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PÄÄKIRJOITUS

Hieno ja menestyksekäs golfkausi Ruissalossa 
saatiin päätökseen marraskuun alussa, kerrankin 
pystyimme nauttimaan hienoista olosuhteista 
näin pitkään. Alkukesästä tosin tuskailtiin kelien 
kanssa oikein huolella, onneksi juhannus sentään 
oli vähälumisempi kuin vuotta aikaisemmin, 
vaikka shortsit saivat vielä odotella aikoja 
parempia. Niitä oli onneksi tulossa ja omalla 
tavallaan täysin oikeaan kohtaan. Aura Golfin 
kauden päätapahtuma European Challenge Tour 
-kilpailu Gant Open sekä esikisana pelattu Gant 
Amateur Open saatiin vedettyä läpi huikeissa 
olosuhteissa ja molempien kohdalla voidaan 
puhua lähes täydellisistä onnistumisista.

Gant Openin kohdalla merkittävää oli tietysti 
taloudellinen menestys, mutta harvoin on tähdet 
muutenkin niin kohdallaan kuin tällä kertaa 
oli. Yleisön sekä median mielenkiinto kilpailua 
kohtaan oli ainakin Turun mittakaavassa aivan 
ennen näkemätöntä ja myös pelaajilta saatu 
palaute oli jopa ylitsevuotavan positiivista. 
Aura Golf ja Turku näyttivät todellakin parhaat 
puolensa. Toki mukavaa vetoapua saatiin 
myös pelaajiston suunnalta, kun Roope Kakko 
päätti ET-voitostaan huolimatta olla mukana 
Ruissalossa ja antoi erinomaiset alkuvauhdit 
kilpailulle. Suurimmat voittajat olivat kuitenkin 
nuori saksalainen Dominic Foos sekä Aura Golf ry, 
joka lujitti asemaansa yhtenä Suomen parhaista 
kentistä ja golfyhteisöistä kaikilla mahdollisilla 
mittareilla. 

Syksy toi tullessaan myös suuren muutoksen 
Aura Golfin toimintaan, kun pitkäaikainen 
ravintoloitsijamme Marika Lavonen päätti olla 
jatkamatta Ruissalon golfravintolan yrittäjänä. 
Lavosen perheen Ruissalossa viettämät yli 
20 vuotta ovat jotain aivan ainutlaatuista ja 
poikkeuksellista suomalaisessa golfympäristössä. 

Tähän matkaan on liittynyt paitsi paljon 
menestystä, myös runsaasti kritiikkiä milloin 
mistäkin. Kaikkien on kuitenkin hyvä muistaa, että 
Lavoset ovat olleet omalla panoksellaan mukana 
nostamassa Aura Golfia golfklubien terävimpään 
ykkösketjuun, ei pelkästään Suomessa, vaan myös 
kansainvälisesti. Toivottavasti he saavat kaiken sen 
arvostuksen, minkä ovat todellakin ansainneet.

Suomalaisilla golfkentillä menee edelleen 
kokonaisuutena kohtuullisen hyvin, vaikka 
päinvastaisiakin kirjoituksia ja mielipiteitä kohtaa 
runsaasti. Erilaisia kenttien yhteenliittymiä tai 
muita aikaisempaa tiiviimpiä yhteistyömalleja 
suunnitellaan ja jotain on jo toteutettukin.  Minä 
uskon, että ne golfyhteisöt jotka luottavat omiin 
vahvuuksiinsa eivätkä yritä syleillä koko maailmaa 
menestyvät myös tulevaisuudessa. Tämä vaatii 
tietysti oikeita ja välillä rohkeitakin päätöksiä 
sekä kovaa työtä. Näitä pyritään Aura Golfissa 
tekemään myös jatkossa.

Vaikka edellinen pelikausi on juuri päättynyt, 
niin kauden 2016 valmistelut ovat jo täydessä 
käynnissä. Aura Golf on todella pitkään järjestänyt 
vuosittain vähintään yhden ammattilaiskilpailun, 
mutta nyt on välivuoden aika. Vaikka ensi vuonna 
vedetäänkin varsin aiheellisesti hieman happea, 
niin tulemme varmasti myös jatkossa toimimaan 
suurkilpailuiden näyttämönä.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Aura Golfin 
jäseniä ja yhteistyökumppaneita kaudesta 2015. 
Viettäkää mukava talvi, pitäkää huolta itsestänne 
ja läheisistänne, nähdään Ruissalossa jälleen 
keväällä 2016!
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Teksti SAMI PERE   Kuvat KAI KILAPPA

Elokuun puolivälissä Aura Golfin kentällä 
pelattiin Suomen golfkesän merkittävin 
ammattilaiskilpailu, kun perinteinen 
Gant Open järjestettiin ensimmäistä 
kertaa European Challenge Tourin 
osakilpailuna.

HISTORIA
Challenge Tour -kilpailuiden historia 
Suomessa ulottuu aina 80-luvun loppu-
puolelle, jolloin Espoon Golfseura ryhtyi 
isännöimään ensimmäistä CT-turnausta. 
EGS:n kilpailu tunnettiin parhaiten ni-
mellä Volvo Finnish Open. Viimeisin 
kilpailu Espoossa pelattiin vuonna 2004, 
jolloin voittajaksi selviytyi silloin vielä 
amatöörinä kisannut Roope Kakko. 
Vuosina 1998-2003 Suomessa pelattiin 
jopa kaksi CT-kilpailua kaudessa, kun 
Master Golf isännöi kilpailua 1998-2000 ja 
Golf Talma jatkoi tätä perinnettä vuosina 
2001-2003. Seuraavat CT-kilpailut olivat 
vuorossa Lohjalla (2008) ja Linna Golfissa 
(2009), kun Seppo ”Sedu” Koskinen oli 
vahvasti mukana SK Challengen mer-
keissä. Tämän jälkeen kilpailu pelattiin 
kolme vuotta Kytäjällä (2012-2014) 
ennen kuin oli viimein Aura Golfin vuoro 
isännöidä Gant Openia kesällä 2015.

Suomen CT-kilpailuiden henkilöhistoria 
on myös mielenkiintoista luettavaa, sillä 
vuosien aikana kilpailuun ovat osallistuneet 
mm. Major-voittajat Louis Oosthuizen 
(British Open 2010) sekä Trevor Immelman 
(US Masters 2008). Suomalaisilla CT-
viheriöillä on vieraillut myös tulevia Ryder 
Cup -pelaajia ja ET-voittajia, kuten Sören 
Kjeldsen, Ian Poulter ja lukemattomia 
muita golfyleisön hyvin tuntemia 
tähtipelaajia.  

