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Märän viime kesän ja menneen
myös märän talven jälkeen ovat
golfaajien odotukset jo alkavas-
sa kaudessa. Toivottavasti kukin
on voinut talven aikana toteut-
taa niitä asioita, joita oli suunni-
tellut. Talvilajien harjoittelu jäi
taas kerran meille lounais-
suomalaisille vähäiseksi. Ehkä
kuitenkin talven ajaksi suunni-
tellut golfharjoitukset on saatu
suoritettua. Hyvän talviharjoit-
telun jälkeen kun on paljon hel-
pompaa aloittaa uusi kausi.
Ruissalon kenttä pienine, mutta
mielenkiintoisine muutoksi-
neen täyttyy pian innokkaim-
mista jäsenistä. Range on ollut
käytössä lähes koko talven, mut-
ta auringon alkaessa pääsiäisenä
todella lämmittää olivat rangen
lyöntipaikat ajoittain kaikki va-
rattuja. 

Ennen kauden alkua pysty-
tetään vielä 1-väylälle uusi port-
ti. Sen lisäksi rakennetaan 9-väy-
län kioskille sadesuojaksi kevyt-
rakenteinen katos. Rakennus-
projektit lienevät sen jälkeen
valmiita vähäksi aikaa. Kentän
kehittäminen tulee jatkumaan
suunnitelmien mukaisesti. Väy-
lien yli kulkevat sähkölinjat tul-
laan seuraavaksi kaivamaan
maakaapeleiksi. Tämä projekti
on ollut pitkään toivelistalla. En-
nen amatöörien EM-kilpailujen
myöntämistä olivat European
Golf Associationin henkilöt ar-
vostelleet kenttämme sähköjoh-
tojen haittaavan pelaamista. Sii-
tä asti on asian korjaaminen
otettu vähän väliä esille. Nyt

Odotukset 
korkealla
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näyttää siltä, että ongelma saa-
daan viimein poistettua. Naisten
5-väylän lyöntipaikka on siirret-
ty vähän lähemmäksi greeniä.
Näiden lisäksi madalletaan vielä
15. lammen etureunaa niin, että
greeni ja bunkkeri tulevat pa-
remmin näkyviin lyöntipaikoil-
ta. Näiden projektien jälkeen
Ruissalon kenttämme on entis-
täkin parempi.

Kenttämestari Matin toi-
veiden mukaan kenttähenkilö-
kunnan vaihtuvuus on ollut vä-
häinen. Kokemuksesta on suuri
hyöty niin kentän kuin jäse-
nienkin kannalta. Samoin on
caddimaster-osastollakin. Tä-
män kauden caddiemastereilla
on kaikilla hyvä golfin tuntemus
sekä aikaisempaa kokemusta
työstään vaikka muille jakaa.

Aura Golf on menestynyt
hienosti suomalaisen golfin ke-
hittäjänä. Miesjuniorimme ovat
sijoittuneet palkintosijoille jo
vuosien ajan SM-kilpailuissa.
Kenttämme palvelut, klubira-
kennus ja sosiaaliset tilat hakevat
edelleen vertaistaan. Kilpailujen
järjestäjinä saamme jatkuvasti
kiitosta hyvin ammattitaitoises-
ti ja rutinoidusti hoidetuista kil-
pailuista. Kenttämme kuntoa on
kiitelty myös vuosittain. Vieraat
ovat kiitelleet myös ravintolam-
me ruokaa erityisen maittavaksi.
Aura Golfin klubihenkeä olen
kuullut kadehdittavan. Tästä
kaikesta meidän on syytä olla yl-
peitä. Mitkään näistä eivät kui-
tenkaan ole tulleet meille ilman
työtä. Tänä vuonna pyrimme

nostamaan edelleenkin Aura
Golfin golfkulttuurin tasoa. Sitä
ovat mm. käyttäytyminen, pu-
keutuminen, muiden huomi-
oon ottaminen sekä kentällä et-
tä klubilla. Oleellisena osana
klubihengen kehittämiseksi ha-
luaisimme jäsenien myös käyttä-
vän enemmän ravintolamme
palveluja. Sen lisäksi, että ruoka
siellä on maittavaa, voimme ta-
vata ja keskustella muiden golfin
harrastajien kanssa. Mikään ei
voita kunnon jälkipeliä klubilla.
Tämän lisäksi jokaisen on tie-
tysti hyvä käydä tutustumassa
myös muihin kenttiin ja katsoa
ympärilleen miten muualla on
asiat hoidettu. Samalla kun te-
kee vertailuja huomaa, että ar-
vostelijana on aina helppoa olla. 

Kierrosajat ja niiden veny-
minen ovat puhuttaneet meitä
joka vuosi. Tavoitteena on ripeä
pelaaminen ilman turhia odo-
tuksia. 1-väylän muutokset toi-
vottavasti nopeuttavat hieman
kierrosaikaa ja tavoite 4 tunnin
kokonaisajasta tulee mahdolli-
seksi. Monilla ulkomaalaisilla
kentillä valvotaan kierrosaikoja
tuloskorttiin merkityillä kel-
lonajoilla. Kullakin reiällä on
merkittynä tavoiteaika lähdöstä
minuutilleen. Näin kiinnitetään
pelaajan huomio omaan ajan-
käyttöön. 

Kauden avausta jo 
malttamattomana odotellen! 

Sakari Laitervo
0400-225 005
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Minulla oli kunnia Aura Golfin edustajana vastaanottaa Turun kaupungin liikuntalautakunnan myöntämä yllä oleva kunniakirja 
tunnustuksena Aura Golfin pitkäjänteisestä ja laadukkaasta nuorisotyöstä, joka on tuonut menestystä kilpakentillä. 

Aura Golf on toisena golfklubina koko Suomessa täyttänyt Suomen Liikunta ja Urheilun sekä Suomen Golfliiton asettamat sinettiseuran 
kriteerit. Juhlallinen tilaisuus, jossa oli läsnä toistasataa muiden ansioituneiden urheiluseurojen edustajaa, järjestettiin 

perjantaina 18. helmikuuta Turun kaupungintalolla.

Voimme kaikki olla ylpeitä tästä tunnustuksesta!
Peter Nyman

kapteeni
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Tammikuussa näytti lupaavalta;
pakkasesta ei tietoakaan, joten
hieman valoa lisää ja kohta  pää-
semme pelaamaan! Helmi- ja
maaliskuu tyrmäsivät koko aja-
tuksen kovilla pakkasillaan, mut-
ta nyt, huhtikuun alussa näyttää
taas lupaavalta.

Kuulemani mukaan kenttä
on talvehtinut hyvin, josta kent-
tämestarimme varmasti iloitsee
kuten tietysti me muutkin.

Jonkin verran on kentäl-
lämme tehty muutoksia. Näistä
on erikseen mainittu jo viime
vuoden toimintakertomuksessa.
Tärkeimpiä ovat 1. väylän tii-
paikan sivuttais-siirto ja griini
muutos/korjaus sekä viidennen
väylän uusi naisten tii-paikka.
Lisäksi vanhalle puolelle on istu-
tettu puita erottamaan selkeäm-
min väylät toisistaan.

1. griinin korjaus näyttää
mielestäni onnistuneelta. Kor-
jaattiinhan vuosi aiemmin 11.

griini, josta esiintyi pientä epä-
röintiä ennen kuin se todettiin
onnistuneeksi ratkaisuksi. Sa-
moin uskon käyvän 1. griinin
osalta.

1. tiin siirto on perusteltua
ja järkevää mm. turvallisuussyis-
tä. Suurimmalla osalla golfareis-
ta, allekirjoittanut mukaanlu-
kien, pallo ei aina lähde halut-
tuun suuntaan. Tällä siirrolla
saadaan lyönnit paremmin oh-
jattua oikealle, pois pihatieltä ja
yläpysäköintipaikalta.

Naisten tiiauspaikan siirto
uuteen paikkaan 5. väylällä on
myös perusteltua turvallisuussyis-
tä. Ei sen vuoksi, että naiset löisi-
vät vinoon, vaan siksi, että näin
saadaan miesten tiiauspaikkaa
siirrettyä eteenpäin. Tutkittua tie-
toa ei ole, mutta korvakuulolta
väitän, että eniten Fore-huutoja
on tullut juuri 5. tiiauspaikalta ja
erityisesti silloin, kun miehet ovat
olleet lyöntivuorossa.

Mielestäni kenttätoimi-
kunta on onnistunut hyvin ken-
tän kehitys- ja muutostöissä, kos-
ka näin  kentästä on saatu myös
turvallisempi. Golfetiketin tär-
kein sääntöhän on turvallisuu-
desta huolehtiminen. Palloa ei
missään tapauksessa saa lyödä,
jos on vaarana, että se osuu mui-
hin kentällä oleviin.

