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ätä juttua kirjoittaessani
ulkona on lunta. Sitä on
paljon ja koko ajan tulee

lisää. On vaikea uskoa, että ko-
timaisen golfkauden avaus hää-
möttää vain muutamien viikko-
jen päässä. Valmistelut ovat ol-
leet käynnissä jo pitkään ja tal-
visia olosuhteita lukuun otta-
matta voidaan sanoa olevamme
aikataulussa.

Kausityöntekijöiden rekry-
tointi onnistui hyvin sekä ken-
tänhoidon että asiakaspalvelun
osalta. Haasteena voidaan tosin
pitää sitä, että yhtä lukuun otta-
matta kukaan viime kauden cad-
diemastereista ei jatka alkavalla
kaudella. Tästä olen tietyllä ta-
valla hyvin iloinen, koska nämä
lahjakkaat nuoret ovat onnistu-

T neet löytämään vakituiset työ-
paikat tai laadukkaat opiskelu-
paikat. Uusien työntekijöiden
perehdytyksessä ja koulutuksessa
pyydänkin kaikkien teidän apua,
koska talon tapojen ja työrutii-
nien oppimisessa tarvitaan hie-
man ylimääräistä kärsivällisyyt-
tä. Uudet työntekijät eivät vielä
toukokuussa muista ulkoa jokai-
sen teidän nimeä ja jäsennume-
roa, joten meidän kaikkien viih-
tyvyyden kannalta onkin entistä
tärkeämpää käydä ilmoittautu-
massa asianmukaisesti hyvissä
ajoin ennen pelikierrosta sekä
omatoimisesti noudattaa varaus-
ja peliohjesääntöjä. Näinhän me
toki olemme tehneet tähänkin
asti, joten mistään uudesta asias-
ta ei ole kysymys. Seuramme

kapteeni tarinoi myöhemmin
tässä lehdessä sääntöihin ja
golfetikettiin liittyvistä asioista
laajemmin, kannattaa lukea ja
palauttaa näitäkin asioita mie-
leen.

Kilpailu- ja tapahtumaka-
lenteri on saanut uuden ilmeen
enkä tarkoita tällä kirjasintyypin
vaihtoa tai kaunista asettelua.
Kilpailukalenterista löytyy jat-
kossa vain viralliset kilpailut ja
niihin liittyvät oheistapahtu-
mat, kaikista muista tapahtu-
mista tiedotetaan uutiskirjeessä
ja kotisivuilla erikseen julkaista-
vissa viikkotiedotteissa. Kilpai-
lukalenterista haluan nostaa jo
hyvissä ajoin esille lauantain
1.8.2009. Tänä vuonna tulee
kuluneeksi 40 vuotta ensimmäi-



POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

mis?

Uudet
hallituksen jäsenet...
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Marja Aalto-Setälä 
klubimestari

Asko Rantanen
senioritoiminta

Jukka Stam
valmennus- ja junioritoiminta

sestä Ruissalossa pelatusta golf-
kilpailusta ja sen kunniaksi jär-
jestetään kauden klubikisojen
ykköstapahtuma, Ruissalo Golf
Challenge 40 v. Kunnianhimoi-
sena tavoitteena on saada kilpai-
luun ja siihen liittyvään illan
viettoon vähintään 200 Aura
Golfin jäsentä. Viime vuoden
hyvien kokemusten perusteella
uskon vahvasti pääsevämme ta-
voitteeseen. Kilpailukalenterin
ulkopuolelta löytyy koko kau-
den kestävä Blue1- lähelle lippua
-kilpailu väylällä 12. Jokaisessa
Aura Golfissa kaudella 2009 pe-
lattavassa kilpailussa on mah-
dollisuus osallistua erilliskilpai-
luun, jossa pelin henki on selvä.
Kaikki neljän metrin sisällä li-
pusta olevat osallistuvat kauden

päätyttyä kahden hengen New
Yorkin lentojen arvontaan. Tar-
kemmat ohjeet kilpailusta jul-
kaistaan ennen kauden avausta.
Uutta säpinää peliin tuo myös
kolmosväylän uusi yhteistyö-
kumppani Ruissalon Kylpylä,
joka palkitsee kilpailussa tehdys-
tä eaglesta upealla viikonloppu-
paketilla kylpylässä. Myös albat-
rossit kelpaavat…

Lukiessanne tätä lehteä on
ensimmäinen sähköinen uutis-
kirje kilahtanut sähköposteihin-
ne ja uudistetut kotisivut on
avattu. Palautetta ja parannuseh-
dotuksia näissä(kin) asioissa ote-
taan mielellään vastaan. Tässä
yhteydessä haluan edelleen muis-
tuttaa siitä, että käykää päivittä-
mässä yhteystietojanne Nex-

Golf-järjestelmään, toimisto
auttaa mielellään tässä asiassa.
Viestinnän kehittämiseen liit-
tyen, Viheriö-lehden toimitus-
kunta on edelleen hieman kapea
eikä uusia ja osaavia toimittajia
ole ollut vielä riesaksi asti. Olen
täysin varma, että seurastamme
löytyy osaajia tähänkin hom-
maan, rohkeasti vain yhteyttä
allekirjoittaneeseen.

Sami

Toivotan lopuksi uudet jäsenet
lämpimästi tervetulleiksi 
parhaaseen seuraan sekä kaikille
Aura Golfin jäsenille erittäin 
hyvää ja menestyksekästä golf-
kautta 2009! 
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...ja heidän esittelynsä

Olen Marja Aalto-Setälä ja
Aura Golfin uusi klubi-
mestari. Useat kutsuvat

minua myös nimellä Maru. Olen
keskitason pelaaja tasoituksella
22,3. Pelini sujuu upeasti – to-
sin harvakseltaan kaudessa. Suu-
rimmaksi osaksi pelaan yli tasoi-
tukseni. Käyn rangella ja har-
joittelen lähipeliäni liian har-
voin. Olen tehnyt päätöksen, et-
tä tällä kaudella treenaan enem-
män – parikin kertaa on jo mel-
koinen parannus kun pohjalta
ponnistaa. 

Muutama kommentti pe-
listäni ja tyylistäni, joita ovat lau-
suneet rakkaat seuratoverit. La-
xå on sanonut, että ranteiden
käyttö on kehittynyt – mairitte-
levaa. Vuorisen Jussi: ”Jos mun
svingi ois noin pitkä, en osuis
palloon”. Eräs AG:n singel-ta-
soituksella pelaava: ”Uskoma-
ton pallosilmä ottaen huomioon
svingin pituuden”. En todella-
kaan tunnista ”pitkää” svingiä-
ni. Erilaisuus on rikkaus!

