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PÄÄTTYNYT GOLFKAUSI oli Ruissalossa mo-
nella tavalla poikkeuksellinen, eikä vähiten kilpai-
luiden ja säiden suhteen. Aura Golfin järjestämät 
suurkilpailut täyttivät monen mielestä kesän 
kalenteria turhankin tehokkaasti ja tämä näkemys 
on toki helppo ymmärtää. Kolikon kääntöpuolelta 
löytyvät kuitenkin huippukuntoinen kenttä sekä 
ennen kaikkea suuren vapaaehtoisjoukon häikäi-
sevä sitoutuminen tapahtumien toteuttamisessa. 
Erityisesti nuorten jäsentemme aktiivinen osallis-
tuminen EM-kisojen eri tehtäviin oli ilahduttavaa, 
unohtamatta tietenkään koko muun porukan 
korvaamatonta panosta.

Kuiva ja lämmin kesä on tietysti pelaajille miellyt-
tävää, mutta kentänhoidon näkökulmasta tilanne 
on hieman toinen. Kentän kastelussa tulee olla 
tarkkana, mihin vettä tulee antaa, milloin sitä 
annetaan ja kuinka paljon. Tässä kohdassa tulee 
huomioida myös taloudelliset tekijät, sillä käytän-
nössä kastelujärjestelmästä työnnetään rahaa ulos 
ja tällaisena kesänä sen merkitys ei ole vähäinen. 
Ikäviä esimerkkejä kastelun epäonnistumisesta 
tai sen puuttumisesta ei tarvitse kovin kaukaa 
lähteä etsimään. 

Suomen golfkenttien varsinainen rakennusbuumi 
ajoittui 80-luvun lopulle ja 90-luvun alkupuolelle. 
Tänä päivänä golfkenttien suunnitteluun ja ra-
kentamiseen löytyy osaamista myös kotimaasta, 
mutta golfkenttärakentaminen on tällä hetkellä 
pääasiassa korjausrakentamista. Uusia projekteja 
ei ole juurikaan käynnissä eikä niitä ole myöskään 
näköpiirissä. Nyrkkisääntönä viheriön elinkaarelle 
voidaan pitää 20 vuotta eli suuri määrä suo-
malaisia kenttiä on tulossa peruskorjausikään. 
Näihin korjauksiin on monessa kenttäyhtiössä 
valmistauduttu huonosti tai pahimmassa ta-
pauksessa ei lainkaan. Korjaussuunnitelmia ei 
ole, resurssit ovat riittämättömät ja osakkaiden 
halukkuus omaisuutensa arvon säilyttämiseen 
tai jopa kasvattamiseen on vähäinen.

Viheriökorjausten keskeisin syy on yleensä kas-
vuun ja kasvukerrokseen liittyvät ongelmat, maan 
tiivistyminen, vedenläpäisykyky, haitallisen kuidun 
muodostuminen jne. Kaikki edellä mainitut vaikut-
tavat viheriöruohon kasvuun sekä altistavat sitä 
kasvitaudeille. Viimeisimmässä Golflehdessä on 
tutustumisen arvoinen artikkeli viheriöheinistä ja 
niiden ominaisuuksista. Tässä yhteydessä tiedoksi 
kaikille, Aura Golfin väylät ja viheriöt ovat pääosin 
kylänurmikkaa.

Aura Golfissa on tehty pitkäjänteistä työtä kentän 
kehittämisessä ja korjaamisessa. Tavoitteena on 
korjata yksi viheriöalue kaudessa, jolloin pysymme 
sopivassa vauhdissa kentän peruskorjauksissa. 
Tämän syksyn korjauksissa koskimme poikkeuk-
sellisesti peräti kolmeen viheriöön ja syyt olivat 
myös pelillisellä puolella. Teknisten asioiden 
lisäksi viheriöiden profiileja hieman muutettiin, 
isoja muutoksia ei kuitenkaan tehty. 

Ensiarvoisen tärkeää tekemissämme korjaus-
projekteissa on huomioida se, että kaikki suun-
nitelmat tehdään itse ilman ulkopuolista apua ja 
varsinainen urakointi suoritetaan lähes kokonaan 
omana työnä. Ainoastaan kaivinkone ja sen kul-
jettaja tilataan urakoitsijalta. Tällä saavutetaan 
kustannuspuolella merkittäviä hyötyjä. Saman 
kokoluokan viheriöaluekorjauksissa on verrok-
kikentillä saatu menemään jopa kaksinkertainen 
määrä rahaa, kun urakat on tilattu kokonaisuu-
dessaan urakoitsijoilta. Jokainen saa arvioida 
uudistusten yksityiskohtia täysin vapaasti omasta 
näkökulmastaan, mutta uskallan väittää, että 
teknisesti lopputulokset ovat olleet ensiluokkaisia.

Haluan vielä osoittaa parhaat kiitokseni jokai-
selle ensiluokkaisen työn sankarille ja toivottaa 
kaikille Aura Golfin jäsenille oikein mukavaa 
joulun odotusta.
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Hyvä Aura Golfin jäsen,

Kauden päätöstä juhlitaan joulukuussa. 
Aura Golf ry:n klubitoimikunta kutsuu Teidät 

itsenäisyyspäivän aaton juhlailtaan 
ravintola Suomalaiselle Pohjalle 

torstaina 5. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00.

Varaa paikka itsellesi, seuralaisen kera 
tai vaikkapa isommalle seurueelle 

heti tai 27.11.2013 mennessä:
office@auragolf.fi

puhelin (02) 258 9221
Illalliskortin hinta on 45 € / henkilö

Ohjelma
Alkumalja

Tervetuloa, puheenjohtaja Toni Laakso
Buffet-illallinen

Palkitsemiset
Taikuri Martti Vannas

Arpajaiset, voittoina mm. 10 kpl green feetä
Musiikkia 

Kutsu

LOKAKUUN LOPPUPUOLELLA kentän-
hoitokauden päättyessä ja ilmastuksia 
tehdessä olo on kaikenpuolin helpottunut. 
Kauteen on mahtunut hienoja golftapah-
tumia, joista päällimmäisenä tietysti on-
nistuneet naisten EM-kilpailut, Gant Open 
ja Finnish Senior Open. Kentänhoitotyötä 
ei kuitenkaan tehdä ainoastaan kilpailuja 
varten, vaan ennen kaikkea jäsenistölle 
jokapäiväistä pelaamista varten.

Ammattitaitoisilla kentänhoitajilla, kentän-
hoitokalustolla sekä riittävällä budjetilla on 
merkittävä osuus onnistuneeseen kentän-
hoitokauteen, mutta luonto ja sääolosuh-
teet antavat ne raamit, joiden puitteissa tätä 
työtä tehdään. Viime talvi oli koko Varsinais-
Suomessa huono kaikille urheilunurmikoille 
kuten myös meille. Uudenvuoden aaton 
27 mm:n vesisade ja tammikuun loppu-
puolen viikon lauha jakso aiheuttivat lähes 
kaikille viheriöille jääkerroksen, joka tappoi 
viheriönurmen. Viileähkö alkukevätkään ei 
suosinut nurmen kasvuun lähtöä ja näin 
kenttä avattiin normaalia kevätkuntoa hei-
kompana toukokuun alkupuolella. Kylvöjen 
(heikoimmat viheriöt kolmeen kertaan), 
lannoitusten ja ilmastuksien avulla kenttä 
alkoi saavuttaa normaalin kesäkunnon 

juhannuksen aikoihin ja Gant Openiin 
mennessä kenttä oli jopa niin hyvässä 
kunnossa, että kyseiset kilpailut suoritettiin 
ilman pallon siirto- tai puhdistussääntöjä 
(Nordic Golf Leaguen ensimmäiset kilpailut 
tänä vuonna ilman mitään erityissääntöjä). 
Naisten EM-kilpailut menivätkin sitten jo 
omalla painollaan jännittäen suomalais-
ten menestystä. Kentänhoidollisesti näin 
kova kilpailukalenteri ei ole suotavaa, sillä 
erityisesti viheriöt ovat jatkuvan stressin 
alla jyräysten, rajoitetun lannoituksen ja 
kastelun takia. Stressi altistaa nurmen 
kasvitaudeille esim. keltalaikkutaudille. 
Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta 
kentänhoitokauden olleen onnistunut, 
varsinkin kuiva ja aurinkoinen loppusyksy 
jätti kaudesta hyvän mielen. 