Säännöt uusittiin viime
vuonna, joten seuraavan kerran
saamme uuden sääntökirjan
vuonna 2008. Meillä kaikilla on
varmasti parantamisen varaa
sääntöjen osaamisessa, joten vie-
lä on aikaa ”päivittää” tiedot en-
nen kauden alkua. Golflehdessä
ja Golfliiton internet-sivuilla on
Erkki K.M. Leppävuoren sään-
tötulkintoja, suosittelen.

Peter Nyman
kapteeni

040-744 0394

Kapteenin kynästä

Nyt voivat kaikki ilmoittautua kilpailuihin
netin kautta. Aura Golfin kotisivuilla on
kohdassa Kilpailut pudotusvalikosta ”laa-
tikko” Uusi onTour kilpailukalenteri. Täs-
tä klikkaamalla pääset eteenpäin ohjeita seu-
raten (kysyttäessä syntymäaikaa, laita se

muotoon pp.kk.vvvv).
Mikäli sinulla ei ole nettiä käytössäsi,

voit tehdä sen klubilla olevalla tietokoneel-
la. Voit myös tulla tekemään ilmoittautu-
misen toimistoon tai caddiemasterille.  

Kilpailuihin ilmoittautuminen nyt netin kautta
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BioFund on yksityinen, vakaasti kasvava pääomasijoitusyhtiö,
joka on kehittynyt erääksi Pohjoismaiden johtavaksi yhtiöksi alallaan.

BioFund sijoittaa sekä kotimaisiin että kansainvälisiin erityisesti
biotekniikkaa liiketoiminnassaan hyödyntäviin yrityksiin terveyden,

ravitsemuksen ja ympäristönsuojelun aloilla.

BioFund tarjoaa pääomien lisäksi myös alan liiketoimintaosaamista.
BioFundin portfoliossa on yli 30 yritystä.

BioFund Management Oy

Mikonkatu 4, 3. krs Kauppiaskatu 13 F 145
PL 164, 00101 Helsinki 20100 Turku
Puh. (09) 251 4460 (02) 275 6950
Faksi (09) 251 44 620 (02) 275 6960
Email biofund@biofund.fi kalevi.kurkijarvi@biofund.fi
www.biofund.fi

33x24                 Kesällä                 öljy -05

Ateljee
PENTTI KOIVIKKO
maalauksia • piirustuksia • grafiikkaa

10.6.-7.8.2005

Avoinna
klo 12-17

Puh. 02-435 1586

Tuulensuunkatu 5 B 21100 Naantali
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Aura Golfin vuosiko-
kouksessa jäsenet äänes-
tivät Kari Sjöholmin uu-
deksi hallituksen jäse-
neksi. Karin vastuualue
hallituksessa on markki-
nointi ja tiedotus. Vihe-
riö pyysi Karia esittele-
mään itsensä jäsenistölle.

Olen syntynyt syyskuun puolivä-
lissä, armon vuonna 1965 Tu-
russa. Varhaislapsuuteni asuin
Kaarinan Kuusistossa Turun ku-
peessa, kunnes ollessani 8 vuoden
ikäinen muutimme Turkuun,
Uittamolle.

Elämääni on oikeastaan ai-
na kuulunut liikunta ja urheilu
jossain muodossa, nuorena har-
rastin innokkaasti jalkapalloa,
jääkiekkoa ja judoa. Mopoiässä
alkoivat kiinnostuksen kohteet
olla muualla kuin siihenastisissa
harrastuksissa. Ensin tulivat ty-
töt ja sitten kaikki mikä liikkuu
moottorilla.

Varhaisella aikuisiällä löy-
sin taas itseni harrastusten paris-
ta; sulkapallo, squash ja taek-
wondo kuuluivat vahvasti elä-
määni.

90-luvun puolivälissä tuli

Kari Sjöholm 
– uusi hallituksen jäsen

perheen perustamisen vuoro; so-
piva kandidaatti oli löytynyt ja
yhteiselo tuntui luistavan, niin-
pä tuleva vaimoni ja minut vi-
hittiin Hangon kirkossa vuonna
1994. Nykyisellään Sjöholmin
perheen muodostaa vaimo
Micaela, tyttäret Jessica (9) ja
Linda (7) sekä länsiylämaanter-
rieri Viking.

Vuosi 1997 taisi olla elä-
mässäni tähänastisista vaiherik-
kain; nuorempi tyttäremme
Linda syntyi, tuli rakennettua
talo ja perustettua atk-alan yri-
tys yhdessä Hesburgerin Heikki
Salmelan kanssa. Työasioista
mainittakoon sen verran että KS
Personal Computer elää ja voi
hyvin, peecee:läisiä on 17 hen-
keä, toimimme Turussa ja Tam-
pereella. Toimintaamme kuu-
luu atk-laitteiden ja ohjelmisto-
jen myynti, huolto ja ylläpito.
Tuoterepusta löytyy niin puhe-
linvaihteita kuin videovalvonta-
järjestelmiäkin.

Golf on astunut kuvaan
vuonna 2000. Ajatuksena oli
löytää työlle vastapainoa ja har-
rastus, jota voidaan perheenä yh-
dessäkin harrastaa. Green Car-
din olen suorittanut 16.7.2000
Paraisilla. 

Taas vei harrastus muka-
naan, niinpä kauden 2003 päät-
tyessä tasoitukseni oli 9,6. Viime
kausi olikin sitten aikamoista
vuoristorataa, päädyin kuiten-
kin samaan händäriin, jolla kau-
si alkoi. Aura Golfin jäsenenä
olen ollut vuodesta 2003. 

Olen siis 39-vuotias ja am-
matiltani toimitusjohtaja. Asun
omakotitaloa perheeni kanssa
Turussa, Hirvensalon saaressa. 

Vuosi 2005 on viimeinen
vuoteni Turun Nuorkauppaka-
marin jäsenenä, lisäksi olen mu-
kana Åttopojat ry:ssä sekä Lions-
toiminnassa.

Ylivoimainen ykkösharras-
tukseni on golf, sen lisäksi tulee
jonkin verran rullaluisteltua.
Muutaman kerran kesässä tulee
myös ajettua mikroautollani
Paimiossa. Talvikausi on pyhi-
tetty työnteolle, tosin viime
vuonna tuli hankittua moottori-
kelkka, silläkin tulee pöristeltyä
edellyttäen, että sattuu olemaan
lunta. 

Sotilasarvoltani olen meri-
voimien aliluutnantti, tosin
maavoimien RUK:n käyneenä.

Aura Golfin 
markkinointitoimikunta. 
Tämän toimikunnan kokoonpa-
no tulee vielä joiltain osin muut-
tumaan, tulemme olemaan näky-
vämpiä sekä toimissamme että jä-
senistön kuuntelijoina. 

Minulla henkilökohtaisesti
on eniten annettavaa tietotek-
niikan monipuolisen ja tehok-
kaan hyväksikäytön osalla; uu-
det teknologiat antavat vaikka
mitä mahdollisuuksia kehittää
toimintaamme.

Aura Golf -klubituotteiden
valikoima ja saatavuus tulee
myös saattaa arvoiselleen tasolle.
Tavoitteena on, ettei varsinkaan
vieraspelaaja edes halua kierrok-
sen jälkeen poistua kentältämme
ilman Aura Golfin pro shopista
hankittua klubituotetta. 

Kari Sjöholm
040 536 6941

kari.sjoholm@peecee.com
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Sen lisäksi, että väylien nume-
rointia on muutettu, on niitä
kaikkia muokattu valtavasti ku-
luneiden 35 vuoden aikana. Vi-
heriö aloittaa juttusarjan väylien
kehittymisestä nykyisiin muo-
toihinsa. Samalla käynnistetään
ideakilpailu väylien nimeämises-
tä. Numeroinnit voivat vielä
myöhemminkin muuttua, mut-
ta nimet olisivat pysyviä. Nimen
olisi hyvä kuvata väylän ”luon-
netta” ja siinä saisi mielellään ol-
la historiallista merkitystä. 

Ruissalon väylien
Ruissalon kenttä on ke-
hittynyt ja muuttunut
melkoisesti vuosien aika-
na. Nykyisistä väylistä ai-
noastaan 1- ja 18-väylä
ovat säilyneet lyöntijär-
jestyksessä alkuperäisillä
paikoillaan. Muuta yh-
teistä vanhoihin väyliin
saakin hakea. 

YKKÖSVÄYLÄN
MUUTOKSET

Tänä vuonna aloitamme pelaa-
misen uusitulla 1-väylällä. Sen
lyöntipaikkaa on nostettu ja siir-
retty hieman vasemmalle. Gree-
niä on myös nostettu ja piden-
netty poistamalla entinen taka-
bunkkeri. Greenin edessä olevaa
rinnettä on loivennettu. Uusi
greeni ei vietä enää niin paljon
vasemmalle kuin aiemmin.
Greenin nostamisen takia vasen-

Alkuperäinen Ruissalon golfrata

1-väylä pelattiin par-4:nä viimeistä
vuotta 1988. Seuraavana vuonna
1-väylä oli muutettu par-3:ksi.
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en kehittyminen
ta greenibunkkeria on suuren-
nettu. Bunkkerin pohja on ai-
kaisemmalla tasolla, joten se on
syvä ja muistuttaa hieman aikai-
semmin greenin edessä ollutta
bunkkeria.

