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PÄÄKIRJOITUS

Golfkausi 2016 Ruissalossa saatiin taputeltua 
valmiiksi lokakuun lopussa ja kentän syystöiden 
kanssa meinasi tulla jopa hieman kiire, kun talvi 
saapui eteläiseenkin Suomeen kertaheitolla. Tätä 
kirjoittaessani kentällä näkyy kuitenkin valkoisen 
asemesta pelkkää vihreää sekä pari herrasmiestä 
rangella aloittelemassa uutta golfkautta. Ei tarvitse 
olla mitenkään erityisen pätevöitynyt ennustaja 
asettaessaan arvion, jonka mukaan jossain päin 
Suomen pelataan kohta viihtyisää marrasgolfia. 
Meille lumien sulaminen antoi mahdollisuu-
den viimeistellä kenttä sellaiseen kuntoon, että 
edellytykset hyvään kevätkuntoon ovat parhaat 
mahdolliset.

Päättynyt golfkausi Ruissalossa poikkesi aikaisem-
mista kausista monella tavalla ja ainakin omasta 
mielestäni positiivisesti edukseen. Keväällä vuo-
sikokouksessa päätetty liittymismaksun alenta-
minen sekä mahdollisuus jakaa maksu kahdelle 
peräkkäiselle vuodelle olivat harvinaisen oikeita 
päätöksiä. Uusia jäseniä liittyi seuraan yli 70 
henkilöä, näistä aikuisia oli enemmän kuin puo-
let. Uudet jäsenet ovat pääsääntöisesti aktiivisia 
harrastajia ja tämän lisäksi usein myös innokkaita 
osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin. 
Tässä lehdessä on yhteenveto syksyllä tehdystä 
jäsenkyselystä, mutta en voi olla poimimatta 
tässä yhteydessä sosiaalista ympäristöä, joka oli 
jäsenkyselyn mukaan eniten kehittynyt osa-alue 
yhteisömme toiminnassa. Tällä tarkoitetaan laajas-
ti ottaen jäsenten viihtyvyyttä golfyhteisössä ja se 
ei ainakaan takavuosina kuulunut yhteisömme 
vahvuuksien terävimpään kärkeen. En tiedä 
kuinka paljon yhtymäkohtia näillä kahdella on 
keskenään, mutta oli ainakin suuri ilo huomata 
kuinka suosittuja yhteisölliset sekä vähemmän 
kilpailuhenkiset tapahtumat olivat seurassamme 

tällä kaudella. Hyvä ilmapiiri vaikuttaa kaikkeen 
tekemiseen positiivisesti ja tästä kertoo myös 
erinomaiset arviot jäsentyytyväisyyttä mitattaessa. 

Ensiarvoisen tärkeää on myös muistaa, että 
varsinkin naapurikenttiin verrattuna peliaikojen 
saatavuus Aura Golfissa on vähintään kohtuulli-
sella tasolla. Ruissalossa pelattiin tänä vuonna 
käytännössä sama määrä kierroksia kuin vuotta 
aikaisemmin, vaikka jäsenmäärä kasvoi hieman 
ja kenttä oli vuosi sitten elokuussa viikon sul-
jettuna Challenge Tourin kilpailun vuoksi. Tänä 
vuonna suurkilpailuja ei Ruissalossa pelattu ja 
sama tilanne tulee olemaan myös kaudella 2017.

Golftoimialalla muutokset jatkuvat ja välillä tun-
tuukin siltä, että muutos itsessään on tärkeämpi 
kuin suunta. Tämän olen sanonut monesti en-
nenkin, mutta uskon edelleen, että omiin vahvuuk-
siin luottamalla ja niitä aktiivisesti kehittäen on 
mahdollista menestyä. Muutos ei ole itseisarvo, 
vaikka joskus toki siihenkin tulee olla valmis. 
Meidän tulee jatkossakin huolehtia siitä, että Aura 
Golfiin on mukava tulla ja täällä vietetty vapaa- 
aika on jokaisen siihen sijoitetun euron arvoista. 

Suuret kiitokset tästä golfkaudesta kaikille Aura 
Golfin jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä 
erityisesti niille, jotka ovat olleet vapaaehtoisesti 
tekemässä työtä seuramme hyvinvoinnin eteen.  
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, viettäkää mukava 
talvi ja nähdään Ruissalossa jälleen keväällä 2017!
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Teksti SAMI PERE   Kuvat KAI KILAPPA

Aura Golf on vuosien mittaan saanut nauttia 
pelaajiensa upeasta kilpailumenestyksessä 
niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin 
viheriöillä, vaikka myös laihoja vuosia on 
mahtunut menestysjaksojen väliin. Seu-
ran miespelaajat sekä poikajuniorit hal-
litsivat Kalle Samoojan ja Joonas Gran-
bergin johdolla suvereenisti kotimaisia 
amatöörikilpailuja lähes koko 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen ajan. 2010-
luvulle tultaessa menestys kuitenkin hiipui 
ja syitä tähän on varmasti monia. Valmen-
nuksen suunta ja tekeminen oli ehkä hieman 
kateissa eikä pelaajien omatoiminen harjoit-
telukaan ollut riittävää sen enempää laadun 
kuin varsinkaan määrän osalta.

Suunta oli saatava kääntymään, oli pakko 
kääriä hihat ylös ja ryhtyä töihin. Valmen-
nuksen rooleja on tarkennettu, oppia on 
haettu koulutuksista sekä myös alan 
ykkösosaajilta, panostuksia on kohden-
nettu uudestaan ja erityisesti ohjatussa 
valmennuksessa olevien lasten ja nuorten 
määrää on jatkuvasti pyritty kasvattamaan. 
Parhaatkaan valmentajat eivät pysty ta-
komaan pienestä massasta terästä, vaan 

ryhmien tulee olla riittävän suuria lahjak-
kuuksien löytämiseksi. TS-Golfkoulu on 
Aura Golfin junioritoiminnan kruunuja-
lokivi ja sen käyneistä lapsista on vuo-
sittain pyritty kokoamaan yksi uusi har-
joitusryhmä säännölliseen harjoitteluun. 
Aura Golfiin on myös parempien olosuh-
teiden perässä omatoimisesti hakeutu-
nut muutama nuori lahjakkuus, joiden
menestyksestä seura on päässyt nautti-
maan ja he ovat kasvaneet kiinteäksi osaksi 
Aura Golfin joukkuetta.

Aura Golfin uuden menestyskauden voi hy-
vällä syyllä katsoa alkaneen kahden vuoden 
takaisesta juniorien joukkue SM-kisoista, 
josta nuorella joukkueella oli tuliaisina 
hopeamitalit. Samana vuonna alkoi näkyä jo 
orastavaa menestystä yksilökisoissa. Viime 
vuonna 2015 klubilla nautittiin mitalikahveja 
ja menestystä yksilökisoissa alkoi tulla jo 
laajalla rintamalla. Tänä vuonna menestys 
olikin jo huikaisevaa, kaiken värisiä mitaleita 
saavutettiin erityisesti junioreissa, mutta 
myös aikuisten kilpailuissa.

>>>

NUORET TÄHDET

Uuden 
menestyskauden 
pääarkkitehteinä 
ovat toimineet 
Daniella Barrett, 
Iida Rissanen,
Elina Saksa
ja Otto Grönroos, 
jotka kaikki ovat 
SM-mitalisteja 
kaudelta 2016 
sekä joukkue- 
että yksilökisoissa.
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DANIELLA BARRETT
”Dannu” on alun perin Harjattulan kasvat-
teja, jonka golfin harrastaminen alkoi mel-
koisen nuorena, vanhempien innostamana 
niin kuin asiaan usein kuuluu. Greencard oli 
taskussa 9-vuotiaana, mutta ensimmäiset 
kosketukset lajiin oli saatu jo paljon aikai-
semmin.  Aura Golfiin Daniella hakeutui 
keväällä 2013 ja sen jälkeen hän on ollut 
kiinteä osa AG:n porukkaa.