Hyvä golfkenttä ei ole koskaan valmis vaan 
vaatii jatkuvia korjaustoimenpiteitä. Tänä 
syksynä korjasimme tai ehkä tarkemmin 
sanottuna uudelleen muotoilimme vihe-
riöt 3, 13 ja 14, joiden ongelmina olivat 
liian voimakkaat kallistukset. Ongelma tuli 
esiin korkeissa viheriönopeuksissa, jolloin 
yläpuolelta putattaessa palloa oli mahdoton 
saada pysähtymään lipun kohdalle, mikäli 
lippu oli sijoitettu jonnekkin muualle kuin 

MATTI HÖGLUND

Matti Höglund
Kenttämestari
0500 720 430
matti.hoglund@auragolf.fi

KENTÄNHOITOKAUDESTA

viheriöiden yläosaan (viheriöt 3 ja 13). 
Uudet viheriömuodot mahdollistavat koko 
greenialueiden käytön lipunpaikkoina ja 
tekevät pelaamisesta mielenkiintoisemman. 
Korjaukset on tehty siirtonurmettamalla, 
joten viheriöt ovat heti keväästä normaa-
lissa pelissä mukana.

Kentänhoitoporukka koki elokuun lopus-
sa kovan menetyksen kun monivuotinen 
apulaiskenttämestari Sami Lahti valittiin 
Kankaisten golfseuran uudeksi kenttämesta-
riksi edellisen jäädessä eläkkeelle. Kiitokset 
Samille kuluneista vuosista ja menestystä 
kehittäessäsi Kankaisten kentänhoitoa. 
Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää myös 
muuta kentänhoitotiimiä, erityisesti Man-
nea ja Mikaa sekä koko muuta henkilöstöä 
mukavasta kaudesta. Sihteeri Soile Enber-
gille rattoisia eläkevuosia toivoo vakituinen 
kenttähenkilöstö.

11.5. Pertti Rännäli väylä 12 puu 7

30.6. Ville Sirkiä väylä 1 rauta 6

29.7. Micaela Sjöholm väylä 15 rauta 8

20.9. Eero Hirsiniemi väylä 15 hybrid 5

28.9. Mika Melasniemi väylä 15 rauta 7

ONNITTELUMME!

HOLE IN ONE
201318:00

Helmikuu 2014

26 Keskiviikko

tullaan pitämään keskiviikkona 26.2.2014 klo 18.00 

Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:

1.  Urpo Pirilä (talous)

2.  Eija Kailaste (naistoimikunta)

3.  Micaela Sjöholm (markkinointi)

Virallinen kutsu julkaistaan entiseen tapaan TS:ssa, 

ÅU:ssä sekä AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa. 

Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous

Kuva Seppo Sarimo
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Jukka Stam
Valmennus- ja juniori-
toimikunnan pj
0400 823 389
jukka.stam@hotmail.com

JUKKA STAM

TÄLLÄ KAUDELLA tuli todistettua, että otsikon 
aforismi pitää taas kerran paikkansa. Olemme 
golfanneet loistavan kauden, jonka aikana olem-
me saaneet joukkoomme runsaasti lisää uusia 
golfin harrastajia.

Suuri kiitos kaikille vanhemmille, jotka olette 
mahdollistaneet nuorille turvallisen ja laaduk-
kaan harrastuksen. On hienoa nähdä miten 
vanhempien sitoutuminen auttaa nuoria pää-
semään eteenpäin golfuralla.

Liian suuria ylistyssanoja en pysty tekstiin sisäl-
lyttämään, jotka kuvaisivat sitä kiitollisuutta, jo-
hon toimikuntani on tälläkin kaudella toiminnal-
laan antanut panoksensa itseään säästelemättä. 
Vaikka koko toimikuntani on ollut aktiivinen 
ja asiat ovat hoituneet juuri niin kuin pitääkin, 

haluan erityisesti mainita toimikuntamme eh-
dottomasti kovimman ”duunarin” Mika Salmen. 
Kiitos kaikesta tekemästäsi työstä toimikun-
tamme ja kaikkien juniorigolfariemme eteen 
kuluneella kaudella.
 
Kiitoksista ei pidä unohtaa kaikkia Aura Golfin 
kilpa- ja harrastepelaajia, jotka tänäkin vuonna 
edustivat seuraamme mallikkaasti kaikissa kilpai-
luissa niin alueellisella, kansallisella kuin myös 
kansainvälisillä tasoilla. Hienon menestyksen 
kuluneellakin kaudella mahdollistivat Pro ja 
Assistant Pro ryhmä Sakari Aho, Antti Lehtinen 
ja Ville Sirkiä, sekä tyttöryhmän vastuullisena 
vetäjänä toiminut Riku Rissanen. Tarkemmin 
kauden menestyksistä eri tasoilla seuraavassa 
lehdessä toimintakertomuksen yhteydessä.

AURA GOLF 
ON PARAS AVAUSVÄYLÄ NUORILLE

Erittäin hienoa oli myös huomata, että suuri 
joukko löysi tiensä junioripelaajille ja heidän 
vanhemmilleen suunnattuun kauden päätösti-
laisuuteen. Kausi päätettiin palkitsemalla kauden 
aikana menestyneet pelaajamme lokakuun 
puolessa välissä klubirakennuksessa takkatulen 
loimottaessa.

Tätä juttua kirjoitettaessani on pelikausi Ruissa-
lossa jo ohi. Kausi jatkuu kuitenkin ympäri vuo-
den ja tuleva talvikausi tuokin tullessaan paljon 
harjoittelumahdollisuuksia golfin parissa. Synkän 
kaamoksen keskellä on hyvä muistaa, että meillä 
on edessämme taas ensi kaudella mukava ja 
menestyksekäs kesä. Kaikkien pelaajaryhmien 
talviharjoitteluohjelmat ovat tulossa nähtäville 
seuramme nettisivuille lähiaikana. 

1. Junior Cupin voittaja Alex Aaltonen.
2. Kuukausirankingin voittaja Max 

Kiviniemi.
3. Vuoden poikajuniori Otto Grönroos.
4. Vuoden tyttöjuniori Iida Rissanen 

sekä Jukka Stam ja Sakari Aho.

Iloinen golfkoululaisten joukko vetäjineen.

Kahdesti kuluneella kaudella järjestetty TS-
Golfkoulu toi lähes 100 uutta golfaria Ruissaloon 
tutustumaan golfin saloihin. Kiitos kaikille kou-
luttajille, jotka osallistuivat nuorten golfareiden 
opetukseen. Pyrimme jatkossakin tuottamaan 
nuorille mahdollisuuden kehittää itseään sekä 
golfarina että yksilönä.

- Even God has to practice his putting -

1 2 3

4



98 AURA GOLFILLA oli kunnia isännöidä ensim-
mäisiä Suomessa järjestettyjä naisten henkilö-
kohtaisia lyöntipelin Euroopan mestaruuskil-
pailuja heinäkuussa 2013. Kilpailun järjestelyt 
alkoivat varsinaisesti jo kesällä 2010, kun Aura 
Golf ja Suomen Golfliitto allekirjoittivat sopi-
muksen, jonka perusteella kilpailun järjeste-
lyoikeudet myönnettiin Aura Golfille. Seuralla 
on entuudestaan runsaasti kokemusta isojen 
kilpailujen järjestämisestä, mutta kansainväliseen 
arvokilpailuun liittyy paljon asioita, joita ei esi-
merkiksi ammattilaiskisojen yhteydessä tarvitse 
miettiä. Avajaistilaisuus, pelaajien kuljetukset, 
mediayhteydet ja akkreditoinnit sekä paljon 
muuta. Kilpailun järjestäminen olikin jälleen 
kerran todella vahva esitys niin Aura Golfilta kuin 
erityisesti jokaiselta vapaaehtoistyöntekijältä 
autonkuljettajasta kyltinkantajaan ja startterista 
pysäköinninvalvojaan.

Suomalainen kilpagolf on ollut viime aikoina 
poikkeuksellisen kovassa nosteessa ja varsin-
kin naisten amatöörigolfissa suomalaiset ovat 
menestyneet mainiosti. Urheilullisia menestys-
paineita Ruissalossa eivät ainakaan vähentäneet 
Suomen pronssimitalit joukkuekisoissa, sekä 
MM- että EM-tasolla. Suomalaisilla oli lisäksi 
mahdollisuus tutustua ennakkoon leirien muo-
dossa Aura Golfin kenttään, joiden yhteydessä 

kentällämme nähtiinkin sinivalkoista golfkau-
neutta useampaan otteeseen. 