Kuinka moni muistaa min-
kälainen 1-väylä oli silloin kun
Ruissalon kenttä avattiin 1969?
Se oli silloin 270 m pitkä par-4
väylä. Lyöntipaikka oli klubin
päädyssä, nykyisen terassin koh-
dalla. Avauslyönti aiheutti vali-
tettavan usein vaaratilanteita.
Milloin lyönnit suuntautuivat
vasemmalle ilmoitustaululle,
pysäköintipaikalle ja tielle tai oi-
kealle 5-greenille taikka 6-väy-
län lyöntipaikalle. Vasemmalla
olevat tammet aiheuttivat lisää
ongelmia. Lähestymislyöntejä
greenille vaikeuttivat kaksi bunk-
keria, toinen edessä ja toinen oi-
kealla. Myöhemmin väylälle teh-
tiin vielä kaksi väyläbunkkeria. 

Kuutosväylän lyöntipaikka
oli silloin harjoittelubunkkerin
viheriöllä. Ensimmäinen har-
joittelualue oli Kallanpään alu-
eella kakkosväylän kohdalla tien
toisella puolella. Muutaman
vuoden kuluttua harjoittelualue
siirrettiin ensin nykyisen rangen
vasemmalle reunalle. Harjoitte-
lutarpeen edelleen kasvaessa laa-
jennettiin range nykyiselle pai-
kalleen ja 6-väylän lyöntipaikka
siirrettiin klubin terassin lähei-
syyteen. Rangelle kulku oli suo-
raan 1-väylän poikki. Siinä oli
silloin vielä poikittainen avo-oja,
johon epäonnistuneet avaus-
lyönnit usein upposivat. 

Väylän muuttamiseen
vuonna 1989 par-3:ksi vaikutti-
vat monet eri asiat. Turvallisuu-
den parantamisen lisäksi vaikut-
ti se, että ykkösen ja kuutosen
lyöntipaikat olivat hyvin lähek-
käin ja häiritsivät toisiaan. Klu-

billa olevien ihmisten liikkumi-
nen ja äänet häiritsivät pelaajia.
Lopullisen aloitteen väylän
muuttamisesta par-3:ksi teki
European Golf Associationin
ruotsalainen pääsihteeri John C.
Storjohann. Päätös on ottanut
varmasti koville, koska samalla
Ruissalon kenttä muuttui par
72:sta 71 pariin. Aura Golf oli
saanut amatöörien EM-kisojen
järjestelyoikeuden ja kenttä ei
saisi olla liian helppo. Ykkösen
greenin ympärille päätettiin ra-
kentaa vielä bunkkeri greenin
taakse. Varsinkin syvä etubunk-
keri tuotti sitten jäsenillemme
runsaasti ongelmia. Bunkkerista
ei välttämättä päässyt pois en-
simmäisellä yrityksellä ja pahim-
massa tapauksessa pallo joutui
toiseen bunkkeriin. Lyöntien
määrä kasvoi ja samalla peli hi-
dastui. Siitä johtuen päätettiin
taas muuttaa greenin ympäris-
töä. Etu- ja oikealla olevat bunk-

kerit päätettiin poistaa. Etu-
bunkkeri tasoitettiin väyläksi ja
sivubunkkeri raffiksi. Pelko sii-
tä, että muutokset olisivat hel-
pottaneet 1-väylän pelaamista,
ei ole käynyt toteen. Näin on pe-
lattu vuoden 2004 loppuun as-
ti. Greenin näkymättömyys on
aina kiusannut pelaajia ja se on
koettu ongelmaksi. Nyt tehtyjen
muutoksien tavoitteena on saa-
da greeni paremmin näkyviin.
Lyöntipaikan siirto suuntaa
lyönnit turvallisemmin ja voi ol-
la, että outiin ei lyödä enää yhtä
usein kuin aiemmin. Saavat ylä-
parkkipaikan autotkin olla tur-
vassa. Pelko siitä, että väylä on
tehty liian helpoksi, nähdään ke-
sän tuloksista. Epäilen, ettei väy-
lien hcp-järjestystä tarvitse vielä
tämän muutoksen takia korjata.

Sakari Laitervo

1. väylä 14.4.2005 Kuva: Tertti Pietilä
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SYKSYN KORJAUSTÖISTÄ

• Uudistettu 1. greeni avataan samaan aikaan 
kuin muutkin greenit.

• 1. ja naisten 5. lyöntipaikoille asennetaan siirtonurmi heti, 
kun nurmea on saatavilla, siihen asti lyöntipaikoilla 
käytetään lyöntimattoja.

• Rangen chippialueen kaksi pientä harjoitusgreeniä on yhdistetty 
yhdeksi suureksi greeniksi, samalla harjoitusbunkkerin lippaa 
madallettiin noin 30 cm.

• 15. lammen greeninpuoleista reunaa on madallettu n. 0,5 metriä, 
jotta greeni näkyisi paremmin naisten lyöntipaikalle.

• Märkien bunkkereiden salaojitusta on uudistettu ja kaikkiin 
bunkkereihin on lisätty USGA:n standardien mukaista 
bunkkerihiekkaa.

• Kentän vanhalle puolelle on istutettu 80 kpl tervaleppiä 
erottelemaan väyliä.

Hyvää kevättä! 
Matti Höglund KM

3.4.2005 Ruissalo

Kenttäinfo kevät 2005
Kentän nurmi talvehti
keskivertoa paremmin,
joten jos kevät edistyy
normaalilla tavalla gree-
nit saadaan avattua Va-
puksi. Jääpoltetta ei ku-
luneena talvena päässyt
muodostumaan, mutta
hometaudit aiheuttivat
greeneille tautilaikkuja.

Ennen avaamista greenit pysty-
leikataan, paikkakylvetään ja
hiekoitetaan, jotta puttialusta
olisi mahdollisimman tasalaa-
tuinen.
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Tätä kirjoittaessani golfkausi
2005 on jo erittäin lähellä. Vä-
häinenkin Turun seudulla ollut
lumi sulaa kovaa vauhtia ja vesi
lorisee ränneissä. Jo runsaan
kuukauden kuluttua pelaajat
täyttävät taas niin Ruissalon
kuin muidenkin golfkenttien vi-
heriöt.

Kilpakesä 2004 oli Aura
Golfille erittäin menestyksekäs.
Aikuisten osalla parannettavaa
kuitenkin jäi. Sijoitukset maam-
me huippukiertueella FGT:llä
jäivät muutamaa väläytystä lu-
kuun ottamatta melko heikoik-
si. Juniorien osalla menestys oli
erinomainen, saavuttihan seu-
ramme pelaajat 5 henkilökoh-
taista SM-mitalia ja niiden li-
säksi joukkue SM-kilpailuissa
pronssia. Seuramme pelaajista
on valittu myös 4 pelaajaa mies-
ten ja juniorien maajoukkueval-
mennettaviin.

Kaudella 2004 tarjosimme
kilpapelaajillemme ns. Valmen-
nuspakettia, jossa tärkeimpänä
antina oli promme Sakari Ahon
entistä tiiviimpi sitominen kil-
papelaajiemme harjoitteluun ja
kehitykseen. Valmennuspaketti
sai pelaajien keskuudessa hyvän
vastaanoton, ja pienellä hionnal-
la jatkamme tätä myös kaudella
2005. Aikuisikäisistä pelaajista
suurin osa tulee kilpailemaan
motivoituneesti myös kaudella
2005, joskin kilpailu edustus-
paikoista AG:n joukkueeseen eri
kilpailuihin tulee tällä kaudella
kiristymään huomattavasti ju-
niorien vahvan esiinmarssin
myötä. Jo viime kaudella ju-
niori-ikäiset pelaajat näyttivät
kyntensä yksittäisissä FGT:n
osakilpailuissa, joten tälle kau-

Harjoittelu 
on keino 
menestymiseen 

delle on lupa odottaa jatkuvam-
paa menestystä myös FGT-kier-
tueella. Golf on huipputasolla
ympärivuotista urheilua, joten
tänäkin vuonna pelaajamme oli-
vat jälleen perinteisellä Espanjan
leirillä helmikuussa. Osa nuoris-
ta pelaajistamme viettää ulko-
mailla talven aikana useita viik-
koja, jopa kuukausia. Tämä
kaikki vaatii pelaajan lisäksi val-
tavia uhrauksia myös pelaajien
”sponsoreilta” eli vanhemmilta.
Pyrimme edelleenkin tukemaan
menestyviä huippupelaajiamme
jonkin verran myös taloudelli-
sesti. Talviharjoittelumme koti-
maassa on tänä vuonna siirtynyt
Kaarinassa sijaitsevaan Ever-
green- halliin, jossa AG:n oman
maanantaipäivän lisäksi pelaa-
jamme ovat harjoitelleet ahke-
rasti myös muina viikon päivinä.