VALMISTELUT
Aura Golf ry:n ja Suomen Golfliiton välinen 
sopimus kilpailun järjestelyoikeuksista 
allekirjoitettiin lokakuussa 2014, mutta 
tavallaan kilpailuun valmistautuminen 
aloitettiin jo kolme vuotta aikaisemmin. 
Syksyllä 2011 Aura Golfilta tiedusteltiin 
kiinnostusta vuoden 2012 kilpailun 

järjestämisestä, mutta silloin oli kuitenkin 
vielä Kytäjän vuoro ja näin jälkikäteen 
arvioituna on helppo sanoa, että ratkaisu 
oli meidän kannaltamme erinomainen.

Gant Openia pelattiin pitkään osana 
pohjoismaista Nordic League -kiertuetta, 
jossa palkintorahat lasketaan muutamis-
sa kymmenissä tuhansissa euroissa. 
Gant Open Challenge Tour -kilpailussa 
pelkkä palkintopotti oli 160.000 euroa 
ja kilpailun kokonaisbudjetti lähestyi 
puolta miljoonaa euroa, kun myös kaikki 
tavaratoimittajasopimukset lasketaan 
mukaan. Kilpailun saaminen Turkuun 
ei olisi ollut mahdollista ilman kahden 
merkittävän paikallisen yhteistyökumppanin 
panosta. Kilpailun nimisponsori Gant 
(Lars Lönnqvist / Pro Fashion Oy) sekä 
seuran kunniapuheenjohtaja Heikki 
Vaiste varmistivat käytännössä omalla 
henkilökohtaisella panostuksellaan kestävän 
pohjan tapahtuman taloudelle. Myös 
Turun kaupunki ymmärtää kansainvälisten 
urheilutapahtumien merkityksen Turku-
kuvan luomisessa meillä ja maailmalla.

Tapahtuman promoottorina toimi 
Sponsvision Oy, jonka vetäjän Esa Honka-
lehdon kokemus urheilumarkkinoinnissa 
ja tapahtumajärjestämisessä oli yksi tekijä 
kilpailun onnistumisessa. Sponsvision 
vastasi tapahtuman yritysmyynnistä  ja 
osaltaan myös monista muista tapahtuman 
talouteen ja läpiviemiseen liittyvistä 
asioista. 

Aura Golfin sopimus Golfliiton kanssa oli 
seuralle taloudellisesti riskitön ja se takasi 
keskittymisrauhan itse kisajärjestelyihin. 
Seuran vastuulla oli antaa European Tourin 
vaatimusten mukaisesti hoidettu kenttä ja 
muut tarvittavat tilat kilpailun käyttöön sekä 
järjestää riittävä määrä vapaaehtoisia eri 
tehtäviin kilpailuviikon ajaksi.
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KENTTÄ
Aura Golfin kykyä kilpailunjärjestäjänä 
ei kovinkaan moni osannut epäillä, 
mutta kenttään kohdistui monenlaisia 
ennakkoasenteita, lähinnä puuttuvien 
metrien vuoksi. Ennakkoarvioissa kil-
pailusta veikattiin tulevan todelliset tulos-
murskajaiset, kenttäennätys ainakin tulisi 
olemaan paperia ihan ensimmäisestä 
päivästä lähtien.    

Kentänhoidossa lähdettiin ennakko-
puheista huolimatta valmistelemaan 
normaalia Aura Golfin kisakenttää, jossa 
erityishuomiota kiinnitettiin väylien le-
veyteen ja leikkuukuvioihin, raffien ti-
heyteen sekä tietysti viheriöalueiden 
leikkaamiseen, virheettömyyteen ja itse 
viheriöiden vierintänopeuteen.  Kilpailuun 
tähtäävät toimenpiteet näkyivät toki 
normaalissa pelitoiminnassa ennen ja 
jälkeen kilpailun vai muistaako joku vielä 
oliko karheikossa tuhtia tavaraa?   

Kenttä pelattiin tavanomaisesta 
poikkeavassa järjestyksessä siten, että 
kisassa ykkösväylä oli normaali kuutonen, 
siitä eteenpäin pelattiin järjestyksessä 8 
väylää ja etuysin päättävä väylä oli normaali 
18. Takaysille lähdettiin ykkösväylältä, jonka 
jälkeen pelattiin Kuuvan puoleiset väylät 
(kisaväylät 11-14). Sisääntulon viimeiset 
väylät (15-18) olivat normaalikäytössä väylät 
2-5, jolloin kilpailun päätösreikänä pelattiin 
viitosväylää. Tähän reikäjärjestykseen 
päädyttiin lähinnä pelin seuraamisen 
vuoksi, mutta sillä tavalla saatiin sekä 1. 
että 10.tii klubitalon läheisyyteen. Myös 
kutsuvieraille tarkoitettu teltta saatiin tällä 
tavalla sijoitettua varsin keskeiselle paikalle.

Kenttä sai pelaajilta varsin ylistävää 
palautetta ja ne ennakoidut murskajaiset 
jäivät sittenkin syntymättä. Myös kent-
täennätys (64 lyöntiä) jätettiin rauhaan, 
vaikka päätöspäivänä kaksi pelaajaa sitä 
onnistuikin sivuamaan. Kentän vaikein 
väylä oli Aura Golfin normaalijärjestyksen 
mukainen reikä 16, jonka tuloskeskiarvo 
oli 4,31. Birkkuja tällä väylällä tehtiin 
ainoastaan 32 kpl. Helpoin reikä oli 
odotusten mukaisesti kolmonen, jossa 
keskiarvo oli 4,49 ja 204 birdien lisäksi 
syntyi myös 15 eaglea.  

ENNAKKOTUNNELMIA
Challenge Tour -kilpailun esikisana pelattiin 
Gant Openin perinteitä kunnioittaen Gant 
Amateur Open, jossa amatööripelaajille 
pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman paljon 
päätapahtuman askelmerkkien mukaan 

kulkeva tapahtuma. Kilpailu illanviettoineen 
olikin huikea menestys, 166 pelaajaa sai 
nauttia yhdestä kesän hienoimmasta 
päivästä sekä pääyhteistyökumppani Gantin 
loistavasta vieraanvaraisuudesta. 

Kilpailun markkinointi ja viestintä 
aloitettiin hyvissä ajoin ennen kisaviikkoa 
ja kunnon lisämausteensa tähän antoi 
Roope Kakon upea voitto European 
Tour -kilpailussa Madeiralla kaksi viikkoa 
ennen Gant Openia. Roopen voiton saama 
mediahuomio sekä hänen päätöksensä 
osallistua Gant Openiin oli kiistämättä 
tärkeä palanen sekä median että golfyleisön 
lisääntyneessä kiinnostuksessa kilpailua 
kohtaan. 

