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Tämä otsake tarkoittaa
tietysti omalla kentäl-
lämme pelattuna. Pelit

jatkuvat useiden osalta lämpi-
mien maiden areenoilla, hyviä
lyöntejä heille. Ruissalossa syys-
työt, siis ensi kauden valmistelut
ovat täydessä käynnissä. Väylän
16 viheriö on saanut uudet ra-
kennekerrokset ja puiden istu-
tukset ovat menossa kaikkien
normaalien syystöiden lisäksi.

Palataanpa aktiiviin peli-
kauteen, jossa mielestäni onnis-
tuttiin kaikilla osa-alueilla loista-
vasti. Kenttämme oli huippu-
kunnossa koko tämän pitkän pe-
likauden, josta osoituksena saim-
me vierailijoiden ja jopa maam-
me parhaiden ammattilaisten va-
rauksettomat kiitokset vielä syys-
kisojenkin aikana. Kilpailu-
menestyksemme oli maamme

Loistava 
golfkausi 2005
takana

VIHERIÖ
S I S Ä L T Ö  4 • 2 0 0 5

Pääkirjoitus...........................
Kentänhoitokausi 2005.........
Kenttähenkilökunnan esittely
jatkuu....................................
Rakennustoimikunnan
katsaus 2005.........................
Markkinointitoimikunnan
katsaus 2005.........................
Valmennus- ja juniori-
toimikunnan kuulumisia......
Kilpailutuloksia....................
Tasoitustilastot.....................
Gant Open 2005..................
Seniorikuulumisia................
Jäsenkysely...........................
Positiivista energiaa..............
Vinkkejä talven
puttiharjoitteluun................
Perhepeli mittaa
parisuhteen toimivuuden......
Ulkopaikkakuntalaisen jäsenen
mielipide Aura Golfin
klubihengestä.......................
Naistoimikunnan
kuulumisia...........................
Holarit v. 2005....................
Kauden päättäjäiset..............
Aamusumua........................

2
4

5

7

8

10
12
14
15
17
19
23

24

26

27

29
33
34
38

ISSN 1239-4610

ILMOITUSHINNAT
1/1 sivu 4-väri 900 €
1/2 sivu 4-väri 600 €
1/4 sivu 4-väri 400 €

Toimitusneuvosto:
   Heikki Vaiste, puh.johtaja
   Sakari Laitervo, päätoimittaja
   Soile Enberg
   Jorma Laxåback
   Tertti Pietilä
Kansikuva:
   Tertti Pietilä
Ulkoasu ja taitto:
   Mainostoimisto Uusimäki
Painopaikka:
   Newprint

LEHDEN
ILMESTYMINEN
No 1/2006 helmikuu
No 2/2006 huhtikuu
No 3/2006 elokuu
No 4/2006 marraskuu

JULKAISIJA
Aura Golf ry
Ruissalon puistotie 536
20100 Turku
puh. (02) 258 9221
faksi (02) 258 9121
e-mail: office@auragolf.fi
www.auragolf.fi

AINEISTOPÄIVÄT
1/2006 10.1.
2/2006 30.3.
3/2006 20.7.
4/2006 25.10.

kärkeä, sillä voitimme sekä ai-
kuisten että juniorien Order of
Merit –tilaston. Ainoastaan
EGS:llä oli enemmän mitaleja
SM-kilpailuissa, mutta… Sitä
paitsi singelipelaajia meillä on yli
200, lukumäärä on ylivoimaises-
ti suurin Suomen klubeissa.
Klubi- ja sponsorikilpailuja oli
entiseen malliin, osallistumis-
aktiviteetti niihin perinteinen.
Kierrosajat pysyivät pääsääntöi-
sesti aisoissa ilman marshallia-
kin.  Ravintolan ruoka oli mais-
tuvaa ja klubi- ja sosiaalitilat
kunnossa. Caddiemasterit sekä
koko muu palkattu henkilökun-
ta hoiti työnsä esimerkillisesti.
Naiset ja seniorit ylläpitivät vi-
reätä toimintaa. Toimikuntien
jäsenet olivat sitoutuneet vas-
tuualueidensa hoitamiseen. Ko-
konaisvaltainen vastuu on kui-

tenkin Aura Golfissa 11-jäseni-
sellä hallituksella, joka on valit-
tu hoitamaan vain yhdistyksem-
me jäsenten asioita yleiskokouk-
sessa hyväksytyissä raameissa.
Hallituksen jäsenet ovat olleet
esimerkillisen ahkeria hoita-
maan heille uskotut tehtävät ja
onnistuneet niissä hyvin. On
kunnia olla tällaisen seuran pu-
heenjohtaja, kiitokseni siitä
Teille kaikille.

Heikki Vaiste
Puheenjohtaja

Puh. 040 5050400

P.s. Oheisena on Espoon Golf-
seuran päätoimittaja Ole Jo-
hanssonin artikkeli seuran leh-
destä. Se antaa varmasti ajattele-
misen aihetta itse kullekin.

Syksyinen väylä
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut

hyviä tuloksia.

TURUN PUHELIN OY
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spoon Golfseura on kautta historiansa vaalinut golfin
perinteitä ja golfkultturia. Voidaan jopa sanoa

EGS:n olevan tunnettu siitä, että meidän seurassamme nä-
mä asiat ovat kunnossa.

Pääsääntöisesti näin myös on. Valtaosa jäsenistämme
on sisäistänyt golfin olemuksen ja ymmärtävät, että nimen-
omaan golfkulttuuri on se, joka tekee tästä lajista niin nau-
tinnollisen ja ainutlaatuisen. Mitä golfkulttuuri sitten pitää
sisällään? Käsite kulttuurihan tulee alunperin sanasta vilje-
ly, mutta se tarkoittaa myös sivistyneisyyttä. 

Viljely on sitä, että niitetään sitä mitä kylvetään. Siir-
tääksemme ajatusleikin golfympäristöön voidaan kysyä min-
kälaista esimerkkiä me haluamme antaa kanssapelaajillem-
me ja tuleville golfsukupolville? Kuten tunnettua, hyvä esi-
merkki on paras opettaja. Näin olisi toivottavaa, että me jo-
kainen miettisimme omaa käytöstämme niin golfkentällä
kuin klubiympäristössä – ja miksei myös muualla.

Golfkulttuuria on se, että kunnioitamme golfin arvoja
ja kanssapelaajia. Pitäisi olla yksinkertaista ja itsestään sel-
vää. Mistä sitten tulevat yksilöt, jotka eivät millään tahdo
sopeutua näihin raameihin, vaan katsovat yhteisesti sovittu-
jen sääntöjen ja tapojen koskevan vain muita? Mistä tulevat
golfarit, jotka jatkuvasti ovat vaatimassa vapaata etenemis-
tä kentällä, mutta sitten, kun itse ovat  tukkeena olevana nel-
jän ryhmässä, eivät millään voi päästää takana olevia ohi?
Mistä tulevat golfarit, jotka kuvittelevat olevansa yksin ken-
tällä eivätkä millään pääse eteenpäin? Mistä tulevat golfa-
rit, jotka katsovat olevansa vapautettuja kaikkien jälkien kor-
jaamisesta, väylillä, viheriöillä ja bunkkereissa? Mistä tule-
vat golfarit, jotka eivät millään pysty tervehtimään muita
kuin omia kavereitaan? Mistä tulevat golfarit, jotka eivät
millään voi noudattaa seuran pukeutumissuositusta, vaan
joiden pitää tieten tahtoen kokeilla rajoja? Mistä tulevat
golfarit, joiden välttämättä pitää saada autonsa caddiemas-
terin toimiston viereen? Mistä tulevat golfarit, joille mikään
ei kelpaa, ei ruoka, ei kentän kunto, ei ajanvaraus, ei peli-
nopeus ja, jotka aina löytävät jotakin moitittavaa?

Vaikka kuinka toivoisimme asian olevan toisin, on va-
littaen todettava edellä mainittujen ryhmien edustajien löy-
tyvän myös meidän seurastamme. Onneksemme kuitenkin
vain muutama, mutta hehän ovatkin sitten niitä, jotka nä-
kyvät ja kuuluvat parhaiten.

Jotta me tulevaisuudessakin voisimme olla ylpeitä seu-
ramme golfkulttuurista meidän jokaisen on ponnisteltava
kahta tehokkaammin, jotta nämä golfin nautittavuutta na-
kertavat lieveilmiöt saadaan kitketyiksi ennen kuin ne pää-
sevät lopullisesti pilaamaan tämän hienon lajin. 

Ole Johansson

Golfkulttuuria
E
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Kesäkauden kentänhoito oli ru-
tiininomaista leikkuu- ja hoito-
työtä, suurin muutos edelliskau-
siin verrattuna oli greenileik-
kauskorkeuden pudottaminen
2,5 mm:iin, jonka myötä gree-
nien nopeudet saatiin kansain-
väliselle tasolle. Yksi kentän on-
gelmakohta jo usean vuoden
ajan on ollut bunkkerit, mur-
heena salaojitus, joka aikojen
saatossa on liettynyt tai tukkeu-
tunut puiden juurilla. Edellise-
nä syksynä korjattiin salaojitus-
ta greenibunkkereista 1, 5, 7 ta-
kabunkkerin, 11, 12, ja harjoi-
tusbunkkerin sekä 13/18 väylä-
bunkkerin osalta (kyseisiä bunk-
kereita jouduttiin tyhjentämään
pumpun avulla). Kulunut kausi

Kentänhoitokausi 2005
Pelaajilta saamieni pa-
lautteiden ja omien ko-
kemuksieni perusteella
voin rehellisesti sanoa, et-
tä kentänhoitokausi
2005 on ollut onnistu-
nut. Kenttä aukaistiin
29.4. ja normaalin kesä-
kunnon kenttä saavutti
kesäkuun alkupuolella ja
näin ollen Felix Finnish
Ladies Open saatiin hoi-
dettua kunnialla.

osoitti, että korjaukset onnistui-
vat, sillä näitä bunkkereita ei ker-
taakaan tyhjennetty pumpun
avulla. Toinen ongelma on ollut
hiekassa, joka tiivistyi liiaksi ei-
kä edes bunkkereiden hoitoko-
ne onnistunut saamaan pintaa
riittävän pehmeäksi. Keväällä
kaikkiin bunkkereihin tehtiin
muutaman sentin hiekkalisäys.
Hiekkana käytettiin USGA:n
standardit täyttävää bunkkeri-
hiekkaa, jonka ominaisuuksia
ovat hyvä vedenläpäisy, kanto-
kyky (pallo ei hautaudu hiek-
kaan) ja oikea raejakauma, joka
vähentää pinnan korppuuntu-
mista.

Syksyn 2005 korjaukset/
muutokset tuntuvat vähäisiltä
verrattuna 2004 vastaaviin töi-
hin. Kentän reuna-alueille istu-
tettiin 100 uutta puuta, puula-
jeina tammi, metsävaahtera ja
vuorijalava. Lisäksi korjattiin
16. greeni foreineen. Greeniä
nostettiin 40-85 senttiä siten, et-
tä korkein kohta on oikealla ta-
kakulmassa, josta pinta viettää
loivasti väylää kohti ja tarkoi-
tuksena on, että vesi ei jää seiso-
maan greenille edes maan olles-
sa roudassa. Aikaisemmin jopa
kasteluvesi jäi kuppiin, koska
kasvualusta oli savea ja siitä
puuttui salaojitus.

