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Golfkesä on ollut suosiol-
linen. Heinäkuun kui-
vat ja lämpimät ilmat

sekä kenttämme hyvä kunto
ovat suosineet tuloksien teke-
mistä. Viime kesän sateet tun-
tuivat jo olleen vain ikävä muis-
to, kunnes elokuussa taas alkoi-
vat rankkasateet. Tilastojen mu-
kaan kierrosmäärissä ollaan tällä
hetkellä vielä viime vuotta n. 10 %
edellä. Vieraspelaajien määräkin
on kasvanut.

Paljon keskustelua aiheut-
tanut 1-greenin muutos ei kui-
tenkaan helpottanut sitä. Kilpai-
lujen tuloksien perusteella avaus-
reikä on edelleen vaikea. Aura
Golfin järjestämässä Telia Tou-
rin osakilpailussa 1-reikä oli
näille ammattilaisille koko ken-
tän toiseksi vaikein reikä.

Alkukesällä pelattu Felix
Finnish Ladies Open Telia Tou-
rin järjestelyt sujuivat Aura Gol-
fin osalta rutinoidun hyvin. Mu-
kana oli lähes koko Pohjolan
parhaimmisto, Minea Blom-
qvistia lukuun ottamatta. Hie-
man jäi ihmetyttämään Talissa

Kesän 
kuulumisia
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järjestettävän Eurooppa Tourin
osakilpailun lehdistötilaisuuden
järjestämisen ajoitus. Se nimit-
täin osui  päivää ennen Ruissa-
lon Telia Tourin alkua. Kaikki
Suomen parhaat naiset olivat tie-
tysti mukana Helsingissä järjes-
tetyssä tilaisuudessa. Naisam-
mattilaisiamme käytettiin Talin
markkinoinnin hyväksi Telia
Tourin kilpailun kustannuksel-
la. 

Aura Golf onnistui kisojen
järjestelyissä hyvin. Telia Tourin
kilpailujen johtaja Louise Per-
melin antoi varauksettomat kii-
tokset Matti Höglundille ja hä-
nen kenttähenkilöstölleen.
Louise kertoi: ”Kun esitin jon-
kin toivomuksen Matille, ei mi-
nun tarvinnut sen jälkeen ker-
taakaan kontrolloida oliko
pyyntö toteutettu”. Kiitoksia
saivat tietysti kenttähenkilökun-
nan lisäksi koko kilpailu-organi-
saatio. Telia Tour toivoo voi-
vansa jatkossakin pelata yhden
osakilpailun Ruissalossa.

Aura Golf tarjoaa jatkuvas-
ti huippugolfia turkulaisille gol-

fin ystäville. Ruissalossa pelattiin
jo mainitun naisten ammatti-
laiskilpailun lisäksi seniorien
avoin SM-kilpailu TS Classic.
Seuraava merkittävä kilpailu on
FGT:n sarjaan kuuluva Gant
Open, joka pelataan 10.-11.9.
Tähän kilpailuun osallistuu ko-
ko Suomen parhaimmisto. 

Aura Golfin menestys Suo-
messa on ollut taas hyvää. Tätä
kirjoitettaessa varmistui juuri
Aura Golfin juniorijoukkueen
voitto joukkue SM-kisoissa Ou-
lussa. Onneksi olkoon joukku-
eelle!

Edustuspelaajistamme Joo-
nas Granberg sijoittui Portuga-
lin avoimissa 4. sijalle ja Kalle Sa-
mooja German Boys Cham-
pionship -kilpailuissa toiseksi.
Kilpailukausi on kuitenkin vas-
ta puolivälissä, joten lisämenes-
tyksiä vielä odotellaan. Aura
Golfin pelaajat ovat kuitenkin
edelleen menestyneet keskimää-
räistä paremmin. 

Yksittäisiä kohokohtiakin
on saatu kirjata. Ahti Koskilahti
teki Ahvenanmaan Slottsbanan



Kuva: Marko Martikainen

POOL

Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut

hyviä tuloksia.

TURUN PUHELIN OY
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Joonakselle kultaa!
Pääkirjoituksen kirjoittamisen jälkeen Joonas
Granberg voitti reikäpelin SM-kultaa 12.-14.8. 
pelatussa kisassa SHG:n Lakiston kentällä. Tämä
on ensimmäinen aikuisten Suomen mestaruus
Aura Golfin historiassa.

Toimitus onnittelee toimihenkilöiden ja koko 
jäsenistön puolesta.

Joonaksen mietteitä seuraavassa Viheriössä.

kentällä albatrossin. Tietoni mu-
kaan Ahdin albatross oli vasta
toinen koko seuramme historias-
sa. Ensimmäisen on tehnyt
Heikki Vuorinen Wiurilan vii-
meisellä väylällä.

Aura Golf on ottanut ko-
keilukäyttöön peliaikojen va-
rauksen netin kautta. Siitä onkin
ollut kova kysyntä ja keskustelu

on välillä ollut hyvinkin kiivasta.
Myrskyä vesilasissa sanoisin. Hy-
vä että tämäkin asia on nyt kui-
tenkin astunut askeleen eteen-
päin. Kilpailuihin ilmoittautu-
minen netin kautta on ollut käy-
tössä jo kauden alusta lähtien.
Kokemusten mukaan se ei kui-
tenkaan ole lisännyt ilmoittautu-
misia, pikemminkin on käynyt

päinvastoin.    
”Vielä on kesää jäljellä” ja

kausi jatkuu normaalisti loka-
kuun puoliväliin asti. Kilpailu-
kalenterissa on päästy vasta vä-
hän yli puoliväliin, joten kentäl-
lä tavataan vielä monia kertoja.

Hyvää kesän jatkoa toivottaen!
Sakari Laitervo
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Kapteenin 
kynästä

Valitessanne minut kapteenin
tehtävään viime vuoden vuosi-
kokouksessa, olin intoa täynnä
tehtävään, josta en välttämättä
tiennyt kovin paljon. Toki tie-
sin, että kapteenin kuuluu olla
klubin etiketin vaalija ja klubi-
hengen ylläpitäjä. Mitä tämä sit-
ten käytännössä tarkoittaa? Au-
ra Golf ry on perustettu vuonna
1958 ja on Suomen vanhimpia
golfseuroja. Luulisi perinteitä jo
kertyneen, joita voi vaalia. Il-
meisesti nykyinen kiivas elä-
mänrytmi monine vapaa-ajan
vaihtoehtoineen asettaa aivan
uudet haasteet kuin mitä voitiin
edes kuvitella 20-30 vuotta sit-
ten. Golf kilpailee ihmisten käy-
tettävissä olevasta vapaa-ajasta
entistä enemmän. Löytyykö ka-
lentereista aikaa kierrokselle tai
klubilla istuskelemiseen?

Suomen Golfliiton ohjeistuk-
sessa sanotaan mm. seuraavaa
kapteenin tehtävistä ja velvolli-
suuksista:
•  Kapteeni toiminnallaan ja esi-
merkillään luo seurahenkeä, yh-
teenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä.
Kapteenin vastuulla on seurassa
golfin sääntöjen ja hyvän golf-
käytöksen etiketin   noudatta-
minen. 
•  Hyvällä seurahengellä saadaan
pelaajat pysymään ja viihtymään
seurassa. Hyvä seurahenki on
ehtymätön voimavara aktivoida
seuran toimintaa ja vaikuttaa va-
paaehtoistyöllä seuran kustan-
nuksia alentavasti. Kapteenin
keskeinen tehtävä on vaalia ja
luoda seuraan me-henkeä.
• Kapteeni on joukkueen johta-
ja seuraotteluissa. Kapteeni ni-
meää joukkueen yhteistyössä
kilpailutoimikunnan kanssa.

Innoitukseni tähän pitkähköön kirjoitukseen sain
bussikeskustelussa, paluumatkalla klubiottelusta
HGK:ta vastaan Talissa 5. kesäkuuta. Klubiottelusta
lisää kirjoituksen lopussa.