Gant Openin viestinnässä jalkauduttiin 
myös kaupungin katukuvaan ja Golfliiton 
julkaisema kisaliite jaettiin iltapäivälehden 
välissä kymmenille tuhansille kuluttajille. 
Kun vielä sääennusteet lupasivat pelkkää 
hyvää, vapaaehtoisryhmät alkoivat 
olla valmiina ja yleisön kiinnostuksesta 
tapahtumaa kohtaan näkyi selviä merkkejä, 
niin myös odotukset alkoivat kasvaa. 

KISAVIIKKO
Viikko pyörähti käyntiin maanantain 
harjoituskierroksilla sekä tiistain ja kes-
kiviikon ProAm-kilpailuilla. Ensimmäiset 
kisalähdöt olivat vuorossa torstaina klo 
7.30 ja viimeistään silloin piti kaiken olla 
kunnossa. 

Ennen ensimmäistäkään starttia kul-
jetusryhmä oli jo ehtinyt tekemään pitkää 
päivää pelaajien kyydityksissä kentältä 
kaupunkiin ja kylpylään sekä päinvastoin. 
Suunnitelmat ja aikataulut olivat tietysti 
tarkkaan mietittyjä aina siihen asti kun 
alkoi tulla ensimmäisiä muutoksia, mutta 
tämäkin ryhmä hoiti tehtävänsä kiitettävän 
tunnollisesti. 

Harjoittelulle ei myöskään ollut yli-
määräistä aikaa tulospalvelussa, joka 
välitti reikätuloksia kentältä kolmen 
väylän välein. Ladykapteenin vetämä 
tulospalveluyksikkö oli kuin kotonaan 
kansainvälisessä ilmapiirissä ja homma 
toimi jopa erinomaista paremmin.

Seniorien vastuualueena ol i 

liikenteenohjaus sekä pysäköinti ja tällä 
kertaa siinä myös riitti kunnolla hommia. 
Aura Golf oli sopinut Kallanpääntien 
varressa sijaitsevan peltoalueen käytöstä 
maavuokralaisen kanssa, ihan vaan siltä 
varalta jos tarvetta lisäpysäköintitilaan 
ilmenee. Sitä tarvetta totisesti ilmeni, sillä 
viikonloppuna alueelle pysäköitiin päivässä 
yli 450 autoa ja tätä määrää autoja olisi ollut 
hieman hankala asetella muualle. Autojen 
määrä antaa samalla hieman osviittaa 
kisaviikon yleisömääristä, joita ei portilla 
tai kentällä edes pyritty laskemaan. Myös 
liikenteenohjaus sujui ensiluokkaisesti.

Startteritoiminta sai Challenge Tourin 
henkilökunnalta erityiskiitoksen. Moni-
puolinen kielitaito, oma pelikokemus ja 
lajin ymmärtäminen ovat keskeisiä tekijöitä 
sujuvan startteritoiminnan toteuttamisessa.    

Lukuisat olivat myös kaikki muut vapaa-
ehtoistehtävät, joita seuramme jäsenet 
aikaansa ja vaivojansa säästämättä yhteisen 
tavoitteen nimissä kisaviikon aikana 
suorittivat.

Urheilullisesti kilpailua hallitsi alusta 
alkaen vasta 17-vuotias saksalaislupaus 
Dominic Foos. Avauskierroksen 65 lyönnin 
kierros ilman bogeja  löi alkutahdit 
saksalaisen menetykselle eivätkä haastajat 
päässet oikein missään vaiheessa varmasti 
pelanneen Foosin iholle. Nuoren mestarin 
voitonjuhlia ei edes kilpailun päätösreiälle 
syntynyt bogey pystynyt haalistamaan, 
vaan voittajan sininen takki puettiin 
Dominic Foosin harteille. Kilpailun pal-
kintojenjaossa valtiovallan tervehdyksen 
toi valtiovarainministeri Alexander Stubb 
ja 27.200 euron suuruisen voittoshekin 
Foosille luovutti Gantin Lars Lönnqvist. 

Kilpailu oli Aura Golfille sekä toi-
minnallisesti että taloudellisesti lähes 
täysosuma. Sään puolesta hieman epä-
vakaan kesän yksi parhaista viikoista osui 
kohdalle, yleisön ja median kiinnostus ylitti 
kaikki odotukset, ainoastaan suomalaisten 
menestys jäi ehkä hieman odotuksia tai 
ainakin toiveita pienemmäksi. Ennakko-
odotuksia suuremman yleisömäärän 
kääntöpuolelta löytyy toki asioita, joihin olisi 
voinut varautua paremmin. Tarjoilupisteitä 
olisi voinut olla enemmän, jonka myötä 
jonoja olisi saatu pienemmäksi ja ainakin 
painetta klubitalon tiskillä olisi saatu 
vähenemään. Paljon muitakin pieniä, mutta 
kokonaiskuvan kannalta tärkeitä asioita, 
olisi voinut tehdä hieman paremmin. 

FOOS Dominic
LARA José Manuel
MCLEARY Jamie
SCHNEIDER Marcel
STONE Brandon
BILLING Jesper
KNAPPE Alexander
LAW David
SALMINEN Mikael
BJÖRK Alexander
CALMELS François

TOP 10
GER  -14   65  69  69  67  270  27 200 €
ESP  -11   73  69  67  64  273  12 325 €
SCO  -11   67  68  70  68  273  12 325 €
GER  -11   68  67  72  66  273  12 325 €
RSA  -11   67  68  71  67  273  12 325 €
SWE  -10   70  67  70  67  274    5 667 €
GER  -10   69  70  71  64  274    5 667 €
SCO  -10   70  67  67  70  274    5 667 €
FIN    -9   71  69  70  65  275    4 080 €
SWE    -8   71  68  71  66  276    3 570 €
FRA    -8   68  67  73  68  276    3 570 €

1
T2
T2
T2
T2
T6
T6
T6
9

T10
T10

R1 R2 R3 R4 TOTAL

KIITOKSET
Olemme olleet etuoikeutettuja saadessamme järjestää suomalaisen golfin mittapuussa 

ainutlaatuista suurkilpailua. Sanotaan, että joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki 
ja sellaista heikkoa lenkkiä ei tästä joukkueesta löytynyt.

Haluan osoittaa seuran puolesta suuret kiitokset kaikille Teille, jotka olitte omalla 
panoksellanne toteuttamassa suomalaista ja turkulaista golfin suurtapahtumaa. 