Muutama sana kentän sul-
kemisesta. Aura Golfissa on pit-
kään ollut johtoajatuksena, että
kesäkausi pyhitetään itse golfille
eli tällöin ei tehdä rakentamis-
töitä tai pelaamista haittaavia
hoitotoimenpiteitä. Jotta nurmi
kestäisi leikkauksista, jyräämi-
sestä ja pelaamisesta aiheutuvan
rasituksen koko pelikauden lii-
emmälti harventumatta, on
holkki-/ syväilmastus pakko teh-
dä vähintään kerran kaudessa.
Meillä kyseiset työt tehdään
kentän sulkemisen yhteydessä.
Mikäli kentän sulkemista veny-
tetään liian myöhäiseen, voi töi-
den esteeksi tulla maan routaan-
tuminen tai vesisateista aiheutu-
va pinnan märkyys. Jos ilmas-
tukset jäävät tekemättä syksyllä,
on ne pakko tehdä keväällä ja täl-
löin meillä kentänhoitajilla on jo
kymmenen muutakin työtä oh-
jelmassa.

Lopuksi haluan kiittää
kentänhoitotyössä ja pallonke-
ruussa mukana olleita mennees-
tä kaudesta ja erityisesti apulais-
kenttämestari Janne Karvosta,
joka siirtyy toiselle kentälle töi-
hin.

Terveisin 
Matti Höglund

Kenttämestari  

Kuva: Sakari Laitervo

16. greeni
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SAMI LAHTI
VALMISTUU GOLF-
KENTTÄMESTARIKSI

Sami Lahti valmistui yo-merko-
nomiksi vuonna 2002. Valmis-
tumisensa jälkeen hän meni työ-
hön tilitoimistoon. Kevätaurin-
gon alkaessa paistaa lämpimästi
huomasi Sami, ettei konttorityö
sovi hänelle. Aurinko veti mie-
hen uudelleen golfkentälle Ruis-
saloon, jossa hän oli ollut kesä-
töissä jo vuodesta 1997 alkaen.
Kentänhoitajan hommia tehtiin
kesäaikaan muutamia vuosia,
kunnes Jorma Laxåbackin aloit-
teesta Sami aloitti oppisopimuk-
sen turvin kenttämestarin am-
mattiopinnot Vierumäellä.
Koulutus on kaksivuotinen ja
Sami on nyt 29-vuotiaana yhtä
näyttökoetta vaille valmis golf-
kenttämestari. 

Ruissalon golfkenttä on
tullut Samille tutuksi jo vuodes-
ta 1989. Kiinnostus golfiin tuli
hyvän kaverin Kalle Laukkasen
kautta. Kallen isällä Kari Lauk-
kasella oli golfmailat ja pojat in-
nostuivat lyöntiharjoitteluista
Suikkilan pelloilla. Pellolle lei-
kattiin jopa greenit. Pari viikkoa
peltoharjoitusta kuitenkin riitti
ja sen jälkeen mentiin oikealle
golfkentälle Ruissaloon suoritta-
maan green card. Pian kaveruk-
set Kalle ja Sami etenivät tai-
doissaan Aura Golfin huipulle
asti. Samin golfuran huippuhet-
ki osui vuoden 2002 joukkue
SM-kilpailuun, jossa AG:n
joukkueen jäsenenä hän voitti
SM-kultaa. Samin tasoitus on
tällä hetkellä 1,0. Voikin olettaa
hänen olevan Suomen kenttä-
mestarien paras pelaaja.  

Samilla on harrastus ja työ-
paikka Ruissalon golfkentällä.
Pelaaminen on kuitenkin jää-
mässä vähemmälle kuin aikai-
semmin. Pelikierroksia tulee

Kenttähenkilökunnan 
esittely jatkuu

enää kaksi kertaa viikossa. Li-
säksi tulee vielä muutamia kil-
pailuja. Kierroksia tuli juniori-
iässä varmasti kolme kertaa
enemmän. Kun viettää kahdek-
san tuntia kenttätyössä, ei enää
aina välitä jäädä kuluttamaan va-
paa-aikaansa samassa paikassa. 

Ruissalon kenttä on kehit-
tynyt valtavasti Samin golfuran
aikana. Työn puolesta hoitami-
nen on koko ajan helpottunut,
kun kentän parannustöitä on
tehty näinkin paljon. Pelaami-
sen puolesta kenttä on taas vai-
keutunut huomattavasti sitten
vuodesta 1989. Siihen ovat vai-
kuttaneet runsaat puuistutukset
sekä mm. raffien vaikeutumi-
nen. 

Muita harrastuksia avolii-
tossa elävä Sami sanoo olevan
punttisali sekä uutuutena met-
sästäminen. 

KENTÄNHOITAJA
MIKA LEINONEN

Mika Leinonen on 36-vuotias
poikamies. Mikalla on Tuorlan
Puutarha- ja maatalousopistolla
hankittu puistopuutarhurin
koulutus. Puutarhatöitä Mika
on tehnyt vuoden 1989 valmis-
tumisensa jälkeen. Ensin hän
työskenteli Turun kaupungin
puutarhassa, kunnes vuoden
1991 lama aiheutti työttömyy-
den. Työvoimatoimiston kautta
Mika ohjautui 1992 syyskuussa
Ruissalon golfkentälle, josta sit-
ten myöhemmin tulikin hänen
vakituinen työpaikkansa. 

Hiljaisen oloinen, lähes ai-
na hymyilevä Mika aloitti myös
golfin pelaamisen muutamia
vuosia sitten. Golftavoitteet ei-
vät ole samaa tasoa kuin Samil-
la, mutta Mika sanookin pelaa-
vansa vain omaksi huvikseen.

Jäinkin miettimään, miksi me
muut oikein pelaamme? 

Vasemmalta puolelta pe-
laavan Mikan tasoitus on 20
enemmän kuin Samilla eli 21.
Kehitys on kuitenkin alaspäin
hitaasti, mutta varmasti. Varsi-
naiseen harjoitteluun ei riitä
kiinnostusta, mutta pari peli-
kierrosta viikossa tuntuu sopi-
valta. 

Muun vapaa-ajan Mika
käyttää lukemiseen ja erityisesti
elokuvien katselemiseen ja ke-
räämiseen. 

Kenttämestarimme Matti
Höglund kerää vanhoja äänile-
vyjä ja Mika vanhoja elokuvia,
joten joskus pojat voisivat pitää
meille jäsenille nostalgisen illan
vanhojen levyjen ja elokuvien
parissa.

KENTÄNHOITAJAN
TYÖ ON
KIINNOSTAVAA

Sami ja Mika viihtyvät hyvin
työssään Ruissalossa. Kentän hy-
vä kunto ja siitä seuraavat jäse-
nien ja vierailijoiden kommentit
ovat enimmäkseen positiivisia.
Kentänhoitaja näkee nopeasti
myös työnsä jäljet. Vuosien var-
rella turvallisuuskin on parantu-
nut. Harvoin enää ”sataa” pallo-
ja päälle. Siitä huolimatta ovat
kumpikin päättäneet, etteivät
käännä koneitaan niin, että sel-
kä olisi päin tulevaa pelaajaa.

Teksti ja kuva:
Sakari Laitervo 

Mika Leinonen ja Sami Lahti huoltohallilla.
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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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Molemmat kohteet ovat saaneet
kiitosta niin omilta kuin vieras-
pelaajilta, vaikka varsinkin 1.
teen katosta kritisoitiin koh-
tuuttomasti  jo ennen valmistu-
mistaan. Onkin todettava, että
katos on erittäin toimiva ja istuu
ympäristöönsä loistavasti. Ilmoi-
tustaulut ovat kerrankin oikeas-
sa paikassa ja niihin, kiitos lasi-
katteen, tulee riittävästi luonnon
valoa. 9. väylän taukotuvan eli
kioskin katos laajennettiin ja jul-
kisivu sai uuden värin. Kioskin
ympäristö kaipaa vielä kohen-
nusta ja siihen kiinnitetään huo-
miota jatkossa. 

Edellä mainittujen lisäksi
on kiinteistöissä suoritettu nor-

Katsaus päättyneelle
kaudelle 2005 
Kulunut kausi 2005 alkoi
rakennustoimikunnan
osalta keskittyen 1. teen
katoksen/portin rakenta-
miseen ja 9. väylän tau-
kotuvan eli kioskin sa-
neeraukseen. Kyseiset
projektit saatiin valmiik-
si aikataulussa.

maalit huoltotoimenpiteet ja
varsinkin klubirakennuksen 2 v.
takuutarkastuksen myötä ai-
kaansaatu siihen kohdistuneet
asianmukaiset korjaustyöt. Vii-
meisenä voisi mainita keväällä
asennetut paineilmalla toimivat
puhdistuspisteet. Erityiskiitos
talkooväelle, joka teki asennus-
työn.

SUUNNITELMIA
TULEVALLE
KAUDELLE 2006

Vielä kuluvan vuoden aikana ra-
kennetaan Huiskalaan n. 180 m
aitaa, joka tulee rajaamaan Huis-
kalan tontin niin 8. väylän kuin
harjoitusalueen osalta. Raken-
nusluvassa on aita määrätty ke-
vyeksi ollen korkeudeltaan noin
metrin luokkaa. Tarkemmin sa-
nottuna kyseessä on hallinta-
alueen raja-aita, jonka tulee olla
yksinkertainen puutolppara-
kenteinen aita jaksotettuna pen-
sasistutuksin.

Rakennuskannastamme
kaksi on pahasti hajoamispis-
teessä. Nämä ovat asuinraken-

nuksen pihasauna ja parkkipai-
kan vieressä oleva Laurilan mök-
ki. Olemme neuvotelleet viran-
omaisten kanssa ja ehdottaneet,
että pihasauna korjattaisiin ns.
oppilastyönä ja vastineeksi sai-
simme purkuluvan mökille. Ti-
lalle rakennettaisiin maakellari,
johon tulisi lämmintä tilaa run-
saalle 170 häkille bägien säily-
tystä varten.

Toivomme, että asia etenee
myönteisesti eri portaissa ja pää-
sisimme toteuttamaan nämä
suunnitelmat vielä vuoden 2006
aikana.

Klubin edustalla oleva har-
joitusviheriö poistetaan ja tilal-
le rakennetaan kesäterassi. Tä-
hän projektiin otamme mielel-
lämme rakentavia ehdotuksia
vastaan. Minkälaisella terassilla
sinä haluaisit nauttia ne tii-,
kortti- tai mitkä vaan kaljat/juo-
mat jatkossa?

Rakentavasti terveisin!

Pj. Markku Salminen
0400-522480

prostar@netti.fi

Kuva: Soile Enberg

1. teen katos/portti, taustalla Laurilan mökki.
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Green fee -pelaajien osalta olem-
me saavuttaneet hyvinkin tar-
kasti budjetoidun määrän, joten
sekä Aura Golfin jäsenet että vie-
raspelaajat ovat päässeet kiertä-
mään kenttäämme sopusuhtai-
sessa määrin.

Nettiajanvaraus saatiin
kauden aikana käyttöön. Al-
kuun taidettiin jopa innostua
hieman liikaa, kun kilpailuihin
ilmoittautuminen oli mahdol-
lista ainoastaan netissä – noh,
asia tuli korjattua eli ilmoitus-
tauluille palasivat perinteiset il-
moittautumislistat.

Markkinointitoimikunta
pyysi kauden aikana eräiltä vie-
raspelaajilta kommentteja, miltä
tuntuu tulla Aura Golfiin. Ohes-
sa muutamia poimintoja:

+ puolella 
1. Kenttä on hieno, 

väylät upeassa kunnossa ja 
griinit nopeampia kuin 
Hornet – upeeta. 

2. Saunat ja pukuhuoneet 
upeita.

3. Karjala olut hanassa!
4. Kenttä veti hyvin, 

ei seisoskelua, 
vaan eteenpäin mentiin  
aika vauhdikkaasti.

Hieman mennyttä,
enemmän tulevaa
Kulunut kausi on Aura
Golfilla sujunut markki-
noinnin näkökulmasta,
jälleen kerran, varsin
mallikkaasti. Mainos- ja
sponsorituloja on pystyt-
ty kasvattamaan verrattu-
na viime kauteen. Isot ta-
pahtumat kauden aikana
ovat saaneet järjestelyis-
tään kiitosta ja yhteistyö-
tä kanssamme halutaan
jatkaa. 

