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Kotimaisen golfsyksyn kuu-
ma peruna on ollut käsit-
tämättömät mittasuhteet 

saanut keskustelu tai jopa väit-
tely sitoutumattomasta pelaami-
sesta Suomessa.  Moni saattaa sil-
ti kysyä tämän lukiessaan, että 
mistä ihmeestä oikein on kysy-
mys, joten pieni johdatus aihee-
seen lienee paikallaan. Golfliiton 
liittokokous käsitteli asiaa helmi-
kuussa ja silloin halpapelaaminen 
sai uuden nimen, joka kirjoite-
taan nykyään sitoutumaton pe-
laaminen. Tähän liittyvien ongel-
mien ratkaisua varten perustettiin 
työryhmä, jonka työlle asetettiin 
tiettyjä tavoitteita, kuten golfyh-
teisöjen aseman vahvistaminen ja 
aikuisten golfharrastajien sitout-
taminen niihin.

Työryhmän mietinnöt esi-
teltiin liiton hallitukselle elokuun 
lopussa ja vain tuokio tämän jäl-
keen ne olivat julkisuudessa ja 
siitä alkoikin sitten varsinainen 
mekkala. Kaikkien alojen asian-
tuntijat ovat ottaneet tiukasti asi-
aan kantaa, puolesta ja vastaan. 
Työryhmän päätösehdotuksiin si-
sältyi monia asioita, joita on kä-
sitelty aluekokouksissa ympäri 
Suomea. Keskeisiä teesejä näis-
sä kaivertamattomissa kivitau-
luissa olivat mm. seuran HCP-
korttien määrän rajoittaminen 
sekä greenfee-pelaamisen rajoit-
taminen tiukemmin tasoitusvaa-
timuksin. Päätösehdotuksiin si-
sältyi myös liiton HCP-korttiin 
tehtävä merkintä siitä, onko pe-
laaja maksanut kotikentälleen 
vuosittaisen kentänhoidon edel-
lyttämän kausipelimaksun. Tä-
män merkinnän perusteella muut 
seurat voivat halutessaan suunna-

ta erilaisia etuuksia sitoutuneille 
pelaajille. Toisaalta työryhmä ko-
rostaa, että mikään suosituksis-
ta ei saa olla esteenä golfin aloit-
tamiselle.

Näiden päätösehdotusten li-
säksi työryhmä suosittelee monia 
muutoksia golfyhteisöille, jotka 
koskevat pääasiassa osakepohjai-
sia kenttiä. Näiden avulla toivo-
taan pelilippusirkusta saatavan 
suitsittua ja yhtiöiden greenfee-
kassat kilisemään hieman toises-
sa sävellajissa. Ehdotuksissa esiin-
tyi yhtiöjärjestysten muuttamista, 
pelilipuista luopumista ja mui-
ta tämän tyyppisiä toimenpiteitä. 
Näistä voi halutessaan lukea lisää 
liiton kotisivuilta tai mistä tahan-
sa muusta golfmediasta.      

Viimeistään tässä kohdas-
sa saattaa herätä kysymys, että 
missä varsinainen ongelma sijait-
see ja ketä se oikeasti koskee. Tai 
onko mitään ongelmaa yleensä 
olemassa? Mikään työryhmä tai 
edes liitto ei voi toimia asiassa 
päätöksentekijänä, vaikka hyväl-
lä asialla ollaan varmasti liikkeel-
lä. Golfin harrastajat ovat kulut-
tajia, jotka tekevät valintoja niistä 
vaihtoehdoista, joita markkinoil-
la on tarjolla. Tässäkin tapaukses-
sa kuluttaja miettii ostopäätös-
tä tehdessään tuotteen hinnan ja 
laadun välistä suhdetta. Päätök-
sessä voi olla mukana myös muita 
järkisyitä, mutta lähes poikkeuk-
setta myös roppakaupalla tunnet-
ta.  Ajat muuttuvat ja golfyhteisö-
jen tulee pysyä tämän muutoksen 
kyydissä mukana. Meidän on tar-
vittaessa muutettava tai sopeutet-
tava toimintaamme siten, että 
pystymme vastaamaan olemassa 
olevaan kysyntään.   

Ongelma koskee tosiasias-
sa vain muutamia seuroja ja osa-
keyhtiötä, kaikkein vähiten asia 
sivuaa yhdistyspohjaisia kenttiä. 
Pidetään siis otsikko ennallaan, 
mutta vaihdetaan näkökulmaa. 
Mitä tarkoittaa sitoutuminen 
Aura Golfiin ja sen toimintaan? 
Tietysti jäsenyyden säilyttäminen 
ja siihen liittyvien velvoitteiden 
hoitaminen on ensimmäinen ja 
keskeisin osa sitoutumista, mut-
ta lähdetään siitä olettamuksesta, 
että nämä asiat ovat kunnossa.

Osa jäsenistöstä on sitou-
tunut seuratoimintaan osallistu-
malla säännöllisesti toimikun-
tatyöhön, kuten kilpailuiden 
järjestämiseen ja niiden toimit-
sijatehtäviin, huvitapahtumien 
järjestämiseen, hallitustyöhön tai 
vaikka haravointiin kevättalkois-
sa. Sitoutumista on ihan samal-
la tavalla palautteen antaminen 
seuran toiminnasta, oli se sitten 
minkä merkkistä tahansa. Sitou-
tumista on myös osallistuminen 
seuran järjestämiin kilpailuihin 
ja tapahtumiin sekä pelaaminen 
missä tahansa peliseurassa. Myös 
yhteisten sääntöjen noudattami-
nen, toisten pelaajien kunnioitta-
minen sekä yhteisen omaisuuden 
suojeleminen edustavat kirjaimel-
lisesti yhtä korkeimmista sitoutu-
misen asteista.

Sitoutuminen seuraan ja sen 
toimintaan on aina ollut Aura 
Golfin menestyksen kulmaki-
vi, tällä tiellä meidän tulee pysyä 
myös tulevaisuudessa.

Kiitos kaikille jäsenille hie-
nosta golfkaudesta ja oikein mu-
kavaa talvea sekä kauden 2011 
odotusta!

Sami
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EEVA SUHONEN
Kiitän lämpimästi kaikkia, eri-
tyisesti AG:n upeita naisia sekä 
toimikuntani jäseniä kuluneesta 
kolmesta vuodesta. Nyt on aika 
antaa tilaa uudelle ladykaptee-
nille ja toivonkin, että vuosiko-
kouksessa olisi innokkaita eh-
dokkaita tähän pestiin. Nähdään 
kentällä taas ensi kaudella!

Hallituksen erovuoroiset jäsenet

URPO PIRILÄ
Aura Golfin talous on pysynyt 
hyvässä kunnossa heikompien 
suhdanteidenkin aikana. Toi-
mintaa on pystytty pyörittämään 
suhteellisen hyvin sovittujen 
suunnitelmien puitteissa. Kiitos 
siitä kuuluu meille kaikille; jäse-
nistölle, tukijoillemme, työnteki-
jöillemme ja sitoutuneelle halli-
tuksellemme.

Mikäli jäsenistö niin haluaa, 
olen käytettävissä talousasioista 
vastaavana hallituksen jäsenenä 
uudelle kolmivuotiskaudelle.

KARI SJÖHOLM
Aika markkinointi- ja PR-asiois-
ta vastaavana hallituksen jäsene-
nä on ollut antoisa, mutta nyt 
tarvitaan uusia voimia mukaan. 
En siis ole enää käytettävissä seu-
raavana valintakautena, joten toi-
von uusia halukkaita löytyvän. 
Kiitän kuluneista kuudesta vuo-
desta! 

Varaa a
ika

kalenteriisi
!

Maanantaina 28.2.2011 klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

- naisten kapteeni
- talousasioista vastaava
- markkinoinnista vastaava

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

Aura Golf ry:n 
varsinainen vuosikokous
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7. väylän
viheriöalue korjattu

17 etuna on kuitenkin parem-
pi kasvualusta, joka muodostuu 
hiesusta ja jota ensi kaudella py-
rimme parantamaan kosteuden 
poistoaineella. 7. viheriön kas-
vualusta oli 10 sentin pintaker-
rosta lukuun ottamatta puhdas-
ta savea, jossa veden liikkuvuus 
on tunnetusti lähes olematonta ja 
siinä kosteuden poistoaineetkaan 
eivät löydä reittiään ylimääräisen 
veden poistamiseen.

