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MENNYTTÄ JA TULEVAA

Päättynyt golfkausi Ruissalossa oli monella tavalla 
varsin onnistunut. Pääsimme pelaamaan hyvä-
kuntoisille viheriöille parisen viikkoa normaalia 
aikaisemmin ja kolme viikkoa aikaisemmin kuin 
edellisenä vuonna. Kenttä suljettiin viimeisten 
väylien osalta aivan lokakuun lopussa, itse asiassa 
joitain päiviä myöhemmin kuin viime vuosina 
yleensä. Kentän avaamis- ja sulkemisajankoh-
dat nostavat herkästi tunteet pintaan, miksi 
meillä kenttä suljetaan kun naapurikentillä vielä 
pelataan. Aura Golfin tavoitteena on tarjota 
jäsenille sekä vieraille huippukuntoinen kenttä 
varsinaisen pelikauden aikana ja siksi hoito- sekä 
korjaustoimenpiteet pyritään tekemään silloin, 
kun ne vähiten häiritsevät pelaamista. Kenttien 
eri ruoholajikkeet kestävät kulutusta hieman eri 
tavoin ja meidän tapauksessa kasvukauden lop-
pupuolella kentän on hyvää antaa myös hieman 
levätä ennen talven tuloa.

Rekisteröityjen lähtöjen määrä oli n. 28.000, 
joka tarkoittaa kohtuullista kasvua aikaisempiin 
vuosiin. Tämä kasvu tosin tehtiin pääasiassa alku-
kaudella, vaikka vappuna satoikin lunta. Valkoista 
kuuluisi siihen aikaan vuodesta näkyä ainoastaan 
päähinemuodissa. Pelikauden kelit olivat muu-
tenkin varsin vaihtelevia, vaikka yleisesti ottaen 
muistijälki kesän säästä lienee melko positiivinen.

Kauden uutuuksia Aura Golfissa olivat jäsenen 
vieraan alennettu greenfee sekä ajanvaraus-
sääntöjen uudistaminen. Nämä saivat odotusten 
mukaisesti varsin hyvän vastaanoton ja erityisesti 
ensin mainittu saatteli kentällemme lukuisan 
joukon vieraita, joille Ruissalon kenttä oli uusi 
tuttavuus. Tässä yhteydessä on taas hyvä paikka 
muistuttaa siitä, että Aura Golfissa ei ole ollut 
jäsenjonoja enää moneen vuoteen ja uudet 
jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita liittymään 
parhaaseen seuraan. 

Urheiluseuratoiminnassa Aura Golfin nuoret 
edustuspelaajat pääsivät juniorisarjoissa maista-
maan kansallista menestystä ja tälle porukalle on 
helppo ennustaa hyviä hetkiä myös tulevaisuu-
dessa. Sisäsivuilta löytyy päävalmentajan raportti 
juniorien joukkue SM-kilpailusta, josta tuomisina 
joukkueella oli hopeiset SM-mitalit. Menestyk-
sen vakiinnuttamiseksi tarvitaan tietysti lukuisa 
joukko nuoria lajin harrastajia, joista seuloutuu 
paitsi kilpapelaajia niin myös tulevaisuuden ak-
tiiviharrastajia. Nuorten houkuttelemisessa lajin 
pariin tarvitaan kannustavaa ilmapiiriä, mukavia 
kavereita sekä luonnollisesti myös laadukasta 
valmennusta ja ohjausta. Näissä asioissa meilläkin 
on vielä paljon kehitettävää.

Golfin harrastajilla on edessään jälleen pitkä talvi 
ja seuraavan golfkauden odotus, mutta kentillä 
seuraavan kauden valmistelut käynnistyvät oikeas-
taan jo ennen kuin edellinen kausi on saatu pää-
tökseen ja tulevaisuuden teesit tuntuvat olevan 
vuodesta toiseen samoja. Talousasiat, peliaikojen 
riittävyys, kilpailujen sekä tapahtumien määrät 
ovat kentän toimivan johdon vakioaiheita, mutta 
klubihenkeen ja yhteisöllisyyteen voivat seuran 
kaikki jäsenet vaikuttaa. Asiakastyytyväisyyttä 
mitattiin syksyllä tehdyllä kyselyllä ja tulokset 
olivat varsin rohkaisevia, vaikka parannettavaa 
toki löytyy paljon. Kyselyn tulosten yhteenveto 
julkaistaan myöhemmin tänä vuonna ja uutta 
näkökulmaa eri osa-alueisiin saatiin kohdista-
malla kysely myös Aura Golfissa syksyn aikana 
käyneisiin vieraspelaajiin.

Aura Golfin puolesta haluan lämpimästi kiittää 
kaikkia jäseniä, vieraspelaajia sekä yhteistyö-
kumppaneita kaudesta 2014.

Parhain terveisin
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HUIPPUGOLFIA 
Suomen Golfliiton hallitus päätti syyskuun kokouksessaan jatkaa neuvotteluja Aura 

Golfin kanssa European  Challenge Tour  (CT) kilpailun järjestämisestä Aura Golfissa. 

Järjestämishalukkuutensa oli SGL:lle ilmoittanut myös muutama muu huippukenttä 

ja SGL oli erikseen tiedustellut näiltä halukkailta kentiltä ns. tarjousta kilpailun 

järjestämisestä. Tämän prosessin tuloksena 13.10.2014 allekirjoitettiin          

     SGL:n ja AG:n välillä kisojen järjestämistä koskeva kenttäsopimus. 



Elokuun alussa kenttäämme kävi tutustu-
massa Eurooppa Tourin yksi CT-vastaavista 
Neal Brigss, jonka kanssa allekirjoittanut 
kiersi koko kentän autolla aivan hirvittävässä 
kaatosateessa. Onneksi sade ei haitannut ko-
kenutta brittimiestä vaan kierroksen jälkeen 
hän totesi kentän klubirakennuksineen ja 
sosiaalitiloineen antavan lämpimän kuvan 
koko kenttäyhteisöstä. Suoraan kysymykseen 
kisojen järjestämisestä saatiin hyvin suora ja 
nopea vastaus: Kenttä sopii hyvin kisojen 
järjestämiseen! 

Challenge Tourista sen verran, että kyseessä  
toiseksi suurin golfkiertue Euroopassa ja se 
toimii nimensä mukaisesti haastajakiertu-
eena Euroopan Tourille (ET) ja siten pelaa-
jille ponnahduslautana maailman huipulle. 
Kiertueen kautta pelioikeutensa maailmalle 
ovat ansainneet mm. sellaiset nykyiset tähdet 
kuin Thomas Björn, Henrik Stenson, Marc 
Warren ja Edoardo Molinari. Kaikki kyseiset 
pelaajat ovat mukana tällä hetkellä 30 parhaan 
joukossa Race to Dubai rankingissä. Lisäksi 
kiertueella pelaa lukuisa joukko huippuja, 
jotka ovat pudonneet ylemmältä tourilta ja 
hamuavat takaisin kuten Johan Edfors ja 
Michael Jonzon. Aura Golfissa pelattavan 
kisan palkintosumma on muhkea 170.000 
euroa ja kilpailun kokonaisbudjetti kohoaa 
arviolta noin 350.000-400.000 euroon. 
Kysymys on siis todella isosta kilpailusta, jossa 
meillä on kerrankin mahdollisuus seurata 
kotikentällämme todellista huippugolfia.

Kisojen järjestäminen Aura Golfissa nostaa 
tietysti entisestään seuramme ja kenttämme 
arvostusta. Oletettavaa on lisäksi, että kisojen 
aikana tarjotaan pitkämatkalaisille katsojille 
paitsi VIP-kohtelua, niin myös pelaamismah-
dollisuuksia muilla kentillä. Samoin kun Nordic 
Liigan (entinen Gant Open) kilpailua ei tänä 
vuonna pelata Ruissalossa, pelattaneen se 
joka tapauksessa Lounais-Suomen alueella. 
Näin ollen kisojen järjestämisellä on iso mer-
kitys kokonaisuudessa myös muille lähialueen 
kentille ja tietysti matkailullisesti myös koko 
Turun alueelle. Lähialueiden kenttien kiin-
nostus tullee lisääntymään huomattavasti. 
Iso kiitos kisojen saamisesta Aura Golfiin 
kuuluu myös nimisponsori Gantille ja Lars 
Lönnqvistille sekä kunniapuheenjohtaja 
Heikki Vaisteelle, joiden huomattava talou-
dellinen panostus on luonut mahdollisuuden 
kisaisännyyteen. 

M e r k i t k ä ä  j o  n y t  k a l e n t e r e i h i n n e 
10.-16.8.2014, sillä vapaaehtoisia tarvitaan 
jälleen runsas määrä. Vuosikokouksen yhtey-
dessä ryhdymme varmaan keräämään listaa, 
mutta vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua vaikka 
heti toimistoon.

Ystävällisin terveisin

Toni Laakso
Aura Golf ry
puheenjohtaja

RUISSALOSSA 2015
Kenttäsopimuksen mukaan Aura Golfin tehtävänä on tarjota huippuunsa viritetty 

kenttä Eurooppa Tourin kriteerien mukaisesti sekä vastata vapaaehtoisten värvää-

misestä osaksi kisaorganisaatiota. Taloudellista vastuuta järjestelyistä meillä ei ole 

ja kentän luovuttamisesta kilpailua varten saamme SGL:ltä rahallisen korvauksen. 

Kaikista järjestelykustannuksista vastaavat SGL sekä kisan promoottorina toimiva 

Sponsvision Oy.
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SYKSYLLÄ KORJATAAN –

Aura Golfin pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan kuuluu vähin-

tään yhden viheriön, viheriöalueen tai jonkun muun keskeisen kohteen 

peruskorjaaminen joka vuosi. Tänä vuonna uusittavat kohteet olivat 

väylien 4 ja 15 viheriöt sekä pitkään suunnittelupöydällä ollut rangen 

laajamittainen peruskorjausurakka.  

Teksti ja kuvat SAMI PERE
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N – KESÄLLÄ NAUTITAAN 

Tekemistä on siis riittänyt normaalisyksyä hieman enemmän ja korja-

usten onnistumisessa myös sääolosuhteilla on suuri merkitys. Syksyn 

korjauksista on raportoitu säännöllisesti Aura Golfin Facebook-sivuilla, 

seuraavalla aukeamalla vielä lyhyt yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä.
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4. VÄYLÄN VIHERIÖ
Nelosen viheriö on korjattu viimeksi 
90-luvun alussa, joten sen laskennallinen 
20 vuoden elinkaari oli jo päätöksessään. 
Lisäksi haasteellinen kasvupaikka korkei-
den puiden varjossa aiheuttaa ongelmia 
viheriönurmen kasvussa. Edellinen korjaus 
tehtiin sen aikaisilla kasvumateriaaleilla, 
jotka eivät vastaa tämän päivän standardeja 
ja hyvällä syyllä voidaan puhua pula-ajan 
materiaaleista. Myös viheriön kuluminen 
sekä kasvualustan tiivistyminen ovat valon 
puutteen lisäksi olleet kasvua heikentäviä 
tekijöitä. Myöskään viheriöalueen kuivatus 
eli salaojitus ei ollut kaikilta osin enää 
kunnossa. Kasvualustan vaihdon lisäksi 
viheriötä korotettiin 20-40 cm ja vaisut 
pinnanmuodot saivat kokonaan uuden 
ilmeen. Etubunkkerin rinne uusittiin, lyönti-
suunnasta katsoen takaoikealle rakennettiin 
kokonaan uusi hiekkaeste ja kun viheriön 
pinta-ala vielä kasvoi, niin ensi keväänä pe-
lataan melkoisesti uudistuneella viheriöllä.

