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Golf - halpaa lystiä
Tällä hetkellä Suomen 

golfissa käydään kiivas-
ta keskustelua pelaami-

seen liittyvistä maksuista ja en-
nen kaikkea siitä, kenen pitää 
maksaa ja mistä. Toimialalle on 
muodostunut erikoinen kirosa-
na, joka perusmuodossaan kir-
joitetaan halpapelaaminen. Ter-
min taakse kätkeytyy lähinnä 
osakekenttien murhe siitä, että 
golfosakkeen ostaminen ja omis-
taminen eivät ole taloudellises-
ti kannattavaa toimintaa. Tämä 
puolestaan aiheuttaa golfosake-
markkinoilla ankaraa matalapai-
netta, osakkeet eivät vaihda jär-
kevään hintaan ja pelioikeuksia 
vuokrataan reilusti alle vastike-
hintojen. Osakkeenomistajien 
edut muihin pelaajiin verrattuna 
ovat yleensä lähinnä muodollisia 
eikä näillä eduilla pystytä perus-
telemaan golfosakkeen omistami-
sen mielekkyyttä. Tilanne on eri-
tyisen kärjistynyt pääkaupunki-
seudulla, mutta myös oman toi-
minta-alueemme golfyhtiöt ovat 
saaneet maistaa näitä uusia ja 
osittain myös kitkeränmakuisia 
tuulia. Uuden suuntauksen seu-
rauksena on golfin markkinoita 
tullut jakamaan kokonaan uusia 
toimijoita, joiden toiminta pe-
rustuu "etäjäsenyyksiin" ja perin-
teiseen omaan kenttään sitoutu-
neen toimintamallin kyseenalais-
tamiseen. Näihin asioihin myös 
puheenjohtaja ottaa kirjoitukses-
saan kantaa.

Ruotsin urheilun kattojär-
jestö Riksidrottsförbundet teki 
syksyllä mielenkiintoisen tutki-
muksen juniorien urheiluharras-
tamisesta ja siihen liittyvistä kus-

tannuksista. Tulokset olivat gol-
fille edullisia varsinkin silloin, 
kun tarkastellaan mediaanipe-
laajaa eli tilastoiduista tuloksis-
ta keskimmäistä. Ruotsalaistut-
kimuksen mukaan keskellä tilas-
toa ollut golfaava juniori käytti 
harrastamiseensa vuositasolla alle 

400 euroa, joka kuulostaa perin 
huokealta. Ääripäät ovat tosin 
kaukana toisistaan, sillä toki tä-
hänkin lajiin saa rahaa upotet-
tua niin paljon kuin lompakosta 
löytyy vääntöä. Vielä mielenkiin-
toisemmaksi asia muuttuu, kun 
vertaillaan eri lajeja keskenään. 
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Kuva: Tertti Pietilä

Jääkiekko sekä joka perheen pe-
ruslaji ratsastus olivat kustannuk-
siltaan aivan omilla luvuillaan ja 
näin on varmasti myös Suomes-
sa. Yleisesti edullisina pidetyt la-
jit kuten yleisurheilu, saliban-
dy ja uinti olivat tutkimuksen 
mukaan yllättäen golfia kalliim-

pia. Tutkimuksen tuloksia tukee 
myös Suomen Golfliiton Liitto-
valtuuston näkemys siitä, että ju-
nioripelaamisen hinnoittelu on 
kentillämme kohdallaan. Haas-
teena nähdään enemmänkin se, 
millaisia palveluita seurat halu-
avat ja toisaalta pystyvät tarjo-

amaan houkutellakseen nuoria 
lajin pariin.

Ruotsissa on syksyn aika-
na tapahtunut muutakin, joka ei 
välttämättä ole niin halpaa lys-
tiä. Nordea Pankki teki Europe-
an Tourin Ruotsin kisan spon-
soroinnista kolmen vuoden ja 
kuuden miljoonan euron sopi-
muksen. Kilpailu pelataan ensi 
vuodesta lähtien Bro Hof Slot-
tin kentällä Tukholman lähis-
töllä. Pääsponsorin vaihtuessa 
myös kilpailun nimi muuttuu 
SAS Mastersista Nordea Scan-
dinavian Mastersiksi. Sopimus 
koskee myös Aura Golfia, sillä 
se kattaa koko ruotsalaisen kier-
tuejärjestelmän ja meillä pelatta-
vat ammattilaiskilpailut ovat jat-
kossa osa Nordea Touria.

Suurin osa kotimaisista 
kentistä on sulkenut ovensa täl-
tä kaudelta, samoin suurin osa 
pelaajista on pakannut mailan-
sa talvisäilöön odottamaan ke-
vättä ja uutta golfkautta. Talvella 
kannattaa kuitenkin pitää itsen-
sä fyysisesti hyvässä kunnossa ja 
tähän Ruissalon upeat olosuhteet 
tarjoavat hyvät mahdollisuudet. 
Loistavat ulkoilureitit ja oikean 
talven sattuessa kohdalle maini-
ot hiihtoladut tarjoavat mukavia 
tapoja viettää talvipäivää ainut-
laatuisessa ympäristössä lähellä 
keskustaa. Tällaiseen päivään on 
helppo liittää myös vierailu seu-
ramme talvirangella tarkistamas-
sa kuinka syvään talviuneen oma 
lyönti on päättänyt vaipua.

Lopuksi toivotan Aura Golf 
ry:n kaikille jäsenille riemullista 
joulujuhlaa.

Sami          
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Halpapelaamista 
ja muuta mukavaa

Miten suuri määrä tuos-
ta määrästä on todel-
lisia uusia pelaajia, on 

tietysti epäselvää, sillä lukuun si-
sältyy myös seuroja vaihtaneita 
henkilöitä sekä kaksoisjäsenyyk-
siä omaavia henkilöitä. Pelaaja-
määrän kasvu ei siis ole suuren 
suurta tällä hetkellä. 

Aura Golfin osalta jäsenmäärän 
kehitys on kulkenut seuraavasti:
2006  2007  2008   2009
1382  1422  1440   1495

Jäsenmäärän kasvu meillä on 
suora seuraus siitä, että hallitus 
vuonna 2007 teki päätöksen jä-
senjonojen purkamisesta. Tällä 
hetkellä tilanne onkin se, että jä-
senjonoja meillä ei käytännössä 
ole lainkaan. Edellytykset täyt-
tävän henkilön on siis mahdol-
lista suhteellisen lyhyelläkin odo-
tusajalla päästä jäseneksi. Toisaal-
ta tarkoitus ei ole kasvattaa jä-
senmäärääkään rajattomasti, sillä 
silläkin saattaa olla hallitsemat-
tomia seurauksia. Jäsenmäärä ei 
sinänsä vielä kerro paljoakaan, 
vaan kaiken takana on tietenkin 
kierrosmäärien lukumäärä kau-
dessa. Meillä kierrosmäärät ovat 
pysyneet suhteellisen vakiona ky-
seisinä vuosina ollen suurin piir-
tein 26.000 kierrosta vuodessa. 
Arviolta noin 28.000 kierrosta 
kaudessa on sellainen kierros-
määrä, joka vielä mahdollistaa 

Golfin harrastajamäärä koko Suomessa kasvoi vuonna 2009 3,8 % 
ollen tällä hetkellä noin 137.370 henkilöä. Tuosta määrästä pelaajia 
Lounais-Suomen alueella on 17.146 ja harrastajamäärän kasvu on ollut 
lukumääräisesti 557 jäsentä eli prosentuaalisesti noin 3,3 %.

kaikille pelaajille riittävän ”väl-
jyyden” kentällä.

Vaikka jäsenmäärä koko 
Suomessa on edelleen ollut nou-
sussa, on monilla kentillä kui-
tenkin kiinnitetty huomiota sii-
hen, että sitoutuneisuus seuraan 
esimerkiksi osakkeen ostamisen 
kautta on vähentynyt. Arviolta 
noin 20.000 pelaajaa hyödyntää-
kin nykyään ns. halpapelaamista. 
Pelaaja liittyy jäseneksi halvan jä-
senmaksun omaavaan seuraan ja 
pelaa sitten halvalla vuokrapelioi-
keudella tai ostamalla kavereilta 
halpoja pelilippuja aivan toisel-
la kentällä. Nykyisellään on täy-
sin mahdollista harrastaa golfia 
edellä mainitulla tavalla jopa hal-
vemmalla kuin osakkeen ostanut 
harrastaa. Nämä pelaajat eivät siis 
joudu kantamaan vastuuta kentän 
investoinneista lainkaan. Toisaal-
ta monet seurat ovat omalla toi-
minnallaan edesauttaneet tätä ke-
hitystä, eikä seurojen johtamises-
sa ole lainkaan huomioitu osak-
keenomistajien etua ja sitä kautta 
osakkeiden arvon turvaamista. 

Tilanne meillä AG:ssa on 
hieman toinen eikä halpapelaa-
minen ole meillä ollut minkään-
lainen ongelma. Meidän jäsen to-
dellakin pelaa edelleen huomat-
tavasti halvemmalla kuin keski-
määräinen pohjoismainen golfari. 
Pohjoismaissa ja siis myös Suo-
messa jäsenet maksavat kaudes-
ta keskimäärin noin 600 euroa. 