Viheriökorjauksessa sekä 
itse viheriöltä että forelta poistet-
tiin nurmipinta siirtonurmena, 
jonka jälkeen viheriöltä kaivet-
tiin vanhaa kasvualustaa 20-40 
cm ja forelta noin 10-20 cm sy-
vyydeltä. Kaivuumassat siirret-
tiin viheriön takabunkkeriin sekä 
vasempaan takakulmaan ja täs-
tä massasta muotoiltiin viheriö-
kummut, joiden tarkoituksena 
on antaa alueelle näyttävyyttä, 
mutta myös pysäyttää viheriön 
yli menevät pallot. Viheriöalu-
een pohjalle asennettiin kattava 
salaojaputkisto ja salaojahiekka-
kerros noin 15 cm:n kerroksena. 
Varsinainen kasvualusta muodos-
tuu 80 % 0,1-1,2 mm:n hiekas-
ta ja 20 % mullasta, kasvualustaa 
levitettiin itse viheriölle reilu 30 
cm ja foreille noin 20 cm  kerros. 
Kyseinen rakenne varmistaa alu-
een pelattavuuden kaikissa sää-
olosuhteissa.

Viheriöalue muotoiltiin 
siten, että vanha osa on suurin 
piirtein ennallaan kuitenkin niin, 
että etureuna on noussut noin 
30 cm, kaltevuus on loiventunut 
ja pintamuotoja on hieman lisät-
ty. Suurin muutos on tapahtunut 
viheriön vasempaan etukulmaan, 
jota levitettiin merelle päin. 

Kahtena edellisenä syksynä korjasimme hiekkaesteiden kuivatusta, 
joten viimeisin viheriökorjaus oli vuodelta 2007, jolloin uusimme 
8. viheriön. Tämän syksyn korjausvaihtoehtoina olivat 
viheriöt 7 tai 17, jotka molemmat kärsivät kasvualustan märkyydestä. 

Lisäyksellä haetaan yhtä vaike-
ampaa lipunpaikkaa kilpailukier-
roksille. Uudelleen muotoiltu 
ja suurempi viheriö sekä kum-
mut muodostavat kokonaisuu-
den, jonka jokainen Ruissalossa 

pelannut tulee varmasti muista-
maan pelin jälkeenkin.

Matti Höglund
kenttämestari

0500 720430
matti.hoglund@auragolf.fi

Kuva: Soile Enberg

Kuva: Kurt Palm
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Kauden kuittaukset

HOLE IN ONE 2010

20.5. Maija Vierinen  väylä 15  rauta 6
6.6. Heikki Koskilahti  väylä 1  rauta 4
18.6. Petteri Koivikko  väylä 15  rauta 8
21.6. Anssi Räty  väylä 15  rauta 7
6.7. Jussi Tanskanen  väylä 1  rauta 4
26.7. Samuli Koivikko  väylä 15  rauta 9

Onnea kaikille!

AIKA on ilmeisesti harrastuk-
semme suurin kilpailija, sillä 
aina enemmän huomaan golf-
fareita, jotka kiireellä vaihtavat 
kengät auton takana ja kierrok-
sen päätyttyä lähtevät nopeasti 
pois. Golfin sosiaalinen kanssa-
käyminen ja ”jälkipelit” jäävät si-
vuosaan. Toivottavasti kierroksen 
aikana pelaajat nauttivat toisten-
sa seurasta ja pelistä.

Eipä ole tullut tietooni eri-
tyisen positiivisia käyttäytymisiä 
Ruissalossa, joita ennen kauden 
alkua hieman kuuluttelin. Päin-
vastoin olen saanut palautetta 
huonosta käytöksestä enemmän 
kuin kertaakaan aikaisemmin. Se 
on surullista kuunneltavaa. Joku 
tärvelee viheriötä, toinen ei hara-
voi bunkkeria, kolmas heittelee 
lipputankoa, neljäs laskee tulok-
sen koko ajan väärin jne.

Kyllä sitä tuntee jotenkin 
epäonnistuneensa ohjaukses-
saan, kun edellä mainittuja ta-
pauksia kaudella tulee esiin. Toi-
saalta Kapteenin kierrokselle ei 
ilmoittautunut yhtäkään uutta 

Otsikko on seurausta jäsenistön varsin passiivisesta suhtautumisesta 
klubiotteluihin. Olin erittäin pettynyt, etten saanut täyttä joukkuetta 
sen paremmin kotikentällä pelattuun HGK-kisaan kuin 
Tampereellekaan Tammer - Golfia vastaan.

jäsentä. CM Ahti ”värväsi” kurs-
sille tulleen nuorenparin, jotta 
emme Rikun kanssa olisi ajelleet 
turhaan Ruissaloon. Toivottavas-
ti he saivat kipinän uuteen har-
rastukseen. 

Haluan vielä muistuttaa, että 
jokainen jäsen on velvollinen huo-
mauttamaan kenttää vahingoitta-
vasta ja etikettiä loukkaavasta käy-
töksestä kierroksen aikana.

Uudenmaan alueella on ol-
lut toiminnassa jo muutaman 
vuoden ajan Kapteenien toimi-
kunta ja heidän puheenjohtajan-
sa Pentti Väisäsen innoittamana 
kutsuin Lounais-Suomen alueen 
Kapteenit Ruissaloon 10.8. Pe-
lasimme kierroksen ja pidimme 
alueemme Kapteenien toimikun-
nan perustavan kokouksen. Toi-
mikuntaan valittiin Jyrki Ojala 
(PGK), Terjo Ek (SaG), Mikko 
Poutanen (HGCC) ja Aarno Es-
kola (AG). Allekirjoittanut toi-
mii puheenjohtajana ja Mikko 
Poutanen sihteerinä. 

Tarkoituksena on saada pe-
rustetuksi jokaiselle alueelle Kap-

teenien toimikunta ja aikaiseksi 
yhteisesti koottu ”Kapteenin kä-
sikirja”, jolla saisimme käytän-
nön ohjeet yhdenmukaisiksi kai-
killa Suomen kentillä.

Huolimatta siitä, että vii-
mekertaisen Viheriön sääntöky-
symykseen vastasi vain kolme 
AG:n senioria (kaikki väärin), 
haluan kiittää heitä aktiivisuu-
desta edustaa Aura Golfia klu-
biotteluissa.

Muuten - mitä arvelette 
seuraavasta? Jos henkilö ajaa yli-
nopeutta, roikkuu takapuskurissa 
eikä näytä suuntamerkkiä, nou-
dattaako hän golfin sääntöjä ja 
etikettiä? Tuli nyt vaan mieleen 
liikennettä ja pelaajia seuratessa.

Seuratkaa AG:n verkkosi-
vuja ja olkaa aktiivisia liikkujia 
tulevaa kautta varten.

Golf-terveisin
Aarno Eskola

Kapteeni
040 5038876

aarno.eskola@pp.inet.fi
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Aura Golf – paras 
avausväylä nuorille

Vaikka talvi onkin kovaa 
vauhtia tulossa, ei golf-
mailoja kannata laittaa 

”naftaliiniin”. Tulevalla talvikau-
della on luvassa paljon harjoit-
telumahdollisuuksia rakkaan 
harrastuksen parissa. Talvihar-
joitteluohjelmat ovatkin tulossa 
nähtäville seuramme nettisivuil-
le lähipäivinä. 

