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Näin sanoi Hietanen
Tuntemattomassa so-
tilaassa, kun sai pienen

silakan. Minä sain suuren lohen
ja siitä kuuluu kiitos kaikille teil-
le, jotka annoitte tukenne ää-
nestettäessä puheenjohtajan
nauttimasta luottamuksesta.
Tästä on hyvä jatkaa samalla hy-
väksi havaitulla Aura Golfin
kulttuuria ja kehittämistä vaali-
valla linjalla.

Heinäkuun puolivälin jäl-
keen on kentällämme miesten
SM-lyöntikilpailut, jotka kestä-
vät neljä päivää. Täksi ajaksi
olemme neuvotelleet lähikent-
tien  kanssa sopimuksen, mikä

Niim pal 
kauhiast 
kiitoksii!
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mahdollistaa jäseniemme pelaa-
misen niillä.

Tämän Viheriö-lehden, jo-
ka on pääsääntöisesti hallituksen
tiedotuslehti jäsenille, toimitus-
neuvostoa on vahvistettu kap-
teenillamme Peter Nymanilla.
Kapteeni alkaa pitää vakiopals-
taa, jossa hän tiedottaa jäsenis-
tölle vastuualueensa asioista. 

Lintuinfluenssa, joka on
globaali ongelma ja jolla myös
vuosikokouksessa ratsastettiin,
ei ole pelkästään Aura Golfin rat-
kaistavissa. Ongelmaan on val-
jastettu maamme parhaat asian-
tuntijat, jotka pitävät meidät
ajan tasalla. Myös Golfliitto

alamme kattojärjestönä on ajan
hermolla ja varmasti tiedottaa
meille heti kuinka toimia mah-
dollisen epidemian kanssa. Tu-
lemme tekemään kaiken mah-
dollisen pelaajien turvallisuuden
takaamiseksi. Mikäli tilanne
vaatii, suljemme koko kentän.
Toivottavasti emme joudu tur-
vautumaan näin rankkaan toi-
menpiteeseen.

Turvallista golfia kaikille!

Heikki Vaiste
Puheenjohtaja

Puh. 040 5050 400

Kuva: Tertti Pietilä
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

TURUN PUHELIN OY
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Kirjoitushetkellä golfkau-
si tuntuu kovin etäiseltä.
Ulkona on aamuisin jo-

pa 15 asteen pakkasia ja lunta
maassa enemmän kuin tarpeek-
si. Toisaalta kevätpäivän tasaus
oli pari päivää sitten ja päivisin
lumi sulaa jo silminnähden.

Golfvuosi 2006 alkoi vuo-
sikokouksella kuten aiempina-
kin vuosina. Tänä vuonna tun-
nelma oli normaalia sähköisem-
pi ja kokous venyi varsin myö-
hään. Jäseniäkin oli paikalla
enemmän kuin koskaan, mikä
viittaa siihen että jäsenistö on
kiinnostunut seuramme asiois-
ta. Tämä on hyvä. Monista eh-
dotuksista yksi oli, että kap-
teenillakin olisi oma toimikun-
ta. Vaikka suhtauduinkin toimi-
kuntaehdotukseen hieman va-
rauksellisesti, niin ilmeisesti on
olemassa tarve saada jäsenistön
toiveet ja ajatukset viedyksi
eteenpäin toimenpiteiksi. Yksi
ajatus voisi olla järjestää ”kap-
teenin keskusteluhetki” sopivin
välein. Vaikka nytkin olen ollut
käytettävissä aina kun klubilla
olen, niin kenties ennalta ilmoi-
tettu ajankohta tuo lisää aiheita
ja keskustelua.

AG:n internet sivustoja on
markkinointitoimikunnan toi-
mesta uudistettu, mm. siten, et-
tä jokaiselle hallituksen jäsenelle
ohjautuu hänelle kuuluvia kysy-
myksiä ja kirjoituksia. Kaikki ei-
vät kuitenkaan halua, voi tai osaa
käyttää internettiä, joten heille-
kin täytyy olla olemassa viestin-
täkanava. Kapteenin sääntöpals-

takin on jäänyt varsin laihaksi.
Tähän yritän paneutua parem-
min kuluvana kautena.

Etikettiin liittyvissä asiois-
sa on huomioitu nykyinen golf-
muoti siten, että ns. kilpikonna-
kaulukselliset paidat  sallitaan.
Muutoin pukeutumisohjeissa
noudatetaan aiempaa käytäntöä.
Pukeutumisen suhteen on hyvä
käyttää maalaisjärkeä eikä uh-
mata klubin ja caddiemasterin
ohjeita. Välttyy turha suukopu
ja mielipaha. 