Monissa naapuriseuroissa vuotui-
set maksut ovat myös huomatta-
vasti korkeammat kuin meillä. 
Kustannustason yleinen nousu 
on tässä vuosien saatossa johta-
nut siihen, että todennäköises-
ti mekin joudumme kausimak-
sua tarkastamaan ensi vuodeksi 
muutamalla kympillä ylöspäin. 
Kenttä ja muut seikat huomioon 
ottaen pelaaminen on kuitenkin 
edelleen edullisinta nimenomaan 
jäsenille. 

Puheenjohtajakauteni on 
nyt umpeutumassa ensi vuosi-
kokouksessa. Kausi on kulunut 
yhdessä hujauksessa, mutta olet-
taisin, että tiettyjä asioita on saa-
tu vietyä eteenpäin siten kuin ai-
kanaan lupailinkin. Nämä seikat 
ovat tietenkin jäsenten arvioita-
vissa. Itse olen kuitenkin valmis 
jatkamaan toisen 3-vuotiskau-
den, mikäli jäsenistö näin päät-
tää ja jos asiasta ei tällä kertaa 
tarvitse heittää kolikkoa.

Toni Laakso
puheenjohtaja
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Kuva: Tertti Pietilä

Annetaan mailojen
ja mielen levätä

Leena etsii palloaan karheikossa, 
löytää yhden ja luulee sitä omak-
seen. Hän pyytää pelikaveriaan 
Pirkkoa nostamaan pallon 
tunnistamista varten. Pirkko 
nostaa pallon merkkaamatta sitä. 
Leena toteaa, että pallo on hänen 
ja Pirkko asettaa pallon takaisin.

Menikö oikein?

A.Ei rankkareita kummallekaan.
B.Pirkko saa yhden rankkarin.
C.Leena saa yhden rankkarin.

Vastaukset: 
aarno.eskola@pp.inet.fi 
tai tekstiviestillä 040-503 8876

Oikein vastanneiden kesken 
arvotaan pieni palkinto.

Haluan omasta ja jäsenistön puolesta lähettää suuret kiitokset 
kenttähenkilöstölle loistavista peliolosuhteista koko kauden ajan. 
Varsinkin viheriöt olivat upeita vielä ihan kauden viimeisilläkin kierroksilla.

Kausi sujui varsin mukavasti il-
man suurempia hämminkejä ja 
siihen voimme kaikki olla tyy-
tyväisiä. Pelaajat huolehtivat jäl-
jistään mielestäni paremmin 
kuin edellisellä kaudella ja siitä 
on hyvä edelleen parantaa ensi 
vuonna.

Olen hyvin tietoinen, et-
tei kaikilla ole käytössään netti-
yhteyksiä, jolloin ajanvaraus su-
juisi joustavasti ja jokainen voi-
si valita haluamansa lähtöajan. 
Siitä huolimatta caddiemasteri-
en ajan kuluttaminen ”peliseu-

ran” valikointiin on mielestäni 
turhaa, sillä golfkierros on sosi-
aalinen tapahtuma ja on suota-
vaa pelata eri ihmisten kanssa. 
En oikein ymmärrä kuulemiani 
kommentteja; ” mä en sen kans-
sa pelaa” jne.

Kapteenin toimikausi on 
katkolla tulevassa vuosikokouk-
sessamme ja olen halukas jatka-
maan toisen rupeaman, jos jäse-
nistö niin haluaa. Olen ymmär-
tänyt näiden kolmen vuoden 
aikana, että jatkuva muistuttami-
nen etiketistä ja hyvistä tavoista 

ei sittenkään ole niin vastenmie-
listä kuultavaa. Päinvastoin, jopa 
Juuso kehotti jatkamaan samoil-
la linjoilla edelleen, ettei metrin 
puttilinjalle sentään kolmea ker-
taa astuttaisi.

Nyt on aika panostaa perus-
kuntoon tulevaa kautta varten; 
kuntosalia, sauvakävelyä, hölk-
kää ja venyttelyt päälle, niin on 
taas mukavampi tarttua mailaan 
ykköstiillä.

Mukavia kuntoiluhetkiä
Aarno

P.S.
Vähän aivoillekin 
puntarointia seuraavan 
sääntötulkinnan muodossa.
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Kuva: Sami Pere

Katsaus kauteen 2009
ja tulevaan

Entistä ehompi range-katos.

Ensi kaudeksi on tarkoitus 
uusia puolimatkan kios-
ki. Maksimi 10 neliön ra-

kennuksen lisäksi aikaansaadaan 
riittävästi sekä katettua että kat-
tamatonta terassia miellyttävän 
kahvitauon takaamiseksi. Oleel-
lista on, että rakennus noudat-
telee Ruissalon huvilamiljöölle 
sopivaa tyyliä ja muotoa. Muita 
korjauskohteita on asuinraken-
nus, jossa tulisi aloittaa vaiheit-
tain tekniikan (mm. ilmanvaih-
to), keittiöiden ja kosteiden ti-
lojen uusiminen. Hanketta olisi 
helpointa viedä eteenpäin sitten, 
kun asunnot jäävät tyhjilleen. 

On pohdittu myös vaihto-
ehtoisen energian, mm. aurin-
koenergian hyödyntämistä ra-
kennuksissamme. Vaikka tä-
mäntyyppinen hanke ei ole vielä 
taloudellisesti perusteltua kat-
son, että Aura Golfin tulisi toi-
mia edelläkävijänä näissäkin asi-
oissa ja tähän ryhtyminen onkin 
lähitulevaisuutta. Pelkästään ta-
loudellisessa mielessä nämä ja-

Kulunut kausi piti sisällään normaalin kiinteistöhoidon lisäksi 
rangen katoksen lasituksen, joka tehtiin heti alkukaudesta. Lasituksen ja 
muun tiivistyksen ansiosta varsinkin keskimmäinen osa katoksesta soveltuu 
aikaisempaa paremmin kylmemmän kauden harjoitteluun. 
Myös Laurilan mökki viimeisteltiin valaistuksen ja lämmityksen osalta. 

nat kohtaavat nopeammin kuin 
uskommekaan, puhumattakaan 
itse vihreistä arvoista. Joka tapa-
uksessa jätteiden lajittelu on ai-
kaansaatava tämän päivän vaa-
timusten tasolle ennen ensi kau-
den alkua.

Istuva toimikunnan pu-
heenjohtaja on päättänyt jättää 
toimikunnan vetäjän tehtävät. 
Yhdeksän vuotta tehtävää hoita-
neena on päällimmäiseksi jäänyt 
mieleen klubirakennuksen mit-
tava saneeraus, joka herätti aikoi-
naan runsasta keskustelua ja ja-
koi jäsenistön mielipiteitä. Näin 
jälkeenpäin katsottuna ei voi to-
deta muuta kuin, että parempaa 
ajoitusta ja tekotapaa hankkeelle 
ei olisi voinut olla. Pian saneera-
uksen jälkeen alkoi rakentamises-
sa buumi, joka ei pelkästään oli-
si aiheuttanut huomattavasti kor-
keammat rakennuskustannukset, 
vaan olisi myös vaikeuttanut am-
mattitaitoisen työvoiman saan-
tia käyttöömme. Voimme kaikki 
olla ylpeitä rakennuksistamme. 

Ne vastaavat mitä parhaiten vaa-
tivan ympäristönsä haasteita.

On ollut keskustelua siitä, 
että kiinteistö- ja rakennustoi-
mikunnan voisi lopettaa koko-
naisuudessaan. Ehdotus on yhtä 
huono kuin ajatus siitä, että Suo-
mi lopettaisi asevoimat tarpeet-
tomana, kun ei ole sotaakaan. 
AG:n kiinteistömassa on moni-
en miljoonien arvoinen ja vaik-
ka joka vuosi ei rakennetakaan 
merkittäviä uusia hankkeita, niin 
jo massan hoito ja kunnossapi-
to sekä hankkeiden suunnittelu 
vaatii asiantuntevaa ja vastuul-
lista elintä. Näin varsinkin, kun 
toimikunnan ylläpitäminen ei 
ole seuralle edes kustannuskysy-
mys. Näenkin, että rakennustoi-
mikunnan tulee jatkaa ja vetäjäl-
tä on vaadittava myös jatkossa ra-
kennusalan koulutus ja korkea si-
toutuminen tehtävän hoitoon. 

Astun sivuun ja keskityn 
seniorigolfin pelaamiseen täysin 
palvelleena. Kiitän jäsenistöä saa-
mastani luottamuksesta ja tues-
ta näiden vuosien aikana.  On 
ollut kunnia ja ilo palvella Suo-
men hienointa golfyhteisöä. Pi-
detään kaikki yhdessä huolta sii-
tä, että sen asema säilyy yhtä hy-
vänä jatkossakin.

Foorumi on vapaa!

 
Markku Salminen 

0400 522480
Rakennustoimikunnan pj
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Kuva: Sami Pere

Uutissii
kentält ja hallilt...

Salaojat kuntoon.

7

Mennyttä kentänhoitokautta 2009 tutkaillessa tulee 
päällimmäisenä mieleen tietynlainen vaivattomuus ja helppous.
Erinomaisen lähtökohdan kaudelle antoi edeltävä talvi, 
joka säästi kentän nurmipinnat hometaudeilta ja jääpoltteelta.