• Kapteeni järjestää tarpeen mu-
kaan tilaisuuksia pelaamiseen
liittyvistä kysymyksistä niin vas-
ta-alkajille kuin muillekin seu-
ran jäsenille.
• Kapteenin tehtäviin kuuluu
luoda yhteyksiä naapuriseuroi-
hin kilpailullisen tai muun yh-
teistoiminnan käynnistämiseksi
ja ylläpitämiseksi. 
• Kapteenin vastuulla on pelaa-
miseen liittyvät asiat seurassa.
Kapteenin tehtävänä on huoleh-
tia siitä, että kaikentasoiset pe-
laajat voivat samanaikaisesti pe-
lata kentällä. 
• Kapteeni vastaa siitä, että kaik-
ki pelaajat noudattavat turvallis-
ta, toiset pelaajat huomioon ot-
tavaa ja kenttää säästävää pelita-
paa. Pukeutumisohjeiden nou-
dattaminen ja pelin nopeus ovat
myöskin kapteenin vastuulla.
• Golfin sääntöjen noudattami-
nen seurassa on kapteenin vas-
tuulla. 
• Kapteenilla on velvollisuus
puuttua kaikkiin sääntö- ja eti-
kettirikkeisiin omalla kentällään
ja oman seuran jäsenten rik-
keisiin muiden seurojen kentil-
lä. Kapteeni voi rikkeen tapah-
duttua annetun toimivallan
puitteissa;

- neuvoa ja opastaa pelaajaa
- antaa huomautuksen
- antaa määräaikaisen peli-, 
oleskelu-  tai kilpailukiellon

- ehdottaa hallitukselle 
jäsenen erottamista 
seuran jäsenyydestä

Lista on pitkä ja tehtäväkenttä
laaja. Toisaalta kaikkilla Aura
Golf ry:n hallituksen jäsenillä on
omat laajat vastuualueensa ja
kaikki ovat mukana vapaaehtoi-
sesti. Viime vuonna minulta ky-

syttiin miksi halusin kapteenik-
si? Suurin vaikutus ja syy on
edesmenneen kenraali Ehrn-
roothin ”saarna”, jonka muuta-
man muun kanssa kuulin kaksi-
kolmekymmentä vuotta sitten,
kun piti valita yhteen seuraan
puheenjohtaja, eikä halukkaita
oikein löytynyt.  Kenraali nousi
ylös ja tunnusomaisella äänel-
lään hän sanoi: ”Suomessa on lii-
kaa vapaamatkustajia. Jos kaikki
haluavat olla mukana, mutta ku-
kaan ei ole valmis tekemään mi-
tään itse, niin käy hullusti. Jos
olisi ollut yhtä paljon vapaamat-
kustajia vuonna 1939, niin Suo-
mea ei enää olisi.”  Huomasin et-
tä olin ollut AG:n jäsen lähes vii-
sitoista vuotta, joten ehkä mi-
nun olisi aika tehdä jotain seu-
ran hyväksi. Siitä se lähti.

Jokaisen kannattaisi poh-
tia, paljonko itse on valmis uh-
raamaan aikaa, vaivaa ja jopa
omia varoja seuran sekä viihty-
vyyden että seurahengen eteen.
Vapaaehtoisia tarvitaan ja on ai-
na tarvittu. Toisaalta, kritiikin
esittäjiäkin tarvitaan. Parhaim-

millaan he tuovat uusia ideoita
ja kehitysnäkymiä, jotka autta-
vat seuraa kehittymään. Pahim-
millaan kritiikin esittäjät tekevät
myyräntyötä ja ruokkivat eripu-
raa, kateutta ja huhuja. Kun vie-
railette muilla kentillä, havain-
noikaa ja kertokaa niistä hyvistä
asioista, joita voisi soveltaa Ruis-
saloon. Malttiakin tarvitaan, sil-
lä kaikki ei tapahdu heti. Saattaa
mennä jopa vuosia ennen kuin
muutokset saadaan aikaan, kos-
ka golf on täynnä perinteitä, joi-
ta ei voi ”sorkkia” ilman kunnon
harkintaa.

ETIKETTI

Olen olettanut ja olen edelleen-
kin sitä mieltä, että hyvä etiket-
ti lähtee hyvästä kotikasvatuk-
sesta. Toki lisää opitaan vuosien
varrella kouluissa, armeijassa
jne. Etikettihän on toisten ih-
misten kunnioittamista ja huo-
mioimista. Ei siis mikään ih-
meellinen asia, vaan päinvastoin
itsestäänselvyys. Golfissa etiket-
ti pitää sisällään myös ympäris-
tön huomioimisen.

Kapteenin kauden avauslyönti äitienpäivänä 2005
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Etiketti- ja käyttäytymis-
rikkeistä Suomen Golfliitolta on
saatu seuraavanlaiset esimerkit,
ja rangaistusehdotukset. Pää-
sääntöisesti noudatetaan näitä
ohjeita myös AG:ssa.

Esimerkkejä 
käyttäytymisrikkeistä:
Turvallisuus

- pelaaja pelaa, vaikka kentän-
hoitaja on vaaravyöhykkees-
sä tai ei ole antanut lyönti-
lupaa

- pelaaja lyö liian aikaisin 
edessä olevan ryhmän päälle 
joko johonkin pelaajaan 
osuen tai heitä häiriten

- pelaajan lyömisestä on 
ilmeistä vaaraa ulkopuolisille

- pelaaja ei huuda FORE, 
vaikka on olemassa vaara 
pallon osumisesta toisiin 
pelaajiin tai kentällä oleviin 
henkilöihin

Kentän kunnosta huolehtiminen
- pallon alastulojälkiä 
viheriöllä ei korjata

- pelaaja ei korjaa piikkiensä
jälkiä viheriöllä

- pelaaja vetää golfrattaat 
viheriön ja viheriöbunkkerin 
välistä

- irtilyötyä turvetta ei laiteta 
takaisin paikalleen

- pelaaja ei haravoi tai korjaa 
jälkiään hiekkaesteessä

- pelaaja ei laita roskiaan 
roskakoriin kentällä

- pelaaja vetää golfrattaat 
viheriölle tai viheriön yli

- pelataan alueelta, josta 
pelaaminen on kielletty

Toisten pelaajien huomioon 
ottaminen, kun pelaaja

- puheellaan tai liikkumisella 
häiritsee toista pelaajaa 
lyöntihetkellä

- ei anna ohituslupaa golf-
etiketin niin edellyttäessä

- pelinopeus ei vastaa toimi-
kunnan antamia pelaajaa 
velvoittavia ohjeita

- syyllistyy törkeään kielen-
käyttöön kentällä

- heittää mailaa suutus-
päissään

- lyö vihapäissään mailalla 
kenttään tai viheriöön 
kenttää vahingoittaen

- käyttäytyy golfpelin hengen 
vastaisesti muita pelaajia tai 
seuran toimitsijoita kohtaan

- keskeyttää kilpailun ilman  
syytä

- jää kilpailusta pois syyttä

JATKORANGAISTUKSET
KILPAILUN TAI PELI-
KIERROKSEN JÄLKEEN

Törkeät rikkomukset saattavat
johtaa jatkorangaistuksiin, jois-
sa rajoitetaan pelaajan oikeutta
osallistua kilpailuihin tai pelaa-
miseen kentällä. Toimikunta ra-
portoi tapahtuneesta rikkeestä
yleensä seuran kapteenille, joka
seuran sääntöjen mukaan antaa
rangaistuksen
• huomautus 
• varoitus
• kilpailukielto määräajaksi
• pelikielto määräajaksi
• jäsenyyden menettäminen
määräajaksi tai kokonaan. 

Iloisia HGK:n ja AG:n jäseniä klubiottelun jälkeen.

Miten sitten kävi klubiottelussa
HGK:ta vastaan? Noudatimme
golfperinteitä ja annoimme koti-
seuran voittaa. Lopputulos oli 5-
3 HGK:lle. 4-4 tulos olisi tar-
koittanut sitä, että kiertopalkin-
to olisi jäänyt meille (viime vuon-
nahan saimme murskavoiton 8-
0). Ensi vuonna HGK vierailee
Ruissalossa ja tarkoitus on että
golf-perinne toimii silloinkin.