15. VÄYLÄN VIHERIÖ
Hcp-luvulla mitattuna kenttämme hel-
poimman väylän viheriön kohdalla voidaan 
todeta kentänhoidon haasteiden osalta 
lähes samat asiat kuin nelosestakin. Vi-
heriön kasvualustan uusiminen oli tässä-
kin korjauksessa tärkeä asia, mutta myös 
muotoiluun kiinnitettiin erityistä huomiota. 
Etubunkkeri poistettiin kokonaan ja viheriö 
laajeni käytännössä vanhan hiekkaesteen 
päälle. Takaosastaan viheriöitä nostettiin ja 
takavasemmalle rakennettiin uusi bunkkeri, 
viheriö laajeni myös pituussuuntaan sekä 
lisäksi hieman vasemmalle. Kulku viheriölle 
käy jatkossa ainoastaan 16. lyöntipaikan 
vierestä, vanha polku suljetaan ja viheriön 
oikeanpuoleiset osat saavat nurmipeitteen.

RANGE 
Viheriöremontit tehdään kaivinkonetta 
lukuun ottamatta omin voimin, mutta 
rangen peruskorjaus ostettiin kokonai-
suudessaan ulkopuoliselta urakoitsijalta. 
Korjauksen tavoitteena oli saada range 
modernisoitua sekä käytettävyyden että 
visuaalisen ilmeen osalta. Urakka aloitet-
tiin kuorimalla alastuloalueelta vanhaa 
pintaa pois noin hehtaarin alueelta sekä 
määrittelemällä kastelujärjestelmän pai-
kat, salaojitukset sekä kohdeviheriöiden 
paikat ja muodot. Seuraavaksi vuorossa 
olivat maansiirrot ja -täytöt sekä kasvu-
alustan levittäminen ja pohjan tasoittami-
nen. Kohdeviheriöiden pohjat valmisteltiin 
keinonurmen asennusta varten ja muun 
alueen siirtonurmetus tehtiin koneellisesti 
leveistä nurmirullista. Viimeisenä vaiheena 
asennettiin keinonurmesta tehdyt kohdevi-
heriöt ja viimeisteltiin näiden ympäristöjen 
nurmetus.

MIKSI KORJAUKSIA TEHDÄÄN

Korjaus- ja uudistustyöt golfkentällä herättävät aina keskustelua 

ja mielipiteitä – puolesta ja vastaan. Kentän korjaukset ovat 

kuitenkin merkittävä osa yhteisen omaisuutemme huolehtimista 

ja säännöllisellä korjaamisella sekä uudistumisella vältymme 

tulevaisuudessakin laajoilta ja monesti myös melko hintavilta 

peruskorjauksilta. Viheriöiden korjaamisessa pääpaino on 

yleensä nurmen hyvinvointia edistävissä asioissa, joita ovat 

mm. kasvualustan ilmavuus, vedenläpäisykyky selkä ravin-

teiden pidättyvyys. Tämän lisäksi lähes poikkeuksetta myös 

kohteiden pelattavuutta sekä yleisilmettä pyritään paranta-

maan. Korjaukset pyritään tekemään sellaisina ajankohtina, 

jotka häiritsevät normaalia pelaamista mahdollisimman vähän.      

1 2 3
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JUHANI TAMMISEN 

ELÄMÄN 

3 TÄRKEINTÄ ASIAA:

PERHE

TERVEYS

YSTÄVÄT

Nopeat – mitä sana tuo 
ensimmäisenä mieleen

Etiketti > tärkeä
Leijona > arvostus
Tammi > kova
Turku  > juuret
Ranska > kulttuuri
Golf  > hieno  
   harrastus

Juhani Tamminen
AG Champion 1977
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Vierailu Talissa jätti jälkensä Tamiin ja Koi-
vusen Japiin ja sytytti kovan kipinän lajiin: 
”Ostimme Japin kanssa yhteiset mailat 
Hans Martinilta, joka ei varsinaisesti ollut 
golfmiehiä, vaan sen ajan yksi parhaimpia 
futareita. Aloimme pelata Japin ja Toi-
vasen Kilin kanssa Ruissalon 9 reikää ja 
sen ajan kulttuuri Ruissalossa oli hieman 
toisenlaista. Pelasimme kaikki kolme sa-
malla bägillä, huutelimme toisillemme 
heitä rauta-7 tänne etc.  Olimme kuitenkin 
kaikki huippu-urheilijoita, opimme lajin 
aika nopeasti ja kehitys oli vauhdikasta” 
muistelee Tami ensimmäisiä kokemuksia 
Ruissalon kentällä. ”Turkulainen golf pyöri 
siihen aikaan 10-15 perheen ja pariskunnan 
ympärillä. Lundenit, Hyväriset, Koivurinnat, 
Sivulat, Rissaset, Hermanssonit, Tammiset 
olivat aktiiviporukkaa, naiset pitivät buffettia 
ja kaikki tehtiin talkoilla. Ainoa jonkunlaista 
korvausta nauttinut henkilö oli silloinen 
kenttämestari Takala, joka tunnettiin kuu-
maverisenä kaverina. Minä tulin tietysti 
hänen kanssaan juttuun loistavasti.”  

AURA GOLFIN HISTORIAA KUNNIOITTAEN 

”Golf on herrasmieslaji, jossa hyvät tavat ja 
sosiaalisuus ovat syvälle lajiin juurtuneita 
perusarvoja” ruotii Tamminen ja asiaa var-
sinaisesti kysymättä nostaa kolme henkilöä 
esille, joiden elämäntyön osa on mahdollis-
tanut pelaamisen Ruissalossa meille kaikille: 
”Pekka Sivula on aivan omassa katego-
riassaan, Primus Inter Pares. Visionääri,  
kaupungin arkkitehti. Seuraavaksi Juhani 
Lundén, hän laittoi hommat täällä siihen 
kuntoon, että Euroopan herrojen oli mah-
dollista tulla Ruissaloon 1994. Kolmantena 
omalla listalla on Heikki Vaiste. Hän on 
kontroverssi persoona ja niin olen minäkin, 

mutta ei johtaminen olekaan mikään popu-
larity contest.” paaluttaa Tamminen.  ”Näillä 
veljillä on kaikilla ollut vaikutusvaltaa ja 
voimaa viedä asioita eteenpäin. Näiden kol-
men herran ansiosta fantastisella paikalla 
sijaitseva yhdeksän reiän kenttä on kokenut 
sellaisen kehityskaaren, että Ruissalossa on 
tänä päivänä Suomen ylivoimaisesti hienoin 
golfkenttä. Piste. Vertailet sitten kenttää, 
ravintolaa, klubitaloa tai mitä tahansa, muut 
ovat valovuoden perässä!”
”Kysymys on siitä kuka saa asioita aikai-
seksi ja siksi mielenkiinnolla seuraan mitä 
nykyliiderit kehittävät tästä eteenpäin. 
Tämä on ihan niin kuin Turun jääkiekko. Me 
oltiin se aikakausi, joka pelasi ulkokentillä 
ja meidän populariteetti sai rakentamaan 
hallit, järjestämään kisat etc etc. Golfissa on 
samanlainen kehityskaari, niin urheilullisella 
puolella kuin johtamisen ja fasiliteettienkin 
osalta. 70-luvulla pukuhuoneet Ruissalossa 
olivat sellaisia, ettei siellä voinut vaihtaa 
vaatteita saati mennä suihkuun. Nyt pai-
kat kiiltävät ja kaikki on viimeisen päälle. 
Mielestäni tässä on Aura Golfin huiman 
kehityksen historiallinen jatkumo.”
”Pullistelematta voin todeta, että se mitä 
itse olen tuonut tälle seuralle, liittyy ran-
geen ja urheilullisuuteen.  Minä sain Pekka 
Sivulan pään käännettyä siinä asiassa, että 
range ei voi olla hevon kuusessa niin kuin 
se aikanaan oli Kallanpäässä tien toisella 
puolella. Urheilussa harjoittelupaikkojen 
tulee olla kunnossa.”

PITÄÄKÖ AURA GOLFIN JÄRJESTÄÄ ISOJA 
KILPAILUJA?   

”Ihan ehdottomasti! Turku on kuitenkin 
kansainvälinen suurkaupunki Suomessa. 
Täytyyhän meidän toiminnan olla paarissa 

siihen mitä tämä meidän juttu on. Jos ha-
lutaan olla sivistynyt yhteisö, meidän pi-
tää pyrkiä parempaan, meidän pitää olla 
valmiita kilpailemaan ja jos me saadaan 
järjestää vaikka EM-kilpailut, niin onhan se 
hemmetinmoinen sulka meidän hattuun. 
Nämä tapahtumat tuovat lajille ja Aura 
Golfille niin monta asiaa, populariteettia, 
harrastajia, yhteistyökumppaneita etc. Jos 
me ei olla mukana kovissa jutuissa, niin 
kehitys taantuu. Golf on sitä paitsi myös ny-
kyisen kaupunkiyhteisön yksi monumenteis-
ta ja jokaisen turkulaisen tulisi ymmärtää 
tämä lisäarvo. Menet missä tahansa päin 
maailmaa illallispöytään, niin ei siellä nyt 
ihan ensimmäisenä painista puhuta, golfin 
päälle sitä vastoin ymmärtää aika moni. 
Kaikki vaikutusvaltaiset ihmiset maailmassa 
pelaavat golfia ja puhuvat siitä. Aura Golf on 
yksi käyntikortti Turun kaupungille ja tänä 
päivänä yksi hienoimpia käyntikortteja koko 
kylässä!” antaa Tamminen palaa huolella.   

TULEVAISUUS    

”Nyt ollaan sellaisessa tilassa, että kehitys 
on hidasta. Kenttä ja fasiliteetit on kunnos-
sa, itse haluaisin nähdä tulevaisuudessa 
hieman kansainvälisemmän Aura Golfin. 
Miten saadaan Aura Golf paremmin kan-
sainväliseen tietoisuuteen, siis se kuinka 
upea kenttä ja sijainti meillä täällä on. Toi-
nen näkökulma on urheilu. Itsekin kuulun 
suuriin ikäluokkiin, jotka toivottavasti roik-
kuvat mukana vielä pitkään, mutta kyllä me 
tarvitaan tulevaisuuden aluskasvillisuutta 
nuorista pelaajista. Enkä laittaisi yhtään pa-
hakseni, jos meillä olisi joku kansainvälisen
tason huippupelaaja. Joonas Granberg 
kävi lähellä tätä tasoa, mutta tietyllä tavalla 
kansainvälinen breikki urheilullisella

Juhani ”Tami” Tamminen liittyi Aura Golfin jäseneksi vuonna 1973, 
mutta kentälle mentiin ensimmäinen kerran syksyllä 1972. 