Kesäharjoittelu jatkuu sa-
moilla linjoilla kuin aikaisem-
minkin. TS golfkoulu järjeste-
tään perinteisesti kesäkuun alus-
sa. Aluetour- ja Green Card
-ryhmä jatkavat harjoitteluaan

kesäkaudella Sakari Ahon, Mar-
ko Kuninkaan ja Pertti Rännä-
lin johdolla. Myös Aarni Nord-
qvist palaa heinäkuussa armeijan
palveluksesta ja hän on lupautu-
nut jatkamaan juniorien koulut-
tamista taas uudella tarmolla. 

Tulevana haasteena tulee
olemaan se, mistä saamme lu-
paavia ja innostuneita pelaajia
sen jälkeen, kun nykyiset ju-
niorimme tulevat aikuisikään.
Tänä talvena Aluetour- ja Green
Card -ryhmässä on ollut pelaajia
melko vähän. Toivon, että ke-
sällä saamme taas runsaasti uusia
ja uusvanhoja innokkaita junio-
reita harjoitteluryhmiin mu-
kaan.

Toivon kaikille harjoitte-
luintoa ja motivaatiota ja sitä
kautta menestystä kaudelle 2005,
mottona tuntemattoman ajatte-
lijan lause: ”Jotta voit olla mui-
ta parempi, sinun on harjoitel-
tava muita paremmin”.

Hannu Paatelo 
0400-722407

Harjoittelu on tärkeää. Kuva: Tertti Pietilä
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Jatkokurssit (seuran tukema)

3 x 1.5 h 

Suunnattu seuran jäsenille, 
joiden tasoitus on yli 36. 

Kurssi sisältää peliopetuksen 
(5 reikää) sekä harjoituskentällä
lähipelin perusteita ja yksilöllis-
tä swingiopetusta.

1. kurssi 11.5., 12.5., 16.5.
2. kurssi 1.6., 2.6., 6.6.

Kaikki päivät klo 17–18.30.

Hinta kurssille 70 € – AG:n
tuki 25 €

Jäsenen osuus 45 €.

Ilmoittautumiset toimistoon
258 9221. Loppukauden kurs-
sit vielä avoinna, seuraa ilmoi-
tustaulua ja nettiä.

Opetustoiminta 
kesäkaudella 2005
Se voi olla pienestä kiin-
ni: muutos ei vaadi mul-
listuksia, vain oikeat toi-
menpiteet.

Teemapäivät (seuran tukema)

Suunnattu kaikentasoisille Au-
ra Golfin jäsenille. Käsitellään
eri päivinä tiettyä pelin osa-
aluetta. Jos tunnistat joissain
alla olevista osa-alueista uskon
puutetta tai haluat vahvistaa
osaamista, tervetuloa oppi-
maan.

1. teema 20.5. klo 17–18.00
Chipit (yläputti-
greeni)

2. teema 24.5. klo 19–20.00
Bunkkerilyönnit 
(range)

3. teema 31.5. klo 19–20.00
Avauslyönnit (range)

Hinta 15 € – AG:n tuki 5 €
Jäsenen osuus 10 €.

Ilmoittautumiset toimistoon
258 9221. Loppukauden tee-
mat vielä avoinna, seuraa 
ilmoitustaulua ja nettiä.

Yksityistunnit (1–2 henkilöä)

Yksityistunnilla keskitytään
juuri Sinun odotuksiisi ja 
tavoitteisiisi. Videokamera 
toimii haluttaessa apuvälinee-
nä. Varaukset 040 503 9072,
Sakari Aho.

Hinta 20 € / 30 min.
40 € / 60 min.

Swingianalyysi digikameraa ja
tietokonetta hyväksikäyttäen:
- videointi rangella
- kuvan syöttö tietokoneelle
- oman swingin analysointi 
vierekkäin huippuammatti-
laisten kanssa, samassa 
ruudussa

- kuvatuloste ohjeineen
- 45 min.
Hinta 55 €

Varaukset 040 503 9072, 
Sakari Aho

Keväisin terveisin
Sakari Aho

PGA Professional, Aura Golf
040 503 9072

Juniori- ja edustuspelaajien val-
mennus jatkuu entiseen tapaan.
Junioreiden  harjoituksista il-
moitetaan erikseen kirjeitse. Li-
sänä suunnitteilla on junnujen
yhteiset maanantaikierrokset.
Osuuspankki on tukemassa ju-
nioreiden tapahtumia.

Naisille suunnattuja lähi-
pelin teematunteja tullaan jär-
jestämään kesän aikana. Asiasta
voi tiedustella naisten kapteenil-
ta Pirkko Paatelolta tai minulta.
Niistä ilmoitetaan erikseen
myöhemmin.

TIEDOKSI   

Jäsenemme Aarni Nordqvist
aloittaa tulevalla kaudella ope-
tustoiminnan Aura Golfissa.
Aarni on toiminut Aura Golfin
nuorimman junioriryhmän ve-

täjänä jo monta vuotta. Hän
on myös vastannut Turun Sa-
nomien Golfkoulusta. Tällä
hetkellä hän suorittaa Golfin
lajitutkintoa ja myös asepalve-
lusta, josta vapautuu heinä-
kuun alussa. Pelaajana Aarni
on saavuttanut tasoituksen
1,6. Hän tulee toimimaan as-
sistenttinani ja teidän apu-
nanne, kun sitä tarvitsette.
Motivaatio opetustyötä koh-
taan Aarnilla on kohdallaan.
Aarnin oma esittely ei armei-
jakiireiden ja tuoreen päätök-
sen takia ehtinyt vielä lehteen.
Lue ilmoitustaulua!

Alkeiskurssit

1. kurssi  2.5., 4.5., 9.5. ja 10.5.
2. kurssi 23.5., 25.5., 26.5. 

ja 30.5.
3. kurssi 28.6., 30.6., 4.7. 

ja 5.7.

Aina klo 17.00 – 19.00.
Hinta: 160 €

Varaukset 040 503 9072
Sakari Aho

Loppukauden kurssit vielä
avoinna!

Golfin lajidemonstraatiot

Yhden kerran tutustumistilai-
suus golfiin, esim. yrityksille.
8-15 henk. kesto 1,5 h. 
sisältö: - tarinaa golfista

- lyöntikokeilua 
harjoitusalueella

- puttikisa
puttiviheriöllä

hinta:  17 € / henkilö 

Kaikki hinnat sis. ALV 22%.

Ajankohtaista

Kuva: Tertti Pietilä
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K
ilpailukalenteri 2005

(m
uutokset ovat m

ahdollisia)

Pvm Klo Kilpailu

01.05. su 11.00-14.00 Vappuhumpuuki klubi
08.05. su 08.00-14.00 Katajisto-Oakley Lippukilpailu "
14.05. la 08.00-14.00 R Alanko vain miehille "
18.05. keX) YL 12.00-17.00 If kutsu
20.05. peX) YL 12.00-17.00 Scan Auto Golf Challenge kutsu
21.05. la 08.00-14.00 Toyota Suomi Golf avoin
25.05. keX) YL 12.00-17.00 KS Personal Computer kutsu
28.05. la 08.00-12.30 Marli Vip "
29.05. su 08.00-13.00 BMW Golf Cup avoin
31.05. ti 09.30-11.00 AG-HGCC seniorit klubiottelu
          13.30-16.00 Turun Yrittäjät kutsu
01.06. keX) YL 12.00-17.00 Blue One / TPS Golf "
05.06. su 08.00-14.00 Tilitsto K Kuikka Ky klubi
08.06. keX) YL 12.00-17.00 YIT Kiinteistötekniikka kutsu
11.06. la 08.00-14.00 Audi Tour avoin
16.06. toX) YL 12.00-17.00 Felix Pro-Am kutsu
17.06. pe 08.00-14.00 Felix Finnish Ladies Open avoin
18.06. la 08.00-14.00 " "
19.06. su 08.00-13.00 " "
23.06. toX) YL 17.00 Midnight Scramble klubi
26.06. su 08.00-14.00 Frezza / Veikko-sedän Puteli avoin
29.06. ke 12.00-13.00 Pia Koivuranta VIP kutsu
02.07. la 08.00-14.00 Nike Open avoin
03.07. su 08.00-14.00 " "
06.07. ke 11.00-12.30 Stora Enso kutsu
08.07. peX) YL 12.00 Hartwall Sunday Game klubi
09.07. la 12.00-14.30 PGA kilpailu kutsu
10.07. su 08.00-14.00 Mamselli avoin
12.07. ti 10.00-15.00 TPS kisa klubi
14.07. to 11.00-13.00 Muuttolinnut-kisa kutsu
16.07. la 08.00-12.00 KM Nelinpeli klubi
17.07. su 08.00-12.00 " "
19.07. ti 09.00-13.00 Sen. Väli-Tour avoin
23.07. laX) YL 12.00 Sairaala Golf / hcp kutsu