Sami Pere, toiminnanjohtaja
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18.7. MAMSELLI
hcp/pb
1. Mäkelä Maija AG     40 
2. Rantio Päivi  SaG   39 
3. Pere Sonja  AG     38 

22.8. SUURI KLUBIKILPAILU
Scramble hcp/lp
1. Laxåback Jorma  
 Lehtinen Harri  
 Lehtinen Iiro A  
 Lehtinen Marjo
 55
2.  Kirjonen Jani  
 Kirjonen Veikko  
 Saario Janne  
 Saario Katri
 56
3.  Huunonen Mikko  
 Lieskivi Simo  
 Millner Ari  
 Peltonen Pasi
 56

6.9. FELIX KETCHCUP
hcp/pb 
1 Ekman Lukas   AG   44
2 Mikola Markus   AG   41
3 Manninen Minna AG   37

13.9. VIKING PERHEMALJA
greensome hcp/lp
1.  Gustafsson Matilda  AG
     Gustafsson Sauli       AG
     68
2.  Carpén Sallamari    SGR
     Karlsson Stenka        AG
     68
3.  Muallim Daniel         AG
     Muallim Edward       AG
     71

17.10. KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU
best ball pb / kaksi parasta tulosta
1.  Kalkari Liisa
 Kalkari Pentti
 Kalkari Petri
 Kalkari Niko
 92
2.  Ylikylä Laura
 Rissanen Iida
 Koskilahti Ahti
 Sirkiä Ville
 90
3. Koivunen Mika
 Rissanen Riku
 Heikkilä Santeri
 Pere Sami
 86

9.5. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
  Reikää Reiästa   
1. Suutari Tero   20     -6 m   
2. Ahlqvist Lauri   19     -1.99 m   
3. Nermes Kimmo   18    -0.45 m

17.5. AUDI OPEN
0-12,4 hcp/lp
1. Mikola Markus AG    65
2. Välilä Juuso AG    71
3. Nermes Kimmo AG    72
12,5-30,4 hcp/pb
1. Tunturi Turkka  AG    38
2. Löfgren Seija  AG    37
3. Huusko Juuso  AG    35 

14.6. AG MASTERS 
0-12,4 hcp/lp
1. Halonen Jonne  AG   68 
2. Kivimäki Risto  AG   69 
3. Sjöholm Micaela AG   69 
12,5-36 hcp/pb
1. Saario Katri  AG    41
2. Peltonen Heli  AG    36
3. Mäkelä Maija  AG    35

21.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
0-12,4 hcp/lp
1. Tähtinen Jari    AG    70 
2. Salonen Antti    AG    71 
3. Koskilahti Heikki   KGM 71 
12,5-30,4 hcp/pb
1 Malka Mikko  AG   36
2 Prusi Kirsti   AG   35
3 Melasniemi Mika AG   35

26.6. HARTWALL SUNDAY GAME
hcp/pb
1. Välilä Juuso  AG   38 
2. Joukanen Kalle AG   38 
3. Laakso Toni  AG   38 

28.6. KM-NELINPELI
1. Rytkölä Jarmo / Rytkölä Markus  AG   142
2. Hahto Henrik / Joukanen Kalle  AG   150
3. Mastokangas Mikael / Nermes Kari AG   150 

11.7. GANT AMATEUR OPEN
-5,4 scr
1. Roima Aleksi  AG   72 
2. Saario Janne  AG   73 
3. Arvela Janne  AG   73 
5,5,-15,5 hcp/lp
1. Koivunen Arto  AG   67
2. Salonen Antti  AG   68
3. Huusko Juuso  AG   68
15,6-36,0 hcp/pb
1. Valtola Olli  AG   42
2. Pere Sonja  AG   41
3. Oja Jaana  AG   36

1.-2.8. AG KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
Miehet
1. Laurila Antti     68 77 68 213
2. Sarkki Sami    72 70 72 214
3. Grönroos Otto     71 72 73 216
M55
1. Granberg Reima    81 78 159
2. Räty Anssi    84 81 165
3. Laurila Heikki    83 82 165
M65
1. Andelmin Teuvo  81 82 163
2. Eskola Aarno    86 80 166
3. Rehmonen Markku  85 86 171
M75
1. Kirjonen Veikko    86 87 173
2. Kaurala Mauri    87 88 175
3. Sanaksenaho Rikhard  94 88 182
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1.-2.8. AG KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
Pojat
1. Hyvärinen Matias  90 86 176
2. Grönfors Santeri   87 90 177
3. Salmi Rasmus    87 93 180
Tytöt
1. Rissanen Iida   78 80 158
2. Hyvärinen Mette  87 93 180
3. Gustafsson Matilda 104 92 196
Seniorinaiset
1. Grandell Hannele 85 89 174
2. Honka Päivi   87 88 175
3. Manninen Minna 86 92 178

VIHERIÖ-LEHTI ONNITTELEE KAIKKIA KILPAILUISSA MENESTYNEITÄ PELAAJIA!
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Hei, olen Mika Koivunen, Aura Golfin 
tuore valmennus- ja junioritoimikunnan 
puheenjohtaja. Koska olen toimessani uusi, 
lienee paikallaan kertoa aluksi muutama 
sana itsestäni.

Olen 45-vuotias lakimies, jonka 
perheeseen kuuluvat puolisoni Satu sekä 
tyttöni Anna. Liikuntaa ja urheilua olen 
harrastanut pienestä pitäen. Jääkiekon 
ja erityisesti golfin pariin minut on 
aikanaan – jo 1980-luvulla – opastanut 
setäni Jarmo Koivunen, joka on yksi Aura 
Golfin tyylikkäimmistä herrasmiehistä. 
Enemmän golfin pelaamisen olen kuitenkin 
aloittanut 1990-luvun puolivälissä, jolloin 
olen pelannut Turun Palloseurassa 
myös jääkiekkoa. Sittemmin olen toimi-
nut urheilun parissa rekisteröitynä 
jääkiekkoagenttina perustamassani yri-
tyksessä Good Sport Finland Oy, jonka 
tarkoitus on auttaa nuoria jääkiekkoilijoita 
kohti unelmiaan. 

Tehtäväni valmennus- ja juniori-
toimikunnassa alkoi hieman takamatkalta, 
kun toimikunnan puheenjohtajan huomat-
tiin jääneen yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa valitsematta. Valinnan tultua 
tehdyksi ryhdyin kiireellä toimeen, koska 
kausi oli jo hyvin pitkällä. Tehtävääni ovat 
helpottaneet itselleni entuudestaan jo hyvin 
tutut henkilöt kuten Aura Golfin pro Sakari 
Aho ja toiminnanjohtaja Sami Pere.