Keväällä 2010 laadittu        
3 vuoden strategia on lähtenyt 
hienosti käyntiin. Strategiaan va-
littiin 4 painopistealuetta, joiden 
keskeisenä tehtävänä on seuratoi-
minnan kehittäminen ja lasten ja 
nuorten golfharrastuksen mah-
dollistaminen sekä harraste- että 
kilpailutasoilla. 1. vuoden tavoi-
te on täyttynyt upeasti ja olem-
me saaneet rakennettua vastuul-
lisen ja roolitetun toimikunnan, 
jossa jokaiselle toimikunnan jäse-
nelle on löytynyt mielekäs tehtä-
vä. Toimikunnan jäsenet ovatkin 
tehneet loistavaa työtä koko kau-
den seuramme nuorien golffarei-
den parissa. Olemme pystyneet 
luomaan tunnelman, jossa nuo-
ri viihtyy. Tähän olette vaikutta-
neet myös Te kaikki vanhemmat, 
jotka olette innostaneet ja mah-
dollistaneet lastenne viihtymisen 
turvallisen ja laadukkaan harras-
tuksen parissa. Kiitos!

Tätä kirjoitusta kirjoitet-
taessa, ykkösamatöörigolffarim-
me viittaa kantava Kalle Samoo-
ja edustaa parhaillaan Suomea 
MM-kilpailuissa Argentiinassa. 
Kallen saavutukset ovatkin lois-
tavia esimerkkejä siitä, mihin hy-
vällä juniorityöllä voidaan päästä. 
Elokuussa 2010 EM- kilpailus-
sa Suomea edustanut Kalle on-
kin vakiinnuttanut paikkansa 
maajoukkueen vakiokalustoon. 
Italiassa Kallen johdolla Man-
ner-Euroopan joukkue löi Iso-
Britannian ja Irlannin yhdis-

Golfkausi alkaa olla pulkassa ja pulkkakausi on alkamassa. 
On tullut aika kiittää kaikkia juniori- ja valmennustoimikunnassa mukana 
olleita kuluneesta kaudesta. Suurin kiitos kuuluu kaikille Aura Golfin 
kilpapelaajille, jotka tänäkin vuonna edustivat seuraamme loistavasti 
kaikissa kilpailuissa niin alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisillä tasoilla. 

telmäjoukkueen elokuussa St 
Andrews Trophy:ssä. Finnish 
Tour rankingissa Kallen sijoitus 
oli 35. FT:n ykköspaikan kuittasi 
jo toista kertaa ammattilaisgolf-
farimme Joonas Granberg.

Muutenkin Finnish Tourin 
ranking-lista on seuramme kan-
nalta hienoa luettavaa. Ranking 
pisteitä keräsi kuluneella kaudel-
la 7 seuramme pelaajaa. Tämä on 
koko Suomen mittapuussa luku-
määrällisesti kärkitasoa. Voidaan-
kin sanoa, että seuramme materi-
aalirintama on laaja ja menestystä 
on odotettavissa lisää.

Tasokkaan ja laajan materi-
aalin tuloksena tuli seurallemme 
miesten joukkue SM-kilpailus-
sa hopeasija. Kallen ja Joonak-
sen lisäksi joukkueessa pelasivat 
Ahti Koskilahti ja Markus Ryt-
kölä. Hienoa ”Äijät”!

Finnish Junior Tourilla ran-
king pisteille kaudella 2010 sel-

visi kaksi pelaajaamme. Mikael 
Helminen sijoituksella 37 ja Tomi 
Tamminen 85. Mikael sijoittui 
myös hienosti poikien 21-vuo-
tiaiden SM-kilpailussa sijalle 8. 
Lisäksi koko kauden Aluetour 
rankingissa Mikael otti hopea-
sijan. Aluetour ranking näyttää 
myös seuramme kannalta hienol-
ta. Länsi-Suomen alueella poi-
kia listalle sijoittui 8 kpl. Tästä 
on hienoa lähteä talviharjoitte-
lun kautta uuteen kauteen.

Tytöt pitivät myös hienosti 
puolensa Aluetour rankingissa. 
Susanna Sarkki sijoittui sijalle 11 
ja Julia Lyytikkä sijalle 17.

Tsemppitourilla Aura Gol-
fia edusti iso joukko innokkaita 
golffareita. Tytöt loistivat kauden 
kilpailuissa. Koko kauden lop-
putuloksia onkin hienoa lukea. 
T12-sarjassa voiton otti Emilia 
Lappalainen ja T14-sarjan kak-
konen oli Petra Mattsson. 

Aura Golf ry sai elokuun lopulla merkittävän lahjoituksen, kun seu-
ramme pitkäaikainen jäsen Jöran Ingman lahjoitti seuran opettavien 
ammattilaisten käyttöön järjestelmäkameran, tietokoneen sekä swingi-
analyysiohjelman. Järjestelmä tilattiin Englannista ja lahjoituksen arvo 
on 3.000 euroa. Ohjelmisto ja laitteet tuovat aivan uuden ulottuvuuden 
sekä kilpapelaajien että pro-palveluita käyttävän tavallisen golfharrasta-
jan harjoitteluun. Lahjoituksen vastaanotti seuran head pro Sakari Aho.
Aura Golf ry kiittää lämpimästi lahjoituksesta!                Kuva: Sami Pere
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Muutostöitä 
ja parannuksia

Kuva: Soile Enberg

Poikien puolella Tsemp-
pitour sujui myös mallikkaas-
ti. P12-sarjan hopeapystin pok-
kasi Kari Nermes ja P14-sarjassa 
Risto Kivimäki oli 12. 

Tsemppitourille osallistu-
neille pelaajille ja heidän van-
hemmilleen haluan antaa suu-
ren kiitoksen kuluneen kauden 
panostuksesta. On hienoa nähdä 
miten vanhempien sitoutuminen 
auttaa nuoria pääsemään eteen-
päin golfuralla.

Harrasteryhmä-toiminta on 
jatkunut koko kauden hienolla 
osanotolla. Tapahtumia ryhmäl-
lä oli kesän aikana yli 30. Ryh-

män toiminnasta kiitos kuuluu 
Pro ja Assistant Pro ryhmälle, eli 
Sakkelle, Analle ja Villelle. Kii-
tos kuuluu myös niille usealle va-
paaehtoiselle, jotka ovat osallistu-
neet ryhmän toimintaan usealla 
eri tavalla. On ollut ilo nähdä in-
nostuneita lapsia sankoin joukoin 
kentällä. Harrasteryhmä jatkaa 
toimintaansa edelleen talvikau-
della, joten kaikki nuoret innolla 
mukaan. Harjoitusohjelmat löy-
tyvät lähiaikana seuramme net-
tisivuilta.

TS-Golfkoulu järjestettiin 
tänäkin vuonna kahdesti. Gol-
fin saloihin oli tutustumassa lä-

hes 100 nuorta golffaria. Kiitos 
kaikille kouluttajille, jotka osallis-
tuivat nuorien golffareiden ope-
tukseen. Tulevalla kaudella TS-
Golfkoulu tulee taas. Kesäkuun 
alussa on siis havaittavissa mai-
lanmittaisia nuoria Ruissalossa 
hankkimassa itselleen kasvattavan 
ja opettavaisen harrastuksen.

Suuri kiitos kaikille toimintaan 
osallistuneille ja erityisesti toimi-
kunnalleni.

Keväällä ennen kauden al-
kua korotettiin miesten 
saunan lauteita ja uusit-

tiin saunan panelointi sekä hiot-
tiin klubitalon parkettilattiat. Ve-
sipisteen siirto palloautomaatin 
taakse toteutettiin alkusyksystä.

Tulevana talvena on suun-
nitelmissa kunnostaa viitosväylän 
ja harjoitusgreenin välinen pen-
sasaita johonkin toiseen lajik-
keeseen tai materiaaliin. Lisäk-
si toteutetaan pysäköintialueen 
vähäinen laajennus, ei niinkään 
pysäköintipaikkojen lisäämisek-
si vaan liikenteen sujuvuutta pa-
rantamaan. Palloautomaatin ym-
päristön asfaltointi toteutetaan, 
jotta juomapiste säilyy siistinä. 
Jätepisteen aitaaminen ympäris-
töön soveltuvalla tavalla toteu-
tettaneen myös talvikauden ai-
kana. Ykkösteelle rakennetaan 
lähetyskatos, joka tulee olemaan 
samanhenkinen tyyliltään kuin 
ykköstiille johtava katos. Edel-
leen käynnistetään autokatoksen 
suunnittelu golf-autoille huolto-
hallin ja 13. teen väliin. 