YL 17.00 Marli Presidents Trophy klubi
24.07. suX) YL 08.00 Sairaala Golf / scr kutsu
29.07. pe 08.00-14.00 TS Classic avoin
30.07. la 08.00-14.00 " "
31.07. su 08.00-13.00 " "
04.08. to 12.30-14.30 EGS-TaW-AG klubi
05.08. pe 13.00-15.00 Suomen Ohutlevyasennus kutsu
06.08. suX) YL 17.00 Kolmen mailan krapukisa klubi
10.08. keX) YL 12.00-17.00 ME Group kutsu
13.08. la X) YL 12.00-17.00 Rotaryt "
14.08. su 08.00-14.00 Kultavirta avoin
17.08. ke YL 14.00-19.00 Nordea Ladyt kutsu
18.08. to 12.00-13.30 Ruukki Golf "
19.08. pe 12.00-16.00 KM klubi
20.08. la 08.00-13.00 KM "
21.08. su 08.00-13.00 KM "
24.08. keX) YL 12.00-17.00 Nordea Closed kutsu
25.08. to 12.00-13.00 HTM-tilintarkastajat "
26.08. peX) YL 12.00-17.00 Auria Invitational / Kiska Open "
27.08. la 08.00-12.00 Aluemestaruus avoin
28.08. su 08.00-14.00 Auria Open "
29.08. maX) YL 12.00-17.00 Raisio Chemicals kutsu
02.09. pe 09.00-10.00 Sköldmöcupen "
03.09. la YL 09.30-14.30 Felix Vip "
04.09. su YL 09.30-14.30 Felix Ketch-Cup klubi
05.09. ma 13.00-15.00 BioFund Management kutsu
08.09. to YL 11.00-16.00 Gant Open Pro Am "
09.09. pe 08.00-16.30 Gant Open avoin
10.09. la 08.00-16.30 " "
11.09. su 08.00-13.00 " "
13.09. ti 10.00-12.00 AG-SaG seniorit klubiottelu
17.09. la 09.00-13.00 Baleno Dual AG (18.9. ArGC) avoin
18.09. su YL 09.00-14.00 Aura Galleria klubi
21.09. ke 10.00-13.00 Ernst & Young Firma-golf kutsu
24.09. la 09.00-12.00 Sauna Silver klubi
25.09. su YL 09.00-14.00 Korhonen Perhemalja "
01.10. la YL 10.00-15.00 Everybody "
08.10. la 10.00-13.00 Loka Open avoin
15.10. la 10.00-13.00 Loka Open "

x) Yhteislähtöpäivä:   1. lähtö klo 08.00
                                 2. lähtö klo 12.00
                                 3. lähtö klo 17.00
Viikkokilpailu Hartwall Torstai-tuoppi pelataan 14 kertaa: 19.5. / 26.5. / 2.6. / 9.6. / 30.6. / 7.7. / 14.7. 

21.7. / 28.7. / 4.8. / 11.8. / 18.8. / 25.8. / 1.9.
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Kiitoksia luottamuksestanne valitessanne minut toiseksi kolmivuotiskaudeksi AG:n naisten kap-
teeniksi. Olen ylpeä tehtävästäni ja arvostan sitä paljon. Teidän kaikkien kanssa on upeaa puu-
hastella golfin parissa.

Kiitän entistä toimikuntaani pyyteettömästä panostuksesta aktiviteettien järjestämisessä,
suurien kisojen (mm. Telia Tour, Gant Open) tulospalvelujen hoitamisesta jne. 
Suunnittelemme uuden toimikuntani kanssa tulevaa golfkesää, jossa muutamia tapahtumia lis-
tattuna. Tarkkaile kuitenkin ilmoitustaulua, koska sieltä saat viimeisimmän infon!

Nautinnollista golfkesää kaikille! 

Pirkko Paatelo
naisten kapteeni, AG

0400 523 500

Hei kaikki Ladyt 
ja muut AG:n jäsenet!

Anne Ekholm 050 5470 855
Ilana Laitervo 040 7160 151
Irmeli Luoto 050 5981 243
Hanna Nelimarkka 040 5940 706

Pirkko Paatelo, puh.joht. 0400 523 500
Ulla Pärkö, siht. 0400 842 432
Eeva Suhonen 050 5121 326

Naistoimikunnan jäsenet:

Naisten tapahtumissa on aina runsas osanotto, hyvää peliä ja iloista mieltä. (Nordea Ladyt 2004)

K
uv

a:
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er
tti

 P
ie

til
ä

31583_ss2-17  26.4.2005  14:51  Sivu 16



V I H E R I Ö  2/200518

Haastattelusarja

Viheriö haastatteli viime
vuoden SM-kilpailujen
lyöntipelin 18-vuotiai-
den sarjan voittajaa Mar-
kus Rytkölää sekä prons-
sille tullutta Ville Sirkiää.
Molemmat nuoret kuu-
luivat myös Aura Golfin
SM-joukkuekilpailun
pronssia saavuttaneeseen
joukkueeseen. Lisäksi
Ville Sirkiä otti hopeaa
reikäpelin SM-kisoissa.
Sekä Markus että Ville
kuuluvat Suomen Golf-
liiton liittovalmennetta-
vien ryhmään.

loputtua hän oli vähän aikaa il-
man harrastuksia kunnes golf
täytti tuon aukon kokonaan.
Tällä hetkellä golfin lisäksi ei ole
muita harrastuksia.

Villen elämään mahtuu
golfin lisäksi viikonloppuisin la-
vatanssit sekä talvisin snookerin
peluuta. 

Kumpikin luultavasti pe-
laisi jalkapalloa, elleivät olisi niin
”hurahtaneet” golfiin.

Miksi golf on 
kiinnostava harrastus?
Markusta kiinnostaa golfin
haasteellisuus. Siinä voi aina ke-
hittyä paremmaksi ja golfin
avulla hän on löytänyt itsestään
uusia piirteitä. Villeä kiinnostaa
golfin sosiaalisuus. Hän nauttii
myös onnistumisista. Mikä on
hienompaa kuin lyödä pallo li-
pun juureen?

Mikä on paras 
saavutuksesi toistaiseksi?
Markuksen SM-kisojen voitto
Wiurilassa hienolla tuloksella on
jäänyt parhaiten mieleen. Ennen
kaikkea hieno tulos antaa uskoa
tulevaisuuteen. Markuksen mie-
leenpainuvin muisto oli joukkue
EM-kisojen ensimmäinen drive,
joka jännityksestä huolimatta
osui väylälle. Villen paras saavu-
tus on SM-reikäpelin hopea. Rei-
käpelin semifinaali oli tiukka ki-
sa, joka meni jatkorei’ille. Mie-
leenpainuvin muisto oli viimei-
nen putti toisella jatkoreiällä, jo-
ka sitten upposi ja toi hopean.

Markus Rytkölä on kuulunut
Golfliiton eri valmennusryhmiin
jo neljän vuoden ajan, viime
vuotta lukuun ottamatta. Ville
Sirkiä on nyt ensimmäistä vuot-
ta liiton valmennusryhmässä.

Markus on Puolalanmäen
lukion abiturientti. Ylioppilas-
kirjoitusten viimeinen päivä oli
päivää ennen haastattelua ja kir-
joitukset menivät niin, että Mar-
kus voi jo sovitella ylioppilaslak-
kia päähänsä. Tavoitteena on
päästä opiskelemaan ensin Kaup-
pakorkeakouluun, jatkosuunni-
telmat liittyvätkin golfiin.

Ville on Aurajoen Urheilu-
lukion ensimmäisen vuoden op-
pilas kuten viime Viheriössä
haastateltu Kalle Samoojakin. 

Poikien tasoitusten kehitys
näkyy alla olevassa taulukossa.

Milloin olet aloittanut 
golfin ja miksi?
Markus aloitti 10-vuotiaana,
kun hän löysi kotitalonsa varas-
tosta golfmailat. Aluksi pelasin
pari viikkoa takapihalla, mutta
sitten oli jo pakko päästä kentäl-
le. Ville on aloittanut golfin 7
vuotta sitten. Ville on poikkeus
siinä mielessä, että hän on per-
heensä ensimmäinen golfin har-
rastaja. Muut juniorimme ovat
kaikki ns. toisen polven golfaa-
jia. Ville on aloittanut TS-Golf-
koulussa 1998. 