”Omat vahvuuteni golfissa ovat tasai-
suus, varmuus, pitkälyöntisyys ja henkinen 
rauhallisuus. Lähipeliä ei voi varmaankaan 
koskaan harjoitella liikaa ja ratkaisevien put-
tien upottaminen on aina yhtä haastavaa. 
Mielestäni tärkeimpiä menestyvän kilpape-
laajan ominaisuuksia ovat pitkäjänteisyys, 
palava halu ja motivaatio kehittymiseen, 
kilpailuhenkisyys, omien tunteiden hallinta 
sekä kyky ottaa hallittuja riskejä” arvioi Da-
niella omia vahvuuksiaan, kehityskohteitaan 
sekä menestystekijöitä golfuralla.

Tavoitteet nuorella lahjakkuudella on 
kirkkaana mielessä, ”Talvikaudella haetaan 
varmuutta ja itseluottamusta. Harjoitellaan 
oikeita asioita ja pidetään hyvää huolta 
fyysisestä kunnosta. Nämä eväät antavat 
hyvät lähtökohdat lähtiessä hakemaan 
menestystä kaudella 2017. Tärkeimmät me-
netystavoitteet ovat Finnish Tour –rankingin 
ykkössija, menestyminen kansainvälisissä 
kilpailuissa ja nuorten EM-kilpailuissa sekä 
sijoituksen parantaminen World Amateur 
Golf Rankingissa. Pitkän tähtäimen suun-
nitelmat täsmentyvät vielä lähivuosina, 
mutta lukion suorittaminen, yliopistogolf 
Pohjois-Amerikassa ja ammattilaisuus tun-
tuu tällä hetkellä oikealta reitiltä elämässä. 
Menestymiseen ammattilaisena liittyy 
tietysti paljon asioita ja tavoitteita, mutta 
oikean tyyppinen fyysinen ja henkinen kun-
to, motivaatio ja hyvä elämänlaatu auttavat 
kaikissa tavoitteissa eteenpäin.”

”Suosikkipelaajani ja ehkä jonkunlainen 
esikuvani on ehdottomasti Jason Day. 
Hän on ollut valmis tekemään paljon työtä 
unelmiensa eteen ja hän uskoo oman teke-
misensä vievän itsensä huipulle. Hän oli 
jo nuoremmalla iällä valmis antamaan 
kaikkensa lajiin ja uskoi, että jos treenaa 
enemmän kuin muut niin myös saavuttaa 
enemmän kuin muut. Hänen lähtökohtansa 
eivät ole olleet parhaimmat, mutta kovalla 
työllä ja periksi antamattomuudella hän on 
saavuttanut maailman huiput.” 

Parhaat saavutukset ovat toivottavasti 
vielä edessäpäin, mutta tärkeimmiksi saa-
vutuksikseen Daniella nostaa 18-vuotiaiden 

SM-kullan sekä naisten joukkue SM-kul-
lan Aura Golfin riveissä. Myös maajouk-
kue-edustukset nuorten EM- ja MM-kisoissa 
ovat olleet tärkeitä kokemuksia, mutta mie-
leenpainuvin kokemus golfuralla tähän asti 
on ehdot-tomasti ollut pelaaminen naisten 
MM-kisoissa Meksikossa aikaisemmin tänä 
vuonna.  

ELINA SAKSA
Daniellaa vuoden nuoremman Elinan gol-
furan alku on noudattanut samoja askel-
merkkejä kuin Dannullakin. Harrastus alkoi 
9-vuotiaana Harjattulassa perheen mukana 
ja muutama vuosi tämän jälkeen Elina siirtyi 
Ruissaloon.

Elinan menestys nuoresta iästä huoli-
matta on vertaansa vailla. Harva 16-vuotias 
pelaaja pystyy jättämään tärkeimpien saa-
vutusten listalta useamman SM-kullan ja 
pinon muun värisiä mitaleita. Uran suurin 
saavutus toistaiseksi on nuorten epäviral-
lisen EM-kilpailun European Young Mas-
ters -kilpailun voitto tältä kaudelta. Voitto 
Sveitsissä irtosi tavalla, joka on varmasti 
kappale suomalaista golfhistoriaa. Elina 
lähti ratkaisevalle kierrokselle 9 lyöntiä 
kärkipaikkaa pitä-neen takaa, pelasi kier-
roksensa viisi alle parin ja vei mestaruuden 
yhden lyönnin erolla. Aiheestakin Elina pitää 
kilpailun viimeistä kierrosta ja erityisesti 
5-metristä voittoputtiaan uransa tähän asti 
hienoimpana kokemuksena. Myös pelaa-
minen ja pärjääminen Euroopan edustajana 
syksyllä Asian Pacific Junior Championshi-
pissa Taiwanissa on yksi nuoren pelaajan 
tähtihetkiä.

Rory McIlroy on Elinan tärkein esikuva 
golfissa, ”Rory on alusta asti ollut minun 
lempipelaajani, koska hän on kaikin puolin 
inspiroiva pelaaja niin kärkikamppailuissa 
kuin vaikeinakin hetkinä kentällä. Toivotta-
vasti meissä on jotain samaa, ainakin itse 
pidän paineen alla pelaamisesta sekä koen 
saavani juuri isoissa ja tärkeissä kisois-
sa itsestäni eniten irti. Tähän koen myös 
menestyvän kilpapelaajan tärkeimpien 
ominaisuuksien kiteytyvän. Luonteen lujuus, 
periksi antamattomuus ja pitkäjänteisyys 
ovat oman menestysfilosofiani ytimessä.”

”Tällä hetkellä tarkoitus on harjoitel-
la talvella mahdollisimman kovaa ja laa-
dukkaasti sekä hoitaa myös koulunkäynti 
ensiluokkaisesti. Kansainväliset kisat ja 
menestys niissä ovat tärkeimmät tavoitteet 
lähitulevaisuudessa, koulunkäyntiä vielä-
kään unohtamatta. Lukion jälkeen näen 
itseni ilman muuta opiskelemassa hyvässä 

yliopistossa jenkeissä ja tavoittelemassa 
samalla maailman kärkeä naisten golfissa.”

IIDA RISSANEN
- Iidan omasta kynästä -

Golfinnostukseni alkoi, kun 6-vuotias 
pikku-Iida osoitti urheilukaupassa Wilson 
Staffin mailasettiä ja sanoi ”isi mä haluun 
tollasen synttärilahjaks”. Hurahdin golfiin 
kunnolla kuitenkin vasta 9-vuotiaana, kun 
olin tarpeeksi vanha osallistumaan TS-Golf-
kouluun. Saatuani greencardin samaisena 
vuonna paloni lajia kohtaan alkoi kasvaa 
ja viimeiset 8 vuotta golfilla on ollut iso 
merkitys elämässäni. Olen harrastanut 
aina paljon kaikenlaista urheilua uinnis-
ta yleisurheiluun ja tenniksestä tanssiin, 
mutta golf alkoi kuitenkin tuntua eniten 
omalta jutulta. 