Valmennus- ja junioritoimikunnan 
puheenjohtajana olen halunnut kartoittaa 
toimikunnan edeltävät toimintatavat, 
toiminnan vahvuudet ja heikkoudet 
sekä toimikunnan välttämättömimmät 
kehityskohteet. Lisäksi olen yhdessä Sakarin 
kanssa kartoittanut junioripelaajien toiveet, 
tavoitteet ja tahtotason. Toimikunta-
työskentelyyn tulivat pyynnöstäni mukaan 
seuran proiden lisäksi Mika Salmi, Antti 
Salonen sekä Kalle Leinonen. Olen erin-
omaisen iloinen siitä, että nimenomaan 
kyseiset miehet suostuivat tehtävään. 
Yhtään naisjäsentä ei ole toimikuntaan 
nimetty, mutta mahdollisen innostuksensa 
toimikunnassa työskentelemiseksi saa 
ilmaista – kaikki apu on tarpeen.

Toimikunnassa ollaan ilolla nautittu 
erityisesti tyttöjen menestyksestä! Elina, 
Daniella ja Iida ovat olleet seuramme 
huikeita airueita kotimaisillla sekä ulkomai-
silla kentillä. Niin lyönti- kuin reikäpelien 
SM-kisojen jälkeen toimikunnan etuoikeus 
oli järjestää mitalikahvit Aura Golfin tiloissa. 
Niiden suosio yllätti minut myönteisesti; 
oli mukava kuulla ja havaita, että tyttöjen 

menestyksen huomioiminen koettiin 
merkitykselliseksi.

Toimikunnan yksi keskeisimmistä 
ajatuksista tulevina kausina on voima-
varojen ensisijainen kohdentaminen 
junioreiden kilpagolfiin, mutta samalla 
siitä huolehtiminen, että harrastegolfillekin 
on sijansa. Poikien kilpailullinen menestys 
on hieman antanut odottaa itseään, mutta 
toivottavasti se on tuloillaan. Oikotietä 
onneen ei kuitenkaan ole. Golf on nykyään 
hyvin kilpailullinen laji, ja juuri tässä taitaa 
olla yksi toimikuntamme suurimmista 
haasteista; huipulle pääsemiseksi pelaajalla 
täytyy olla intohimoa lajia kohtaan, lah-
jakkuutta ja ennen kaikkea tahtoa ja 
ahkeruutta.

Kukaan ei kiellä nauttimasta pelaami-
sesta, mutta huipulle tähtäävässä golfissa 
ei voi tyytyä vain kahteen tai kolmeen 
aurinkoiseen harjoituspäivään viikossa. 
Kukaan huipulle päässeistä urheilijoista 
ei ole siellä sattumalta. Menestys ennen 
työntekoa? Not in this world. Jokaisen 
urheilullisen menestystarinan takana on 
lukematon määrä lauottuja kiekkoja, lyötyjä 
tai heitettyjä palloja, juostuja tai hiihdettyjä 
kilometrejä jne.

Urheilussa, kuten elämässä usein 
muutoinkin, matka on se juttu. Se, kun 
tavoittelee jotain ja laittaa itsensä täysillä 
likoon – siitä riippumatta mihin päätyy. Kun 
paita on hiestä märkä ja kropasta ei lähde 
enää mitään irti, se riittää. Silloin on tehnyt 
kaikkensa. Ja mitä siitä, jos korkeimmalle 
huipulle ei lopulta pääsekään. Itse asiassa, 
mikä on korkein huippu? Itselleni se oli 
aikanaan omien rajojen löytäminen 
jääkiekkoilijana. Oli huikeaa pelata Liigaa 
Kari Kanervon, Jukka Vilanderin, Ari Vuoren, 
Antti Aallon, Petteri Nummelinin, Saku 
Koivun ym. kanssa. Auragolfilaisia muuten 
kaikki. Vaikkei osalleni koitunut yhtään 
maaottelua saati arvokisoja – NHL-urasta 
puhumattakaan – oman pelillisen huippuni 
saavuttaminen on minulle itselleni näihin 
verrattava asia. Olen siitä ylpeä, vaikken 
edellä mainittujen hienojen urheilijoiden 
saavutusten kanssa kilpailekaan.

Monella Aura Golfin juniorilla on hyvät 
edellytykset vaikka mihin. Toivon, että 
juniorit tarttuvat tilaisuuteen ja hyödyntävät 
ominaisuuksiaan. Robert De Niron elokuvan 
A Bronx Tale sanonnan mukaan: “Sadest 
thing in the world is waisted talent”. 
Nähtäväksi jää, onko kaikilla Aura Golfin 
junioreilla rohkeutta ja uskallusta katsoa 
mihin heidän rahkeensa riittävät. Se 

edellyttää sen hyväksymisen, että välillä 
tuloskorttiin voidaan joutua piirtämään 
luvun 71 sijasta luvut 88 tai 90. Mutta mitä 
siitä? Se on joka tapauksessa luku ja aina 
parempi kuin se, ettei edes yrittänyt. Kaiken 
lisäksi luku 88 tai 90 voi olla vain välipysäkki 
matkalla lukuun 64. Ei voi tietää. Ellei yritä.

Golfissa suurin vahvuuteni lienee 
myönteinen ja hyväksyvä asenteeni peliä 
sekä mahdollisia epäonnistumisia ja 
pettymyksiä kohtaan. Minun tapani pelata 
on nähdä toivottomissakin tilanteissa 
mahdollisuuksia. En jaksa murehtia huonoa 
lyöntiäni montaa sekuntia; se lyönti kun 
ei siitä enää miksikään muutu. Enempien 
kirosanojen sijasta pyrin siirtämään aja-
tukseni kohti seuraavaa lyöntiä, koska 
siihen voin vaikuttaa. Pelaan tällä hetkellä 
tasoituksella 5.2. Minut löytää kentältä 
erityisesti Torstaituoppi-kisoista parhaiden 
ystävieni kanssa, ja jos flightissa vain on ensi 
kesänä tilaa, olet erinomaisen tervetullut 
mukaan!

Toivotan kaikille – erityisesti junioreille 
– intoa ja paloa hienoa lajiamme kohtaan 
pimeänä ja kylmänä talvikautena. Talvella 
hyvin tehty työ näkyy väistämättä jo ensi 
kesänä. Usko pois. Jos et usko, niin yritä. 
Ja näytä minulle.

PARHAIN TSEMPPITERVEISIN

SYYSTERVEISET VALMENNUS- JA JUNIORITOIMIKUNNALTA

FINNISH TOUR 
Parhaan tuloksen FT:lla saavutti Sami 
Sarkki Nordic leaguen osakilpailussa 
Naantalin Aurinko Golfissa, jotta hän 
sijoittui sijalle 27.

