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Ruuhkaa kentällä
Pelikausi alkaa tämän leh-

den ilmestymisen aikaan 
olla yleisurheilutermein 

takakaarteessa eli loppusuora 
häämöttää. Matkaa maaliin kui-
tenkin on vielä jäljellä ja toivotta-
vasti maitohapot eivät vielä raasta 
jaloissa (eivätkä päässä), sillä syk-
sy on ainakin omasta mielestä-
ni loistavaa peliaikaa. Luonto al-
kaa saada väriä ja raikas syysilma 
herkistää aistit nauttimaan Ruis-
salon saaren kauneudesta.  Päi-
vän pituus tosin lyhenee reiluin 
harppauksin joka päivä ja samal-
la tietysti pelimahdollisuudet vä-
henevät.  Tähän aikaan vuodesta 
myös keskustelu peliaikojen riit-
tävyydestä tai riittämättömyydes-
tä alkaa yleensä vaimenemaan tai 
jopa kokonaan loppumaan.

Toisin ovat asiat kuitenkin 
suomalaisen lyhyen golfkesän 
huippuhetkinä eli käytännössä 
kesä- ja heinäkuussa. Silloin ken-
tillä riittää porukkaa, pitkät päi-
vät ja valoisat yöt mahdollistavat 
lähes ympärivuorokautisen pe-
laamisen.  Kenttien ruuhkaisuus 
on suoraan verrannollinen asiasta 
käytävän keskustelun kirjainten 
kokoon. Mitä enemmän pelaajia,  
sitä suuremmat kirjaimet. 

Seuraavaksi käymme hie-
man läpi ruuhkaisuuden anato-
miaa lukujen valossa ja käsitte-
lyaineistona toimii otteita oman 
kenttämme pelaajamääristä sekä 
käyttöasteesta vuosina 2008 ja 
2009. Olisi varsin helppoa tode-
ta, että pelaajia on ollut yhtä pal-
jon molempina vuosina, se ni-
mittäin pitää paikkansa. Heinä-
kuun loppuun mennessä pelaa-
jia on ollut 16.300. Vuodet eivät 

ole toistensa veljiä, joten kurkis-
tetaanpa lukujen taakse. Vuoden 
2008 toukokuu oli tämän vuo-
den vastaavaan verrattuna voi-
missaan ja silloin pelaajia kier-
si lähes 500 enemmän. Kentän 
käyttöaste toukokuussa 2009 
jäi 53 prosenttiin eli käytännös-
sä joka toinen lähtöaika oli tyh-
jä. Käyttöaste on laskettu touko-
kuussa lähdöillä aamuseitsemän 
ja iltakuuden välillä.

Vuosi 2009 aloitti kesäkuussa 
kovan kirin kohti kärkeä ja rökitti-
kin vuoden 2008 vastaavalta ajan-
jaksolta runsaalla sadalla pelaajalla. 
Käyttöastekin kasvoi tämän vuo-
den kesäkuussa 10 %-yksikköä, 
vaikka tarkastelujaksoa pidennet-
tiin iltaseitsemään, päätyen lu-
kemaan 63 %. Heinäkuu 2009 
olikin varsinainen kanuunakuu-
kausi, 6.500 pelaajaa ja eroa vii-
me vuoden vastaavaan ajanjak-
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Kuva: Tertti Pietilä

soon lähes 400 pelaajaa. Heinä-
kuu 2009 oli kilpailujen kylläs-
tämä, Gant Open, TS-Classic ja 
junnujen Aluetour-kilpailu har-
joituspäivineen.  Ei ihme, että 
istuntosalista alkoi kuulua väli-
huutoja. Peliajat olivat kortilla, 
näin kerrottiin. Kentän käyttö-
aste nousi tämän vuoden heinä-
kuussa lähes käsittämättömään 
lukemaan 78,5 %:iin! 

Jos asiaa lähestyy toises-
ta tulokulmasta, näkymäkin 
on erilainen.  Kentän käyttöas-
te 78,5 % (klo 7.00–19.00) tar-
koittaa kääntäen 21,5 % käyttä-
mättömyysastetta. Tämä puoles-
taan tarkoittaa sitä, että jokaisel-
la tunnilla on keskimäärin viisi 
vapaata yksittäistä peliaikaa. On 
toki päivänselvää, että tilasto vää-
ristyy esim. sadepäivien vuoksi, 
jolloin tilaa on tietysti poutapäi-

viä runsaammin, mutta samai-
nen tilasto osoittaa myös viikon-
päivissä ja varsinkin kellonajois-
sa olevan suuriakin eroja. Hyvä 
esimerkki tästä on tämän vuo-
den heinäkuun perjantait. Vaik-
ka kaksi niistä oli kokonaan pois 
pelistä, käyttöaste silti vain 63 %.  
Perjantai-iltaisin kentällä ei käy-
nyt juuri kukaan. 

Tosiasia on kuitenkin se, 
että huippusesongin aikaan 
Aura Golfin kentälle on toisi-
naan haasteellista saada halua-
maansa peliaikaa. Niukkuutta 
ovat omien jäsenten lisäksi jaka-
massa jo aikaisemmin mainittu-
jen kilpailuiden kanssa myös vie-
raspelaajat, joita on tänä vuonna 
ollut viime vuotta selvästi enem-
män. Haasteena on tietysti ra-
kentaa toimiva kokonaisuus, jos-
sa tulee huomioida tärkeimmän 
kohderyhmän eli omien jäsen-
ten lisäksi myös talouden hallin-
ta sekä urheiluseuratoiminta. Tä-
män työn tekemisessä kuunnel-
laan myös jäseniä, sillä kauden 
päätyttyä toteutetaan usean vuo-
den tauon jälkeen jäsentyytyväi-
syyskysely, johon vastaamalla voit 
vaikuttaa seuran asioihin. 

Erinomaisen hyviä 
syksyisiä pelikelejä kaikille!