Paikallissäännöt on uudis-
tettu. Tähän apua antoi liitto-
tuomarimme J-M Paulin, josta
hänelle kiitokset. Nämä ja tie-
tysti muutkin säännöt on hyvä
kerrata ennen peli- ja kilpailu-
kauden alkua.

Talvella tehtiin jäsenkyse-
ly. Vastauksista päätellen AG:n
jäsenet ovat varsin tyytyväisiä.
Parannuskohteitakin löytyy.
Esimerkiksi pelinopeuteen ja
valvontaan halutaan parannus-
ta. Meillä ei ole toistaiseksi kat-
sottu olevan tarvetta mihinkään
laajempaan marshall-toimin-
taan, kenties sitäkin tarvitaan.
Valvonta, jo pelkkä sana, herät-
tää monesti kielteisiä tuntemuk-
sia, joten tilannetajua tarvitaan
marshallilta, mikäli siihen ryh-
dytään tulevana kautena. Toi-
vottavaa olisi saada rehellistä pa-
lautetta pelinopeudesta, sekä hi-
taista kierroksista että myös no-
peista. Uskallan väittää, että
meillä keskimääräinen pelino-
peus on varsin kohtuullinen. Sen
olen kuitenkin huomannut, että

edelleen meillä on hyvin vaikea
antaa ohituslupaa perässä tule-
valle nopeammalle ryhmälle.

Otsikon idea tuli yhdeltä
jäseneltä, viitaten mielipiteisiin,
jotka (toivottavasti) kulmi-
noituivat vuosikokouksessa. Itse
toivon, että voimme tulevana
kautena keskittyä pelaamiseen ja
nauttia upeasta kentästä sekä
ympäristöstä, joka meillä on
käytettävissämme. Vaikka puit-
teet ovat erinomaiset, niin omal-
la toiminnallamme ja käytöksel-
lämme annamme tähän sisältöä.
Osallistukaa kevättalkoisiin, vii-
pykää hetki klubilla, keskustel-
kaa muitten jäsenien kanssa, sy-
tyttäkää tuli takkaan, jos siltä
tuntuu. Keskittykää pelaami-
seen, nauttimiseen ja unohtakaa
kiire. Jollakin klubilla kuulem-
ma sellainen käytäntö, että jos
astuu sisään lakki päässä, niin
joutuu tarjoamaan kierroksen
klubilla istuville. Tästäkö apu
saada lisää väkeä klubille istu-
maan?

Golf on 
vapaaehtoista hauskanpitoa.

Peter Nyman
AG:n kapteeni
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Ennen varsinaisen vuosikokouk-
sen alkua palkittiin ansioituneita
jäseniämme. ”Kaikkien janois-
ten sankari” Hartwallin Matti
”Pilleri” Nummenpää palkittiin
ansioistaan vuoden sponsorina
taiteilija Pentti Koivikon taulul-
la. Vuoden Fair Play pelaajana
palkittiin hieman yllättäen,
mutta kaikkien hyväksymänä,
Soile Enberg. Vuoden pelaajan
palkinnon sai Juuso Välilä ja
vuoden nousijan palkinnon
Tuomas Pirilä. Lisäksi jaettiin
kauden aikana jakamatta jääneet
palkinnot Perhe Matchplayn
voittajille Marjo ja Harri Lehti-
selle sekä Aura Cupin voittajalle
Heikki Savolaiselle.

Vuosikokoukseen osallis-
tui ennätysmäärä jäseniä, peräti
331. Jonoa oli sisään kirjautu-
misessa aina ulko-ovelle saakka
ja osa joutui etsimään itselleen
jopa seisomatilaa täydessä ko-
koussalissa. Ensi vuotta varten
tullaankin etsimään kokous-
käyttöön sopivampaa tilaa.

Seuraavassa kokouksen
pöytäkirja, josta selviää kokouk-
sen kulku: 

Vuosikokous 2006

Aika: Tiistaina 28.2.2006 
klo 18.00–21.40

Paikka: Suomalainen Pohja
Aurakatu 24, Turku

Läsnä: 331 yhdistyksen 
jäsentä, LIITE-1

1 §
Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja
Heikki Vaiste avasi yhdistyksen
varsinaisen kokouksen toivotta-
en kaikki osallistujat tervetul-
leiksi ja esitti katsauksen yhdis-
tyksen menneestä toimintakau-
desta kiittäen hallitusyhteistyön
sujuvuudesta.

2 §
Puheenjohtajan 
ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi
ehdotettiin Markku Mikkola ja
Hannele Lehto-Laurila. Koe-
äänestyksen jälkeen puheenjoh-

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous 28.2.2006

tajaksi valittiin Markku Mikko-
la. Sihteeriksi valittiin Jukka
Kuntsi.