Toisaalta, kun on sinut
oman pelinsä ja tasonsa kanssa,
pystyy kunnioittamaan muita ja
ymmärtää sekä arvostaa taso-
erot. Klubipelaajan etu on naut-
tia pelistä – ansiot eivät ole kiin-
ni pelisuorituksesta. Mutta kun-
nianhimo parempaan pelaami-
seen on salittu ja varsin tuttua,
ainakin minulle. Golf on ”ren-
touttava” liikuntaharrastus – eti-

kettiä unohtamatta.
Seurahan tarkoittaa seuraa

– seurassa tekemistä ja seurassa
olemista. Mielestäni se on suuri
osa koko golfia: hyvässä seurassa
viihtymistä – fiilis on jo puoli pe-
liä. Minusta on mukava poiketa
kauniissa klubiravintolassam-
me, ennen kierrosta tai onnistu-
neen, ja miksei myös tuloksetto-
mankin kierroksen jälkeen. Pui-
da kierrosta lyönti lyönniltä,
väylä väylältä peliseuran kanssa
kahvikupposen, hyvän ruoan,
viinilasin tai vaikkapa tuopilli-
sen ääressä . 

Hyvä fiilis on kumma jut-
tu; se luo lisää hyvää tunnelmaa
ja nauravia naamoja kuin itses-
tään. Tulevana kautena klubi-

toimikunta on mukana järjestä-
mässä hyvän fiiliksen kisoja.
Merkitsethän kalenteriisi jo seu-
raavat päivämäärät: 
1.5. Vapunpäivä:
Suosittu Vappuhumpuuki.
Kisan jälkeen nautitaan perin-
teinen vappulounas klubilla,
johon kannattaa kutsua koko
perhe ja ystävät. 
18.6. Yöttömän yön 
villi Midnight Scramble 
1.8. Ruissalo Golf Challenge
40 v.

Luvassa hulvatonta menoa 
- golf-hengessä.
Hymyillään kun tavataan!

Tutustuin golfin saloihin
25 vuotta sitten ollessani
12-vuotias. Silloisena

TS-Golfkoulun oppilaana opin
golfin syvimmän olemuksen ja
säännöt, joiden hyödyntämiset
ovat auttaneet eteenpäin sekä
työ- että siviilielämässä. Silloi-
nen golf-innostukseni ei kuiten-
kaan kestänyt kuin pari kolme
vuotta. Toinen rakas mailapeli-
harrastus, jääkiekko, vei silloin
voiton ja teini-ikäisenä kesällä
taisi olla muutkin asiat mielessä
kuin golfin pelaaminen. 

”Uudelleensynnyin” golfin
pariin 15 vuotta sitten, jolloin
sain myös isäni houkuteltua tä-
män niin loistavan harrastuksen

pariin. Timolle harrastuksesta
tulikin tosi rakas. Viimeisinä
vuosinaan golf toimi hänelle
harrastuksena, jonka voimin
hän jaksoi taistella vaikeaa sai-
rautta vastaan entistä paremmin.
Mielestäni jokaisen meistä pitäi-
si ottaa oppia hänestä siinä suh-
teessa että golf on harrastus, jon-
ka parissa vastoinkäymisetkin
muuttuvat voitoksi. Lajin haas-
teellisuus ja se, että golfissa ei
koskaan voi olla tarpeeksi hyvä,
ovat asioita, jotka kiinnostavat
tällaista kilpailuvietin omaavaa
Heidekenin poikalasta.

Aktiiviseksi golfin harras-
tajaksi minua ei voi luokitella.
Vanha sanonta että ”työ haittaa

..................................................................................................................................

Marja



harrastuksia”, pitää kohdallani
täysin paikkaansa. Entisenä yrit-
täjänä ja nykyisenä ”palkollise-
na” aion kuitenkin muuttaa tä-
män epäkohdan elämästäni. Alle
20 kierroksen vuositahti tulee
muuttumaan tulevana kautena.
Siihen vaikuttaa myös se että 8-
vuotias poikani aloittaa golfin tu-
levana keväänä. Tyttäreni (10 v.)
on myös osoittanut kiinnostusta
lajia kohtaan. Katsotaan siis
myöhemmin kesällä olenko kah-
den lapseni kanssa kiertelemässä
kenttää aamusta iltaan. Toivot-
tavasti näin käy, jotta saamme

Aura Golfin junioritoimintaan
mukaan pari uutta innokasta
golffarin alkua.

Valmennus- ja junioritoi-
minta on ilman omien lasteni in-
nostustakin lähellä sydäntä. Las-
ten ja nuorten pyyteetön innos-
tuminen ja harjoittelu golfin pa-
rissa kasvattavat heitä tulevai-
suutta varten positiivisesti. So-
siaalinen kanssakäyminen para-
nee kuin itsestään ja keskitty-
miskyvyn lisääntyminen tulee
auttamaan nuoria eteenpäin hei-
dän elämässään, käyttäytymises-
tä puhumattakaan. Meidän ai-

kuisten tulee innostaa tulevia
golffareita, tehdä mahdolliseksi
ja parantaa harrastusmahdolli-
suuksia, jotta heidän tavoitteen-
sa golfin suhteen toteutuvat.

Huippuhetkeni golfissa
ovat toivottavasti vielä edessä-
päin, sillä muutama eagle ei vie-
lä täytä kriteereitäni huippuhet-
kiksi. Itseni voittaminen tulee
olemaankin tavoitteeni golfissa,
joten mitään tasoitustavoitetta
en itselleni ole vielä valmis aset-
tamaan. Kilpailuhenkisyys itseä-
ni kohtaan kasvaa koko ajan ken-
tän avaamista odotellessa. Jos

huippuhetkiä tulee, niin toivon
niiden tulevan perinteikkäällä ja
maineikkaalla Aura Golfin koti-
kentällä. Meillä Ruissalossa osa-
taan nauttia myös muiden on-
nistumisesta ja menestyksestä ja
siksi haluan olla mukana raken-
tamassa parempaa tulevaisuutta
ja menestystä Aura Golfin puo-
lesta.

Jukka
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Vorsasta poijjaat kotosin
ollaan... Tosiaan, pari-
kymmentä ensimmäistä

vuottani asuin ja kävin kouluni
Forssassa. Koulunkäyntiä kui-
tenkin tehokkaasti häiritsivät
kaikenlaiset urheiluharrastuk-
set, yleisurheilu kuten hypyt,
varsinkin seiväshyppy, johon
syynä oli erinomaisen innostava
opettajani Valto Olenius. Yksi-
löurheilun jälkeen joukkuelajit,
jääpallo, jääkiekko, jalkapallo ja
erityisesti koripallo, jota sitten
myöhemminkin opiskelu-aika-
nani vielä pelasin Turun Yli-
opiston Urheilijoissa. Pääsin ni-
mittäin vähän yllättäenkin opis-
kelemaan kauppakorkeakou-
luun Turkuun Hämeenlinnassa
suoritetun ”intin” jälkeen.