Ensimmäinen kausi Aura Golf ry:n hallituksessa on osaltani kohta takana ja 
olen päässyt tehtävässäni askaroimaan monenlaisten asioiden parissa. Toiminta-
vuonna Aura Golfin rakennuksissa ja rakennelmissa on tehty pieniä muutostöitä 
ja parannuksia kuten kioskirakennuksen laajennus paremmin jäsenistöä 
palvelevaksi, aita väylän 13 ja huoltoalueen välille sekä jätepiste huoltoalueelle.

Lisäksi on harkittu useita 
parannushankkeita. On keskus-
teltu mahdollisuudesta siirtää kil-
pailutoimisto ykkösteen läheisyy-
teen, vanhaan pysäköintialueen 
viereiseen rakennukseen. 

Rakennuskannan kunnos-
sapidon kannalta tullaan luo-
maan kortisto, jossa on perus-
tiedot kustakin rakennuksesta/
rakennelmasta ja jokaisen osal-
ta vuosittainen hoito-ohje. Tämä 

helpottaisi kunnossapidon suun-
nittelua ja ennen kaikkea toteu-
tusta. Kortiston yhteyteen vara-
taan osio rakennuksen historiaa 
varten.  

Mikäli jäsenistöstä löytyy 
halukkaita historian kirjoittajia, 
ottakaa yhteys toimistoon.

Jukka Stam
Valmennus- ja 

junioritoimikunnan pj
0400 823389

jukka.stam@hotmail.com

Mika Reima
Rakennustoimikunnan pj

050 3243600
mika.reima@ncc.fi
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Kilpailukausi 2010
on taas pelattu

Teimme muutaman muu-
toksen tälle kaudelle kil-
pailujen tasoitusrajoihin, 

sääntöihin ja kilpailumuotoon. 
Mielestäni muutokset onnistuivat 
hyvin, silti olisi mukava nähdä 
yhä enemmän korkean tasoituk-
sen pelaajia kisoissamme. Osal-
listujia kauden kilpailuissa oli sa-
man verran kuin kaudella 2009. 
Kilpailukausi loppui nyt perin-
teisesti Everybodyyn, joka toteu-
tettiin yhdessä klubitoimikun-
nan kanssa. Tulemme jatkamaan 
ja kehittämään tätä yhteistyötä, 
koska se selkeästi luo hyvän klu-
bihengen kilpailuihin. Klubitoi-
mikunta järjesti usean kilpailun, 
jossa yhdessäolo oli tärkeämpää 
kuin kilpaileminen. Me jäsenet 
haluamme selkeästi myös pela-

ta tämän tyyppisiä liekkimielisiä 
kilpailuja, monenlaisia vaihtoeh-
toja löytyy paljon (Scramble, Na-
rukilpailu, Bingo-bango-bongo 
jne). Tulemme ottamaan tämän 
huomioon, kun suunnittelemme 
kauden 2011 kilpailukalenteria. 

Seuramme järjesti tänä 
vuonna monta suurkilpailua ja 
tulee jatkosakin järjestämään, 
huipentumana Naisten amatöö-
ri EM-kisat 2013. Seurallamme 
on erittäin hyvä maine niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin näi-
den kilpailujen järjestäjänä. Yhtä 
tärkeänä pidän sitä, että järjes-
tämme erinomaisia klubi- ja avoi-
mia kilpailuja jäsenille sekä vie-
raspelaajille. Tämä ei tietenkään 
onnistuisi, jos meillä ei olisi niin 
aktiivisia jäseniä mukana vapaa-

ehtoisina, niin kilpailutoimikun-
nassa kuin muissa tehtävissä kil-
pailuissa. Haluan jälleen kerran 
kiittää suuresti kaikkia mukana 
olleita. Erityisen kiitoksen haluan 
antaa Antero ”Antsa” Wahlber-
gille, joka on ollut pitkään mu-
kana seuramme toiminnassa, en-
nen kaikkea kilpailutoiminnassa. 
Antsa on päättänyt siirtyä aktii-
visesta kilpailujen vetäjästä kil-
pailutoiminnan harmaaksi emi-
nenssiksi. 

 
Kauden 2011 lippukilpailua 
odotellen, golfkilpailu terveisin

Tällä kaudella pelattiin muutama uusi kilpailu, joista osa selkeästi löysi heti 
paikkansa ja suosionsa. Osa kilpailuista, niin uusista kuin vanhemmistakin, 
vaatii yhä kehittämistä. Kilpailujen kehittäminen, parantaminen ja 
uusien ideoiden keksiminen on tietysti jatkuvaa 
kilpailutoimikunnassa.

Klubimestaruuskisojen palkitut: vas. Maija Vierinen, Päivi Honka, Susanna Sarkki, klubimestari Markus 
Rytkölä, Matti Leinonen, naisten mestari Milla Hallanoro, Marko Kuningas, Aarno Eskola, Pirkko 
Vauhkonen, Sami Sarkki, Kirsti Prusi, Reima Nummelin, Mauri Kaurala ja Pentti Päivölä.

Mikael Paulin 
Kilpailutoimikunnan pj

0400 762297
mikael.paulin@rekarubber.com
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Vuoden 2010 
upea Mamselli-joukkue.

Felix Ketch-Cupin palkitut: vas. Ismo Nermes, Janne Saario, Aleksi Roima, Sami Sarkki, Hanna Neli-
markka, Stenka Karlsson, Seija Löfgren, kisan sponsori Clas Göran Hagström, Arja Malmberg, 
kisan voittaja Tarmo Hahto ja Hannele Grandell.

TS Classicin parhaat: vas. Matti Leinonen AG, naisten sarjan voittaja Minna Kaarnalahti KyG, 
Kari Huttunen GT, miesten sarjan voittaja Ari Vauhkonen SHG, Päivi Honka AG, 
Anders Grufman SWE, Raimo Juuti IG, Vuokko Karjalainen Kurk ja Risto Hotti KGV.

Serenadi voittajalle. 
Satu Sinkkola (AGN) 
Mamselli-käädyt kaulallaan 
kuuntelee keskittyneesti 
Markku Liitolaa.

Kuvat: Tertti Pietilä



V I H E R I Ö  3/201010

JOULULOMA 3 VRK ...............ALK. 364,-/HLÖ
Sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa, täysi-
hoidon, vapaan sauna- ja allasosaston käytön sekä 
runsaasti jouluohjelmaa.

Hinta 1 hengen huoneessa alk. 478,-.

VIETÄ JOULU      
     KYLPYLÄSSÄ

Lisätiedot ja varaukset
p. 02 44 55 100  |  www.ruissalospa.fi 

Anna itsellesi ja läheisillesi joululahjaksi lepoa ja 
aikaa, maukasta ruokaa ja iloista yhdessäoloa. 
Tule viettämään joulua Kylpylään. Nauti valmiiden 
joulupöytien herkuista, rentoudu sauna- ja allas-
osastolla, helli itseäsi ihanissa hoidoissa ja ulkoile 
merellisissä maisemissa. 
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Talven golfharjoittelu

• maanantai klo 17-18
• torstai klo 18-19
• sunnuntai klo 19-20
• Paikkoja 15 / vuoro

Ilmoittaudu mukaan: sakari.aho@auragolf.fi tai 040 503 9072

Yksityistunteja voit varata Luolavuoren yleisövuoroille sunnuntaisin ja Leaf Areenalle 
seuraavasti: Sakari Aholta, sakari.aho@auragolf.fi tai 040 503 9072, Antti Lehtiseltä, 
am.lehtinen@gmail.com tai 040 720 1574, Ville Sirkiältä, ville.sirkia@auragolf.fi tai 
040 761 1876.