Kilpailuun osallistui 138 pelaajaa 25 eri maasta, 
suomalaisia pelaajia lähtöviivalle asettui peräti 
19. Mukana oli ilahduttavasti myös kolme tur-
kulaista pelaajaa, Aura Golfin Milla Hallano-
ro ja Petra Salko, joista jälkimmäinen tosin 
edustaa naapuriseura Harjattulaa, samoin kuin 
EM-joukkue pronssimitalisti Oona Vartiainen. 
Ennakkosuosikkeja kilpailuun oli vaikeaa nimetä, 
mutta rankingien perusteella ainakin Saksan, 
Tanskan, Espanjan ja Englannin edustajia oli 
helppo ennustaa kärkikamppailuihin. 

Ensimmäinen kilpailupäivä antoi jo vahvoja viit-
teitä tulevasta, kärkipelaajat tulevat tekemään 
kovia tuloksia ja tasoerot kasvavat suuriksi. 
Suurin osa pelaajista on vielä hyvin nuoria, 
osallistujien keski-ikä kilpailussa oli lähes tasan 
20 vuotta. Amatöörien arvokilpailut ovat tietysti 
menestymisen kannalta tärkeitä paikkoja, mutta 
myös niissä maksettavat oppirahat ovat tärkeää 
pääomaa matkalla kohti suurempia ympyröitä. 
Tätä asiaa voi hienovaraisesti tiedustella vaikka 
Norjan Tonje Daffinrudilta, joka johti kilpailua 
kahden päivän jälkeen kolmen lyönnin erolla 
seuraavaan (-5) ja kolmannella kierroksella hän 
merkkasi korttiinsa 85 lyöntiä. Taidot tuskin 

katosivat yhdessä yössä mihinkään, mutta voitto-
puheen sanavalinnat saattoivat käydä ennakkoon 
jo mielessä. Kilpailun kärjessä ensimmäisen 
päivän jälkeen oli Tanskan vasta 17-vuotias Emily 
Kristine Pedersen (-4). 

Kilpailu käytiin 72 reiän lyöntipelinä, jossa cut oli 
kolmen pelipäivän ja 54 pelatun reiän jälkeen. 
Viimeiselle kierrokselle tiensä selvitti yhteensä 62 
pelaajaa ja rajaksi muodostui +11. Suomalaisia 
oli mukana tässä vaiheessa enää neljä, parhaissa 
asemissa heistä Marika Voss ja Krista Bakker 
(+3). Kärkeen tytöillä oli matkaa rapsakat 12 
lyöntiä ja mitalisijaankin nähden takamatkaa 
oli viisi lyöntiä...

Bakkerin neljännen kierroksen etuysi (+1) lähes 
sammutti kotikatsomon toiveet historiallisesta 
mitalista, mutta takaysin huikeat kuusi birdietä 
toivat Kristan klubitalolle kilpailun kärjessä 
kokonaistuloksessa -2. Mitaliin tarvittiin silti 
hieman apuja muilta ja niitähän olikin tarjolla. 
Kärkiryhmässä matkaan lähteneen Espanjan 
Noemi Jimenezin takaysin takkuilun jälkeen 
pronssimitalin kohtalo ratkaistiin viimeisellä 
reiällä, jossa espanjalaisen birdieputti jäi uppoa-
matta ja mitali ojennettiin huikeiden vaiheiden 
jälkeen suomalaispelaajalle.

Kilpailun voittoon ja lyöntipelin Euroopan mes-
taruuteen tyylitteli Emily Kristine Pedersen ja 
hopeaa vei Belgian Laura Gonzalez Escallon.

Krista Bakkerin pronssimitali on ensimmäinen 
suomalaisen naispelaajan saavuttama henki-
lökohtainen arvokisamitali, miesten puolella 
Panu Kylliäinen on pystynyt samaan 2000-luvun 
alussa. Krista oli mukana myös molemmissa 
mitalijoukkueissa, joten hyvällä syyllä voidaan 
puhua todellisesta menestyjästä. Mielenkiintoista 
on tietysti nähdä löytyvätkö nimet Bakker, Pe-
dersen, Jimenez ja kumppanit tulevina vuosina 
myös ammattilaiskiertueiden kärkipaikoilta.

Kilpailu onnistui kaikin puolin loistavasti. Säät 
olivat pelaajien sekä järjestäjien puolella, myös 
urheilullinen ja taloudellinen menestys oli en-
nakoitua parempi. Aura Golf haluaa vielä kerran 
lämpimästi kiittää talkooväkeä, pelaajia, yleisöä, 
yhteistyökumppaneita, Turun kaupunkia sekä 
Suomen Golfliittoa arvokkaasta työstä kilpa-
golfin hyväksi.

PS. Kilpailun tunnelmapaloja löytyy Aura Golfin 
kotisivujen kuvagalleriasta, samasta paikasta 
löytyy runsaasti myös muita kuvia.

24.-27.7.2013

Teksti Sami Pere, 
kuvat Kai Kilappa

Emily Kristine Pedersen – Euroopan mestari.

1. Antti Peltoniemi SGL/EGA pj., Laura Gonzalez Escallon (BEL), 
Emily Kristine Pedersen (DEN), Krista Bakker (FIN), kilpailun 
johtaja Birgitta Ljung (SWE).

2. Tyttöleiriläiset kannustusjoukoissa.
3. Reipas startterikaksikko Riku ja Aleksi.
4. Krista ja lopputulokset.
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Ruissalon Kylpylässä virkistyvät 
sekä keho että mieli. Yhdistä 
lomaasi rentouttavia hoitoja, 
liikunta-aktiviteetteja ja ulkoilua 
upeassa luonnossa.

Vapaapäivä Kylpylässä 49,-/hlö
Sisältää sauna- ja allasosaston käytön 
sekä 3 ruokalajin á la carte –illallisen. 
Voimassa arkisin ma-la. 

HYVÄ OLO  
KYLPYLÄSTÄ

Lisätiedot ja varaukset
p. 02 44 55 100    

www.ruissalospa.fi 

Tunnelmalliset lyhtyuinnit to-la 

Hyvät 
hinnat. 
Parhaana 
palkittu.*

0200 3000
nordea.fi
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Tule asiakkaaksemme. Mitä enemmän keskität 
meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja 
saat. Avainasiakkaana nautit parhaista eduis-
tamme ja saat henkilökohtaisen pankkineuvo-
jan. Hän neuvoo sinua ja perhettäsi tärkeissä 
talouden kysymyksissä. Katso lisää nordea.fi/
tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma–su 24 h/vrk ja varaa aika tapaamiseen

Teemme sen mahdolliseksi
* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  
ja Suomessa vuonna 2013.

STEPHEN GALLACHER voitti 19-vuotiaana 
Aura Golfissa pidetyt miesten henkilökohtai-
set EM-kilpailut. Ykköstilan myötä hän pääsi 
mukaan British Openiin. Yli 400 European 
Tourin kisaa myöhemmin skotti muistaa 
elävästi Ruissalon vaativat par-kolmoset 
ja upeat viheriöt.

Euroopan amatöörien parhaimmisto ko-
koontui kesällä 1994 Ruissaloon pelaamaan 
henkilökohtaisista mestaruuksista. Skotlanti 
vei kaksoisvoiton, ennakkosuosikki Gordon 
Sherry (-4) joutui taipumaan tuolloin vielä 
varreltaan hentoisen Stephen Gallacherin 
(-6) edessä. Englannin Lee James (-4) oli 
kolmas. ”Muistan hyvin tuon kisan ratkai-
sun, upotin viimeisellä noin 4,5 metrisen 
putin. Siinä oli vauhtia niin paljon, että ohi 
mennessään paluuputilla olisi ollut mittaa 
lähes saman verran. Kentän viheriöt olivat 
upeassa kunnossa, sain niihin hyvän otteen. 
Par-kolmoset jäivät myös mieleeni, ne olivat 
erityisen haastavia.”, Gallacher kertoo.

Ykköstila vauhditti melkoisesti skotin ura-
kehitystä. ”Vaikka voitin runsaasti muitakin 
amatöörikisoja, Euroopan mestaruus oli 
niistä tärkein. Sain sen johdosta kutsun 
vuoden 1995 Openiin St.Andrewsiin ja Eu-
ropean Tourin kisaan Ranskaan, lisäksi sillä 
oli painoarvoa Walker Cup-joukkueen valin-
nassa vuodelle 1995”, Gallacher ynnäilee.