5. Kympin kioski hienosti 
sijoitettu - ei sivuaskeleita. 

6. Lounas hyvä ja hinta ok.
7. Caddiemasterin toiminta 

hyvää ja oli vielä nättikin.

- puolella 
1. Range ahdas.  
2. WEB-sivujen toteutus 

tyrmättiin aika rajusti, 
vanhanaikaiset ja esim. 
väyläkartta aika luku-
kelvoton.

3. 2-väylä on hieno (kaunis), 
mutta oli kuinka vanhoja tai 
hienoja puita tahansa, niin ei
noin suuri määrä noin isoja 
puita kuulu keskelle 
golf-väylää.

4. 10-kiskalla saisi olla 
oluttakin tarjolla.

5. Väyläkartat oli hiukan 
oudoissa paikoissa 
- lähemmäs keltaista tiitä, 
ei matkan varrelle. 

6. Siirtymät ei ole kovin 
selkeästi merkattu ja jos ei 
olisi ollut aiemmin kiertä-
neitä, niin osa porukkaa 
olisi eksynyt.

7. Jonkun mielestä raffit 
liiankin pahoja 
- makukysymyskö? 

Se menneestä kaudesta, palaut-
teesta otetaan opiksi, jotta asioi-
ta saadaan entistä mallikkaam-
paan suuntaan!

Tuleva kausi: raotetaan jo
tässä vaiheessa millaisiin asioihin
pureudutaan ennen tulevan kau-
den käyntiin pyörähtämistä.

Jäsenkysely toteutetaan
tässä lehdessä. Toivottavasti
mahdollisimman moni osallis-
tuu, jotta saadaan jäsenistön
mielipide AG:n nykytilasta. Tu-
losten perusteella voitaisiin vielä
paremmin hioa Aura Golfia pal-
velemaan jäsenistöään, taikka

sitten huomataan, että kaikki on
hyvin.

AG-kotisivut, paljon kri-
tiikkiä osakseen saaneet, osin ai-
heesta. Kesken kautta ei olisi ol-
lut viisasta lähteä muutoksia to-
teuttamaan, nyt on. Ennen tule-
van kauden alkua julkaisemme
uudistuneet sivustot. Tavoittee-
na on saada toiminnallisesti sel-
keä ja visuaalisesti ajattoman
tyylikäs sivusto aikaan.

Klubituotteet, osio joka ra-
kennetaan uusiksi ensi kautta sil-
mällä pitäen. Olen edelleen sitä
mieltä, että Aura Golf -klubi-
tuotteiden valikoima ja saata-
vuus tulee myös saattaa arvoisel-
leen tasolle. Tavoitteena on, et-
tei varsinkaan vieraspelaaja edes
halua kierroksen jälkeen poistua
kentältämme ilman Aura Golfin
pro shopista hankittua klubi-
tuotetta. 

Nettiajanvaraus, kuten  to-
dettua, se oli koekäytössä, jotta
saimme asian tiimoilta käytän-
nön tietoa. Lyhyehkö kokemus
osoittaa, että nettiajanvaraus va-
pauttaa caddiemasterin aikaa.
Tosin, koska ajanvarauksessa ei
näy nimiä, tulee soittokyselyjä,
kuka pelaa siinä ja siinä lähdös-
sä. Asiaa kehitellään.

Haluaisitko vaikuttaa? 
– toivottavasti! Laita ihmeessä
minulle kritiikkiä, palautetta
taikka kehittämisehdotuksia,
kari.sjoholm@pinus.fi tai 
soita 040 536 6941.

Kari Sjöholm
Markkinointitoimikunnan pj 
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Aura Golf ry:n sponsorien mat-
ka suuntautui tänä vuonna Tuk-
holman Kungsängenin kentälle.
Pelipäivä oli 26.9., joka oli ke-
säisen lämmin. Suurin osa ruot-
salaisista pelasi silloin vielä ja jo-
pa shortseissa. Kungsängenin

kentällä oli juuri aikaisemmin
pelattu Scandinavian Masters
-kilpailu. Haastava kenttä siis.
Sen saivat todeta myös 34 mat-
kalla ollutta AG:n jäsentä. 

Kilpailun voitti Reima
Granberg 36 pisteellä. Samaan

pistemäärään ylsi myös Timo
Stam, mutta hän hävisi Reimal-
le huonomman tasoituksensa
vuoksi. 

Teksti ja kuva:
Sakari Laitervo 

Kungsängen

Kuvassa matkan sponsorin edustaja Pekka Ahlgren luovuttaa voittopalkinnon Reima Granbergille.

Kenttä suljettiin 26.10. kentän syystöiden vuoksi. Range oli toiminnassa marraskuun puoliväliin. 
Kuvassa tilanne 15.11. Syysmyrsky on nostanut veden jälleen 7. väylälle. 

Kuva: Jorma Laxåback
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Tekemäni epävirallisen SM-kil-
pailujen mitalitaulukon mukaan
AG on Suomen toiseksi paras
seura viidellä mitalillaan, edes-
sämme on ainoastaan Espoon
Golfseura.

Aikuisten kilpailuissa Joo-
nas Granberg jatkoi hyviä kil-
pailujaan voittamalla ensimmäi-
senä AG:n pelaajana kautta ai-
kojen henkilökohtaisen SM-
kultamitalin reikäpelin SM-kil-
pailuissa. Lisäksi hän voitti PM-
kilpailujen henkilökohtaisen
lyöntipelikilpailun. Kauden
2005 Order of Merit -taulukon
Joonas voitti ja sijoittui
FGT–rankingissa toiseksi. Su-
kupolvenvaihdos aikuisten kil-
pailuissa oli siis selkeä, kaudelta

Valmennus- 
ja junioritoimikunnan
kuulumisia
Viime Viheriössä olleessa
kirjoituksessa totesin, et-
tä pelaajiemme menestys
kauden 2005 kilpailuissa
on ollut kohtuullista.
Lehden ilmestymisen jäl-
keen pelaajiemme me-
nestys loppukauden kil-
pailuissa on ollut kuiten-
kin yli kaikkien odotus-
ten, joten kilpakesä 2005
on ollut Aura Golfin pe-
laajille historian menes-
tyksekkäin. 

2006 odotan kuitenkin vielä ko-
keneempien pelaajien piristy-
mistä.

Junioripuolella joukku-
eemme voitti Oulussa pelatun
Joukkue SM-kilpailun. Voittoi-
sassa joukkueessa pelasivat Ahti
Koskilahti, Juhani Elia, Aleksi ja
Antti Laurila, Ville Sirkiä, Jussi
Samooja, Noora Ahonen ja Kris-
tiina Elia. Joukkueemme onnis-
tui loistavasti, ja täten tuliaisina
kilpailuista oli jopa hieman yl-
lättäen kultamitali. Kalle Sa-
mooja voitti syksyllä pelatun
FJT-finaalin ja oli samalla ykkö-
nen juniorien Order of Merit
-taulukossa. Kaikilla kriteereillä
mitattuna Kalle oli juniorien yk-
köspelaaja Suomessa.

Viime numerossani arvos-
telemiini Suomen Golfliiton
päätöksiin on tulossa todennä-
köisesti muutoksia. Tulevalla
kilpailukaudella pitäisi SM-kil-
pailuissa kilpailla Suomen par-
haimmiston ja myös Aluetourin
täysin käsittämättömiin alaikä-
rajoihin on kuuleman mukaan
tulossa lievennyksiä. Nämä asiat
ovat omalta osaltaan viemässä
suomalaista kilpagolfia eteen-
päin.

Tulevalle kaudelle olemme
kiristämässä kilpapelaajiemme
kriteereitä, jotta voisimme suun-
nata tukea tarkemmin niille pe-

laajille, jotka ovat motivoitunei-
ta ja eteenpäinpyrkiviä. Kaksi
vuotta käytössä ollut pelaajille
suunnattu Valmennuspaketti
jatkuu myös pienillä muutoksil-
la. Talviharjoittelussa palaamme
taas pääasiassa takaisin Luola-
vuoren halliin, sillä muuten hy-
väksi todettu Kaarinan Ever-
green-halli ei pystynyt kilpaile-
maan taloudellisesti lainkaan
Luolavuoren hallin kanssa. Luo-
lavuoren hallista saimme myös
Aluetour- ja Greencardryhmille
hyvät harjoitusajat sunnuntai il-
tapäivältä. Toivon, että näihin
ryhmiin saisimme lisää innostu-
neita golfarinalkuja.

Viime numerossa mainit-
semani ”termoskannuryhmä”
on jatkanut pelejään koko syk-
syn erittäin innostuneesti. Tällä
hetkellä poikien tasoitukset ovat
välillä 5,1 – 9,3. Tuomas Pirilä
pelasi lokakuun alussa Ruissalon
kentän 72 lyönnillä. Ensimmäi-
nen tasoitusryhmä lähenee poi-
kia kovaa vauhtia. 

Lopuksi haluan onnitella
vielä kerran kaikkia kauden
2005 mitalisteja ja toivottaa kai-
kille pelaajillemme harjoitte-
luintoa ja sitä kautta menestystä
kaudelle 2006.

Hyvää talvikautta toivottaen
Hannu Paatelo
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Palkinnot ovat mukavasti lisääntyneet tänä vuonna.

MITALITAULUKKO SM-KILPAILUISSA KAUDELLA 2005

K
uv

a:
 T

er
tti

 P
ie

til
ä

Seura kulta hopea pronssi yhteensä
1. Espoon Golfseura 5 2 1 8
2. Aura Golf 2 1 2 5
3. Kokkolan Golf 2 2 - 4
4. Kymen Golf 1 2 - 3
5. Viipurin Golf 1 1 - 2
6. Lakeside Golf 1 - 1 2

Messilän Golf 1 - 1 2
8. Ålands Golfklub 1 - - 1

Helsingin Golfklubi 1 - - 1
10. Sarfvik Golf klub - 1 1 2

Nordcenter GCC - 1 1 2
Tammer Golf - 1 1 2
Tuusulan Golfklubi - 1 1 2

14. Salon Golf - 1 - 1
Keimolan Golf - 1 - 1
Aulangon Golfklubi - 1 - 1

17. Ruukki Golf - - 1 1
Harjattula GCC - - 1 1
Sea Golf Rönnäs - - 1 1
Kytäjä Golf - - 1 1
Nokia River Golf - - 1 1
Golf Talma - - 1 1
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Kilpailutuloksia

14.8. Kultavirta  L 18  hcp/lp
76 osanottajaa

Miehet
1. Kimmo Nermes 67 tas.   4
2. Kalevi Suomalainen 68 10
3. Timo Myllys / KuG 68 24

Naiset
1. Hannele Lehto-Laurila 70 20
2. Kirsti Prusi 71 15
3. Milla Perilä 73 30

17.8. Nordea Ladyt  L 18  hcp/pb
76 osanottajaa

1. Ritva Hopia 35 tas. 31
2. Arja Jalava 31 17
3. Harriet Rafkin 31 30

19.-21.8. Klubimestaruus  L 54 scr
81 osanottajaa

Miehet 41 osanottajaa
1. Antti Lehtinen 68-70-73   211
2. Markus Rytkölä 70-78-73   221
3. Juuso Välilä 70-82-71   223 Klubimestari Antti Lehtinen

KM-kisojen palkittuja vas. Pauliina Hartiala, Päivi Honka, Hannele Grandell, Aatos Laine, Arja Salahetdin, Raimo Aulas, Noora Ahonen,
Milla Hallanoro, Markus Rytkölä, Antti Lehtinen, Heikki Koskilahti, Juuso Välilä, Jorma Laxåback, Jussi Samooja, Aleksi Laurila ja 
Ahti Koskilahti.

