eräs
esitteli nuoresta vaimostaan
otettuja ”rohkeita” kuvia, toista
lohdutimme talossaan sattu-
neesta vesivahingosta ja kolmas
kertoi olevansa hämmentynein
mielin lähdössä kotimaahansa

Intiaan hakemaan itselleen vai-
moa viidestä, sisarensa valitse-
masta vaimokandidaatista.
Olimme siis keskellä suuria tun-
teita ja amerikkalaista unelmaa.
Ensimmäiselle klubille ajettaes-
sa kuljettajamme (ainoa alkup.
amer.) oli melko iäkäs, tyylikäs
herrasmies. Tosin hän ajoi ihan
muilla kuin kuulo- ja näköais-
teilla ja oli erittäin pihalla pää-
määrästämme. Mies pomppasi
liikennevaloissa yhtäkkiä autos-
ta ulos, ihmettelimme äkkiryn-
näkköä ja mietimme jo kauhuis-
samme terrori-iskun mahdolli-
suutta, kunnes tajusimme, että
hän oli havainnut valoristeyk-
sessä paikallisen sheriffin, jolta
meni kysymään neuvoa – olim-
mehan eksyneet. Löysimme kui-
tenkin aina perille!  Kerran näyt-
ti tosin siltä, että joudumme kä-
velemään takaisin hotellille bä-
git selässä suunnilleen etäisyy-
den Ruissalo-Turun kauppatori.
Klubi oli sulkeutunut tultuam-
me kierrokselta eikä missään
henkilöä, joka auttaisi tai yleisö-
puhelinta, jolla voisi soittaa tak-
sin.  Onneksi oli oma kännykkä
mukana sekä taksista ottamani

esite, josta selvisi taksikeskuksen
numero.  Ainoa ongelma oli, et-
tä taksikeskus halusi suuntanu-
meron, josta soitin! No eihän
minulla ollut kuin oma kännyk-
känumeroni eikä siinä ollut hä-
nelle sopivaa suuntanumeroa.
Tyttö sanoi, ettei voi lähettää
meille autoa, koska ei ole oikeaa
suuntanumeroa – piste! Sei-
soimme siinä sitten tien poskessa
ja suunnittelimme jo lähteväm-
me kävellen kohti hotellia, kun
autoja tulikin tuplaten meitä ha-
kemaan. Tyttö oli ymmärtänyt
kuitenkin todellisen ongelmam-
me ja tullut katumapäälle!

Olimme päättäneet pelata
yhteensä yksitoista kierrosta,
joista seitsemän Ft Lauderdalen
alueella ja neljä Bahamalla.  Em-
me tehneet Suomesta käsin va-
rauksia kentille etukäteen, koska
meidän annettiin ymmärtää, et-
tä kahdelle henkilölle löytyy so-
pivia aikoja ja näinhän tapah-
tuikin. Kaikki pelaamamme
kentät olivat melko tyhjiä, joten
saimme seuraa vain kahdella
kierroksella. Meillä Suomessa
puututaan kotikentillämme jos-
kus ehkä toissijaisiin ”etiketti-

vaatimuksiin”, kun taas nämä
pojat eivät niinkään tuntuneet
tietävän mitään meidän suoma-
laisten etikeistä. Muutama väylä
pelaamatta ja me odottelimme
griinillä Johnia ja Frankia tule-
vaksi puttailemaan.  Ei kuulunut
poikia griinille ja näimme hei-
dän ajavan hurjaa vauhtia klu-
bille huristellen. Sama tapahtui
eräällä toisella kierroksella, kun
seuranamme oli yksinäinen
mies, joka hohotti kovaäänisesti
jokaisen epäonnistumisensa jäl-
keen (melko rentouttavaa, suo-
sittelen). Viimeisellä väylällä
mies löi useamman pallon ve-
teen, peuhtaroi kaislikossa kym-
menen minuuttia ja me odotte-
limme kiltisti griinillä. Sitten
näimme hänen suuntaavan au-
tolla kohti klubirakennusta ko-
vaäänisesti hohottaen...outoja
heppuja! Onko golfarit sitten-
kään kaikkien kavereita (vrt.
edellä mainittuihin taksinkuljet-
tajiin)???

Kentät, joilla pelasimme
Amerikan puolella, olivat hyvässä
kunnossa ja kauniita arkkitehtuu-
riltaan hienoine klubirakennuksi-
neen. Mutta ihmisiä ei juuri mis-

Our Lucayan Reef Course, Bahama
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sän...ei kentällä, klubiravintolassa
eikä muissakaan tiloissa!