Itse asiassa Turku oli syn-
nyinkaupunkinikin, sillä syn-
nyin täällä entisessä Seikon sai-
raalassa.

Työurani aloitin vähän
suunnittelematta säästöpankissa
Forssassa, tuttu pankinjohtaja
tarvitsi kirjanpitäjää ja tarjosi
töitä. Olin juuri saanut opinnot
päätökseen, joten aloitin pankis-
sa ilman muuta. Pankki vielä
vuokrasi asunnonkin jonne pe-
rustin perheeni, opiskeluaikana
tapaamani maarialaisen Lean
kanssa. 

Turku veti kuitenkin puo-
leensa ja ennen pitkää pankki-
hommat jatkuivat Turun Suo-
malaisessa Säästöpankissa, jossa
toimin erilaisissa tehtävissä lähes
parikymmentä vuotta.

Vuonna 1980 aloitin pan-
kinjohtajana Vammalassa, jossa
olinkin säästöpankkiryhmän
kaatumiseen saakka, pääsin kui-
tenkin niistä toimista saman tien
varhaiseläkkeelle.

Vammalan aikana innos-
tuin golfista, syynä olivat ensim-

mäiset Business Golfin osakil-
pailut Tampereella, jonne sain
ylipuhuttua kaverikseni erään
pankin luottamusmiehen, joka
niin ikään tunsi kiinnostusta la-
jiin. Tämä tapahtui vuonna
1984. Kilpailua edeltävänä ilta-
na olimme TG:n rangella erään
sikäläisen pron kanssa opettele-
mamassa lyöntitekniikkaa. Mo-
lemmilla taustalla oli erilaisten
pallopelien tuoma itsevarmuus
ja paljon voimaa lyönneissä. Ei
siinä kilpailussa hullummin käy-
nytkään, tulimme kolmansiksi
ja saimme kumpikin palkinnok-
si puolisettiä mailoja bägeineen,
lainamailoilla kun olimme kisas-
sa mukana. Suurena apuna kui-
tenkin olivat isot tasoituksemme
ja erinomaiset pelikaverit, joi-
den neuvot olivat tuiki tarpee-
seen.

Siitä kuitenkin kipinä syt-
tyi heti. Se veikin ennen pitkää
Tampereen ja Nokian kentille,
myös Vammalan tienoilla oli hy-
vä harjoituskenttä erään maan-
viljelijän mailla. Saman tien lii-
tyin myös oman seuramme jäse-
neksi, työni vuoksi pelasin aluk-
si pääosin muualla. 

Esimerkkimme toi ennen
pitkää paljon lisää kavereita ken-
tille, eikä aikaakaan kun jo piti
saada kenttä Vammalaankin.
Mielessämme oli jo hieno paik-
kakin, jonka olimme noteeran-
neet ohi ajaessamme Tampereen
suuntaan. Sille paikalle sitten
nykyinen Lakeside Golfin kent-
tä rakentuikin. Olin vielä seu-
ran, silloisen Vammalan Golf
Clubin perustajia ja ensimmäi-
nen puheenjohtajakin. Seura
täytti viime vuonna 20 vuotta ja
toinenkin kenttä on ollut val-
miina jo muutamia vuosia.

Onnettomat tapahtumat,
AG.n toiminnanjohtajan kuole-

ma ja minun eläköitymiseni joh-
dattivat kuitenkin vuonna 1991
siihen, että minut valittiin seu-
ramme toiminnanjohtajan teh-
tävään, jossa toiminkin sitten
kuutisen vuotta. Vaihdoimme
sitten Jorma Laxåbackin kanssa
hommia, minusta tuli kapteeni,
jota tehtävää hoidin kaksi kaut-
ta. Meillä oli aikanani  järjestet-
tävänä miesseniorien EM-kilpai-
lut 1997. Siltä pohjalta sain myö-
hemmin kipinän hakeutua Suo-
men Golfliiton Senioreiden hal-
litukseen, jossa kokemukseni an-

siosta sain miesten kilpailutoi-
minnan vetäjän tehtävät. Tässä
hyvin mielenkiintoisessa postissa
olen jo yhdeksättä vuotta, mutta
se päättyy nyt tähän kauteen. 

Nämä vuodet ovat tuoneet
mukanaan runsaasti uusia tutta-
via, uusia kenttiä ja matkusta-
mista sekä kotimaassa että Eu-
roopassa. 

Olen saanut siis paljon ko-
kemusta, joita yritän myös to-
teuttaa uudessa tehtävässäni seu-
rassamme.

Asko

................................................................................................................................................................................
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Seuran jäsenlistan mukaan se-
nioreja on Aura Golfissa yli 600,
se on hieman SGL:n keskimää-
rää suurempi. Liitto tilastoi
senioriprosentiksi maassamme
38 % ja meillä määrä on noin
40 %. Kohderyhmää senioritoi-
mikunnalla siis on kylliksi. Toi-
mintaa, joka kiinnostaa ja hou-
kuttelee osallistumaan pitää
keksiä, siinä haasteemme.

Luin jokin aika sitten kir-
jan, joka antoi golfin suhteen
uutta ajateltavaa. Kirja oli ni-
meltään ”Buddha pelaa golfia”,
Seppo Palminen oli tekijä. Ta-
kakannen esittelyteksti kertoi
siitä, miten nautit golfista ja elä-
mästä ihan uusin eväin. Se ei tee
sinusta parempaa pelaajaa, vaan
opettaa olemaan ylpeä epätäy-

Vuosikokouksessamme
sain valtuudet toimia se-
nioritoimikunnan vetä-
jänä, kiitos luottamuk-
sesta. Kiitos myös edeltä-
jälleni Veikolle, joka hoi-
ti kyseistä postia kun-
nialla peräti yhdeksän
vuotta.

dellisyydestäsi, poistamaan vi-
haisuuden tunnevalikoimastasi,
pelaamaan hymyillen vaikka toi-
vottomienkin pelikaverien kans-
sa ja luopumaan selittelyistäsi ja
kaikista kielteisistä reaktioistasi.
Golf ei ole enää pelkkä peli, vaan
se on tapa kasvaa ihmisenä.

Minunkin golfini on ikä-
vuosien karttuessa saanut uutta
sisältöä. Väitän että suhtaudun
peliini jo varsin rauhallisesti ja it-
seironisesti, jopa siitä nauttien-
kin joskus, siis itsesäälistä. 

Golf on hauskaa, nautin
pelaamisesta ja pelikavereista.