Muistakaa, että golf on vapaa-
ehtoista hauskanpitoa.

Peter Nyman
kapteeni

JATKUVA 
PIITTAAMATTOMUUS
HYVÄSTÄ
GOLFKÄYTÖKSESTÄ

Tällaiset rikkeet käsittelee seu-
ran kapteeni seuran sääntöjen
mukaan ja rankaisee pelaajaa
• huomautus 
• varoitus
• kilpailukielto määräajaksi
• pelikielto määräajaksi
• jäsenyyden menettäminen 
määräajaksi tai kokonaan. 
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Aikuisten sarjassa ensimmäistä
vuotta kilpaileva Joonas Gran-
berg on tuonut seurallemme
parhaat sijoitukset olemalla
FGT:n Lohjan osakilpailuissa ja
SM lyöntipelikilpailuissa Messi-
lässä toinen. Menestys FGT-
kiertueella on ollut muuten ai-
kaisempien vuosien kaltaista.
Seurajoukkueiden SM kilpailut
pelattiin kuluneena viikonlop-
puna Meri Teijossa, jossa jouk-
kueemme Antti Lehtinen, Joo-
nas Granberg, Markus Rytkölä
ja Kalle Samooja sijoittuivat hie-
nosti pronssille. Kauden kirk-
kaimmaksi suoritukseksi nousi
Aura Golfin juniorijoukkueen
SM-kulta Oulussa elokuun alus-
sa. Joukkueessa pelasivat Antti ja
Aleksi Laurila, Juhani Elia, Vil-
le Sirkiä, Ahti Koskilahti, Noo-
ra Ahonen ja Kristina.

Valmennus- ja 
junioritoimikunnan
kuulumisia

Kilpakesä 2005 on tätä
kirjoitettaessa puolivälis-
sä. Pelaajiemme menestys
on kuluvan kesän kilpai-
luissa ollut melko koh-
tuullista. Kauden alussa
asetetuista tavoitteista
olemme jonkin verran
jäljessä. Kautta on vielä
kuitenkin paljon jäljellä,
joten paljon on vielä
myös saavutettavaa.

Juniorien FJT-kiertueella
P18 sarjassa Kalle Samooja voit-
ti ensimmäisen osakilpailun Vil-
le Sirkiän ollessa toinen. P16 sar-
jassa Aleksi Laurila oli ensim-
mäisessä osakilpailussa kolmas.
Toisessa osakilpailussa Kalle Sa-
mooja sijoittui kolmanneksi,
kuten myös juniorien reikäpeli
SM-kilpailuissa. Mitaleille SM-
lyöntipelikilpailuissa eivät pe-
laajamme yltäneet  Antti Lauri-
lan sijoittuessa kuitenkin hie-
nosti P18 sarjassa neljänneksi.
Vahvimmat menestystoivomme
puuttuivat kilpailuista. Maa-
joukkueringissä olevien pelaa-
jien kansainvälinen kilpailuka-
lenteri on niin täynnä, että pe-
laajat jättivät SM-kilpailut vä-
liin. Poikien EM-kisajoukkueen
kuudesta pelaajasta viisi jätti
SM-kilpailut väliin, mikä on
täysin käsittämätöntä, sillä ovat-
han SM-kilpailut tärkeimmät
kilpailut, mihin pelaajat voivat
osallistua. Mielestäni Suomen
Golfliiton pitäisi rakentaa maa-
joukkuepelaajien kilpailuohjel-
mat sekä SM-kilpailujen ajan-
kohdat siten, että Suomen pe-
laajien parhaimmisto pystyy
osallistumaan SM-kilpailuihin.
Kilpailukalenterin ollessa oikein
rakennettu Golfliiton pitäisi
edellyttää maajoukkuepelaajilta
SM-kilpailuihin osallistumista,
eivät maajoukkuepelaajat muis-
sakaan lajeissa voi jättää SM-ta-
son kilpailuja väliin.

Aluetour-kilpailuja pelaa-

jamme ovat kiertäneet ahkeras-
ti. Menestystäkin on tullut, mm.
Kalle Leinonen voitti Wiurilan
osakilpailun. Tampereen osakil-
pailussa pelaajistamme osa oli
Golfliiton uusien sääntöjen mu-
kaan liian nuoria. Tämä on myös
asia, joka ihmetyttää suuresti; es-
tetään innostuneiden, lahjakkai-
den pelaajien kilpaileminen.
Suomen kokoisella maalla ei to-
dellakaan ole varaa menettää
lahjakkaita pelaajia muihin lajei-
hin, miten varmasti tulee käy-
mään, mikäli pelaajien osallistu-
mista rajoitetaan näin.

Kansainvälisissä kilpailuis-
sa Joonas Granberg  edusti Suo-
mea aikuisten ja Kalle Samooja
ja Ville Sirkiä juniorien EM kil-
pailuissa.

Lopuksi haluan vielä mai-
nita kenttäämme päivittäin kier-
tävän kolmen pojan ”termos-
kannuryhmän”, johon kuuluvat
Ismo Nermes, Tuomas Pirilä ja
Tomi Tamminen. Poikien ta-
soitukset ovat välillä 7,6 – 12,6.
Tuomas ja Tomi suorittivat
green cardin heinäkuussa 2003.
Toivottavasti poikien innostus
ja kehitys jatkuu samanlaisena
kuin tähänkin asti.

Kentällä tavataan
Hannu Paatelo
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Pronssijoukkue: Antti Lehtinen, Markus Rytkölä, Kalle Samooja ja Joonas Granberg

Juniorien kultajoukkue huoltajansa Jussi Vuorisen kanssa
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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
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Tätä ennen takanani on ollut jo
vuosia opetusharjoittelua, var-
sinkin juniorien kanssa. Olen
myös tuurannut Sakkea, kun
hän ei ole itse päässyt paikalle.
Lisäksi olen suorittanut Golfoh-
jaajan peruskurssin, Seuraval-
mentajatutkinnon sekä puolet
Golfin Lajitutkinto 1:stä, joka
on juuri ammattilaisille räätälöi-
ty koulutuskokonaisuus. Nämä
menneet vuodet opettamista op-
pien ovat olleet erittäin mielen-
kiintoisia ja mielekkäitä, ja ne
pohjustivat päätöstäni ryhtyä
ammattilaiseksi tänä kesänä. 

Paikka Assistant Prona tuo
vastuuta ja velvollisuuksia. En-
sinnäkin olen jokaisen Teidän
jäsenen käytettävissä, jotta voi-
sitte nauttia golfista enemmän
jatkossa. Minulta on mahdolli-
suus ottaa yksityistunteja sekä
muita räätälöityjä opetuspaket-
teja, joista ilmoitamme yhdessä
Head Pro Sakari Ahon kanssa il-
moitustaululla. Ammattilaisuus
on myös esimerkillisyyttä ja aion
kantaa korteni kekoon siinäkin
mielessä niin klubilla kuin ken-
tälläkin. 

Vahvuuksinani pidän op-
pimiskykyä, itsekriittisyyttä

Hyvät jäsenet,
voinko auttaa?
Minulla on ilo ilmoittaa,
että seuramme Pro Saka-
ri Aho on valinnut alle-
kirjoittaneen uudeksi As-
sistant Proksenne. Yh-
teistyö Sakken kanssa on
jatkunut jo vuosia, mut-
ta ammatillisen yhteis-
työn aloittaminen oli tar-
koin harkittua

(hyvä Pro pyrkii aina kehittä-
mään myös itseään) ja hahmo-
tuskykyä. Heikkouksista mai-
nittakoon malttamattomuus.
Uskon tuovani nuorta energiaa
ja vahvistavani Sakari Ahon pe-
riaatteita. Haluamme aina tuo-
da jäsenistöllemme viimeisim-
män sekä itse tutkimamme opin
käyttöön. Emme hae yhtä aino-
aa oikeaa, vaan Teidän jokaisen
omaa parasta.

Siispä toivon, että paitsi
pelaatte ja nautitte huipputasok-
kaasta kentästämme, otatte vas-
tuun golfistanne ja annatte am-
mattilaisten auttaa. Muutoshan
ei vaadi mullistuksia, vain oikeat
toimenpiteet! 