Olimmeko sittenkin valin-
neet väärin?  Pitääkö kentän olla
ruuhkainen, jotta mielenkiinto ja
uskottavuus kenttään säilyy?

Itse nautimme ruuhkatto-
mista golfkierroksista, toisaalta
autolla kierros menee turhankin
nopeasti ja robottimaisesti.

Bahamalla sama tyhjyys!
Bahaman klubirakennukset oli-
vat vaatimattomia, mutta kentät
olivat hoidettuja ja kohtalaisen
hyvätasoisia. Grand Bahama
-saari, aikaisemmin erittäin suo-
sittu turistikohde, on menettä-
nyt runsaasti investointeja ja vie-
railijoita huomattavasti suurem-
malle naapurisaarelleen, jossa
myös sijaitsee saarten pääkau-
punki Nassau ja jonne myös
saarten hallinto ja työpaikat kes-
kittyvät. Saarella näkyi paljon
useita vuosia tyhjillään olleita,
huonoon kuntoon menneitä ho-
telleja, joita (paikallisen väestön
mukaan) sijoittajat ovat jättä-
neet jälkeensä rapistumaan.  To-
ki sieltä löytyy hotellikomplek-
seja kauniine rantakaistaleineen
sekä myös vaatimattomampaa
majoitusmahdollisuutta, val-
koista hiekkarantaa ja rentoja

Fortune Hills, Bahama

Our Lucayan Reef Course, Bahama

Jäsen 1932
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bahamalaisia ihmisiä. Matka Ft
Lauderdalesta kestää kuusi tun-
tia paikallisella ”ruotsinlaivalla”,
jossa ehtii nauttia aurinkokansi-
paikoista, tanssista ja tietenkin
bingosta.

Emme siis havainneet mi-
tään raflaavan erikoista omiin
Turun alueen hyviin kenttin
nähden. Oli loivasti kumpuile-
vaa maastoa, jollain kentällä hi-
venen enemmän vesiesteitä kuin
toisella eikä vaikeita bunkkerei-
ta. Kaiken kaikkiaan melko
helppoja kenttiä ja auto esti suo-
malaisen sisun näyttämisen ja
käyttämisen (tyyliin ”kannan it-
se taakkani”). Semmosta krui-
sailua. Navigaattorit ja kaikki!
Voi herran jestas!

Pyrimme pelamaan koh-
tuuhintaisilla kentillä, green fee
vaihteli 28-60 euron välillä sisäl-
täen auton, joten ehkä siinä yk-
si selitys helppoudelle. Netin
kautta löytyy runsaasti tietoa
kentistä, hyviä karttoja eri alueil-
ta sekä majoitusvaihtoehdoista.
Hakusanoiksi ”Florida” ja ”golf”
ja pääset asian ytimeen.  Lopus-
sa toki vihjeeksi lista kentistä,
joilla pelasimme. Omatoimi-
matkailija voi tehdä varauksia
etukäteen joko suoraan kentälle

tai varauskeskukseen, joita löy-
tyy useita netistä ja joilta saattaa
löytyä edullisia pakettitarjouk-
sia. Valmismatkoja (suorilla len-
noilla) Floridaan ei vielä kevääl-
lä myyty, mutta syksy 08-talvi
09 esitteet tarjoavatkin jo mat-
koja mm. Ft Lauderdaleen.  To-
si mukava vaihtoehto Kanarialle
ja ehkä Thaimaallekin!

Pelaamamme kentät Flori-
da, Ft Lauderdale: Jacaranda
Golf Club East Course, Planta-
tion Preserve, Emerald Hills ja
Hillcrest. Grand Bahamalla:
Our Lucayan Reef Course ja
Lucayan Course sekä Fortune
Hills.
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Kolmisenkymmentä auragolfilaista kävi 11.11.2008 tutustumassa
Matti ja Eija Nummenpään uuteen Birdie-ravintolaan. Tilaisuudes-
sa vallitsi lämmin tunnelma ja menu oli hyvin valittu ja maukas. Al-
kuruoan (tomaatti-vuohenjuustokeitto) jälkeen illan vieras Teemu
Tyry järjesti hauskan golf-tietokilpailun, jonka voitti Irmeli Luoto.
Tämän jälkeen keskusteltiin golfiin liittyvistä asioista ja päästiin naut-
timaan lämpimästä ruoasta (oliivigratinoitu broilerfilee, tumma
omenakastike ja riisi) ja kaiken kruunasi suussa sulava jälkiruoka (suk-
laa-kirsikkakakku vanilja-karpalovaahdolla). Onnistunut ilta takaa
varmasti sen, että kohtauspaikka jatkossakin on Birdie-ravintola. Kii-
tos Matti ja Eija! 