Tätä kaikkea haluaisin ja-
kaa muillekin. Meillä on upea
harrastus, varsinkin senioripe-
laajana siitä olisi mahdollisuus
nauttia monin tavoin. Uuteen
pelikauteen olen valmistautunut
innolla ja suurin odotuksin.
Olen talven aikana taas harjoi-
tellutkin suurella halulla. Se-
niorikaverien kanssa on kävelty,
jumpattu ja yritetty päästä van-
hoista tekniikkavirheistä.

Aloitammekin kauden tek-
niikkaharjoituksin. Toukokuun
aikana keskiviikkoisin, torstaisin
ja perjantaisin aloittaa pro

Sakke Aho, avustajanaan Pertti
Rännäli, teemaharjoittelun, joka
sisältää pienryhmissä tapahtuvan
opetuksen putti-, chippi-, bunk-
keri-, drive- ym. tekniikoissa.

Sakke opettaa 5-6 seniorin
ryhmissä noin tunnin, sitten
harjoitellaan ja Pertti tarkkailee
ja korjaa mahdolliset virheet.
Sessiot ovat noin parituntisia ja
varmaan tehokkaita. Meille kai-
kille on pesiytynyt virheitä, joi-
ta emme itse tiedostakaan. Saa-
tuamme ne pois olemme taas lä-
hempänä iloisuutta, jota onnis-
tumiset ja hyvät lyönnit tuotta-
vat. Opetukset alkavat keskivii-
kosta 6.5. ja jatkuvat niin kauan
kuin kiinnostusta riittää. Kel-
lonajaksi on kaavailtu 12.00-
14.00, mutta iltaisinkin opetuk-
seen olemme varautuneet. Kak-
situntinen  maksaa 15 €, ja
varauksia voi tehdä Sakkelta
(040-503 9072), Pertiltä (0400-
980 415) ja allekirjoittaneelta
vaikka heti tämän luettuanne. 

Erittäin tärkeänä pidän
osallistumista kevättalkoisiin
25.4. Me seniorit ainakin olem-
me suurella joukolla mukana, ei-
kö totta.

Senioritason klubiotteluita
meillä on jo toukokuussa, Saloon
vieraillaan alkukuusta ja Tam-
pereelle matkustamme 27.5.
Senioriliiga alkaa myös heti tou-
kokuulla entisten kuvioiden
mukaisesti. Toivon uusia osallis-
tujia mukaan näille iloisille mat-
koille ja peleille.  

Yritämme kaikin tavoin te-
hostaa tiedottamistamme, jotta
ei meitä voitaisi syyttää siitä, et-
tei tapahtumistamme ole kerrot-
tu. Ns. virallinen ilmoitustau-
lumme pukuhuonesisäänkäyn-
nin käytävällä ei ole paras mah-
dollinen.

Tässä mietteitäni näin al-
kajaisiksi. Toivon hartaasti, että
saamme luotua senioreille kiin-
nostavan ja innostavan kauden,
jotta golfin parissa vietetty aika
virkistäisi ja antaisi uusia ystäviä
ja elämyksiä. Kaiken tämän hy-
vän lisäksi golf antaa myös lisää
elinvuosia, kuten on todistettu.

Golfterveisin 
Asko 

asko.rantanen@pp4.inet.fi
0500-633 598

Nyt seniorit iloisesti liikkeelle!
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Kapteenin terveiset
Pari päivää ennen kesäaikaan
siirtymistä näyttää vahvasti siltä,
ettei tulevaa kautta päästä aloit-
tamaan niin aikaisin kuin viime
vuonna. Toisaalta suhteellisen
kattava lumipeite houkuttelee
hiihtoretkille ja aurinkoinen sää
lisää ulkoilun nautittavuutta.
Hiihto on golffarille varsin hy-
vää peruskunnon hoitoa, koska
se rasittaa käsien, jalkojen, selän
ja vatsan lihaksia. Pikku venyt-
telyt päälle ja hyvä tulee.

Kentällemme on tulossa
huomattava määrä uusia jäseniä
tällä kaudella ja otamme heidät
vastaan ymmärtäväisesti, autta-
en ja neuvoen tarpeen mukaan.
Olen aikaisemmin toivonut suu-
rempaa aktiivisuutta jäsenistön
taholta yhteisiin tapahtumiin ja
varsinkin uusia jäseniä pitää roh-
kaista osallistumaan esim. Vap-
puhumpuukiin ja Midnight
Scrambleen.

Taas ennen kauden alkua
on hyvä palauttaa mieleen golfin
etiketti- ja sääntöasiat. Etiketti
on siinä mielessä tärkeä hallita,
että se koskettaa muita pelaajia.
Jos taas ei tunne sääntöjä, niin
kärsii vain itse.

Tänä vuonna meillä on
kaksi ammattilaiskilpailua kau-
den alkupuolella ja Matti virittää

a) Pelaajan pitää ilmoittaa esteestä caddiemasterille  
mahdollisimman pian ja viimeistään yksi (1) tunti ennen 
omaa lähtöaikaa, jolloin seuraamuksena on ainoastaan 
kilpailumaksun perintä.

b) Jos pelaaja ei ilmoita caddiemasterille poissaolostaan,  
joutuu hän  maksamaan kilpailumaksun kaksinkertaisena.

Pelaajan peli- ja kilpailuoikeus on rajoitettu, kunnes maksut on
maksettu. Toistuva poisjäänti tulkitaan vakavaksi välinpitämät-
tömyydeksi ja Kapteeni ottaa asian käsittelyyn.

Ns. tupla-ilmoittautuminen on myös vakava rike.

2. KIUKUTTELU, KIROILU JA MAILOJEN HEITTELY

a) Jatkuva ja/tai toistuva kiukuttelu, kiroilu ja mailojen 
viskominen kilpailussa saattaa aiheuttaa kilpailusta 
sulkemisen kilpailun johtajan harkinnan mukaan.

b) Kentän tahallinen vahingoittaminen (esim. putterilla 
viheriön pinnan rikkominen) on erittäin vakava rike, 
josta seuraa määräaikainen pelikielto.

1. POISJÄÄNTI KILPAILUISTA ARVONNAN JÄLKEEN

kentän huippukuntoon, jota me
autamme korjaamalla pallonjäl-
jet ja turpeet asianmukaisesti. 

Uusille jäsenille järjeste-
tään tutustumistilaisuus erik-
seen ilmoitettavana aikana. Kan-
nattaa tulla tutustumaan.

Kesäkuun alkupuolella
meille on luvassa golfin filosofi-
aa ja syvintä olemusta. Ilmoitel-
laan tästäkin erikseen verkossa.

Talven aikana on keskus-
teltu palavereissa kilpailuista ja
tarpeettomista poisjäänneistä.
Viereiset seuraamukset tulevat
voimaan tällä kaudella. Harkit-
kaa osallistumista tarkkaan ja es-
teen sattuessa nimi yli ilmoitus-
taululta tai soitto caddiemaste-
rille heti, jotta nimi ei edes ehdi
lähtölistaan, jolloin välttyy myös
harmeilta.