Mitä muuta harrastat? 
Markus harrasti nuorempana
jalkapalloa ja judoakin. Niiden

2001 2002 2003 2004
Markus 4,0 2,6 1,4 1,2
Ville 19,5 10,1 4,1 1,8

Markus Rytkölä

Ville Sirkiä

Aura Golfin junioril
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Millainen on harjoitusohjel-
masi ja paljonko aikaa uhraat
golfille viikossa talviaikana/
kesäaikana? Millaiset harjoitte-
lumahdollisuudet sinulla on?
Markus käy kuplassa lyömässä n.
5 kertaa viikossa ja lyöntiharjoi-
tukset vievät viikoittain 15 tun-
tia. Kaikki muu golfiin liittyvä
harjoitus vie 5 tuntia viikossa.
Tämän lisäksi harjoittelumatko-
ja ulkomailla on yhteensä 1 1/2
kuukautta. Kesäajalla hän sanoo
käytännössä asuvansa golfkentil-
lä. Kilpailumatkat eivät estä har-
joittelemista, paikka vain vaih-
tuu. Villen talviohjelmaan kuu-
luu 3–4 kertaa viikossa punt-
tisali ja sen lisäksi 3 kertaa lyön-
tiharjoituksia. Villen kotona on
myös puttimatto kovassa käy-
tössä. Kesällä Ville treenaa päi-
vittäin sekä rangella että lähipe-
liä puttiviheriöllä. Kesän harjoi-
tuksiin kuuluu lisäksi punttisali
pari kertaa viikossa.

Mikä osuus golfilla on tule-
vaisuuden suunnitelmissasi?
Markuksen tavoitteena on colle-
geopiskelu USA:ssa, jossa hänen
tavoitteensa on saada stipendi
golfin avulla. Sen jälkeen tavoit-
teena onkin golfammattilaisuus.
Tähän tavoitteeseen päästäkseen
Markus on päättänyt tehdä kaik-
kensa. Golf tulee olemaan tärkeä
osa Villen elämää. Täytyy tun-
nustaa, että kyllä ammattilaisen
urakin on käynyt mielessä. Ellei
se onnistu, niin arkkitehdin am-
matti olisi mielenkiintoinen.

Onko sinulla ihannetta/
esimerkkiä pelaajana?
Markus seuraa useiden eri pelaa-
jien menestymistä. Ernie Elsin
swingiä hän kuitenkin pitää esi-

merkillisenä. Villekin seuraa
monia eri pelaajia, mutta jos jo-
ku nimi pitäisi mainita, niin
henkilö olisi hyviä kilpailuja pit-
kään pelannut Espanjan Miguel
Jimenez.

Mikä on parasta pelissäsi?
Markuksen vahvuus on keski-
raudat ja sen seurauksena hyvä
varmuus greenille osumista. Vil-
len vahvuutena ovat putit ja
pitchit. 

Montako puttia sinulla on
keskimäärin/kierros?
Markuksella on eniten paran-
nettavaa puteissa. Valmennus-
ohjelmansa mukaisesti Markus
laskee kaikkien kilpailujen put-
timäärän. Viime vuoden keski-
arvo 33 puttia on liikaa. Ville ei
ole vielä laskenut niin tarkasti
kaikkien kierrostensa puttimää-
rää. Hänen arvionsa mukaan
keskiarvo on n. 30. 

Kumpikin tietää, että par-
haiden ammattilaisten keskiarvo
on 27–30 puttia, joten kehittä-
misen varaa on vielä kummalla-
kin.

Miten varmistat 
harjoittelusi laadun?
Markus valmistautuu harjoituk-
siin etukäteen ja keskittyy teke-
miseensä. Tavoitteena on tehdä
oikeita asioita. Ville pitää golf-
päiväkirjaa koko vuoden. Kesäl-
lä tulokset paljastavat harjoitte-
lun laadun.

Miten hoidat henkisen 
valmennuksen vai 
tarvitaanko mielestäsi sitä?
Kumpikin tietää henkisen puo-
len olevan tärkeän. Markus pyr-
kii tekemään erilaisia asioita pai-

neen alla voidakseen sitten tosi-
tilanteessa kestää paineen pa-
remmin. Ville pitää päänsä kyl-
mänä uskomalla omaan tekemi-
seensä.

Onko suomalaisilla pelaajilla
mielestäsi mahdollisuuksia
maailman huipulle? Kuka on
seuraava suomalainen golfin
kansainvälinen menestyjä?
Molempien mielestä meillä on
samat mahdollisuudet kuin
muillakin. Onkin vain ajan ky-
symys milloin ensimmäinen
suomalainen pelaa maailman
huipulla. Onhan siellä monta
ruotsalaistakin, vaikka Ruotsi on
yhtä pohjoisessa kuin Suomi.
Edellytyksenä on, että on mah-
dollista päästä talvisin ulkomail-
le harjoittelemaan. Seuraava
suomalainen menestyvä golfaaja
saattaisi olla esimerkiksi Roope
Kakko. 

Voisiko seuraava suomalainen
menestyvä pelaaja olla 
Aura Golfin jäsen? 
Kysymys sai ensin molemmat
hymyilemään, mutta pienen
harkinnan jälkeen kumpikin to-
tesi, ”että mikä ettei”.

Aura Golfin pron Sakari
Ahon valmennukseen kaikki
ovat tyytyväisiä. Seuran talou-
dellinen tuki on hyvä ja harjoit-
telumahdollisuudetkin hyviä.
Jos jotain pitäisi parantaa, niin
meillä ei ole oikein paikkaa har-
joitella lähestymis- ja lobbilyön-
tejä oikeille greeneille. Oikea
greeni puuttuu myös harjoitus-
bunkkerin vierestä. Rangen läm-
mitettäviin harjoittelupaikkoi-
hin ehdotettiin pieniä paran-
nuksia.

Sakari Laitervo

iorilupauksista jatkuu
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Tule mukaan iloiseen vapputunnelmaan! Aloitamme pelillä klo 11.00,
jos sää suinkin sallii. Vappulounas  nautitaan joka tapauksessa klo 14.
Koko paketin hinta vain 22 e. Olet lämpimästi tervetullut, toivottavat
Piko ja Paki. Ilmoittautumiset 28.4. mennessä toimistoon puh. 258 9221
tai office@auragolf.fi
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Sadetta, tuulta, märkää,
kylmää…sadetta, lunta,
loskaa…märkää, lunta ja
pakkasta! Siinä viime talvi.

Sinivuokot, valkovuokot, leivo-
set, kottaraiset ja golffarit! Siinä
taas varma kevään merkki.

Talvi on kulunut senioreilla
erilaisten harrastusten parissa.
Kaarinan kuplahallissa on hiottu
lyöntiä kuntoon ensi kesän pelit
mielessä. Sakke on ollut antamas-
sa vinkkejä kaikkeen lyöntiin
kuuluvaan eli gripistä, alkuasen-
nosta loppuasentoon ja myös nii-
den välille. Kiitos Sakke! Kupit-
taan keilahallissa on myös käyty
kaksi kertaa viikossa. Salon senio-
reita vastaan oteltiin voitollisesti.
Urheiluhallissa käytiin myös ker-
ran viikossa. Rännälin Pepen oh-

jeita kuunnellen jumpattiin ja ve-
nyteltiin. Kiitos Pertille!

Ensi kesänä pelaamme
myös golfia, saa nähdä miltä uu-
distettu ykkösväylä tuntuu pelil-
lisesti. Kuukausikilpailut pela-
taan entiseen malliin. Pelipäivät
ovat toukokuun toinen tiistai ja
kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa
ensimmäinen tiistai. Kolme pa-
rasta tulosta lasketaan lopputu-
loksiin ja parhaat palkitaan sekä
miehissä että naisissa. Kilpailu-
maksu on vain 5 euroa/kerta tai
20 euroa koko viiden kilpailun
sarja.

Senioriliiga pelataan myös
ensi kesänä ja mukana ovat mei-
dän lisäksi Harjattula, Parainen,
Wiurila, Salo, Meri-Teijo, Loi-
mijoki ja Masku. Tätä kirjoittaes-
sa pelipäivät on vielä päättämättä.

Klubiottelu Harjattulaa
vastaan pelataan Ruissalossa tou-
kokuun viimeisenä tiistaina ja
Saloa vastaan Ruissalossa syys-
kuun toisena tiistaina sekä Salos-
sa ennen vappua, mikäli sää sal-
lii. Tamperetta vastaan pelataan
24.5.

TS Classicin lisäksi Ruissa-
lossa pelataan myös Seniorien
Välitour tiistaina 19.7.

Toivotan kaikille kaunista
kesää sekä paljon vähälyöntisiä,
runsas par´isia ja hymyssä suin
pelattuja kierroksia!

Veikko Joenperä
Senioritoimikunnan puh.joht.

050-366 6101  

Kohti kesää!

Golfin voi oppia kolmella tavalla;

opiskelemalla, mikä on väsyttävintä;

matkimalla, mikä on pettävintä;

kokemuksen kautta, mikä on katkerinta.

(kuva ja teksti lainaus kirjasta 

Golf mietelmiä)

...mutta on vielä neljäskin tapa,
sen voi oppia myös Ahon 
Sakkelta, mikä on iloisinta!
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2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
8.7.2005 klo 12.00

Hartwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi-osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.
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Sakken kevätvinkit

Chippi-maila vaakatasossa, noin 10 m lento.