”Siirryin silloin pelaamaan HIFK:hon ja joukkueen silloinen lääkäri Jorma Tarkkanen, 
Talin jäsen ja 10 hcp:n pelaaja, ehdotti minulle ja Koivusen Japille 

tutustumista lajiin Helsingin Golfklubin rangella. Meitä oli rangella vastassa legendaarinen 
golfopettaja Sigge Nyström, joka hetken katsottuaan huitomistamme totesi omaan 

jäljittelemättömään tyyliinsä”:
”Herra Tamminen, golf on sellainen laji, jossa hiki irtoaa vasta saunassa.”

kuvailee Tami ensikosketustaan lajiin, josta sittemmin tuli 
yksi hänen elämänsä tärkeimmistä harrastuksista.

>>>

Teksti SAMI PERE   Kuva RAUNO JOHANSSON
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puolella on vielä saavuttamatta. Palaan 
tässä vielä herroihin Sivula, Lundén ja Vais-
te. Heidän expertiisiään on ollut kenttä ja 
rakentaminen, ne asiat mitkä meillä on 
huippukunnossa. Kukaan heistä ei kuiten-
kaan omannut sellaista osaamista, jolla 
luodaan kilpailumenestystä. Minä haluaisin 
tulevaisuudessa nähdä seuran johdossa 
myös sellaista osaamista, joka johtaa ur-
heilulliseen menestykseen.”

URHEILU

Ovatko pihapelit kadonneet nykypäivän 
yhteiskunnasta?  
”Kyllä ovat, tai ei ehkä ihan. Tänä päivänä 
näkyy aika vähän nuorisoa höntsäämässä 
ulkokentillä, siis aikakautena jolloin urheilu-
kaupasta saa ostaa maaleja ja vaikka mitä. 
Oma oppi-isäni Juuso Wahlsten on sanonut 
osuvasti  ”ennen oli pelaajia, mutta ei ollut 
kenttiä – nyt on kenttiä mutta ei pelaajia”.  
Minä peräänkuulutan omatoimisuutta, gol-
fia pystyy treenaamaan missä vaan. Wedge 
käteen ja neppailemaan, treenaa omatoimi-
sesti ja seuran ohjatuissa treeneissä sitten 
käydään näyttämässä mitä on opittu. Kaikki 
suuret tarinat ovat lähteneet omatoimisesta 
pelaamisesta, Litmanen, Selänne, Koivut. 
Peliä aamusta iltaan, arvon nuoret!”

MITKÄ OVAT TAMIN PRINSIIPIT GOLFISSA 
HUIPULLE PYRKIVILLE NUORILLE?

Intohimo, sitä testataan sillä hetkellä kun al-
kaa mennä huonosti ja se on äkkiä testattu. 
Henkinen kestävyys. Se on sitä, että jaksaa 
harjoitella. Golf on herkkä taitolaji, joka 
vaatii mielettömän määrän toistoja. Pelaa-
misen taito, ihminen oppii sitä mitä tekee.
Päämäärä eli tavoitteet ja unelmat.  Unel-
mat laittavat urheilijan töihin harmaana 
marraskuun aamuna, unelmat inspiroivat 
ja antavat energiaa.    

PUHUTAAN PARI SANAA JÄÄKIEKOSTA. MIKSI 
LEIJONAT OVAT RUVENNEET PÄRJÄÄMÄÄN 
VASTA 90-LUVULLA?

”Silloin kun itse aloitin SM-sarjassa, niin 
Suomessa oli kaksi katettua rataa, nyt niitä 
on 250 kappaletta. 60-luvulla pääsarjassa 
pelattiin 22 ottelua, nyt ottelumäärä on 
60. NHL:ssa pelattiin jo 50 vuotta sitten 
72 ottelun perussarja. Me voitimme TPS:n 
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kanssa hopeaa keväällä 1967 ja ei silloin 
kukaan Suomessa puhunut ammattilaiskie-
kosta. Nuoret kävivät koulua tai opiskelivat, 
vanhemmat starat kävivät päivätöissä, kuka 
missäkin. Jääkiekon ammattimaistuminen 
alkoi toden teolla vuonna 1975 kun SM-liiga 
perustettiin. Pelaajayhdistys oli perustet-
tu jo kaksi vuotta aikaisemmin, herrojen 
Tamminen ja Rantasila toimesta. Vuonna 
1982 perustettiin pelaajayhdistyksen säätiö, 
jonka yhtenä tehtävänä on auttaa vaikeuk-
siin joutuneita pelaajia. Säätiön omaisuus 
on tänä päivänä miljoonia euroja. Vuonna 
1982 pelattiin kotikisat, minä olin Leijonien 
kapteeni ja Rantasila toimi silloin pelaajayh-
distyksen puheenjohtajana. Me kävelimme 
kahdestaan Kummolan, Tapani Mattilan 
sekä Göran Stubbiin puheille ja ilmoitim-
me, että kotikisojen tuotosta tulee ohjata 
50.000 markkaa säätiön rahastoon. Herrat 
olivat sitä mieltä, että suksikaa kuuseen ja 
aika pian tämän jälkeen ilmoitimme heille, 
että kun kisat ovat tuolla Moskovassa, niin 
te otatte varmaan B-maajoukkueeseen 
yhteyttä. Rahat jostain syystä löytyivät ja 
loppu onkin historiaa.”, tykittää leijonakap-
teeni Tamminen.

       Ammattimaistuminen näkyi myös 
harjoittelussa. Aikanaan neuvostoveljet 
harjoittelivat jotain 2800 tuntia vuodessa ja 
meillä parhaat vetivät jonkun 1000 tuntia. 
Ei me oltu ihan niin lahjakkaita, että tuota 
olisimme saaneet kiinni. Nykyään ollaan 
harjoittelumäärissä muiden tasolla ja jopa 
edellä. Harjoitteluolosuhteet Suomessa 
ovat maailman kärkitasoa, siksi me ollaan 
jääkiekossa nyt siellä missä pitääkin.

HENKILÖ NIMELTÄ JUHANI TAMMINEN

Suuret persoonat jakavat mielipitei-
tä, miksi Tammista rakastetaan tai 
vihataan? 
”Sitä pitäisi varmaan kysyä muilta kuin 
minulta. Olen intohimoinen ihminen ja 
suhtaudun kaikkiin tekemisiini intohimol-
la. Ei minusta kaikki tykkää, niin kuin en 
minäkään tykkää kaikista. Seuraan paljon 
politiikkaa ja arvostan siellä vaikuttavien 
ihmisten intohimoa, vaikka olisinkin asioista 
eri mieltä. Tämä aikakausi on luojan kiitos 
mennyt enemmän tällaisen debatoinnin 
suuntaan, näkisin mieluummin ihmistä 
arvioitavan hänen suoritusten ja saavu-
tusten perusteella. On henkistä laiskuutta 
suhtautua johonkin ulkoisen kuvan tai 

ennakkoluulojen perusteella”, filosofoi 
Juhani Tamminen.

Voisitko elää ilman julkisuutta?
”Aivan mainiosti!”, väittää Tamminen. ”Täy-
tyy tietysti muistaa, että minä ponnahdin 
julkisuuteen tekojeni kautta. Syksyllä 1966 
heitin TPS:n oikeana laitahyökkääjänä hat 
trickin ja puukatsomossa seisoi lähes 7000 
katsojaa. Ei siinä voi välttyä julkisuudelta. 
Meillä kaikilla on erilaisia duuneja, mun 
duuni sattuu olemaan julkinen. Jos olet 
tähtipelaaja tai huippuvalmentaja, sä olet 
julkisuudessa. Jos olet kommentaattori 
ja arvioit 1,8 miljoonalle katsojalle vetikö 
Leijonat vihkoon vai ei, niin se on julkinen 
duuni.”

Mitä perhe merkitsee Tammiselle?
”Kaiken lähtökohta. Minä olen kiitollinen 
siitä, että minulla on ollut jo lapsesta lähtien 
kiinteä ydinperhe. Nyt Marin kanssa asiat 
ovat ihan samalla tavalla, tiivis yhteisö. Se 
on meidän arvomaailmassa ykkösjuttu. 
Piste.”  

Työuupumus
”Tunnistaminen oli vaikeaa, muut näkivät 
sen tietysti paljon ennen minua. Ilman 
noin rajua matkatyötä en ehkä olisi edes 
kaatunut. Olin vaan viikonloput kotona 
ja veikkaan, että madame Tamminen olisi 
tarttunut minua niskasta kiinni jo aikai-
semmin. Nyt kävi niin kuin kävi ja täytyy 
muistaa, että työuupumus on sairaus, josta 
voi parantua. Jos jalka menee poikki, niin 
siihen laitetaan kipsi. Tässä sairaudessa 
vaan korjaillaan vähän eri osastoa. Mun 
metodi parantumisessa oli ensinnäkin se, 
että kaikki siteet töihin poikki ja sen jälkeen 
ammattiapua kehiin. Hain alan parhaan 
osaajan ja kuuntelin huippuprofessorin 
neuvoja, muutto himaan ja prosessi käyn-
tiin. Täydellisestä romahduksesta kuusi 
kuukautta ja olin jaloillani. Nyt tuntuu siltä, 
että jos maapallossa olisi kahvat, niin voisin 
ottaa niistä kiinni ja nostaa.”

Politiikka
”Nyt voisi olla sellainen momentum. 
Eurovaalien osalta kävin vakavan keskus-
telun, mutta muut projektit estivät silloin 
osallistumisen niihin kisoihin. Sanotaanko 
eduskuntavaalien osalta vaikka niin, että 
toivotaan ettei Alex ole unohtanut minun 
puhelinnumeroa. Jos Alex unohtaa, niin 
Sipilän Juhalta se ainakin löytyy."
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Kutsu
Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan 

kauden päätöstä 
itsenäisyyspäivän aattona 

5. päivänä joulukuuta 2014 klo 19.00 
Radisson Blu Marina Palacen 

juhlakerrokseen, Linnankatu 32

Varaa paikka mukavaan juhlailtaan itsellesi, seuralaisen kera tai 
vaikkapa isommalle seurueelle 24.11.2014 mennessä: 

Illalliskortin hinta 39 € / henkilö.

Pukukoodi: Tumma puku.

Illallismenu

Chateubriand

tummaa ankanmaksa-omenakastiketta

Suklaamarkiisia, valkosuklaamoussea ja 
tuoreita marjoja

Ohjelma

Alkumalja

Tervetuloa, puheenjohtaja Toni Laakso

Juhlaillallinen

Palkitsemiset 

Elävää musiikkia, tanssia

Perinteiset arpajaiset



Pekka Sivula 8.8.2014 90 vuotta.
Aura Golf onnittelee!