Sami
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In Memoriam

Kuluneena golfkautena Ruissalossa joukostamme on puuttunut aktiivinen Aura Golfin jäsen.  

Matti J. Salminen menehtyi sairaskohtaukseen keväällä pelikauden alussa ja siten keskuudes-

tamme oli poistunut seuramme monivuotinen kapteeni ja hallituksen jäsen. 

Muistamme Matin erityisesti seniorigolfin voimakkaana vaikuttajana niin koko Suo-

men kuin varsinkin Aura Golfin osalta. Hänen toimestaan käynnistyi aikanaan seuramme 

yksi vanhimpia ja ehdottomasti arvostetuin kilpailu TS-Classic. Tällä kilpailulla on seniori-

en avoimen Suomen mestaruuskilpailun status ollen siten kansainvälisesti toinen vuosittai-

nen amatöörigolfin suurkilpailu maassamme Erkko Trophyn rinnalla. Matti J. toimi monet 

vuodet Suomen Golfliiton seniorigolfareiden puheenjohtajana ja hänen kaudellaan onnistut-

tiin saamaan Suomeen seniorien Euroopan mestaruuskilpailut ja kaiken huipuksi juuri Tur-

kuun, Ruissaloon ja Harjattulaan.

Aktiivisena henkilönä hän antoi myös panoksensa Suomen Golfliiton toimintaan ollen 

sen varapuheenjohtajana ja taloudesta vastaavana usean vuoden ajan. Matin lajikiinnostusta 

kuvaa myös hänen kouluttautumisensa liittotuomariksi ja hän toimikin lukuisten kilpailujen 

tiukkana tuomarina ja seuramme sääntö- ja etikettikouluttajana.

Matti J. Salminen oli koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän teki elämäntyönsä sano-

malehtialalla. Hän toimi pitkään TS-yhtymän palveluksessa Salon Seudun Sanomien toimi-

tusjohtajana ja vaikutti myös yhtymän hallituksessa. Tämä myös selittää osaltaan seuramme 

ja monivuotisen tukijamme läheistä ja hyvää yhteistyötä.

Me Aura Golfin jäsenet muistamme kiitollisuudella ja kunnioituksella Matti J. Salmista.

Hannu Grandell

Matti J. Salminen 1932-2009
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No, sääntöhän kuulostaa ihan 
järkeenkäyvältä, koska kierrok-
sia pelataan usein olosuhteissa, 
joissa joko sää tai kentän kun-
to eivät vastaa normaalia. Asi-
an tarkempi ajattelu kuitenkin 
saa koko järjestelmän tuntumaan 
perin merkilliseltä. Pitääkö to-
dellakin kaikille pyrkiä luomaan 
samanlaiset olosuhteet, jotta ta-
soitus voi muuttua? Jos Usain 
Bolt juoksisi 100 metriä satees-
sa ja vastatuulessa 10,70, pitäi-
sikö uusi maailmanennätys kor-
jata jollain laskentajärjestelmällä 
olemaan 10,50 ??? Hyvällä syyl-
lä voidaankin kysyä, mihin ih-
meeseen tätä CSA-systeemiä oi-
kein tarvitaan? Jo aikojen saatos-
sa golfin perusideana on ollut se, 

Mistä näitä tasoituksia
oikein tulee???
Vuoden 2009 alusta otettiin käyttöön kilpailujen tasoitus-
laskentaan vaikuttava CSA-laskentamenetelmä.   Kysees-
sä on ns. vanhan 10 prosentin -säännön korvaava me-
netelmä, jolla pyritään havainnoimaan olosuhteet, jot-
ka poikkeavat huomattavasti normaaliolosuhteista ja 
vaikuttavat siten tasoituslaskennan luotettavuuteen. 

että kenttä pelataan sellaisena 
kuin sen on. Näinhän on edel-
leenkin esimerkiksi Englannissa, 
jossa usealta kentältä puuttuvat 
mm. väyliltä täydelliset kastelu-
järjestelmät. CSA-järjestelmä to-
sin on kotoisin Brittein saarilta, 
mutta ristiriita on siitä huolimat-
ta ilmeinen. Jos siis tasoituksenne 
kilpailussa muuttuu enintään +3 
pisteellä tai toiseen suuntaa enin-
tään -1 pisteellä, vaikka oma las-
kelmanne antaisi muun pistelu-
vun, on syy CSA-järjestelmässä. 
Ja nykykoneet kun ovat hienoja, 
niin käytössämme oleva NexGolf 
-järjestelmä laskee CSA-järjestel-
män suoraan tuloksiin. Tarkem-
pia tietoja järjestelmästä löytyy 
Suomen Golfliiton sivuilta.

Heinäkuussa kentällämme 
järjestetty SAS Masters Tourin 
osakilpailu Gant Open kerä-
si ruotsalaisilta Tourin järjeste-
lyhenkilöstöltä ja myös kilpai-
lijoilta runsaasti kiitosta. Oli-
vathan kenttä ja muut puitteet 
todella hyvässä kunnossa. Mut-
ta kilpailu myös osoitti osittain 
sen, että etenkin suurempia kiso-
ja ajatellen kenttämme on jäänyt 
kehityksestä jälkeen. Välineke-
hityksen edetessä huimaa vauh-
tia ovat mm. draiverien lyönti-
pituudet kasvaneet merkittävästi. 
Käytännössä näiden ammattilais-
ten avaukset olivat sitä luokkaa, 
että kaikki par 5 mittaiset väy-
lät olivat helpostikin lyötävissä 
päälle kahdella lyönnillä. Näil-
lä väylillä ei myöskään suurem-
min tarvinnut miettiä esteiden 
vaikutusta avaukseen, sillä estei-
tä ei todellakaan tuolla etäisyy-
dellä ollut lainkaan. Selvää tie-
tysti on, että golf kaikin puolin 
oli mm. lyöntipituuksien osal-
ta erilainen laji muutama kym-
menen vuotta sitten. Kenttämme 
vaatii siis ehdottomasti jossain 
vaiheessa jonkinlaisen päivityk-
sen tältä osin. Pituutta kenttään 
ei ole saatavissa, mutta sellaisten 
uusien esteiden kuten bunkke-
reiden ja kumpujen sijoittelulla 
sekä väylien muotoiluilla kyetään 
merkittävästi vaikuttamaan näi-
den ammattipelureiden pelitak-
tiikkaan.  Tosin aina pitää muis-
taa, että suurin osa kenttää kier-
tävistä pelaajista on tavallisia har-
rastajia. Kentän pitää siis palvella 
myös näitä pelaajia, jotta mielek-
kyys peliin säilyy.