Erittäin hyvää loppukesää 
ja syksyn alkua!

Assistant Pro  Aarni Nordqvist
040 539 5903

Aarni ja Sakke
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Terävään osumaan pitchissä!

Anna ranteiden taipua kevyesti taakse viennissä,
niin että mailan varsi nousee pystyhköön linjaan.
Varmista että mailan lapa on kiertynyt auki. Muis-
ta että liikettä hallitsee kuitenkin pääasiassa ylävar-
talon kierto. Ranteiden taivutus antaa linjan suori-
tukselle. Tällä saavutamme moniin erilaisiin maas-
toihin soveltuvan liikeradan. Mailan lavalla on nyt
mahdollisuus lähestyä osumaa suhteellisen jyrkässä
kulmassa. Lyönti soveltuu hyvin esimerkiksi kar-
heikosta pitchaamiseen, kun pallon takana on pak-
suhkoa ruohoa. 

Kun mailan lapa kiertyy liiaksi vartalon taakse, 
on lyöntiin tulo usein kovin laakea ja laahaava. 
Ei  sovellu kovinkaan hyvin lähilyöntiin karheikosta.

Osumassa ja läpiviennissä pyri löytämään tunne sii-
tä miten lapa pysyy melko avonaisena. Näin mah-
dollistamme hyvän alakierteen palloon ja siten kor-
kean ja pysähtyvän lyönnin.

Jos vapautat ranteet osumassa ja annat lavan kiertyä
suljetuksi kuten pitkässä lyönnissä, tuloksena on
usein matalampi ja rullaavampi lentokaari. Tällöin
etäisyyden säätely voi olla myös hankalampaa.

Muista, että nämä ovat vain yleisiä ohjeita, jotka soveltuvat vain osalle pelaajista. 
Yksilöllisen analyysin ja ohjeistuksen saat varaamalla henkilökohtaisen opetustunnin.

Antoisaa loppukautta!

Sakari Aho, PGA pro, Aura Golf, 040 503 9072
Aarni Nordqvist, Assistant Pro, Aura Golf, 040 539 5903

Kuvat: Tertti Pietilä



lyöntipaikalla Nina näki ensim-
mäistä kertaa tulospalveluauton.
Liekö viiden lyönnin johto ai-
heuttanut 17-väylällä lievää her-
mostumista, kun avaus osui
bunkkeriin ja lähestyminenkin
tuli greenibunkkeriin. Pelikave-
ri Louise sen sijaan löi lähesty-
misensä 10 sentin päähän eag-
lesta. Nina hallitsi kuitenkin
hermonsa lyömällä hyvän bunk-
kerilyönnin ja tehden bogin.
Bunkkerista outtiin lyönti olisi
muuttanut Ninan kilpailun täy-
sin. Viimeisellä väylällä voiton

ollessa jo varma, Nina osoitti
olevansa hyvähermoinen kil-
pailija. Hänen lähestymis-
lyöntinsä osui sähkölan-
kaan ja se jouduttiin uusi-
maan. Uuden lyönnin
Nina sijoitti varmasti
greenille ja teki varman
parin. 

Viimeisessä ryh-
mässä Riikka joutui kil-
pailemaan ”yksin”, kos-
ka Cissi oli jo kadotta-
nut pelihuumorinsa
kokonaan. Riikka on-
nistui tekemään viimei-
sellä reiällä birdien ja
varmistamaan sillä kil-

pailun toisen sijan. 
Nina Reis -4 ja Riik-

ka Hakkarainen -1 olivat ai-
noat pelaajat, jotka selvisivät

kolme kierrosta alle kentän
parin. Verrattuna viime vuo-

den tuloksiin voisi luulla tason
nyt olleen huonomman. Kenttä
oli kuitenkin viritetty aikaisem-
paa vaikeammaksi. Telia Tourin
kilpailujen johtajan Louise Per-
melinin pyynnöstä oli raffeja
kasvatettu huomattavasti nor-
maalia pidemmiksi. Lämmin sää
oli kuitenkin kasvattanut niitä jo
liikaakin ja Louise olikin jo per-
jantaina sitä mieltä, että raffit
olivat liian vaikeat. Sellaisina ne
kuitenkin pidettiin koko kilpai-
lujen ajan. 

Kun 1-väylän muutostyöt
valmistuivat, olivat monet sitä

Kilpailuviikonloppua suosi kau-
nis ja lämmin sää. Ruissalon
kenttähenkilökunta oli saanut
kentän kiitettävän hienoon kun-
toon, josta kaikki kilpailijat
muistivat antaa varauksettoman
kiitoksen.

Viime vuoden suomalais-
menestys ei tällä kertaa toistu-
nut. Perjantain avauskierroksel-
la pelasivat ruotsalaiset Louise
Friberg, Nina Reis ja Cissi
Wahlberg kukin 68 lyöntiä. Seu-
raavina tulivat Lotta Wahlin ja
Riikka Hakkarainen 2 lyöntiä
jäljessä. Ursula Wikström ja
Pia Koivuranta eivät sen si-
jaan onnistuneet toivomal-
laan tavalla. 

Toisena kilpailupäi-
vänä onnistuivat parhai-
ten Pia Koivuranta ja
Riikka Hakkarainen. Pia
pelasi 69 tehden kierrok-
seensa peräti 6 birdietä.
Joukkoon mahtui kui-
tenkin 4 bogia. Riikka
oli toiseksi paras tulok-
sella -1. Sunnuntain fi-
naalikierrokselle lähdet-
täessä oli Riikka Hakka-
raisella vielä kaikki mah-
dollisuudet voittoon asti.
Pia olisi tarvinnut melkein
toisen päivän birdiet ilman
bogeja ollakseen mukana
voittotaistelussa. Riikka lähti
viimeisessä parissa johdossa ol-
leen Cissi Wahlbergin kanssa.
Toiseksi viimeisessä parissa pela-
sivat Nina Reis ja Louise Friberg.
Cissin johto hupeni ensimmäi-
sen 9-reiän aikana tuloksen ol-
lessa +2. Paras pelihuumori ka-
tosi jo ykkösellä tehtyyn bogiin
ja lopullisesti kuutosen tuplabo-
giin. Cissin pitkät draivit eivät
pysyneet väylillä ja raffit tuotti-
vat suuria vaikeuksia kuten kai-
kille muillekin. Riikka pelasi en-
simmäiset yhdeksän reikää pa-
rissa ilman suurempia onnistu-
misia. Nina Reis sai birdieput-
ken auki 8-väylällä ja se kesti nel-
jän väylän ajan. Komein birdie
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Nina Reis voitti Telia Tourin 
Felix Finnish Ladies Openin

Ruotsin Nina Reis voitti Telia Tourin osakilpailun
Riikka Hakkaraisen tullessa kakkoseksi. 

Felix Finnish Ladies Open pelattiin Ruissalossa 
nyt jo kahdeksatta kertaa. 

syntyi 11-väylällä. Ninan lähes-
tymislyönti jäi lyhyeksi ja hän löi
lobbilyönnin greenille 15 met-
rin päästä lipusta. Kahdella
pompulla pallo upposi reikään.
Nina kertoi hermostuneensa jo
näin hyvistä onnistumisista ja

seuraavilla väylillä oli par- tu-
loksessakin tekemistä. Ninan tu-
los oli siinä vaiheessa -6 ja hän
johti seuraavaa pelaajaa kuudel-
la lyönnillä. Takaysin ensim-
mäinen bogi tuli yllättäen 14-
väylällä. Pian tämän jälkeen 16.
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mieltä, että väylä oli tehty liian
helpoksi. Tarkastellessa Telia
Tourin tilastoja, saatiin huomata
pelon olevan turhaa. Näille am-
mattilaisnaisille ykkönen oli toi-
seksi vaikein väylä heti 2-väylän
jälkeen. Helpoimmaksi osoittau-
tui ehkä yllättäen 8-väylä. 