Ryder Cup tavoitteena
Ammattilaiseksi Stephen Gallacher siirtyi 
setänsä Bernhard Gallacherin neuvon mu-
kaisesti vasta kauden 1995 jälkeen. Sedän 
mielipiteitä kannattikin kuunnella huolella, 
sillä hän oli moninkertainen Ryder Cup-
pelaaja sekä joukkueen kapteeni. ”Bernard 
Gallacherilla on ollut ja edelleen on valtava 
merkitys uralleni. Hän painotti sitä, että 
kannattaa hakea kovuutta ja voittoja ama-
tööripuolelta riittävän pitkään. Olisin itse 
halunnut siirtyä rahakentille jo 17-vuotiaa-
na, onneksi kuuntelin kokemusta omaavaa 
mestaria”, Stephen Gallacher kiittelee.

European Tourille Gallacher pääsi karsin-
tojen kautta heti syksyllä 1995. Kisoja on 
yli 400, rahaa hän on ansainnut Tourilta yli 
seitsemän miljoonaa. Ensimmäinen voitto 
ET:lla tuli pitkän odotuksen jälkeen syksyl-
lä 2004 kotimaassa, rahakkaassa Dunhil 
Links Championshipissa St.Andrewsissa. 
Toisen ykköstilansa Gallacher sai kuluvan 
vuoden keväällä kivikovassa seurassa Du-
baissa. Voittojen väliä oli lähes yhdeksän 
vuotta, joten junioritähden kypsyminen 
voittajaksi isojen poikien sarjassa on ot-
tanut aikansa. ”Uskon ja toivon voittavani 
vielä lisääkin. Pääsy maailmanlistalla 50:n 
joukkoon ja paikka Ryder Cupissa ovat 
lähiajan tavoitteitani

Sitoudu tavoitteisiisi
Stephen Gallacher on kasvanut golfin kan-
nalta otollisesssa ympäristössä perheen 
tukiessa urakehitystä ja lisäksi maassa jossa 
peli on käytännössä kansallisurheilua. Hän 
perusti reilu vuosi sitten nimeään kantavan 
järjestön, jonka tarkoituksena on edesaut-
taa 5-18-vuotiaiden lasten golfharrastusta.
”Haluan omalta osaltani olla edesautta-
massa maailman parhaan urheilu- ja lii-
kuntalajin kehittymistä Skotlannissa”, hän 
perustelee panostustaan lapsiin.

Junioreille jotka lähestyvät Gallacheria 
neuvoa pyytäen urakehitykseen liittyen, 
tällä on varsin hyvin kiteytetty ohjeistus. 
”Sitoutuminen omiin tavoitteisiin ja kova 
työ niiden saavuttamiseksi on kaiken pohja. 
Täytyy myös uskoa itseensä ja oppia vas-
toinkäymisistä sekä tappioista. Amatöörinä 
kannattaa kehittyä riittävän pitkään, ja 
sopivalla hetkellä ryhtyä ammattilaiseksi 
mikäli rahkeet riittävät. Sitten tarvitaan 
vielä hieman onnea ja hyviä pomppuja, jotta 
ura lähtee oikeaan suuntaan”, Gallacher 
määrittelee.

Tällä hetkellä Gallacher on maailmanlistalla 
sijalla 60. Nousu 50:n joukkoon avaisi portit 
useimpiin suuriin kisoihin ja tekisi Ryder 
Cupiin syksyllä 2014 pääsemisen huomat-
tavasti helpommaksi.

Stephen Gallacher 
– Euroopan mestari 1994

Teksti Teemu Tyry, kuva Shutterstock



OLETKO HUOMANNUT Aura Golfin alueel-
la outoa liikehdintää? Entä outoja ihmisiä, 
jotka liikkuvat ryhmässä?

Olet hyvinkin saattanut nähdä ja kysymys 
ei ole varkaista, vaan Aura Golf on tehnyt 
sopimuksen ammattikorkeakoulun kanssa 
yhteistyöstä ja opiskelijoita saattaa liikkua 
alueellamme.

Ruissalon rakennuskanta on suojeltua. 
Rakennukset ovat kauniita, mutta kallii-
ta korjata. Tästähän meillä on esimerkki 
oman pysäköintialueemme vierellä, Lauri-
lan talo, joka edelleen hakee pääasiallista 
käyttötarkoitustaan.

Asuinrakennuksen sauna, kuutosen tiil-
tä katsoen oikealla, on päässyt huonoon 
kuntoon. Rakennus, jolle ei ole käyttöä ja 
korjaaminen on kallista, tuntuu mahdotto-
malta yhtälöltä. 

Mika Reima
Rakennustoimikunnan pj
050 324 3600
mika.reima@ncc.fi

MIKA REIMA

Olimme yhteydessä Turun AMK:n edustajiin 
ja kysyimme, olisiko heillä kiinnostusta 
käyttää saunaa hyväkseen harjoitustöissä. 
Oli tietysti. Kyseessähän on mahtava kohde 
suunnittelun harjoitteluun, keskusteluun 
viranomaisten kanssa ja lupamenettelyn 
harjoitteluun, puhumattakaan korjausra-
kentamisen harjoittelusta rakennustyönä, 
siihen kohde on riittävän pieni.

Katselmuksessa osoittautui, että saunassa 
on myös muutamia erityispiirteitä, jotka 
kiinnostavat asiantuntijoita. Näistä voi-
si mainita rappaustyylin ja oljilla tehdyn 
rappausalustan. Saunan pohjakin on jopa 
oman aikansa tuotteeksi mielenkiintoinen, 
joten saattaa olla, että meillä on vuoden 
kuluttua uusi ”tilaussauna” käsissämme.

Uutta saunaa odotellessamme annetaan 
opiskelijoille työrauha. 

Golfpuoti Oy   |   Kauppiaskatu 20   |   02-2345305   |   golfpuoti.fi 

Pukin poiminnat
• Titleist StaDry Waterproof Stand Bag 180,- (259,-)

• Titleist Vokey Spin Milled SM4 wedget 100,- / kpl

• Garmin Approach S2 GPS Golfkello 225,- (269,-)

• Bushnell Tour V3 uutuus! 299,- (349,-)

2013 mallit
• Vaatteet, kengät, bägit -50%

• Pallot -35%

• Lippikset ja hanskat kaksi 

yhden hinnalla!

Pukin pallotarjous
• Ilmainen mustaväripainatus tusinan ostajalle

• Tilaukset jouluksi viim. 4.12, minimi 1 tusina

PUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTAPUODISTA
PUKINKONTTIINPUKINKONTTIINPUKINKONTTIINPUKINKONTTIINPUKINKONTTIINPUKINKONTTIIN
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PETER ROSENBERG

Peter Rosenberg
Kilpailutoimikunnan pj
040 516 6759
pe.rosenberg@gmail.com

KAUSI PAKETISSA ja kilpailutoimikunnan 
puolesta se menikin melko vauhdilla heinäkuun 
kilpailujen vaatiessa suurimmat ponnistelut. 
Talvella valitun uuden puheenjohtajan myötä 
uudistetussa toimikunnassa jäseninä toimivat 
kunniakkaasti:
• Kurt Palm ja Milla Perilä (tulospalvelu)
• Milla Hallanoro
• Olli Hartiala
• Mika Manninen
• Miika Heikkinen
• Jonas Nordberg
• Peter Rosenberg (puheenjohtaja)

Kilpailukausi 2013
Kilpailukaudella pelattiin yhteensä 18 kpl avoimia 
kilpailuja, klubikilpailuja sekä omia mestaruuskil-
pailuja, käytännössä saman verran kuin kaudella 
2012. Myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
kilpailujen määrä on hyvin pitkälti vakiintunut 
yllä oleviin lukemiin. Kilpailuihin osallistuvien 
pelaajien määrä nousi viime kauteen verrattuna 
hieman ollen yhteensä 3171 kpl. Kauden 2012 
lukema oli 3096 kpl. Vain pieni osa Aura Golfin 
jäsenistöstä osallistuu kilpailuihin ja uusien 
aktivoiminen onkin toimikunnan ehdottomia 
tavoitteita kaudella 2014.

Puheenjohtajan näkökulmasta kausi sujui muuta-
maa duffia lukuun ottamatta melko mallikkaasti. 

Helmikuisen valinnan jälkeen aikaa jäi vain vähän 
vaikuttaa tulevaan kauteen, joten kausi 2013 
koettiin enemmänkin harjoituskierroksena tu-
levia kausia ajatellen. Kauden aikana sekä pu-
heenjohtaja että toimikunta oppi paljon tärkeitä 
asioita kilpailutoiminnasta ja sen kehitysmahdol-
lisuuksista. Ehdottomina kohokohtina voidaan 
pitää onnistuneita EM-kilpailujen järjestelyitä 
sekä hienosti onnistunutta yhteistä klubitapah-
tumaa. Jälkimmäinen jätti jälkeensä varmasti 
jotain, mitä tulemme jatkossakin kokemaan ja 
näkemään. Myös toimikuntien välinen yhteistyö 
ja omien pelaavien ammattilaisten osallistumi-
nen klubikilpailuun jäi päällimmäisenä mieleen 
näistä mukavista yhteisistä tapahtumista.