Kenttä avattiin normaalin 
tavan mukaisesti vapuk-
si. Melko nopeasti avaa-

misen jälkeen alkoi tulla sekä po-
sitiivista että negatiivista palau-
tetta edellisenä syksynä tehdyistä 
bunkkerikorjauksista. Murhee-
na oli pehmeä ja tiivistymätön 
hiekka, johon pallot hautautui-
vat eli syntyi ns. paistettuja ka-
nanmunia. Felix Finnish Ladies 
Open ja Gant Openissa pelaa-
jien palautteessa ei kommentoi-
tu hiekan upottavuudesta, vaan 
korjaamattomien ja uusittujen 
bunkkereiden välisestä erosta eli 
bunkkerit eivät olleet yhdenmu-
kaisia. Kauden kuluessa vesisatei-
den seurauksena hiekka tiivistyi 
ja ongelmat vähenivät.

Kentän nurmipinnat olivat 
kauden alusta loppuun hyvässä 
kunnossa. Gant Openissa greeni-
en stimp-lukema oli 11,5 jalkaa 
eli noin 3,4 metriä. Pallon vie-
rintänopeuden ollessa tällainen, 
alkaa tuomareilla olla hankalaa 
löytää laillisia lipunpaikkoja voi-
makasmuotoisilla greeneillä, sil-
lä pallo pitää saada pysähtymään 
reiän kohdalle myös yläpuolelta 
lähestyttäessä. Greenien hoidossa 
suurin muutos viime vuosina on 
ollut hivenravinteiden lisäämi-
nen lannoituksiin. Näiden ravin-
teiden ansiosta nurmenlaatu sekä 
tautikestävyys on parantunut ja 
esim. torjunta-aine ruiskutuksia 
on pystytty vähentämään.

Syksyn 2009 kenttäkorjaukset:

• Edellisenä syksynä aloitetut
   bunkkereiden salaojitus- ja
   korjaustyöt vietiin loppuun.
• Lyöntipaikkojen laajennuk-
   sien pohjatyöt naisten 6, 14 ja
   17 miesten 10 ja 17. 
   Pintatyöt ja siirtonurmetus
   tehdään keväällä.
• Sorakäytäviä lisättiin 1, 9, 14
   ja 18 väylille.
• Nurmipintojen salaojitus ja
   korjaustöitä 6. väylän vasen-
   puoli ja 7. greenin vasenpuoli.
• Pintavesikaivoja 3, 7 ja 16
   väylille.
• Puiden istutus 11. väylän 
   vasenpuoli.
• Greeni 8 vasemman etu-
   kulman nosto ja uudelleen-
   muotoilu.

Terveissi vaa 
KM Matti Höglund
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Valmennus- ja junioritoimikunnan kuulumisia

Juniorijoukkueemme saavutti 
hieman ehkä vaatimattomalta 
kuulostavan kuudennen sijan 

SM-kilpailussa. Kuudes sija on 
kuitenkin hieno suoritus, ja siitä 
haluan lausua lämpimät onnitte-
lut ja kiitokset koko joukkueelle. 
Tavoite asetettiin kauden alussa 
joukkuetasolla kuitenkin hieman 
korkeammalle ja siksi täytyykin 
todeta, että sillä puolella emme 
päässeet tavoitteeseen.

Tässä kohtaa juniori- ja val-
mennustoimikunta voi ainoas-
taan katsoa peiliin ja miettiä mi-
ten palataan takaisin tasolle, jo-
hon on jo niin monena vuonna 
totuttu. Ennen kaikkea haluan 
korostaa, että pelaajamme ovat 
tehneet loistavaa työtä koko kau-
den, mutta juniorityöhön pys-
tymme antamaan enemmänkin, 
jotta menestys olisi parempi tu-
levina vuosina. Toimenpiteisiin 
on ryhdytty ja juniori- ja valmen-
nustoimikunta on aloittanut stra-
tegian laatimisen tuleville vuosil-
le. Strategia ei tule pelkästään pal-
velemaan junioreita, vaan suun-
nitelma toteutetaan koko seuraa 
palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
Strategiatyön tulokset tullaan 
esittelemään myöhemmin.

Yksilösuoritukset olivatkin 
kauden menestyksen kannalta 
avainasemassa. SM-tasolla lyön-
tipelin kolmossijan saavuttanut 
Kalle Samooja lunasti tänäkin 
vuonna paikkansa seuramme yk-
kösamatöörinä. Kallen menestys 
kilpailuissa oli huikeaa ja huip-
puhetkiä kauteen mahtui useita. 
Voitto Ranskan avoimissa ama-
töörimestaruuskisoissa sekä Fin-
nish Amateur Championshipin 
voitto Talissa elokuussa nostavat 
Kallen maamme ykkösamatöö-
riksi. Paljon onnea Kallelle hie-
noista saavutuksista. 

On taas tullut aika kiittää kaikkia Aura Golfin kilpa-
pelaajia, sillä kilpakesä 2009 on takana. Kuluneena 
kesänä ei menestys koko juniorigolfin rintamalla 
ollut kilpailuissa ihan odotetun kaltaista.

Finnish Tourilla myös muut 
edustuspelaajamme taistelivat 
kunniakkaasti kauden kovata-
soisissa kilpailuissa. Menestys 
Tourilla jäi kuitenkin vähäisek-
si. Haastajakiertueella seuraam-
me edusti parhaiten Kallen veli-
poika Jussi Samooja.

Ammattilaispelaajamme 
Joonas Granbergin kausi on su-
junut kilpailuiden merkeissä ym-
päri Eurooppaa, ja jopa hieman 
sen ulkopuolellakin. ”Jonttu” on 
edustanut seuraamme mallikel-
poisesti tänäkin vuonna. Hieno 
kausi tulee saamaan varmasti jat-
koa tulevinakin vuosina.

Miehet saavuttivat SM-
joukkue kilpailussa 4. sijan. Jouk-
kueessa pelasivat Joonas Gran-
berg, Kalle Samooja, Markus 
Rytkölä ja Ahti Koskilahti.

Naisten puolella ei menes-
tystä tänä vuonna saatu, mutta 
tyttöjen puolella on tapahtumas-
sa selvää kehitystä, joten tulevai-
suudessa saadaan varmasti myös 
naisten puolelta nauttia hienois-
ta tuloksista.

Aluetourilla pelaajamme 
kilpailivat ahkerasti saavuttaen 
ajoittain myös varsin hyvää me-
nestystä. Poikien puolella edusta-
massa seurastamme oli 9 nuorta 
golfaria. Viidestä osakilpailusta 

kotiin tuomisina oli kaksi osakil-
pailuvoittoa. Näistä pojista on-
kin kasvamassa Aura Golfin tu-
levia edustuspelaajia.

Tyttöjen puolella Alue-
tourilla kilpaili ahkerasti ja mu-
kavalla menestyksellä Susanna 
Sarkki. Susannan rinnalle on tu-
levaisuudessa nousemassa pari 
tyttöä, jotka tänä vuonna pelasi-
vat ansiokkaasti Tsemppitouria,
nimittäin Petra Mattsson ja 
Emilia Lappalainen. Näille ty-
töille, kuten myös heidän van-
hemmilleen, haluan erityises-
ti antaa kiitokseni kaudesta. On 
hienoa nähdä miten tyttögolf 
nostaa päätään ahkeran harjoit-
telun ja vanhempien sitoutumi-
sen seurauksena.

Tsemppitour oli seuramme 
juniorityön kannalta parasta an-
tia, mitä juniorityö voi tarjota 
innokkaille golfareille. Suuri kii-
tos kuuluu kuljetuksiin osallis-
tuneille vanhemmille, sekä tie-
tenkin itse pelaajille, jotka loivat 
joka kilpailussa hienon yhteis-
hengen. Kisapaikoilta on kuu-
lunut hyvää palautetta Tsemppi-
tourin hengestä ja yhteen hiileen 
puhaltamisesta. Tällaisesta hen-
gen luomisesta me vanhemmat-
kin voisimme ottaa oppia. Sillä 
parhaimmillaan tämä yksilölaji 

MIEHET:
Finnish Amateur Ranking:             Finnish Tour:

3.   Kalle Samooja                           30. Joonas Granberg
30. Markus Rytkölä              50. Markus Rytkölä
39. Ahti Koskilahti             57. Ahti Koskilahti
               68. Sakari Aho
Pisteitä sai yhteensä 79 pelaajaa.      79. Kalle Samooja
               91. Ville Sirkiä
   
               Pisteitä sai yhteensä 103 pelaajaa.

Aura Golfin pelaajien sijoitukset Ranking-tilastoissa kaudella 2009: 
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Kuvat: Tertti Pietilä

Valmennus- ja junioritoimikunnan kuulumisia
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on kuitenkin hyvässä ja kannus-
tavassa seurassa.