Seniorit M55 13 osanottajaa
1. Raimo Aulas 78-88-81   247
2. Jarmo Koivunen 86-83-82   251
3. Jorma Laxåback 86-82-84   252

Seniorit M65 11 osanottajaa
1. Aatos Laine 89-85 174
2. Veikko Kirjonen 93-84 177
3. Rikhard Sanaksenaho 91-87 178

Naiset 7 osanottajaa
1. Milla Hallanoro 76-74-69   219
2. Pauliina Hartiala 79-84-85   248
3. Noora Ahonen 86-88-85   259

Sen.naiset 9 osanottajaa
1. Hannele Grandell 86-90 176
2. Päivi Honka 92-92 184
3. Arja Salahetdin 91-95 186

Mid-sarja
1. Kari Kuisma 80-77-77  234
2. Kimmo Nermes 83-75-80  238
3. Heikki Koskilahti 78-87-81  246

Kuvat: Tertti Pietilä
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Juuso Välilä ja Tuomas Pirilä.

Pojat
1. Ahti Koskilahti 79-73-76  228
2. Aleksi Laurila 74-79-77  230
3. Jussi Samooja 73-79-81  233

27.8. L-S Aluemestaruus L 18 scr
7 seuraa

1. Aura Golf  476
2. Wiurila Golf & CC 502
3. Archipelagia Golf & CC 504

29.8. Auria Open  L 18 hcp/pb
129 osanottajaa

Miehet 106 osanottajaa
1. Jukka Koskilahti 66         tas. 12
2. Simo Lieskivi 68 13
3. Aleksi Laurila 69 3

Naiset 23 osanottajaa
1. Raini Tuominen 33         tas. 24
2. Pirjo Kujala / SaG 33 23
3. Mia Rytkölä 33 13

5.9. Felix Ketch-Cup  L 18 hcp/pb
124 osanottajaa

1. Sami Hannula 39           tas. 4
2. Ismo Nermes 39 12
3. Reima Hannula 38 12

9.-11.9. FGT 3 Gant Open  L 54 scr
118 osanottajaa

Miehet
1. Ari Savolainen/TGK 68-71-71     -3
2. Janne Mommo/NRG 69-74-68     -2
3. Jyry-Jussi Peltomäki/KGV 76-68-69 par

Erik Stenman/TG 74-68-71   par

Naiset
1. Kaisa Ruuttila/LGV 78-71-75  +11

Anna-Karin Salmén/ÅGK 77-74-73 +11
3. Nina Isaksson / ArGC 76-71-79  +13

Sohvi Härkönen / IG 78-74-74  +13

17.-18.9. Baleno Dual  L 18 + 18 hcp/lp
100 osanottajaa

0-11,4 55 osanottajaa
1. Juuso Välilä 77-73 150
2. Kari Kuisma 75-75 150
3. Kristian Vihanto / ArGC 78-73 151

11,5-26,4 45 osanottajaa
1. Esa Kavén / ArGC 78-69 147
2. Anssi Räty 69-79 148
3. Paul Sandström / ArGC 70-78 148

24.9. Sauna Silver  L 18 hcp/pb
59 osanottajaa

1. Kimmo Nermes 41 tas. 4
2. Marko Tiihonen 40 8
3. Matti Leinonen 40 6

25.9. Korhonen Perhemalja  L 18 hcp/gs
44 paria

1. Kimmo ja 
Janne Tuominen 68,0   tas. 19,0

2. Hannele ja 
Hannu Grandell 69,0 11,0

3. Marjo ja 
Harri Lehtinen 69,0 13,0

1.10. Everybody  L 18 hcp/pb  
64 osanottajaa

1. Ahti Koskilahti 38 tas.  2
2. Juuso Välilä 37 0
3. Jorma Laxåback 37 7

8.10. Loka Open I  L 18 hcp/lp
57 osanottajaa

1. Sakari Aho 70         tas. +2
2. Petri Ahokas/KGM 73 3
3. Marko Kallinen/AGN 74 0

15.10. Loka Open  L 18 hcp/lp
37 osanottajaa

1. Hannele Lehto-Laurila 71         tas. 21
2. Aarno Eskola 73 6
3. Marko Kallinen/AGN 76 0

REIKÄPELIT

KM Reikäpeli
1. Janne Saario
2. Ahti Koskilahti
3. Markus Rytkölä

Aura Cup
1. Heikki Savolainen
2. Matti-Jussi Kattainen
3. Ei pelattu (Marko Tiihonen 

ja Markku Itänen)

Senior Cup
1. Pirkko-Liisa Hyvärinen
2. Raimo Iivarinen
3. Jorma Liikkanen

Ladies Cup
1. Hilkka Päivölä
2. Irmeli Luoto
3. Pirkko-Liisa Hyvärinen

Perhe Matchplay
1. Marjo ja Harri Lehtinen
2. Hannele ja Hannu Grandell
3. Pirkko ja Hannu Paatelo

HARTWALL TORSTAI-TUOPPI

Bruttotulokset:
1. Juuso Välilä 282
2. Jussi Samooja 286
3. Ahti Koskilahti 288

Nettotulokset:
1. Ahti Koskilahti 273
2. Jussi Samooja 275
3. Ismo Nermes 276

Osakilpailujen voittajat:
1. Ilmo Sivuranta (69)
2. Aarno Eskola (68)
3. Jussi Samooja (66)
4. Tomi Tamminen (68)
5. Juuso Välilä (67)
6. Harri Lehtinen (64)
7. Ismo Nermes (67)
8. Kimmo Nermes (67)
9. Eero Pekuri (70)
10. Urpo Pirilä (68)
11. Heikki Kakko (71)
12. Kari Kuisma (68)
13. Mikko Huunonen (70)
14. Ahti Koskilahti (67)

Vuoden pelaaja
Juuso Välilä 49

Vuoden nousija
Tuomas Pirilä 18,0–>5,1

Kuva: Soile Enberg
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Tasoitukset 1999-2005

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6
Ryhmä

Kpl

Ryhmä 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 (+4,4 - 4,4) 26 27 31 39 48 50 49
2 (4,5 - 11,4) 178 191 191 205 216 239 256
3 (11,5 - 18,4) 244 246 260 277 289 274 273
4 (18,5- 26,4) 279 296 304 302 300 310 290
5 (26,5 - 36,0) 257 271 268 277 268 267 265
6 ( 37- 54) 252 245 225 246 228 228 219

1236 1276 1279 1346 1349 1368 1352

Jäseniä kilpailuissa 2005
545 jäsentä vähintään yhdessä kilpailussa
381 jäsentä vähintään kahdessa kilpailussa

Ryhmä Naiset Miehet Yhteensä
1  (+4,4 - 4,4) 4 45 49
2 (4,5 - 11,4) 12 244 256
3 (11,5 - 18,4) 31 242 273
4 (18,5- 26,4) 89 201 290
5 (26,5 - 36,0) 130 135 265

Virallinen tasoitus 266 867 1133
6 (37- 54) 136 83 219

Tasoituspelaajia 402 950 1352
99 12 24 36
Yhteensä 414 974 1388

Singel-pelaajia 12 208 220

Ryhmä Naiset Miehet Yhteensä
1 (+4,4 - 4,4) 3 47 50
2 (4,5 - 11,4) 13 226 239
3 (11,5 - 18,4) 24 250 274
4 (18,5- 26,4) 89 221 310
5 (26,5 - 36,0) 132 135 267

Virallinen tasoitus 261 879 1140
6 (37- 54) 139 89 228

Tasoituspelaajia 400 968 1368
99 13 22 35
Yhteensä 413 990 1403

Singel-pelaajia 10 189 199

Keskiarvoja 2005 Naiset Miehet Yhteensä
Tas +4 - 36,0 25,3 16,6 18,6
Tas +4 - 54 33,5 19,4 23,6

Ikä 47,7 43,1 44,5

Tasoitustilastot

2005 Vertailun vuoksi myös 2004:
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Griinit oli trimmattu nopeiksi ja
kenttä oli muutenkin parhaim-
millaan. Kilpailun lähtöasetel-
ma oli auragolfilaisten kannalta
kutkuttavan jännittävä. Aura
Golfin Joonas Granberg johti
pisteissä FGT:n kokonaiskilpai-
lua. Kokonaiskilpailun voitosta
kamppailivat Joonaksen lisäksi
Tuusulan Golfklubin Ari Savo-
lainen, Espoon Golfseuran Peter
Erofejeff sekä Nokia River Gol-
fin Janne Mommo. Normaali
kotiinpäin veto aiheutti sen, et-

Gant Open 2005 

FGT:n finaali Gant Open
pelattiin huippukuntoi-
sella Ruissalon kentällä
syyskuun toisena viikon-
loppuna. Kilpailun voit-
tosumma oli korotettu
15.000 euroon ja palkin-
tosumma oli houkutellut
Ruissaloon myös monia
ammattilaisia. Navakka
pohjoistuuli jäähdytti
syyskuun alun lämpimän
ilman syksyn tuntuiseksi. 

tä etukäteisveikkailut olivat sel-
keästi Joonas Granbergin puo-
lesta. Kotiseuran jäsenien suuret
odotukset ja lehtien kirjoittelu
ennen kilpailua kuitenkin häi-
ritsi nuoren Granbergin keskit-
tymistä. Kilpailun ensimmäinen
kierros ei onnistunut odotetusti.
Tulos 75 oli 7 lyöntiä enemmän
kuin ensimmäisen päivän par-
haalla Ari Savolaisella. Pahim-
mista vastustajista sekä Savolai-
nen että Mommo onnistuivat
parhaiten. Savolainen otti joh-

topaikan heti ensimmäisellä
kierroksella pitäen sen sitten lop-
puun asti. Savolainen pelasi
myös tasaisimmin. Hänen paras
kierroksensa oli 68 ja kaksi muu-
takin kierrosta 71 lyöntiä. Kol-
meen kierrokseen tuli 9 birdiejä,
39 paria ja vain 6 bogeytä. 

Griinit olivat puheenaihe,
kuten niin usein Ruissalossa ja
vain positiivisessa mielessä. No-
peutta oli yllin kyllin. Ruissalon
griinit vastaavat nyt ET:n kilpa-
kenttien griinejä. Reikä 12. kol-

Gantin kilpailun yleisöä 18. griinin takana.

Kilpailun pääsponsori Lars
Lönnqvist myhäili tyytyväisenä
kilpailun jälkeen.
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mitasogriini simputti tuttuun
tapaansa pelaajia. Viimeisenä
päivänä lippu oli viety ylimmäl-
le tasolle, ja pituutta tiiltä kertyi
145 metriä. Rivimiehet sahasi-
vat viheriön eri tasoilla välillä ah-
keraankin, mutta Savolainen
laittoi puttinsa foregriiniltä si-
sään. Reiän harvoja birdiejä pää-
töskierroksella sunnuntaina, ja
kisassa tuntui jo ratkaisun ma-
kua. Ero kakkospaikkaa vielä
tuolloin pitäneeseen Erik Sten-
maniin venähti kolmeen lyön-
tiin.

Tiukimman vastuksen Sa-
volaiselle antoi Janne Mommo.
Olikin vahinko, etteivät Savolai-
nen ja Mommo pelanneet sa-
massa ryhmässä. Lopputulos oli-
si voinut silloin olla syntyneessä
jännitysnäytelmässä toisenkin-
lainen. Mommon päätöskierros
sortui 10. väylän tuplabogiin.
Muuten hän pelasi tasaisen hy-
vin, tehden myös pelaajista eni-
ten birdiejä, yhteensä 12. Var-
sinkin birdiet kolmella viimei-
sellä väylällä osoittivat Jannen
hallitsevan hyvin kilpailuher-
monsa.

Omilla pelaajillemme Joo-
nas Granbergille ja Sakari Ahol-
le tuli harmittavia tuplabogeja ja
Sakkelle yksi triplakin. Kotiken-
tällä pelanneista jäsenistämme
Sakari Aho oli 18. tuloksella +6,
Antti Lehtinen 30. tuloksella +9
ja Joonas Granberg 34. tuloksel-
la +10. Kukaan heistä ei ollut tu-
loksiinsa tyytyväinen.