Klubitalon edustalla Aura Golf ry:n puheenjohtaja Toni Laakso ja 
kunniapuheenjohtajat Heikki Vaiste, Hannu Grandell, Juhani Lundén, Matti Koivurinta sekä Pekka Sivula.

Kuva TERTTI PIETILÄ



Hyvä ystävämme ja pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Pekka 

Olen tässä arvostetussa puheenjohtajajoukossa pisimpään ja eniten tehnyt työtä Pekan kanssa 
Ruissalon golfkentän ja sen ympäristön toteutuksessa. 
Haluan esittää Pekalle parhaat onnentoivotukset kaikkien meidän täällä olevien puheenjohtajien 
puolesta.

Yhteistyömme alkoi melkein heti liityttyäni Aura Golfin jäseneksi vuonna 1970. 
Minut valittiin rakennustoimikuntaan ja siitä alkoi Pekan kanssa pitkään jatkunut yhteistyö. 
En vielä silloin ymmärtänyt kuinka paljon golf tulee loppuelämääni vaikuttamaan ja olenkin 
ollut aina siitä kiitollinen, että golf vei miehen.
Silloiset hallitukset eivät paljonkaan puuttuneet käytännön asioihin kuten kentän suunnitteluun, 
rakentamiseen ja hoitoon sekä rakennusten saneeraukseen. Kaikki nämä käytännön tehtävät jäivät 
Pekan hoidettavaksi. Silloin Pekka pyysi, että rakennusalalla olleena tulisin avuksi. Meistä tuli 
useiksi vuosiksi työpari, sotilaallista termiä käyttääkseni taistelupari. Rakennettiin kentän toinen 
ja kolmas rakennusvaihe, saneerattiin Laurilan vanha päärakennus klubirakennuskäyttöön, 
navettarakennus sisustettiin huoltorakennukseksi, tehtiin kentänhoitajan asunto ja organisoitiin 
koko kentän hoito. 
Tämä aika ei ollut taloudellisista syistä helppoa. Kenttä laajennettiin ilman varsinaista 
tulorahoitusta. Investoinnit rahoitettiin talkootyönä, opetusministeriön avustuksilla sekä yritysten 

sponsorointituloilla. Nämä tulot kuitenkin kattoivat vain osan rahan tarpeesta.
Tästä johtuen olimme tuttu näky pankin lainatiskillä ja siihen aikaan hallituksen jäsenet antoivat 
henkilökohtaisen takauksen yhdistyksen lainojen vakuudeksi.
Talousasiat saatiin vähän kerrallaan hoidetuksi ja jäsenmäärän kasvaessa talous vuosien kuluessa 
tasapainottui. Näissä olosuhteissa Pekka uskoi Turun golfin tulevaisuuteen ja tätä kautta myös 
valoisampaan taloudelliseen tilanteeseen. Näissä asioissa Pekka näki kauas tulevaisuuteen.
Merkittävin asia kuitenkin on, että Pekka ja silloinen hallitus tekivät päätöksen, että Aura Golfin 
kenttä sijoitetaan Ruissaloon. Tämä on ollut rohkea ja viisas päätös. 
Tästä hienosta päätöksestä kaikki vuosikymmenien aikana Ruissalossa pelanneet saavat olla todella 
kiitollisia. Saamme pelata yhdellä Suomen kauneimmista kentistä.
Kuten Lassi Tilander täällä juhlalounaalla jo aikaisemmin mainitsi, Suomessa on vain kolme 
englantilaistyyppistä puistokenttää. Nämä ovat Tali, Aulanko ja Ruissalo. 

Ruissalon golfkenttä on saanut paljon kiitosta myös niiltä tahoilta, jotka eivät harrasta golfia. 
Kenttää pidetään nähtävyytenä puistomaisen ja hoidetun ympäristön johdosta. Oman 
näkemykseni mukaan tämä on luonnonsuojelua parhaimmillaan. 

Näissä Ruissalon golfkentän rakentamisen ympyröissä opin tuntemaan miehen nimeltä 
Pekka Sivula. Opin Pekalta paljon. Opin sen, että päämäärään ei aina ja välttämättä tarvitse 
edetä pitkin askelin. Välillä voidaan ottaa vähän lyhempiäkin askeleita. Tärkeintä päämäärän 
saavuttamisessa on se, että askeleet otetaan aina oikeaan suuntaan. Tämän Pekan periaatteen 
pohjalta meillä on Ruissalossa täysimittainen golfkenttä ja korkealuokkainen golfympäristö.

Tosiasia on, että Pekan rooli on ollut merkittävä kaikkeen siihen, mitä Aura Golf ja Ruissalon 
koko golfympäristö tänään ovat. Pekka on ollut tekemässä päätöstä kentän sijoituksesta Ruissaloon, 
neuvottelut vuokraisäntien kanssa maa-alueiden saamisesta Aura Golfille, suunnitellut kentän, 
hoitanut kentän rakentamista, rahoitusta jne. Tästä kaikesta saamme olla Aura Golf ry:n Grand 
Old Man:lle syvästi kiitollisia.

Tämän johdosta haluan kohottaa maljan Pekan upean ja pitkäaikaisen Aura Golf uran 
kunniaksi. Kiitos Pekka, meidän kaikkien Aura Golfin jo tuhansiin nousseen jäsenten puolesta.

Sinulla Pekka on ollut myös upea ura Turun kaupungin asemakaava-arkkitehtinä ja olet yksi 
Suomen tuotteliaimmista golfkenttien suunnittelijoista, mutta täällä Ruissalossa pelaavat ja 
toimivat tulemme aina pitämään Ruissalon golfkenttää sinun merkittävimpänä elämäntyönäsi.

Parhaat Onnittelut 

Juhani Lundénin puhe 
kunniapuheenjohtajamme 

Pekka Sivulan 90-vuotis 
syntymäpäivän kunniaksi 

järjestetyllä juhlalounaalla.
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Kauniina elokuun kesäiltana 15 Aura Golfin 
naista kerääntyi Turun satamaan. Tunnel-
ma oli jännittynyt mutta rento. Itse olin 
ensimmäistä kertaa naisten kapteenin 
roolissa vetämässä golfmatkaa ulkomaille. 

Satamassa pakattiin golfbägit ja kärryt 
linja-autoon. Tällainen palvelu oli kyllä 
jokaisen sentin arvoinen. Matkustaminen 
laivalla golfbägien kanssa onnistuu kyllä, 
mutta on huomattavasti helpompaa kun 
bägit kulkevat turvallisesti autokannella. 

Viking Gracen lähdettyä satamasta, ko-
koonnuimme Seamore Champagne 
Loungeen kohottamaan maljan matkalle 
Scandinavian golfpyhättöön.  Ilta laivalla 
jatkui rauhallisesti, sillä aikainen herätys 
seuraavana aamuna hillitsi meidän menoa.

Sunnuntai-aamulla heräsimme aurinkoises-
sa , mutta sateen jäljiltä kosteassa Tukhol-
massa. Kuljettajamme Teron turvallisessa 
kyydissä lähdimme kohti Bro Hof Slottia ja 
noin tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme 
perille. Fiilis oli mahtava; aurinko paistoi si-
niseltä taivaalta, kenttä loisti vihreydessään 
ja taustalla kimmelsi sininen järvimaisema. 
Näin aikaisin aamulla kentällä oli vielä 
varsin rauhallista. Bro Hof Slottin kaunis 
ympäristö ja upean klubitalon terassin 
maisemat toimivat loistavana aperitiivinä, 
innostus nousi hetki hetkeltä. Maittavan 
aamupalan ja runsaan Give-away pussin 
tutkiskelujen jälkeen emme tahtoneet enää 

pysyä nahoissamme. Innokkaimmat kävivät 
testaamassa lyöntiään rangella ja siellä 
moni olisi halunnut vaihtaa bägissä olleet 
pallot rangepalloihin, sillä rangellakin lyö-
dään vaatimattomasti TaylorMaden palloja.

Matkaseurueemme naisista yhdeksän oli 
valinnut The Castle Coursen ja loput kuusi 
The Stadium Coursen. The Stadium Course 
toimi Ruotsin osakilpailun näyttämönä 
Euroopan kiertueella vuosina 2010-2013 ja 
parhaiten muistetaan varmasti vuosi 2013, 
jolloin Mikko Ilonen otti suvereenin voiton 
muiden maailmantähtien kisakenttänä. 
Klubitalolla oli paljon kuvia näistä kisoista. 

Aloitusreikä The Stadium Coursella on par 
5 ja teepaikalta on uskomaton näkymä 
monelle kentän reiälle. Tämän näkymän 
saattamana odottaa innolla mitä tuleman 
pitää. Reikä 2 on lyhyehkö par 4 missä 
kuitenkin vesieste vaani viheriön oikeal-
la puolella, joten tämä vaati tarkkuutta 
lähestymislyönnissä. Reikä 3 on dog-leg 
vasemalla ja pitkälyöntiset voivat yrittää 
tavoittaa greeniä jo avauslyönnillä. Neljän 
pelatun reiän jälkeen golffaajat ohittavat  
lasihuoneen, joka The Stadium Coursella 
toimii taukopaikkana. Matka jatkuu kunnes 
taas väylä 8 tuo meidät takaisin taukopai-
kalle. Nyt on aika ottaa lasi kuohuvaa ja 
nauttia kristallikruunun ja Mälaren kimal-
luksesta. Tästä eteenpäin melkein reiällä 
kun reiällä joutuukin ottamaan huomioon 
vesiesteitä. Esteet ovat kuitenkin hyvin 

sijoitettuina, eivätkä väylät tunnu mah-
dottomilta. Kentän loppupuolisko (väylät 
15, 16, 17) ovatkin piste i:n päällä. Ensin 
pelataan pitkä par 5, jonka viheriö on ra-
kennettu kuin Mälaren päälle. Tämä viheriö 
on suosittu paikka linnuille mutta valtavat 
muoviset käärmeet pitävät linnut viheriön 
alapuolella. Tämän jälkeen tulee kaksi par 
3:sta, joista ensimmäinen on takatiiltä 
vaatimattomat 260 m pitkä ja pelkkää vettä 
välissä. Meille naisille tämä oli kuitenkin 
ihan siedettävä 110 m par 3. Toinen on 
tunnettu saareke väylä, jolla tapasimme Bro 
Hofin toiminnanjohtajan, joka lupasi parin 
tekijälle pullon viiniä. Tämä oli rohkea teko, 
ja hän joutuikin luopumaan kahdesta Bro 
Hof Slottin nimikkopunaviinipulloistaan.

Runsaiden vesistöjen The Stadium Coursella 
on paljon lintuja. Odottaessa lyöntivuoro-
aan voikin nauttia mielettömästä luonto-oh-
jelmasta. Tästä huolimatta kentällä vallitsee 
ääretön hiljaisuus ja rauha. Päivän golfkier-
ros oli kokemus niin silmille kuin sielulle. 