Pitchi-maila hieman vaakatasoa pidemmällä, noin 25 m.

Pitchi-maila lähes pystysuoraan ylös ja vasen käsi vaakatasossa, noin 40 m.

Harjoittele esimerkiksi näitä kolmea eri etäi-
syyttä, jotta saisit kiinni karkeasta tuntumasta.
Tee paljon kohdetta vaihdellen. Lyö 9 palloa
vuorotellen 3 kohteeseen ja laske, montako
osui 2 metrin päähän. Toista ja mittaa kehi-
tystäsi!

Mailavalinta: SW-rauta 9

Lähipelissä joudumme säätelemään lyöntien voimak-
kuutta. Tämä osa-alue pelistämme vaatii aisteiltamme
enemmän. Mielestäni tässä olisi jokaiselle harjoittelun
paikka pitkän tauon jälkeen.

Mielikuva lyönnin suorittamisessa:
Moottorina toimii ylävartalo, jalat myötäile-
vät liikettä. Mielikuva voisi olla: pyyhe pysyy
kainalossa. Säilytä silti rentous ylävartalossa
ja käsivarsissa.

Pysy tavoitteissasi - harjoittele!

Kuvat: Tertti Pietilä

31583_ss. 18-27  3.5.2005  09:49  Sivu 7



V I H E R I Ö  2/200524

31583_ss. 18-27  3.5.2005  09:49  Sivu 8



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut

hyviä tuloksia.
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Caddiemasterin mielestä golfin
tasoitusjärjestelmää voidaan
käyttää myös etiketti- ja käytös-
tavoissa. Caddiemasterin mieles-
tä parhaan tasoituksen ansaitse-
vat henkilöt, jotka huomioivat
myös muut ihmiset. He ilmoit-
tavat aina nimensä ja jäsennu-
meronsa varatessaan teeajan,
muistaen myös pelikavereidensa
nimet ja jäsennumerot. Kentälle
tullessaan parkkeeraavat autonsa
vain merkityille paikoille ja il-
moittautuvat aina ennen lähtöä
caddiemasterin toimistossa. Es-
teen sattuessa he muistavat aina
peruuttaa varaamansa ajan. He
osaavat pukeutua asiallisesti ylei-
sen golfetiketin mukaisesti.
Kaikki klubit eivät puutu pukeu-
tumisetikettiin, mutta se ei ole
mikään puolustus, että ”olen saa-
nut pelata muuallakin tässä asus-
sa”. Vierailijat luonnollisesti
näyttävät pyytämättä tasoitus-
korttinsa. Korteissa olevat tasoi-
tukset ovat tietysti oikeita, ettei
jälkeenpäin paljastu noloja vää-
rennöksiä. 

Kuvauksiin sopivat henki-
löt ovat caddiemasterin silmissä
”ensimmäisen luokan singelpe-
laajia”.

Jokainen meistä tietysti ha-
luaa jatkossa kuulua tähän ryh-
mään.

Kaikki eivät valitettavasti
kuulu vielä tähän parhaaseen ”A-
ryhmään”. Parantamisen varaa
on, kuten meillä kaikilla on itse
golfin pelaamisessakin. Mitä
mieltä olette henkilöistä, jotka

kentälle tullessaan parkkeeraavat
autonsa miten sattuu? Mitä aja-
tellaan henkilöistä jotka varaavat
teeaikoja, eivätkä esteen tullessa
ilmoita peruutuksesta? Onko
golfin etiketin mukaista tulla pe-
laamaan epäasiallisesti pukeutu-
neena? Onko vieraspelaajilta hy-
väksyttävää olla esittämättä ta-
soituskorttiaan tai vieläpä il-
moittaa väärä tasoitus? Näinkin
on valitettavasti päässyt käy-
mään aikaisempina vuosina. 

Golf on urheilulaji, jossa on
sääntöjä, kuten oikeastaan kai-
kissa lajeissa. Säännöt on luotu
noudatettaviksi, myös golfissa.
Meitä Aura Golfilasia on yli
1400  jäsentä, lisäksi kentällä vie-
railee vuosittain satoja vieraspe-
laajia. Lajin harrastajien par-
haaksi on, että kaikki noudatta-
vat yhteisesti hyväksyttyjä sään-
töjä ja tapoja.

Olemme kuulleet monesti
vanhempien kehuvan miten hy-
vä harrastus golf on heidän lap-
silleen. Sen lisäksi että golf on
tervettä liikuntaa, ovat nuoret
oppineet kentällä myös hyviä
käytöstapoja. Voidaksemme taa-
ta tämän kehityksen käytös-
asioissa jatkuvan, on meidän
vanhempien näytettävä aina hy-
vää esimerkkiä. 

Kauden alkua odottaen 
Caddiemasterit

Mikko Hallanoro
Milla Hallanoro

Rosa Helin
Ilana Laitervo

Viheriö esittelee caddiemasterit

Golfkulttuuri ja -etiketti
osataan Aura Golfissa

Auran Golfin tämän kauden caddiemastereita ei tar-
vinne esitellä jäsenistölle. Caddiemasterit ovat niin ko-
keneita, että he ”voisivat esitellä jäsenistön meille”.

V I H E R I Ö  2/2005 25

Mikko Hallanoro

Milla Hallanoro

Rosa Helin

Ilana Laitervo
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Maaliskuun alkupuolella hiihtä-
jiä odotti kuitenkin yllätys, eikä
suinkaan mieluinen. Aikaisem-
min hohtavan valkoiset hanget
olivat muuttuneet likaisen rus-
keiksi. Kaikkia väyliä peitti lähes
niiden koko pituudelta ja levey-
deltä karkeahko hiekka. Hiihtä-
jät joutuivat etsimään uusia reit-
tejä entisillä laduilla kun ei ollut
enää luistoa. Saharasta hiekka ei
varmasti ollut tuulten mukana
tullut, joten ihmisen on täytynyt
olla asialla. 

Yllä mainittu ”luonnonil-
miö” sai mielenkiintoni herää-
mään. Kenttämestari apulaisi-
neen oli ilmeisesti ollut asialla eli
he eivät olleetkaan vaipuneet
toimettomuuteen talven kiedot-

Menneen talv
Talvi tuli Turkuun hiihto-
lomaviikolla (viikko 8)
helmikuussa. Talvella tar-
koitan sitä, että lämpötila
on  päiväkausia pakkasen
puolella ja Ruissalossa on
sen verran lunta, että pää-
see hiihtämään. Tämä
olotila jatkuu nyt jo nel-
jättä viikkoa ja suksilla
golfkenttää kiertäviä on
riittänyt. Latuja kulkee
kentällä ristiin rastiin.

tua väylät ja viheriöt lumiseen
vaippaansa. Mitähän muuta he
mahtanevat puuhata? Saadakse-
ni asiasta selvyyden, soitin kent-
tämestarille ja sovimme aamui-
sesta tapaamisesta  huoltoraken-
nuksessa.

Aura Golfin huoltoraken-
nus sijaitsee väylän 13 naisten
avauslyöntipaikan vasemmalla
puolella, vaalea suuri-ikkunai-
nen rakennus. Päätyovi johtaa
suoraan avaraan halliin, joka on
lähes täynnä erilaisia golfkentän
hoidossa tarvittavia koneita ja
laitteita. Suuri osa niistä on
enemmän tai vähemmän tuttu-
ja kesäaamuisilta golfkierroksil-
ta. Henkilökunnan sosiaalisista
tiloista löydän kentänkunnosta-
jien ydinjoukon,  Matti Hög-
lundin (kenttämestari), Janne
Karvosen (apulaiskenttämesta-
ri), Mika Leinosen (kentänhoi-
taja) ja Sami Lahden (oppisopi-
muksella kenttämestariksi opis-
keleva aktiivigolfaaja). Kesällä
joukko suurenee kesäapulaisten
rekrytoinnin jälkeen yhdeksi-
toista. Reilun tunnin kestävän
keskustelun aikana saan hieman
vihiä siitä, mitä nelihenkinen tii-
mi tekee kentän lokakuisen sul-
kemisen ja Vappuun ajoittuvan
avauksen välisen ajan.

Marraskuuhun mennessä
kenttä pyritään saattamaan val-
miiksi vastaanottamaan talven
tuulet ja tuiskut. Väylät ilmaste-
taan, tarvittavat kylvöt suorite-
taan ja puita istutetaan. Myös
kentän muutostyöt pyritään
suorittamaan tässä vaiheessa.
Viime loppusyksyn suurin urak-
ka oli ykkösväylän ilmeen uusi-
minen. Sää luonnollisesti sane-
lee hyvinkin paljon mitä voi teh-
dä ja mitä ei. Ihannetilanne oli-
si, että maa jäätyisi marraskuus-
sa ja sen jälkeen sen peittäisi py-
syvä lumi, joka alkaisi sulaa maa-
liskuussa. Silloin voisi alkaa val-
mistautua kevään vastaanotta-
miseen ja kentän hoitotoimen-
piteiden aloittamiseen. Marras-
tammikuu ovat kentänhoitajien
hiljaisinta aikaa. Silloin pidetään
myös vuosilomat. 