Hinta vuorolle on 260 € ja sisältää:
• mattopaikan, lähipelialueen ja pallot
• ryhmä- ja yksityisopetusta vuoron aikana
• halutessa swingianalyysin, kamera ja 
   tietokoneohjelma apuna

Muutos kohti parempaa golfia ei vaadi välttämättä mullistuksia, ainoastaan oikeat 
toimenpiteet! Sakari Ahon vakiovuorot kaikentasoisille golfareille Luolavuoren 
kuplahallilla, valitse itsellesi sopiva päivä:

Harjoittelu alkaa marraskuun puolivälissä viikolla 46 ja jatkuu viikoittain 
maaliskuun 2011 loppuun saakka.



V I H E R I Ö  3/201012

Nordea Tour 2010

Samalla myös Ruotsin golf-
kiertue sai uuden nimen, 
vuodesta 2010 lähtien pe-

lataan Nordea Touria, joka on osa 
Pohjoismaista Nordic Golf Ran-
kingia. Aura Golf isännöi tänä 
vuonna kahta Nordea Tourin 
osakilpailua, kesäkuussa pelat-
tiin naisten Felix Finnish Ladies 
Open ja heinäkuussa miesten 
Gant Open.

FELIX FINNISH LADIES 
OPEN 11.-13.6.2010 

Kilpailun avauspäivä jouduttiin 
pelaamaan haastavissa olosuh-
teissa, sillä aamupäivällä alka-
neet sadekuurot jatkuivat koko 
iltapäivän ja tulokset jäivät vaa-
timattomiksi. Yksikään pelaaja 
ei pystynyt alittamaan kentän 
ihannetulosta, vaan kärkikol-
mikko Ruotsin Louise Larsson 
ja Linnea Thorsson sekä Suo-
men Linda Henriksson lähtivät 
kilpailun toiseen päivään tulok-
sella 72 lyöntiä, yksi yli parin. 
Muista kotimaisista kärkinimis-
tä parhaiten urakastaan suoriutui 
Kaisa Ruuttila, jonka tulos kak-
si yli parin oikeutti jaettuun nel-
jänteen sijaan. 

Kilpailun toiseen päivään 
lähdettiin tasaisesta tilanteesta ja 

Ruotsin Eurooppa Tourin osakilpailu sai uuden pääsponsorin, 
kun Nordea Pankki teki talvella Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurimman golfyhteistyösopimuksen.

monella pelaajalla oli mahdolli-
suus pieneen irtiottoon erittäin 
haastavissa olosuhteissa. Koko 
päivän jatkunut voimakas sekä 
puuskittainen tuuli vaikeutti 
mailavalintoja ja tulostaso pysyi 
ensimmäisen päivän tavoin vaati-
mattomana. Päivän parhaasta tu-
loksesta ja ainoasta parin alituk-
sesta vastasi kilpailun johdossa 
jatkanut Ruotsin Louise Larsson, 
jonka kierrostulos oli 70 lyöntiä, 
yksi alle parin. Larsson johti tässä 
vaiheessa kilpailua kolmen lyön-
nin erolla seuraaviin. Parhaas-
ta suomalaissuorituksesta vasta-
si jälleen Kaisa Ruuttila, joka oli 
kokonaistuloksissa  viidentenä 
(+4) neljän lyönnin päässä kil-
pailua johtavasta Larssonista.

Kilpailun viimeiseen päi-
vään starttasi 51 pelaajaa ja ilta-
päivällä kruunattiin kilpailun 
historian toinen suomalaisvoitta-
ja, kun Kaisa Ruuttila voitti kol-
mannen uusintareiän birdiellä 
tiukassa taistossa nuoren ruotsa-
laisamatöörin Louise Larssonin. 
Ruuttilan viimeinen kierros alkoi 
alavireisesti, kahdella ensimmäi-
sellä reiällä hän teki bogeyt, mut-
ta sen jälkeen varapatruunoita ei 
enää tarvinnut käyttää ja sisään-
tulon kaksi birkkua  varmistivat 

paikan uusintaan. Larssonilla oli 
tosin mahdollisuus ratkaista kil-
pailu edukseen viimeisellä reiäl-
lä, mutta lyhyehkö birdieputti li-
pui niukasti reiän ohi. Voitto oli 
Ruuttilalle jo toinen peräkkäi-
nen Ruotsin kiertueella ja palkin-
torahaa voitostaan hän kuittasi 
mukavat 60.000 Ruotsin kruu-
nua. Ruuttila voitti myöhemmin 
kesällä vielä kaksi osakilpailua ja 
kuittasi myös kiertueen koko-
naisvoiton nimiinsä.

GANT OPEN 9.-11.7.2010

Neljä viikkoa Felixin jälkeen oli 
vuorossa Gant Open. Siinä missä 
Felixin aikana jouduttiin kärvis-
telemään tuulen ja sateen armoil-
la, niin Gantin aikaan tilanne oli 
täysin toinen. Suomessa saatiin 
silloin nauttia ennätyshelteistä ja 
olosuhteet kilpailulle olivat mitä 
parhaimmat. 

Mainiot olosuhteet antoivat 
mahdollisuudet loistavaan tulos-
tasoon ja siitä saatiin myös naut-
tia. Kilpailun johdossa ensimmäi-
sen päivän jälkeen oli Ruotsin 
Kristoffer Broberg, jonka kier-
rostulos oli 65 lyöntiä, kuusi alle 
parin. Broberg teki ensimmäisel-
le 10 reiälle peräti kuusi birdieä ja 
se enteili jopa kuudenkymmenen 

lyönnin kierrosta, mutta sisään-
tulon kaksi bogeya pitivät pelin 
tasaisena. Brobergin kanssa sa-
massa ryhmässä pelannut AG:n 
oma poika Joonas Granberg teki 
bogittomalla kierroksellaan neljä 
birdieä ja oli tässä vaiheessa vielä 
hyvin kärjen kyydissä mukana.  

Toinen kisapäivä käytiin 
myös aivan huikeissa olosuhteis-
sa, lämpötila nousi hellelukemiin 
ja kevyt merituuli vilvoitti pe-
laajia. Tulostaso säilyi edelleen 
varsin kovana, päivän parhaas-
ta tuloksesta vastasi ensimmäi-
sen päivän jälkeen jaetulla kol-
mannella sijalla ollut Ruotsin 
Johan Bjerhag, joka pelasi Ruis-
salon kenttäennätystä sivuavan 
tuloksen 65 lyöntiä, kuusi alle 
parin. Huippukierroksen siivit-
tämänä Bjerhag siirtyi kilpailus-
sa toiseksi vain lyönnin kilpai-
lua johtavaa Ruotsin Kristoffer 
Brobergia jäljessä. Tre Kronor oli 
taas Ruissalossa valttia, kilpailus-
sa kolmantena oli naapurimaan 
Wilhelm Schaumann, jonka 
lauantain kierrostulos 67 kuului 
myös päivän eliittiin. Ennakko-
suosikin viittaa ehdittiin asetella 
Joonaksen leveille harteille hy-
vin menneen ProAM:n jälkeen. 
Vaikka toisen päivän kierros me-



V I H E R I Ö  3/2010 13

nikin hieman alavireisesti, niin 
Joonas löytyi hienosti jaetulta si-
jalta seitsemän, yhtä monta lyön-
tiä kärjestä jääneenä.

Takaa-ajajana päätöspäivään 
lähtenyt Wilhelm Schaumann ei 
jättänyt mitään sattuman varaan. 
Kuusi birkkua kolmannelle kier-
rokselle ja tauluun tulos 65 lyön-
tiä, kuusi alle parin. Voittotulos 
oli tasan 200 lyöntiä, yhteensä 
13 alle parin. Schaumann kuit-
tasi voitostaan 7.200 euroa sekä 
paikan Bro Hofissa pelattuun 
ET:n kilpailuun, jossa otteet oli-
vat myös hienoja. Toisen kierrok-
sen 66 lyöntiä isojen poikien jou-
kossa oli koko päivän paras tulos 
ja vaikka ote hieman päätöspäivi-
nä lipsuikin, niin kokonaisuute-
na hän pelasi sielläkin hienon kil-
pailun. Myös vuoden 2009 Gant 
Openin voittaja Anders Sjöstrand 
pelasi Bro Hofissa hienon kilpai-
lun, sijoittuen kovassa seurassa 
jaetulle sijalle 14. Joonaksen bir-
diehanat pysyivät  viimeisenä päi-
vänä visusti suljettuna ja lopul-
lisella tuloslistalla Joonas löytyi 
jaetulta sijalta 22. 