Kierroksen jälkeen suuntasimme Barkar-
byn outlet-alueelle, jossa vierähti pari 
tuntia. Paluumatkalla kokoonnuimme 
Amorellan Food Gardeniin nauttimaan 
maittavan kolmen ruokalajin illallisen 
sekä vaihtamaan kokemuksia. Iloinen 
puheensorina jatkui koko illallisen ajan. 
Onnistunut päivä sai onnistuneen lopun. 

Ensi vuonna uudestaan uusin kujein.

Bro Hof Slott – lepoa sielulle

M i c a e l a  S j ö h o l m   .   L a d y k a p t e e n i   .   0 4 0  5 5 5 1 2 3 1   .   m i c a e l a . s j o h o l m @ p i n u s . f i
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e
Hanna Kanervo:

Osa meistä valitsi  Bro Hofi n 

”helpomman” Castle-kentän, 

joka sitten myöhemmin 

todettiin väärinkäsitykseksi.

Greenit olivat erittäin liukkaat 

ja kentällä riitti haasteita 

ihan riittävästi.

Maisemat olivat kauniita ja 

ehkä mielenkiintoisimpia väyliä 

olivat meille auragolfl aisille 

erittäin lyhyet Par 3-väylät. 

Mailavalintoja piti miettiä 

tarkkaan. Muutama meistä 

testasi myös rangen ja 

parempia rangepalloja ei 

löydy edes omasta bägista! 

Upouusia Taylor Made -palloja. 

Koskakohan niitä saadaan 

Ruissalon rangelle?

Olen aikaisemmin jo kirjoittanut hyvästä golf-hengestä 
ja seuran hyvästä hengestä ja palaan siihen tässäkin 
kirjoituksessani.

Positiivisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen on niin 
seuratyössä, työelämässä kuin yksityiselämässäkin 
eteenpäin vievä ja jaksamista tukeva voimavara. 
Klubihenki ei synny itsestään, vaan se syntyy 
monien yksittäisten golfklubin yleiseen toimintaan, 
henkilökuntaan, kenttään, peliin, pelaajiin, valvojiin 
ja ympäristöön liittyvien osasten summasta. Hyvä 
seurahenki vaikuttaa myös vapaaehtoistyöhön, jota 
klubitoiminta kaipaa. Hyvä seurahenki lisää viihtyvyyttä 
ja viihtyvyys on seuran toiminnalle elinehto. 

Olin kauden alussa erittäin iloinen kilpailukalenterista 
ja onnistuneista uusista kilpailusta, joihin saimme 
laajan osanoton. Näistä uudistuksista erityinen 
kiitos klubitoimikunnalle. Toiset kiitokset menevät 
ravintolallemme, joiden antimista saimme nauttia 
monessa kisassa ja erityisesti Roslagenin klubiottelussa 
illallinen oli loistoluokkaa!

Kenttäämme uusitaan taas ensi kaudeksi ja saamme 
pelata entistä paremmalla ja hienommalla kentällä. 
Tällä kaudella vierailin muutamilla kentillä ja joka kerta 
näiden kierrosten jälkeen, totesin olevani huippuiloinen 
upeasta kentästämme. 

Meillä on hieno seura, jäsenet ja kenttä ja yhdessä 
rakennamme siitä positiivisella ajattelulla vieläkin 
hienomman. 

LIIKUNNALLISTA TALVEA!

KAPTEENIN TERVEISET

Kari Kanervo
Kapteeni
050 538 3615
kari.kanervo@turku.fi
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Niin se on taas kääntynyt kuu hanhes-
ta lokaan, lorua mukaillen. Klubira-
kennus on saanut uuden maalikerrok-
sen ja lopputulos näyttää mainiolta.

Kun viimeisiä toimia käytiin Samin kans-
sa läpi, tuli puheeksi klubitalo rakennuk-
sena. Kentän historiaa ja henkilöhistori-
aa on käyty läpi historiikeissa ja muissa 
artikkeleissa, mutta itse klubitaloon on 
kohdistunut vähemmän huomiota. Millai-
nen tarina siis on tuolla hanhenvärisellä 
talolla, jossa vietämme yhteisiä juhlia ja 
jaamme kierroksen antamat ilot ja surut.
Ei siis muuta kuin arkistoon ja pen-
komaan oman talomme tarinaa. 

Ruissalon rakennukset on dokumentoitu 
aika täydellisesti Turun maakuntamuseon 
raporttiin RUISSALON HUVILAT. Tämä upea 
teos on Helena Soiri-Snelmanin käsialaa.  
Suosittelen kaikille keitä Ruissalon rakenta-
misen historia kiinnostaa. Julkaisu on vuo-
delta 1985, mutta palstan 85(15) osalta se 
kattaa historian vuoteen 1977 asti. Tämä ky-
seinen palsta on meidän kenttämme keskus.

Olen itse liittynyt Aura Golfin jäsenek-
si vuonna 1985. Valitettavasti muistin 

osalta ei ole kaikki hanhet bunkkerissa. 
En edes muista millaiset värjätyt ikkunat 
oli vanhan klubitalon kuistilla tai miten 
lattialaudat narisivat keittiössä kävelles-
sä. En edes muista oliko lattialla maali 
vai muovimatto. Toisaalta myös lähteissä 
on eroja. Veikko Laurila sanoo haastatel-
lussa muuttaneensa Ruissaloon seitse-
mänvuotiaana, eli vuonna 1918. Asiakir-
jat ovat siirtäneet muuton vuoteen 1927.

Arkistotietojen perusteella ovat lähes kaikki 
Turussa vaikuttavat arkkitehtitoimistot 
osallistuneet klubitalon muokkaamiseen 
jossain vaiheessa (Sivula, Ehojoki, Vah-
tera, Schauman...). Samoin kaikki Turku-
laiset rakennusliikkeet (Järvinen, Ruola, 
Puolimatka-NCC...) ovat olleet kantamassa 
kortta kekoon jossain klubitalon elinkaaren-
vaiheessa. Tilan käyttö ja määrä muuttui 
oleellisesti vuoden 2001 kunnostuksen 
tai oikeammin laajennuksen yhteydessä.

Klubitaloon liittyy monella ihmisellä 
monta muistoa, osa hyviä osa ikäviä, 
siksi haluankin kysyä, löytyykö jäsenis-
töstämme henkilöä joka tuntee vetoa 
vanhoihin valokuviin, pölyisiin pape-
reihin ja tuntee halua yhdistää tarinat 

rakennuksistamme samoihin kansiin? 
Tiedän toki, että tällaisen kysyminen on 
kuin kaataisi vettä hanhen selkään. Mut-
ta tiedän, että meitä on niin monta, että 
joukkoon mahtuu taatusti joku, joka paitsi 
osaisi homman, myös nauttisi siitä. Ilmoit-
taudu toimistoon. Ja kiitos jo etukäteen.

Aulangolla golfkentällä asusti joutsen-
perhe. Se kuulemma piti kentältä hanhet 
poissa. Auttaisiko se myös tähän tekstiin?

KLUBIRAKENNUS

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

Kuvat SAMI PERE   
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Anu Närvä
Senioritoimikunnan pj

050 557 5820
anu.narva@jippii.fi

2014 SENIORIEN KESÄ
Haluan lämpimästi kiittää Aura Golfin senioreita aktiivisesta kesästä. Kun katselee lähtöjä 
läpi kauden niin seniorit ovat ahkerimpia liikkujia kentällämme, varsinkin aamupäivisin.

Aktiviteettimme olivat kesän 2014 aikana samantyyppisiä kuin edellisenä vuonna. 
Uutuutena käytiin seniorien viikkokisa 21:n viikon aikana ja saadun hyvän palautteen 
vuoksi kisaa käydään myös ensi vuonna.

Kuukausikilpailuissa oli yli 100 osallistujaa ja päättäjäissä palkittiin kauden parhaat.  
Rankingin ykkösenä palkittiin Antti Kasvinen, toiseksi tuli Pentti Kalkari ja kolmanneksi 
Pertti Niittymäki. Paras nainen oli Maija Mäkelä.

Seniorien viikkokilpailujen suvereeni voittaja oli Pekka Peltonen, joka kahmi voitot 
myös reikäpeleissä, sekä Seniori Cupissa että Aura Cupissa. 

Klubimestaruuskilpailut käytiin elokuun alussa. Seniorisarjojen voittajat olivat:
Naisseniorit: Päivi Honka. Päivi on myöskin ainoa seuramme naisseniori joka osallistuu 
Suomen Golfseniorit ry:n valtakunnallisiin kisoihin. Nyt hän oli order of merits listalla 
viides.
M-55: Jarmo Koivunen
M-65: Teuvo Andelmin
M-75: Veikko Kirjonen

Suomen Golfseniorit ry:n miesten toureilla parhaiten seurastamme pelasi Aarno Eskola, 
hän oli order of merits listalla M-70 -sarjassa kolmas.

Kävimme jälleen lähiseudun yhdeksän kenttää vastaan senioriliigaa ja saimme tutustua 
sekä lähiseudun kenttiin, että viettää mukavia hetkiä eri seurojen senioreiden kanssa. 

Ystävyysottelut pelattiin Salo Golfin ja Harjattula Golfin kanssa.

Syksyn viileys on saapunut ja golfkausi on kentällämme ohi. Muistetaan liikkua ja 
osallistua erilaisiin mieltä ja kehoa virkistäviin tapahtumiin. Golfkunnon ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen tarjoaa oppia ja harjoitusta seuramme pro Sakari Aho Luolavuoren 
kuplahallissa.

Haluan erityisesti kiittää aktiivista, osallistuvaa ja jopa esiintyvää senioritoimikuntaamme 
kuluneesta kolmesta vuodesta.

Viikkokilpailujen 
suvereeni 
voittaja oli Pekka 
Peltonen.

Vuosi sitten 
aloitettu 
pihasaunan 
korjaus 
käynnistettiin 
tänä syksynä 
uudelleen. 
Uudella 
porukalla 
tosin, mutta 
sitä tehdään 
edelleen 
oppilastyönä.
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Klubimestaruusvoittajat vasemmalta:
Heikki Laurila, Minna Manninen, Matti Leinonen, Päivi Honka, Markku Rehmonen, Hannele Grandell, Aleksi Roima, 
Rikhard Sanaksenaho, Sami Sarkki, Mika Brunou, Veikko Kirjonen, Elina Saksa, Susanna Sarkki, Pentti Päivölä,
Jonne Halonen, Kari Nermes ja Petteri Salmi.

Suuressa klubikilpailussa oli 140 pelaajaa, kisa oli siis täynnä! Kilpailussa ja illanvietossa oli ilo ylimmillään. 
Voittajajoukkueessa pelasivat Tommi Savolainen, Kaisa ja Kari Kuikka sekä Wolf Virkki. Kuvassa voittajien riemua.