Väylien hiekoitus suorite-
taan lopputalvesta, kun maa on
kunnolla jäässä ja lumen peittä-
mä. Levitettävä hiekkamäärä on
400 tonnia eli noin 250 kuutio-
ta. Hiekan levityksen tekee yli 20
vuotta Aura Golfin kanssa yh-
teistyötä tehnyt urakoitsija Ant-
ti Santapukki omilla koneillaan.
Hoitotoimenpiteet kohdistuvat
myös kentän puustoon leik-
kauksin ja väylien reuna-aluei-
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Vasemmalta iloiset pojat Janne, Matti ja Mika
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 talven lumilta
Ihala, 14.3.2005

den raivaamisen. Erityisen tark-
kaan seurataan mitä viheriöillä
tapahtuu eli milloin niillä voi-
daan suorittaa auraukset, tor-
junta-aineruiskutukset ja harso-
tukset.  Oman osansa talvisesta
työajasta vie myös kiinteistöjen
huolto ja mahdollisten vesi-,
sähkö- yms. vikojen toteaminen
ja korjaaminen. Luonnollisesti
kaikki kesällä kentän kunnossa-
pidossa tarvittavat koneet ja lait-
teet huolletaan ja trimmataan
myös huippukuntoon. Koneet
ovat lähinnä Jannen vastuulla.
Ulkoisten palvelujen käyttö ko-
nehuollossa on minimaalista.

Tulevaa pelikautta valmis-
televia tehtäviä ovat myös moni-
naiset hankinnat: siemenet, lan-
noitteet, torjunta-aineet, vara-
osat jne. Tämä on Matin vas-
tuualuetta ja siihen kuuluu myös
kesäapulaisten rekrytointi. Ken-
tän hoitobudjetti on 131.000
euroa (ei sisällä palkkoja), josta
kasteluveden osuus on 35.000
euroa. Oma vesilähde toisi mer-
kittävän säästön. Mikäli tarvetta
ilmenee, niin uusien koneiden
hankinnoista tehdään ehdotuk-
set kenttätoimikunnalle.

Huoltorakennuksessa on
myös kentän hermokeskus eli
tietokonepohjainen tallennus-,

seuranta- ja ohjausjärjestelmä.
Sen avulla suunnitellaan työajat
ja -tehtävät, kentän hoito-
toimenpiteet kastelusta hiekka-
esteiden reunojen trimmauk-
seen, valvotaan kiinteistöjen
kunnostustarpeita ja ylläpide-
tään koneiden huoltoaikataulu-
ja. Tietokoneohjelman päivittä-
minen uutta kautta  varten on
oma urakkansa.

Mutta jää kenttähenkilö-
kunnalle aikaa myös oman am-
mattitaitonsa ylläpitämiseen ja
kehittämiseen. Kokemuksia ja
mielipiteitä kenttien hoidosta
vaihdetaan muiden golfklubien
vastuuhenkilöiden kanssa vierai-
luin ja vastavierailuin. Kesällä ei
tähän juuri ole aikaa. Haaveena
on päästä tutustumaan arabi-
maiden aavikkokenttien kaste-
lujärjestelmiin ja Irlannin me-
renrantakenttien tuuliolosuh-
teisiin. Mainittakoon, että oppi-
sopimuksella kenttämestariksi
opiskelevan Samin noin kaksi-
vuotiseen opiskeluaikaan kuu-
luu mm. etäopiskelua ja useita
lyhyitä lähiopetusjaksoja Vieru-
mäen urheiluopistolla.

Lopuksi tiedustelen onko
hiihdosta haittaa golfkentän
kunnolle. ”Eipä juuri”, on vas-
taus, ”kunhan hiihtäjät maltta-

vat pysyä poissa viheriöiltä (ja
näin yleensä on). Runsaasti hiih-
detyt ladut voivat keväällä näkyä
kentän pinnassa painumina jon-
kin aikaa, mutta ei niistä muuta
haittaa ole”. Ehdotukseni, että
AG hommaisi moottorikelkan ja
latukoneen, saa joukon mietteli-
ääksi, sillä olihan senioritoimi-
kunta juuri ehdottanut hiihdon
ottamista osaksi talvista kuntoi-
luohjelmaa.

Siitä milloin kenttä ava-
taan päättävät kenttämestari ja
toiminnanjohtaja yhteistuu-
min, mutta siitä, että kenttä on
valmis vastaanottamaan golfaa-
jat ensimmäisestä avauslyönnis-
tä alkaen, vastaavat Matti, Jan-
ne, Mika ja Sami yli talven kes-
tävällä aherruksellaan. Poistun
huoltorakennuksesta ja hyppään
suksilleni. Kiertelen kenttää au-
ringonpaisteessa hiekan peittä-
miä alueita vältellen. ”Birdiet”
eivät olleet vielä saapuneet.

Teksti ja kuvat: Seppo Sarimo

Viheriö 1/2005 s. 20-21 teksti
ja kuvat olivat Seppo Sarimon.
Toimitus pahoittelee niiden
puuttumista.
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Kaikki eivät kuitenkaan aina malta noudattaa ohjeita.
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1.5. Sunnuntaina klo 11.00–14.00 YL Vappuhumpuuki, 
leikkimielinen kauden avauskilpailu (pistebogey).

18.5. Keskiviikkona Naisten ilta klubilla klo 18.00, Käymme läpi kesän ohjelman, suun-
nittelemme pelimatkoja, Päivin mainio jumppa (ei vaadi erill.asua)  ja nautimme yhdessä-
olosta. Iltapala (5 euroa). Muista ilmoittautuminen caddiemasterille viimeistään 16.5. osoit-
teeseen caddiemaster@auragolf.fi tai p. 2589 201.

30.5. Maanantaina klo 16.00–17.30 Ensimmäinen naisten maanantaikierros. Tästä läh-
tien joka maanantai kaikille naisjäsenillemme. (huom! sunnuntaina 19.6. klo 16–17.30 nais-
tenkierros maanantain 20.6 sijaan) Ilmoittaudu caddiemasterille  osoitteeseen  caddiemas-
ter@auragolf.fi tai p. 2589 201 viim. edellisenä  sunnuntaina klo 16.00 mennessä. Loput ajat
annetaan pois! Tässä on ehdoton tilaisuus tutustua uusiin ladygolffareihin! Kaikki mukaan!

19.6. Sunnuntaina alk. klo 16.00 Naisten sunnuntain kunniaksi naisten kierros (siirretty
maanantailta), lähdöt Felix Finnish Ladies Openin finaalikierroksen jälkeen. Pelaamme valta-
kunnallisen naistensunnuntain kunniaksi ns. Pink Ball -kisan (pistebogey), jolloin yllä jotain
pinkkiä! Tule ennen naistenkierrosta näkemään huipputason golfia ja seuraamaan finaali-
kierrosta sunnuntaina aamupäivällä. Palkintojenjako kisan jälkeen.

23.6. Torstaina klo 17.00 alkaen Midnight Scramble, leikkimielinen juhannuksen aloit-
tava klubilaisten oma, hauska joukkuekisa, ilmoittautumislista taululla. 

26.6. Sunnuntaina klo 8.00–14.00 Veikko-sedän Puteli, klubilaisten oma kilpailu (nai-
silla oma pistebogeysarja.). Ilmoittautumislista taululla.

10.7. Sunnuntaina klo 8.00–14.00 Mamselli. Kauden tärkein naisten kisa!

4.8. Torstaina naisten kolmoisklubiottelu: AG – Tawast – EGS Aura Golfissa, ilmoit-
tautumislista ilmoitustaululla, voit kilpailla tai vain pelata, startit ilmeisesti 12.30 alkaen,
seuraa ilmoitustaulua.

6.8. Lauantaina klo 17.00 YL Kolmen Mailan Krapukisa, joka on hulvattoman hauska yh-
teiskilpailu klubilaisille (pukeutumisessa käytettävä punaista jne.) ja jonka yhteydessä viih-
teellinen illanvietto sekä iltapalaa rapuineen ja lauluineen.

17.8. Keskiviikkona klo 14.00–19.00 YL Nordea-ladyt, naisten suurtapahtuma, jonka yh-
teydessä ohjelmallinen ilta sekä iltapala. Ilmoittautumislista taululla.

Syksyllä kauden päättäjäiset, josta ilmoitetaan erikseen!

Seuraa ilmoitustaululla olevia naisten tiedotteita (mm. antoisia pelimatkoja suunnitteilla, tee-
mailtoja jne.).

Tule mukaan toimintaamme!

Naisten ohjelma 2005:
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