KIITOKSET

Aura Golfissa pelattavat suurkil-
pailut ovat olennainen osa seu-
ramme kilpailu- ja urheiluseura-
toimintaa. Näiden tapahtumien 
menestyksekäs läpivieminen ei 
ole mahdollista ilman sitoutu-
nutta ja luotettavaa vapaaehtois-
ten joukkoa, joka jaksaa vuodesta 
toiseen olla mukana mahdollista-
massa tapahtumien järjestämistä. 
Aura Golf haluaa esittää suuret 
kiitokset kaikille mukana olleil-
le vapaaehtoisille ja toivottaa jo 
tässä vaiheessa sekä vanhat että 
uudet innokkaat henkilöt mu-
kaan toimintaan myös tulevina 
vuosina. 

Suuret kiitokset myös yh-
teistyökumppaneillemme, jotka 
mahdollistavat tapahtumien on-
nistumisen myös taloudellisesti. 
Ilman Teitä emme pystyisi säi-
lyttämään ja vahvistamaan ase-
maamme yhtenä Suomen tär-
keimmistä kilpakentistä.

Teksti: Sami Pere
Kuvat: Tertti Pietilä

Felix Finnish Ladies Open -kisan parhaat: vas. Maria Ohlsson (SWE), Mallory Fraiche (USA), 
Kaisa Ruuttila, Louise Larsson (SWE)

Vas. Lars Lönnqvist, Gant Openin sponsori sekä kisan palkitut Johan Bjerhag, Wilhelm Schaumann, 
Ossi Mikkola (paras amatööri), Kristoffer Broberg

Gant Open -kisan sääolosuhteet olivat mitä parhaimmat ja tulostaso loistava.
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Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I N  P U H E E N V U O R O

Haastattelu
Sami Pere

Näin syksyllä joutuu taas aloitta-
maan samalla kysymyksellä, 
mitä mietteitä päättyneestä 
kotimaisesta golfkaudesta?

”Varsin valoisia mietteitä toteaa 
Ami Wardi ja jatkaa samaan hen-
genvetoon, että yrityksen puo-
lesta voi todeta Felix-tapahtumi-
en onnistuneen jälleen mainiosti, 
ja oma peli on ollut yllättävän-
kin mukavassa kuosissa. Kau-
desta jäi kaikkiaan hyvä maku ja 
odotukset ensi kaudesta ovat kor-
kealla.” Clas Göran Hagström 
puolestaan harmitteli vähäiseksi 
jäänyttä peliaikaa ja rehellisenä 
miehenä tunnusti pron palvelui-
den tarpeellisuuden jatkoa sil-
mällä pitäen. ”Loppusyksyn ot-
teet ovat onneksi jälleen alkaneet 
muistuttaa golfia ja siitä on hyvä 
jatkaa kohti tulevia golfkausia.”

FELIX ABBA TÄNÄÄN

Felix Abba on markkinajohtaja 
monissa tuoteryhmissään, mitä 
yritykselle muuten kuuluu 
orastavan nousukauden 
kynnyksellä?

”Alkuvuosi oli perin haasteelli-
nen, mutta kevätpuolella alka-
nut nousu on jatkunut ja vala-
nut uskoa tulevaisuuteen ja Felix 
Abban osalta tullaan pääsemään 
varsin hyvään tulokseen koko 
vuoden osalta” toteaa toimitus-
johtaja Wardi. ”Tosin Suomes-
sa olemme päässeet paljon hel-
pommalla kuin Baltiassa, joka on 
myös tärkeä markkina-alue Ork-
la Foods Fenno Baltic -divisioo-
nan kokonaisuudessa. Siellä on 
viimeiset kaksi vuotta menty to-
della synkissä merkeissä, työttö-
myysluvut pyörivät 15-20 % tie-
noilla ja heikko taloustilanne on 
vaikuttanut siellä kulutukseen, 
jopa ruokaostoksiin, huomatta-
vasti enemmän kuin Suomessa.  
Tästä huolimatta konsernin yri-
tykset ovat pärjänneet sielläkin 

Viheriö-lehden juttusarja Aura Golf ry:n yhteistyökumppaneista jatkuu.

Nyt äänessä ovat Felix Abban toimitusjohtaja

Ami Wardi 
sekä yrityksen Senior Advisoriksi siirtynyt, pitkän päivätyön suomalaisen golfin eteen tehnyt kauppaneuvos 

Clas Göran Hagström

varsin kohtuullisesti ja suklaateh-
das Kalevin yritysosto on vahvis-
tanut divisioonan asemia myös 
Suomenlahden eteläpuolella.”

TURKULAISUUS

Clas Göran mielletään varsin tur-
kulaiseksi henkilöksi, vaikka juuret 
löytyvätkin Pohjanmaan lakeuksil-
ta. Ami Wardi puolestaan mai-
nitsee olevansa niitä harvoja Felix 
Abbalaisia, jotka ovat syntyperäi-
siä turkulaisia. ”Napanuora Tur-
kuun ei ole katkennut missään 
vaiheessa, vaikka olenkin asu-
nut Jyväskylässä kahteenkin ot-
teeseen sekä pitkän aikaa myös 
Vantaalla. Turkulaisuus merkit-
see minulle paljon, lapsuuden ja 
nuoruuden muistot ovat Turus-
ta, samoin kaikki sukulaiset, ys-
tävät ja tuttavat asuvat pääosin 
täällä.”

Felix Abba on myös merkittävä 
urheilusponsori, mikä aikanaan 
toi yrityksen golfin ja Aura 
Golfin pariin?

”Perinteet golfyhteistyölle tule-

vat Ruotsista”, toteaa Hagström.  
”Kun Oy Felix Ab perustettiin 
Suomeen 1986, niin kilpailevien 
yritysten todettiin käyttävän vie-
raitaan Lapin mökeillä sekä kala-
reissuilla saaristossa. Meillä pää-
tettiin seurata Ruotsin mallia ja 
silloin aloitettiin asiakkaiden, si-
dosryhmien sekä omien työnte-
kijöiden tutustuttaminen golfiin. 
Siihen aikaan Suomessa pelaajia 
oli n. 9000 ja laji oli vielä julki-
suudessakin kohtuullisen tunte-
maton. Me olemme tuoneet la-
jin pariin pysyvästi yli 100 uutta 
pelaajaa, jotka ovat hankkineet 
green cardin Felix Abban tarjo-
amilla kursseilla. Olemme myös 
antaneet kaikille työntekijöillem-
me mahdollisuuden aloittaa gol-
fin harrastamisen sekä tietysti 
tukeneet ja kannustaneet jatka-
maan pelaamista.”

Ami Wardi syntyperäisenä 
turkulaisena pitää yhteistyötä 
Aura Golfin kanssa luonnol-
lisena ratkaisuna. ”Kahden am-
mattiorganisaation yhteistyö on 
ollut vuosien kuluessa varsin sau-
matonta ja tärkein asia tässäkin 

yhteistyössä on molemminpuo-
linen luottamus. Tämän luotta-
muksen saavuttaminen perustuu 
loppujen lopuksi pieniin asioi-
hin, jotka puolestaan näkyvät 
meidän vieraillemme sekä muille 
tärkeille yhteistyötahoille.”  

Mikä golfissa kiehtoo 
harrastuksena?

Molemmat herrat ovat harvinai-
sen yksimielisiä siitä, että golfin 
haasteellisuus on keskeinen asia 
pelin houkuttelevuudessa. ”Päi-
vät eivät koskaan ole toistensa 
veljiä, tänään olet voittaja ja huo-
menna saattaa tuntua siltä, että 
ei olisi koskaan mailoihin kos-
kenutkaan”, toteaa Ami Wardi. 
Kauppaneuvoksen mukaan gol-
fista tekee erityisen mielenkiin-
toisen ainutlaatuinen tasoitusjär-
jestelmä, jolloin täysin eritasoiset 
pelaajat voivat kisata toisiaan vas-
taan. Toisaalta Hagström näkee 
golfin ensisijaisesti kamppailuna 
itseään vastaan.