Kauden aikana pelattiin myös erinäisiä cup-
kilpailuja, joiden arvostusta ja moninaisuutta 
haluaisin suuresti korostaa. Ne antavat mahtavan 
mahdollisuuden tutustua seuran jäsenistöön ja 
avaavat ovia mielenkiintoisiin pelimuotoihin, 
kuten reikä- ja joukkuepeleihin. Viikkokilpailut 
sen sijaan toimivat hyvänä ponnahduslautana 
kokemattomille kilpailijoille mahdollistaen kilpai-
lukierroksen pelaamisen tutussa peliporukassa. 
Tämä toivottavasti laskee kynnystä osallistua 
myös muihin klubilla järjestettäviin kilpailuihin. 
Seuran sivuilta löydät lisätietoa pelatuista cup- ja 
viikkokilpailujen tuloksista sekä pelimuodoista.

Tasoitusasiat
Kilpailutoimikunnalle kuuluvat myös tasoitus-
asiat, joiden pariin päästiinkin kauden aikana. 
Näistäkin selvittiin kunnialla, mutta huomattiin 
myös selkeä tarve selventää kilpailuissa käytettä-
viä tasoitusmäärityksiä. Yksi tärkeimmistä koski 
virallisen tasoituksen omaamista ja sen vaatimis-
ta avoimissa kilpailuissa. Useimpien kilpailujen 
osallistumisvaatimuksissa mainitaan, että pe-
laajalla on oltava virallinen tasoitus voidakseen 
osallistua avoimeen kilpailuun. Saadakseen viral-
lisen tasoituksen pelaajan tulee jättää edelliseltä 
kaudelta neljä hyväksyttyä tasoituskierrosta tai 
meneillään olevalta kaudelta kolme hyväksyttyä 
tasoituskierrosta. 1. tasoitusryhmään voi jättää 
näitä kortteja vain kilpailuissa. 

Tältä osalta kilpailuihin ilmoittautumista päätet-
tiin tarkistaa ja mahdolliset epäselvyydet selvit-
tää ennen kilpailun alkua. Samalla päätettiin, että 
klubin omiin sisäisiin kilpailuihin on mahdollista 
osallistua myös ilman virallista tasoitusta, joka 
mahdollistaa 1. tasoitusryhmään kuuluvien 
pelureiden pääsyn pois ”oravanpyörästä”, koska 
heillä ei ole mahdollista jättää hyväksyttäviä ta-
soituskierroksia harjoituskierroksilta. Toimikunta 
tulee keräämään selkeän paketin ensi kevään 
aikana ja toimittaa sen jäsenistön tietoisuuteen 
ennen kilpailukauden alkua.

1. KM-kisojen palkitut.
2. Klubimestarit Stenka Karlsson ja Milla Hallanoro.
3. Vuoden pelaaja Juuso Välilä.
4. Vuoden nousija Matias Hyvärinen.1 2

3

4

Kuvat Tertti Pietilä ja Kurt Palm

Kehitysehdotukset
Kauden aikana allekirjoittanut on kävellyt klubilla 
korvat höröllään ja aistinut jäsenistön ajatuksia 
kilpailemisesta. Olen saanut paljon palautetta 
erilaisista kilpailumuodoista ja näistä on toimi-
kunnan loistava kehittää uusia mielenkiintoisia 
kilpailumuotoja kaudelle 2014. Kehitysehdo-
tuksia otetaan edelleen vastaan sähköpostilla 
osoitteeseen peter@webnix.fi tai puhelimella 
numeroon 040 516 6759. 

Kyselyn tulokset
Toimikunta on analysoinut kyselyn tulokset tar-
kasti ja tulee käyttämään niitä ensi vuoden suun-
nittelussa. Arvonnassa Pro V1-pallopaketin voitti 
itselleen Reima Nummelin. Onneksi olkoon! 
Voit noutaa palkinnon Aura Golfin toimistolta.

Loppusanat
Harjoituskierros on siis tämän toimikunnan osal-
ta ohi ja on aika alkaa pelata pelikirjaan merkit-
tyjen nuottien mukaisesti. Kiitokset vielä kaikille 
kilpailijoille ja kilpailutoimintaan osallistuneille 
kaudesta 2013. Tsemppiä talviharjoitteluun!
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KAUDEN ENSIMMÄINEN Suomessa pelattu 
Nordic Leaguen kilpailu järjestettiin Aura Gol-
fin kentällä 12.-14.7.2013. Kilpailu oli Ruotsin 
pääkiertueen sekä Finnish Tourin yhteiskilpailu 
ja palkintosumma oli 40.000 euroa.

Kilpailun osanottajalista on pohjoismaisittain 
jälleen todella kovatasoinen. Kotimaisista kär-
kinimistä ovat paikalla Asian Touria työkseen 
pelaavat Aura Golfin Kalle Samooja ja Joonas 
Granberg sekä Jaakko Mäkitalo. Lähtölistalta 
löytyi myös Nordic Leaguen rankingin kuuden 
kärki ruotsalaisten Jesper Kennegårdin, Joakim 
Raskin ja Richard Pettersonin johdolla. Kilpai-
lun kirkkain tähti oli kuitenkin Ruotsin Patrik 
Sjöland, jonka kokonaistienestit Euroopan kier-
tueella ovat lähes neljä miljoonaa euroa. Sjöland 
on voittanut ET:lla kahdesti ja TOP10-sijoituksia 
tililtä löytyy 30 kappaletta. Kilpailua edeltävänä 
päivänä pelatussa ProAmissa Sjöland antoi pien-
tä vinkkiä tulevasta pelaamalla tuloksen 65 ja 
kuittasi sillä ProAmin palkintorahaa 1.500 euroa. 

Turnauksen pääyhteistyökumppani Gant oli 
asettanut kilpailuun myös poikkeuksellisen 
erikoispalkinnon, sillä Aura Golfin seitsemän-
nellä väylällä hole-in-onen tehnyt pelaaja kuittaa 

itselleen Sea-Ray moottoriveneen, jonka arvo on 
lähes 50.000 euroa. Muutenkin Gant huolehtii 
pelaajien viihtyvyydestä todella esimerkillisellä 
tavalla. Pelaajille tarjotut ruokailut sekä Players´ 
Lounge tarjoiluineen eivät ole arkipäivää poh-
joismaisella kiertueella.

Gant Openin avauspäivät 
Täydellinen keli suosi Gant Openin ensimmäistä 
kilpailupäivää, kevyt viilentävä merituuli ja au-
rinkoinen sää takasivat pohjoismaisen kiertueen 
kärkinimille loistavat olosuhteet ja tulostaso 
nousi varsinkin kärjen osalta erinomaiseksi. 
Kärkipaikkaa ensimmäisen kierroksen jälkeen 
jakoivat Ruotsin Eurooppa Tour -konkari Patrik 
Sjöland sekä hänen maanmiehensä Fredrik 
Gustavsson tuloksella kuusi alle parin. Ruot-
salaisrintama on jälleen todella vahva, sillä 
kärkisijat olivat tukevasti naapurimaan pelaajien 
hallussa. Kärkiparin takana yhden lyönnin päässä 
on Andreas Grönkvist (-5) ja kahden lyönnin 
päässä Jesper Karlsson sekä Gustaf Kocken 
(-4). Kuudetta sijaa jakoi peräti 8 pelaajaa, mm. 
Kim Koivu ja Mikael Salminen (-3).

Loistavat olosuhteet hemmottelivat sekä pe-
laajia että yleisöä myös toisena pelipäivänä. 

Kärkipaikkaa 36 reiän jälkeen piti edelleen 
hallussaan Ruotsin Patrik Sjöland (-8). Päivän 
tulostaso pysyi olosuhteisiin nähden kuitenkin 
varsin maltillisena, vaikka aamun ensimmäisissä 
ryhmissä lähtenyt Ruotsin Nils Björling vasta-
sikin päivän parhaasta tuloksesta sivuamalla 
Gustav Adellin viime vuoden Gant Openissa 
tekemää kenttäennätystä 64 lyöntiä (-7). Björling 
nousi huippukierroksellaan voittotaisteluun ja 
oli vain lyönnin Sjölandia jäljessä. Toisen päivän 
parhaista suomalaistuloksista vastasivat Tuomas 
Pollari ja Riku Mattila sekä amatööripelaaja 
Kim Koivu, kaikki pelasivat tänään tuloksen -3. 
Koivu on jaetulla kolmannella sijalla kaksi lyön-
tiä kärjestä ja Pollari sekä Mattila myös hyvissä 
asemissa kuudentena kolme lyöntiä johtavaa 
Sjölandia perässä.