Elina Saksa sijoittui naisten avaus-
kilpailussa Hill Siden kentällä toiseksi ja 
Daniella Barrett sijalle 9.

FINNAIR JUNIOR TOUR
FJT:lla pelasi aktiivisesti ennätysmäärä Aura 
Golfin edustajia, poikien sarjassa viisi ja 
tyttöjen sarjassa neljä pelaajaa.

Tyttöjen sarjassa tuli myös runsaasti 
menestystä. Elina Saksa sijoittui FJT:n 
kokonaisrankingissa  toiseksi. Tämä sisälsi 
mm. lyöntipelin SM-kullan T16-sarjassa sekä 
SM-hopeaa saman sarjan reikäpeleissä. 
Tämän lisäksi hän pelasi voittoon Botnia 
Golfin osakilpailussa. 

Daniella Barrett voitti T16-sarjan 
reikäpelin SM-kultaa, kun finaalissa  

kaatui seurakaveri Elina Saksa. Kilpailu 
oli muutenkin menestys Aura Golfille, kun 
Iida Rissanen selviytyi pronssiotteluun ja 
päätyi lopulta sijalle 4.

Iida Rissanen voitti kauden päätteeksi 
FJT:n karsintakilpailun. 

Poikien sarjassa parhaiten rankingissa 
sijoittui Otto Grönroos sijalle 25. Hän 
pelasi itsensä todella kovassa seurassa P18-
sarjan SM-lyöntipelikilpailussa sijalle 10. 

Aleksi Roima sijoittui hienosti Lohjan 
osakilpailussa sijalle 3. yhteistuloksella -4.
Nuorten joukkue SM-kisoissa Aura Golf 
taisteli 16 parhaan seuran joukossa sijalle 
8. Ratkaisevat pelit mitalisijoihin olivat käy-
tännössä yhden putin päässä. 

ALUETOUR
Poikien sarjassa pelasi aktiivisesti kuusi 
pelaajaa ja tyttöjen sarjassa satunnaisesti 
kolme pelaajaa.

Aleksi Roima voitti Lake Siden  

osakilpailun hienolla tuloksella 68 ja toi-
nen osakilpailuvoitto tuli Harjattulasta, 
missä Otto Grönroos oli kilpailun ykkönen. 
AT:n kokonaisrankingissa parhaiten sijoittui 
Alex Aaltonen sijalle 10.

TSEMPPITOUR
Alueellisella Tsemppitourilla pelasi 
aktiivisesti 11 pelaajaa. 

Parhaita suorituksia olivat Aada 
Rissasen voitto kansallisessa finaalissa 
T12-sarjassa. Mette Hyvärinen T15-sarjan 
finaalissa hienosti sijalla 10.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Elina Saksa ja Daniella Barrett edustivat 
maajoukkueen mukana Suomea useissa 
kilpailuissa. 

Mainittavaa oli Elinan hieno menestys 
epävirallisissa Euroopan mestaruuskisoissa 
T18-sarjassa. Hän pelasi kovassa seurassa 
pronssimitalin!

Kilpapelaajien menestys 
kaudella 2015

IIDA RISSANEN

ELINA SAKSA DANIELLA BARRETT

Mika Koivunen
valmennus- ja 
junioritoimikunnan 
puheenjohtaja



KEVÄT-
TALKOOT

MIDNIGHT
SCRAMBLE

Katso kaikki 
kauden kuvat:

auragolf.fi
KUVAGALLERIA

Kuvat SEPPO SARIMO
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Naisten kausi avattiin huhtikuussa on-
nistuneella avajaisillalla, jolloin sotkimme 
kätemme raakapatukkataikinaan.  Saimme 
ravintoneuvoja tulevia golfkierroksia 
varten ja kävimme läpi tulevan kauden 
ohjelmaa. Raakapatukat ja smoothie 
olivat monille mieluisat. Toivottavasti  
kokeilusta oli myös iloa. Pitkin golfkautta 
olemme pelanneet maanantaikierroksia 
tutustuen eri pelimuotoihin sekä kilpailleet 
Klubimestaruuksista ja Mamsellin tittelistä. 
Alkukaudesta Aura Golfin pro Sakari Aho 
antoi golfopetusta neljänä eri teema-iltana. 

Kesäkuussa pelattu Bring your own 
putter oli yksi kauden onnistuneimmista 
tapahtumista. Tällöin kokenut golfari 
kutsui pelikaverikseen henkilön, johon 
golfkärpänen ei (vielä) ollut purrut. Golfari 
löi kaikki väylälyönnit, viheriöllä oli noviisin 
vuoro astua remmiin. Voi sitä iloista riemua 
mitä sinä päivänä koettiin. 

Naisille suunnattuja tapahtumia oli 
päättyneellä kaudella yhteensä 19 ja nii-
hin on osallistunut 96 henkilöä. Tämä on 
mahtava lukema! Naisten tapahtumissa on 
osallistujia ollut kaikkiaan 286, joka tekee 
15 naista tapahtuma kohden. Suosituimmat 
tapahtumat olivat jo aikaisemmin mainitut 
Mamselli sekä naisten kauden avajaisilta. 
Satsaamme siis tulevallakin kaudella 
laadukkaaseen avajaistapahtumaan. 

Ahkerin osallistuja naisten tapahtumiin 
kaudella 2015 oli Pirketta Scharlin. 

Haastan tässä kaikki naiset osal-
listumaan ensi kaudella meidän erikois-
kilpailuihin. Olisi mahtavaa saada tilastoja 
siitä, miten meidän kenttä onnistutaan 
kesyttymään naisten voimin. Tämän vuoden 
tietojen mukaan kenttämme helpoin väylä 
naisille oli väylä 15, jossa tehtiin myös 
eniten birdejä. Väylä 2 on naisvinkkelistä 
vaikein väylä, sillä tällä väylällä ei tänä 
vuonna ole onnistettu tekemään yhtään 
birdietä. Muita vaikeita reikiä ovat 4, 8 ja 14 
joissa birdieta syntyy vain muutamia kau-
dessa. Vuonna 2015 eniten rekisteröityjä 
birdejä oli Raija Joutsialla. Onneksi olkoon 
hienoista lyönneistä.