Olen ollut aina valmis tekemään kovasti 
töitä haluamani eteen. Kehitykseni golfissa 
on ollut tähän asti nousujohteista, muttei 
suinkaan aina mitään ruusuilla tanssimista. 
Golf on kasvattanut minua paljon varsinkin 
henkisesti ja olen myös saanut lajilta todella 
paljon. Koen, että vahvuuteni golfissa ja 
miksei myös yhtä lailla muutenkin elämässä 
on periksi antamattomuus. Luovuttaminen 
puuttuu minun sanakirjastani. Minussa 
asuu pieni perfektionisti enkä lopeta, ennen 
kuin olen valmis. Valmis on toisaalta hieman 
väärä termi kuvaamaan kehitystäni golf-
farina, koska valmista minusta ei koskaan 
tule vaan voin aina vain pyrkiä olemaan 
parempi kuin eilen. Pidän vahvuutenani 
myös sitä, että saan itsestäni kaiken irti 
tiukoissakin paikoissa ja annan kaikkeni 
jokaiseen suoritukseen. 

Oikeastaan vasta tällä kaudella kär-
sivällisyys ja kova työ vihdoin palkittiin 
ja henkilökohtaisesti minulle oli äärim-
mäisen tärkeää nähdä, että olen menos-
sa oikeaan suuntaan. Päättynyt kausi toi 
mukanaan jopa enemmän kuin osasin 
odottaa. Jos minulta olisi huhtikuun lopulla 
kysytty uskotko, että voitat ensimmäisiä 
isompia kisoja, nappaat kolme SM-mitalia 
tai pääset edustamaan Suomea tyttöjen 
joukkue EM-kisoihin, olisin varmaankin 
naurahtanut ja kehottanut painamaan 
hieman jarrua. Voittoja ja onnistumisia 
tulee ja menee, mutta nyt on taas aika 
keskittyä siihen hyvään perus tekemiseen, 
jonka ansiosta saavutin tälläkin kaudel-
la niin paljon. Olen lähdössä koko ensi 
vuodeksi Uuteen-Seelantiin vaihto-oppi-
laaksi pelaamaan ja treenaamaan, mutta 

pitkään molemmat ovet avoinna niin 
golfammattilaisuuden kuin lääketieteen 
opintojenkin suhteen. Collegegolf on myös 
yksi iso unelma, mutta vielä toistaiseksi en 
halua murehtia tulevaisuudestani liikaa 
vaan haluan elää hetkessä ja vain nauttia 
siitä, että saan tehdä sitä mistä kaikista 
eniten tykkään eli pelata golfia. 

Esikuvia golfin parista löytyy monia, 
ensimmäisenä mieleen tulevat  Jordan 
Spieth ja Brooke Henderson. Brooke on 
vasta 19-vuotias, mutta on ehtinyt saavuttaa 
nuoresta iästään huolimatta urallaan häm-
mästyttävän paljon. Molemmat pelaajat mo-
tivoivat minuakin jaksamaan ja yrittämään 
parhaani joka päivä. Kaikki esikuvani eivät 
ole välttämättä majorvoittajia, vaan yhtenä 
ja jopa tärkeimpänä kaikista haluaisin nos-
taa esille valmentaja Sakari Ahon. Hänen 
tukensa on ollut korvaamatonta. Ilman 
Sakkea en olisi välttämättä jaksanut puskea 
eteenpäin sellaisina hetkinä, kun mikään 
ei tunnu onnistuvan. Samalla haluaisin 
kiittää myös kaikkia teitä muita ja kaikkea 
sitä tukea, mitä olen teiltä auragolfilaisilta 
saanut. On ollut mahtavaa palata kisoista 
kotiin ja saada aina lämmin vastaanotto ja 
tsemppipeukut seuraaviin kisoihin.

Mieleenpainuvin golfmuistoni on ensim-
mäinen ja toistaiseksi ainoa eagleni Espan-
jan treenileirillä, josta muistona minulla on 
onnea tuova vesimelonimerkkausnastani. 
Sen on pakko olla aina kisoissa mukana! 
Vaikken ole muuten taikauskoinen olen 
pari kertaa mennyt melkoiseen paniikkiin 
ennen kisakierrosta, kun melonia ei ole 
löytynytkään mistään. 

OTTO GRÖNROOS
Menestys naisten ja tyttöjen kisoissa on 
ansaitusti varastanut päähuomion kauden 
kilpailuissa ja pojat ovat tämän vuoksi 
jääneet hieman vähemmälle huomiolle, 
vaikka tulosta on ruvennut syntymään 
myös poikien sarjoissa. Aura Golfin tämän 
hetken ykköspelaaja pojissa on Otto Grön-
roos (+0,9).

Otto tutustui golfiin ensimmäisen ker-
ran jo 6-vuotiaana, kun isä-Jokke laittoi 
pojan Sakken tunnille opettelemaan lajin 
alkeita ja kipinä iski nuoreen mieheen 
välittömästi. Seuraava kesä menikin rangel-
la ja harjoitusalueilla, green card oli syksyllä 
taskussa, ikää mittarissa oli silloin 7 vuotta.

Sakke onkin ollut yksi esikuvista golfis-
sa, sillä nuorempana Otto pyrki ottamaan 
hänestä mallia ihan kaikessa. Hieman 

vanhempana esikuvaksi on noussut Jordan 
Spieth, jonka itsevarmuus ja asenne kovissa 
paikoissa ovat Oton mielestä maailman 
parhaita.

”Omat vahvuuteni golfissa ovat ehdot-
tomasti rautapelaaminen ja puttaaminen. 
Avauslyönteihin pitäisi saada lisää var-
muutta, jonka jälkeen hyvä rautapelaa-
minen korostuisi entisestään. Alle 100 
metrin lähestymislyönnit pitäisi naulata 
tarkemmin ja spinnikontrolli tulisi saada 
paremmaksi. Tekninen osaaminen tulee 
tietysti olla hallussa, mutta menestys syntyy 
henkisestä vahvuudesta ja kyvystä käsitellä 
epäonnistumisia. Tasaisuus ja varmuus 
antavat uskoa omiin mahdollisuuksiin.”, 
ruotii Otto omaa peliään.

Lähitulevaisuuden suunnitelmat ovat 
Otollakin selvillä, ”Hyvä talvikausi ja liikera-
dat kuntoon ensi kautta varten. Tavoitteena 
on vakiinnuttaa paikka Finnish Tourilla 
ja pelata hyviä kilpailuja sekä menestyä 
erityisesti SM-lyöntipeleissä. Kentän ulko-
puolella ovat edessä ylioppilaskirjoitukset 
ja sen jälkeen hakeminen Turun Kauppa-
korkeakouluun. Opiskelupaikka olisi hyvä 
saada varmis-tettua mahdollisimman pian, 
jotta pääsisi rauhassa katsomaan mihin 
omat rahkeet golfissa riittävät.”

”Tämän vuoden SM-reikäpeleistä saavu-
tettu hopeamitali täytyy nostaa ykköseksi 
puhuttaessa kisamenestyksestä. Lyönti ei 
ollut ihan parhaassa kunnossa, mutta sain 
silti taistelua todella hyvän kilpailun. Myös 
ensimmäinen voitto FJT:lla maistui makeal-
ta, pystyin pitämään kärkipaikan hallussani 
koko kilpailun ajan. Ehkä mieleenpainuvin 
golfkokemus on kuitenkin vuoden 2014 
SM-joukkue hopea. Muistan elävästi kun 
voitimme HGK:n välierissä, fiilis oli aivan us-
komaton. Se oli kuitenkin minun ja monen 
muunkin ensimmäinen SM-mitali ja siitä sai 
olla todella ylpeä. Sellaista joukkuehenkeä 
en muista ennen kokeneeni!” 