Harrasteryhmä-toiminta on 
jatkunut koko kauden runsaalla 
osanotolla. Tapahtumia ryhmäl-
lä oli kesän aikana yli 30. Ryh-
män toiminnasta kiitos kuuluu 
Pro ja Assistant Pro ryhmälle. 
Eli Sakkelle, Analle ja Villelle. 
Kiitos kuuluu myös niille usealle 
vapaaehtoiselle, jotka ovat osallis-
tuneet ryhmän toimintaan useal-
la eri tavalla. On ollut ilo nähdä 
innostuneita lapsia sankoin jou-
koin kentällä. Harrasteryhmä jat-
kaa toimintaansa edelleen talvi-
kaudella, joten kaikki nuoret in-
nolla mukaan. Soitto Sakkelle, 
Antille tai Villelle, niin kuulet 
tarkemmin aikatauluista ja pai-
koista. Myös seuramme nettisi-
vut tiedottavat harjoitusaikatau-
luista talvikaudella.  

TS-Golfkoulu järjestettiin 
tänäkin vuonna kahdesti. Gol-
fin saloihin oli tutustumassa lä-
hes 100 nuorta golfaria. Näistä 
innokkaista pelureista harjoitus-
toimintaan osallistui kesän aika-
na usea. Kiitos kaikille koulutta-
jille, jotka osallistuivat nuorien 
golfareiden opetukseen. Tuleval-
la kaudella TS-Golfkoulu tulee 
taas. Kesäkuun puolessa välissä 
on siis jälleen havaittavissa mai-
lanmittaisia innokkaita nuoria 
temmeltämässä Ruissalossa hank-
kiakseen itselleen kasvattavan ja 
opettavaisen harrastuksen.

Näillä sanoilla toivotan kaikille 
Aura Golfin jäsenille rauhallista 
joulun aikaa ja harjoitteluintoa 
kautta 2010 silmällä pitäen!

Ville ja valmennettavat.

Hyvinhän tämä jo käy!

Jukka Stam
0400 823 389

Valmennus- ja junioritoimikunta
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Kauden aikana kaikilla oli 
myös mahdollisuus osal-
listua Blue1 -erikoiskil-

pailuun väylällä 12. Kyseinen 
kisa löysi paikkansa ja suosion-
sa kilpailijoiden keskuudessa ja 
onnetar suosi Eeva Suhosta, on-
nea voittajalle.

Kilpailujohtajilta vaaditaan 
hyvää tuntemusta golfin sään-
nöistä sekä hyvää pelisilmää tehdä 
oikeita tulkintoja. Viime kauden 
kilpailuissa heille tuli muutaman 
kerran vaativia tilanteita, jotka he 
ratkaisivat oikeilla sääntötulkin-
noilla ja kilpailujen hengen mu-
kaisella toiminnalla. Golfin sään-
töjen tunteminen on haastavaa 
ja mielenkiintoista, joka vaatii 

myös jatkuvaa opiskelua. Euroo-
pan johtava golftuomari John Pa-
ramour on sanonut, että on vain 
kahdenlaisia golftuomareita, nii-
tä jotka ovat tehneet virheitä ja 
niitä, jotka tulevat tekemään vir-
heitä. Itse tiedän kuuluvani en-
simmäiseen ryhmään. 

Aura Golf haluaa parantaa 
seuramme jäsenten sääntötun-
temusta, siksi tulemme järjestä-
mään ensi keväänä seuratuoma-
rikoulutuksen. Kaikki kiinnostu-
neet ovat tervetulleita, tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan Aura Gol-
fin nettisivuilla. Pidämme myös 
kevyemmän sääntöillan yhdessä 
seuran kapteenin kanssa jossain 
vaiheessa keväällä.

Olen kohta ollut ensimmäi-
sen kauden kilpailutoimikunnan 
vetäjänä ja halukas jatkamaan 
tehtävässä, mikäli te jäsenet olet-
te sitä mieltä, että olen hoitanut 
hyvin luottamustehtäväni.

Mikael Paulin
Kilpailutoimikunnan

puheenjohtaja
 

Kilpailukausi 2009 
on pelattu loppuun
Oli hienoa, että säät sallivat meidän pelata useamman epävirallisen Loka Open 
-kilpailun virallisen kauden päätyttyä. Muuten tällä kaudella pelattiin muutama 
kilpailu vähemmän, mutta kilpailuihin osallistui kuitenkin useampi pelaaja 
kuin aikaisemmin.  

Kuva: Tertti PietiläFelix Ketch-Cup -kisan parhaat.
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Kuvat: Tertti Pietilä

Maanantaikierrokset aloi-
tettiin jo toukokuun 
puolella. Kierroksilla 

pelattiin eri pelimuotoja edelli-
sen vuoden innoittamana. Kier-
roksiin osallistui noin 100 nais-
ta. Naistoimikunnan järjestämä 
matka tehtiin Alastarolle. Päivä 
oli todella lämmin eikä Alastaron 
kentältä löytynyt paikkoja, jois-
sa olisi voinut aurinkoa pakoil-
la. Huomattiin taas oman kentän 
monet hyvät ominaisuudet. 

Sakken niksinurkka oli käy-
tössä tänäkin kesänä.  Edelleen 
viimevuoden tavoin naiset voivat 
aktiivisemmin ottaa osaa Sakk-
en opetukseen. Menkää rohkeas-
ti pyytämään neuvoja ja niksejä. 
Aika on rajattu, mutta jokin pie-
nikin opastus voi antaa suuren 
avun pelin sujumiseen. 

Valtakunnallisen naisten-
sunnuntain teema oli tänä vuon-
na lähipeli. Päivä oli taas sateinen 
ja kylmä, jonka johdosta lähipe-
lipäivään osallistui vain koural-
linen naisia. Jokainen osallistuja 
oli innoissaan Eijan ja Johannan 

tekemästä lähipelikentästä. Kil-
pailun taitavin oli Pirkko Vauh-
konen. 

Mamselli-kilpailuun osallis-
tui edellisen vuoden tapaan noin 
70 osallistujaa. Kilpailun voit-
ti Salme Amberla. Oli muka-
vaa saada klubipelaaja voittajak-
si. Tähän naisten kilpailuun toi-
von runsaampaa osanottoa ensi 
kaudella.

Kolmoisklubiottelu EGS, 
Tawast ja AG pelattiin Espoon 
vaativalla kentällä. Voiton vei 
ylivoimaisesti EGS. Parhaan tu-
loksen teki Espoon ladykapteeni 
Kirsi Eräkangas, 44 pistettä 9.9 
tasoituksella. Tyttö jäi tällä ker-
taa Espooseen, mutta ensi kesänä 
tuodaan taas kotiin, eikö vaan!

Elokuun lopulla vietettiin 
naisten kierrosten päätöskilpai-
lua. Sponsoreita oli tänä vuon-
na useampia Griippi, Hakanit, 
Beiersdorf ym., kiitos kaikille. 
Jokainen palkittiin. Samalla pal-
kittiin myös Tuttu Juttu ja Bir-
die –kisan voittajat sekä ahkerim-
min kierroksilla käynyt.  Palkin-

not saivat Eija Nummenpää, Eija 
Finnberg ja Airi Reima. 

Naistoimikunnan Anne, 
Airi, Eija, Johanna, Liisa ja Rai-
ni ovat olleet suurena apuna ke-
sän tapahtumien järjestämisissä. 
Kiitos myös kaikille muille, jotka 
olette osallistuneet järjestelyihin.

Susanna Sarkille kiitos päät-
täjäisten onnettarena olemisesta. 
NEW YORK,  NEW YORK! 
Osallistukaa kilpailuihin niin 
voitte voittaa, näin kävi minulle.

Eeva Suhonen 
Ladykapteeni

Naisten kesä
Naisten aloitusilta oli Ravintola Birdiessä, kiitos Matti ja Eija Nummenpäälle. 
Aloitimme jo 5. toukokuuta, jolloin mukana oli runsaat 50 osallistujaa. 
Naistoimikunta kertoi kesän ohjelmasta ja Päivi Honka kannusti naisia harjoitte-
lemaan ja kilpailemaan. Todettiin harjoituksen tekevän mestarin. Päivin esitys 
antoi hyvät vinkit parempaan pelitulokseen. Golfpuoti oli myös tuonut kesän 
uutuuksia nähtäväksi, kiitos siitä Kuloille.

Aura Golfin naiset ovat
kovia tsemppaamaan,
niin kilpailuissa kuin
naisten kierroksillakin!

Naisten kierroksen päätöskisaan osallistui monta iloista pelaajaa. Palkintoja riitti kaikille, 
parhaan niistä nappasi ensiksi voittajana keltapaitainen Micaela Sjöholm.
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Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I N  P U H E E N V U O R O

Pelikausi kotimaassa on päätty-
nyt, mitä kuluneesta golfkesäs-
tä jäi päällimmäisenä mieleen?
"Ensimmäisenä mieleen nousee 
hyvät pelikelit ja Varsinais-Suo-
men alueen kenttien historialli-
sen hyvä kunto. Huonosta tulok-
sesta ei pääse syyttämään ainakaan 
huonoja viheriöitä."

PAIKALLISUUS JA       
yHTEISKUnTAVASTUU

Osuuspankki on toiminut jo 
useamman vuoden Aura Golf 
ry:n nuorisotoiminnan tukija-
na, millaisia kokemuksia teil-
lä tästä yhteistyöstä on ollut?
"Pelkästään positiivisia koke-
muksia. Nuorten liikunnan ilo 
ja riemu on konkreettinen to-
diste tästä, samoin vanhemmilta
saatu positiivinen palaute.”