Dramaattinen loppuratkaisu
Sjöland näytti etenevän vastustamattomasti 
voittoon ilman uusintoja, mutta reikien 16 ja 17 
bogeyt avasivat mahdollisuudet myös muille. 
Nordcenterin amatööripelaaja Kim Koivu oli 
vielä ennen viimeistä reikää tasoissa kierrok-
sensa jo päättäneen Gustavssonin kanssa ja 
yhden lyönnin edellä Sjölandia. Koivun chippi 
päätösreiällä meni kuitenkin reilusti pitkäksi 
ja kaksi puttia pudotti hänet pois uusinnasta. 
Sjöland upotti päätösreiällä kolmemetrisen 
birdieputin ja jakoi kärkipaikan Gustavssonin 
kanssa tuloksella -8. Jännittävässä uusinnassa 
tarvittiin peräti kuusi reikää ennen kuin Sjöland 
upotti lyhyen birdieputtinsa Gustavssonin epä-
onnistuttua omassaan. Sjöland oli uusinnassa 
koko ajan hieman niskan päällä ja pääsi jo kaksi 
kertaa aikaisemmin yrittämään ratkaisua hyvistä 
paikoista. Sjöland kuittasi voitostaan 7.200 euroa 
sekä huikeat Gantin tavarapalkinnot. 

Päätöspäivä tarjosi kokonaisuutena hyviä tulok-
sia ja kärki oli todella tasainen. Parhaat suoma-
laiset olivat Koivun lisäksi jaetulle 7. sijalle pää-
tyneet Riku Mattila ja Tuomas Pollari tuloksella 
-6. Päivän parhaasta tuloksesta vastasi Ruotsin 
Joakim Rask (-7). Joonas Granberg sijoittui lop-
putuloksissa sijalle 24.

Suuret kiitokset
Kiitokset kilpailun pääyhteistyökumppani Gantille 
sekä tietysti kaikille vapaaehtoisille työntekijöille. 
Ilman teidän panostanne ei tällaista tapahtumaa 
saada vietyä laadukkaasti läpi. Kiitokset myös 
kilpailua seuranneelle yleisölle, jota mahtuu 
viheriöiden ympäristöön vielä lisääkin.

Teksti Sami Pere, 
kuvat Tertti Pietilä

Gant Open 2013

1. Patrick Sjöland ja 
voittoshekki. Gantin Lars 
Lönnqvist hänen oikealla 
puolellaan.

2. Yleisö seuraa jännittävää 
loppuratkaisua.

Fredrik Gustavssonin voittoputti lipuu niukasti reiän ohi.

1

2
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2013
klubitapahtumat alkoivat tuttuun tapaan 

huhtikuisilla hyväntekeväisyystalkoilla. 

Vappuhumpuuki juhlittiin ilman golfi a! 

Midnight Scramble oli perinteistä mittu-

maaria parhaimmillaan.

Suuri Klubikilpailu oli kauden menestys!

Paljon kiitoksia osallistujlle! 

Ensi kaudella tavataan jälleen uusin ja 

osittain perinteisinkin kujein :) 

Seuraavilla sivuilla on otteita klubi-

tapahtumista. Kaikki kauden kuvat löydät: 

www.auragolf.fi  - jäsenet - kuvagalleria.

Tapaamisiin torstaina 5.12.2013 klo 19.00 

päättäjäisjuhlassa Suomalaisella Pohjalla!

Marja Aalto-Setälä, klubimestari

040 566 0555  //  marja.aalto-setala@marudesign.fi 

Punaisen Ristin henkilökunta kiitti lahjoituksista

Talkoot

Harvinainen 
vappuhumpuuki, kenttä 

aukesi vasta 9.5.

Palkinnot arvottiin!



Team Unikulma, kisan 
yhteistyökumppani

Taukotarjoilu

Hymy ei hyytynyt 
pelaajilta

Joku Paikallinen 

Bändi

Lämminhenkinen 

ilta jatkui pikku-

tunneille saakka

Kisan voittajatiimit 
palkittiin...

...ja lukuisat 
arvontapalkinnot 

löysivät voittajansa

Keskikesän 
taikatunnelmien 

huoltojoukot
Midnight Scramble

Suuri Klubikilpailu 
pelattiin sateessa
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KARI KANERVO

Kari Kanervo
Kapteeni
050 538 3615
kari.kanervo@turku.fi

ENSIMMÄINEN KAUTENI kapteenina alkaa 
olla lopuillaan ja nyt on hyvä hetki pohtia ku-
lunutta kautta. Aloitimme kauden perinteisellä 
sääntöillalla ravintola Birdiessä. Kiitokset edel-
liselle kapteenillemme Aarno Eskolalle, joka 
oli avustamassa minua kiperien kysymysten ja 
vastausten kera. Sääntöilta on hyvä tilaisuus 
testata omaa tietämystään erikoistilanteista, 
joita tänäkin kesänä tuli eteen muutaman ker-
ran sekä kilpailuissa että harjoituskierroksilla. 
Sääntökirjan mukana kuljettaminen bägissä ei 
myöskään ole huono idea, jos peliryhmän tiedot 
eivät mene yksiin. 

Omia golfkierroksia tuli tänä kesänä enemmän 
kuin koskaan, johtuiko upeasta kesästä tai uuden 
tehtävän innosta vai molemmista. Kentän kunto 
oli taas upea koko kesän, kiitos Matin ja kenttä-
henkilökunnan. Viheriöiden korjaustyöt ovat jo 
valmiit ja innolla taas odotan ensi kautta ja sitä, 
miten saan pallon asettumaan uusille viheriöille. 
Mielestäni pallon alastulojäljet viheriöillä sekä 

lyöntijäljet väylille muistettiin korjata aika hyvin. 
Tosin täytyy todeta, että pelaajien pelitaito taisi 
kohentua syksyllä, sillä alastulojälkiä viheriöillä 
oli huomattavasti enemmän kuin kauden alussa. 
Griinihaarukka pitäisi löytyä kaikilta pelaajilta 
taskusta jokaisella kierroksella. 

Pelasimme myös jo tutuksi tulleet klubiottelut 
Roslagen, Tali ja Tampere, joista Tampereen 
kukistimme Aura Golfissa ja vierasotteluista 
tuli tappiot. Toivottavasti saamme tämän asian 
korjatuksi ensi kesänä. Riittävän osallistujamää-
rän kerääminen klubiotteluihin oli välillä aika 
työlästä ja toivonkin, että ensi kaudella 
ilmoitustaulun lista täyttyy nopeasti ja 
innokkaita pelaajia löytyy myös varalle. 
Suuri kiitos tämän kauden osallistujille! 

Kapteeni kiittää kuluneesta kaudesta ja 
toivottaa hyvää tulevaa talvea kuntoilun 
ja liikunnan parissa. 

EIJA KAILASTE

TAAS ON YKSI upea golfkesä takanapäin. Olem-
me saaneet nauttia kauniista ja lämpimästä ke-
sästä sekä ennen kaikkea upeasta kentästämme.

Naisjäsenistöllemme suunnatut kauden tapah-
tumat toteutuivat suunnitellusti. Osallistujamää-
rät ovat olleet edelliskesän tasoa. Ainoastaan 
kiinnostus maanantaikierroksia kohtaan tuntuu 
olevan laskussa edelleen. Pienet "porkkanat" eli 
parhaiden palkitseminen ja tulosten julkaise-
minen eivät riittäneet lisäämään kiinnostusta.

Poimintoja kesän tapahtumista: Kolmoisklubiot-
telu AG-EGS-Tawast pelattiin 8-henkisin joukkuein 
Hämeenlinnassa, Tawastin kentällä. Kiertopal-
kinto jäi tällä kertaa Hämeenlinnaan. Mamselli, 
kauden pääkilpailumme, keräsi runsaan osallis-
tujajoukon. AG:n ladyjen lisäksi vieraspelaajat 
olivat kiinnostuneita kisastamme kiitettävästi. 
Kiitokset kilpailujärjestelyistä kuuluvat Peter 
Rosenbergin luotsaamalle kilpailutoimikun-
nalle. Naisten sunnuntaita vietimme lähipeli-
tapahtuman merkeissä, teemana putti-pelin 

parantaminen Sakken opastuksella. Kauden 
kenttävierailu tehtiin Hangon golfkentälle.