Sakari Laitervo

1. Nina Reis Ruotsi -4 209
2. Riikka Hakkarainen Suomi -1                       212
3. Louise Friberg Ruotsi par                     213
4. Hanna S. Svenningsson Ruotsi +1                      214
5. Eva Bjärvall ” +3 216

Pia Koivuranta Suomi +3 216
Maria Beautell Largo Espanja +3 216
Cissi Wahlberg Ruotsi +3 216

9. Mikaela Bäckstedt (am) ” +4 217 
10. Johanna Waldh ” +5 218 

TULOKSET:

Birdiet tulossa Tytöillä tarkka tulosten lasku

Kuvat: Tertti Pietilä

(Kuva: Sakari Laitervo)

Mikaela Bäckstedt (paras amatööri), Riikka Hakkarainen (2. sija),
Nina Reis (voittaja) ja Louise Friberg (3. sija)

Ninan komea lyönti bunkkerista
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Kilpailutuloksia

1.5. Vappuhumpuuki L 12  hcp/pb
52 osanottajaa

1. Harri Lehtinen 20 tas. 8
2. Terttu Marttila 19 40
3. Aarre Hyvärinen 18 15

8.5. Katajisto Oakley Lippukilpailu L 18
hcp 87 osanottajaa
1. Ismo Nermes 20 – 110 m
2. Jussi Samooja 19 – 0,2 m
3. Janne Saario 19 –  9 m

14.5. R Alanko vain miehille L 18 hcp
70 osanottajaa

1. Tomi Tamminen 67 tas. 23
2. Aatos Laine 71 15
3. Sami Lahti 71 1

14.5. Golf Corner Best Ball L 18 hcp
36 joukkuetta

1. Joonas Lithonius / 
Kalle Leinonen 63

2. Antti Laurila / 
Ahti Koskilahti 63

3. Ismo Nermes / 
Tomi Tamminen 66

21.5. Toyota Suomi Golf  L 18 hcp/scr
91 osanottajaa

Hcp / aikuiset
1. Keijo Kivisalmi 66 tas. 19
2. Petri Ahokas / KGM 67 4
3. Harri Lehtinen 68 8
Hcp / juniorit
1. Ville Sirkiä 66 1
2. Ahti Koskilahti 68 5
3. Tomi Tamminen 68 20
Paras scr
Juuso Välilä 70 1

29.5. BMW Golf Cup International 
L 18 hcp/pb 98 osanottajaa

Miehet 0-12,4 53 osanottajaa
1. Jukka Virta 39 tas. 11
2. Reima Granberg 39 5
3. Markku Salminen 39 9
Miehet 12,5-28,4 29 osanottajaa
1. Kalle Ekblom 41 tas. 22
2. Esa Joenperä 39 17
3. Markus Kuusisto / NaG 37 19
Naiset 16 osanottajaa
1. Johanna Hakanen 40 tas. 11
2. Kirsti Prusi 36 16
3. Arja Jalava 31 17

5.6. Tilitoimisto Kuikka Ky L 18 hcp/pb
36 osanottajaa

Sarja 0-15,4 25 osanottajaa
1. Raimo Aulas 69 tas. 9
2. Svante Wickström 71 13
3. Reima Granberg 71 4

Sarja 15,5-36,0 11 osanottajaa
1. Ari Millner 37 22
2. Jaana Jaakola 30 25
3. Raimo Iivarinen 28 22

11.6. Audi Golf Tour L 18 scr
93 osanottajaa

1. Joonas Paananen / GT 72
2. Juha Kolari / NGK 72
3. Tero Holopainen / LGV 73

23.6. Midnight Scramble L 18 scr
23 joukkuetta

1. Janne Saario & 
Jussi Svärd & 
Nelly Aurio -3

2. Kari Sjöholm & 
Jorma Liikkanen & 
Arja Jalava -3

3. Ahti Koskilahti & 
Leif Holmberg & 
Jaana Jaakola -2

Katajisto Oakley Lippukilpailun kierto-
palkinnon vei tänä vuonna Ismo Nermes.

26.6. Veikko-sedän Puteli L 18 hcp/pb
68 osanottajaa

Sarja 0-12,4 38 osanottajaa
1. Ville Sirkiä 39 tas. 1
2. Juuso Välilä 38 1
3. Markus Rytkölä 38 +1
Sarja 12,5-24,4 21 osanottajaa
1. Kalle Ekblom 38 tas. 20
2. Riikka-Leena Jalonen 35 28
3. Kirsti Prusi 34 16
Sarja 24,5-36,0 9 osanottajaa
1. Soile Andelmin 35 tas. 32
2. Sirkka Koivikko 34 30
3. Heli Peltonen 32 28

2.-3.7. Nike Open L 36
97 osanottajaa

Sarja 0-12,4 hcp 65 osanottajaa
1. Ahti Koskilahti 70-65 135
2. Mikko Huunonen 67-68 135
3. Aleksi Laurila 66-70 136
Sarja 12,5-24,4 pb 32 osanottajaa
1. Markku Sipilä 44-43 87
2. Eero Suontila 43-34 77
3. Kirsti Prusi 37-39 76

8.7. Hartwall Sunday Game L 18 hcp/pb
77 osanottajaa

1. Ville Laaksonen 42 tas. 5
2. Svante Wickström 41 13
3. Jimi Oksa 40 20

10.7. Mamselli L 18 hcp/pb
60 osanottajaa

1. Eija Nevalainen/WGCC  67 tas. 23
2. Nelli Pesonen/SGC 67 26
3. Heli Peltonen 67 28
Paras scratch
Eija Kailaste 76

12.7. TPS-Kisa L 18 hcp
88 osanottajaa

1. Miika Ahtiainen 64 tas. 35
2. Rauno Johansson 65 11
3. Jorma Thusberg 66 6

23.7. Marli President´s Trophy L 18 hcp/pb
59 osanottajaa

1. Esa Joenperä 44 tas. 16
2. Aleksi Laurila 42 3
3. Antti Laurila 41 2
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TS Classicin voittajat Eva Mäker ja Bo-Arne
Karlsson

Kuvat: Tertti Pietilä

Tasoitus Naiset %-osuus Miehet %-osuus Yhteensä
+2,0… -9,4 12 2,9 207 20,9 219
-9,5… -18,4 33 7,9 332 33,6 365
-18,5… -24,4 65 15,6 165 16,7 230
-24,4… -36,0 157 37,5 178 18,0 335
-36,1…-99 151 36,1 107 10,8 258
Yhteensä 418 100 989 100       1407

Tilastotietoa 
kilpailuista

Kilpailujen osallistujamäärät ovat tänä
vuonna yllättäen pienentyneet. Johtopää-
töksenä on, että netti-ilmoittautuminen ei
ollutkaan yleisesti sopiva tapa ilmoittautua
kilpailuihin. Osallistumismäärän pudotus
25 henkilöllä kilpailua kohden on paljon.
Kilpailutoimikunnalle kilpailijoiden mää-
rän vähenemisellä on jo taloudellistakin
merkitystä. 

Jäseniemme tasoituksien kehitys on ol-
lut hyvä. Kauden alussa singelpelaajia oli yh-
teensä 199. Määrä on kasvanut 10 %:lla. Nyt
näitä pelaajia on jo 219 henkilöä. Plusmer-
killä alkavia tasoituksia on viidellä jäsenellä,
jonka lisäksi neljän jäsenen tasoitus on 0. 

Yli puolet miehistä pelaa tasoituksella,
joka on 18,4 tai parempi. Naisia tähän yl-
tää selvästi vähemmän, vain 10,5 % nais-
puolisista jäsenistä. 

Aura Golfin kaikkien jäsenten tasoitus-
ten keskiarvo on 24,2. Keskiarvo paranee
18,7:ään, kun lasketaan mukaan pelaajat, joi-
den tasoitus on max. 36.

Väylien HCP:n muuttumista seurataan
kilpailujen tuloksien perusteella. Toistaisek-
si ei ole nähtävissä muutoksia tuloskortteihin
merkittyihin HCP arvoihin. Kilpailujen tu-
loksista kuitenkin nähdään, että klubipelaa-
jan ns. vaikeat väylät ovat kilpapelaajille help-
poja. Klubipelaajalle merkitsee eniten matka
greenille, kun taas kilpapelaajalle merkitsee
eniten greenin kallistukset  ja siitä seuraavat
vaikeudet.