3 §
Esityslistan hyväksyminen
Poikkeavasti hallituksen esitys-
listasta esitettiin, että kokous-
kutsun liitteessä 2 esitetty pu-
heenjohtajan erottaminen käsi-
teltäisiin ennen hallituksen laa-
timaa toimintakertomusta ja ti-
linpäätöstä sekä tilintarkastajien
lausuntoa. Koeäänestyksen jäl-
keen hyväksyttiin hallituksen
esityslista liite-2.

4 §
Pöytäkirjantarkastajien 
valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Harri Vehmanen ja Reijo Alan-
ko.

5 §
Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Heli
Peltonen ja Ilana Laitervo.

6 §
Kokouksen laillisuuden 
ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen
Puheenjohtaja totesi, että ko-
kouskutsu oli lähetetty jäsenis-
tölle 10. helmikuuta 2006 eli
sääntöjen edellyttämässä ajassa
vähintään 2 viikkoa ennen ko-
kousta.

Todettiin kokous laillisek-
si ja päätösvaltaiseksi.

7 §
Hallituksen toiminta-
kertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastajien lausunto
Jäsenet olivat saaneet vuoden
2005 toimintakertomuksen, tu-
loslaskelman, taseen ja tilintar-
kastajien lausunnon jäsenleh-
dessä 1/2006. 

Kuultiin toiminnanjohtaja
Jorma Laxåbackan tiivistetty esi-
tys yhdistyksen toiminnasta
vuonna 2005. Käytiin keskuste-
lua ja esitettiin tarkennettuja ky-
symyksiä jäsenlehdestä, halli-

Kuva: Sakari Laitervo
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tuksen tiedottamisesta, jäsenyy-
den hyväksymiskäytännöstä se-
kä yhdistyksen kotisivusta ja sen
kehittämisestä. Puheenjohtaja
päätti toimintakertomuksesta
käydyn keskustelun todeten, et-
tä hallitus merkitsee tiedokseen
käydyn keskustelun.

Talousasioista vastaava
hallituksen varapuheenjohtaja
Toni Laakso esitti tuloslaskel-
man ja taseen. Esitettiin tarken-
nettuja kysymyksiä, joihin saa-
tiin hallitukselta ja toiminnan-
johtajalta tyydyttävät vastauk-
set.

Kokouksen puheenjohtaja
Markku Mikkola luki tilintar-
kastajien lausunnon. 

8 §
Tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen 
hallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myön-
nettiin vastuuvapaus hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille.

9 §
Jäsenten valinta 
hallitukseen erovuoroisten 
tilalle sääntöjen 6. pykälässä 
mainituin edellytyksin

Erovuoroisten hallituksen 
jäsenten vastuualueet:
1. Reima Granberg  

(kentänhoito) 
2. Hannu Paatelo  

(valmennus- ja 
junioritoiminta)

3. Veikko Joenperä  
(senioritoiminta)

4. Ilkka Tulonen  
(klubimestari)

Esitettiin, että nykyiset edellä
mainitut hallituksen jäsenet va-
litaan uudestaan kolmeksi (3)
vuodeksi.  

Päätettiin yksimielisesti,
että nykyiset valitaan uudestaan.

10 §
Kahden tilintarkastajan ja
kahden varatilintarkastajan
valinta
Tilintarkastajiksi valittiin yksi-
mielisesti Ritva Hopia (HTM)
ja Osmo Soinio (KHT) sekä va-
ratilintarkastajiksi Sirpa Koivis-
to ja Pauliina Soinio.

11 §
Kuluvan vuoden 2006 
liittymis-, kausi- ja jäsen-
maksujen suuruus, näiden
erääntymisajankohdan ja 
viivästysmaksun suuruuden
vahvistaminen

Hallituksen esitys jäsenvelvoit-
teiksi:

Jäsenmaksu
aikuisjäsen  250,- 
(akt. ja pass.)                
opiskelijajäsen 125,-
(akt. ja pass.)
juniorijäsen 85,-   
(akt. ja pass/-88 
ja jälk.synt)   
Kausimaksu
aikuisjäsen  280,-              
opiskelijajäsen 140,-
juniorijäsen   95,-
Liittymismaksu
aikuiset ja 
opiskelijat          3.000,-              
juniorit 
liityttäessä  750,-    

16-vuotiaana    +750,-               
18-vuotiaana +1.500,-

Viivästysmaksu 25,- ja eräänty-
misajankohta 31.3.2006

Hallitus totesi esittäessään uudet
jäsenvelvoitteet, että jäsenmak-
suissa ja kausimaksuissa on pa-
lattu takaisin vuoden 2004 ta-
solle. Liittymismaksut sitä vas-
toin ovat vuoden 2005 tasolla.