Turun Seudun Osuuspank-
ki on vahvasti mukana alueem-
me urheilu- ja nuorisoseuratyös-
sä, yrityksen tavoitteita ja toi-
mintaperiaatteita Saario kuvailee 
seuraavasti: ”Halu tukea nuor-
ten harrastusmahdollisuuksia ja 
varsinkin paikallistason yhteis-
kuntavastuun kantaminen ovat 
keskeisiä tavoitteitamme.  Luon-
nollisesti uskomme, että positii-
vinen yrityskuva vaikuttaa myös 
pankkivalinnassa. Paikallisuus on 
meille hyvin tärkeä asia, sillä tänä 
päivänä monien suurten yritys-
ten päätöksenteko on siirtynyt 
pääkaupunkiseudulle ja tämän 
seurauksena ratkaisut tukien ja-
kamisesta tehdään valtakunnalli-
sella tasolla. Tässä isojaossa maa-
kunnat jäävät helposti lapsipuo-
len asemaan.”

TAAnTUMASTA            
UUTEEn noUSUUn

Talouden alamäestä puhutaan 
paljon ja se vaikuttaa luonnol-
lisesti myös yritysten toimin-
taan. Mikä on kokeneen pank-
kimiehen näkemys nykytilan-

Viheriö-lehdessä aloitetaan uusi juttusarja Aura Golf ry:n yhteistyökumppaneista 
sekä henkilöistä niiden takana. Artikkeleiden tarkoituksena ei ole niinkään tuoda yrityksiä 

tai yhteisöjä esille, vaan paremminkin pohtia urheilumarkkinointia ja urheiluseurayhteistyötä 
sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Ensimmäisessä artikkelissa tapaamme Turun Seudun Osuuspankin varatoimitusjohtajan

Olli-Pekka Saarion

teesta sekä lähitulevaisuudesta?
"Yritysten tilauskannat ovat 

pienentyneet ja tämän kautta 
työttömyyden uhka vaikuttaa 
kuluttajien tekemiin kulutus-
päätöksiin. Kotitalouksien huo-
li omasta taloudesta on kasva-
nut. Toisaalta alhainen korkotaso 
helpottaa sekä pankkien että ku-
luttajien mahdollisuuksia pääs-
tä vaikeiden aikojen yli, sijoitta-
jat eivät tietenkään ole tilantees-
ta mielissään. Vaikka maailmalla 
onkin näkynyt pieniä valonpil-
kahduksia taloudessa, Suomes-
sa saatetaan talven ja kevään ai-
kana ajautua syvempään taantu-
maan." Saarion mukaan Turun 
alueelle olisi äärimmäisen tärke-
ää saada telakalle tilauksia, heijas-
tusvaikutukset alueen tilanteeseen 
olisivat varsin merkittävät.  Koko-
naisuutena Saario suhtautuu kui-
tenkin lähitulevaisuuteen varovai-
sen optimistisesti.

KILPAGoLF SUoMESSA

Keskustelimme myös suomalai-
sen kilpagolfin tulevaisuudesta 
ja puuttuuko Suomesta jotain 
menestystekijöitä mitä esimer-
kiksi rakkaalla naapurillamme 
Ruotsilla on näyttänyt riittä-
vän. "Kaukaa katsoen suomalai-
nen golf nojaa liikaa osakekent-
tiin ja palkattuun henkilökun-
taan. Urheiluseuratoiminta jää 
näissä yhteisöissä usein toissijai-

seksi ja myös vapaaehtoistyöhön 
löytyy liian vähän tekijöitä," to-
teaa Saario. "Golfissa on huuta-
va pula innokkaista valmentajis-
ta ja nuoriso-ohjaajista, joiden 
tehtävänä on luoda pohjaa am-
mattivalmentajille, jotka puoles-
taan hiovat massasta löytyneis-
tä lahjakkuuksista tulevaisuuden 
huippupelaajia. Kaikessa urhei-
lussa pohja osaamiselle syntyy 
ainoastaan kovalla harjoittelul-
la ja näiden vaatimusten aset-
tamisessa ja toteuttamisessa on 
Suomessa rima hieman liian al-
haalla. Omalla mukavuusalueel-
la on helppo toimia, mutta huip-
pusuorituksiin sieltä ei päästä." 

URHEILUMIES,        
KEnTäLLä JA                
KATSoMoSSA

Saario tunnetaan innokkaana 
ja osaavana golfmiehenä, mutta 
hän on monipuolisesti kiinnos-
tunut myös muusta urheilusta ja 
liikunnasta."Luonnehdin itseäni 
mielelläni penkkiurheilun moni-
toimimieheksi. Seuraan sekä jää-
kiekkoa että jalkapalloa ja ilokse-
ni täytyy todeta molempien laji-
en olevan tällä hetkellä Turussa 
kovassa nosteessa sekä yleisömää-
rillä että menestyksellä mitattu-
na. Golfin lisäksi omiin intohi-
moihin kuuluu murtomaahiihto, 
jossa tavoitteena on tuhat latu-

kilometriä vuosittain. Myös Pai-
mion hiihtoputki on tullut tu-
tuksi."  Erityisen rakkaaksi lajik-
si Saario nimeää suunnistuksen. 
"Kaipaan ja kunnioitan suunnis-
tusta valtavasti.  Suunnistus on 
äärimmäisen kova laji, jossa raha 
ei ole päässyt vaikuttamaan lajin 
olemukseen.  Muutenkin rahalla 
on mielestäni liian suuri merkitys 
nykypäivän urheilussa."

Golf on Saariolle rentout-
tavaa ulkoilua, jossa peliseuralla-
kin on tärkeä merkitys. "Nautin 
pelaamisesta sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka osaavat suhtautua 
omiin epäonnistumisiinsa huu-
morilla. Olen myös oppinut ar-
vostamaan reipasta liikkumis-
ta kentällä." Saario nimeää ko-
tikenttänsä Aura Golfin yhdeksi 
suosikkikentistään, jonka lisäksi 
pelaa mielellään myös Wiurilassa. 
"Pidän kentistä, jotka ovat reiluja 
pelaajia kohtaan. Arvostan myös 
selkeyttä ja pelattavuutta. Olen 
erittäin harvoin kuullut pelaajan 
moittivan kenttää liian helpoksi 
hyvän kierroksen jälkeen." 

Lopuksi esitin Saariolle kuusi + 
yksi kysymystä, joista piti valita 
vain toinen vaihtoehto. Valin-
nat tummennetulla tekstillä.

• Jääkiekko vai jalkapallo
• TPS vai Inter
• Kesä vai talvi
• Draiveri vai wedge
• Varman päälle vai riskillä
• Auto vai polkupyörä

Mieleenpainuvin golfkokemus: 
Ehdottomasti asettuminen en-
simmäistä kertaa St.Andrewsin 
Old Coursen ykköstiille.

6+1

Haastattelu ja kuva 
Sami Pere
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Nyt on kuitenkin aika 
katsoa taaksepäin men-
neeseen kauteen, juu-

ri vietimme kauden päättäjäisiä. 
Muun muassa jaettiin palkinnot 
kuukausikilpailuistamme, kaikki-
aan lähes 350 osallistujaa oli vii-
dessä eri kilpailussamme, melko 
hyvää osallistumista. Rankingpis-
teissä naisten paras oli Kirsti Pru-
si ja miehissä Matti Leinonen. 

Klubiotteluihin osallistumi-
nen oli myös vilkasta, Tampe-
reella tuli tappio samoin Salos-
sa.Toisaalta Salo voitettiin myö-
hemmin kotona, kuten Harjattu-
lakin. Senioriliiga pyöri erittäin 
vilkkaasti, tuli voittoja ja tappioi-
takin, sijoituksemme 6/10.

Seuran seniorimestarit oli-
vat 55-vuotiaissa Matti Leino-
nen, 65-vuotiaissa Harri Vehma-
nen ja 70-vuotiaissa Veikko Kir-
jonen, naisseniorien kisan voitti 
Päivi Honka. Päivi oli myös nais-
seniorien SM-lyöntipelin hopeal-
la ja maajoukkue-edustajanakin. 
Lisäksi hän voitti naisten sarjo-
jen rankingit. Seniorimiesten vä-
litourin 70-vuotiaiden sarjan pa-
ras oli Veikko Kirjonen. 

Finnish Senior Openissa siis 
TS-Classicissa Reima Granberg 
oli kakkossijalla, samoin Päivi.

Onnittelumme kaikille hie-
noista saavutuksista!

Tehtiinpä seniorien kes-
ken pikku matkakin, syyskuun 
loppupuolella käväistiin Saa-
renmaalla. Kävimme pelaamas-
sa Lassi Pekka Tilanderin suun-
nitteleman Saare Golfin kentän 
Kuressaaressa. Eikä hullumpi tut-
tavuus ollutkaan, oikein pelikel-
poinen seniorinkin pelikulmas-
ta katsoen.