Ruissalon kentän kolmas
albatross tehtiin kilpailun en-
simmäisellä kierroksella. Kei-
mola Golf Vantaan Juha-Pekka
Peltomäki löi kolmosväylällä
toisen lyönnin suoraan reikään. 

Naisten sarjan voitto ratke-
si vasta uusinnassa. Ahvenan-
maan Anna-Karin Salmén ja La-
keside Golf Vammalan Kaisa
Ruuttila palasivat uusintaan 18.
lyöntipaikalle. Ruuttilan avaus
suuntautui aivan väylän vasem-
paan laitaan, josta oli ihanne
suunta griinille lähestymistä var-
ten. Puuttuiko kohtalo peliin,
kun lehdistön käytössä ollut
golfauto ajoi Ruuttilan pallon

Voittajalle Ari Savolaiselle 
puetaan voittajan takki.

päälle ja hän joutui kutsumaan
tuomarin paikalle droppaamista
varten? Dropin jälkeen lähesty-
mislyönti jäi lyhyeksi päätyen
bunkkeriin. Salmén sitä vastoin
onnistui lyömään raffista suo-
raan griinille. Upotettuaan siitä
vielä birdieputin oli voitto sillä
selvä.  

Teksti: Sakari Laitervo

Kuvat: Tertti Pietilä

Ari Savolaisen ratkaiseva birdieputti 12. foregriiniltä, 
joka uppoaa reikään. 

Golf on rytmiä. Lahjan tyttöjen ryhmä Tangottaret juhlistivat 
palkintojenjakoseremoniaa hienolla tanssiesityksellä.

Miesten sarjan kaikki palkitut yhdessä kilpailun sponsorin edustajien kanssa.
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Taakse jäänyt kesä on mennyt
hienosti, pelaillen ja klubilla jut-
tuja kertoen ja kuunnellen sekä
kahvitellen ja ruokaillen. Kuu-
kausikilpailut sujuivat entiseen
malliin, mutta kuluneena kaute-
na saatiin kokonaiskilpailuun
kaksi voittajaa Ilmo Sivuranta ja
Jukka Jussila. Kuukausikilpailu-
jen paras nainen oli Arja Jalava.
Myös jokainen osakilpailun voit-
taja palkittiin lahjoituksina saa-
duilla palkinnoilla. Lahjoittajat
olivat: toukokuussa Turun yksi-
tyiset ammattioppilaitokset, ke-
säkuussa Turun Eurosiivous,
heinäkuussa Ravintola Suoma-
lainen Pohja, elokuussa Turun
Kellomarket ja syyskuussa Suo-
men Ohutlevyasennus. T-talo
lahjoitti kaksi pääsylippua arvot-
tavaksi palkintojen jakotilaisuu-
dessa. Suuri kiitos kaikille lah-
joittajille!

Seniorien klubiotteluita
pelattiin neljä. Ensimmäinen pe-
lattiin Saloa vastaan Salossa jo
ennen vappua ja voitto meni

isännille. Toinen ottelu oli Ruis-
salossa Harjattulaa vastaan ja
saimme voiton kotiin. Seuraava
kisa oli Tampereen senioreita
vastaan Tampereella ja taas an-
noimme isäntien voittaa. Vii-
meinen ottelu oli taas Ruissalos-
sa Saloa vastaan ja tässäkin otte-
lussa saimme maistaa tappion
karvasta kalkkia. Kisat olivat kui-
tenkin mukavia tapahtumia ja
hauskaa oli niin kentällä kuin
klubillakin. Kiitos osanottajille
ja kiitos Aatos Laineelle hyvistä
järjestelyistä.

Salon senioreita vastaan oli
myös kaksi keilaottelua ja mo-
lemmista tuli voitto.  

Senioriliiga pelattiin jälleen
kahdeksan seuran kesken, jossa
voitot menivät mukavasti ristiin
ja tasapelejäkin pelattiin, melko
harvinaista. Voiton tänä vuonna
vei Salo Golf ja omat seniorim-
me sijoittuivat kolmanneksi.
Ihan hyvä saavutus, josta kiitos
kaikille mukana olleille.

Ruissalossa järjestettiin
myös seniorien Välitour-kilpai-
lu. Menestys ei ollut paras mah-
dollinen, mutta kilpailu sujui hy-
vin seniorien hoidossa.

Tätä luettaessa kentät ovat
sulkeutuneet, mutta toimintaa
riittää talviaikanakin. Kerran vii-
kossa lyöntiharjoittelua Luola-
vuoren kuplahallissa maanantai-
sin klo 11.00-13.00, Sakke antaa
vinkkejä ensi vuoden puolella.
Keilailua on tiistaisin ja perjan-
taisin Kupittaan keilahallissa klo
13.00-14.00. Torstaisin jumpa-
taan Kupittaan urheiluhallissa
klo 13.00 alkaen Pertti Rännälin
asiantuntevalla opastuksella.

Tässä tärkeimmät tapahtu-
mat menneistä ja tulevista. Ensi
keväänä viheriöt jälleen avautu-
vat ja saavumme niille yhtä pir-
teitä ja innokkaina kuin aina en-
nenkin. 

Hyvää talvikautta kaikille!
Veikko Joenperä

Kuvat: Tertti Pietilä 

Kesän mentyä
Syksy on jälleen tullut ja viheriöt ovat Suomen 
kentiltä sulkeutumassa. Osa golffareista lähtee etelään
kuten muuttolinnutkin, mutta toiset jäävät Suomen
talvea uhmaamaan.

Jukka Jussila, toinen 
kuukausikilpailun voittaja.

Toisen voittajan 
Ilmo Sivurannan kiitospuhe.

Sutjakkaat seniorit Arja Jalava,
Veikko Joenperä ja Irmeli Luoto.
Arja palkitaan kuukausi-
kilpailujen parhaana naisena.
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Viime Viheriössä kerrottiin ”ter-
moskannu” -ryhmän aktiivisesta
pelaamisesta kentällämme. Tä-

män ryhmän, siis kolmen pojan
yhteisikä on 38 vuotta. Positii-
vista energiaa voi havaita kentäl-

lä, vaikka ryhmän yhteisikä yltää
jopa 322 vuoteen. Ruissalossa on
voinut tutustua ”322-ryhmään”,

Positiivista energiaa 

Pirteä ryhmä syyskierroksella 20.9., vas. Pekka Sivula, Hillevi Koponen, Iikki Kaskeala ja Olli Vahtera. 

Vas. Sami Lahti, Janne Karvonen ja Rosa Helin.

Vihdoin mestaruus
Apulaiskenttämestari Janne
Karvonen voitti Aura Golfin
henkilökunnan perinteisen kau-
den päättäjäiskilpailun. Voitto
ei tullut tyylitellen. 

Aika-ajojen nopein, ykkös-
ruudusta lähtenyt caddiemaster
Rosa Helin johti kilpailua vielä
puolivälissä. Mutta yksi pieni
ajovirhe tiukassa neulansilmässä
avasi oven ohituksille ja toiseksi
sijoittunut Sami Lahti sekä voit-
taja Janne pääsivät livahtamaan
ohitse. Kisaan osallistui lähes ko-
ko henkilökunta.

Teksti ja kuva:
Jorma Laxåback

jossa on lähes sama määrä posi-
tiivista energiaa kuin edellisessä
poikaryhmässäkin. Päätoimitta-
ja on muutamaankin kertaan ol-
lut kentällä pelaamassa ”322-
ryhmän” takana. Heidän peli-
nopeutensa ja etenemisensä on
aivan sama kuin muillakin ken-
tällä olevilla pelaajilla. Golfeti-
ketin tunteminen ja käyttö on
esimerkillistä ja se on ryhmälle
kunnia-asia. Hillevin ja Pekan
golfharrastus lähentelee kun-
nioitettavaa 50 vuoden ikää. Sii-
hen on mahtunut enemmän
golfkierroksia ja -kenttiä kuin
useimmille meille muille aktiivi-
harrastajille. 

Salaa olen itse toivonut
voivani jatkaa harrastusta yhtä
kauan ja aktiivisesti kuin nämä
todelliset senioripelaajat. Löy-
tyyköhän mistään muualta vas-
taavaa neljän pelaajan ryhmää?
Kysyn vain.

Teksti:Sakari Laitervo

Kuva: Jorma Laxåback

35895_18-31  21.11.2005  10:28  Sivu 7



V I H E R I Ö  4/200524

Vinkkejä 
talven puttiharjoitteluun!
Kiitokset kaikille kulu-

neesta kaudesta 2005.
Kausi oli minulle jälleen

kerran mielenkiintoinen ja an-
toisa. Jokainen kausi saa minut
yhä vahvemmin sitoutumaan te-
kemääni työtä kohtaan. Eikä vä-

häisessä merkityksessä työnau-
tinnon kannalta ole työskentely
näin kauniissa ja viihtyisässä seu-
rassa kuin Aura Golf on. 

Tietysti suurin kannustin
työn tekijälle on saatu positiivi-
nen palaute ja onnistumisen

Saattoharjoite. 
Kovin moni pelaaja ajattelee putatessa, mihin mai-
la liikkuu taakseviennissä. Tärkeämpää olisi  saada
mielikuva osuma-alueesta ja saatosta.

Yksi hyvä harjoite, jolla itse olen monesti löy-
tänyt kadonneen puttivireen, on työntöharjoitus.
Asetu normaalisti puttiasentoon n. 1-1,5 m koh-

teesta. Älä tee taaksevientiä, vaan työnnä lakaise-
malla pallo kohteeseen. Tämä harjoite auttaa sinua
saamaan kiinni mielikuvasta mihin ollaan menos-
sa! Tee harjoitetta vuorotellen esim. 10 työntöä ja
10 normaalia puttia. Arvioi palaute.

Kuvat: Soile EnbergTässä muutama vinkki talven puttiharjoitteluun:

tunne, aivan kuten golfin pelaa-
misessakin. Kiitos Laxå, kun soi-
tit syksyllä -96 ja pyysit harkit-
semaan golfopettajan/pelaajan
uraa. 
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Ever Green
Asessorinkatu 13, Kaarina, puh. 235 8000.
• halleista hieman suurempi
• 15 lyöntipaikkaa, puttigreeni ja chippipaikka.
• cafe Green, jossa pikkupurtavaa, WC
Toimii kertamaksuperiaatteella. 
Ei aikarajoitusta. 
Hinnasto: 

Arkisin ennen klo 14.00 12 €
Arkisin 14.00 jälkeen 15 €
Viikonloput ja pyhät 15 €
10 x ennen 14.00 108 €
10 x 14.00 jälkeen 135 €
Kausikortti 400 €

Luolavuoren halli
Luolavuorentie, Turku. 
Paikkavaraukset 0400 783 037, Mäki.
• 12 lyöntipaikkaa, puttigreeni, 

chippimahdollisuus.
• WC
• pallojenkeruu tunnin päätteeksi.
Toimii pääasiassa vakiovuoroperiaatteella. Suu-
rin osa ajoista on jo varattu ryhmille, mutta yk-
sittäisiä vakiovuoroja on saatavilla.
Hinnasto:

Kertamaksulla 10 €, 
lauantaisin 14-18.00 ja 
sunnuntaisin 12-16.00
Vakiovuoro 1h/viikko. 150 € / kausi

Yksi hyvä harjoite puttiin. Laita toinen maila kyy-
närpäiden ja vartalon väliin. Tämä antaa tunteen
miten olkapäät, käsivarret ja kädet liikkuvat yh-
dessä.

Vartalossa oleva maila liikkuu samansuuntaisesti
putterin kanssa. Putterin olisi hyvä liikkua suh-
teellisen suoraan linjassa.