Marko Kuningas teki seu-
raavan esityksen jäsenvelvoit-
teiksi:

Jäsenmaksut
aktiivi               260,-
passiivi             260,-
opiskelija          130,-
juniori                 65,-

Kausimaksut
aktiivi               260,-
opiskelija          130,-
juniori                 65,-
Liittymismaksut
(sisältävät jäsen- ja 
kausimaksut)
seniori 2.000,-
opiskelija           1.000,-
juniori                 300,-

Käytiin vilkasta keskustelua jä-
senmaksuista ja niiden perus-
teista sekä tehtiin monenlaisia
ehdotuksia eri vaihtoehdoiksi.
Kuultuaan käytetyt puheenvuo-
rot hallitus muutti esitystään si-
ten, että juniorin liittymismak-
su on 300,-. Puheenjohtaja esit-
ti em. perustein jäsenvelvoittei-
den hyväksymistä hallituksen
esityksen mukaisesti ja kokous
hyväksyi seuraavat jäsenvelvoit-
teet:

Jäsenmaksut
aikuisjäsen  250,-          
(akt. ja pass.)                       
opiskelijajäsen 125,-    
(akt. ja pass.)                       
juniorijäsen  85,-
(akt. ja pass/-88 
ja jälk.synt)      
Kausimaksut
aikuisjäsen 280,-
opiskelijajäsen 140,-
juniorijäsen 95,-
Liittymismaksut
aikuiset ja 
opiskelijat          3.000,-
juniorit 300,-

Viivästysmaksu 25,- ja erään-
tymisajankohta 31.3.2006

12 §
Kuluvan vuoden toiminta-
suunnitelman ja siihen 
perustuvan talousarvion 
hyväksyminen
Toiminnanjohtaja Jorma Laxå-
back esitti tiivistelmän toimin-
tasuunnitelmasta 2006, jonka
jäsenet olivat saaneet Viheriö-
lehdessä 1/2006. Samoin esitet-
tiin talousarvio vuodelle 2006 ja
todettiin, että junioreiden uusi
liittymismaksu huomioidaan ta-
lousarviossa. 

Runsaiden puheenvuorojen ja
keskustelujen jälkeen, jotka kos-
kivat mm. jäsenten kuulemista
ja tiedottamista, kilpailuohjel-
maa ja varautumista lintuinf-
luenssaan, kokouksen puheen-
johtaja pyysi hallitusta huo-
miomaan käytetyt puheenvuo-
rot ja esitti toimintasuunnitel-
man sekä talousarvion hyväksy-
mistä.

Hyväksyttiin yksimielisesti
vuoden 2006 toimintasuunni-
telma ja talousarvio.

13 §
Sääntömuutosehdotukset
kokouskutsu LIITE-1 ja 
LIITE-3
Esitettiin hallituksen sääntö-
muutosehdotus kokouskutsun
LIITE-1 yhdistyksen sääntöjen
6 §:ään.  

Jäsen Hannele Lehto-Lau-
rila käytti puheenvuoron ja ker-
toi, että hän oli tarkistanut  muu-
tosehdotuksen lainmukaisuu-
den yhdistysrekisteristä ja saanut
vastauksen, että muutosehdotus
ei ole yhdistyslain mukainen.

Jäsen Raimo Iivarinen
käytti puheenvuoron ja kertoi,
että oli löytänyt AG:n säännöis-
tä 20 virhettä, joten yhdistyksen
säännöt tulisi kokonaisuudes-
saan saattaa ajan tasalle yhdis-
tyslain mukaisiksi.                       

Käytyjen puheenvuorojen
perusteella puheenjohtaja esitti,
että hallitus asettaa toimikun-
nan valmistelemaan ehdotusta
yhdistyksen korjatuiksi sään-
nöiksi ja ehdotus tuodaan hy-
väksyttäväksi vuoden 2007 vuo-
sikokoukseen

Päätettiin, että hallitus
asettaa toimikunnan tekemään
tarvittavat korjaukset ja tuo-
maan esityksensä korjatuiksi
säännöiksi vuoden 2007 vuosi-
kokoukseen. 

Kokouksen puheenjohtaja
kysyi Matti Kattaiselta: Hyväk-
syykö hän, että hänen tekemän-
sä LIITTEEN-3 mukainen
sääntömuutosehdotus käsitel-
täisiin myös hallituksen asetta-
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massa toimikunnassa, jonka eh-
dotus tuodaan vuoden 2007 ko-
koukseen. Kattainen vastasi hy-
väksyvänsä, että hänen ehdotuk-
sensa käsitellään sääntömuutos-
työn yhteydessä.