Matka oli hyvin hoidettu, 
ilman ongelmia. Vain bussimat-
ka Tallinnasta oli yllättävän pit-
kä, yli kaksisataa kilometriä ja 
vielä puolen tunnin lauttamatka-

Seniorien kuulumiset
Pelikausi on mennyttä, ulkona pari astetta alle nollan. Eipä silti, olin vielä muuta-
ma päivä sitten pelaamassa sekä Alastarolla että Wiurilassa, marraskuun alussa.

kin välillä. Erikoisimman koke-
muksen oli matkanjärjestäjä hoi-
tanut savusaunan muodossa, sau-
nafanimme Matti Kulokin viih-
tyi siellä parisen tuntia. Paikan 
rakennukset olivat muutenkin 
varsin perinteiset hirsi- tai kivi-
seinineen ja olkikattoineen, il-
lalliseksi saimme herkullista met-
sälammasta. Taidamme mennä 
Saare Golfiin toistekin.

Talvikauden toimintaan 
kutsun lisää senioreja, muuta-
ma kerta viikossa liikuntaa ta-
valla tai toisella ei tee pahaa ke-
nellekään. Meillä on tarjolla eri-
laista liikkumista viisi kertaa vii-
kossa läpi talven.

Mukana on ollut viime kau-
della yleensä vain miehiä, mutta 
naistenkin mukanaolo olisi toi-
vottavaa.

Seniorien talviharjoittelu-
ohjelma on seuraavanlainen:
• maanantaisin klo 12-13 
  Pertti Rännälin vetämä kunto-
  sali ja jumppa Kupittaan 
  urheiluhallissa 
• tiistaisin klo13-14 keilausta 
  Kupittaalla, ohjaustakin 
  saatavissa
• keskiviikkoisin klo 12-13 

  lyöntiharjoittelua Luola-
  vuoren kuplahallissa, 
  valmennustakin saa
• torstaisin klo 12-13 
  lenkki Ruissalossa 
• perjantaisin klo 13-14 
  keilausta Kupittaalla

Suosittelen myös mukanaoloa 
Suomen Golfliiton Seniorien ak-
tiviteeteissä tulevaisuudessa.

Talvisaikaan on tarjolla golf-
matkoja etelään ja tammi-helmi-
kuun vaihteessa ovat Talvipäivät 
Vierumäellä. Aura Golfin senio-
rit ovat muuten suurin seurakoh-
tainen joukko SGS:n jäsenistössä. 
Lähes puolet on jäseniä, hyvin on 
siis meillä oivallettu tämä liiton 
toimikunnan työn tavoitteet. 

Olen ollut SGS:n hallituk-
sen jäsenenä 9 kautta, mutta nyt 
olen päättänyt jättää tämän teh-
tävän ja keskittyä paremmin hoi-
tamaan oman seniorijoukkomme 
toimintaa.

 
Hyvää joulun odotusta ja kuntoa 

nostavia uuden vuoden päätöksiä!

Asko Rantanen
Senioritoimikunnan pj

Matti Leinonen ja Kirsti Prusi
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Eija Finnberg ja Ilmo Sivuranta Saare Golfin kentällä

Savusaunan löylyt olivat makoisat.

Vanhassa keinussa Saarenmaalla saivat seniorit kyytiä.

Kuvat: Asko
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Kilpailumatkalta Islannista

Itse asiassa saaren sijainti aset-
tuu Vaasan ja Kemin väliin 
suomalaisesta näkövinkke-

listä katsottuna. Pohjoisessa tus-
kin enää siis ja Helsingistä vain 
runsaan kolmen tunnin lennon 
päässä, ei enää kovin kaukana-
kaan. Elokuun alussa siellä pelat-
tiin seitsemänkymppisten mies-
ten EM-kilpailut, olin joukku-
eemme johtajana mukana. Islan-
nissa piti menneenä kesänä pelata 
myös golfin PM-kisat heinä-elo-
kuun vaihteessa, mutta Norja ja 
Ruotsi kieltäytyivät lähettämäs-
tä joukkueitaan ”taloudellises-
ti epävarmoihin oloihin”, niin-
pä kisat peruuntuivat. Kymme-
nen maan joukkueet olivat tulos-
sa näiden vanhempien miesten 
EM-kisoihin, jotka sentään pe-
lattiin. Suomi osallistui ensim-
mäistä kertaa, vaikka kisoja oli 
pelattu jo vuodesta 2000 lähtien. 
Kuuden miehen joukkueemme 
lähti kuitenkin ennakkoluulot-
tomasti mukaan, tietenkin myös 
uudet erilaiset olosuhteet yllytti-
vät osallistumaan. 

Koneemme laskeutui Kefla-
vikin kentälle ja Keflavikin kau-
pungissa oli myös hotellimme, 

pelikenttä sijaitsi muutaman ki-
lometrin päässä, nimi oli Golf-
klubbur Sudurnesja. Kentälle 
ryntäsimmekin heti seuraavana 
aamuna. Oli sunnuntaiaamu eikä 
mistään kentällä huomannut, 
että parin päivän päästä alkaisi-
vat EM-kilpailut. Erään kentällä 
olleen klubilaisen avulla saimme 
aikaan sen, että iltapäivällä ovet 
avattaisiin ja pääsisimme pelaa-
maan harjoituskierrosta. Muis-
tui mieleeni ajat, kun itse olin 
järjestämässä Aura Golfissa vas-
taavia kisoja, kyllä silloin olivat 
asiat paljon paremmin? Pääsim-
me kuitenkin pelaamaan ja ihan 
kelpo kenttä se olikin. Islannis-
sa oli heinäkuu ollut sateetto-
min sataan vuoteen ja kenttä oli 
varsin kuiva, sitä jopa kasteltiin 
kierroksemme aikana letkujen ja 
kastelijoiden avulla, muuta kiin-
teää kastelusysteemiä kun ei ol-
lut. Kentän kuivuus aiheutti sen, 
että raffiheiniköt olivat ”ystäväl-
liset” ja rulleja tuli mahtavasti. 
Puita ei kentällä ollut ainoata-
kaan, meren läheisyys antoi pie-
nen aavistuksen siitä, mitä vaike-
uksia kova tuuli pelaajalle aiheut-
taisi, onneksi ei tuullut.

Kisojen viralliset harjoituk-
set alkoivat vasta tiistaina, meillä 
maanantaina oli vielä ”omaa ai-
kaa”. ”Pojat” lähtivät taas aamulla 
pelaamaan, itse lähdin kartoitta-
maan kaupungin autonvuokraus-
toimintaa. Tarvitsimme seitse-
män hengen auton. Ensimmäisen 
vastaan tulleen vuokraajan avul-
la sain koordinaatit sellaisen au-
ton löytämiseksi ja auto löytyikin 
muutaman korttelin käveltyäni. 
Paikkakunnan teollisuusalueella 
korttelien pituus mitattiin kui-
tenkin kilometreinä, kävelyä tuli-
kin siis vähän pidempään. Auton 
sainkin ja vuokra oli 250 euroa 
päivältä. Tuntui vähän kalliilta, 
mutta en välttämättä halunnut 
enää kävellä samaa matkaa hotel-
lille ja olihan meitä monta mak-
sajaa!  Iltapäivällä lähdimme tu-
tustumiskierrokselle päämäärä-
nä tietysti Reykjavik. Päiväkin 
oli aurinkoinen ja iso maasturi 
alla, kaikki hyvin. Pääkaupun-
kiin johtava tie oli tietenkin hy-
väkuntoinen moottoritie meren 
poukaman muotoja noudatellen, 
maisema rannan puolella lähes 
asumatonta joutomaata, mata-
laa heinikkoa, ei puita muual-

la kuin istutettuina harvojen ta-
lojen ympäristöön. Mantereen 
puolella taas pääosin kuun mai-
semaa, laavakenttää ja taas laa-
vakenttää, todella luotaantyön-
tävän ja epäystävällisen näköis-
tä. Reykjavikia lähestyessämme 
tuli ensimmäinen golfkenttäkin 
näkyviin, laavakenttään raivatut 
vihreät peliväylät. Mieleen tuli, 
että mitä jos vahingossa sattuisi 
lyömään ulos väylältä….  

Kenttiä muuten Islannis-
ta löytyy, laskin heidän kenttä-
opastamme vastaavasta vihko-
sesta, että maassa on 67 golf-
kentäksi rankattua pelialuetta, 
yksi 27-reikäinen, 15 normaa-
lia 18-reikäistä, loput pääosin 
9-väyläisiä. Asukkaita maassa 
on vähän yli 300 tuhatta, tällä 
tiheydellä meillä pitäisi kenttiä 
olla melkein kymmenen kertaa 
enemmän kuin nyt, yli tuhatsa-
ta. Näkemämme kenttä ja klubi, 
Reykjavikin GK, on perustettu 
v. 1934. Kenttä on tosin laajen-
nettu 18-reikäiseksi vasta 1963, 
vanhin normaalimittainen kent-
tä maassa.