Kuva TERTTI PIETILÄ

Kuva KURT PALM
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Katsaus 
kilpailukauteen
Kilpailukaudella pelattiin yhteensä 18 kpl 
avoimia / klubikilpailuja, käytännössä siis 
saman verran kuin edellisellä kaudella. 
Myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kil-
pailujen määrä on hyvin pitkälti vakiintunut 
yllä oleviin lukemiin. Kilpailukierrosten 
määrä nousi viime kaudesta 205 kpl ollen 
yhteensä 4643 kpl. Omien jäsenten kilpai-
lukierrosten määrä nousi 57 kpl, jota voi 
pitää positiivisena trendinä.

Puheenjohtajan näkökulmasta kausi sujui 
hyvällä mielellä ja hommia riitti koko kau-
den ympäri. Yhtenä kauden päätavoitteena 
oli edistää toimikuntien välistä yhteistyötä 
kilpailuiden ennakkojärjestelyissä ja niiden 
läpiviennissä. Tästä oivana esimerkkinä 
toimi naistoimikunnan kanssa järjestetty 
Mamselli, joka vietiin onnistuneesti läpi 
haasteellisesta säästä huolimatta. Tästä 
myös iso kiitos kilpailijoille!  Toinen hyvä 
esimerkki oli Suuren klubikilpailun läpivienti 
yhdessä klubitoimikunnan kanssa. Siinäkin 
vastuiden jako onnistui hyvin, klubitoimi-
kunnan ottaessa vastuun viihteellisestä 
puolesta jättäen kilpailuteknilliset haasteet 
kilpailutoimikunnalle. Tuloksena oli kaikin 
puolin onnistunut kilpailu, joka toivottavasti 
myös miellytti jäsenistöä. Gant Openin 
järjestelyissä oli aktiivisesti mukana juni-
oritoimikunta ja Finnish Senior Openissa 
taasen seniorit ottivat hienosti vastuuta. 
Tästä kiitos kaikille mukana olleille toimi-
kunnille, jatketaan seuraavalla kaudella 
entistä aktiivisemmissa merkeissä!

Toisena selkeänä päätavoitteena oli kil-
pailuiden jakaminen kuukausille tasaisesti 
sekä määrän, että kilpailutyypin mukaan. 
Tavoitteena oli järjestää vähintään yksi 
kilpailullinen ja yksi rennompi tapahtu-
ma per kuukausi. Tavoitteessa pysyttiin 
kohtuullisesti ja mukaan saatiin myös uu-
sia mielenkiintoisia kilpailumuotoja mm. 
joukkuepelien muodossa. Tästä on hyvä 
ponnistaa ensi kaudelle.

Kauteen kuului myös perinteiset cup-kilpai-
lut, jossa kilpailtiin sekä tasoituksettomissa 
että tasoituksellisessa sarjoissa yksilö- ja 
joukkueotteluina. Cup-kilpailuiden aika-
taulut tuntuvat kaudesta toiseen aiheut-
tavan päänvaivaa osallistujille ja tämä on 
otettu kilpailutoimikunnan kehityslistalle.  
Löydät seuran sivuilta lisätietoa pelatuista 
cup- ja viikkokilpailujen tuloksista sekä 
pelimuodoista.

TASOITUSASIAT

Kauden päätavoitteena tasoitusrintamalla 
oli selkeyttää virallisten tasoitusten käyttöä 
kilpailuissa. Ennen pelikautta pyrittiin sel-
vittämään mitä virallinen tasoitus tarkoittaa 
ja mitä sen saaminen edellyttää pelaajalta. 
Tasoituksiin liittyvää informaatiota myös 
koetettiin jakaa ennen varsinaista kilpai-
lupäivää. Lopputuloksena oli epäselvien 
tilanteiden väheneminen kilpailupäivänä 
ja kaikille paremman mahdollisuuden kes-
kittyä itse kilpailuun. 

Naisten tasoitusten keskiarvo laski hitusen 
31,9 (kaudella 2013 32,3), miesten sitä 
vastoin nousi hitusen ollen kaudella 2014 
20,9 (kaudella 2013 20,4).

KEHITYSEHDOTUKSET

Kauden aikana on taas kuulunut monia 
hyviä parannusehdotuksia ja komment-
teja kilpailutoimikunnasta. Kaikki nämä 
otetaan huomioon kun toimikunta alkaa 
suunnittelemaan seuraavaa kautta. Otan 
kehitysehdotuksia edelleen vastaan säh-
köpostilla tai puhelimitse. 

LOPPUSANAT

Kausi saatettiin loppuun kunnialla ja siihen 
mahtui jälleen hienoja muistoja ja hetkiä. 
Nyt sitten levähdetään hetkinen ja aloite-
taan kausi 2015 taas uudella tarmolla! Har-
joitteluiloa. Toimikunnan puolesta kiitokset 
vielä kaikille kauden aikana kilpailleille ja 
kilpailutoiminnassa mukana olleille.

Peter Rosenberg
kilpailu-ja 
tasoitustoimikunta,
puheenjohtaja
040 516 6759
pe.rosenberg@gmail.com
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GANT 
OPEN
2014
Gant Open pelattiin Aura Golfin kentällä 
heinäkuussa ja kyseessä oli kilpailun 
juhlavuosi, Gant Open järjestettiin tänä 
vuonna jo 30. kerran. Kilpailun voittoon 
golfasi tanskalainen Christian Gløët, 
jonka voittotulos oli -10 (66+69+68). 
Paras suomalainen oli Janne Mommo, 
joka jakoi viidettä sijaa mm. viime 
vuoden voittajan Patrik Sjölandin kanssa 
tuloksella -6.
Viheriö-lehti jututti nuorta tanskalaista, 
joka vaikutti varsin tyytyväiseltä tietysti 
omaan menestykseensä, mutta myös 
kilpailun järjestelyihin ja olosuhteisiin.  
Lue voittajan haastattelu sivulta 24.

Gant Open -voittajat (vasemmalta): Oliver   L
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>>>

er   Lindell (paras amatööri), Richard Petterson, Kasper K.Estrup, Benjamin Henry Poke ja Christian Gløët, sekä Lars Lönnqvist.

Vuonna 2015 Gant Open ottaa ison askeleen eteenpäin, kun European Challenge Tourin osakilpailu 
pelataan Aura Golfin kentällä elokuussa. Challenge Tourin osakilpailun saaminen Ruissaloon on osoitus 
Aura Golfin kyvystä järjestää korkealuokkaisia kansainvälisiä tapahtumia. 
Suurimmat kiitokset tästä kuuluvat vapaaehtoisille työntekijöille sekä tietysti pääyhteistyökumppani 
Gantille ja muille tahoille, jotka ovat korvaamattomalla panoksellaan mukana mahdollistamassa näitä 
suurtapahtumia.   

Kuvat TERTTI PIETILÄ
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SAAVUTIT ENSIMMÄISEN VOITTOSI AMMATTI-
LAISENA GANT OPENISSA, KUVAILE HIEMAN 
PELIÄSI RUISSALOSSA
”Olin pelannut ennen Gant Openia varsin mallik-
kaasti ja luottamus omaan peliin oli kunnossa. 
Aikaisemmissa kisoissa olin pelannut ensimmäi-
sen kierroksen hieman vaihtelevasti ja sitten 
parantanut jatkokierroksilla. Turussa oli tarkoitus 
aloittaa hyvin ja avauskierroksen tulos -5 antoi 
mahtavat lähtökohdat jatkoon. Toisen kierroksen 
pelasin kaksi alle parin ja kokonaistuloksella 
-7 lähdin päätöspäivään yhden lyönnin takaa-
ajoasemasta kärkeen nähden. Draiveri ei oikein 
kunnolla lämmennyt missään vaiheessa, mutta 
pysyin silti hyvin pelissä koko kilpailun ajan. Löin 
päätöskierroksella draiverilla ainoastaan neljästi, 
muuten rauta 2 ja 3 saivat peliaikaa avauksissa.”, 
toteaa 24-vuotias tanskalainen.
”Päätöskierrokselle lähdin samassa ryhmässä 
hyvän ystäväni Kasper Estrupin kanssa, joka oli 
tietysti mukava juttu. Peli kulki kokonaisuutena 
varsin mallikkaasti, mutta erityisesti puttipeli 
toimi mainiosti. 17. väylällä olikin sitten kau-
hunhetkiä kunnolla tarjolla, kun vedin lähes-
tymislyönnin takaa pitkäksi ja varapallolla sain 
onneksi rakennettua tuplabogeyn. Viimeisellä 
reiällä löin hyvän avauksen jälkeen lähestymisen 
pariin metriin ja siitä voittoputti sisään. Todella 
helpottava ratkaisu, uusinnassa olisi sitten voi-
nut käydä miten vaan.” summasi Christian Gant 
Openin päätöshetkiä. 

MITÄ PIDIT AURA GOLFIN KENTÄSTÄ JA MILLAI-
SENA NÄIT GANT OPENIN KISAJÄRJESTELYT? 
”Minä pidin aidosti teidän kentästänne ja varsin-
kin sitä ympäröivä luonto oli aivan huikea! Kenttä 
osoittautui vaikeammaksi kuin miltä se paperilla 
näyttää, mutta se on kuitenkin reilu pelaajille. 
Väyliin osuminen avauksissa oli tärkeää, jos 
halusi hyökätä suoraan lipulle. Muuten lipulle 
pääseminen oli haastavaa ja viheriöosumat olivat 
arvossaan. Kenttä oli hienossa kunnossa koko 
viikon ajan ja viheriöt olivat hyvin tasalaatuisia, 
mikä on tärkeää ammattilaispelaajille”, summaa 
mestari olosuhteita. 
Kilpailun järjestämisestä tanskalaisella ei 
ollut kuin hyvää sanottavaa: ”Järjestelyt oli-
vat koko kiertueen ehdotonta ykköslaatua, 
Players´Lounge oli aivan mahtava ja ravintolan 
ruoka erinomaista.”

MILLAINEN KUVA SINULLE JÄI TURUSTA 
SEKÄ SUOMESTA?   
”Tämä oli toinen vierailuni Suomessa ja minä 
todella viihdyin täällä. Suomen luonto on kaunis 
ja sää oli ainakin tällä kertaa loistava. Turku on 
upea kaupunki, erityisesti mieleeni jäi jokiranta 
hienoine ravintoloineen ja kahviloineen.”

TÄNÄ VUONNA GANT OPENISSA OLI POIKKEUK-
SELLISEN SUURI MÄÄRÄ SKANDINAAVIPELAAJIA
”Pelaajilla on halu päästä eteenpäin ja siihen 
tarvitaan menestystä Nordic Leaguen rankingis-
sa. Siellä pärjätäkseen kisakalenterin tulee olla 
melko tiivis ja lähes kaikki kilpailut tulee pelata.”

MITEN PELIT OVAT KULKENEET 
GANT OPENIN VOITON JÄLKEEN? 
”Gant Openin jälkeen olen pelannut melko 
tasaisesti, mutta voittoihin asti ei ole puristus 
ihan riittänyt. Pari hyvää TOP10-sijoitusta on 
taskussa ja kauden toinen kohokohta oli Tanskan 
ET-osakilpailun pelaaminen. Pääsin ”Made in 
Denmark”-kisaan mukaan villillä kortilla ja se 
oli tosiaan mahtava kokemus.”