14 §
Kokouskutsun LIITE-3, 
hallitukseen puheenjohtajan
erottaminen kesken 
toimikauden
Otettiin käsiteltäväksi kokous-
kutsun LIITTEESSÄ-3 oleva
esitys: ”Yhdistyksen sääntöjen 6

§:stä ja 11 §:n 4-kohdasta poi-
keten puheenjohtajan erottami-
nen hallituksesta kesken toimi-
kauden ja uuden henkilön valit-
seminen puheenjohtajaksi jäljel-
lä olevaksi toimikaudeksi”.
Ville Kirstilä, Heikki Laurila,
Mika Brunou, Jarmo Rytkölä,
Marko Kuningas, Timo Gran-
berg. 

Heikki Laurila ja Hannele
Lehto-Laurila perustelivat edel-
lä olevan esityksen. 

Hannu Grandell, Clas Gö-
ran Hagström, Matti Koivurin-

ta, Jarmo Masalin, Pertti Rän-
näli, Rikhard Sanaksenaho, Rai-
ja Kulo ja Heikki Lundén käyt-
tivät puheenvuoron, jossa he
vastustivat puheenjohtajan erot-
tamista ja esittivät esityksen hyl-
käämistä. 

Suoritettiin lippuäänestys,
jonka seurauksena erottamista ei
hyväksytty äänien jakautuessa
seuraavasti:

Yht. 272 ääntä, 203 ääntä ei ero-
teta, 57 ääntä erotetaan ja 12 hy-

lättyä ääntä. 
Päätettiin, että puheenjoh-

tajaa ei eroteta.

15 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokous-
edustajia ja päätti kokouksen klo
21.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Markku Mikkola                              Jukka Kuntsi
Puheenjohtaja                                   sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Harri Vehmanen                                Reijo Alanko

Matti Nummenpää vastaanottaa vuoden sponsori-palkinnon.

Kuva: Sakari Laitervo
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Sen jälkeen onkin taas satanut
muutamia kertoja lisää lunta,
viimeisien päivien aikana pel-
kästään räntänä. Ensimmäiseksi
harsoitetaan lyöntipaikat ja gree-
nit. Harsoitustyö voidaan kui-
tenkin aloittaa vasta, kun lumi ja
jää on sulanut pois. Harsoituk-
sen tekemiseen menee normaa-
listi lähes kaksi viikkoa. Harso-
jen poisto sitten aikanaan sujuu
puolestaan parissa päivässä.
Muu kevätkunnostus aloitetaan
tämän jälkeen. Mm. bunkkerei-
den reunojen kanttaus ei var-
maan valmistu heti kauden al-
kuun. Pelaajien bunkkerin hara-

Kentän kevätvalmistelut
Kevään tulo on tätä kir-
joittaessa ainakin kaksi
viikkoa normaalia myö-
hemmässä. Kentän ke-
vätvalmistelut siirtyvät
varmuudella saman ver-
ran. Varsinaiset kevättyöt
eivät siis vielä ole päässeet
käyntiin. Väylät saatiin
hiekoitettua helmi-maa-
liskuun vaihteessa.

vointia helpottavat uudet bunk-
keriharavat, joissa on pitkät var-
ret ja käyrä varrenpää.

Pelikauden loppumisen
jälkeen viime syksynä on kentäl-
le istutettu satakunta puuta. Is-
tutukset tehtiin lähinnä väylien
reuna-alueille, eikä niinkään vai-
keuttamaan pelaamista. Uusia
puita on mm. väylien 8 ja 9 se-
kä 14 ja 16 reuna-alueilla. Väy-
län 18 vasempaan reunaan istu-
tettujen puiden istutuslinja jat-
kaa nykyistä puulinjaa väylän va-
semmassa reunassa lyöntipaik-
kaa kohden. 

SÄHKÖKAAPELIT
MAAN ALLE

Suunnitelmien mukaan muu-
tettiin kentän alueella olevat il-
majohdot maakaapeleiksi. Työ
oli tarkoitus tehdä kokonaan ns.
vaakaporauksena. Kolmosväy-
lällä pora kuitenkin törmäsi kal-
lioon ja siitä eteenpäin aina 13
väylän varikonpuoleiseen reu-
naan asti jouduttiin kaivamaan
avo-oja. Suuria vahinkoja ei kai-
vuusta syntynyt. Muutamia kat-

kenneita salaojia jouduttiin kor-
jaamaan, mutta kastelujärjestel-
mä säilyi ehjänä. Rangen koh-
dalla katkesi myös sähkökaape-
leita. Syvällä (50-60 cm) oleva
routa sekä haittasi että auttoi kai-
vuutyötä. Roudassa oleva maa
kesti hyvin koneiden liikkumis-
ta kentällä. Sen sijaan routa ai-
heutti jonkin verran ylimääräis-
tä sulatustyötä ja jäätynyt maa-
massa suurina kokkareina rikkoi
tarpeettomasti kaivannon reu-
noja. Huiskalan ja Kuuvan puo-
len osuudet saatiin kuitenkin
vaakaporattua helpohkosti.
Ojien paikkaukset tehdään aika-
naan siirtonurmella. Avo-ojien
urakohdat tulevat kuitenkin pai-
numaan jonkin verran koko
kauden ajan, joten niiden kor-
jaus tullee kestämään koko tä-
män pelikauden.       