Hyvää loppukautta toivottaen

Tuloskortit täyttyivät ja monet tasoitukset muuttuivat 
myös Challenge 40. kilpailussa.

Toni Laakso
puheenjohtaja 
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Uudessa pääomaturvatussa Euribor-
Plussassa voisi olla ajatusta

Miltä kuulostaisi pääomaturvattu kahden vuoden sijoitus,
jonka tuotto on 3 kk euribor + 0,25%? Kysy lisää Euribor-
Plussasta tai varaa aika konttoriimme. Tehdään sinulle
yhdessä säästämisen ja sijoittamisen suunnitelma.
     Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai käy
osoitteessa nordea.fi/tervetuloa.
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Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj. EuriborPlussaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takai-
sinmaksukyvystä. Merkintäpaikat: Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit, Nordea Private Banking,
Asiakaspalvelu pankkitunnuksilla puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20 sekä verkkopankin
salkkupalvelu. Näistä paikoista saa myös ohjelmaesitteen lainaehtoineen. Lisätietoja: nordea.fi.

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi
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Loppurutistus...

Kuvassa kapteenin kauden avauslyönti Lippukilpailussa 3.5.

7

Meillä on ollut kaksi ammatti-
laiskilpailua, joihin olennaisena 
osana liittyy ns. harjoituspäivä, 
jolloin joka toinen aika on va-
rattu kilpailijoille ja jäsenet voi-
vat pelata siinä välissä.  Kilpai-
lijat ovat tottuneet puttaamaan 
vielä reiän lopetuksen jälkeenkin 
muutaman kerran eri kulmista, 
eikä siitä pidä mennä mekka-
laa nostamaan, sillä kenttä kier-
tää noina päivinä normaalia hi-
taammin.

Toinen juttu, mistä ei pidä 
ottaa oppia, on se kärryjen vetä-
minen melkein viheriölle.

Tyytyväisenä olen pannut merkille, että pallonjäljet viheriöillä paikataan varsin 
hyvin. Samaa ei voi sanoa väylillä olevista lyöntijäljistä, joten painakaapa ne 
turpeet kunnolla takaisin, jotta pysyvät tai ainakin täyttävän sen kuopan.

Kerran tehtynä siitä ei ole 
haittaa, mutta jatkuva kulutus 
näkyy hyvin nopeasti.

Syksyn sateet tulevat peh-
mittämään viheriöitä ja lipputan-
ko on syytä pudottaa jalan tai 
putterin kanssa maahan eikä an-
taa pudota vapaasti. Lipputan-
gon paikka on aina selkeästi put-
tilinjojen yläpuolella.

Erityistä huolta pitää kiin-
nittää bunkkerien haravointiin, 
sillä runsas pehmeä hiekka vaa-
tii hieman enemmän vaivaa kuin 
entiset kovat bunkkerit. Myös ja-
lanjäljet pitää tasoittaa, muuten 

voi tulla niistä jälkikäteen tun-
nistetuksi.

Olen kysellyt kovasti range-
pallokorien perään, mutta en tie-
dä mihin niitä on hävinnyt.

Joka tapauksessa tuokaa ne 
käytössä olevat takaisin palloko-
neen viereen. 

Taas tuli ohjeita ja neuvoja, 
mutta kertaus on opintojen äiti. 
Ja niin hassulta kuin se tuntuu-
kin, golffarin pitäisi saada lihas-
muistiin asiat. Kaikki.

Hyviä kierroksia kaikille
Aarno
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www.rudus.fi 

Laatutuotteet rakentamiseen

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

Rudus Oy Länsi-Suomi
Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, p. 020 447 6200
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12. Felix Finnish
Ladies Open 12.-14.6.2009

9

Suomalaisittain suurin huomio 
kohdistui Naisten Euroopan 
Tourin korttia hakeneiden Han-
na-Leena Salosen ja Kaisa Ruut-
tilan edesottamuksiin. Kilpailuun 
osallistui myös Suomen naisama-
töörien terävin kärki ja kilpailu 
olikin heille tärkeä näytön paik-

Perinteinen Felix Finnish 
Ladies Open pelattiin 
Ruissalossa jo 12. kerran 
ja kilpailu oli osa Ruotsin 
pääkiertuetta SAS Mas-
ters Touria. Kilpailun pal-
kintosumma oli 300.000 
Ruotsin kruunua ja osan-
ottajamäärä lähes 110 pe-
laajaa 19 eri maasta.

ka maajoukkuevalintoja silmällä 
pitäen. Suomalaisten kokonais-
panos jäi kuitenkin varsin vai-
suksi, vaikka kaksi tyttöä itsensä 
kiilasikin TOP10-listalle.

Kilpailun ensimmäinen 
päivä saatiin pelata erinomaisis-
sa olosuhteissa, lukuun ottamat-
ta iltapäivällä kenttää piiskan-
nutta lyhyttä sadekuuroa. Lä-
hes tuuleton sää ja Aura Golfin 
hyväkuntoinen kenttä takasivat 
hyvät mahdollisuudet tuloksen-
tekoon.  Ruissalon kenttä piti 
kuitenkin pelaajat jälleen hyvin 
nuhteessaan, kilpailua johti en-
simmäisen päivän jälkeen kuin 
tulevaa ennakoiden Etelä-Afri-
kan Tandi Cuningham tuloksella 
68 lyöntiä, 3 alle parin. Parhaa-

na suomalaisena (jaettu 8. sija), 
ehkä hieman yllättäen Aura Gol-
fin jäsen ja Nokia River Golfia 
edustava Elina Nummenpää. 