Tänä vuonna kenttämme olisi pystytty 
pelaamaan läpi 55 lyönnillä, mikäli jokaisen 
reiän henkilökohtainen ennätys olisi osunut 
samalle kierrokselle ja samalle henkilölle. 
Kahdella reiällä henkilö joutui tyytymään 
pariin ja kaikilla muilla väylillä hän on 
onnistunut tekemään birdiet. Parhaalla 
kauden mittaisella unelmakierroksella 
olisi kuitenkin onnistuttu pelaamaan jopa 
27 lyöntiä alle oman slopensa. Tämä on 
huikeaa, jopa puolet väylistä on lyöty kaksi 
lyöntiä paremmin kuin oma ihannetulos. 
Parhaan tasoituksellisen Eclectic-tuloksen 
pelasi tänä vuonna Heli Peltonen.

Golf on laji, jossa kehittyy harjoit-
telemalla määrätietoisesti ja ahkerasti. 
Aura Golfin pro:t tarjoavat jokaisen pelaajan 
tarpeeseen sopivia harjoitteita. Tällä 
kaudella 45 naista on parantanut peliään. 
On sanomattakin selvää, että alkutaipaleella 
olevalla nuorella tytöllä on harjoittelulla 
helpompi saada edistystä aikaiseksi kuin 
jo aikuisiässä olevalla ladygolffarilla. Itse 
koen että nuorissa on tulevaisuus. Oli suuri 
ilo todeta, että kauden aikana parhaiten 
peliään paransi lupaava tyttögolfari Sonja 
Pere.

Syksyn aikana olen tiedustellut teidän 
ladygolffareitten mielipiteitä tulevan kau-
den toiminnasta. Vastauksia on tullut kii-
tettävästi ja olen niistä todella kiitollinen. 

Micaela Sjöholm  .  Ladykapteeni   .  040 5551231  .  micaela.sjoholm@pinus.fi

Lämmmin kiitos 
myös kaikille 
naisten tapahtumiin 
osallistuneille 
ja toivottavasti 
näemme samoissa 
merkeissä myös 
ensi kaudella, jopa 
vielä aktiivisemmin!

GOLFKAUSI 2015 NAISTEN SILMIN

KUNNON ASKEL 2015
Aura Golf ja Mehiläinen järjestivät yhteistyössä Kunnon Askel kilpailun, 
jonka tavoitteena oli innostaa golfin harrastajia pelaamaan enemmän 
sekä ymmärtämään golfin merkittäviä terveysvaikutuksia aikaisempaa 
paremmin.

Kilpailuun ilmoittautui 40 Aura Golfin jäsentä ja tuloksia ilmoitettiin 
hieman vaihtelevasti, mutta tässäkin kisassa voittaja löytyi varsin 
helposti, vieläpä selvällä erolla seuraaviin. Kilpailun kärkipaikka ratkaistiin 
Scharlinin perheen jäsenten välisissä ja voittajaksi selviytyi Pirketta, 
Martin jäädessä tällä kertaa kakkossijalle. 

Voittoon oikeuttavat lukemat olivat 1 323 621 askelta ja kilometrejä 
kertyi huikeat 715 eli suurin piirtein saman verran kuin Turusta Kemiin! 
Pelattuja kierroksia kertyi toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä 
aikana yhteensä 86, joista 69 Ruissalossa ja loput vieraskentillä. Syksyn 
pelien myötä määrä nousi toiselle sadalle, joten kyllä näillä kierrosmäärillä 
kilometrejä kertyykin.

Viheriö-lehti jututti tyytyväistä voittajaa, jonka uudet palkintokengät 
ovat toivon mukaan ensi kaudella vähintään yhtä kovassa käytössä kuin 
tälläkin kaudella käytössä olleet kengät.

”Täytyy myöntää, että kilpailu innosti pelaamaan paljon ja tässä tuli 
samalla yhdistettyä sekä huvi että hyöty. Minulle on asennettu uusi 
lonkkanivel ja lääkärin mukaan kävely on parasta mahdollista kuntoutusta. 
Lisäksi golfkentän pehmeä alusta on huomattavasti miellyttävämpi 
alusta kävelyyn kuin vaikka kova asfaltti ja tietysti myös hyvät golfkengät 
ovat mukavat jalassa. Tuskin tulisi tällaisia matkoja käveltyä muuten 
käveltyä!”, toteaa Pirketta.

Liikunnan lisäksi myös golfin sosiaalinen puoli miellyttää ja kentältä 
onkin löytynyt paljon hyviä tuttuja ja jopa ystäviä. Aura Golfia Pirketta ei 
myöskään vaihtaisi mihinkään: ”Olen vuosien saatossa vieraillut monilla 
kentillä ja vielä ei ole tullut mukavampaa golfympäristöä vastaan. Kentän 
hieno kunto ja oma tuttavapiiri pitävät minut tiiviisti kiinni Aura Golfin 
upeassa ympäristössä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa kenttätyöntekijöille, 
jotka ovat todella ammattitaitoisia ja huomioivat pelaajat kentällä 
todella ensiluokkaisesti. Toki meidän pelaajienkin tulee muistaa, että 
työntekijöillä on kuitenkin etuajo-oikeus kentällä.”

 ”Minun näkökulmastani myös Aura Golfin henki on hyvä, mutta 
yhteisiin tapahtumiin mielestäni osallistutaan hieman nihkeästi. Varsinkin 
viime kesän Pickalan reissun peruuntuminen vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi jäi harmittamaan. Itse osallistun seniorien tapahtumiin ja 
tänä vuonna myös naisten tapahtumiin, järjestettyä toimintaa on 
ainakin minulle ihan riittävästi. Ihmisten ajankäyttö taitaa olla nyky-
yhteiskunnassa hieman muuttunut. Ainakin kun seuraa vierestä omien 
lasten arkea, niin ei siinä varsinkaan lapsiperheillä välttämättä jää 
hirveästi aikaa muuhun”, lopettaa Pirketta.

Scharlinit eivät toki olleet ainoita, joiden askelmäärät olivat 
kunnioitusta herättäviä. Miljoonakerhoon ei muita tällä kertaa mahtunut, 
mutta lähelle kyllä päästiin. Seuraavina listalla olivat Maija Mäkelä 
(950 000 askelta), Heli Peltonen (854 000) ja Olli Töytäri (822 000).

Mehiläinen ja Aura Golf kiitää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja 
toivottaa paljon askelia golfkentällä myös golfkaudella 2016!

SONJA PERE

HELI PELTONEN

PIRKETTA SCHARLIN
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JULKISIVURAKENTEIDEN ERIKOISLIIKE

www.ohutlevyasennus.fi

Hiidenkatu 9, 20360 Turku
toimisto@ohutlevyasennus.fi

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

Schneider Electric  
– Globaali energianhallinnan asiantuntija

Tarjoamme integroituja ratkaisuja lukuisille 
eri markkinasegmenteille. Olemme johtava 
toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, 
teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa 
sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. 
Suunnittelemme ja valmistamme myös 
asuinkiinteistösovelluksia. 

schneider-electric.com/fi

Schneider Electric on maailmanlaajuinen 
energianhallinnan asiantuntija, jolla on 
toimintaa yli 100 maassa. 