Parhaita omia golfmuistoja?

CGH: ”St Andrewsin vanha 
kenttä tulee aina olemaan kes-
keinen osa tärkeimpiä golfmuis-
toja, mutta mieleen nousee myös 
ratkaisuhetket Eslövin kentältä 
Ruotsista vuosien takaa eräästä 
kilpailusta, jossa olin viimeiselle 
reiälle tullessa lyönnin jäljessä pe-
likaverista. 18. reikä oli vaikea par 
nelonen, jossa hyvän avauksen jäl-
keen löin lähestymisen suoraan 
kuppiin, eagle oli pelikavereille 
liikaa ja homma oli sillä selvä.” 

AW: ”Minulla ei ole mitään 
tiettyä kohokohtaa, mutta kau-
den ensimmäinen kierros aiheut-
taa aina mukavaa kihelmöintiä 
sekä tietysti ensimmäinen oma-
kohtainen Ketch-Cup vuonna 
1998 on jäänyt pysyvästi mie-
leen.”

Clas Göran Hagström Ami Wardi
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Ladyille on järjestetty paljon eri-
laisia tapahtumia kesän aikana. 
Maanantai-kierroksia pelattiin 
kaikkiaan 14 kertaa ja niihin osal-
listui yli 100 eri naista. Kuuma 
kesä varmasti verotti osallistujien 
määrää. Palkintojenjako oli muu-
tettu edellisistä kesistä ja ne jaet-
tiin viidessä eri naisten illassa. 

Mamsellin järjesti tänä 
vuonna kilpailutoimikunta ja kil-
pailu onnistui todella hyvin.

Kuuma 
          kesä 2010
Jo toiseen kertaan aloitimme naisten illat toukokuun alussa. 
Tällä kertaa olimme oman klubiravintolan tiloissa. Toimikunnan Liisa Lehto, 
Anne Ekholm, Eija Nummenpää, Johanna Keskinen, Raini Tuominen ja 
Airi Reima esittelivät kesän uutta golfmuotia. Asusteet olivat omasta 
Golfpuodista, Gantilta ja Johannan Wolford putiikista. Kiitos heille. 

Kolmoisklubiottelu pelat-
tiin Hämeenlinnan Tawastissa to-
della kuumana päivänä, emmekä 
pystyneet ”tyttöä” tuomaan ko-
tiin. TawG voitti,  EGS oli toi-
sena ja me kolmantena. Ensi ke-
sänä ”tytöstä” kilpaillaan omalla 
kentällämme.

Kesän matka tehtiin Ypäjäl-
le Loimijoen kentälle. 

Suuret kiitokset kaikille 
sponsoreille, joiden avustuksel-

< Hups! Näinkin voi käydä 
kentällä, mutta vahva varjo 
kestää, esitteli ladykapteeni 
Eeva juontaessaan muoti-
näytöstä.

Kuvat: Liisa Lehto

Anne ja Liisa

Raini ja Airi

Eija ja Johanna

la saatiin palkinnot kesän tapah-
tumiin.

Päätöskilpailun yhteydessä 
jaettiin palkinnot Tuttu Juttu- ja 
Birdie-kisan voittajille. Kaikista 
eniten eri naisten kanssa oli kier-
tänyt Raija Joutsia, onnea Rai-
jalle.

Kiitos kaikille - seuraavaa kesää 
odotellen.

Eeva Suhonen
Ladykapteeni

040 5071131
eevasuhonen@hotmail.fi
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Seniorien toiminta on sel-
västi urautunutta, ehkei 
kuitenkaan negatiivises-
sa mielessä, homma vaan 

tuntuu kulkevan samaa totuttua 
rataa vuodesta toiseen. Uusia ide-
oita kuitenkin pitäisi löytyä ja sii-
nä onkin meille yli 700-päisel-
le seniorijoukolle talvikaudeksi 
miettimistä, mitä uutta tekisim-
mekään ensi vuonna. Antakaa 
rohkeasti palautetta ja mietittä-
vää allekirjoittaneelle vietäväksi 
toimikunnallemme pohdittavak-
si. Lupaan suhtautua vakavasti 
kaikkiin ehdotuksiin, erikoisim-
piinkin.

Kauden senioripäättäjäisissä 
oli meitä koolla iso joukko. Pal-
kittiin mm. kuukausi-kilpailuissa 
rankingin parhaiten menestyneet 
jäsenet. Naisten paras pelaaja oli 
Maija Vierinen ja miehissä Aarno 
Eskola. Maija joutui varsin tiukil-
le Mäkelän Maijan ahdistellessa, 
Aarnon ja toiseksi parhaan Martti 
Scharlinin ero oli selvempi.

Seuramme seniorimesta-
rit olivat Matti Leinonen M55, 
Aarno Eskola M65 ja Reima 
Nummelin M70. Naisten puo-
lella Kirsti Prusi oli paras. Senio-
ri Cupin voitti  Rikhard Sanak-
senaho.

Kauden aikana käymissäm-
me seuraotteluissa olimme hie-
man altavastaajia.

Tampereen senioreille hä-
visimme kotona, tosin hyvin niu-
kasti, vain kaksi lyöntiä yli vii-
denkymmenen seniorin pelatessa. 
Salon klubin pelaajille hävisim-
me molemmat pelatut seuraot-
telut, keväällä Salossa ja syksyllä 
kotona. Harjattulan sentään voi-
timme vieraissa, sekin ottelu oli 
hyvin tasainen, vasta tarkistuslas-
kennan jälkeen tulos selvisi. Senio-
riliigan otteluissa sijoituksemme 
oli 6/10, kilpailun maratontaulu-
kossa vuosina 2002-2010 on sen-
tään sijamme kakkonen.

Jäsentemme osallistuessa 
SGS:n kilpailusarjoihin on tul-

lut menestystä ihan mukavasti. 
Päivi Honka voitti Finnish Se-
nior Tourin rankingin, hän oli 
myös Suomen mestari N55 ja  
TS-Classicissa naisten kisassa toi-
nen, miesten kisassa Matti Leino-
nen oli 3. sijalla. 

Onnittelumme kaikille 
hienoista suorituksista!

Talvikaudella seuramme seniorien 
toiminta tulee luistamaan vanhoja 
latuja. Toivottavasti saamme lisää 
osanottajia, tilaa kyllä löytyy. Eri-
tyisesti naisia kaivataan mukaan, 
kaikki harjoitustilaisuutemme 
nimittäin sopivat myös naisille 
oikein hyvin. Palkintona osallis-
tumisesta on varmasti hyvä mie-
li ja lisäksi kehommekin tykkää 
niistä. Tarjolla on myös mukavaa 
ja virkistävää seuraa.

Seniorien toiminnasta
Kaunis kesäkautemme 2010 on auttamattomasti ohitse. 
Vielä tässä lokakuun puolessavälissä oli toki pelimahdollisuus Ruissalossakin, 
vaikka kentän syystyöt vähäisen sitä rajoittivatkin. 

Senior Cupin voittaja 
Rikhard Sanaksenaho

Kuukausikilpailun parhaat miehet vas. Mauri Kaurala, 
Martti Scharlin, Aarno Eskola, Sakari Laitervo ja Matti Leinonen...

Terveisin 
Asko Rantanen

Senioritoimikunnan pj
0500 633 598, 

asko.rantanen@pp4.inet.fi
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...ja parhaat naiset vas. Pirketta Scharlin, Kirsti Prusi, Maija Mäkelä 
ja Maija Vierinen.

Maanantaisin jumppaamme Kupittaan urheiluhallissa klo 
13 alkaen. Alkuun kuntosalilaitteilla, sitten yläkerran hallissa 
lämmittelykävelyä ja jumppaa. Tämä toiminta aloitetaan mar-
raskuun alusta. Sisäänpääsy on ilmaista, jos hankkii itselleen 
kaupungin senioreille tarkoitetun kuntokortin. 

Tiistaisin Kupittaan keilahallissa keilataan klo 13-14. 