CUNINGHAM KÄRJESSÄ 
PÄÄTÖSPÄIVÄÄN

Kilpailun toinen päivä saatiin 
vietyä läpi lähes tuulettomassa, 
pilvipoutaisessa säässä ja päätös-
päivään lähdettäessä tilanne oli 
varsin jännittävä. Kilpailua joh-
ti edelleen Tandi Cuningham tu-
loksella 138 lyöntiä, -4. Toista ti-
laa jakoi yhteensä viisi pelaajaa 
tuloksessa 141 lyöntiä, yksi alle 
parin. Cut-rajaksi muodostui +5 
ja viimeiseen pelipäivään startta-
si 30 parasta ammattilaista sekä 
6 amatööriä.

VOITTO MATKASI 
ETELÄ-AFRIKKAAN

Tandi Cuningham säilytti joh-
tonsa loppuun asti värikkäiden 
vaiheiden jälkeen. Cuningham-
in tuplabogey toiselle väylälle ja 
Ruotsin Cissi Wahlbergin hole-
in-one 5. reiällä sekä muiden kär-
kipelaajien birdiet tasoittivat ti-
lannetta ja voittajan nimi oli vie-
lä täysin auki. Päätöskierroksen 
puolivälissä neljä pelaajaa oli ta-
satuloksessa, mutta Cuningha-
min neljä birdietä sisääntulossa 
varmisti etelä-afrikkalaisen en-
simmäisen voiton SAS Masters 
Tourilla. Eroa toisen sijan jaka-
neisiin Norjan Cecilie Lundgree-
niin ja Ruotsin Elena Perroneen 
kertyi kaksi lyöntiä. 

Kilpailu saatiin vietyä läpi 
erinomaisissa olosuhteissa, vaik-
ka sunnuntaiyönä Etelä-Suo-
mea piiskannut rankkasade uh-
kasi kirjaimellisesti vesittää pää-
töspäivän. 

Kilpailuviikonlopun par-
haista suorituksista vastasi kui-
tenkin jälleen lukuisa joukko va-
paaehtoisia, joita ilman tällaisia 
kilpailuja ei ole mahdollista jär-
jestää. Suuri kiitos heille! 

LOPPUTULOKSET

1. Tandi Cuningham RSA -4
2. Elena Perrone SWE -2
3. Cecilie Lundgreen NOR -2
4. Cissi Wahlberg SWE -1
5. Antonella Cvitan SWE +3
6. mm. Jutta Degerman +5
7. mm. Sofia Höglund +6

Onnelliset voittajat
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25. GANT OPEN

Kotimaisista pelaajista ennak-
koon vahvimpia olivat Aasi-
an Tourilta kesälomaa viettänyt 
Toni Karjalainen, uutta nousua 
tekevä Tuomas Tuovinen, vah-
vasti kotimaassa esiintynyt Tho-
mas Sundström sekä CT:lla paik-
kaansa vakiinnuttava Aura Gol-
fin oma poika Joonas Granberg. 
Paikalla oli myös koko kotimai-
nen amatöörikärki Kalle Samoo-
jan, Tuomas Pollarin ja reikäpe-
limestari Jonas Haglundin joh-
dolla.

Gant Openin voittoa puo-
lusti Ruotsin Jens Dantorp, mut-
ta paikalla olivat myös sekä Nor-
dic Leaguen että SAS Masters 
Tourin rankingkärki Ruotsin 
Joakim Raskin ja Mattias Elias-
sonin, Norjan Marius Thorpin ja 
Tanskan Jacob Thorbjörn Olese-
nin johdolla.

Gant Open pelattiin 
Ruissalossa jo 25. kerran. 
Gant Open on osa Ruot-
sin pääkiertuetta SAS 
Masters Touria ja samal-
la myös Nordic Leaguen 
osakilpailu. Matka klubi-
kisasta kiertueen palkin-
tosummaltaan suurim-
maksi kilpailuksi on ol-
lut pitkä. Palkintorahaa 
oli jaossa 550.000 ruot-
sin kruunua, josta voitta-
ja kuittasi 110.000 kruu-
nua. Kilpailuun starttasi 
156 pelaajaa, joista suu-
rin osa tuli Suomesta ja 
Ruotsista, mutta myös 
Nordic Leaguen kärkini-
met Norjasta ja Tanskas-
ta olivat paikalla. 

Kilpailussa oli palkintora-
hojen sekä rankingpisteiden li-
säksi jaossa myös tuntuvia lisä-
houkutuksia, sillä Gant Openin 
jälkeen neljä parasta SAS Mas-
ters Tourin rankingissa olevaa 
pelaajaa sai villin kortin Ruot-
sin Eurooppa Tourin osakilpai-
luun, joka pelattiin Barsebäckissä 
heinäkuun lopulla. Lisäksi Gant 
Openin paras ammattilainen sai 
Suomen PGA:lta villin kortin 
Suomen Challenge Tourin osa-
kilpailuun Vanajanlinnaan. 

GANT OPENIN          
AVAUSPÄIVÄ                
RUOTSALAIS-              
KOMENNOSSA

Kilpailua edeltävänä torstaina al-
kaneet rankkasateet ja navakat 
tuulet jatkuivat yön yli heittäen 
todella kovan haasteen niin jär-

jestäjille kuin pelaajillekin. Aa-
mun ensimmäiset ryhmät läh-
tivät vielä vesisateessa liikkeelle, 
mutta sade taukosi aamun aika-
na ja ensimmäinen kilpailupäivä 
saatiin viedä läpi mainioissa olo-
suhteissa. Puuskittainen tuuli to-
sin vaikeutti ajoittain pelaamis-
ta. Iltapäivällä ja varsinkin illalla 
sääolot kohentuivat entisestään, 
tuuli kuivatti väyliä ja viheriöt al-
koivat olla todella liukkaita.