Toimenkuvani mukaisesti
joudun joka vuosi puuttumaan
samoihin asioihin, mutta älkää
antako sen häiritä omaa pelaa-
mistanne.

Seppo ”Buddha” Palmi-
nen opettaa epätäydellisyyden
sietämistä, nautiskelevaa suh-
tautumista, mielenrauhaa ja
kanssapelaajat huomioivaa
asennetta. Ottakaamme tämä
kauden ohjeeksi.

Aarno
aarno.eskola@pp.inet.fi

040-503 8876

Kauden 2009 Caddiemasterit

Annika Mustalahti Aleksi Rastas Henrik Nygård Rosa Helin Ahti Koskilahti

Tavataan Ruissalossa!

Hymyjen täyttämää 
golf-kesää kaikille! 



V I H E R I Ö  2/20098



V I H E R I Ö  2/2009 9

Tämän kauden suurkilpailut ovat
vanhat tutut, SAS Masters Tou-
rin Felix ja Gant, sekä  TS-Clas-
sic. On hienoa taas nähdä huip-
puammattilaisia kentällämme.
Felix on jo monta vuotta ollut
erittäin kansainvälinen kilpailu ja
uskon, että Gant SAS Masters
Tourin suurin palkintosumma
(550.000 SEK) tuo huippupelaa-
jia kentällemme. Felix pelataan jo
alkukaudesta, joka motivoi kent-
tähenkilökuntaa, joten me kaikki
pääsemme nauttimaan huippu-
kuntoon viritetystä kentästä heti
kesäkuussa.

Ensi kaudella kilpailujen
määrä vähenee, mutta kilpailu-
toimikunnan tavoite on tehdä
kilpailuista entistä kiinnosta-
vampia. Haluamme myös, että

Edessä kesä
JA KILPAILUT
Ensi kesän kilpailukausi lähestyy samaa vauhtia, 
kun lumet sulavat. Kilpailujen määrä ja suurkilpailut
herättävät joka vuosi yhtä paljon keskustelua terassi-
parlamentissa. 

entistä useampi AG:n jäsen löy-
tää itselleen sopivan kilpailun,
johon voi osallistua. Kilpailutoi-
mikunta tulee panostamaan kil-
pailujen laatuun, järjestelyihin ja
kiinnostavuuteen. Olemme tar-
kistaneet sääntöjä, tasoitusrajoja,
alkamisaikoja sekä kehittäneet li-
säkilpailuja ja arvontoja. Pyrim-
me siihen, että korkeamman ta-
soituksen ryhmä pelaisi aina pis-
tebogia, muutamissa klubikil-
pailuissa tasoitusrajaa nostetaan
54:een, muutamia asioita maini-
takseni. Useassa kilpailussa tul-
laan myös arpomaan palkintoja,
lisäksi väylällä 12 on koko kau-
den oma Blue1 ”sektorikilpailu”.
Klubitoimikunta järjestää mo-
nen kilpailun yhteydessä myös
hauskaa ohjelmaa. 

Kausi alkaa lippukilpailul-
la, joka pelataan taas vanhassa ai-
dossa muodossa. Kaikille jaetaan
oma lippu, joka pitää laittaa sii-
hen paikkaan, missä lyönnit lop-
puvat (= kentän par + omat slo-
pe tasoituslyönnit), pisimmälle
päässyt pelaaja on voittaja. Kaik-
ki AG:n jäsenet ovat tervetullei-
ta tähän kilpailuun, myös kor-
kealla klubitasoituksella 54 pe-
laavat. Perinteitä vaalitaan myös
siinä, että lippukilpailussa kau-
den avauslyönnin tulee teke-
mään seuran kapteeni. 

Kaikki palaute kilpailutoi-
minnasta on tervetullutta, koska
se kehittää toimintaamme.
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Hyvää kilpailu- ja golfkautta!
Mikael 

0400-762 297
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Kilpailukalenteri 2009 

Viikkokilpailu Hartwall Torstai-tuoppi pelataan 14 kertaa: 
7.5. / 14.5. / 21.5. / 28.5. / 4.6. / 25.6. / 2.7. / 16.7. / 23.7. / 6.8. / 13.8. / 20.8. / 27.8. / 3.9.

Seniorien kk-kisat pelataan 5 kertaa tiistaisin klo 9.00-12.00: 
12.5. / 9.6. / 14.7. / 11.8. / 8.9.

Pv Klo Kilpailu
01.05.  pe 11.00-14.00 Vappuhumpuuki klubi

03.05.  su 10.00-14.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu "

24.05.  su 10.00-14.00 Audi Open avoin

30.05.  la YL 8.00 YL12.00 K. Kuikka Trophy 9r/pb+18r/gs klubi

06.06.  la YL 14.30 Klubiottelu AG-TG klubiottelu

11.06.  to YL 09.30 Felix Pro-Am SAS Masters kutsu

12.06.  pe 08.00-14.00 Felix Finnish Ladies Open SAS Masters avoin

13.06.  la 08.00-14.00 Felix Finnish Ladies Open SAS Masters "

14.06.  su 08.00-13.00 Felix Finnish Ladies Open SAS Masters "

18.06.  to  YL 17.00  Midnight Scramble klubi  

21.06.  su 10.00-15.00 Veikko-sedän Puteli avoin

27.06.  la 09.00-13.00 Audi Golf Tour scr, backtee "

05.07.  su 08.00-14.00 Vovo Masters Amateur avoin

09.07.  to YL 10.00 GANT Open Pro Am kutsu

10.07.  pe 08.00-17.00 GANT Open avoin

11.07.  la 08.00-17.00 GANT Open "

12.07.  su 08.00-14.00 GANT Open "

17.07.  pe YL 16.00 Hartwall Sunday Game klubi

19.07.  su 08.00-13.00 avoin

21.07.  ti 08.00-12.00 Aluetour "

24.07. pe 08.00-14.00 FSO–TS-Classic
25.07.  la 08.00-14.00 FSO–TS-Classic
26.07.  su 08.00-13.00 FSO–TS-Classic

01.08.  la 08.00-18.00 Ruissalo Golf Challenge 40v klubi
08.08.  la 08.00-12.00 KM-nelinpeli "

09.08.  su 08.00-12.00

22.08.  la 08.00-18.00

23.08.  su 08.00-12.00 "

28.08.  pe 10.00-13.00 klubiottelu

29.08.  pe 10.00-13.00 Trekampen klubiottelu

30.08.  su 08.00-13.00 Kultavirta avoin

06.09.  su YL 09.30 Felix-Ketch Cup klubi

12.09.  la 09.00-13.00 Sauna Silver avoin

20.09.  su YL 09.30 Korhonen Perhemalja klubi

26.09.  la YL 10.00 "

Mamselli

"

"

"

KM-nelinpeli "

KM/Blue1 M/M55 36 reikää "

KM/Blue1

Trekampen

Everybody
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1.5.
Klubitoimikunnan järjestämä
Vappuhumpuuki

5.5.
Aloitusilta Ravintola Birdiessä.
Nautitaan ravintolan antimista
(kustannus on n. 12 euroa/ 
henkilö).  Päivi Honka kertoo
mm. henkisestä valmentautu-
misesta. Kesän ohjelma käsitel-
lään tarkemmin. Ilmoittautu-
miset toimistoon 3.5. mennessä 
office@ auragolf.fi.