Kauden 2013 erikoiskilpailujen voittajat:
Heli Peltonen - vuoden naispelaaja
Leena Stam - ahkerin osallistuja
Minna Manninen - suurin pudottaja
Micaela Sjöholm - eniten birkkuja tehnyt
Arja Malmberg - Lady Cup:n voittaja
Onnittelut voittajille!

Kolmevuotiskauteni ladykapteenina 
päättyy tähän kauteen, enkä tule enää 
olemaan ehdolla valittaessa jatkajaa 
seuraavassa vuosikokouksessa. Nyt on 
hyvää aikaa etsiä uutta, innokasta ja 
idearikasta ladyä tähän tehtävään.

Haluan kiittää naistoimikunnan jäseniä Airia, 
Rainia, Hannaa ja Minnaa sekä kaikkia kauden 
tapahtumiin osallistuneita.

Mukavaa talven odotusta!

Eija Kailaste
Ladykapteeni
040 518 5521

eija.kailaste@pinus.fi

KAPTEENIN TERVEHDYS NAISTEN KESÄ

Kapteenin kauden 2013 avauslyönti.

Roslagenissa joukkueellamme oli mahtava tunnelma. Naiset kauden päätöskisan jälkeen.



Visualisointi

Ilmeikäs koti Turun 
Telakkarannan
sydämestä
As. Oy Turun Paraatiranta ja As. Oy Turun 
Androksenranta sijaitsevat erinomaisella 
paikalla Aurajoen rannassa. Useimmista 
kodeista avautuu näkymät Aurajoen suun-
taan. Avarat tilaratkaisut ja lähes lattiaan 
saakka ulottuvat ikkunat tekevät asunnoista 
valoisia ja ilmeikkäitä.

Paraatirantaan pääset muuttamaan heti. 
Androksenrannan arvioitu valmistumis-
ajankohta on helmikuu 2014. 
 Huoneistoesimerkkejä:
 Paraatiranta 
 A 4 3h+k+s 89,5 m2  mh. 135.120 €  vh. 450.400 €

 Androksenranta 
 A 1 1h+kt 35,5 m2   mh. 51.240 €  vh. 170.800 €

 A 20 3h+k+s 80,0 m2  mh. 111.000 €  vh. 370.000 €

Kysy lisää puh. 0800 155 511 (maksuton) 
tai lähetä sähköpostia 
asuntomyynti.turku@skanska.fi

www.skanska.fi/androksenranta
www.skanska.fi/paraatiranta

KULLANARVOINEN 
KUMPPANI

Mehiläinen Turku, Kauppiaskatu 8 • www.mehilainen.fi 

KULLANARVOINEN 
KUMPPANI
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut 

erilaisiin urheiluvammoihin ja niiden ennalta-

ehkäisyyn. Olipa kyseessä pieni tai suuri 

vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle.

AJANVARAUS: 

WWW.MEHILAINEN.FI TAI 010 414 00
8,35 snt/puh + kiinteästä verkosta 7,02 snt/min 
tai matkapuhelimesta 17,17 snt/min.

Mehi_LK_210x148_v2.indd   1 15.5.2013   11.34

NYT ON AIKA VARATA 

TALVEN GOLFHARJOITTELU
Muutos kohti parempaa golfia ei 
vaadi välttämättä mullistuksia, 
ainoastaan oikeat toimenpiteet! 

Sakari Ahon vakiovuorot kaiken-
tasoisille golfareille Luolavuoren 
kuplahallilla. 

Valitse itsellesi sopiva päivä:
• maanantaisin klo  

17.30 - 18.30
• torstaisin klo 19.30 - 20.30 

Paikkoja 15 kpl/vuoro.

Harjoittelu alkaa marraskuun 
puolivälissä viikolla 46 ja jatkuu 
viikoittain maaliskuun 2014 lop-
puun. Harjoituskertoja yhteensä 
20 tuntia. 

Hinta vuorolle on 280 €
ja sisältää:
• mattopaikan, lähipelialueen 

ja pallot
• ryhmä- ja yksityisopetusta 

vuoron aikana
• swingikartoituksen ohjeineen, 

kamera ja tietokoneohjelma 
apuna

• golfiin liittyviä liikkuvuustes-
tejä ja ohjeita omaan harjoit-
teluun (TPI)

Ilmoittaudu mukaan!
040 503 9072
sakari.aho@auragolf.fi  

Yksityistunteja tai pienryh-
mätunteja voit varata Leaf 
Areenalle:
• Sakari Aholta, 040 503 9072 

tai sakari.aho@auragolf.fi
• Antti Lehtiseltä,   

040 720 1574 tai 
am.lehtinen@gmail.com

• Ville Sirkiältä, 040 761 1876  
tai ville.sirkia@auragolf.fi

TÄYNNÄ
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Schneider Electric on 
johtava toimija energia- ja 
infrastruktuurimarkkinoil-
la, teollisissa prosesseissa, 
rakennusautomaatiossa 
sekä tietoliikennekeskuk-
sissa ja -verkoissa. Lisäksi 
se on laajalti edustettuna 
asuinkiinteistösovelluk-
sissa. 

Näytämme tien energia-
tehokkuuteen

Huonekalutehdas Korhonen Oy 
Otto Korhosen katu 2 ‐ 4 
20660 Littoinen, Finland 
www.hkt‐korhonen.fi 
 

 

MEILLÄ ON TAKANA aktiivinen seniori-
kausi 2013. Se on käsittänyt yli 20 seniorien 
golfkilpailutapahtumaa ja lisäksi seniorei-
den panos on ollut merkittävä naisten EM-
kisajärjestelyissä ja senioreiden FSO kisan 
järjestämisessä. Meillä oli myös tilaisuus 
isännöidä heinäkuun alussa Suomen Golf-
senioreiden kesäpäivää. Aura Golf on niin 
vetovoimainen kenttä, että tämäkin kilpailu 
täyttyi hetkessä senioreista ympäri Suomea. 
Senioritoimikunta kiittää sydämellisesti 
kaikkia osallistumisesta edellä mainittuihin 
tapahtumiin.

Olemme perinteisesti käyneet ystävyysot-
telun Harjattulan sekä Salon seniorigolfa-
reiden kanssa ja näin teemme jatkossakin. 
Tammer Golfin kanssa käytävä ystävyys-
ottelu tulee muuttumaan siten, että seu-
rojemme välillä on vain yksi ottelu, johon 
osallistuu koko seura, ei vain seniorit. Näin 
saanemme koottua tarpeeksi osallistujia 
ko. tapahtumaan. 

Senioreiden kuukausikilpailut keräsivät 
kiitettävästi osallistujia viiteen eri kisaan. 
Viimeisessä syyskuun kisassa oli osallistujia 
yli 80 ja päätöstilaisuuteen osallistui 78 
henkilöä. Kauden parhaat olivat Harri Veh-
manen, Pentti Kalkari ja Matti Leinonen. 
Neljäntenä oli paras nainen Arja Jalava.

Senioriliiga jatkui entisellä tavalla ja pela-
simme kaikkiaan 10 ottelua. Liiga on mu-
kava tapa tutustua lähiseurojen pelaajiin ja 
kenttiin. Menestyksemme oli tänä vuonna 
vaatimaton, olimme kahdeksas kymmenes-
tä joukkueesta. Tsempataan ensi kaudella.

Klubimestaruudet käytiin heinäkuussa. 
Seniorisarjojen voittajat olivat:
Naisseniorit: Hannele Grandell
M-55: Matti Leinonen
M-65: Teuvo Andelmin
M-70: Aarno Eskola
M-75: Reima Nummelin

Anu Närvä
Senioritoimikunnan pj
050 557 5820
anu.narva@jippii.fi

SENIORIT KENTÄLLÄ
Seniori Cupin reikäpelit voitti Pekka Pel-
tonen. Onnittelut voittajille.

Päivät lyhenevät ja ilmat ovat muuttuneet 
syksyiseksi. Muistetaan liikkua ja pitää 
mielemme virkeinä. Aura Golfin etusivulla 
ajankohtaista osassa kerrotaan pro Sakari 
Ahon vetämästä talviharjoittelusta ja ajan-
kohtaista/senioritoimikunta osiossa löytyy 
tiedot Kirsi Ahosen vetämästä jumpasta 
LEAF Areenalla. Jumppa on maanantaisin 
ja yhteyshenkilönä Aura Golfista on Asko 
Rantanen. Kupittaan keilahallissa keilataan 
tiistaisin ja perjantaisin.