Kärjessä toiseen päivään 
lähti ruotsalaista Falkenbergia 
edustava kanadalainen Matthew 
Bliss, joka pelasi 67 lyöntiä, nel-
jä alle parin. Lyönnin päässä Blis-
sistä vaani Anders Sjöstrand (-3), 
kolmatta sijaa jakoivat niin ikään 
ruotsalaiset Robert Eriksson, Per 
Barth ja Pär Nilsson sekä hie-
nosti pelannut Talin Joachim Al-
tonen, kaikki tuloksessa -2. En-

"Kaksintaistelun" tarkkaa linjausta uusintareiällä.
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Kuvat: Tertti Pietilä
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nakkoon vahvoista suomalaisis-
ta Thomas Sundström ja Joonas 
Granberg löytyivät jaetulta sijalta 
19 tuloksella yksi yli parin.

Aura Golfin pelaajia löytyi 
Granbergin lisäksi jaetulta 19. si-
jalta Ahti Koskilahti sekä Mid-
Touria Suomessa tänä vuonna 
hallinnut Juuso Välilä. Samoo-
jan veljeskaksikko Kalle ja Jus-
si olivat em. kolmikkoa lyönnin 
jäljessä, sijoitus T35. Samalta si-
jalta löytyi myös AG:n opetta-
va pro Sakari Aho sekä Markus 
Rytkölä. 

Gant Openin toinen peli-
päivä saatiin alkuiltaan asti vie-
dä läpi ihanteellisissa olosuhteis-
sa, kunnes voimakas ukkosrin-
tama keskeytti pelin. Keskey-
tyshetkellä yksitoista ryhmää oli 
vielä kentällä. Näiden osalta toi-
nen kierros pelattiin loppuun ai-
kaisin sunnuntaiaamuna. Lähes 
koko päivän vallinneiden hyvien 
olosuhteiden ansiosta tulostaso 
nousi selvästi avauspäivästä. Kil-
pailun johtoon siirtyi ensimmäi-
sen päivän jälkeen toisena ollut 
Ruotsin 29-vuotias Anders Sjö-
strand, joka pelasi kierroksellaan 

7 birdietä ja vain yhden bogeyn, 
kierrostulos 65 lyöntiä, kuusi alle 
parin. Sjöstrandin kokonaistulos 
36 reiän jälkeen oli 9 alle parin, 
eroa seuraavana olevaan Ruotsin 
Pär Nilssoniin kolme lyöntiä. 

Aura Golfin viheriöt oli-
vat erittäin nopeat ja lipunpai-
kat varsin haasteelliset. Tämä ai-
heutti monelle vaikeuksia saada 
lähestymiset pysymään viheriöil-
lä, myös puttipeli vaati erityistä 
tarkkuutta.

Aura Golfin omista pelaa-
jista jatkoon pääsivät Kalle Sa-
mooja sekä Sakari Aho.

HUIKEA 
LOPPURATKAISU

Päätöspäivään kolmen lyönnin 
johtoasemassa lähtenyt Ruotsin 
Anders Sjöstrand jakoi kärkiti-
lan 54 reiän jälkeen Ruotsin Per 
Barthin kanssa, joka teki päätös-
päivänä huikean nousun viiden 
lyönnin takaa. Uusintareikänä 
pelattiin Aura Golfin 18. reikää 
ja ratkaisu syntyi kolmannella 
yrityksellä, kun Sjöstrand upot-
ti pitkän birdieputtinsa ja kun 
Barth oli hetki sitten missanut 

viheriön ulkopuolelta lähteneen 
puttinsa, niin peli oli selvä. 

Kolmannen sijan jakoivat 
päivän parhaista tuloksista vas-
tanneet Ossi Mikkola sekä Ruot-
sin Tony Edlund, molemmat 
päätyivät tulokseen 7 alle parin. 
Nurmijärven Ossi Mikkola pe-
lasi huikean kierrostuloksen 63 
lyöntiä, 8 alle parin. Aura Golfin 
kenttäennätys 65 lyöntiä vuodel-
ta 1994 säilyi edelleen koskemat-
tomana, koska kentällä oli pallon 
puhdistussääntö käytössä. 

LOPPUTULOKSET:

1. Anders Sjöstrand SWE -10
    Per Barth SWE -10
3. Ossi Mikkola -7
    Tony Edlund  SWE -7
5. Oskar Henningsson SWE -5        
    Joakim Rask SWE -5
    Janne Kaske -5

Gantin Lars Lönnqvist (oik.) iloitsee voittajien kanssa.
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Kansainvälisiä tunnelmia ja tuokioita
Ennen...

"Oh no!"

"Yess"
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Kansainvälisiä tunnelmia ja tuokioita
Päätöntä peliä

Black & white

by Tertti

Hole
in one

...jälkeen



V I H E R I Ö  3/200914

Älä chippaa draiverilla.

Ole huoletta. Me autamme.

Lue lisää if.fi  tai soita 010 19 15 00

if yritysvakuutukset

Hyvään lyöntiin tulee valita oikea maila. Ifi ltä saat käyt-
töösi parhaat asiantuntijat sekä laajan kokemuksemme 
eri toimialojen riskeistä. Siksi osaamme valita juuri oikeat 
vakuutusratkaisut sinulle ja yrityksellesi.

Varaa aika Yrityksen Oikea Turva -kartoitukseen numer-
osta 010 19 15 00 tai osoitteesta if.fi 

kauppiaskatu 8 / aurakatu 9 • turku • www.mehilainen.fi 

Joskus hienoinkin taideteos vaatii huolenpitoa. 