1.6.–18.8.
Naisten kierrokset
Kierrokset jatkuvat maanantai-
iltaisin muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta. Sakari Ahon
niksinurkka jatkuu, kellonajat
ja päivämäärät kerrotaan 

Naistoimikunnan 
kevätterveiset

Kevätaurinko on paistanut jo muutamana päivänä tosi houkuttelevasti. 
Innolla odottelemme uuden golfkauden alkua.

Olemme toimikunnan kanssa
kokoontuneet ja suunnitelleet
kesän toimintaa. Pääosin toimin-
ta jatkuu totuttuun tapaan. Py-
rimme toteuttamaan jäsenistön
antamaa palautetta.  Palautteista
suurin osa koski puutteellista tie-
dottamista, yhden päivän peli-
reissuja kaivattiin myös. Run-
saasti kiitosta saivat erilaiset peli-
muodot, ne jatkuvatkin maanan-
tai-kierroksilla. 

Yhteistoimintaa alueen
muiden seurojen kanssa paran-
netaan. Ladyliiga jatkuu tänä ke-
sänä. Myös muiden lähiseutujen
golfseurojen kanssa tehdään yh-

teistyötä. Ensimmäiset yhteista-
paamiset ovat jo käynnissä. 

Naistoimikunta auttaa klu-
bi- ja kilpailutoimikuntien ta-
pahtumissa. Varsinkin kesän
suuriin kilpailuihin toivotaan
(tulospalveluun ja muihin toi-
mitsija tehtäviin) vapaaehtoisia
osallistujia. 

Pelimatkoja suunnitellaan
ja aloitusillan aikana kerrotaan
asiasta enemmän.

Tästä onkin hyvä siirtyä ke-
sän ohjelman pariin…
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Alustava ohjelma kaudelle 2009

aloitusillassa tarkemmin. 
Tuttu juttu, Birdie, Eclectic 
ja ahkerin naisten kierrosten 
kävijä palkitaan syksyllä.

14.6.
Naistensunnuntain teema 
on lähipeli.

18.6.
Juhannuksena Midnight
Scramble

Ladyliigan kilpailupäivät ovat
4.7. Ulrica Harjattulassa
12.7. Blanca Paraisilla
19.7. Mamselli 
2.8. Cecilia Maskussa

Toivottavasti myös Aurinko
Golf saadaan mukaan liigaan.

19.7.
Mamselli-kilpailuun
panostetaan tänä kesänä 
tavallista enemmän. Markki-
nointia, palkintoja ja kilpailun
järjestelyä kehitetään.

12.8.
Kolmoisklubiottelu 
Espoossa

28.8.
Naistenkierrosten 
päätöskilpailu.

Ohjelma tarkentuu matkojen
osalta myöhemmin.

Kesää ja 
golfkierroksia odottaen

Eeva Suhonen
Ladykapteeni

050 5121 326...
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uten asiasta on useam-
massa yhteydessä jo tie-
dotettu, tulen päättä-

mään toimeni Aura Golfin As-
sistant Prona tänä keväänä. Kir-
joitan siis viimeistä kertaa kysei-
sessä roolissa lehteemme ja ha-
luankin tässä yhteydessä maini-
ta menneestä matkasta sekä kiit-
tää unelmani toteutumisesta. 

Aloitin Sakari Ahon Assis-
tant Pro:na elokuussa 2005. Ta-
kana minulla oli työharjoittelua
paitsi golfopetuksen niin erityi-
sesti junioriohjaamisen parissa
sekä tietysti vuonna 1991, tuol-
loin 7-vuotiaana alkanut golfu-
ra seurassamme. Kipinän tähän
unelmien kesätyöhön pyrkimi-
seen antoivat monet klubipelaa-
jat, jotka kiittivät rangella pikai-
sesti antamistani vinkeistä. Ehkä
Merikon Mikon ehdotus tarjota
kahvit herättivät minut lopulli-
sesti näkemään asiassa myös an-
saitsemisen mahdollisuudet. 

Yksi Assistant Pro lähtee, 
kaksi tulee tilalle
Sain toteuttaa unelmani golfammattilaisuudesta 
Aura Golfissa, joka päättyy tänä vappuna. On tullut
aika kiittää sekä esitellä seuran valmennustiimin 
uudet Assistant Pro:t Ville Sirkiä sekä Antti Lehtinen. 

Karkeiden laskelmieni pe-
rusteella olen tähän asti saanut
vetää noin 50 alkeiskurssia sekä
muita teemakursseja ja lajiesitte-
lyjä niin rangella kuin Helsingin
ydinkeskustassakin. Olen alle-
kirjoittanut useamman sata
green cardia niin nuorille kuin
vanhemmille, joiden peliura on
toivottavasti ollut mahdollisim-
man nautinnollinen. Yksityis-
tunteja eteen on tullut noin kak-
sisataa - kiitos luottamuksesta se-
kä uskalluksesta astua golfvas-
taanotolle. Ominta toimintaa
minulle on ollut nuorten ja opis-
kelijoiden kanssa työskentely se-
kä juniorivalmennus, jota taka-
na on tähän asti jo lähes kym-
menen vuotta. Junnut ovat
mahtavia, näitä vuosia tulee toi-
vottavasti vielä lisää vapaaeh-
toistyönä. Kysyttäessä vaikeim-
pia sekä helpoimpia hetkiä niin
ensiksi mainittuihin varmasti
kuuluvat TS-golfkouluviikot.

Kahdeksantuntisen päivän pääl-
le saattoi tulla muuta työtä välil-
lä jopa iltakymmeneen asti. Uni
maistui. Onneksi seurallamme
on paitsi taitavia niin myös reip-
paita junioreita, jotka ovat
apuohjaajina tehneet korvaama-
tonta työtä leiriviikkojen läpi-
viemisessä! 

Helppoa työssä ei oikeas-
taan ole ollut mikään, hauskaa ja
nautinnollista taas paljon. Toki
joillakin yksityistunneilla tietty-
jen yleisten ote- sekä alkuasento-
ongelmien löytäminen ei ole
vaatinut suurempaa päänsärkyä,
mutta kuten tiedätte, siellä nur-
mella heiluu maila mitä erilai-
simpien svingien sekä virheiden
saattelemana.  