Kaivuutyö toi taas esille
kenttämme savipohjaisuuden.
Väylien hiekoitusta on tehty
vuosittain jo 20 vuoden ajan.
Hiekkakerrokset ja vuosittainen
ruohon maatuminen on nosta-
nut väylien maapohjaa savesta

tähän mennessä vasta n. 15 cm.
Verrattuna kokonaan uuden
golfkentän väylien maakerrok-
siin pitää hiekoitusta jatkaa vie-
lä ainakin 100 vuotta päästäk-
semme vastaaviin rakenneker-
roksiin. 

KENTÄN AVAAMINEN

Kaikki riippuu siitä, minkälaisia
ilmoja on tästä eteenpäin. Ken-
tän kasvu vaatii kahden viikon
lämpimän jakson, jonka aikana
lämpötila on yli 10˚C. Näillä nä-
kymin kenttä voi olla auki jo
vappuna. Se vaatii kuitenkin il-
mojen nopeaa lämpiämistä. 

Kentän hoidon kannalta
kaudesta on tulossa haastava,
koska meillä tullaan pelaamaan
mm. lyöntipelin SM-kilpailut.
Kenttähenkilökunta on valmis-
tautunut haasteeseen ja kun ko-
nekantaakin on parannettu uu-
den väyläleikkurin ja bunkkerin
hoitokoneen verran, luotamme
Aura Golfin kentän kunnon ole-
van tulevallakin kaudella maam-
me huipputasoa. 

Sähkökaapelia varten jouduttiin kaivamaan avo-oja 3-väylän poikki
vaakaporauksen osuessa kallioon. 

Avo-ojassa näkyy selvästi vuosien varrella tehty väylien hiekoitus. 
Saven päällä on n. 15 cm paksu hiekka- ja humuskerros. 

Hyvää pelikautta kaikille
Matti Höglund
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Ensi kertaa golfin merkeissä tapasimme Veikko Laurilan
vuonna 1958  pian Aura Golf ry:n perustamisen jälkeen. Ruis-
saloon oli silloin valmistunut kansainvälisen asemakaavakil-
pailun palkituista ehdotuksista koostettuna asemakaava. Sii-
nä golfkentäksi vahvistuneen alueen osana oli mm. Laurilan
hallitsema "Ketolan tila". Yhdistyksen ensimmäisen hallituk-
sen nimissä Voitto Kunnas puheenjohtajana, Toivo Lahti jä-
senenä ja Pekka Sivula sihteerinä kertoivat alustavasti Veikko
Laurilalle toiveistamme golfkentän luomiseksi hänen hallitse-
malleen alueelle sitten, kun olosuhteet sen sallisivat. Ajatus jäi
sellaisenaan vain hautumaan. 

Pelin alkeita opeteltiin Paavo Karikon luvalla mm. Ur-
heilupuiston yläkentällä, missä Pentti "Pesa" Nurminen kävi
antamassa ohjeita ja näytöksiä. Usein ajettiin iltapäivän päät-
teeksi Aulangolle pelaamaan 9 reikää. Siellä Veikkokin sai en-
si tuntuman kenttään ja pelin olemukseen. Artukaisten Far-
ma-näyttelyn jäljiltä lentokentälle oli kasvanut tuuhea ruo-
hikko, jonne raivattiin 9 reiän rata ja siellä harrastus eteni lu-
paavasti parina kesäkautena, viimeksi Tapanin päivän lumi-
pyryyn asti. Elettiin vuosia 1964-65. Noihin aikoihin Ruis-
salossa vieraili yhdistyksen kutsumana golfin asiantuntijoina
Helsingin asemakaava-arkkitehti Väinö Tuukkanen, Golflii-
ton puolesta konsuli Taavi Pohjanpalo ja Talin kenttämesta-
ri Lauri Arkkola, joilta saimme rohkaisua. 

Aura Golfin toisena puheenjohtajana professori Lauri
Rauramo oli ottanut asiakseen pehmittää kaupunginvaltuu-
tettuja, erityisesti vaimoväkeä käsittelemään myönteisesti val-
miiksi neuvoteltua ehdotusta Laurilan tilan vuokrasopimuk-
sen siirrosta yhdistykselle. Valtuustolle kesäkauden viimeises-
sä kokouksessa v. 1966 ehdotus hyväksyttiin ja Aura Golf ry:lle
myönnettiin koroton laina määrältään 20 000 mk sekä tar-
peelliset salaojaputket. Kentän suunnitteluun saatiin apua
Lauri Arkkolalta, kun hän korosti runsasta hiekan käyttöä vi-
heriöillä. Hän myös rohkaisi parin komean tammen kaata-
mista nelosväylän linjan alkuosan avaamiseksi kummulle. 