NAISTEN JOUKKUE SM-KULTA

”Naisten joukkue SM-kisoihin lähdettiin 
melko lyhyellä varoitusajalla, sillä 
pohdimme viimeiseen iltaan asti, millä 
pääsisimme Tahkolle saakka. Onneksi 
ihanat äitimme pääsivät lähtemään 
mukaan tuki- ja huoltojoukoiksi. Pit-
kästä aikaa AG pystyi lähettämään SM-
kisoihin naisten joukkueen, tosin hyvin 
nuoren sellaisen. Meillä ei ollut hirveästi 
mitään odotuksia, sillä kukaan meistä ei 
ollut aikaisemmin pelannut naisten SM-
kisoja, mutta toki tiesimme että meillä 
oli hyvä ryhmä kasassa ja keskittymällä 
omaan tekemiseen voisimme saavuttaa 
jopa sen kirkkaimman. Kisaan lähdettiin 
kuitenkin nöyrinä ilman minkäänlaisia 
paineita, mikä edesauttoi rentoon 
pelaamiseen. Ensimmäisen päivän 
pelien jälkeiset hauskat chippikisat 
mökkimme takapihalla lujittivat jouk-
kuehenkeä ja hyvää fiilistä. Jokainen 
meistä pelasi vahvaa golfia ja annoim-
me kaikkemme joukkueen puolesta. 
Saimme energiaa toisiltamme kentällä, 
koska olimme kaikki positiivisia ja pe-
lasimme hymyissä suin.
Kisan edetessä nälkä kultamitalista vain 
kasvoi kasvamistaan. Viimeisen päivän 
lyöntipeliosuus vedettiin joukkueena 
tulokseen neljä alle ja kokonaistulos -8. 
Kahdeksan alle parin riitti voittamaan 
muut joukkueet, joilta löytyi maamme 
parhaita naisammattilaisia kuten Noora 
Tamminen, Ursula Wikström ja Elina 
Nummenpää. Voiton salaisuutena oli 
omaan peliin ja yksittäisiin lyönteihin 
keskittyminen ja viikon aikana entistä 
vahvemmaksi tullut yhteishenki.”

Iida Rissanen AG #2086
Daniella Barrett AG#2441
Elina Saksa AG #2468



SM-kulta joukkuekilpailu naiset.
SM-pronssi lyöntipeli T18.
SM-hopea joukkuekilpailu nuoret.
1. sija Finnair Junior Tour 1.
1. sija FJT3.
3..sija FJT International.

IIDA RISSANEN

1. sija European Young Masters (T16 
epävirallinen Euroopan mestaruus).
SM-kulta reikäpeli T16.
SM-kulta joukkuekilpailu naiset.
SM-hopea lyöntipeli T16.
SM-hopea joukkuekilpailu nuoret.
2. sija FJT InternationalT10 APGC 
Junior Championship Euroopan 
joukkue, Taiwan.
1. sija Nashville Junior Shootout, USA.
1. sija Sneds Tour Elite Series, USA.
2. sija FJT Finaali.

ELINA SAKSA

SM-hopea reikäpeli P18. 
SM-hopea joukkuekilpailu nuoret.

OTTO GRÖNROOS

SM-kulta lyöntipeli T18.
SM-kulta joukkuekilpailu naiset.
SM-hopea reikäpeli T18.
SM-hopea joukkuekilpailu nuoret.
Naisten SM 4.sija.
1.sija Finnish Tour 1. 
1.sija FJT2.
1.sija FJT International.
2.sija Finnair Junior Tour 1.

DANIELLA BARRETT
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30.7. GANT AMATEUR OPEN
-5,4 SCR, BACKTEE
1. Välilä Juuso  AG   70 
2. Savolainen TommI AG   72 
3. Roima Aleksi   AG   72 
5,5,-15,5 HCP/LP
1. Kiviniemi Max   AG   64
2. Suomalainen Kalevi  AG   66
3. Sipilä Sauli   AG   66
15,6-36,0 HCP/PB
1. Salkimo Pekka   AGN 46
2. Ekman Simon   AG   44
3. Närvä Anu   AG    42

20.8. SUURI KLUBIKILPAILU
TEXAS SCRAMBLE HCP/LP
1. Heikkilä Anu VGC  
 Koivikko Heli   AG
 Paulin Jan-Mikael  AG 
 Penttilä Satu AG
 57
2.  Granberg Reima AG 
 Leinonen Matti AG
 Mäkineste Jari AG
 Prusi Kirsti AG
 59
3.  Karlsson Rainer AG
 Kuikka Kari AG
 Lieskivi Simo AG
 Peltonen Pasi AG
 59

4.9. FELIX KETCHCUP
HCP/PB 
1. Välilä Juuso AG         38
2. Nermes Kari AG         38
3. Liitola Markku AG         38

11.9. PERHEMALJA
GREENSOME HCP/LP
1.  Sinkkonen Arto AG
     Sinkkonen Sami AG
     66
2.  Sjöholm Micaela AG
 Vilander Jukka AG
     67
3.  Korhonen Elias AG
 Korhonen Joonas AG
     68

7.5. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
   Reikää Reiästa   
1. Wickström Svante 19     -2 m   
2. Luomala Viljami    19     -3.04 m   
3. Nermes Kimmo    19    -3.61 m

15.5. AUDI OPEN
0-12,4 HCP/LP
1. Pere Sami  AG    71
2. Välilä Juuso AG    72
3. Karlsson Stenka AG    74
12,5-30,4 HCP/PB
1. Kalkari Niko  AG    40
2. Kalkari Petri  AG    34
3. Häkli Markus  AG    33 

11.6. SPECSAVERS OPEN 
0-12,4 HCP/LP
1. Nermes Kari       AG        71 
2. Kuisma Kari       AG        72 
3. Leinonen Matti       AG        73 
12,5-36 HCP/PB
1. Honkala Tuomas    ArGC     38
2. Ekman Lukas     AG         38
3. Lummejoki Janne  ReG       36

26.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
0-12,4 HCP/LP
1. Vainio Teemu    AG          69 
2. Nermes Kari    AG          70 
3. Kemppinen Pasi   WGCC     71
12,5-30,4 HCP/PB
1. Ekman Lukas    AG          39
2. Mäkelä Maija    AG          37
3. Mäki Ville    AG          37

1.7. HARTWALL SUNDAY GAME
hcp/pb
1. Haataja Timo  AG   41 
2. Ekman Lukas  AG   40 
3. Kalkari Niko  AG   40 

3.7. KM-NELINPELI
1. Koskilahti Ahti / Sirkiä Ville  137
2. Sarkki Susanna / Sarkki Sami  146
3. Laukkanen Kalle / Rosenberg Peter  150 

16.7. MAMSELLI
HCP/PB
1. Rantio Päivi       SaG     40 
2. Koskinen Merja       SaG     39 
3. Halonen Annukka   NRG    38 

6.-7.8. AG KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
MIEHET
1. Sarkki Sami     75 73 67 215
2. Sirkiä Ville    69 76 70 215
3. Grönroos Otto     68 74 73 215
M55
1. Granberg Reima    74 81 155
2. Leinonen Matti    79 79 158
3. Koivunen Jarmo    78 84 162
M65
1. Andelmin Teuvo  80 82 162
2. Hallanoro Heikki 83 79 162
3. Eskola Aarno   82 84 166
M75
1. Kirjonen Veikko    81 92 173
2. Lindström Kaj    92 95 187
3. Sanaksenaho Rikhard  98 90 188

KI
LP

AI
LU

JE
N 

PA
RH

AA
T 

20
16

POJAT
1. Grönfors Santeri   87 75 162
2. Salmi Rasmus    86 85 171
3. Mäkinen Juho    100 87 187
NAISET
1. Barrett Daniella   75 73 148
2. Hallanoro Milla   74 74 148
3. Rissanen Iida  75 76 151
SENIORINAISET
1. Honka Päivi  83 83 166
2. Sjöholm Micaela 92 81 173
3. Manninen Minna 87 89 176

Slope Lyöntiä   
11    82   
36    107   
  6   77

1.10. KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU
BEST BALL PB / KAKSI PARASTA TULOSTA
1.  Kanervo Kari
 Koivunen Mika
 Penttilä Satu
 Pere Sami  
 91
2.  Leinonen Jarmo
 Nuotila Aila
 Ylikylä Lauri
 Österman Minna 
 88
3. Peltonen Pasi
 Pullinen Mari
 Sjöholm Micaela
 Vilander Jukka 
 85

17.9. MANSELLI
HCP/PB
1. Toivanen Joonas  AG       42 
2. Peltonen Pasi  AG       41 
3. Mäki Tapani  HGCC  39

1 2 3
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valossa tulos näkyy verrattaessa muiden 
Pelaaja Ensin -kenttien keskiarvoon, joka 
on tänä vuonna 47 pistettä.  Myönteisiä 
lähettiläitä kyselyyn vastanneista omista 
jäsenistä oli 70 % (63 %), passiivisia 23 % 
(26 %) ja kielteisiä 7 % (10 %). Suluissa on 
vastaavat tulokset vuodelta 2014.