Palvelemme kokonaisvaltaisesti ihmistä, 

kaikkien aikojen ihmeellisintä keksintöä. 

aikaa terveydelle

www.mehilainen.fi /ajanvaraus 
tai puh. (02) 41400
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Suomi Golf 
-Juniorivalmennuspäivä

Tapahtuma oli suunnattu alle 
16-vuotiaille junioripelaajille, 
jotka pelaavat jotain kotimais-
ta junnukiertuetta eli Tsemppi-
touria, Aluetouria tai Finnair Ju-
nior Touria. Tapahtumaan osal-
listui n. 30 henkilöä ja vaikka 
määrä tuntui aluksi lievältä pet-
tymykseltä, pienryhmäharjoittei-
den osalta määrä ei olisi voinut 
olla yhtään suurempi. Aura Golf 
toimi tässäkin asiassa suunnan-
näyttäjänä ja toivottavasti Golf-
liitto jalkautuu jatkossakin seu-
roihin, joissa valmennuksen pe-
rustyö kuitenkin viime kädessä 
tehdään.

Päävalmentaja Johans-
son aloitti tehtävässään vuoden 
2009 alussa ja haasteita hänellä 
riittää johdattaessaan suomalai-

Aura Golfissa järjestet-
tiin kesäkuun viimeise-
nä perjantaina ensimmäi-
nen Suomi Golf - Juniori-
valmennuspäivä teemalla 
"Harjoittelemalla voitta-
jaksi - How to practice to 
be a winner". Tapahtu-
man luennoitsijana vie-
raili Suomen Golfliiton 
uusi päävalmentaja ruot-
salainen Staffan Johans-
son, joka kertoi kuuli-
joille mietteitään harjoit-
telusta ja menestymisestä 
kilpagolfissa. Käytännön 
harjoitteista vastasivat 
Suomen Golfliiton alue-
kouluttajat.

sen amatöörigolfin uuteen nou-
suun. Kasvatus-, yhteiskunta- ja 
liikuntatieteitä opiskellut Johans-
son oli vuodesta 1988 vuoteen 
1999 mukana Ruotsin Golflii-
ton ammattilaisryhmän valmen-
nuksessa. Tuona jaksona Ruotsi 
onnistui (1991) mm. voittamaan 
Dunhill Cupin, nykyisen World 
Cupin edeltäjän. Vuodesta 2000 
lähtien Johansson on toiminut 
Islannin amatöörimaajoukkueen 
päävalmentajana. Hän oli myös 
kaudella 2005 ammattilaisuransa 
päättäneen ja Ryder Cupissakin 
esiintyneen Pierre Fulken hen-
kilökohtainen valmentaja vuo-
desta 1999 lähtien. Henkilökoh-
tainen valmennussuhde jatkuu 
monen pelaajan kanssa. Ruot-
sin pääkiertueella voittoon on 

yltänyt kymmenen Johanssonin 
valmentamaa pelaajaa. Ruotsin 
Golf Digestin vuonna 2004 jär-
jestämässä äänestyksessä Johans-
son valittiin maansa toiseksi par-
haaksi valmentajaksi.

Staffan Johansson

Hauskaa kimppaharjoittelua

K
uv

at
: T

er
tti

 P
ie

til
ä
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Junior Aluetour 5

Länsi-Suomen Aluetourin viides osakilpailu pe-
lattiin Ruissalossa tiistaina 21.7.2009 loistavis-
sa olosuhteissa ja Aura Golfin pelaajat esiintyi-

vät kotikentällään vahvasti. Kilpailun voitti Aura Golfin 
Tomi Tamminen tuloksella yksi alle parin. Eroa toisek-
si tulleeseen Väinö Viitaharjuun kertyi kolme lyöntiä. 
Aura Golfin hienoa kokonaispanosta täydensivät Ismo 
Nermes (5. sija) sekä Kalle Leinonen ja Kalle Joukanen 
(jaettu 7. sija).  Kaikkiaan kotikisassa oli mukana 12 
Aura Golfin pelaajaa.

Tammisen voitto ei ollut ensimmäinen Aura Gol-
fiin tullut ykköstila tämän vuoden Aluetourilla, vaan ke-
säkuun alussa Mikael Helminen toi voiton Ruissaloon 
Golf Pirkkalassa pelatusta osakilpailusta.

Viheriö-lehti onnittelee voitoista sekä 
toivottaa tsemppiä myös ensi kauden koitoksiin! 

Kuva: Kurt PalmTomi Tamminen
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Miehemme
              maailmalla...
Kalle Samooja voitti kesäkuun alussa 
Ranskan avoimet mestaruuskilpailut, 
jotka pelattiin Pariisin Chantillyssa. 
Ennen Ranskan täysosumaansa Kalle 
oli alkuvuodesta pelannut hyviä ki-
soja ulkomailla. Nations Cupissa hän 
oli viides, Espanjan avoimissa sijoilla 
9-16 ja Portugalissa kahdeksas.

Ranskan voiton jälkeen Kalle 
suuntasi British Amateuriin, jossa 
menestyminen vaatii todella täydel-
listä onnistumista. Lyöntipelikarsin-
nan (36 reikää) ensimmäinen kierros 
ei lupaillut hyvää reikäpeleihin sel-
viytymistä silmälläpitäen, mutta Kal-
le tehtaili jälleen jonkinlaista suoma-
laista golfhistoriaa pelaten ensimmäi-
senä suomalaisena Amateur Champi-
onshipin päivän parhaan kierroksen. 
Toisen päivän 68 lyöntiä nosti Kallen 
karsinnan sijalle 32 ja tie matchplay 
vaiheeseen oli avoinna.

Ensimmäisellä reikäpelikier-
roksella Kalle lähetti yhdysvaltalai-
sen vastustajansa Russel Henleyn ko-
timatkalle niukalla 1/0 voitolla. Toi-
sella kierroksella vastaan asettui sak-
salainen Stefan Wiedergruen, joka 
osoittautui tällä kertaa vahvemmak-
si lukemin 3/1. Kallen lopullinen si-
joitus oli 17.