Korvauksena tilan luovuttamisesta Laurilalle varattiin
vapaa omakotitontti Karpalotieltä Vasaramäestä, kallion nyp-
pylä, jolle rakentamiseen tarvittiin osaamista. Veikolle tämä
oli jälleen haaste. Hän suunnitteli talon itse ja myös pääosin
omakätisesti rakensi. Arkkitehtuuriltaan persoonallisen jyke-
vä koti istuu paikalleen kuin valettu. Työssään Veikko toi
Ruissalosta sinne rakentamansa kodin järjestyksen ja rikkaas-
ti muotoillut yksityiskohdat. Näkyvänä erikoisuutena on tait-

teinen aumakatto leveine räystäineen. Pohjakerroksen sisään-
tulo on taitavasti louhittu kallioon, yläpuolellaan väljä katet-
tu kuisti, jonka kaiteet on koristeltu pitsimäiseksi Ruissalon
malliin. Rapattu ulkopinta loi turvallisuuden tunnetta. Ikku-
noiden sijoittelu olohuoneen erkkereineen kuvastaa mestari-
maista osaamista. Sisäinen huonejärjestys on sekä tarkoituk-
senmukainen, että viihtyisä. Alhaalta olohuoneen nouseva
pääporras on sievästi kätketty umpikaiteen taakse, kaiteella ko-
risteena pienoismalli Ruissalon kotimäestä rakennuksineen.
Pohjakerroksineen ja ullakkoineen tämä talo edustaa taitavaa
kokonaisuuden hallintaa. Talo ehti patinoitua asukkaiden
kanssa samaa tahtia.

Tavatessamme useasti Ruissalossa opin tuntemaan ta-
vallista lähemmin ja suuresti arvostamaan Veikko Laurilaa ja
hänen perhettään sekä maatilaansa. Sammon tarkastajana
Veikko kierteli autollaan eri puolilla valtakuntaa. Työssä käy-
vä puolisonsa ajeli kaupunkiin tyylikkäällä Messerschmitt
-merkkisellä lasikupuisella ajokillaan. Muistelen vähäpuheis-
ta Seppoa kotioloissaan, mutta Juhani oli kai jo silloin hake-
massa paikkaansa yhteiskunnassa. Veikko kertoili oloista
saarella, maataloudesta ja maaperästä, ja ympäristöstä laajem-
minkin. Laurilan päärakennus on arkkitehtuuriltaan Ruis-
salon huvilatyylinen, hirsirunkoinen koristeellisine lauta-
verhoiluineen, peräisin viime vuosisadan alkupuolelta. Taka-
kuistilta avautui näköala laivaväylälle ja ympärillä hedelmä-
tarha koristeena. Viimeiset vuodet rakennus oli palvellut use-
aan osaan jaettuna kesänviettopaikkana, kuten niin moni
muukin kookas ja historiallinen huvila saarella. Veikko per-
heineen asui kallion laelle rakentamassaan huvilatyylisessä
kodissa. Karjan pito oli jo päättynyt, mutta talousrakennuk-
set ovat tulleet hyvään uusiokäyttöön. Omana nähtävyytenä
on parkkipaikan vierellä graniittirunkoinen kellari ja sen kat-
teena kesäkäyttöinen asunto. Perustukset olivat kärsineet,
yhden lentopommin osuessa sen eteen oli nykyisen parkki-
paikan kohdalle jäänyt parin aarin laajuinen kraateri.

Helsingin olympiakesänä Veikko rakensi kalliolle pika-
vauhtia piirtämänsä kesäsaunan. Se on omaperäisyydessään
nerokas. Sisätila on kolmessa tasossa: kiukaan pesämonttu
alinna, pesutilan lattia välitasossa, jolta portaat ylös lauteille.
Viiston katonlappeen ansiosta löylyä riittää lauteilla ja pesu-
tila on mukavan haalea. Kaikista rakennuksista kuin myös ym-
päristöstä säteili perheen suuri kiintymys paikkaan ja aikaan.