MIKÄ ON SINUN 
TAVOITTEESI GOLFAMMATTILAISENA? 
”Kehittyä pelaajana tasaisesti ja ansaita vaki-
tuinen pelipaikka Euroopan kiertueella. Kier-
tueen karsinnat jatkuvat marraskuun alussa 
ja sieltä on tarkoitus hakea pelioikeus pääkier-
tueelle.” paaluttaa nuori tanskalainen uransa 
jatkotavoitteista.

Christian Gløët

TILASTOT
Vaikein väylä: 

2
keskiarvo 4,38 

Helpoin väylä:  

3 
keskiarvo 4,53

Eniten birkkuja: 
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Sondre Erevik 

Ronold 

Parhaat keskiarvot

Par 3-väylät: 
2,80 Christofer 

Blomstrand

Par 4-väylät: 
3,78 Janne 

Mommo 
(huom. Aleksi Roima 3,83)

Par 5-väylät: 
4,17 Benjamin 

Henry Poke

Haastattelu SAMI PERE



Valmista ensin omenatäyte. Kuori ja keitä haluamasi määrä kiinteitä omenoita 
kanelilla, sokerilla ja sitruunalla maustetussa vedessä puolikypsiksi. 
Osta valmista murotaikinaa tai valmista taikina itse seuraavalla reseptillä.
MUROTAIKINA
1 dl sokeria
150 g kasvimargariinia
noin 4 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 kanamuna
Halutessasi voit lisätä taikinaan mausteita ja korvata osan jauhoista graham- 
tai ruisjauhoilla.
Vatkaa sokeri ja margariini, lisää muna. Sekoita leivinjauhe jauhoihin ja lisää 
seos taikinaan. Painele noin puolet taikinasta irtopohjavuoan reunoille. Lisää 
täyte ja kauli loppu taikina kanneksi. Paista kakkua 175-asteisessa uunissa noin 
puoli tuntia. Tarjoa vaniljakastikkeen tai -jäätelön kera.

27.4.Petteri Koivikko väylä 12 / rauta 7

11.5. Jarmo Rytkölä väylä 12 / rauta 6

14.6. Risto Kivimäki väylä 15/ rauta 9

25.6. Mika Melasniemi väylä 12 / rauta 7

18.7. Antti Kasvinen väylä 15 / rauta 7

3.10. Jussi Tanskanen väylä 1 / hybrid 22”

Marikan
herkullinen

omenapiiras

HOLE
IN ONE
2014



26
Juniorijoukkueiden SM-kilpailut ovat kilpai-
leville junioreille yksi kauden kohokohdista 
ja ainutkertainen tapahtuma. Tänä vuonna 
kilpailut pidettiin puolustavan mestarin  
Pickala Golfin Park -kentällä. Tapahtumaan 
pääsi mukaan seurapisteiden perusteella 
16 Suomen parasta seuraa.  Aura Golf var-
misti paikkansa kisaan seurapisterankingin 
sijalta yhdeksän.

Jokaisena kisapäivänä joukkueessa pelasi 
kahdeksan pelaajaa, joista vähintään kah-
den tulee olla tyttöjä. Mukana oli myös va-
rapelaaja, joka vaihtui jokaisessa matsissa.

Ensimmäisenä päivänä jokainen pelasi 
henkilökohtaisen lyöntipelituloksen, joiden 
mukaan joukkueet sijoitettiin lohkoihin 1-8, 
9-12 ja 13-16. Meidän ehdoton tavoite oli 
päästä pelaamaan sijoista 1-8. Lyöntipeli-
osuus onnistui erinomaisesti ja lasketut viisi 
tulosta oli 72,73,73,73 ja 80, joilla sijoitus 
oli viides. 

Tässä vaiheessa Otto Grönroos osoitti 
joukkuepelaajan taitoja laittamalla perus-
tamaamme ryhmäviestiin kannustavan 

viestin. Viestissä muistuttettiin, että olem-
me pelanneet vasta yhden päivän ja jos 
jokainen pelaajaa keskittyy kärsivällisesti 
omaan huolelliseen ja hyvään tekemiseen, 
niin voimme saavuttaa sen kirkkaimman!

Karsinnan jälkeen jatkettiin reikäpeleillä 
seura seuraa vastaan, kaksi nelinpeliä ja 
neljä singeliä. Puolivälierässä saimme vas-
taamme viime vuosien kestomenestyjän 
Tahkon. Tyttöpari Emilia Lappalainen ja 
Iida Rissanen muodostivat yhden syömä-
hampaistamme ja toimivat koko kisan ajan 
varsinaisena pisterohmuna. Nelinpelien 
jälkeen oltiin tasoissa ja kun Kari Nermes 
ja Otto Grönroos pehmittivät vastustajansa 
varmoilla otteillaan, joukkueen kapteeni sai 
riemukkaan raikkain jaloin juosta ilmoitta-
maan Elina Saksalle viimeiselle viheriölle, 
että hänelle riittää tasaus kahdella putilla 
noin kuudesta metristä. Helppo nakki Eli-
nalle ja voitto Aura Golfille pistein 3,5 – 2,5. 
Paikka mitalipeleihin oli varmistunut!

Välierät pelattiin samana päivänä pienen 
tauon jälkeen. Vastaan saimme vahvan 
junioriseuran Helsingin Golfklubin, joka oli 

juuri pudottanut yhden ennakkosuosikeista 
River Golfin. Tässä vaiheessa ison kiitoksen 
saavat paikalle saapuneet tukijoukot, jotka 
tankkasivat ja kannustivat pelaajiamme jak-
samaan raskaan päivän loppuun asti. Tytöt 
jatkoivat upeata yhteispeliä ja avasivat hel-
pottavasti pistetilimme. Poikien nelinpelin 
vei HGK uskomattoman lähipelin ansiosta. 
Elina kypsytti väsähtäneen vastustajansa 
näytöstyyliin ja Otto lopetti hyvin pyristel-
leen vastustajansa varmoilla otteilla hyvissä 
ajoin. Tarvittiin enää ½ pistettä finaaliin 
ja varmaan mitaliin! Aleksi Roima eteni 
tasatahtia ankkurin ominaisuudessa ja Kari 
Nermes oli vastustajaansa hieman niskan-
päällä. Kun Kari upotti bunkkerilyönnin 15. 
reiällä, riitti hänelle seuraavan reiän tasa-
us joukkueen voittoon ja finaalipaikkaan. 
Pelikaveri rakensi varman par tuloksen. 
Karille jäi bunkkerin jälkeen noin kolme 
metrinen par putti tasaukseen. Itsellä vilisi 
ajatuksissa ne kaikki vuodet jotka olemme 
tämän ryhmän kanssa kokeneet ja nyt 
edessä odottaisi iso palkinto, jaettu onni 
kaikkien kesken. Jos olisin saanut nimetä 
kenet tahansa puttaamaan tuon putin, olisin 
valinnut juuri Karin. Kylmän viileästi ilman

hopeajoukkue

JOUKKUE SM-HOPEAA
Teksti SAKARI AHO    Kuvat KANNUSTUSJOUKOT
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suuria rituaaleja Jäbä rullasi pallon keskelle 
reikää. FINAALIIN!  Peli kuitenkin jatkui ja 
Kari upotti näytöstyyliin vielä viimeisellä 
reiällä toistamiseen bunkkerista suoraan 
reikään. Voi sitä riemua mikä valtasi meidän 
joukkueen! Aleksi voitti vielä oman taistonsa 
ja peli päättyi meille 5-1.

Olimme jo varmistaneet mitalin kovassa 
seurassa, mikä oli nuorelta joukkueelta us-
komaton saavutus. Iltapalaverissa vahvistui 
kuitenkin yhteinen usko finaalin voittoon. 

Finaaliin vastaamme saimme kivikovan 
Lahden Golfin, jonka neljä pelaajaa oli ollut 
jo voittamassa miesten joukkue SM-kultaa. 
Tunnelma pelaajilla oli hyvä ja itse uskoin 
voittoon. Aloitimme vahvasti ja siirryimme 
nelinpelien jälkeen jo 2-0 johtoon! Iida ja 
Emilia jatkoivat aivan loistavaa peliä ja 
suorastaan murskasivat vastustajansa, 
samoin kuin poikapari Risto Kivimäki 
ja Alex Aaltonen, joiden puttilinjoja luki 
hienosti Petteri Salmi. Usko voitosta vah-
vistui, vaikka singeli pelit olivatkin kaikki 
tappiolla. Nuoret sankarimme haastoivat 
hyvin kokeneemmat lahtelaiset, mutta 
kolme peliä päättyi vastustamattomasti 
tappioon. Jäljelle jäi Oton peli, jota kaikki 
lähtivät kannustamaan. 15. reiällä Otto 
kavensi pelin 1 down ja seuraavalla kieräytti 
birdieputin. Voitto tarvittiin uusintaan. 17. 
reiällä kannustus ja tunnelma muistutti 
Ryder Cup -henkeä. Molemmat lähestyi-
vät keskeltä väylää. Lahden pojan hermo 
hieman petti ja ohut lyönti päättyi viheriön 
taakse. Otto laittoi kylmästi linjapallon 
noin neljään metriin. Vastustaja chippasi 
kunnioitettavasti, ehkä hieman onnekkain 
pompuin varman putin päähän. Oton piti 
laittaa putti sisään. Tuohon tilanteeseen 
on jo hienoa päästä ja toivottavasti pelaa-
jamme saavat kokea sitä jatkossakin. Noita 
hetkiä kilpapelaaja ei voi harjoitella, vaan 
ne on päästävä kokemaan. Koin todella 
suurta ylpeyttä joukkueestamme ja olen 
onnellisessa asemassa saadessani kulkea 
matkaa näin upeiden nuorten kanssa! Oton 
putti meni niukasti ohi, mutta jatkossa niitä 
uppoaa, kun jatkamme pitkäjänteisesti 
hyvää tekemistä. Muistettava on että jouk-
kueemme keski-ikä oli kisoissa 16 vuotta ja 
kisoihin pääsee mukaan 21 ikävuoteen asti.

Kausi 2014 oli muutenkin lupauksia 
herättävä. Junioreiden korkeimmalla kil-
pailutasolla FJT:llä pelaa vakiintunut noin 

kuuden hengen ryhmä. Vaikka kyseessä on 
pääsääntöisesti yksilölaji, on ryhmällä suuri 
vaikutus nuorten motivaatioon. Ryhmässä 
on mukavampaa reissata ja jakaa tunteita 
pelien lomassa. 