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

Kahdeksan palvelualueen kokonaisar-
vio muodostui niihin kuuluvien palve-
lutekijöiden arvioista.

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

AURA GOLF
Kenttä 83 (+1, BM 79) 
Sosiaalinen ympäristö 83 (+5, BM 81) 
Ravintola 72 (-12, BM 78) 
Klubitalo 90 (-1, BM 78) 
Harjoitusalueet 81 (+6, BM 79) 
Proshop 84 (+2, BM 77) 
Johto ja tiedotus 85 (ei muutosta, BM 81)  
Hinnat ja tuotteet 83 (ei muutosta, 
BM 77)

VASTAUSMÄÄRÄT 
Jäsenkyselyyn kutsun sai 521 Aura Golfin 
jäsentä ja vastauksia saatiin yhteensä 
166, jolloin vastausprosentti oli 32 %. Tätä 
voidaan pitää varsin kohtuullisena, vaikka 
toki enemmänkin vastauksia pystytään 
käsittelemään. Vieraspelaajista kutsun sai 
247 henkilöä, vastauksia tuli yhteensä 72 
ja vastausprosentti oli 29 %, joka vastaa 
kansallista keskiarvoa.  

Jäsenkyselyn osalta Pelaaja Ensin 
-selvitys tehdään normaalisti kolme kertaa 
vuodessa (touko-, heinä- ja syyskuussa) ja 
kuhunkin kyselyyn kutsutaan kolmannes 
jäsenistä. Aura Golf oli nyt mukana siis 
kokeilujaksolla, joka toteutettiin vain 
syyskuun osalta ja siksi kaikki jäsenet eivät 
saaneet kutsua kyselyyn. 

LÄHETTILÄSPISTEMÄÄRÄ
Kyselyn keskeisimpänä tunnuslukuna 
toimii lähettiläspistemäärä, joka perustuu 
seuraavaan kysymykseen annettuun 
vastaukseen: ”Kuinka todennäköistä on, että 
suosittelisit Aura Golfia ystäville, perheelle, 
tai työkavereille?”

Vastauksiin perustuen pelaajat jaetaan 
kolmeen lähettilästyyppiin: 

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

Lähettiläspistemäärä lasketaan vähen-
tämällä kielteiset lähettiläät myönteisistä 
lähettiläistä. 

Aura Golfin lähettiläspistemäärä oli 63, 
jota voidaan pitää erinomaisena tuloksena. 
Muutos kahden vuoden takaiseen kyselyyn 
oli +9 % -yksikköä ja erityisen hyvässä 

YHTEENVETO
Saatujen arvioiden mukaan voidaan 
perustellusti todeta, että Aura Golf ry 
on jäsentensä mielestä hyvin hoidettu 
golfyhteisö. Aura Golfin saama lähettiläspis-
temäärä 63 % ylitti selkeästi kansallisen 
keskiarvon (47 %) ja kehitystä kahden vuo-
den takaiseen kyselyyn tuli jo aikaisem-
minkin mainittu 9 % -yksikköä. Kahden 
vuoden takaisen kyselyn palvelutuottajan 
yhteenvedossa suositeltiin kiinnittämään 
huomiota peliaikojen saatavuuteen sekä 
kilpailujen määrään. Myös harjoitusalueita 
ja sosiaalista ympäristöä parantamalla oli 
mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti asia-
kasuskollisuuteen. On varsin palkitsevaa 
huomata, että kaikkien näiden arvioiden 
osalta kehitys on ollut positiivista. Oikeita 
asioita on vastausten perusteella onnistuttu 
tekemään. Silti nämä eniten kehittyneet 
palvelutekijät ovat edelleen niitä, joissa 
riittää tehtävää jatkossakin. Selkeästi hei-
koimmat arviot sai ravintolatoiminta, niin 
palvelun kuin tarjonnankin osalta. Avoimis-
sa vastauksissa korostui ravintolatoiminnan 
osalta taukokioskin toiminnan vaatimaton 
taso. Mielenkiintoista tässä osa-alueessa 
oli todella suuri poikkeama jäsenten ja 
vieraspelaajien näkemysten välillä, sillä 
pääosa vierailijoista arvioi ravintolatoimin-
nan kansallista keskiarvoa paremmaksi eikä 
muutosta aikaisempaan toimijaan lukujen 
valossa ollut lainkaan. Kaikki kyselyn kautta 
saatu palaute on apuna toiminnan kehittä-
misessä ja erityisen tärkeää se on niiden 
osa-alueiden kohdalla, jotka kaipaavat 
välittömiä toimenpiteitä.   

Aura Golf ry kiittää kaikkia kyselyyn 
vastanneita jäseniä sekä vieraspelaajia.

PELAAJA ENSIN – JÄSENKYSELY 2016

Aura Golf ry oli syksyllä 2014 mukana yhtenä seitsemästä pilottiseurasta kun Pelaaja Ensin 
-työkalua testattiin jäsenkyselyihin suomalaisilla golfkentillä. Pilotointi onnistui varsin 
mainiosti ja palvelussa on tällä hetkellä mukana yli 50 suomalaista golfyhteisöä. Aura Golf 
oli toteuttanut tämän lisäksi jäsenkyselyn myös vuonna 2013, joten viime vuonna pidettiin 
tässä aiheessa välivuosi ja tänä syksynä otimme käyttöömme kokeilujakson Pelaaja Ensin 
-palvelusta nähdäksemme mihin suuntaan jäsentyytyväisyytemme on kehittynyt. Kyselyssä 
olivat mukana myös vieraspelaajat, jotka vierailivat kentällämme syyskuussa tiettynä aikana.  
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SAKU KOIVU AAMU GOLF 

HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA 

16.8.2016

Suomen lasten syöpälääkäreiden aloitteesta 
vuonna 2012 käynnistettiin hanke, jonka 
tavoite oli perustaa kansallisesti toimiva 
säätiö tukemaan lahjoitusvaroin Suomessa 
syöpää sairastavien lasten lääketieteellistä 
hoidon kehitystä.

Syöpäsäätiön perustamiseen tarvittavan 
säädepääoman lahjoitti suuri joukko yk-
sityisiä henkilöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä. 
Mukaan säätiötä perustamaan lähti myös 
sairaanhoitopiirejä. Säätiö rekisteröitiin 
syksyllä 2012, jolloin se myös sai Aamu-
nimensä.

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö syntyi 
ammattilaisten tahdosta auttaa. He antoivat 
säätiölle sisällön ja huolehtivat edelleenkin, 
että säätiö vastaa toiminnaltaan vaadittuja 
sääntöjä, sijoittaa kerätyt varat oikein, ja-
kaa varoja oikeudenmukaisesti, noudattaa 
avoimuuden toimintaperiaatteita sekä pu-
huttelee lahjoittajia ja yhteiskuntaa selkeästi 
ja nykyaikaisesti.