Parhaankaan itsetunnon
omaava golfpro ei voi selvitä työs-
tään ilman positiivista palautetta.
Tästä syystä kiitos kaikille asiak-
kaille sekä jäsenistölle kaikesta
palautteesta, jota olen saanut.
Kiitos myös Jukalle ja Marikalle
”henkilökohtaisen energiatar-
peen tyydyttämisestä”, Golfpuo-
din Matille ja Analle varustuk-
sesta, jolla kelpaa opettaa sekä

Matille ja kenttähenkilökunnal-
le upeista työolosuhteista. Kiitos
hallitukselle, sen puheenjohta-
jille Heikki Vaisteelle sekä Toni
Laaksolle sekä valmennus- ja ju-
nioritoimikunnan menestyk-
sekkäälle puheenjohtajalle Han-
nu Paatelolle luottamuksesta.
Suuri kiitos Laxålle viisaista sa-
noista sekä ohjeista kuten myös
energiselle Sami Perelle ja Soi-
lelle. Viimeinen kiitos, se sydä-
men pohjalta kumpuava, Sak-
kelle, joka antoi nuorelle mah-
dollisuuden kokea jotain todella
hienoa. 

Tilallani aloittavat golfissa
pitkälle harjaantuneet sekä kil-
papelaajina mainetta niittäneet
Ville Sirkiä sekä Antti Lehtinen.
Toivotan kavereille onnea sekä
menestystä roolissaan. Usko it-
seensä, nöyryys sekä itsekriitti-
syys vievät varmasti pitkälle. Pa-
rasta on, että työseura sekä esi-
miehet ovat maamme parhaim-
mistoa. 

Viimeisenä toivona Assis-
tant Prona on ikääntyvässä jä-
senkannassamme lasten sekä
nuorten ja opiskeluikäisten kas-
vava huomiointi niin golfareina
kuin seuran toimijoina. Tarjot-
kaamme heille yhä enemmän
mahdollisuuksia golfareina, ke-
hittyvät oleskeluolosuhteet, työ-
paikkoja sekä taloudellista huo-
mioimista. Laajemman strate-
gian miettiminen nuorisotyölle
kuin myös koko Aura Golfille
olisi varmasti tervetullutta. Ja
antakaa proillemme työtä! Ette
varmasti tule katumaan yksityis-
tunnille tai teemaopetukseen
menemistä. 

Nyt lähden keskittymään
logistiikan opiskelujen päättä-
miseen sekä syksyllä Kiinaan
suuntautuvaan vaihto-opiske-
luun. Näemme kentällä, toivot-
tavasti pian!

Aarni Nordqvist
jäsen 398

K

Junnut harjoittelivat 
ahkerasti viime kaudella.
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aluan kiittää Aarnia an-
siokkaasta työstä Aura
Golfin hyväksi. Suuret

kiitokset myös erittäin ammatti-
taitoisesta avusta, josta sain naut-
tia viime vuodet.

On aina miellyttävää ja mo-
tivoivaa työskennellä asiastaan
aidosti kiinnostuneen kaverin
kanssa. Pitkät filosofiset keskus-
telut lajin syvimmästä olemuk-
sesta eivät ottaneet loppuakseen,
kun vauhtiin päästiin. Opin itse
paljon Aarnin ajatuksista ja to-
teutuksista.

Mielestäni jokainen meistä
omilla aloillaan tarvitsee virik-

keellistä yhteydenpitoa kollegoi-
hinsa pitääkseen itsensä käynnis-
sä! Kun vielä löydätte molem-
minpuolisen luottamuksen, on
yhteistyö hedelmällistä. KIITOS
Aarni!

Katseet ovat kuitenkin
suunnatut  jo eteenpäin. Yksi
henkilö ei tässä vaiheessa riittä-
nyt täyttämään Aarnin jättämiä
saappaita. Jatkossa keskusteluja
ja opetustoimintaa pyöritetään
kolmen asiastaan kiinnostuneen
henkilön voimin. Kaikki juuri
Sinun pelisi hyväksi.

Tervetuloa Antti ja Ville
golfopetuksen mielenkiintoi-

seen ja haastavaan maailmaan!
Ville tulee pääasiassa vas-

taamaan junioripuolen päivittäi-
sestä toiminnasta, mutta on mie-
lellään myös jäsenistön käytettä-
vissä.

Antti jatkaa edelleen Golf-
puoti Oy:n palveluksessa. Hän
tulee auttamaan minua mm.
kursseissa, yritystapahtumissa,
kilpapelaajien treeneissä ja tie-
tenkin jäsenistön palveluissa.
Iloista pelikautta kaikille!

Sakke

Vasemmalta Antti Lehtinen, Sakari Aho ja Ville Sirkiä
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Aura Golf Academy
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imeni on Antti Lehtinen
ja olen syntynyt vuonna
1979 Heidekenillä eli

paljasjalkaisesta turkulaisesta pu-
hutaan. Juniorina harrastin jal-
kapalloa ja jääkiekkoa 14-vuoti-
aaksi asti. Ylioppilaaksi kirjoitin
vuonna -99 Aurajoen Urheilulu-
kiosta, jonka jälkeen suoritin ase-
velvollisuuteni Heikkilän ilma-
torjuntarykmentissä.

Muiden harrastusten ohel-
la aloitin golfin vuonna 1992
TS- golfkoulussa ja samana
vuonna liityin Aura Golfin jäse-
neksi. Aloitettuani golf on ollut
minulle harrastus numero yksi.
Palloa olen lyönyt välillä vähän
totisemminkin ja jotain olen
myös siltä ajalta saavuttanut. Au-
ra Golfin mestaruuksia olen voit-

tanut muutamia. Joukkueiden
SM-kisoista on kotiin tuomisina
ollut kultainen laatta neljästi,
seurajoukkueiden EM-pronssia
voitimme 2006 AG:n väreissä.
Henkilökohtaisista kilpailuista
olen voittanut SM-reikäpelien
pronssia. Maajoukkuetuulia pää-
sin haistelemaan vuosina 2003-
2005.

Työskentelen tällä hetkellä
Golfpuodissa. Nuorempana Au-
ra Golf oli minulle myös työ-
paikka kesäisin. Tehtäväkentät
tulivat tutuiksi toimiessani pal-
lonkerääjänä, kenttätyöntekijä-
nä sekä caddiemasterina.  Golfin
ohella ehdin harrastamaan mui-
takin lajeja, luonnollisesti maila-
pelit ovat mieluisimpia. Kauka-
lopalloa, squashia ja sulkapalloa

tulee pelailtua viikoittain.
Parhaillaan suoritan II-vai-

heen golfohjaajan koulutusta Ki-
sakallion urheiluopistolla, seu-
raavana tavoitteenani on suorit-
taa myös III ja IV tasot. 