Suomen Golflehti on tehnyt suuren ta-
soitustutkimuksen, jossa todettiin, että Au-
ra Golfissa on kovimmat lukemat samoin
AG oli kärjessä singel-pelaajien määrässä
(lue lisää Suomen Golflehdestä no 4/05). 

Alla olevassa taulukossa on 
jäsentemme tasoitusten jakautuminen

29.-31.7. TS Classic L 54 scr
93 osanottajaa

Miehet 79 osanottajaa
1. Bo-Arne Karlsson/SWE 68-73-78      219
2. Lars Friberg/SWE 77-72-73      222
3. Matti Mäkivirta/AGK 73-71-80      224
Naiset 14 osanottajaa
1. Eva Mäker/GER 78-88-78      244
2. Anna-Liisa Koskinen/ 85-82-80      247

HGCC
3. Liisa Eerola/KGV 86-80-84      250

6.-7.8. KM Nelinpeli 36 scr
44 osanottajaa 
(22 paria)

1. Ahti Koskilahti & 
Jussi Samooja 71-73 144

2. Janne Arvela & 
Kalle Heiniö 71-79 150

3. Reima Granberg & 
Anssi Elomaa 73-82 155
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Oopperalaulaja Matti Salminen 60 vuotta

Ahti teki albatrossin!

Matti Salmisen kun-
niaksi oli järjestetty
Aura Golfin kentällä
juhlakilpailu, johon
osallistui noin 30 hen-
kilöä, joukossa useita
oopperatähtiä mm. 
Karita Mattila ja 
Raimo Sirkiä. 

Ahti Koskilahti teki albatrossin Ahvenanmaan Slotts-
banan 7-reiällä, joka on kentän vaikein reikä. Ahdin
tekemä albatross on vasta toinen Aura Golfin jäsenen
tekemä, siis todella harvinainen. 
Toimitus onnittelee! Pelikaverit ovat antaneet Ahdille
uuden lempinimen ”Alba”. 

Kuva: Soile Enberg

Kuvassa Matti Salminen ja 
Guido Grabani sekä startterina
toiminut Jorma Laxåback
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TS-golfkoulu on kautta histo-
riansa ollut nuorille 9–15-vuo-
tiaille lapsille mahdollisuus ottaa
ensiaskeleet golfin parissa. Vii-
den päivän pakettiin on kuulu-
nut kuljetus, välineet, opetus se-
kä ruokailut. Vuosien saatossa
koulun tehokkuudesta ja suo-
siosta on kertonut se, että hyvin
moni jäsenemme (mm. minä it-
se sekä head pro Sakari Aho) ovat
sen käyneet.

Tämän vuoden golfkoulu
oli minulle 4. perättäinen kerta
vetovuorossa. Jokainen vuosi on

Lasten golfhuumaa

Jälleen kerran oli kir-
maavia nuoria lapsia pi-
ristämässä meitä van-
hempia, kun perinteinen
TS-golfkoulu järjestet-
tiin kentällämme 6.-10.
kesäkuuta. 

ollut opettava ja kehittävä, mut-
ta taas kerran tuli koettua paljon
uutta ja mielenkiintoista.

Ohjelma ei sinänsä ole
muuttunut hirveästi viime vuo-
sista. Alussa vetäjien esittelyjen
jälkeen pidettiin pienimuotoi-
nen kahden reiän pelidemo, jos-
sa käytännössä esiteltiin mistä
golfissa pelinä on kyse. Tämän
jälkeen oppilaat saivat sight see-
ing -kierroksen klubimme tiloi-
hin. Selväksi tuli missä mikäkin
paikka on ja miten tulee käyt-
täytyä. 

Itse lajiopetus aloitettiin
heti lounaan jälkeen, jota eri osa-
alueineen harjoiteltiin aina seu-
raavan päivän loppuun. Tutuik-
si tulivat putti, chippi, pitchi,
pitkä lyönti, bunkkeri ja muuta-
ma erikoislyöntikin.

Keskiviikkona aika kului
sääntö- ja etikettiopetuksen sekä
lähipelikilpailun merkeissä, joka
toteutettiin tutulla Coca Cola
Golf -formaatilla. Pelin suju-
vuuden kannalta mielestäni tär-

keintä eivät ole pitkät ja suorat
lyönnit (mielettömän suuri etu
niistä kyllä on), vaan riittävä tai-
to osua palloon ja ennen kaikkea
etiketin ja sääntöjen tuntemi-
nen. Tämän vuoksi sääntö- ja
etikettikoulutus oli olennainen
osa viikon ohjelmaa, varsinkin
uusille lapsille.

Torstaina ja perjantaina al-
koivat green cardia suorittavien
osalta tositoimet, kun opittuja
taitoja testattiin eri rastien muo-
dossa. Muun muassa pitkän
lyönnin rastilla oli osoitettava,
että 10:stä lyönnistä pallon on-
nistui useimmiten lyömään suu-
rehkon vesiesteen mitan päähän
sekä että lyönnissä oli myös jon-
kinlainen varmuus. 

Perjantaina koulu huipen-
tui kahden väylän pituiseen kier-
rokseen. Oli ilo nähdä, että mo-
ni ensi kertaa lajia kokeillut
näytti jo pelimiehen elkeitä ken-
tällä. Luonnollisesti mukaan
mahtui myös niitä, joille perus-
taitojen oppimiseen ei viikko rii-

tä, vaan taitotason kehittämi-
seen vaaditaan pitempi kypsy-
misaika. Iltapäivällä, kun golfit
oli viimein golfattu ja munkit se-
kä  limsat nautittu, oppilaiden
käteen ojennettiin raikuvin ap-
lodein diplomit viikon urakan
kunniallisesta suorittamisesta.

Kun kaikki oli hoidettu ja
lapset lähteneet ilmeisen tyyty-
väisinä koteihinsa, pääsi koulun
”rehtorin” päässä pieni riemun-
kiljahdus. Tämänvuotinen kou-
lu oli ollut kokemistani rauhal-
lisin ja kovatasoisin! Yksi syy lie-
nee ollut green cardin jo omaa-
vien poikkeuksellisen suuri, lä-
hes kolmanneksen määrä. Oh-
jelma olikin heidän osaltaan uu-
distettava. Perustaitojen jo olles-
sa hallussa, keskityttiin heidän
kanssaan pelirutiinin ja eri peli-
muotojen (scramble, greenso-
me...) hiomiseen.

Kaiken kaikkiaan TS-golf-
koulu oli jälleen kerran suuri
menestys. Se on ehdottomasti
yksi seuramme perinne, jota on
vaalittava. Se on myös seuram-
me ja itse lajin tärkeä käynti-
kortti alueemme nuorille. Heil-
le puolestaan TS-golfkoulu on
hauska ja ikimuistoinen tapa
viettää  kesäloman ensimmäinen
viikko.

Lopuksi haluan kiittää toi-
minnanjohtajan ja head pron li-
säksi kaikkia apukouluttajia. Te
mahdollistitte hienon projektin
onnistumisen. 

Oikein hyvää kesän jatkoa
kaikille golfareille! Kun näette
polven korkuisen nuoren golfa-
rin, hymyilkää hänelle, sillä heis-
sä on lajimme ja myös seuram-
me tulevaisuus. 

Aarni Nordqvist

Ryhmä TS-golfkoululaisia 
perehtyy lähipelin saloihin, 
opettajana AG:n Ville Virtanen.

Kuva: Arto Takala
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Taulukeskus TK-Team Oy Ab, Maorlantie 3, 24800 Halikko
puh (02) 737 200, fax (02) 737 2030, www.tk-team.com

TK-TEAM
Improving presentations

• tussitaulut
• lehtiötaulut
• ilmoitustaulut
• taulukaapit
• esittelyseinäkkeet
• valkokankaat
• AV-pöydät
• AV-listajärjestelmä
• TV-telineet
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Hilkka Päivölä ja Irmeli Luoto
ovat hyvissä ajoin valmiina yk-
kösteen tuntumassa. Vain hie-
noista jännitystä on aistittavissa
- enempi naurua ja leikinlaskua.
Hilkkaa tosin hiukan mietityt-
tää tuore viiden lyönnin kortti,
jonka myötä hän joutuu anta-
maan aiempaa enemmän etua
Irmelille. Pari pientä puttia vie-
lä, yhdet pikaiset savut, hymyt
kameralle ja sitten matkaan.