Kerättyjä varoja kohdennetaan syöpähoi-
tojen kehittämiseen sekä myöhäisseuran-
taan. Säätiön varoilla tuetaan lasten veri- 
ja syöpätautien kliinistä tutkimusta sekä 
hoidon kehitystä. Säätiön varoilla mahdol-
listetaan huippuosaajien keskittyminen uu-
denaikaisimpien hoitojen käyttöönottoon. 

Aamu Säätiön tehtävä on taata syöpään 
sairastuneille suomalaisille lapsille kansain-
välisestikin tarkasteltuna paras mahdollinen 
hoito sekä mahdollisuus terveeseen aikui-
suuteen ja täyteen elämään.

www.aamusaatio.fi 

Syöpä on yleisin lasten kuolemaan johtava sairaus kehittyneissä maissa. Suomessa tehdään 
vuosittain yli 150 uutta lasten syöpädiagnoosia. Tämä tarkoittaa, että lähes joka toinen päivä 
yksi lapsi sairastuu ja hänen perheensä elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla. Lapsi ja hänen 
perheensä tarvitsevat tukea paitsi sairauden aikana, myös syövästä parantumisen jälkeen. 
Kuoleman pysäyttävä voitto ei vielä turvaa täyttä elämää.

AAMU SÄÄTIÖ – TÄYDEN ELÄMÄN PUOLESTA

Aura Golf oli osaltaan tukemassa Aamu 
Säätiön toimintaa järjestelmällä yhteistyössä 
säätiön kanssa hyväntekeväisyysgolfin 
Ruissalossa elokuun puolivälissä. Mukana 
tapahtumassa oli parisenkymmentä lähinnä 
turkulaista yritystä, joukossa myös useita 
Aura Golfin yhteistyökumppaneita.

Vieraat saivat nauttia Aura Golfin kentästä 
ja myös puitteista parhaimmillaan sekä 
parhaat saivat tietysti osansa ruhti-
naallisesta palkintopöydästä. Yhteistyö-
kumppanit olivat myös varmistaneet sen, 
että kenenkään ei tarvinnut lähteä tyhjin 
käsin kotiin. Aura Golfin omat nuoret 
osallistuivat myös tyylikkäästi tapahtumaan 
ottamalla vieraita vastaan jo parkkipaikoilla 
sekä rangella.

Upealla tapahtumalla saatiin aikaiseksi 
paljon hyvää mieltä sekä muhkea 29.400 
euron keräyssumma, joka kohdistetaan 
kokonaisuudessaan lasten syöpähoidon 
kehitykseen. 

Kuvat MIKA TÄHKÄPÄÄ



VAPPU
HUMPUUKI

MIDNIGHT
SCRAMBLE
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syvän hämärän aikaan klo 00:35. Huolto-
komppania oli loihtinut sekä saapuville että 
lähteville gladiaattoreille yksinkertaisen, 
mutta maittavan yöpalajärjestelyn.

KIERROS 3, KLO 00:45 – 03:45
Vuorokauden haastavin kierros ainakin 
valon määrän osalta lankesi Kalle Leino-
selle sekä Marko Kuninkaalle, joka repäisi 
ensimmäisen tapahtuman aikana pelaa-
mastaan neljästä kierroksestaan. Otsa-
lamppujen sekä Kallen caddien mukanaan 
kantaman työmaavalaisimen avustamina 
alkoi myös tulosta syntyä oikein huolella. 
Kallen 2.reiällä ottamasta neljästä putista 
huolimatta hän pelasi tuloksen 73, par-tu-
loksia syntyi 15 ja yksi birkku vielä päälle. 
Kunkku verrytteli yökierroksen tuloksella 
78, 9 paria ja yksi birdie.

KIERROS 4, KLO 3:45 – 06:15 
Tapahtuman hienoin kierros pelattiin ehdot-
tomasti aamuyön tunteina, kun pimeys sekä 
hämärä olivat väistyneet ja Ruissalon upea 
luonto näytti huikeat kasvonsa niin pelaa-
jille kuin huoltojoukoillekin. Kunkku pelasi 
toisen kierroksen putkeen ja pelikaveriksi 
hän sai Milla Hallanoron. Kierros paineltiin 
kahteen ja puoleen tuntiin, korttiin kirjattiin 
yhteensä neljä birkkua ja muhkeat 25 paria 
ja valokuviakin ehdittiin matkan varrelta 
ottamaan. Milla on pelannut vuosien var-

Tapahtumaan läpiviemiseen oli määritetty 
tietyt reunaehdot, joiden puitteissa seurat 
saivat järjestää itselleen parhaiten sopivan 
mallin vuorokauden kestävän golfhulluu-
den läpiviemiseen. Aura Golfissa päätet-
tiin suorittaa peliosuus keräämällä pieni 
ryhmä innokkaita ja osaavia pelureita, joi-
den tehtävänä oli pelata ikään kuin viestinä 
vähintään kahdeksan kierrosta vuorokau-
den aikana ja pelata vieläpä mahdollisim-
man hyviä tuloksia. Tämä tarkoitti käytän-
nössä sitä, että aina kun edellinen ryhmä 
oli suorittanut kierroksena loppuun, niin 
seuraava ryhmä lähti välittömästi liikkeelle. 

Tapahtuman ansaintalogiikka oli periaat-
teessa yksinkertainen. Yksityishenkilöt tai 
yritykset saivat asettaa tapahtumaan ha-
luamansa panoksen, joka kerrottiin kaikilla 
vuorokauden aikana tehtyjen par/birdie-tu-
losten määrällä. Mukaan sai lähteä myös 
itse valitsemallaan kiinteällä summalla, 
jolloin tulokset eivät vaikuttaneet lahjoi-
tuksen kokonaissummaan.

rella aika monta kierrosta Ruissalossa ja 
hän luonnehti tätä yhdeksi upeimmista 
kierroksista koskaan!

KIERROS 5, KLO 06:15 – 09:15
Milla lähti toiselle peräkkäiselle kierrok-
selleen ja sai seurakseen yötauolta pa-
lanneen Mika Koivusen. Kentänhoitokonei-
den välissä puikkelehtien kaksikko pyöräytti 
yhteensä neljä birkkua ja 21 paria, Millan 
pelatessa toisen peräkkäisen 74 lyönnin 
kierroksen. Milla hoiti osuutensa totutun 
näyttävästi, 36 reikää, 4 birkkua ja 24 paria, 
aikaa tähän suoritukseen kului yhteensä 5,5 
tuntia. Junioritoimikunta kiittää!

KIERROS 6, KLO 09:15 – 12:25 
Kunkku palasi kehiin kokoustilojen lat-
tialla nautittujen 1,5 tunnin laadukkaiden 
yöunien jälkeen peliparinaan Mika, jolle 
kierros oli jo kolmas. Vielä ei kummallakaan 
sankarilla jalka painanut, vaikka molemmat 
olivat kierroksen jälkeen pelanneet jo 54 
reikää mieheen. Maksutuloksia kierrokselta 
merkittiin kirjapitoon yhteensä 20 kpl.

KIERROS 7, KLO 12:30 – 14:50
Kuninkaan viimeinen kierros lähti liikkeelle 
puoli yhden aikaan ja pelikaveriksi mukaan 
lähti Tommi Savolainen. Herrat pelasivat 
täydellä kentällä etuysin tasan tuntiin, tyylik-
käitä ohituksia kertyi tässä ajassa kahdeksan 

kappaletta! Eikä siinä vielä kaikki, Kunkku 
paineli etulenkin tulokseen 35 lyöntiä. 
Kiitokset muuten kaikille silloin kentällä 
olleille, ohitusluvat tulivat kuin oppikirjas-
ta. Takalenkillä vauhti ja tulostaso hieman 
hyytyivät, mutta molemmat taistelijat pela-
sivat 78 lyönnin kierrokset. Maksutuloksia 
kirjattiin 21 kappaletta.