Kotimaisilta kentiltä tuomisi-
na oli tänä vuonna pronssia Oulussa 
järjestetyistä lyöntipelin SM-kisois-
ta ja kauden kruunasi toinen peräk-
käinen Erkko Trophyn voitto. Kol-
mannelle ja ratkaisevalle kierrokselle 
Kalle lähti neljän lyönnin takaa-ajo-
asemassa Tapio Pulkkaseen nähden 
ja varsinkin viimeinen peli oli hui-
keaa katsottavaa. Kallen voittotulos 
oli -9 (69-68-67).

Myös Joonas Granberg on 
väläytellyt osaamistaan Challenge 
Tourin osakilpailuissa. Viimeinen 
näyttö esitettiin SK Golf Challen-
gessa, missä Joonas väijyi koko ajan 
kärjen tuntumassa. Lopullinen sijoi-
tus oli hienosti jaettu 16., taakse jäi-
vät mm. Mikko Ilonen, Jarmo San-
delin ja monta muuta nimimiestä. 
Tuloksellisesti vielä paremmin meni 
kesäkuussa Ruotsin CT-kisassa, siel-
lä sijoitus oli jaettu 14.

Kesäkuun alussa Joonas vierai-
li myös kotimaisella Finnish Touril-
la, sijoittuen Ruuhikoskella pelatussa 
kilpailussa hienosti toiseksi.

Kalle

Joonas

Viheriö-lehti onnittelee hienoista saavutuksista ja toivottaa menestystä myös tulevaisuudessa! 
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Ruissalo

Challenge 40 v. - rentoa yhdessäoloa iloisessa seurassa!

Pilvet kiersivät sinä päivänä Aura Golfin, ei kovin kaukaa,
mutta riittävästi. Saimme hienon yhteisen tapahtumapäivän.

Ilmo Sivuranta (oik.) oli mukana 
myös ensimmäisessä Ruissalon 
kentällä pelatussa, nyt juhlittavassa 
kilpailussa 40 vuotta sitten. 
"Kaks' osas pelata ja muut koukkis" 
muistelee Ilmo. Kumpaan ryhmään 
hän kuului, sitä ei historian lehdet 
kerro.

Erityismaininnan - näin vielä jälkikäteen - ansaitsee tässä kuvan 
keskellä istuva nuorimies, Heikki Leinonen. 80-luvulla syntyneenä 
hän tietänee 60-luvusta vain vanhempien kertoman, mutta oli silti 
pukeutunut tyylikkäästi vanhaan peliasuun - ainoana koko kierroksella. 

Teemana oli SIXTIES ja 
siihen liittyi asukisa. 
Saimmekin iloksemme 
ihailla oikeita tyylitaitajia, 
joista tiukka raati valitsi 
voittajaksi sinikukka-
paitaisen Olavi Neli-
markan. Kainaloonsa 
hän kietoi kunnia-
maininnan saaneet 
Eija Nummenpään ja 
Erja-Maija Marin´in.
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Mitähän juhlimme 
seuraavaksi?
Katso s. 25 >>>

Challenge 40 v. - rentoa yhdessäoloa iloisessa seurassa!

Varsinaisen kisan palkintopöytä 
oli runsas ja parhaiden hymy leveä. 
Vasemmalla kuvassa keskellä 
voittaja, Jani Kirjonen.

On mukavaa viettää iltaa, kun on hyvää ruokaa, juomaa, seuraa, 
musiikkia, hula-hulavanteita... ja tietysti tanssia. Illan emäntäkin, 
Raija Kulo, ehti lattialle Hyvärisen Aarretin viemänä ja tyylikkääseen 
krimpleenepukuun pukeutuneena.

Kuvat: Tertti Pietilä

Juhlaillan arvonnassa oli voittoina kaksi ensivuoden kausimaksua. 
Voitto meni - miten sattuikaan - kisan voittajalle, Janille. Toinen 
meni Vera Hyväriselle - varsinaiselle "Lady Aura Golfille". (Kuva vas.)
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Euroopan parhaat 
griinit kutsuvat!

www.blue1.fi

Kokoa paras setti! 

Barcelona      alk.    119 €
Kööpenhamina   alk.     79 €
Milano    alk.     89 €
Rooma    alk.     89 €
Hinnat Helsingistä sisältävät verot ja netti- 
maksun/suunta.

 

Lennä Euroopan  
Golf-paratiiseihin!
“Turha jäädä kotiin odottelemaan golf-kelejä, kun voi lentää 
Euroopan viheriöille tuosta vain. Mahtavaa!”
 
www.blue1.fi
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Ystävät Tampereelta

Päivölät 
145 v.

Ystävät Tampereelta tulivat tänä kesänä vuo-
rostaan pelaamaan meille Ruissaloon. Tavat-
tiin vanhoja tuttuja ja kisattiin ystävyysotte-
lua tosissaan. Voiton mukana kulkee oikea 
kunnon maitohinkki - litran tai kaksi. Voit-
to on aina selvä, mutta hinkki joskus kateis-
sa. Nyt se jäi Turkuun voittona, mutta mat-
kasi silti Tampereelle kolmen vuoden puut-

Oikealla kuvassa klubien kapteenit 
Markku Antikainen ja Aarno Eskola

teellisten kaiverrusten korjaamiseksi. Ensi ke-
sänä lähdemme perässä hakemaan sen kotiin  
- bussilla! Eikö vain?

Tertti

Isossa joukossa on usein merkkipäiviä, suu-
ria ja pyöreitä, ja joskus niitä juhlitaan myös 
golfin merkeissä.

Näin tekivät Hilkka ja Pentti Päivö-
lä, joka halusivat yhteisen 145-vuotisjuhlan 
kunniaksi sponsoroida senioreiden elokuisen 
kuukausikisan. Siinä notkui niin herkullinen 
lounas- kuin palkintopöytäkin.