Reipasta ja positiivista mieltä kaikille.

ANU NÄRVÄ

Harri Vehmanen Pentti Kalkari  Matti Leinonen Arja Jalava

Laatutuotteita ja hyvää 
palvelua

www.rudus.fi

Rudus Oy Länsi-Suomi
Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, p. 020 447 6200

Rudukselta saat väylä- ja kasvualustahiekat, kivi-
ainekset, betonit, pumppaukset ja kuljetukset. 
Sekä palvelun, joka kestää vertailun.
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MONIKÄYTTÖISET AURAN MAJONEESIT ARKEEN JA JUHLAAN!

Auran Majoneesien klassikkomaut paprika ja kurkku saivat nyt rinnalleen herkullisen paahdetun sipulin ja miedosti tulisen chilin. 

Mehevän maukas majoneesiperhe löytyy nyt kauppamme hyllyltä. Maista ja löydä oma suosikkisi!

Auran Majoneesien klassikkomaut paprika ja kurkku saivat nyt rinnalleen herkullisen paahdetun sipulin ja miedosti tulisen chilin. Auran Majoneesien klassikkomaut paprika ja kurkku saivat nyt rinnalleen herkullisen paahdetun sipulin ja miedosti tulisen chilin. Auran Majoneesien klassikkomaut paprika ja kurkku saivat nyt rinnalleen herkullisen paahdetun sipulin ja miedosti tulisen chilin. Auran Majoneesien klassikkomaut paprika ja kurkku saivat nyt rinnalleen herkullisen paahdetun sipulin ja miedosti tulisen chilin. 

Tulin klubimme terassille hyvin ansaitulle 
oluelle, koska kierros oli jälleen kerran 
ollut omansa näköinen. Paikalla oli, kuten 
yleensäkin, parlamentin vakiojäsenet. 
Murahdin kuulumiset ja kuvailin kier-
rostani värikkäästi muutamalla osuvalla 
kirosanalla ja ihmettelemällä onko lyön-
tipeli jotenkin parempaa golfia tai onko 
stableford pisteissä jotain vikaa ja loppu-
tuloshan on kuitenkin sama. Siemaisin 
ansaitusta oluestani aika siivun ja olinkin 
hämmästynyt, kun parlamentin viiksekäs 
jäsen alkoi purkaa muistojensa arkistoa.

– Vai ei ole eroa! Kerronpa sinulle eräästä 
ihan tavallisesta jäsenkilpailusta jo usean 
vuoden takaa, niin saat ehkä käsityksen 
millaista golf voi olla.

Päivä oli ollut aika rankka ja olut maistui 
hyvälle, joten otin paremman asennon ja 
aloin kuunnella.

– Meitä oli ryhmässä neljä pelaajaa ja 
aloittajaksi oli arvottu Ville. Ykkösen kaik-
ki selvitimme pariin tai bogiin ilman sen 
kummempia mainintoja. Kakkosella Ville 
oli edelleen honoreissa, mikä oli hiukan 
outoa, koska hän ei suinkaan ollut ryh-
mämme paras pelaaja.

Taustalta tuli tässä vaiheessa epämää-
räistä murinaa siitä, oliko Ville golfarina 
klubin keskitason alapuolella ja oikeas-
taan miten paljon.

– Kakkosella Ville sai bogin, jonka hän 
onnistui tasaamaan kolmosella tehdyllä 
böödillä. Nelosella ja viitosella kummal-
lakin Ville sai taiteiltua parin. Kävely kuu-
tosen tiille sujui siis hilpeissä tunnelmissa 
eikä sitä, mitä tapahtui seuraavaksi, voinut 
mitenkään ennustaa.

Tämä kommentti aiheutti parlamentissa 
hyväksyvää muminaa, aivan kuin kirkon-
väki olisi saanut amenen sanottua.

– Ville valitsi kuutosella mailakseen rauta 
viitosen. Lyönti meni out, oikeanpuoliseen 
metsään ja syvälle. Hetken Villen kasvoilla 
näkyi huolestuneisuus tai oliko se ehkä pet-
tymys, mutta se meni nopeasti ohi. Muiden 
lyötyä ulos Ville palasi boksiin. Ikään kuin 
korostaakseen lyöntiään Ville valitsi rauta 
nelosen. Metsään. Kasvot olivat jo koh-
tuullisen kalpeat ja epäusko alkoi vallata 
Villen mieltä. Ikään kuin mitta olisi ollut 
ongelma, hän valitsi puu kolmosen. Met-
sään. Puu kolmonen uudelleen – metsään. 
Mitä Villen mielessä mahtoi liikkua, kun 

hän seuraavaksi siirtyi takaisin rautoihin. 
En ole varma, mutta muistaakseni raudat 
menivät järjestyksessä 5, 7, 9, PW. Kaikki 
metsään. Jos lyönneistä haluaa löytää 
jotain hyvää, niin kaikki lyönnit olivat 
lähellä vanhaa saunaa. Tässä vaiheessa 
Villellä ei ollut enää yhtään päättäväisyyttä 
tai ryhtiä jäljellä. Hänet oli nujerrettu. 
Vapisevin käsin hän kaivoi putterin esiin 
ja avasi onnistuneen putin polkua pitkin 
väylälle. 17. lyönti kentällä. Hänen lop-
putuloksensa väylältä kuusi oli 23, eikä 
kukaan kuullut hänen puhuvan enää sen 
kierroksen aikana. 

Aloin pikkuhiljaa ymmärtää mihin viik-
sekäs mies viittasi.

– Jos siis olet sitä mieltä, että lyöntipelillä 
ja stabelfordilla ei ole mitään eroa, ehkä 
sinun kannattaa kysyä Villeltä.

Hiljaa kävin läpi omaa kierrostani. Kaikki 
bogit ja tuplat mahtuivat sinne vallan 
hyvin. Itse asiassa kierros oli hyvinkin 
toisen oluen arvoinen.

Nimimerkki Kolmas putti 
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VIHERPALVELUT

YLLÄPITOPALVELUT

RAKENTAMISPALVELUT

KORJAAMOPALVELUT

- KAUPUNKIRAKENTAJA -

-  WWW.KUNTEC.FI  -

Turku Energia

JÄSENKYSELY
Mitä mieltä Sinä olet Aura Golfin kentästä, 
palveluista, ravintolan ruoasta tai saunan 
lämpötilasta? Onko kenties juuri Sinulla 
joku tärkeä kehitysehdotus, mutta et ole 
saanut vietyä sitä eteenpäin? Nyt Sinulla 
on mahdollisuus vaikuttaa!

Aura Golf toteuttaa tänä syksynä laajan 
jäsenkyselyn, johon jokaisella seuran jä-
senellä on oikeus ja ehkä jopa velvollisuus 
osallistua. Yksittäisiä vastauksia tai vastaajia 
ei pystytä erottamaan, vaikka osallistuisitkin 
yhteystietosi jättämällä arvontaan. 

Seuraa sähköpostiasi ja seuran kotisivuja, 
Sinun vastauksesi on meille tärkeä! 

AJANKOHTAISTA

AURA GOLFIN TALVITAKIT
Nyt niitä on taas saatavilla, Aura Golfin 
upeita ja lämpimiä talvitakkeja! Tässä on 
loistava joululahjaidea itsellesi tai ystävälle-
si. Miehille on tarjolla kaksi mallia ja naisille 
on oma mallinsa. Käy tutustumassa seuran 
kotisivuilla tai toimistossa.



Iloon,
suruun,

kiitokseen,
rakkaudesta,
ystävyydestä!

Aura Golfin jäsenille 
10%:n alennus!

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

vip kuljetukset maalla ja merellä

viptaksi@actionlahetit.fi 

0400 844 344

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

JULKISIVURAKENTEIDEN ERIKOISLIIKE

www.ohutlevyasennus.fi

Hiidenkatu 9, 20360 Turku
toimisto@ohutlevyasennus.fi

VIHERIÖ-LEHDEN TOIMITUS TOIVOTTAA 

Tästä se alkoi – matka eläkkeelle 
hienolla sähköpyörällä. Kiitos AG:lle 
ja kaikille muille muistamisista. 
Hyvää loppuvuotta ja tulevaa uutta!

Tunnelmallista Joulua &
Hyvää Uutta Vuotta!

Nuorisotyötä 
tukemassa