KIERROS 8, KLO 14.55 – 17:45
Tapahtuman viimeiselle kierrokselle lähtivät 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Peter 
Rosenberg ja neljännelle kierrokselleen 
lähtenyt Mika Koivunen. Pete toi pottiin 
varsin tyydyttävät 11 maksutulosta, yhden 
birdien ja 10 paria. Konnakin raapi viimei-
sillä voimillaan, jotka eivät ole vallan vähäi-
set, yhden birdien ja yhdeksän paria. Pojat 
lähtivät vielä viimeiseksi vartiksi yrittämään 
ykköseltä eteenpäin, kongi kilahti hieman 
ennen kolmosen griiniä ja 24 tunnin urakka 
saatiin päätökseen.

LOPPUYHTEENVETO
Kokemuksena 24h Junnugolfille oli sekä 
pelaajille että järjestäjille ainutlaatuinen 
ja mieleenpainuva. Töitä tempauksen on-
nistumiseksi tehtiin paljon sekä kentällä 
että sen ulkopuolella. Vierailevat tähdet 
antoivat tapahtumaan oman mausteensa 
ja lisäksi tapahtumaa markkinointiin paitsi 
sosiaalisessa mediassa, mutta myös hieman 
kotikutoisilla videoilla, jotka ovat edelleen 
nähtävissä Aura Golfin YouTube-kanavalla. 
Näiden videoiden tuottamiseen Koivusen 
Mika teki todella pitkän päivätyön ja välillä 
jouduttiin myös yötöihin. Ilahduttavaa oli 
pelaajien sitoutuminen ja aito innostus 
vapaaehtoiseen tekemiseen hyvän asian 
parissa. Suuret kiitokset erityisesti neljän 
kierroksen sankareille Kunkulle ja Konnalle 
sekä muille pelaajille! 
Tapahtuman päätarkoitus oli kerätä rahaa 
Aura Golfin junioritoiminnan tarpeisiin. 
Tässä tavoitteessa onnistuttiin ensi kertaa 
mukana olleena varsin mainiosti. Rahaa 
saatiin kerättyä yli 7.000 euroa ja se tullaan 
harkiten käyttämään seuran valmennustoi-
minnan kehittämiseen. Tukijana toimiminen 
oli täysin vapaaehtoista ja toivottavas-
ti lahjoittajat saivat iloa voidessaan olla 
mukana tekemässä hyvää. Tulevaisuutta 
silmällä pitäen tapahtuman viestintää pitää 
tehostaa sekä pyrkiä kertomaan mahdol-
lisimman yksinkertaisesti kuinka tukijaksi 
voi ryhtyä ja millaisia panostuksia se edel-
lyttää. Tähän asiaan kiinnittämällä huomiota 
uskon, että meillä on mahdollisuus saada 
vieläkin parempia tuloksia.

Aura Golf osallistui tänä 
vuonna ensimmäistä 

kertaa valtakunnalliseen 
24h Junnugolfille tapah-

tumaan, jonka tavoitteena 
oli pelata yhtäjaksoisesti 
vuorokauden aikana niin 

monta kierrosta golfia 
kuin mahdollista ja kerätä 

samalla varoja oman 
seuran junioritoiminnalle. 
24h Junnugolfille pelattiin 
Ruissalossa 27. - 28.6.2016.

KIERROS 1, KLO 18:00 – 22:00
Tapahtuman ensimmäisessä ryhmässä 
kentälle lähtivät Saku Koivu, Mikko Koivu 
ja Kari Jalonen. Heidän hartiansa ovat 
tottuneet kantamaan paineita myös tu-
loksenteosta, mutta tällä kertaa heiltä ei 
odotettu ykkösketjun tehoja. Muutama 
par-tulos saatiin toki aikaiseksi ja peli oli 
siltä osin hienosti avattu. Nimmarit ja 
yhteiskuvat kelpasivat kyllä ennen tapah-
tuman alkua paikalle saapuneelle nuori-
solle ja itse asiassa vähän vanhemmallekin 
kansanosalle. Aura Golfin somekanavissa 
järjestettiin ”Halutako caddieksi”-kilpailu, 
jossa kaikille ykkösryhmän pelaajille arvot-
tiin caddiet matkaan mukaan. Aura Golfin 
omat nuoret Niko Kalkari, Veikko Kesti 
sekä Jenna Vaiste hoitivat osuutensa tyy-
likkäästi ja viettivät varmasti ikimuistoisen 
illan Ruissalossa.

KIERROS 2, KLO 22:00 – 00:35
Illan jo hieman hämärtäessä pelaamaan 
lähtivät Aura Golfin valmennustoimikun-
nan puheenjohtaja Mika Koivunen ja sa-
man toimikunnan jäsen Antti Salonen. 
Mikalle kierros oli vasta alkuverryttelyä 
tulevaan vuorokauteen, Antti puolestaan 
pelasi ainoan kierroksensa heti tapahtuman 
alkuun. Kierroksen saldo oli molemmille 
pelaajille 7 par-tulosta ja Mika naulasi lisäksi 
kaksi birkkua tauluun. Vaihtoon saavuttiin

VIELÄ KERRAN LÄMMIN KIITOS 
KAIKILLE TUKIJOILLE!

Yksityishenkilöt
Anssi Räty
Ahti Koskilahti
Antti Salonen
Arja Jalava
Eivor Niinikoski
Eva-Maria Jaakkola
Ilkka Tulonen
Jaana Jaakola
Janne Koskinen
Janne Saario
Jari Suominen
Jouko Grönroos
Juha Pärssinen
Jukka Korhonen
Jussi Rintanen
Kari Narva
Katri Saario
Laura Ylikylä
Matti Kulo
Matti Lehtonen
Merja Haapala
Miikka Salminen
Mikko Vaiste
Pentti ja Liisa Kalkari
Pekka Määttä
Suvi Salo
Taisto Kalkela
Turkka Tunturi

Yritykset
Arctum
Calto Oy
Helsingin Pantti Oy
Hidex Oy
ID BBN
K.Kuikka-CFAS Oy
Mentor Oy
Minera-Asunnot Oy
Novoral Oy
Poistoa Oy
Profashion Oy
Dentosaurus Oy 
Aura Golf Klubiravintola

Kuvassa 
vasemmalta 
oikealle:
Saku Koivu,
Veikko Kesti,
Mikko Koivu,
Niko Kalkari,
Jenna Vaiste ja
Kari Jalonen.
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Katso kauden 
kaikki kuvat:

auragolf.fi
KUVAGALLERIA
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YSTÄVÄN
OLOHUONE

Yliopistonkatu 37,
puh 010 2310 190
Avoinna su-to 14-02,
pe-la 12-02

www.mallaskukko.fi

BY ACTION LÄHETIT

vip kuljetukset maalla ja merellä

viptaksi@actionlahetit.fi 

0400 844 3440500 844 344

Betonia ja kiveä vankalla varmuudella.

Rakentamisen kivituotteet 
nyt helposti myös verkkokaupasta. betonikivikauppa.fi

KIVIAINEKSET    PIHAKIVET JA MAISEMATUOTTEET   
BETONI    KAIVOT JA PUTKET    HARKOT  
           

Betonia ja 
betonin 
pumppausta
p. 020 447 6300

Kiviaineksia
p. 020 447 6200

Rudus Oy, Länsi-Suomi, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen

Emme ole sattumalta johtava kiviaineksen ja betonin valmistaja 
Suomessa. Meillä on kuormakaupalla ammattitaitoa ja kokemusta, 
joka konkretisoituu työmailla testattuna laatuna ja varmuutena. 
Sille on hyvä rakentaa.