 Kisassa parhaan miesten tuloksen teki 
Mauri Kaurala. Naisista AG:n uusi jäsen, 
Pirkko Vauhkonen, otti suuren potin, sil-
lä voiton lisäksi hän ylsi lähimmäs lippua 
-kilpailussa 0 senttiin, ja sehän on HOLA-
RI, se.

Kiitokset Päivölöille välittää
Tertti

Oikealla alhaalla kuvassa, herkässä Hilkan ja 
Pentin onnittelu-laulutunnelmassa on 
vasemmalla seniorien puheenjohtaja Asko 
Rantanen, jonka juhlakakkukahveja olemme 
myös saaneet nauttia tänä kesänä. 
Onnea hänelle ja kaikille kauden sankareille!
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Perinteiseen ja aina hyväntuuliseen MAMSELLI-kisaan tuli tälläkin kertaa osallistujia pidemmänkin matkan takaa. Vitjat pysyivät silti kotona, 
kun ne ripustettiin oman klubipelaajamme, Salme Amberlan kaulaan.

Mamselli

Kuvat: Tertti Pietilä

Nordea Ladyt

Kuvassa oikealla Nordean Anu Närvä onnittelee parhaiten menestynei-
tä tyttöjä, joista hänen vierellään oleva Eija Nummenpää (AG) voitti 
kisan. Hänestä vasemmalla hymyilevät pisimpään driveen yltänyt Eva-
Maria Jaakkola (HGCC) ja kolmanneksi tullut Mari Jussila (AGN). 
Kuvasta puuttuvat toiseksi sijoittunut Minna Elomaa (HGCC) ja 
lähimmäs lippua lyönyt Liisa Laine (UGK).

Monen päivän sade oli vihdoinkin laannut ja Nordea Ladyt -kisa saa-
tiin pelata aurinkoisella säällä. Tosin kenttä oli vielä paikoin "upotta-
van" märkä, mutta se ei juurikaan reippaita pelaajia haitannut.



V I H E R I Ö  3/200924

Kentällä on monenmoista 
liikkujaa heti aamutuimaan

Kuvat: aamuvirkku Seppo Sarimo
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Tuttu perhe lammen rannalta poseeraa Tertti Pietilälle ja sosiaalirakennuksen "vakiasukkaiden" ruokatuokion sai kuvata Kurt Palm.

Kauden päätös
lauantaina 31.10. klo 18.30
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SIRO

Uusi Littoistentie 2-4

20660 Littoinen

puh 020 773 9490

fax 020 773 9499

Vanha talvitie 13 A

00580 Helsinki

puh 020 773 9490

fax 020 773 9499

mobel@mobel.fi

www.mobel.fi

Mobel

Mobel-kalusteiden valmistaja:

Huonekalutehdas Korhonen Oy, Littoinen

Vähennä energiankulutusta.
Parannat tuottavuutta. Hidastat ilmaston lämpenemistä.

Sankaruus tuntuu houkuttelevalta.

Copyright © 2009, TAC, a company of Schneider Electric.

Ympäristömyönteisyys ei välttämättä tuo lisäkustannuksia. 
Kehittämämme kiinteistöjohtamisen konsepti auttaa leikkaamaan 
energia- ja käyttökustannuksia. Yrityksesi tulos paranee ja imago 
terävöityy. Lue lisää jo tänään, tac.fi.

Viheriö-lehti
92x135 mm



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Aura Golfin
ns. talvimestaruus

Manner-Euroopan 13. parhaaksi 
kentäksi arvioitu ja vuoden 2007 
golfresortiksi Euroopassa valit-
tu Praia d`El Rey on koko maa-
ilmankin listalla sadan parhaan 
joukossa. Se sijaitsee vajaan tun-
nin ajomatkan päässä Lissabo-
nista pohjoiseen, lähellä Obi-
doksen keskiaikaista kaupun-
kia ja Penichen satamakaupun-
kia. Vuonna 1997 avatun kentän 

Aura Golfin leikkimielinen ”talvimestaruuskisa” on 
pelattu yli 20 vuotta Reima Granbergin järjestämillä 
matkoilla. Pelimatkat ovat suuntautuneet etelän au-
rinkokentille. Matkoille on osallistunut eri vuosina 
yhteensä yli 50 jäsentä. Tänä vuonna matkan kohde 
oli huhtikuussa Portugal ja kenttä oli Praia d´El Rey 
Beach & Golf Resort. 

suunnittelija on luonut visuaa-
lisesti mahtavan ja jännittävän 
kentän vaihtelevaan, pinjamet-
sän ja merenrannan hiekkadyy-
nien värittämään luonnonmai-
semaan. Erinomaisessa kunnossa 
olevalla kentällä on mielenkiin-
toiset, vaihtelevat ja kumpuile-
vat väylät, jotka selvästi erottu-
vat toisistaan. Etuyhdeksikkö on 
pääosin puistomainen ja suojai-

sa, takaysillä upeita Atlantin me-
renrantamaisemia ja links-kentän 
tunnelma. 

Tänä vuonna meitä osallis-
tujia oli 17 pelaajaa. Kaikkiaan 
pelasimme 11 kierrosta hienol-
la Praia d`El Reyn kentällä. Joka 
päivä kilpailtiin voitosta pistebo-
geyna. Viimeisenä viikonloppuna 
pelattiin mestaruudesta ja kier-
topalkinto, jossa on jo yli kym-
menen voittajan nimet, ojennet-
tiin oikeutetusti Veikko "Veko" 
Joenperälle. Toiseksi tuli Reima 
"Baue" Granberg, kolmannek-
si Anssi Andelmin ja neljänneksi 
Pirkko Lasanen.

"Baue" keskittyy

Raskasta on bägi kantaa

Teksti ja kuvat
Jukka Kuntsi