Reykjavikia lähestyttäessä 
vihreys ja vehreys kasvoivat, hie-

Kisakenttämme Golfklubbar Sudurnesja Yleiskuva Keflavikin satamasta
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Islannin olen kuvitellut olevan kaukana pohjoisessa. 
Tarkemmin asiaan perehdyin, kun minulle tarjoutui tilaisuus 

päästä paikan päälle elokuun alussa.

noltahan kaupunki näytti, hy-
vin hoidetulta ja varakkaalta. Sa-
tuimme vahingossa, reitillämme 
kaupungin läpi, ajamaan varsin 
kapeata matalien liikealojen reu-
nustamaa katua. Siellä ajoivat 
kaikki muutkin, useimmilla ko-
meat maasturit. Kyseessä olikin 
todennäköisesti kaupallinen pää-
katu, kun kaikki hienot ja kalliit 
muotiliikkeet olivat kadun var-
rella. Näkymistä ei voinut pää-
tellä, että lamaa maassa olisi. Tu-
lihan sentään taantumasta kerto-
via tyhjiä liike- ja konttoritaloja 
ajaessamme poispäin keskustas-
ta, samoin siitä kertoivat hienot, 
suuret autot autoliikkeiden pi-
ha-alueilla, siellä ne odottivat toi-
veikkaina uusia omistajiaan. 

Reittimme läpi kaupun-
gin kääntyi takaisin kohti Kef-
lavikia, vastaan tuli tienviitta 
Blue Lagoon, jonne käännyim-
me ja maisema muuttui entistä 
karummaksi. Ei mikään ihme, 
että amerikkalaiset astronautit-
kin sinne tulivat aikoinaan har-
joittelemaan tulevaa kuukävely-
ään. Pelkkää mustan sinertävää 
louhikkomaista maastoa, joka 
jatkui ja jatkui. Ainoana kasvi-

na oli matala noin 50 cm korkea 
virnan tyyppinen kasvusto siel-
lä täällä tien varrella. Kaukaa al-
koi näkyä savua nousevan maas-
tosta, lähemmäksi ajettuamme se 
osoittautui vesihöyryksi Blue La-
goonin sijaintipaikalta. Kuuma 
lähde siellä höyrysi ja sen yhte-
yteen oli rakennettu valtava kyl-
pylä-, ravintola- ja hotellisystee-
mi, autoja parkkipaikat täynnä 
arkipäivästä huolimatta. Tietys-
ti mekin hetken kuluttua olim-
me lillumassa kehonlämpöises-
sä, vaaleansinisessä, maitomaises-
sa vedessä satojen muiden seassa. 
Mukava kokemus, vaikka aktivi-
teettejä ei muita ollutkaan kuin 
olutlasin kanssa touhuaminen.   

Matkamme jatkui samaa 
karua maisemaa halkoen, välillä 
nenissämme tuntui vahva rikin 
tuoksu, maanalaisista kuumista 
lähteistä nekin peräisin. Kiersim-
me pitkin saaren etelärantaa aja-
en takaisin Keflavikiin. Pari ran-
taniityille tehtyä golfkenttääkin 
nähtiin, muutamia taloja siellä 
täällä rannan tuntumassa. Vain 
laidunmaata, viljeltyä maata ei 
lainkaan. Ainoastaan yksi pro-
sentti Islannin maa-alueesta on 

viljeltynä, sekin rehuviljalla tai 
juurikkailla. Karjaa ja lampaita 
kasvatetaan ja tietysti pääelinkei-
no on kalastus ja kalanjalostus. 
Erilaista teollisuutta ja energia-
tuotantoa on lisäksi kehittynyt 
maan väestön työllistämiseen.

Islannin erikoinen luonto 
kiinnostaa ilmeisesti matkailijoi-
ta erityisen paljon. Saimme viit-
teitä siitä hotellissamme, jonne  
joka aamu saksalaiset turistipo-
rukat tuotiin hotelliaamiaiselle. 
Yövyttyään hotellissa he tankka-
sivat itsensä ja siirtyivät bussikul-
jetuksella vaeltamaan jäätiköil-
le ja vuorille. Tankkasivat tosi-
aan myös termospullonsa hotel-
lin kahvinkeittimistä ja tekivät 
eväätkin vielä aamiaispöydästä, 
saksalaisen perusteellisesti.

Golf  tulee mieleen Islannin 
ilmastostakin puhuttaessa, Golf-
virta kun huolehtii siitä, että saa-
ren länsiosien säätila on talvella 
hyvin leuto, keskilämpö lähellä 
nollaa. Kesällä taas meri viilentää 
keskilämmön 10-15 asteen välil-
le. Turistin kannalta oleellista oli 
vielä hintataso, se tuntui varsin 
kotoiselta, taantuma oli painanut 
Islannin kruunun kurssin alem-

maksi Suomen hintojen tasolle. 
Green fee maksoi EM-kentällä 
40 euroa, ravintolassa sai hyvän 
aterian viineineen tai olueineen 
alle parillakymmenellä.

Mitä sitten EM-kisaan tu-
lee, saimme seuraavien päivien 
aikana aikaan melkoisen yllätyk-
sen ainakin itsellemme. Tutustu-
mismatkamme oli menestys, jon-
ka tuloksena joukkueemme voit-
ti tasoituksilla pelatun mestaruu-
den. Päivien aikana sää vaihteli 
melkoisesti, ensin aurinkoista ja 
vähätuulista, sitten kovaa tuul-
ta ja sadetta. Pelaajamme saivat 
kuitenkin aikaan onnistumisia 
riittävästi, niin että neljän tulos 
kuudesta pelaajasta riitti nosta-
maan meidät voittoon.

Ensimmäisenä päivänä oli 
pareittain pelattu paraspallo-
kilpailu, seuraavana greensome 
ja päätöspäivänä singlet. Kaik-
ki joukkueemme jäsenet pääsi-
vät tuloksillaan osallisiksi menes-
tykseemme.

Hyvillä mielin tulimme Islannis-
ta takaisin koti-Suomeen.

Teksti ja kuvat
Asko Rantanen

Laavakentän maisemaa Blue Lagoon
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kauppiaskatu 8 / aurakatu 9 • turku • www.mehilainen.fi 

Joskus hienoinkin taideteos vaatii huolenpitoa. 

Palvelemme kokonaisvaltaisesti ihmistä, 

kaikkien aikojen ihmeellisintä keksintöä. 

aikaa terveydelle

www.mehilainen.fi /ajanvaraus 
tai puh. (02) 41400
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Ensimmäinen kausi
mukavasti takana

Mitä me sitten yhdessä teimme ja 
milloin? Kauden ensitapaaminen 
suuremmalla porukalla Ruissalos-
sa oli kaunis ja aurinkoinen huh-
tikuinen lauantaiaamu talkoiden 
merkeissä. Klubiravintolan Lee-
na keitti meille kahvit ja leipoi 
pullat. Haravoimme ja siistimme 
klubin ympäristön. Rivakasti työ 
sujuikin, sillä porukkaa oli run-
saslukuisesti paikalla. Päätteek-
si grillattiin makkaraa tuliterällä 
kaasugrillillä, vaihdettiin talven 
kuulumiset ja tutustuttiin ihan 
uusiinkin jäseniin.

Seuraavaksi koittikin perin-
teinen vappu ja humpuuki. En-
nen peliä kapteenit, Eeva ja Aar-
no suorittivat lipunnoston. Ja 
sitten olimmekin valmiit jouk-
kuekilpailuun nimeltään green-
some. Kisan voitti joukkue Tom-
mi Haavisto – Riku Kanervisto. 
Klubilla oli katettuna perintei-
nen vappulounas. Kuohuviinejä 
ja snapseja skoolattiin innokkaas-
ti. Lounaan lomassa meille esiin-
tyi TYY:n kuoro kajauttaen ke-
väiset sulosoinnut ilmoille. 

Keskikesän Midnight Scrambles-
sa pallot saatettiin ilmaan yh-
teislähdöllä illansuussa. Matkaan 
lähtivät kolmihenkiset joukku-
eet lähes täysin tosissaan pilke 
silmäkulmassa. Tasapainoisen 
suorituksen takaamiseksi kutos-
väylällä oli mahdollisuus neste-

Ensimmäinen kauteni klubimestarina on onnellisesti takana! Noinkohan? 
Nooh… muutama mokkerimoka sattui, mutta tekevälle tapahtuu. Posa-asenteella 
eteenpäin ja ensi kaudella kaikki on paremmin. Mukavaa on ollut kivassa 
seurassa. Tapahtumiin on osallistunut reippaasti yli 400 auragolflaista. Hienoa!

tankkaukseen. Parhaiten kisas-
ta suoriutui Lehtisen joukkue; 
Marjo, outi ja Harri. Nautim-
me jälleen ravintolan hyvää ruo-
kaa tällä kertaa oli tarjolla her-
kullinen kalapainotteinen juhan-
nusateria. Ruokailun jälkeen lau-
teille loikkasi Laaksosen Lasse 
kitaroineen tanssittamaan juhla-
väkeä. Löytyipä käyttöä klubin 
laulukirjoillekin ja Riku veti soo-
lonsa ulkoa.