Menestyjiäkin pitää nostaa esiin ja niitä 
meillä oli. Elina Saksa pelasi aivan loistavan 
kauden päällimmäisenä kolme voittoa. 
SM-kultaa alle 14 v. sarjassa, FJT osakil-
pailuvoitto Tahkolla sekä kansainvälinen 
voitto US-Kids European Championshipissä 
Scotlannissa. Palkinnoksi hyvistä peleistä 
hän pääsi edustamaan Suomea alle 16 v. 
nelimaaotteluun, jossa hän edesauttoi Suo-
men hienoon voittoon. Voin vain ennustaa 
14-vuotiaalle Elinalle lisää upeita hetkiä 
golfin parissa, varsinkin silloin kun varjot 
pitenevät ja kilpailuja ratkotaan;)

Pojissa esiin ovat astuneet Otto Grön-
roos ja Aleksi Roima, molempien tasoitus 
on plussan puolella eli alle nollan. Aleksin 
vahvuus on syvä antautuminen lajille, tree-
nitunteja ei lasketa. Treeni- ja kilpailunau-
tinto vain vetävät kentälle. Se pieni ratkai-
seva juttu voi löytyä vasta viidennen korin 
viimeisillä palloilla! Aleksi voitti Aluetourin 
rankingin ja sijoittui FJT:llä kaksi kertaa 
10 joukkoon, parhaimmillaan neljäs sija. 
Oton vahvuuksia on urheilullisuus, hyvä 
keskittyminen ja rohkeus pelata. Otto oli 
FJT:llä Aleksin tavoin kaksi kertaa 10 jou-
kossa, parhaimmillaan finaalissa kolmas 
sija. Mainittavaa oli myös Gant Openin 
haamutulos 66 lyöntiä!

Aikuisten puolella pitää nostaa esille 
miesten joukkue SM-kisat. Joukkueemme 
Sami Sarkki, Kalle Leinonen, Aleksi Roima 
ja Otto Grönroos sijoittuivat hienosti sijalle 
kuusi. Arvoa nostaa se että seurat olivat 
saaneet jalkeille parhaat pelaajansa ja moni 
seura myös eturivin ammattilaiset. 

Kilpailullisesti ajatellen pienen tauon jäl-
keen odotuksia on ilmassa. Nuorten osalta 
pidän kuitenkin tärkeimpänä asiana, että 
seurassa järjestetään monipuolista valmen-
nustoimintaa kaikille halukkaille ja eritasoi-
sille tavoitteille. Toisille se on tasoituksen 
alentaminen, yksittäiset onnistumiset tai 
sitten voittaminen. Pärjääminen on kui-
tenkin sitä, että on parempi kuin äsken ja 
huonompi kuin seuraavaksi.

MIKÄ JOHTI MEIDÄT HYVÄÄN LOPPUTULOKSEEN? 

Talent-nimellä kulkenut ryhmä on harjoitel-
lut yhdessä jo viitisen vuotta. Joukkueen yh-
teishenki oli siis jo ehtinyt rakentua pidem-
mältä ajalta. Se piti vain saada positiivisella 
tavalla käytettyä hyödyksi. Annetaan tukea 
kaverille, ei paineita. Luottamus toisiimme 
oli rakentunut viimeistään vahvan alku-
kauden saattelemana. Olimme voittaneet 
parhaita pelaajia jo alkukauden koitoksissa. 
Joukkueen puolesta pitää aina pelata lop-
puun asti, kunnes peli on ohi.  
Kaksinkertainen SM-reikäpelimestari KALLE 
SAMOOJA syötti valmistautumisessamme 
pelaajiin voittaja-asennetta. Matsiin mentiin 
aina siis vahvasti voittamaan. Pelistrategia 
voi reikäpeleissä olla normaalia hieman 
aggressiivisempi. Juniorit haastoivat viimeis-
telyissä KALLEN, VILLE SIRKIÄN ja allekirjoit-
taneen sprinttimatseina. Kovempia vastuksia 
ei varsinaisessa kisassa tulisi.



BY ACTION LÄHETIT

vip kuljetukset maalla ja merellä

0400 844 344
 Avoinna

 Ma-pe 17-23 la 12-23  su suljettu
puh 010 2310180

Laatutuotteet rakentamiseen

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

Rudukselta saat kiviainekset, betonit, pumppaukset 
ja kuljetukset. Sekä palvelun, joka kestää vertailun.

www.rudus.fi ™

Älykkäämpi kiinteistö 
Schneider Electricin 
tuella
Schneider Electric on maailmanlaajuinen energian- 
hallinnan asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa.  
Se tarjoaa integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkina- 
segmenteille. Konserni on johtava toimija energia- ja infra-
struktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, turva- 
ratkaisuissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikenne-
keskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna 
asuinkiinteistösovelluksissa. Schneider Electric tekee  

energian käytöstä turvallista, luotettavaa ja tehokasta. 

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo



Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous
tullaan pitämään tiistaina 24.2.2015 
klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24, Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
Marja Aalto-Setälä (klubimestari)
Reima Granberg (kenttätoimikunta)
Anu Närvä (senioritoimikunta)

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

SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA



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
0,08 €/puh + kiinteästä verkosta 0,06 €/min 
tai matkapuhelimesta. 0,17 €/min.

Mehiläinen Turku, www.mehilainen.fi 
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Pidä varasi huippukunnossa.

Älä anna varojesi rapistua äläkä tuloskunnon karista. 
SiSu pistää varasi systemaattiseen valmennukseen. 
Tule juttelemaan, miten suuntaat säästösi ja sijoituk-
sesi tavoittelemaan lajiensa mestaruutta. 

Tehdään sinulle SiSu – Sinun Suunnitelmasi 
varojesi hoitoon. 

Tutustu osoitteessa nordea.fi /sisu tai soita Asia-
kaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm) 24h/vrk ja 
varaa aika tapaamiseen.

Teemme sen mahdolliseksi

Kuntoile myös toimistossa

Pinus tarjoaa kaikkia 

mitä tarvitset 

tervellisempään 

työpäivään

� Sähkötyöpöytää

� Aktiivituoleja

� Ergonomiset hiiret

� Ergonominen Stand-Up matto

� Ranne- ja Kyynärpäätuet

� Työpistevaloja

� Päivänvalo lamppuja

� Paljon muuta



Maisema® on uudenlainen innovatiivisten ja monipuolisten 
verkkosivujen hallintaan suunniteltu järjestelmä, joka hyödyntää uusinta 
selainteknologiaa sisällönhallinnassa. Maiseman avulla verkkosivun mitä 
tahansa sisältöä muokataan suoraan sivulle ilman erillistä editoria ja 
sisältöä voi raahata ja pudottaa verkkopalveluun suoraan esimerkiksi 
Youtubesta, Twitteristä, Wordista tai omalta työpöydältä.

Poutapilvi on yksi Suomen 

kokeneimmista digitaalisen 

median asiantuntijayrityksistä. 

Tarjoamme kokonaisvaltaisia, 

helppokäyttöisiä ja teknisesti 

edistyksellisiä ratkaisuja 

verkkoviestintään.

www.poutapilvi.fi

Kohti tulevaisuuden Maisemaa

Tutustu tarkemmin osoitteessa: 

WWW.MAISEMA.COM



Tervetuloa Ruissalon Kylpylään. Ravintola Merisalissa 
nautit hyvän ruoan ohessa upeasta merinäköalasta. 

HERKUTTELE 
RUISSALOSSA

Varaukset ja tiedustelut:  
www.ruissalospa.fi | p. 02 44 55 100 | info@ruissalospa.fi

JOULUAATON BUFFET 24.12. klo 15-17 

36,-/aikuinen, 16,-/lapsi 4–12v.

BUFFETLOUNAS sunnuntaisin klo 12-15 

26,-/aikuinen, 10,-/lapsi 4–12v.  (Erikoispyhinä poikkeuksia)

TAPANINPÄIVÄN BRUNSSI 26.12. klo 12-16 

36,-/aikuinen, 16,-/lapsi 4–12v.

Lisätietoja asuntomyynnistämme  
Itäinen Rantakatu 60, Turku • p. 0800 155 511 (maksuton) • ma-pe 8-16 • asuntomyynti.turku@skanska.fi

Uusia kerrostalokoteja Turun Telakkarannassa

As. Oy Turun Telakanportti  
Itäinen Rantakatu 78 • www.skanska.fi/telakanportti  
Myynnissä tasokkaita koteja Aurajoen varrella. Lasitetulta  

 parvek keelta tai terassilta näkymä joelle. Lattialämmitys ja 

 huoneisto kohtainen viilennys. Oma tontti. Energialuokka C.  
Arvioitu valmistuminen 11/2015.

Huoneistoesimerkkejä  mh. € vh. € 
2h+kt 41 m2 3. krs 63.510 211.700 

3h+k+s 80 m2 3. krs 136.680 455.600

4h+k+khh+s 133,5 m2 6. krs 273.300  911.000

As. Oy Turun Androksenranta  
Unioninkatu 20 • www.skanska.fi/androksenranta  
Muuttovalmis, huoleton kaupunkikoti odottaa sinua   

Androksen rannassa. Avarat tilaratkaisut, lähes lattiaan  

saakka ulottuvat ikkunat ja suuri  lasitettu parveke.  
Energialuokka A2007. Oma tontti.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. € 
1h+kt 35 m2 6. krs 61.110 203.700 

2h+k+s 53 m2 2. krs 73.770 245.900 

3h+k+s 84,5 m2 2. krs 114.900 383.000 

Visualisointi



TALKOOKUVIA KEVÄÄLTÄ. SEURAAVAN KERRAN TAPAAMME NÄISSÄ MERKEISSÄ HUHTIKUUSSA 2015.

KATSO KAIKKI KAUDEN KUVAT 

www.auragolf.fi > JÄSENET > KUVAGALLERIA
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Puh. (02) 258 9201caddiemaster@auragolf.fi

Iloon,
suruun,

kiitokseen,
rakkaudesta,
ystävyydestä!

Aura Golfin jäsenille 
10%:n alennus!

HYVÄÄ
JOULUA

&
URHEILULLISTA 

UUTTA 
VUOTTA

Toivottaa
Viheriö-lehden 

toimitus



Meriloma kutsuu
Miksi et viettäisi elämäsi parasta aikaa vieraanamme? Hyvä ruoka, ystävien seura, 

ja tanssin pyörtet kutsuvat Punaisille laivoille.

M/S Viking Grace tarjoaa upeat puitteet risteilylle:
Kahdeksan tyylikästä ravintolaa

Maailman suurin kelluva tax-free-myymälä
Ylellinen Spa & Wellness -osasto

Itämeren parasta viihdettä
Avarat näköalat merelle ja saaristoon

 
Joulun tunnelmaa ja kausiherkkuja joulubuffetissa 

14.11.–26.12.2014
Tarjolla on joulupöytä, jonka on suunnitellut ruotsalainen huippukokki Leif Mannerström. 

Mannerström on tunnettu mm. TV-ohjelmista ja keittokirjoistaan.
Katettuna on perinteisten jouluherkkujen lisäksi myös uusia makuyhdistelmiä.

Vuorokauden risteily, Viking Grace
  

Varaa oma elämyksesi vikingline.fi 
 tai myyntipalvelu puh. 0600 41 577 (1,75 e/vastattu puhelu + pvm./mpm.)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 
Inside Four -hytti alk.  39 e 
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