TALVIHARJOITTELU

Talvikauden halliharjoittelu on mahdollista 
Kaarinan Ever Green hallilla ja Luolavuoren hallilla. 

Tässä hieman tietoa halleista.

Opetus
Annan opetustunteja molemmissa halleissa läpi talven. Autan mielelläni jokaista löytämään itselleen
sopivia tapoja suorittaa lyöntejä ja pelata tätä hienoa peliä yhä nautittavammin. 
Soita ja varaa aika  040 503 9072.

Yksityistunnit 1-2 henk. 55 min. 40 €
pakettitarjous 4 x 55 min. 140 € Terveisin Sakari Aho
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Aviopuolisoilla on usein kiusal-
linen tapa keskittyä enemmän
puolisonsa peliin kuin omaansa.
Kilpailutilanne nostaa jännitys-
tä ja kukapa meistä osaisi keskit-
tyä silloin vain omaan peliinsä?
Kuka meistä osaa suhtautua
partnerinsa epäonnistumiseen
rennosti? Kuka meistä osaa lyö-
dä aina pallon sinne, mistä part-
neri pääsee helposti jatkamaan?
Ainakaan minä en tunne yhtään
tällaista paria. Päinvastoin olen
kuullut hurjia juttuja ”avioero-
peleistä” ja viikkojen mykkä-
kouluista kilpailujen jälkeen.
Harva meistä osaa nauraa omal-
le epäonnistumiselleen, mutta
vielä harvempi osaa nauraa puo-
lisonsa epäonnistumiselle. Vai-
keinta se on silloin, kun sen epä-
onnistumisen jälkeen joutuu it-
se jatkamaan seuraavan lyönnin.
Pelin tekee vaikeaksi jo se, että
omalle kohdalle tulee vain joka
toinen lyönti. Silloin on vaikea
saada pelirytmistä kiinni. Lisä-
vaikeutta tulee, kun jompikum-
pi usein joutuu jatkamaan itsel-
le vieraalta etäisyydeltä tai pai-
kasta. Erityisen vaikeaa on, kun
yrittää puolin ja toisin väkisin
”paikata” partnerin edellistä
epäonnistumista. 

”Koko ajan on pieni kiuk-
ku päällä”, olen kuullut sanotta-
van pelin jälkeen. Partnerin
lyönnit ovat aina huonoja ja vain
niistä kommentoidaan. ”Mihin
haluat minun lyövän?”, kysytään
usein itsevarmasti. ”Lyö minne
vain, kunhan et lyö sitä bunkke-
riin.” Bunkkeriin päätyvän pal-
lon jälkeen tuntee lyöjä varmas-
ti olonsa epämiellyttäväksi.
”Tästä puhutaan vielä kotona!” 

Sanomisissaan kannattaa
olla varovainen. Selvää on, ettei
huonon lyönnin jälkeen saisi
haukkua partneriaan. Mitä sil-
loin pitäisi tehdä, kun partneri
lyö mielestäsi hyvän lyönnin, jo-
ta innostut kehumaan myös ää-
neen ja partneri itse sanoo lyön-
nin olleen huono?  Oman part-

Perhepeli mittaa 
parisuhteen toimivuuden

Aura Golfin vanhimpia kilpailuja ovat 
Korhosen Perhemalja sekä Perhe-Matchplay. 

Kilpailuihin osallistuvat ovat saman perheen jäseniä,
useimmiten avio- tai avopareja ja 

he muodostavat joukkueen.

nerin sanomisten lisäksi tunnel-
maa kiristää usein myös vastus-
tajien psyykkaamis -tarkoituk-
sessa esitetyt kommentit. Mitä
ajattelette miespelaajasta, joka
tasatakseen reiän ilmoittaa ää-
neen luottavansa siihen, ettei
vastustajan daami saisi upotet-
tua metrin pituista puttiaan si-
sään. Putin kaikesta huolimatta
upottua voi vain kuvitella, miten
hyvältä se tuntui puttaajasta.

Harva meistä osaa suhtau-
tua omaan epäonnistumiseensa
huumorilla. Oman epäonnistu-
misen jälkeen tapana on siirtää

vastuu partnerille. 
Kasiväylällä Lasasen Ekin

avaus meni outtiin. Pirkko ky-
syy naisten tiillä huolestuneena,
täytyykö hänen pallollaan jatkaa
tästä? ”Voi se joskus taaksepäin-
kin mennä”, vastasi Eki.

Grandellin pariskunta pe-
lasi Hallanoron pariskuntaa vas-
taan Perhe-Matchplaytä. Tilan-
ne oli tasan viimeisen väylän
avauksessa. Kumpikin mies löi
huonon avauksen ja naisten
avauslyönneistä jatkettiin. Han-
nu Grandell löi greenille 4 met-
riä lipusta ja Heikki Hallanoro

raffiin greenin viereen. Greenil-
le käveltäessä Hannu kuiskasi
Hannelen korvaan, että eiköhän
voitto ole jo tulossa kotiin. Het-
ken kuluttua kuuluu kopsaus,
kun Ruuthin chippaama pallo
osuu tankoon ja uppoaa reikään.
Birdie! Ruuth itsekin hämmäs-
tyi niin, että pyysi vastustajiltaan
anteeksi tekostaan. Kyllä sen jäl-
keen Grandellien 4 metrin put-
ti kasvoi äkkiä paljon pidem-
mäksi ja ohihan se lopulta me-
nikin.

Perhepelin luonteeseen
kuuluu myös toisen osapuolen
voimakas ohjaaminen. Kerran
13. greenillä mies makasi maas-
sa tutkien vaimonsa puttilinjaa
ja puttia ohjaillen. Komennot
olivat hyviä, kun pitkä putti sen
jälkeen menikin sisään. Toisessa
tapauksessa mies käski vaimon-
sa lyödä lähestymislyönnin rau-
ta-9:llä. Lyönti jäi kuitenkin ly-
hyeksi. Vaimo pisti nopeasti
mailansa takaisin bagiinsä ennen
kuin paikalle rynnännyt mies
ehti tarkistamaan, oliko maila
ollut hänen antamansa ohjeen
mukainen.  

Lujaa tahtoa tarvittiin tä-
män vuoden Perhe-Matchplayn
finaalissakin. Grandellin paris-
kunta oli taaskin mukana finaa-
lissa. Vastassaan heillä oli Lehti-
sen pariskunta Harri ja Marjo.
Kisa meni jatkorei’ille. Hämärä
laskeutui 1-greenille, kun pelaa-
jat yrittivät tarkistaa puttilinjo-
jaan. Grandellit olivat jo chi-
panneet toisen lyöntinsä gree-
nille ja jäivät odottamaan vas-
tustajan ensimmäistä puttia.
Harri yritti tarkistaa puttilinjaa
Marjoa varten pimeän jo selväs-
ti vaikuttaessa niin, ettei mitään
kallistuksia varmasti voinut
erottaa. Harrista välittämättä
Marjo asettui pallon taakse ja
puttasi sen itsevarmasti reikään.
Voiton arvoinen suoritus! Siitä
ei voinut ohjeita antanutkaan
muuta todeta.

Teksti: Sakari Laitervo
Kuva: Tertti Pietilä   

Perhe-Matchplay finaaliparit Hannu ja Hannele Grandell sekä 
Marjo ja Harri Lehtinen.
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Maassamme on jo 114 valmista
golfkenttää. Työstettävänä on
edellä mainittujen lisäksi tällä
hetkellä seitsemän 9-reikäistä ja
yhdeksän 18-reikäistä kenttää.
Voidaan mainita myös yhdellä-
toista kentällä parhaillaan ta-

Ulko-
paikkakuntalaisen 
jäsenen mielipide 
Aura Golfin 
klubihengestä

Tapasin puheenjohta-
jamme ja toiminnanjoh-
tajan aikaisemmin syk-
syllä eräässä golftilaisuu-
dessa. Keskustelimme la-
jiin liittyvistä asioista, ja
puheeksi tuli myös golf-
kulttuuriin niin oleelli-
sesti liittyvä ”klubin hen-
ki”. Toin esille omana ja
vaimoni näkemyksenä,
että Aura Golfin henki on
mielestämme hyvä. Jos-
kus miettii, onko seuras-
sa vallitseva henki meille
jäsenille itsestään sel-
vyys?

pahtuvat laajennustyöt. Kenttä-
tiheys on siis suorastaan kiitettä-
vä. (Espanjassakin vain alle 400
kenttää!) Lajin harrastajamäärä
on Golfliiton mukaan ylittänyt
110 000. Näin suuri määrä eri-
laisia ihmisiä on kukin omissa
klubeissaan rakentamassa yh-
teishenkeä ja noudattamassa
enemmän tai vähemmän homo-
geenistä golfetikettiä. 

Klubin henki ja noudatet-
tavat ”etikettisäännöt” ovat vah-
vasti sidoksissa toinen toisiinsa.
Klubissa, jossa henki on hyvä,
noudatetaan yleensä myös eti-
kettiä.

Hyvään perusetikettiin
kuuluu ainakin tervehtiminen
alueella, kanssapelaajat huo-
mioiva kohtelias käytös kentällä,
ohitusluvan antaminen ilman
nöyrrytetyksi tulemisen tunnet-
ta ja asianmukainen pukeutumi-
nen. Nämäkin asiat ovat mieles-
täni meidän seurassamme maan
parhaalla tasolla. En tiedä onko
asiaan osuutta Suomen Turulla,
maamme vanhimmalla kaupun-
gilla ja onhan kenttämmekin vii-
denneksi vanhin.

Klubihenki on etikettiä
paljon vaikeaselitteisempi asia,
koska sen luovat kaikki jäsenet
yhdessä.  Omalta osaltaan siihen
vaikuttavat ratkaisevasti myös
kulloinkin valtaa pitävät. Jäsen-
vuosiltani nuorena uskaltaisin
tässäkin asiassa väittää Aura Gol-
fin henkeä erinomaiseksi. Pu-
heenjohtajat ja hallitusten jäse-
net ovat vuosien varrella onnis-
tuneet hyvin tehtävissään. He
ovat myös luoneet perustan seu-
ran vakaalle taloudelle. Mainita
pitää myös upeasti, vanhaa kun-
nioittaen,  saneerattu klubita-
lomme ja hienot sosiaaliset tilat,
joista saamme nauttia.

Tietenkin joskus kuuluu
myös soraääniä: ”Ei saa aikoja,
että pääsisi kavereiden kanssa pe-
laamaan”. Riittävän ajoissa teh-
ty varaus auttaisi asiassa. ”Ruis-
salon kenttä on pikkupoikien ja
eläkeläisten juoksurata”. Aura
Golfin junioritoiminta ja nuor-
ten pelaajiemme menestys hakee
vertaistaan valtakunnassa. Käsi-
tykseni mukaan eläkeläiset taas
pyrkivät pelailemaan usein aa-
mutunteina, jolloin työikäiset

ovat hankkimassa leipää per-
heelle ja kartuttamassa omaa elä-
kettään. 

Pelinopeudesta on tullut
meillä Suomessa jonkinlainen
ylilyönti. Missään muussa maas-
sa en ole tavannut näin aggres-
siivista asiaan suhtautumista.
Joillakin kentillä alkaa olla ajan-
käytöstä muistuttava opastaulu
melkein joka kolmannella väy-
lällä. Tällainen johtuu varmaan,
ainakin osittain, nuoresta golf-
kulttuuristamme. Myös Golf-
liitto rummuttaa jatkuvasti no-
peuden puolesta. Golfkentän ei
tulisi olla juoksurata! Pelaajan
täytyy saada ihailla ylivertaisen
kenttämme kauneutta ja nähdä
perhosen laskeutuvan ikitam-
men lehdelle. En tarkoita, että
kenenkään pitäisi pelata hidas-
tellen. Kierrosnopeuteen vaikut-
tavat monet seikat, ei yksin-
omaan kävelynopeus. Caddie-
masterit pyrkivät luomaan yh-
teensopivia peliryhmiä nopeut-
taakseen kierroksia. Seurassam-
me onkin poikkeuksellisen am-
mattitaitoiset ja pelaajaystävälli-
set CM:t. Heidän tehtävänsä ei

AG:n jäsenet Matti (1550) ja Raija (1549) Lumme. 
(Kuva FGF-lehdestä.)
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aina ole helppo. Ymmärtäkääm-
me heitä.