Joka kuukauden toinen tiistai huhtikuuhun saakka klo 18.30 alkaen
tullaan järjestämään Aura Golfin jäsenille golfilta eri teemoilla. Ter-
vetuloa joukolla mukaan!

Auragolfilaiset
tutustuivat joukolla
Birdie-ravintolaan

Teksti ja kuvat: Kurt Palm
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jatus mielipiteen ilmai-
suun syntyi heti viime
keväänä pelatun, kauden

2008 avauskilpailun – Vappu-
humpuukin jälkeen. Kilpailussa
oli mukana 85 pelaajaa, joka on
todella vähän verrattuna siihen,
että seurassamme on kuitenkin
lähes puolitoista tuhatta jäsentä.
Vappulounaalla oli toki enem-
män väkeä, mutta klubitaloon
olisi hyvin mahtunut ainakin
tuplamäärä lounaspöydän herk-
kuja nauttimaan.

Everybody- kilpailussa oli
vain 53 tuloskortin jättänyttä
pelaajaa! Luku on hämmästyttä-
vän alhainen. Sama oli tilanne
klubimestaruuskilpailuissa. Jä-
senet eivät kenties halua panna
itseään ”likoon” kilpailumieles-
sä. Sellaiset koitokset kuten Vap-
puhumpuuki ja Everybody ovat
mielestäni tapahtumia, joihin jä-
senillä pitäisi löytyä suurempaa
halukkuutta osallistua. Näissä
kilpailuissa on oivallinen tilai-
suus testata sen hetkinen kunto-
taso. Vappuhumpuuki kertoo,
onko talviharjoittelusta ollut
mitään hyötyä ja Everybody
puolestaan osoittaa, onko kesän
aikana tapahtunut edes hienois-
ta kehitystä.  Em. kilpailujen
kanssa samaan kategoriaan voi-
taisi mielestäni laskea myös klu-
bimestaruuskilpailu, mutta siinä
lienee osallistumiskynnys jo lii-
an korkea. 

Golfkilpailuihin
osallistuminen

Tämän pikku mielipide-
kirjoituksen piti ilmestyä
vasta kevään 2009 Vihe-
riössä. Everybody-kilpai-
lun jälkeen päätin kui-
tenkin tarjota kirjoitusta
lehteen varhennetulla ai-
kataululla ja sisällöltään
muunneltuna.

Ehkä maailmanlaajuinen
golfin ”alamäkiboomi” heijas-
tuu Ruotsin kautta myös Suo-
meen. Kirjoitettiinhan syys-
kuussa valtakunnan johtavassa
päivälehdessäkin, että naapuri-
maan golfilla ei mene tällä het-
kellä kovinkaan hyvin. Suomes-
sa saattaa lisäksi vaikuttaa se, et-
tä meillä on mitä ilmeisimmin
liikaa golfkenttiä – ja uusia ra-
kennetaan koko ajan. Valmiina
on, Suomen Golfliiton ilmoi-
tuksen mukaan, 124 kenttää. Ja
koska rekisteröityjä golfseuroja
on 128, niin sen mukaan olisi
tällä hetkellä rakenteilla vielä
neljä kenttää.

Lisäksi ovat vielä ns. yksi-
tyiskentät, jotka eivät näy liiton
tilastoissa. Suomessa pelikausi
kestää parhaassakin tapauksessa
vain 6 – 7 kuukautta, joten kai-
killa kentillä ei voi taloudellises-
ti mennä kovinkaan hyvin. Pe-
laajamäärien huimista kasvulu-
vuista on puhuttu ja kirjoiteltu
jo vuosia, mutta totuus on, että
Suomessa on vain 132 000 re-
kisteröityä pelaajaa. 

Tarkoitus ei ole kuitenkaan
arvostella maamme kirkonky-
lien kasvojenkohotusta. Onhan
se hienoa, jos kylällä on vähin-
tään yksi oma golfkenttä.
Uusien kenttien suunnittelu-
projekteissa pitäisi kuitenkin ai-
na pitää kristallin kirkkaana
mielessä, että kentät tulisi ra-
kentaa sinne missä on ihmisiä –
pelaajia. Suomeen odotettiin ai-
kanaan suuria massoja mm. ja-
panilaisia pelaajia, mutta miksi
he tulisivat tänne sääskien, hyt-
tysten ja epävarmojen sääolo-
suhteiden armoille?