Avoinna
Ti-pe 17-23
la 12-23
puh 010 2310180

Lähiruokaa ja itse
tuotuja laatuviinejä

Aurajoen Aitiopaikalla.

Lähiruokaa ja itse
tuotuja laatuviinejä

Aurajoen Aitiopaikalla.

Tervetuloa  nauttimaan!Tervetuloa  nauttimaan!

Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous
tullaan pitämään maanantaina 
29.2.2016 klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24, Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
Toni Laakso (puheenjohtaja)
Kari Kanervo (kapteeni)
Mika Reima (kiinteistö- ja rakennustoimikunta)
Peter Rosenberg (kilpailu- ja tasoitustoimikunta)

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

HOLE
IN ONE
2015

  8.5. Pekka Silvennoinen väylä 12 / rauta 7

23.5. Markku Mäki väylä 15 / rauta 6

18.7. Elina Rostedt väylä 1 / driver

  5.8. Timo Koskela väylä 15 / pw

21.8. Ville Männistö väylä 12 / wedge 52´

22.9. Matti Leinonen väylä 15 / rauta 8



Varaustilanne ja 
asuntoesitteet 

palladium.fi

Lisätiedot: 
Merja Österman, 
050 377 4656 

asuntomyynti@auratum.com

URSININKATU 8
Asunto Oy Palladium on uusi, upea Turun sydämeen 
rakennettava asuintalo, joka edustaa korkealaatuista  

kaupunkiasumista parhaimmillaan. Palladiumin 
huolella viimeistellyt asunnot valmistuvat syksyllä 2016.

Sisustukseen on valittavana kolme
teemaa – skandinaavinen Tukholma, 

linjakas Milano tai mausteinen Casablanca  
– joiden pohjalta sisustuskokonaisuutta  

lähdetään rakentamaan. 
Jokainen koti on asukkaansa näköinen.

ASUNTOESIMERKKEJÄ 
     

Auratum Asunnot 
luo mahdollisuuksia 
korkealuokkaiseen  

asumiseen rakennuttamalla 
uusia ja uudistamalla  

vanhoja arvokiinteistöjä  
nykyaikaan.
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KAUPUNGIN 
SYDÄMESSÄ

  mh vh 
2 h + kt  60 m2 103 572 329 500 5. krs
3 h + kt +s 91 m2 162 842 505 500 5. krs 
2 h + kt  57 m2 94 868 309 500 6. krs
4 h + kt + s 110,5 m2 288 915 705 000 7. krs

(Ilmoituksen kuvat ovat taiteilijan näkemyksiä)
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Asuntolainaneuvottelu tai suunnitelma 
säästämiseen? 
Varaa tapaaminen lauantaiksi.

Nyt voit neuvotella asuntolainasta ja keskustella säästämisen ja sijoittamisen 
palveluista Turku-Skanssin konttorissamme myös lauantaisin. Varaa aika 
Nordea Asiakaspalvelusta 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi



Fall & Winter
  à la Carte

Grill it! Marina  | Radisson Blu Marina Palace Hotel 
  Linnankatu 32   | Turku  |  Puh. 020 1234710 

grillit.fi 

Tutut Grill it! -suosikit ja syys- sekä 
talvisesongin uutuudet. Syö, juo, nautiskele!

MARINA

Co&

Original Sokos Hotel Seurahuone, Humalistonkatu 2, Turku 
puh. 010 764 3180, varaukset netistä raflaamo.fi/turku

0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min

KODIKAS  
HYVÄN RUOAN  

KORTTELIBISTRO

Ruokalistaltamme löydät  

mm. meheviä annoksia Rotisserie –grillistä  

sekä kausisuosituksena metsäisiä makuja.  

Arkisin päivittäin vaihtuva lounasbuffet. 

 Tervetuloa!

 
MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA 
– HUIPUILLE JA HARRASTAJILLE 
  
  
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut erilaisiin 
urheiluvammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Olipa kyseessä 
pieni tai suuri vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle. 
  
Varaa aika mehilainen.fi tai 010 41400 

Turku, Kauppiaskatu 8 | mehilainen.fi 

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,06 euroa/min. 
Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,17 euroa/minuutti. 

swingiä verkkoviestintään

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

Turun Telakanportti – cityasumista merellisissä tunnelmissa 
Myynnissä Telakkarannassa, Aurajoen varrella.  Valoisia koteja, 
avaria sisänäkymiä, hyvin mitoitettu pohja. Lasitettu parveke 
tai terassi, josta  näkymä joel le. Katso: skanska.fi/telakanportti
Osoite: Unioninkatu 24, 20810 Turku. Vapaana 
koteja 41 m2 kaksiosta 133,5 m2 4 h kotiin.
Hinnat alk. mh 71 610 €, vh 238 700 €.
Valmistuminen 30.10.2015!

Naantalin Vesperi – leppoisaa arkea uudessa kodissa
Juuri valmistuneita koteja Naantalin sydämessä, palveluiden 
vieressä, puutalokorttelien kainalossa. Vanhan kaupun gin 
rantaan lyhyt kävelymatka. Katso: skanska.fi/vesperi
Osoite: Luostarinkatu 20, 21100 Naantali.
Vapaana koteja 45,5 m2 kaksioista 88,5 m2 kolmioon.
Hinnat alk. mh 55 980 €, vh 186 600 €. 

Visualisointi

Löytyisikö täältä unelmiesi uusi koti?

Turun Telakanportti

Naantalin Vesperi



Nuorisotyötä 
tukemassa
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Perinteisiä jouluherkkuja ja uusia makuyhdistelmiä notkuva joulupöytä katetaan 
Punaisille laivoille 18.11.–26.12.2015. Ainutlaatuisen joulumenun on suunnitellut 
ruotsalainen huippukokki Leif Mannerström. Tervetuloa maistelemaan! 
Herkuttelun lomassa ehdit hyvin hoitaa myös jouluostokset, hankkia juhlajuomat 
ja rentoutua vaikkapa hyvän viihteen tai hemmottelun parissa. Muista myös 
ilahduttaa läheisiäsi Viking Linen lahjakortilla.

Jouluista tunnelmaa merellä

Varaa netissä vikingline.fi
tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). 
Liittymällä Viking Clubiin saat matkasi vielä edullisemmin.

Piknik-päiväristeily 
sis. joululounaan

 

alk. 39 €
hlö

Vuorokauden risteily, 
Viking Grace 

alk. 44 €
Inside Four -hytti