Elokuun ensimmäisenä oli 
kauden kohokohta: Ruissalo 
Challenge 40 v. -kilpailu. Ruis-
salossa on siis pelattu kilpailuja 
jo 40 vuotta. Hienoa että muka-
na oli myös Ilmo Sivuranta, joka 
osallistui jo ensimmäiseen kisaan 
vuonna 1969! Nyt 149 jäsentä 
osallistui kisaan. Voittajaksi sel-
viytyivät Jani Kirjonen paras pis-
tebogeytulos ja Mikael Helmi-
nen paras scratch. Erikoiskilpai-
luja oli ennätykselliset kahdeksan 
kappaletta. Tiedossa oli seuran 
historian monipuolisin palkin-
tojenjako! Illanvieton aloitim-
me ruokailulla ja ilta huipentui 
Madmen-yhtyeen rytmikkääseen 
ja yleisöä villinneeseen keikkaan. 
Väliin mahtui kaksi kausimak-
sun arvontaa, onnelliset voittajat 
olivat Vera Hyvärinen ja jälleen 
Jani Kirjonen, Raija Kulon kat-
saus 60-lukuun ja teemaan liit-
tynyt muotinäytös sekä parhaan 

asun palkitseminen. Kerrassaan 
upea päivä ja ilta!

Kauden päättäjäisiä vietet-
tiin lokakuun viimeisenä lauan-
taina klubilla kurpitsalyhtyjen 
loistaessa. Koskilahden Ahti ja 
Samoojan Jussi veistelivät ja ko-
versivat hienot lyhdyt jo perjan-
taina valmiiksi odottamaan seu-
raavan päivän juhlakansaa. Ilta 
alkoi Toni Laakson ja Sami Pe-
ren puheella ja kiitoksilla Lavo-
sen Jukalle, joka jättää meidät 
tehdäkseen ensi kesänä jotain 
ihan muuta kuin ruokaa meil-
le. Samalla he toivottivat uuden 
ravintoloitsijan tervetulleek-
si, joka on kaikille tuttu Mari-
ka Lavonen – menestystä! Saas 
katsoa poikkeaako mies Ruissa-
lossa katsomassa miten tytär pär-
jää. Vuorossa oli ansioituneiden 
seuralaisten palkitseminen. On-
nea palkituille! Nautimme pöy-
tiin tarjoillun mahtavan illallisen. 
Stagelle saapui maanmainio tai-
kuri ja mentalisti Pete Poskipar-
ta. Yleisö pidätti välillä henkeään 
Peten uskomattomissa suorituk-
sissa ja välillä nauru raikui klu-
bitalossa. Poskiparta oli huikean 
taitava –  ja mainio koomikko. 
Nautinnollisen ja hauskan esi-
tyksen jälkeen maistoimme Ma-
rikan loihtimia Halloween-kak-
kuja kera kahvin. Seuraavat esiin-
tyjät valtasivatkin jo lavan. Ihas-
tuttava duo Rami Rafael ja Ville 
Pere tanssittivat keskiyöhön soit-
taen nostalgia- ja suomipopsäve-
liä. Nyt olikin aika rientää yhteis-
bussiin ja suuntasimme jatkoille 
kaupungin sykkeeseen. Kausi on 
päättynyt.

Yhteenvetona kaudesta voi 
mainita, että hauskaa oli – gol-
fia kisattiin yksilönä ja joukku-
eissa sekä vietettiin mukavia yh-
teisiä hetkiä. 

Suurkiitokset kaikille ja erityisesti 
toimikunnalleni 

Raija, Ahti & Jussi! 

Marja Aalto-Setälä 
Klubimestari

Poskivalssia 
klubimestarin tapaan...

Marika Lavonen -
klubiravintoloitsija 2010 lähtien
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Kauden päättäjäiset     klubimestarin kuvaamana

Iloista juhlakansaa...

Perhe Matchplay - voittajat Marjo ja 
Harri Lehtinen

Vuoden nousija - Susanna Sarkki

Taikuri työssään

Nuorisokin viihtyi...
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Kauden päättäjäiset     klubimestarin kuvaamana

Iloisia ilmeitä myös keittiön puolella... Nova et vetus - uutta ja vanhaa Jälleen kerran - vuoden paras pelaaja 
Juuso Välilä

HTT voittaja Lauri Ahlqvist

Illan orkesteri Rami ja VilleAhti opettaa mestaria... 
muusikot ihmeissään
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Aura Golfin tuloskortti 60-70 lukujen vaihteesta. 6. väylällä on saanut lyödä ihan tosissaan...

Aura Golfin tuloskortti
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Tällä kaudella laitettiin jakoon yksi lahjakortti ja 
suorituksesta vastasi Aura Golfin Riku Rissanen klu-
bimestaruuskisojen avauskierroksella. Riku luon-
nehti suoritustaan vaatimattomasti:  "Hyvä avaus 
keskelle väylää ja matkaa lipulle 175 metriä. Lyhy-
en harkinnan jälkeen rauta-5 kouraan ja hyökkää-
mään. Osuma oli hyvä ja pallo tuli viheriöllä alas, 
osui lippuun ja pysähtyi 35 cm:n päähän reiästä. 
Varma putti alamäkeen ja eagle oli taputeltu." 

Riku on alkujaan Kajaanin poikia ja muutti 
80-luvun lopussa Turkuun hammaslääkäriopinto-
jen perässä. Opintojen lisäksi kovaluinen laitapak-
ki pelasi parikymmentä peliä jalkapallon SM-sarjas-
sa TPS:n riveissä ja esiintyi myös muutaman kerran 
nuorten maajoukkueessakin. Riku muistetaan li-
säksi 90-luvun alkupuolelta Aura Golfin toimistos-
ta, jolloin tämä hymyilevä herrasmies oli kaksi ke-
sää töissä silloisen toiminnanjohtajan Asko Ranta-
sen apulaisena.

Kotka on laskeutunut
Aura Golf sai tänä keväänä uuden yh-
teistyökumppanin aivan naapurista, kun 
Ruissalon Kylpylän kanssa allekirjoitet-
tiin monipuolinen yhteistoimintasopi-
mus. Tämän myötä kylpylä isännöi kent-
tämme 3. väylää ja kumppanuuteen liit-
tyen väylällä oli kauden kilpailuissamme 
voimassa erikoiskilpailu, jossa jokainen 
eaglen tekijä palkitaan Ruissalon Kylpy-
län majoituslahjakortilla.

Erikoiskilpailua ei ole juuri mainostettu, jo-
ten jos jollain on kesän kisoista eagle tehtynä, hä-
nen kannattaa ottaa yhteyttä Aura Golfin toimis-
toon. Erikoiskilpailu ei ole voimassa viikkokisoissa 
eikä ammattilaiskilpailuissa.

Onnittelut Rikulle hienosta suorituksesta!

Teksti ja kuva: Sami Pere

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka muistitte minua 
täyttäessäni pyöreitä vuosia.
Hyvää Joulun aikaa ja alkavaa vuotta 2010!

Soile toimistosta

"Ystävyys on kantava voima"
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Cindyn Salongin
perinteinen,
herkullinen

Joulupöytä on
jälleen katettuna
päivittäin 7.-22.12.

Cindyn Salongin
perinteinen,
herkullinen

Joulupöytä on
jälleen katettuna
päivittäin 7.-22.12.

www.cindy.fi

Avoinna:
ma-pe 11-23 la 12-23 su 13-21
 puh 250 2300 , Aurajoki

Tervetuloa herkuttelemaan Aurajoen
Aitiopaikalle

HOLE IN ONE 2009

Paljon onnea!

Tämän onnistuivat tekemään 
seuraavat jäsenemme:

26.6. Raimo Pitkänen väylä 1   driver
3.7. Leo Karvonen  väylä 5   driver
21.7. Heikki Kasula  väylä 15  rauta 7
23.7. Heikki Koskilahti väylä 7    puu 3
3.8. Jorma Laxåback väylä 12  rauta 7
11.8. Pirkko Vauhkonen väylä 12  puu 7
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Älä chippaa draiverilla.

Ole huoletta. Me autamme.

Lue lisää if.fi  tai soita 010 19 15 00

if yritysvakuutukset

Hyvään lyöntiin tulee valita oikea maila. Ifi ltä saat käyt-
töösi parhaat asiantuntijat sekä laajan kokemuksemme 
eri toimialojen riskeistä. Siksi osaamme valita juuri oikeat 
vakuutusratkaisut sinulle ja yrityksellesi.

Varaa aika Yrityksen Oikea Turva -kartoitukseen numer-
osta 010 19 15 00 tai osoitteesta if.fi 

 /credits

Muuta 
matkustus-
menosi 
tuloksi.
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Aura Golfin mestareita 2009!

Miesten klubimestari Ahti Koskilahti

Poikien mestari 
Mikael Helminen

Naisten klubimestari Milla Hallanoro

Tyttöjen paras
Susanna Sarkki

Vuoden 2009 klubimestaruuskisojen palkitut. Onnea kaikille!



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Viheriö-lehti toivottaa lukijoilleen
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

tullaan pitämään keskiviikkona 17.2.2010 klo 18.00 
Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.

Varaa aika almanakkaasi:

Aura Golf ry:n 
varsinainen vuosikokous

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

• puheenjohtaja
• kapteeni
• kilpailu- ja tasoitusasioista vastaava
• kiinteistö- ja rakennusasioista vastaava

Virallinen kutsu julkaistaan entiseen tapaan TS:ssa, ÅU:ssä 
sekä AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa. 