On tietenkin helpommin
sanottu kuin tehty, että kentät
tulisi sijoittaa lähelle poten-
tiaalista pelaajakuntaa. Tontti-

maa on näillä alueilla kaikkein
kalleinta, jos sitä yleensä on har-
rastustoimintaan edes mahdol-
lista kaavoittaa.

Usein saa lukea myös eri
tiedotusvälineistä, että milloin-
kahan Suomessa koittaa aika,
jolloin kaupungit ja kunnat al-
kavat panostaa seurapohjaisiin
kenttiin. Tällaisia kunnallisia tai
puolikunnallisia kenttiähän
meillä ei ole vielä juuri lainkaan.

Tämän massiivisen ”paa-
sausjakson” jälkeen haluan kui-
tenkin vielä positiivisessa mie-
lessä muistuttaa mieliin, että
juhlaviikollamme jäsenistö
osoitti mitä suurinta aktiivisuut-
ta, osallistumalla sankoin jou-
koin myös kilpailutoimintaan -
kaikkien muiden yhteisaktivi-
teettien lisäksi.

Viheriön lukijat ovat var-
masti samaa mieltä, että kilpai-
luaktiivisuuden lisäämiseksi
voidaan hyvällä syyllä lainata
presidentti Koiviston sanoja:
”Kyl jottain tarttis tehrä” -tule-
va kautt silmäl pitäe.

Laittakaa jo nyt ensi vuoden
kalenteriinne Vapun päivä,
1.5.2009. Silloin pelataan jälleen
Ruissalossa seuramme avauskil-
pailu - Vappuhumpuuki.

MUUTAMA MUU
TÄRKEÄ PÄIVÄMÄÄRÄ
TAI VUOSILUKU

• 1952 pidettiin Helsingissä,
olosuhteista johtuen, 
myöhästyneet Olympialaiset.

• 1.5.1954 tapasin vaimoni 
Raijan Ruissalon Kansan-
puiston tanssipaviljongissa.

• 1954 maaliskuussa päättyi 
Suomessa hintasäännöstely, 
joskin kahvi- ja sokerikortit 
katosivat kukkaroista vasta 
maaliskuussa 1954.

A

Syysterveisin
Matti Lumme

• 1955 tuli sodan päättymisestä 
kuluneeksi 10 vuotta.

• 1.3.1956 Urho Kekkonen 
valittiin Suomen presiden-
tiksi (23.3. ensimmäinen 
työpäivä). Maaliskuun alussa 
alkoi maassamme myös yleis-
lakko, joka päättyi kuitenkin 
jo 20.3.

• 1957 ei Suomessa vielä ollut 
kaupoista yleisesti saatavana 
esimerkiksi banaaneja ja 
suklaata.

• 28.2.1958 Aura Golf ry 
perustettiin, oli perjantai-
päivä.

• 1986 loppui valuutan 
säännöstely. Samasta ajan-
kohdasta voidaan katsoa 
kasinotalouden ja pankki-
kriisin alkaneen.

• 1.5.1992 kamppailtiin
ensimmäisen kerran Ruis-
salossa Vappuhumpuukin 
merkeissä. Saamieni tietojen 
mukaan selvisi voittajaksi 
Juhani Lundén.
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Myös AG:n kentän liepeillä on kauden aikana liikuskellut melko kesy kettu, 
joka on tässä onnistunut saamaan saaliikseen elävää riistaa. 

Kenttätyöntekijämme Mika Leinonen sattui sopivasti paikalle ikuistaen ketun tyytyväisen menon.

Ketun yllätys kentällä



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Petra Mattsson väylä 12     puu 3
Raini Tuominen väylä 15     rauta 6
Janne Saario väylä 1     rauta 3
Kalle Samooja väylä 12     rauta 8
Sami Sarkki väylä 15     rauta 9
Hannu Paatelo väylä 12     rauta 7

Onnea!

HOLE IN ONE
2008
15.7.
23.7.
24.8.
30.8.
20.9.
8.10.

Vuosikokous tullaan pitämään Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.
Virallinen kutsu julkaistaan entiseen tapaan TS:ssa, ÅU:ssä sekä 

AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa.

Viheriö-lehden toimitus toivottaa kaikille 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Varaa jo nyt aika almanakkaasi:

Aura Golf ry:n 
VARSINAINEN VUOSIKOKOUS keskiviikkona 25.2.2009 klo 18.00