Monta minuuttia kertyy
säästöä myös, jos pudotamme
harjoitus-svingiemme määrää.
Paljon enemmän vielä säästyy
minuutteja, kun lopetamme
kyykistelyn viheriöillä ja kalte-
vuuden määrittelyn kaikista il-
masuunnista ennen puttausta.
Eniten tietenkin kierrosnopeu-
teen vaikuttaa, kun annamme
nopeampien ryhmien mennä
ohi, jos edessä on tyhjä väylä.

Useilla maamme  kentillä
pelailleena, ja jonkin verran
myös ulkomailla, rohkenen sa-
noa, että me saamme olla ylpei-
tä klubistamme ja kentästämme.
Mikään muu klubi Suomessa ei
pysty tarjoamaan jäsenistölleen
tammipuin koristeltua, mutta

haastavin vesiestein varustettua
puistokenttää, jolta lisäksi voi
ihailla merellä purjehtivia aluk-
sia. Kauden avauskin on Ruissa-
lossa omaa luokkaansa. Jo vap-
puna kutsuu hyväkuntoinen
kenttämme jäsenistön ensim-
mäiseen koitokseen, jossa jokai-
nen palkitaan halutessaan mait-
tavalla lounaalla hyvässä seuras-
sa.

Ylpeyden aihe on myös
keittiömme antien laatu ja pal-
velualttius. Kuriositeettina ha-
luan mainita pienen tapahtu-
man. Tulimme vaimoni kanssa
aamukahville ennen kierrosta.
Kysyin Jukalta, löytyykö päivän
listalta kalakeittoa tai yleensä ka-
laa. Sinä päivänä ei löytynyt. Pe-
lin jälkeen olin tilaamassa tapani
mukaan klubileipää. Jukka tuli

keittiöstä sanoen: ”Älä tilaa, olen
valmistanut teille kalakeiton”.
Mielestäni tämä on klubihenkeä
parhaimmillaan. Henkilökoh-
tainen mielipiteeni on, että mei-
dän seuramme keittiö sijoittuu
valtakunnallisessa rankingissa
hyvin kärkeen. Toinen pieni esi-
merkki lämmittävästä klubihen-
gestä. Olin viime syksynä toi-
mistossa asioimassa Soilen kans-
sa. Tuli puheeksi, että olimme
lähdössä Ruotsiin mailojen kans-
sa. Jorma kuuli keskustelun. Vä-
littömästi saimme todella seikka-
peräisen selvityksen ajo-ohjeiden
kera senhetkisistä mahdollisuuk-
sistamme pelata eri kentillä.
Muistan vieläkin, miten tarkka
kenttäkuvaus oli mm. Kalmarin
kentästä.

Viimeisimpänä, mutta ei

vähäisimpänä, hyvään klubihen-
keen liittyvänä asiana mainitsen
usein toistuvan kesäaamuisen
näkymän klubitalon pohjois-
puolen terassilta. Näkymä on
kuin suoraan P.G. Woodehou-
sen kirjasta, jossa ”Klubin Van-
hemmat Jäsenet” ovat keskitty-
neinä päivän avauskeskustelui-
hin. Vastaava tilanne toistuu il-
tapäivällä eteläterassilla, jossa
vilkkaasti elehtien analysoidaan
päivän pelikierroksia. 

Syksyisin terveisin 
jäsen 1550
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Naisten valtakunnallisena golf-
päivänä pelasimme viime vuo-
den tapaa Pink Ball -kisaa, luon-
nollisesti pinkillä pallolla. Grii-
pin Anja Jokinen sponsoroi tee-
man mukaisesti pinkin aurinko-
lipan jokaiselle kisailijalle. Au-
rinkoa ja hymyä riitti.

Kausi siis alkoi taas totu-
tusti toukokuussa yhteisellä
naistenillalla, jossa kävimme lä-
pi kauden ohjelman ja suunnit-
telimme pelimatkoja. Harjattu-
lan Ladyjen kanssa teimme yh-
teisen pelimatkan Sarfvikiin se-
kä omalla porukalla St. Lawren-
ceen. Tietysti molemmilla mat-
koilla kisailtiin leikkimielisesti ja
pelattiin totuttuun tapaan silve-
riä. Harjattulan Ladyjen kanssa

Naistoimikunnan 
kuulumisia
Kauniit kiitokset kaikille
AG:n Ladyille aurinkoi-
sesta ja osallistuvasta
golfkaudesta.  Kesän ai-
kana pelasimme tuttuja
maanantaikierroksia jo-
ka maanantai syksyyn as-
ti. Sydämelliset kiitokset
myös teille kaikille nais-
tenkierrosten sponsoreil-
le. Runsaat palkinnot ja
maistuvat pullakahvit in-
noittivat meitä naisia ki-
saamaan ja pelaamaan
entisistä enemmän. Näil-
tä kierroksilta moni löysi
hyviä pelikavereita muil-
lekin kierroksille!

pelasimme omalla kustannuk-
sellamme molemmilla kentillä ja
nautittimme yhdessäolosta.

Kauden odotetuimpia ki-
soja olivat itseoikeutetusti Nor-
dea Ladyt sekä oma Mamsellim-
me, jotka keräsivät taas kentän
täyteen iloa pursuavia pelaajia.
Mamselli kisattiin lyöntipelinä,
joten kapteenskan ajatuksena
kilpailutoimikunnalle voisin eh-
dottaa ensi vuodeksi kahta sar-
jaa; lyöntipeli ja pistebogey? Sil-
loin saisimme ehkä enemmän
osallistujia.

Aura Golfin joukkue voitti
4.8. mennen tullen kolmoisklu-
biottelussa vierailijajoukkueet
Hämeenlinnan Tawastin sekä Es-
poon Golfseuran. Ottelun jäl-

Iloinen ryhmä lähdössä kauden päätöskisaan.
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keen kisailijat nauttivat mukavas-
ta yhdessäolosta klubillamme vie-
railijoiden lauluja ja vitsejä kuun-
nellen. ”Tyttö” on siis taas tur-
vallisesti oikealla paikallaan klu-
bimme vitriinissä Ruissalossa.
Valitettavasti itse en päässyt ki-
saamaan sairastumiseni vuoksi. 

Kausi päätettiin aikaisem-
mista vuosista poiketen kisalla,
jossa 41 ladya kiersi kauniissa,
mutta hieman tuulisessa säässä.
Päivölän Hilkan ja Pentin spon-
soroima palkintopöytä oli ruhti-
naallisen upea ja runsas.  Parhaat
palkittiin, lähimpinä lippuja ol-
leet (kahdella väylällä), lisäksi ar-
vottiin palkintoja sekä jokainen
sai vielä pienen lahjan. Sylintäy-
deltä kiitoksia ja halauksia Päi-
völöille kisan ideoinnista ja
sponsoroinnista. 

Eniten birdejä teki kauden
aikana Pirketta Scharlin, mutta
palkintojenjaon ollessa ”itäval-
talainen”, palkinnon sai Raija
Jousia. Tuttu Juttu -kisan voit-
tajana palkittiin Arja Jalava. Ar-
jalla ja Luodon Irmelillä oli bon-
gattuina eniten eri pelikaverinai-
sia AG:ssa, mutta Irmelin olles-
sa Budapestissa, palkinnon sai

Kauden päätöskisan palkittuja sekä sponsori-Päivölät.

Arja. Lisäksi arvottiin palkinto-
ja kauden aikana naistenkier-
roksille osallistuneille.

Kulunutta kautta ja seuraa-
vaa suunnitellessamme naistoi-
mikuntani kanssa olemme poh-
tineet, että olisiko aiheellista
esim. väylä 7 teeausnappuloita
hyvä siirtää lyöntipaikan kau-
laan, jolloin useampi pelaaja löi-
si sen yli eikä käyttäisi safety-
lyöntiä? Meidän naisten lyönti-
pituushan riittää ylittämään
lammen, mutta emme pysty
lyömään niin kaukaa riittävän
korkeita, että pallo pysähtyisi
greenille! Miksi 5. väylän uutta
teeauspaikkaa ei ole kuluneen
kauden aikana juurikaan käytet-
ty? Sehän on se paikka, jossa
useimmiten ruuhkaa syntyy!
Toivoisimme sen käyttöönot-
toa. Kentän lyhenemisen näillä
väylillä voisi kompensoida luon-
nollisesti muilla väylillä.

Kauden kierroksia analy-
soidessanne ja eri väyliä omien
kierrostenne valossa pohdiskel-
lessanne on hyvä verrata itseään
huippuihin; esim. FGT:llä Gant
Openissa meillä AG:ssa väylä 1
oli naisille kaikkein vaikein ja

miehille toiseksi vaikein, seuraa-
vaksi vaikeimmat väylät naisille
olivat 5, 7, 3 ja miehille vaikein
5, 1, 7 jne. Lisäksi, jos huo-
mioimme sen, että kilpailijat
lähtivät sekä teeltä 1 ja 10 eli yk-
könen ei ollut heille kaikille ki-
san ensimmäinen väylä, jolloin
vielä saattaisi olevan pientä jän-
nitystäkin ilmassa! Näitä mie-
lenkiintoisia tuloksia voitte ver-
rata omiinne mm. FGT:n si-
vuilla, ja luottaa itseenne vaikka
ykkösellä ei tulisikaan vielä ihan
toivomaanne lyöntimäärää.

Halauksia ja tuhansia kii-
toksia vielä talkootyö-ladyille ja
muille pyyteettömästä työstä Fe-
lix Finnish Ladies Openin sekä
FGT Gant Openin mittavissa
järjestelyissä.

Naisille ohjatusta talvihar-
joittelusta saatte informaatiota
AG:n sivuilta sekä pro Sakari
Aholta p. 040 503 9072.

Terveisin,
Pirkko Paatelo

naisten kapteeni, AG
p. 0400 523 500

Kuvat Tertti Pietilä
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Mamselli Nordea Ladyt 
60 pelaajaa 76 pelaajaa

Reikä Par Hcp K-arvo Sija K-arvo Sija
1 3 9 4,3 16 4,9 16
2 4 3 5,9 5 6,9 4
3 5 15 6,9 4 8,1 2
4 4 17 5,6 13 6,2 11
5 3 7 4,6 12 5,0 14
6 4 11 5,8 8 6,3 8
7 3 5 5,0 2 5,1 13
8 5 1 6,8 7 7,6 6
9 4 13 5,3 17 5,9 15

10 4 10 5,7 11 6,2 10
11 4 6 5,7 10 6,3 7
12 3 16 4,1 18 4,5 17
13 5 8 6,9 3 7,7 5
14 5 2 6,7 9 7,9 3
15 3 18 4,5 14 4,5 18
16 4 4 6,2 1 7,2 1
17 4 14 5,3 15 6,1 12
18 4 12 5,8 6 6,3 9

Kauniit ruusut ilahduttivat silmiämme, näemme ne taas ensi kaudella.

Toimitus toimitti Pirkolle tilastot Mamsellista ja Nordea Ladyt kilpailuista. Pirkon luvalla jul-
kaisemme nämä tilastot, jotka kertovat toisenlaisen totuuden. Klubipelaajien vaikeudet eivät lii-
ty par kolmosiin, vaan pitkiin par nelosiin ja par vitosiin aivan toisin kuin huipulla. Jos kentän

vaikeusasteet määriteltäisiin huippupelaajien tekemiin tuloksiin, tulos olisi, että pitkät par kolmoset ja
neloset olisivat vaikeimmat, par vitoset ja lyhyet par kolmoset olisivat birdieväyliä. Hcp-luvut on kuiten-
kin laadittu klubipelaajan taidot huomioiden. Jos näin ei olisi, singelipelaajat voittaisivat kaikki hcp-ki-
sat.