On alkamassa tämän kau-
den LADIES CUP -finaali. Tä-
tä 18 reiän tasoituksellista reikä-
peliä on pelattu pitkin kesää ja
mukana on ollut parisenkym-
mentä naispelaajaa. Peliohjel-
missa se on ollut jo vuodesta
1993. Pienen kyselykierroksen
jälkeen en saanut mitään varmaa
tai muuten kiintoisaa tietoa ki-
san synnystä. Ensin vain oli
AURA CUP, josta jäsenmäärän

Iloiset finalistit

lisääntyessä jakaantuivat Ladies-,
Perhe-, ym. mestaruudet. Onko
näin? Ken tietää, sen kertoo. Kil-
pailujen viehätys lienee reikäpe-
lin tuomassa vaihtelussa muihin,
tavanomaisempiin kilpailumuo-
toihin verrattuna.

Finalistit etenevät muka-
vasti, auringon paistaessa ja edel-
leenkin hymyssä suin. Alkukier-
roksen, ns. "Lundenin lenkin"
jälkeen kuulen Irmelin olevan
johtoasemissa. Puolivälissä, kip-
salla, on tilanne tasan. Siitä
eteenpäin Hilkka kiristää peliä ja
uusii näin viimevuotisen voit-
tonsa. Aivan itsestään selvää ei
Hilkan voitto tai edes finaali-
paikka kuitenkaan ollut. Näet
heti alkukesästä, ensimmäisessä
kisassa hän pelasi Jokisen Anjan
kanssa tasan ja voitto ratkesi vas-
ta jatkoreiällä. Sellaista on golf! 

LADIES CUP -voittajat 
vuodesta 1993:

1993 Johanna Hakanen
1994 Henna Nordqvist
1995 Milla Perilä
1996 Jaana Jaakola
1997 Eija Kailaste
1998 Maija Vierinen
1999 Leena Haaslahti
2000 Hannele Lehto-Laurila
2001 Maija Vierinen
2002 Hannele Lehto-Laurila
2003 Marita Vaiste
2004 Hilkka Päivölä
2005 Hilkka Päivölä

Kaikkia onnitellen
Tertti  

Kuva: Tertti Pietilä
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Mamselli on myös mansiko

Malja meille ja pelille.... 

...ja siitäkös se putti taas luistaa....

...ja yhdessä olo  maittaa.
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Kuvat: Tertti Pietilä

oita ja kuohuviiniä...

Palkintoja ja palkittuja oli niin, ettei meinannut kuvaan mahtua. Mamsellin Scratch-voittaja 
– Eija Kailaste – hymyilee kuvassa Pentti Koivikon palkintotaulu kainalossaan.

Käädyt lähtivät tällä kertaa Hcp:n voittajan – Eija Nevalaisen –
mukana Wiurilaan.

Tertti puolestaan vei kotiinsa
Mamsellin, joskaan ei golffilli-
sista ansioistaan (lat.huom.).
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Tervetuloa
kauden päättäjäisiin

29.10. klo 18.30

THE      LOCK”C
AROUND

OCKR”
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Innostuksesta kertoo poikien
golfkierrosten määrä. Heinä-
kuun loppuun mennessä Tomi
on pelannut 90 kierrosta, joista
5 muilla kentillä. Tuomas on pe-
lannut 75 kierrosta Ruissalossa
ja 7 muualla. Ryhmän kuopuk-
sella Ismolla on eniten kierrok-
sia, yhteensä 100, joista 10 muil-

Positiivista energiaa
Ruissalon kentän ahkerim-
pia pelaajia ovat nuoret 
Tomi Tamminen (14 v),
Tuomas Pirilä (12 v) ja 
Ismo Nermes (10 v). 
Nuoret tavoittaa kentältä
lähes jokaisena päivänä.
Milloin he eivät ole Ruissa-
lossa, ovat he varmasti jol-
lakin toisella golfkentällä.

la kentillä. Pojat eivät pelaa vain
harjoituskierroksia, vaan osallis-
tuvat kaikkiin mahdollisiin kil-
pailuihin, joihin vain pääsevät.
Tulostakin on tullut. Tämän
kauden aikana he ovat voittaneet
yhteensä kuusi eri kilpailua. Kul-
lakin heistä on kaksi voittoa. 

Kiinnostus golfiin on tullut
isien esimerkin ansiosta. Ismo
nuorimpana on tutustunut lajiin
ensimmäisenä, mutta tosissaan
he pelaavat nyt kolmatta kaut-
taan. Tasoitukset ovat kehitty-
neet huimaa vauhtia. Tomin ta-
soitus on 7,7, Tuomaksen 8,5 ja
Ismon 12,0. Tomi tavoittelee-
kin Aura Golfin ”Kauden Nou-
sijan” titteliä. Kauden alussa To-
min tasoitus oli 20,3. Tasoituk-
set ovat vielä ”ikäjärjestyksessä”,
mutta kuka tietää miten on

myöhemmin. Näistä pojista on
lupa odottaa vaikka kuinka hy-
viä pelaajia menestyvien ju-
nioriemme jatkajiksi. 

Toimitus varasi peliajan
poikien kanssa ensimmäisenä
päivänä elokuuta. Päivä oli To-
mi Tammisen 14-vuotis synty-
mäpäivä. Syntymäpäivälahjan
Tomi sai jo edellisenä päivänä
pelatessaan Ruissalossa. Ensin
hän teki 3-väylällä eaglen lyö-
mällä vajaasta 100 metristä suo-
raan kuppiin. Tämä ei hänelle
vielä riittänyt vaan 5-reiällä pis-
tettiin vielä paremmaksi: Hole
in One. Se oli jo toinen holari
Tomille. Ensimmäinen on teh-
ty Wiurilan 11-väylällä toissa
vuonna.

Kierroksemme alkoi yhdel-
lä parilla ja kolmella bogilla.

Kakkosreiän pituus tuotti pieniä
ongelmia, mutta jatkossa taas
edettiin poikien tahdissa 5-reiäl-
le asti. Siinä onnistuin ryhmän
ainoalla parilla saamaan tärkeän
hunöörin terassikatselijoiden ih-
meteltäväksi. Mikään ei tuntu-
nut häiritsevän nuorten pelaa-
mista ja keskittymistä seuraa-
vaan lyöntiin. Holarista puhut-
tiin lähes kaikilla par-3 väylillä.
Merkille pantavaa heidän pelis-
sään on se, että vaikka avaus ei
olisi onnistunut parhaalla mah-
dollisella tavalla tai lähestymi-
nen jäi lyhyeksi, ei heillä kertaa-
kaan mennyt ns. ”pupu pöksyi-
hin”. Jokaisesta huonosta pai-
kasta tuli loistava pelastus. Tomi
teki mm. 4 paria bunkkereista.
Kuka pistää paremmaksi? Tilan-
ne oli myös koko ajan hallussa.

Pro Sakari Aho valmennettaviensa keskellä, vas. Tomi, Tuomas, Sakke ja Ismo.  
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Pojat osaavat rentoutua odottelunkin aikana ilman turhaa stressiä.

Jokainen tiesi montako lyöntiä
oltiin yli oman tai pelikaverin
händärin. Pallojakin vaihdettiin
useampaan eri kertaan. Kukaan
ei kuitenkaan kadottanut kier-
roksen aikana yhtään palloa. Fii-
lingin takia eri väyliä pelattiin
erimerkkisillä palloilla. Ahkerin
pallon vaihtaja oli Tomi, mutta
tapa oli tarttunut myös toisille-
kin. Toisilla palloilla pelattiin
par-3 väylät ja toisilla taas pitkiä
lyöntejä vaativat väylät. Pallois-
sa on eroja. Tomi ilmoitti itse-
varmasti, ettei koskaan enää pe-
laisi Titleist Pro V-pallolla. Se
kun oli vaatinut kahdella gree-
nillä peräti 3 puttia. Se olikin ai-
ka poikkeuksellista, koska
useimmiten pojat selvittivät
greenit yhdellä putilla. Lyhyt-
lyöntisinä he joutuvat usein tu-
lemaan greeneille chippaamalla
ja saavat pallonsa aina taitavasti
aivan lipun viereen. 