Keskiviikkoisin lyödään palloa Luolavuoren kuplahallissa 
klo 12-13. Aloitamme 3. marraskuuta. AG:n toimistoon voi 
ilmoittautua tähän koko talvikauden kattavaan toimintaan, 
maksu 100  koko kaudelta. Kevätkaudella tulee mukaan 
ohjaamaan Sakari Aho.

Torstaisin lenkkeilemme Ruissalon maastossa ja rannoilla. 
Kokoonnumme parkkipaikalle klo 13, toimitaan kuitenkin 
säävarauksin.

Perjantaisin taas keilavuoro Kupittaalla klo 14-15.    

Kaikkea hyvää talvikauden rientoihin. Toivotaan, että lunta-
kin sentään tulee, hiihtäminen on mukavaa ja terveellistä.

Seniorien talvikauden ohjelmaa
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kauppiaskatu 8 / aurakatu 9

360°
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HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

TULOSSA MARRASKUUSSA UUSI VOLVO V60!
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Me kolme olemme vuosien var-
rella pelanneet useasti alle sadan 
ja pelaamme silloin tällöin vielä-
kin. Kun se tapahtuu, olemme 
luonnollisesti onnellisia, mutta 
olemme onnellisia myös kaikis-
ta muista yhdessä pelaamistam-
me kierroksista. Golfin ansios-
ta me nousemme kolme kertaa 
viikossa sängyistämme hyvissä 
ajoin ehtiäksemme Ruissaloon 
lyömään kopallisen palloja en-
nen aloitusaikaamme, joka on 
aina ennen yhdeksää. Vajaa nel-
jä tuntia myöhemmin päätämme 
kierroksemme kädenpuristuksiin 
ja sovimme seuraavasta. Se mitä 
tapahtuu ensimmäisestä avaus-
lyönnistä viimeiseen puttiin, on 
joka kerta uusi tarina. Joskus 

Kolmisin viheriöllä
Sain lahjaksi P.G. Wodehousen kirjoittaman kirjan 
”Kuolemattomia golftarinoita” vuodelta 1926. Sen 
takakannessa on teksti: ”Sinä tunnet ja minä tunnen 
miehiä, jotka eivät koskaan ole pelanneet alle sadan ja 
jotka silti ovat klubin onnellisia ja hyödyllisiä jäseniä. 
He saattavat pelata surkeasti, mutta heillä on unohta-
misen lahja.” 

olemme onnellisia saamistamme 
pareista, birdieistä puhumatta-
kaan tai onnistuneista bunkke-
rilyönneistä tai pitkistä, keskel-
le väylää päätyneistä avauksista. 
Kierros on myös voinut tuottaa 
mukavan määrän bogipisteitä 
tai kolmosten avauslyönnit ovat 
laskeutuneet kauniisti viheriöil-
le. Mutta pallot ovat myös voi-
neet päätyä vesiesteisiin, kadota 
karheikkoihin tai leijailla valkois-
ten keppien väärälle puolelle. Lä-
hestymislyönnit on voinut tuho-
ta toppi tai bunkkerilyönnit ovat 
pöllyttäneet vain hiekkaa. Kai-
kesta huolimatta viimeinen kä-
denpuristus kertoo, että meillä 
oli taas mukavaa yhdessä ja että 
golf on mukava harrastus. Me 

osaamme olla yhdessä onnelli-
sia onnistumisistamme ja meil-
lä on tuo armahtava unohtami-
sen lahja. 

Usean yhdessä (punaisilta) 
pelatun vuoden jälkeen on mu-
kavaa ja kannustavaa huomata, 
että aloitusswingien jälkeen Fore! 
-huutoja tarvitaan harvoin, lä-
hestymislyönnit löytävät tiensä 
viheriöille ja chipit rullaavat kut-
kuttavan lähelle lippua. Tiedäm-
me kyllä, että pelaamisessamme 
olisi varmasti paljonkin korjat-
tavaa, mutta se ei meitä lannista 
eikä karkota pelihuumoriamme. 
Me olemme vuosien varrella saa-
vuttaneet taitotason, joka riittää 
meille ja saa meidät palaamaan 
kentälle yhä uudelleen. Tieten-
kin koetamme jokaisella uudella 
kierroksella onnistua edellisiä pa-
remmin: ”Tänään on maanantai, 
mutta odottakaapa keskiviikkoa”. 
Jotakin suhtautumisestamme gol-
fiin ja harrastuksemme jatkuvuu-
desta kertonee se, että olemme 
tällä pelikaudella hankkineet yh-
den uuden draiverin, kaksi uut-

ta putteria ja yhden kokonaisen 
Taylor Made mailasetin.

Tätä kirjoitettaessa on sun-
nuntai, syyskuu on puolivälissä ja 
kausi lopuillaan. Maanantaikier-
roksemme alkaa huomenna klo 
8:50. Sääennuste lupailee sadet-
ta, joten sateenvarjo on varatta-
va mukaan. Jääkaapissa odottaa 
kolme pikkolopulloa kuohuvii-
niä. Ne korkataan huomenna, jos 
kierroksemme toteutuu. Juomme 
maljan ystävyydelle, kauden ai-
kana saamillemme birdieille ja 
vielä toteutumatta jääneille ho-
le-in-oneille. Tietysti kohotamme 
maljan myös kenttähenkilökun-
nalle kiitokseksi hienossa kunnos-
sa pidetystä kentästä ja ravintolan 
väelle maukkaista leivonnaisista. 

JK. 13.9. satoi. Aluksi vettä 
tuli vain ripotellen, mutta viimei-
sellä väylällä jo lähes kaatamalla. 
Kaikesta huolimatta pelasimme 
kierroksen loppuun ja puolimat-
kassa korkkasimme ne kuohuvii-
nipullot. Ja alle sadan kierroskin 
tuli kirjattua.

Kuvassa: Seppo Sarimo (vasemmalla), 
Lars Storm ja Jöran Ingman

Teksti ja kuva: Seppo Sarimo
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Taloyhtiölaina vai henkilö-
kohtainen laina? N
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Make the most of your energy

Näytämme tien
energiatehokkuuteen
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Laatutuotteita ja 
hyvää palvelua

www.rudus.fi

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

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

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

As. Oy Turun Matruusinranta, Laivurinkatu 10
Uusi kohde rakenteilla lähelle Turun keskustaa ja jokivarren 
 eloisaa ilmapiiriä. Oma tontti. Porraskäytävästä on käynti 
 suoraan  auto halliin.  Arvioitu valmistuminen  syyskuu 2011.

Vapaana  erikokoisia kaksioita, huoneistoesimerkkejä
2h+kk+s 38,5 m2 4. krs mh. 42.570 € vh. 141.900 €
2h+k+s 54 m2 1. krs mh. 45.090 € vh. 150.300 €
www.skanska.fi/matruusinranta

As. Oy Turun Weräjänwahti, Resiinaraitti 2
Ennakkomarkkinoinnissa uusia kaupunkikoteja lähelle keskus-
taa. 8-kerroksinen Weräjänwahti nousee hyvälle paikalle Veturi-
puistoon. Palvelut, sujuvat liikenneyhteydet ja reitti keskustaan 
ovat kätesi ulottuvilla. Valittavana useita erilaisia asuntopohjia.  
Oma tontti. Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2011. 

Huoneistoesimerkkejä, hinnat alkaen 
1h+kk+alk+s 37-38,5 m2 mh. 32.850 €  vh. 109.500 €
2h+kk+s 38-39 m2 mh. 36.000 €  vh. 120.000 €
2h+k+s 54,5-57 m2 mh. 44.580 € vh. 148.600 €
3h+k+s 70 m2 mh. 52.170 €  vh. 173.900 €
www.skanska.fi/werajanwahti

Elä tätä päivää
Löydä uusi kotisi osoitteesta 
www.skanska.fi/kodit
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www.matka-agentit.fi



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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ule Joulu, 
tuo pehmeää lunta 
puiden oksiin hauraisiin. 
Joulun rauhaa, kuin suloista unta 
tuo mieliimme kiireisiin.
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