Ensi kesän tulevia Assistant
Pro:n tehtäviä odotan mielen-
kiinnolla, on mukavaa nähdä
myös tämä puoli golfista. Olen
itse saanut golfilta ja Aura Golfil-
ta paljon ja mielestäni vähintä
mitä voin tehdä on, että edes hie-
man siitä tarttuisi muillekin.
Toimenkuvanani tulee olemaan
yritystapahtumat, juniorien sekä
muun jäsenistön opettaminen.

Antti

len Ville Sirkiä, lähtöi-
sin Ruskolta 23.03.
1988, missä elin ensim-

mäiset 17 vuotta. Sittemmin
olen asunut Kaarinassa. Aloitin
golfin v.1998 Turun Sanomien
järjestämän golfkoulun kautta ja
siitä lähtien olen ollut Aura Gol-
fin jäsen. 

Juniorivuosina työskente-
lin Aura Golfissa pallojenkerää-
jänä. Olen myös ohjannut seu-
ramme junioreita viimeiset kol-

me vuotta mm. samaisessa TS-
golfkoulussa.

Kilpailupuolelta mukaan
on tarttunut Juniorien SM-ho-
pea ja -pronssi sekä joukkue-kul-
ta. Maajoukkue-edustuksia mm.
Joukkue EM-kisoissa Italiassa
2005. Armeijan suoritin Lahden
Urheilukoulussa vuosina 2007-
2008. Tällä hetkellä suoritan 2.
tason golfkoulutusta. Tavoittee-
ni on edetä koulutuksessa aina
neljännelle tasolle asti ja suorit-

taa Valmentajan ammattitutkin-
to (VAT).

Assistant Prona toimenku-
vaani kuuluu pääasiassa sekä ju-
niorien kilpauraan tähtäävä toi-
minta että harrasteryhmien toi-
minta, opiskelijakurssit ja ju-
niorikurssit. Autan myös mielel-
läni kaikkia Aura Golfin jäseniä
golfiin liittyvissä ongelmissa.
Mukavaa golfkesää kaikille!

Ville

N

O

Kuplassa on koko talven käynyt innokkaita junnuja.
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LISÄTIETOJA OPETUKSISTA 
SEKÄ AIKATAULUISTA NETISSÄ 

www.auragolf.fi   - opetustarjonta
Yhteystiedot:

sakari.aho@auragolf.fi, 040 503 9072
am.lehtinen@gmail.com, 040 720 1574

v.sirkia@luukku.com, 040 761 1876

Aura Golfin PGA pro Sakari Aho, assistant prot  Antti Lehtinen ja Ville Sirkiä

TEEMAILLAT 
klo 17.00-18.00

PRO-KIERROS
klo 10.00

Swingi
11.5.
Draivi
14.5.
Pitchi
22.5.
Bunkkeri
25.5.
Putti
26.5.
Chippi
27.5.

Hinta:  15 €/teema

YKSITYISTUNNIT

9 reikää
11.5.     
18.5.   
25.5.   
1.6.     

Hinnat:  
1 henkilö  85 €
2 henkilöä 50 €/hlö
3 henkilöä 35 €/hlö

ALKEISKURSSIT

Kauden 2009 
OPETUSTARJONTA

PGA Pro Sakari Aho
55 min. 45 €
30 min. 25 €
55 min./2hlö  30 €/hlö

Assistant Prot
Antti Lehtinen ja Ville Sirkiä
55 min. 35 €
30 min. 20 €

JATKOKURSSIT

1. kurssi
5.-7.5. klo 17.00-18.30

2. kurssi
1.-2.6 ja 4.6. klo 17.00-18.30

1. kurssi 27.-29.4. klo 17.00-19.30
2. kurssi 18.-20.5. klo 17.00-19.30
3. kurssi 15.-17.6. klo 17.00-19.30
4. kurssi 29.-30.6. ja 2.7.  klo 12.00-14.30

Loppukauden kurssit päivitetään nettiin.
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eitä oli seitsemän ju-
nioria Henrik Hah-
to, Ismo Nermes, Ju-

lia Lithonius, Julia Lyytikkä,
Mikael Helminen, Tuomas Pi-
rilä ja Susanna Sarkki sekä kaksi
edustuspelaajaa Ahti Koskilahti
ja Kalle Leinonen, joilla oli ilo
harjoitella ja pelata golfia hiih-
tolomaviikon ajan Espanjan
Costa Ballenassa. Majoituimme
miellyttävässä Hotel Barcelossa,
jota ympäröi 27-reikäinen golf-
kenttä.

Aamu alkoi terveellisellä
aamupalalla, jonka jälkeen läm-
mittelimme päivän kierrosta
varten. Kierroksia piristivät lu-

M

Espanjan 
harjoitusleiri

kuisat kilpailut, mm. sprintit ja
parhaat väylä- ja greeniosuma-
prosentit. Kenttien vaikeudesta
huolimatta pääsimme nautti-
maan hyvistä tuloksista ja har-
joittelemaan jopa eagle-putteja.
Tuli myös testattua, että Espan-
jan palmut paukkuvat eri taval-
la kuin Aura Golfin tammet. 

Lounaan jälkeen hiottiin
lähipeliä par 3-kentällä ja alueen
erinomaisilla harjoitusalueilla.
Kierroksen heikointa osa-aluet-
ta treenattiin valmentajien oh-
jauksessa rangella. 

Päivän päätteeksi nautim-
me monipuolisen illallisen, jota
sulattelimme pingistä pelaten.

Vapaa-aikaa oli vähän, mutta
yhtenä iltana ehdimme käymään
rannalla ja toisena iltana kaup-
pakeskuksessa. 

Iloksemme Joonas Gran-
berg tuli pelaamaan kanssamme
upealle Sherry Golf kentälle.

Me kaikki juniorit olemme
todella kiitollisia Aura Golfille,
matkan järjestäjälle Jukka Kor-
hoselle sekä Sakkelle ja Analle
tästä unohtumattomasta leiriko-
kemuksesta.

Muchas gracias!
Susanna Sarkki

Iloinen leirijoukkue, mukana myös Joonas.
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2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
17.7.2009 klo 16.00

yhteislähtönä
Hartwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi-osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.

Susanna chippigreenillä
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Lunta, hiekkaa ja työkon
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Mika Leinosen ikuistamanaeita kentällä
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Hämeenkatu 8, Turku, puh. (02) 232 4576

Iloon,

suruun,

kiitokseen,

rakkaudesta,

ystävyydestä!



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

1

2

3

4

5

18

17

16

15

14

12

11

10

8

7

6

13

9

23V I H E R I Ö  2/2009