Keskinäinen kilpailu oli
koko ajan positiivisesti läsnä.
Birdien tekeminen on joskus
tuonut hyvän olon lisäksi myös
yhden euron lisäansion pelika-
vereilta. Tällä kertaa tuo veto ei
ollut voimassa. Kilpailusta huo-
limatta he kannustivat koko ajan
toisiaan ja pitivät hyvää mielialaa
yllä iloisella keskustelulla. Vauh-
ti oli sellainen, että olisi esimer-
kiksi meille monelle. Puttilinjat
katsottiin heti greenille tullessa,
eikä vasta omalla puttivuorolla.
Tee-paikoilta lyönnit lähtivät
nopeasti ilman monia harjoi-
tussvingejä. Kävely oli reipasta ja
iloinen meininki paistoi ympä-
rille koko ajan. Jos edessä olevan
ryhmän takia jouduimme odot-
telemaan, syntyi heti vilkas kes-
kustelu, eikä siinä kertaakaan
manailtu toisten hitautta ja
odottelun vaikutusta tuleviin
lyönteihin.  

Toivonkin, että jokainen
Aura Golfin jäsen pääsisi kerran
pelaamaan tämän iloisen ryh-
män kanssa. Siinä unohtuvat
omatkin epäonnistumiset. Näis-
tä pojista kuullaan vielä.

Teksti ja kuvat
Sakari Laitervo 

Tomin svingissä vartalo kiertyy. 
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”Golf on erinomainen laji siinä
mielessä, ettei epäonnistumisis-
ta voi koskaan syyttää muita
kuin itseään. Jos golfia harras-
tettaisiin enemmän, tarvittaisiin
psykiatrien palveluja vähem-
män”, arveli Ahtisaari. 

Martti Ahtisaari Ruissalossa
Martti Ahtisaari kertoi pe-
laavansa golfia, koska ”en
maratoniakaan voi juos-
ta”. ”Totta puhuakseni en
ole sitä koskaan aikaisem-
minkaan juossut. Golf so-
pii ihmisille, joilla on ta-
pana luulla itsestään lii-
kaa. Pieni valkoinen pallo
kyllä helposti nöyrryttää
pelaajan kuin pelaajan”. 

Puheenjohtaja Heikki Vais-
te ja allekirjoittanut saivat tilai-
suuden keskustella Martti Ahti-
saaren, Harri Holkerin ja Ilkka
Kanervan kanssa ennen heidän
golfkierrostaan TS-Classicin ava-
jaispäivänä Ruissalossa.

Emme kysyneet mikä on
herrojen suosikkikenttä Suo-
messa, koska läsnäolollaan he jo
todistivat Ruissalon kuuluvan
niihin. Emme myöskään kysy-
neet heidän tasoitustaan, koska
he pelaavat golfia rentoutuak-
seen ja pitävät golfia sosiaalisena
liikuntalajina. Kukaan heistä ei
kykene mielestään käyttämään
tarpeeksi aikaa golfharrastuksel-
leen, vaikka mieli tekisikin. 

Minkä takia pelaatte golfia?
Ahtisaaren vastaus oli jo edellä.
Harri Holkeri kertoi syyllisen
istuvan tuossa ja osoitti Ilkka Ka-
nervaa. Kun Holkerin hallitus-
kausi loppui, oli Ike järjestänyt
päivällistilaisuuden hänen kun-
niakseen Harjattulaan. Tilai-
suus alkoi tutustumisella golfiin.
Holkerille esiteltiin välineet ja
annettiin opetusta. Harjoittelun
ja saunan jälkeen istuttiin illal-
lispöytään. Ike piti ”lyhyen”
Holkerin kehumispuheen, jon-
ka lopuksi Ike otti verhon takaa
Holkerin käyttämän golfbagin
ojentaen sen hänelle lahjaksi.

Ike itse kertoi aloittaneen-
sa golfin aluksi uteliaisuudesta.

Hän oli huomannut, että monet
hänen kanssaan samoin ajattele-
vat kaverinsakin sitä harrastavat.   

Pystyttekö unohtamaan muut
asiat golfkierroksen aikana? 
Kiireisillä miehillä ovat tavalli-
sesti kännykät aina auki. Ahti-
saari kertoi kuitenkin pystyvän-
sä joskus sulkemaan puhelimen-
sa ennen kierroksen alkua. Aina
ei kuitenkaan ole näin. Kaikilla
oli muistoja kierroksilta, jolloin
tärkeä puhelinsoitto on siirtänyt
ajatukset muualle ja miten lyön-
nit sen jälkeen harhautuivat mi-
ten sattuu. 

Kännykkää on joskus pi-
dettävä auki kun YK:n pääsih-

Ahtisaari valmistautuu avauslyöntiinsä Ruissalon 1-teellä. 
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teeri soittaa ja pyytää palvelua,
eikä silloin ole sopivaa pyytää
pääsihteeriä soittamaan uudel-
leen, kun kierros on pelattu.
Holkerikin muistaa hyvin millä
väylällä hän oli silloin kun YK:n
pääsihteeri soitti ja ilmoitti
IRA:n haluavan neuvotteluja. 

Miten paljon pystytte 
käyttämään aikaa golfiin?
Aivan liian vähän tuli yhdestä
suusta. ”Minulle on edelleen
kertynyt erilaisia tehtäviä siinä
määrin, ettei vapaa-aikaa ole tar-
peeksi golfille. Olen virallisesti
eläkkeellä ja vaikka vuodessa on
365 päivää, ei aikaa ole vielä riit-
tänyt golfille.” Ahtisaari kertoi
pystyneensä tänä vuonna ensim-
mäisen kerran pelaamaan golfia
eräällä seminaarimatkallaan Os-
lossa. Hän vuokrasi välineet klu-
bilta, josta löysi samalla aivan
uuden draiverin. Tämä draiveri
on osoittautunut erinomaiseksi
ostokseksi.

Ahtisaaren kotikenttä on
Espoon Master Golf Club, mut-

ta hänellä on pelioikeus parilla
muullakin kentällä.

Golf on ehkä sopivin urheilu-
laji presidentti- ja diplomaatti-
tason henkilöstölle. Onko
muita sopivia lajeja?
Mauno Koivisto harrasti lento-
palloa ja Boris Jeltsin tennistä.
Golf on kuitenkin ehkä yleisin ja
sopivin laji kyseisille henkilöille.
Golf ei vaadi samanlaisia fyysisiä
ominaisuuksia kuin monet
muut liikuntaharrastukset. Li-
säksi golfin tasoitusjärjestelmä
on mielekäs ja antaa tasaveroiset

mahdollisuudet kaikille. Golf on
laji joka vaatii täydellistä keskit-
tymistä. 

Oletteko samaa mieltä, että
pelikaverin luonteen oppii
tuntemaan jo yhdellä golf-
kierroksella?  
”Golf on huonomuististen ih-
misten laji”, totesi Holkeri. Toi-
silla on vaikeuksia muistaa kaik-
kia lyöntejään. Sitten on vielä
niitä ihmisiä, jotka löytävät aina
pallonsa. Silloin voi vain todeta,
että tämä henkilö kuuluu taas tä-
hän ryhmään. On totta, että
kierroksen aikana ihmisistä pal-
jastuu ominaisuuksia, joita he
muuten pystyvät peittämään.
Golfissa voi kyllä yrittää pettää
pelikaveriaan, mutta itseään ei
voi koskaan pettää.

Teksti ja kuvat
Sakari Laitervo

Martti Ahtisaari, Harri Holkeri ja Ilkka Kanerva 
keskustelutuokiossa klubitalon kabinetissa ennen kierrostaan

Maran uusi draiveri
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