Ps.
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HOLE 
IN ONE 

2005

12.5. Aatos Laine väylä 1 pw
25.5. Sakari Grandell väylä 15 rauta 8
4.6. Joona Veijonen väylä 12 rauta 9
9.6. Harri Fagerström väylä 5 puu 3

15.7. Martin Ahlström väylä 15 rauta 7
1.8. Tomi Tamminen väylä 5 puu 3

24.9. Harri Lehtinen väylä 15 pw
26.9. Mika Melasniemi väylä 12 rauta 8

16.10. Aira Dahlström väylä 15 puu 3

Onnea kaikille!

Viheriön toimitusneuvosto
kiittää kuluneesta vuodesta ja

toivottaa lukijoilleen

Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta!
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Kesäaika päättyi 
kauden päättäjäisiin

Kauden päättäjäistilaisuus osui aikataulullisesti 
juuri oikeaan aikaan. Kenttä oli suljettu ja kelloja siirrettiin

talviaikaan seuraavana yönä. Illan ohjelmassa klubilla ei jääty
haikailemaan taakse jäänyttä kautta. Klubitoimikunta 

oli hoitanut ohjelman ja se oli tuttua laatutavaraa.

Illan tähti oli tietysti Eri-teatterin Tiina Lindforsin tanssiryhmän
Ankka Rock -esitys, huipennuksenaan lopputanssiin saatu vieraileva
”Ankka-tähti”, joka varasti osan show’sta ja sai esiintymisellään salin
raikuvat aplodit.

”Nauru pidentää ikää” uskovat mukana olleet jäsenet Ulla Pärkön 
vetämän muotinäytöksen jälkeen. Harvoin, tuskin koskaan on yleisö
nauranut yhtä makeasti. Näytöksen vetonaulat, upeat ”mannekiinit”
olivat pukeutuneet mitä mielikuvituksellisimpiin asuihin. Seuraavana
muutamia suoria lainauksia Ulla Pärkön juonnosta:

Ensin esiteltiin PUSSIHOUSUT. ”Uskomaton pussihousumallisto on
löytänyt perusmallinsa, tuote-nimenä PAPERBAG. Tässä on kestävää
kehitystä, ekologisia arvoja ja murhetta maailman tilanteesta kanta-
van tietoisen kuluttajan perusvaate. Golfaria miellyttää valtava säily-
tystilojen määrä. Ei enää pullistelevia bagejä, joista esim. tiin löytymi-
nen on hankalaa. Nyt kaikki kulkee mukavasti mukana, aivan lähel-
lä”. Mallilla oli myös TEEPAITA, johon oli kiinnitetty teepusseja.
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Samaan tyyliin esiteltiin TUPAKKATAKKI. Siihen oli ommeltu usei-
ta tupakka-askeja ym. tupakoitsijan varusteita. Tupakkatakkia täy-
dentämään puvustaja on valinnut SUKKAHOUSUT ”Oletko kos-
kaan hakenut sitä puuttuvaa sukkaa? No ei hätää, nyt se kulkee mu-
kanasi paikasta paikkaan. Voit itse valita mallit ja värit, joita pidät
tilanteeseen sopivina. Materiaali vaihtelee silkkisen hienosta hikisen
karheaan”.

”Elämähän ei ole pelkkää golfia, harrastuksia voi olla esimerkiksi ve-
sistöjen lähettyvillä. Näytöksen äänekkäin vetonaula sinulle, joka ran-
taelämää kaiholla katsellessasi toteat tuon tuostakin, olisinpa minä
kuin kaikki muut, olisipa minulla KANSITAKKI”!  ”Kansien mate-
riaalista ja koosta riippuvat myös hinnat - huokeimmat ovat puolen
litran kannet, juhlavampaan tarkoitukseen suosittelemme aitoa Hack-
manin terästä, 10 litra mallia”

”Kaikki haluamme pysyä pinnalla, siinä tapauksessa vaatevarastoon
on kuuluttava LIIVIHAME. Liivihameessa on turvallisuusvarusteena
pelastusliivit”. 

”KELLOHAME on kuitenkin vaate, joka kääntää katseita. Hame on
tarkoitettu kiireiselle nykyihmiselle, jonka aika on nk. kortilla. Pohja-
materiaalina on aito australialainen merinovilla, katseenvangitsijoina
kellot, joiden määrä ja rannekkeiden materiaali on kantajan itsensä
päätettävissä. Voimme leikitellä ajatuksella, jossa yksi kello näyttää tii-
ausaikaa, tai jokainen kelloista näyttäisi ihanneaikaa eri väylille. Näin
pysyisit muiden mukana kierroksella ja sinulla olisi oiva tilaisuus huo-
mauttaa muille ajan kulumisesta. Unohda turhat lyönnit, huolehdi
ihanneajan noudattamisesta”. ”Perusmallissamme on 8 keskihintaluo-
kan kelloa, mutta luxusmallin kantajalla taas on 4 Rolexia, 2 Car-
tieria, ja vielä 2 Patek Philippeä. Luxusmallia valmistetaan vain ti-
lauksesta ja jokainen niistä on yksilöllisesti numeroitu. Uskoisinpa, että
turkulainen, ellei ihan helsinkiläinenkin herrasväki kohahtaisi moisen
nähdessään. Asua täydentää sievästi rohkea pinkki paita, joustavaa
materiaalia eri vartalotyypeille”.
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Illan komeimmat naurut sai aikaan malliston ehdoton suosikkiasu, ns.
favourite; PIKKUTAKKI JA PUOLIHAME. ”Takin leikkaus on 
linjakas, kantajansa vartaloa tiukasti myötäilevä.  Tätä tuotetta emme
suosittele painonvartijoille, matalahiilihydraattista ruokavaliota nou-
dattaville, emmekä muillekaan, joiden upeisiin raameihin on odotetta-
vissa merkittäviä muutoksia, pikkutakki ei silloin ole enää nimensä 
veroinen”. ”Katseenvangitsijana olevalla, puolihameen toisella puolella
käyttäjä voi viestittää kanssaihmisilleen mitä erilaisimpia viestejä,
mahdollisuudet ovat rajattomat. Vaate on tarkoitettu lähinnä sisäkäyt-
töön ja se asettaa kantajansa vartalolle tietysti omat vaatimuksensa.
Huomatkaa mallin kutreilla veikeä, aina muodikas PILLERI-
HATTU” (kuvassa veikeästi kallellaan vas. ohimolla).

Viimeisenä esiteltiin PUOLITAKKI JA PITKÄT HOUSUT;
”Elämisen mukavuutta puhtaimmillaan, uskomaton yhdistelmä, 
jonka menestys ainakin kotimaan markkinoilla, suomalaiselle vartalo-
tyypille sopivana, on varma. Tämä asu on trendikäs jos mikä. Se on
yllättävän mukava yllä, pieni painon nousu ei estä mallin säilymistä
kohdallaan, päinvastoin korostaa asun trendikkyyttä. Linjakkaat ja
modernia väriajattelua toteuttavat pitkät housut lämmittävät kylmäl-
läkin säällä. Malli on saanut vaikutteita Versacen aina ajattomasta
mallistosta”.  

Ulla Pärkö kiitti ”mannekiiniensa” ja pukijansa Marita ”Coco” 
Ylitalon puolesta yleisöä tarkkaavaisuudesta. ”Olette nähneet mallis-
tomme ja malliemme aivan terävimmän kärjen, the best of the best,

...JA MEILLÄ KAIKILLA    O
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Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut
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Tekstit: Sakari Laitervo ja 
Tekstit: Ulla Pärkö
Kuvat: Tertti Pietilä

Juhla ilman jonkinlaista 
kilpailua, ei tuntuisi golfaajasta 
miltään. Caddiemaster Ilanan 

vetämä kilpailu, kirjainten 
järjestykseen laittaminen oli 

joukkueille vaikeampaa kuin 
parin tekeminen 15-väylällä. 

Vaikeinta se oli kun tarvittavaan 
sanaan ei tarvittu koko joukkueen 

kirjaimia. Kukaan ei olisi suostunut 
taka-alalle, vaan kaikki halusivat 

oman kirjaimensa mukaan ”tulokseen”. 
Pääasia oli kuitenkin hauskanpito. 

Upeaan klubi-
rakennukseemme olisi 

mahtunut runsaasti 
enemmänkin juhlijoita 

nauttimaan hyvästä 
ohjelmasta, ruuasta, 

tanssista ja ennen kaikkea 
toistemme seurasta. 

Pois lähtiessä 
toivoteltiin toisillemme 

talvenvaralle vaikka 
mitä, mutta ”nähdään 

sitten vappuna” teki 
monien mielen 

varmasti haikeaksi.

A    OLI NIIN MUKAVAA!
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Aamusumua
Villa Pinea 11.9.2005

Aktiivinen golfkauteni päättyi jo elokuun alussa olkapäävammaan.
Syyskuun kymmenentenä nousen aikaisin aamulla, haen posti-laati-
kosta päivän lehdet ja selaan ne nopeasti läpi. Kello 6 olen jo Ruis-
salossa.

Golfkentän parkkipaikka on autio, samoin kenttä. Gant Openin osal-
listujiakaan ei ole vielä rangella. Kasteesta  märkään ruohoon jää kul-
kijan käyttämästä reitistä kertovat jäljet. Itäinen taivas alkaa puner-
taa kun ehdin 10. väylän viheriölle. Viheriöllä kierivän pallon  aa-
muhämärässä näkisi, avauslyönnin lentorataa ei. Jatkan kävelyäni val-
kenevassa aamussa koukkaamalla maantien kautta väylän 15 tiiaus-
paikalle. Peilityynen lammen yllä leijuu aamuinen usva. Luonto on
edelleen aivan hiljaa.

Tarpoessani pitkin väylää neljätoista, alkavat puiden latvat punertua
aamuauringon ensi säteistä. Auringon noustessa ylemmäksi, sen sä-
teet leikkivät valona ja varjoina kentän pehmeillä muodoilla ja kir-
kastavat yllä leijuvan usvan. Pelaajia kentän laidalla odotteleva golf-
kärryjen rivistö kiiltelee kasteisena. Huoltorakennuksen pihaan ajaa
auto.

Yksinäinen lippu tököttää viheriön 5 keskellä usvaan kietoutuneena.
Siihen lankeava valo on häikäisevän valkoista. Näky on kuin Sha-
kespearen ”Kesäyön unelman” filmatisoinnista. Samalla kuuluvat aa-
mun ensimmäiset luontoäänet. Tutusti ääntelevä hanhiparvi tulee
esiin puiden latvojen takaa ja kaartaa kohti merta. Mieleeni hiipii
Eeva-Liisa Mannerin runo:

Vihreä aamu lankeaa alas puista,
puiden lehtien läpi, linnut pudottavat laulunsa
puiden lehtien läpi.

Aamut putoavat, linnut, laulut,
sateet satavat; pilvet, taivaan paimentolaiset
hajoavat tuuleen.

Vuodenajat kääntyvät, syksy
kulkee korjuuvaunuilla ohi
läpi hiljaisten laaksojen.

Talvi avaa vaippansa, peittää peltojen ruudut.

Näin on. Pian yöpakkaset pakottavat sulkemaan kentän. Fore-huu-
dot vaimenevat. Talvi ottaa vallan. Mutta ei ihan vielä. Tänään pe-
lataan Gant Openin viimeinen, ratkaiseva kierros. Muita kisoja on
päivätty lokakuun puoliväliin asti. Kauden päättäjäiset ovat 29.10. 

Tavataan keväällä 2006.

Teksti ja kuvat: Seppo Sarimo
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