Schneider Electric on maailmanlaajuinen 
energianhallinnan ja automaation asiantuntija, 
jolla on toimintaa yli 100 maassa. Tarjoamme 
integroituja ratkaisuja lukuisille eri 
markkinasegmenteille. 

www.schneider-electric.fi

Schneider Electric  
– Globaali energianhallinnan asiantuntija

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

Audi Center Turku Tommi Tuominen 02-3388 860
Kari Seppälä 02-3388 861
Juhani Halme 02-3388 822
Matti Leppikoski 02-3388 824
Juha Aho 02-3388 829

Syksyn odotetuin uutuus.

Uusi Q2 on mökkiauto, kaupunkiauto, coupé tai 
crossover – sitä on vaikea pukea sanoiksi.

Tutustu osoitteessa audi.fi

Täysin uusi Audi Q2 nyt meillä.

Q2 Business alk. 31 600 € 

Audi Q2 1.6 TDI Business 85 kW (116 hv) alk.
31 600,36 € CO2-päästöllä 114 g/km.

Vapaa autoetu 650 €, käyttöetu 485 €.
Keskikulutus 4,4 l/100 km.

Kuvan auto erikoisvarustein.
Hinta sisältää toimituskulut 600 €.

Iloon,
suruun,

kiitokseen,
rakkaudesta,
ystävyydestä!

Aura Golfin jäsenille 
10%:n alennus!

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

Ilmoitus 1/2 sivua: Florea

SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA
JA INSTAGRAMISSA
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HAROMA & PARTNERS
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www.haromapartners.fi I           +358 10 6170 440           I TURKU            I           HELSINKI

MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA 
– TURUSSA TORIN LAIDALLA 
  
  
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut erilaisiin 
urheiluvammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Liikuntaklinikan 
asiantuntijat auttavat liikkujaa ennaltaehkäisemään liikkumista 
vaikeuttavien vaivojen syntymistä sekä parantamaan jo 
olemassa olevia vammoja.  
  
Olipa kyseessä pieni tai suuri vaiva, me hoidamme sinut 
takaisin liikkeelle. 
  
Varaa aika mehilainen.fi tai 010 41400 

Turku, Kauppiaskatu 8 | mehilainen.fi 

Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min. MOLOK OY  ·  Nosturikatu 16  ·  37150 Nokia   ·   Puh. 010 3429 400   ·   molok@molok.com   ·   www.molok.fi

       
       

       
  Uusitut kotisiv

ut: w
ww.molok.fi

Molok® SYVÄKERÄYS® - siisti ja toimiva jätejärjestelmä 
Monipuolisesta tuotevalikoimastamme sekä syväkeräys®- että pintasäiliöt.
Tutustu tuotteisiimme uusituilla kotisivuillamme osoitteessa www.molok.fi



Asuntomyynti

Puh. 0800 155 511  
(maksuton), ma-pe 8-16, 

asuntomyynti.turku@skanska.fi  

www.skanska.fi/kodit

Skanska Kodit  
Itäinen Rantakatu 60 

Turku

Turun Kuunarinranta – oma tasokas koti Aurajoen varrella 
Tulossa 33 kerrostalokotia Telakkarantaan. 8-kerroksisesta yhtiöstä löy-
tyy koteja 34 m2 kaksiosta ylimmän kerroksen hulppeaan 121,5 m2 kol-
mioon. Tarkasti  mitoitetut asuinneliöt ja lähes lattiaan saakka ulottuvat 
ikkunat.  Autohalliin kulku porraskäytävästä. skanska.fi/kuunarinranta

Osoite: Unioninkatu 16, 20810 Turku. 2-3 h koteja. Hinnat alkaen; 
mh. 53 730 €, vh. 179 100 €. Arv. valm. kesä 2018. Ennakkomarkkinoinnissa.

Löydä uusi koti Telakkarannan huippupaikalta

3h+k+s 71,5 m2

visualisointi

visualisointi

Turun Kuunarinranta nyt ennakko-markkinoinnissa!Katso lisätietoja:skanska.fi/kuunarinranta

ANNA LAHJAKSI AIKAA

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

Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa 
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin 
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluk-

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

viranomaispalveluissa.

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

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

 
0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI

Nordea Pankki Suomi Oyj 
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Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous
tullaan pitämään tiistaina 
28.2.2017 klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24, Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
Urpo Pirilä (talous)
Milla Hallanoro (markkinointi)
Micaela Vilander (naistoimikunta)

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

HOLE
IN ONE
2016

Emma Honkanen
väylä 5
hybrid 27”
31.5.2016

Jussi Tanskanen
väylä 5
driver
15.6.2016

Lauri Kovanen 
väylä 12 
rauta 7
20.7.2016

Pentti Vierinen
väylä 12
puu 7
10.8.2016

Mika Manninen
väylä 12
rauta 6
15.8.2016

Aarno Eskola
väylä 7
puu 5
18.8.2016

Reijo Jokinen
väylä 12
rauta 8
19.9.2016

Leena Nyman
väylä 15
driver
25.9.2016

Jarmo Tulkki 
väylä 12
rauta 9
15.10.2016

Esko Vesa
väylä 12 
rauta 7
18.10.2016

LENNOT
10.3.2017 
Helsinki - Johannesburg 
(via Ams)
20.3.2017 
Johannesburg - Helsinki 
(via Ams)

Lentokenttä- ja 
golfkenttäkuljetukset, 
Etelä-Afrikassa.

MAJOITUKSET
Protea Hotel O.R Tampo 
Airport 4*
Zebula Estate Golf & Spa 4*
Legends & Safari Resort 5*

LAADUKAS OPETUS- JA 
PELIMATKA AFRIKKAAN
10.-21.3.2017

PELIT
5 kierrosta Zebula golf, 
Elements Golf ja Legend 
Signature -kentillä.
1 kierros Zebulan 5 
reikäisellä MASHIE 
kentällä.
1 kierros 10 reikäisellä 
Tribute Par 3 -kentällä
+ Extreme 19 
hole, SISÄLTÄÄ 
HELIKOPTERILENNON.

LISÄOHJELMAT
3 safaria.
Zebula Elefanttikokemus.
30 minuutin hieronta per 
hlö.

HINTA
3290 euroa per hlö +
golfbägin kuljetus 
(ilmainen KLM:n jäsenille).
Yhden hengen huonelisä 
449 euroa.

VARAUKSET 
MATKAJÄRJESTÄJÄLLE
Golden SG Oy
Sorolantie 1, FI-23500 
Uusikaupunki
Tel: +358 (0) 2 845 75 00 
Fax: + 358 (0) 2 845 75 14
sales@goldensungolf.fi
www.goldensungolf.fi

PGA Pro Ville Sirkiä 
vastaa opetuksesta matkalla

ville.sirkia@auragolf.fi
040 761 1876

LAADUKAS OPETUS- JA PELIMATKA AFRIKKAAN 10.-21.3.2017

HYVÄÄ JOULUA 
JA 

SWINGAAVAA 
UUTTA VUOTTA!

Nuorisotyötä
tukemassa

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina

hyviä tuloksia.

VÄYLÄ-
SPONSORIT

AURA GOLF
JUNIORI

POOL

AURA GOLF



Joulupukin virallisilla laivoilla pääset 
kiireettömästi juhlatunnelmaan jo 17.11. alkaen. 
Tervetuloa laivoille, jotka on lastattu joululla!

Varaa aikaa yhdessä silja.fi/joulu