Krottilan lahden rannalla oli silloin vielä uimakoppi pa-

Veikko Laurila 
in Memoriam 
1911–2006
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rinkymmenen metrisen, jo lahoamistilaisen sillan päässä. Sin-
ne johtava polku sivusi komeaa puistikkoa, joka vieläkin ra-
joittaa näkymiä lahdelle. Lähistöllä oli naapurin, tuomari
Timgrenin huvilan uimakoppi vielä kauempana rannalta.
Timgrenin huvilatien varrella oli vielä näkyvissä jäänteet ten-
niskentästä, jolla Veikkokin oli aikanaan pelannut. Huvilassa
asusti sittemmin edesmennyt toiminnanjohtajamme Esa
Kauppila. Veikko muisteli aikaa, jolloin huvilan tornihuo-
neesta avautui vielä näkymä Airistolle. Enää ei näy. Krottilan
lahtea ei kaislikko täyttänyt niin kauan kuin ranta oli lehmien
laitumena. Maisemaan kuuluu myös ulkonaisesti komea
Huiskalan talo, jonka klassillinen julkisivu paistaa laivaväy-
lälle. Tosin taitavasti kätkee taakseen perin kapean rungon.
Martti Huiskala viljeli peltoaukiotaan tunnollisesti siihen
asti, kunnes se 1980-luvun alussa saatiin liitettyä golfkentän
kolmanneksi rakennusvaiheeksi. 

Golfkenttä mullisti tullessaan dramaattisesti Laurilan
perheen elämän. Veikon tapa kohdata muutosten tuulia oli
aivan ihmeteltävän rohkea ja yllättävän perusteellinen. Oltu-
aan läheisesti mukana kenttähankkeen kehittämisessä, hän toi
panoksenaan maaperän tuntemuksen mm. erilaisista sa-
viesiintymistä, moreenipohjasta, pohjavesien liikkeistä. Hä-
nelle omakohtaisen osallistumisen aika alkoi kuusikymmen-
vuotiaana. Pelin alkeet hän omaksui lähinnä pesäpalloilijan
kokemuksesta. Kun muut löivät palloa kierteellä, Veikko löi
"svirrin". Tuloksia kertyi ja intoa riitti. Huippuna oli 85-vuo-
tiaana, silloin maamme vanhimpana lyömänsä hole-in-one.
Klubin alkuvuosina tunnelma oli kotoisempaa, ihmiset tun-
sivat toisensa ja talkoot keräsivät väkeä rahan niukkuuden pa-
kottamana. Palkintoja kerjättiin eri tahoilta. Veikko osoitti
jälleen urheilijan luonteensa: Viimeinen viheriö rakennettiin
hänen kirkasvetisen kaivonsa päälle ja hän joutui turvautu-
maan kunnan myymään putkiveteen. Senkään lannistamatta
hän antoi muistona kilpailtavaksi kiertopalkinnon nimeltä
"Veikko-sedän puteli". Kustansipa vuosittain omistaan kil-
pailukohtaiset 3 palkintoakin. 

Veikon urheilullinen menneisyys on lyhyesti kuitatta-
vissa toteamalla, että tuskin on lajia, jota hän ei olisi kokeil-
lut. Loppuvuosina golfin lisäksi lienee jatkanut keilaamista-
kin. Ja muistelo olisi keskeneräinen ilman mainintaa hänen
taiteellisista lahjoistaan, erityisesti musiikin piirissä. Lauloihan
hän Laulavien Mestareiden riveissä, muun muassa vappuaa-
muna rautatieaseman portailta. Vähemmän tunnetuksi on jää-

nyt hänen osallistumisensa mm. sotaveteraanien orkesterin ja
kuoron toimintaan.

Olemme menettäneet keskuudestamme ystävän ja patri-
ootin. Vaatimattomana rauhan rakentajana hän ei kertonut
mittavasta osuudestaan isänmaan palveluksessa. Enemmän
huolta hän kantoi golfpuiston tulevaisuudesta kuin myös
golfyhteisön sovinnollisesta hengestä tämän perinnön vaalimi-
sessa.  Hänen kanssaan golfkierros saattoi olla jopa filosofinen
eikä peli häntä lannistanut askelmerkin lyhetessäkään. Veik-
koa arvostettiin loppuun asti isäntähahmona, jonka kätten
työn jälki on vieläkin luettavissa golfkentän vehreyden keskel-
lä. Eroaminen tästä ajasta on helpompi kestää, kun muistot jää-
vät elämään kirkkaina valaisten arjen pimeämpiäkin hetkiä. 

Aura Golf on menettänyt ensimmäisen kunniajäsenen-
sä ja henkilön, joka on lahjoittanut arvokkaimman kiertopal-
kinnon, mitä kuvitella saattaa. Hän uhrasi oman kotikontun-
sa ja 40 vuotta elämästään meidän hyväksemme. Meillä on se-
kä velvollisuus että etuoikeus vaalia tätä lahjaa parhaan ky-
kymme mukaan. Paikallaan olisi myös suuri kiitos Ylimmäl-
le Rakennusmestarillemmekin.

Pekka Sivula
jäsen 181

11-vuotias Veikko Hilda-äitinsä ja Kaarlo-isänsä kanssa 
uudessa Opelissa Laurilan päärakennuksen portailta otetussa
kuvassa kesäkuussa 1922.
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Swingiä on hiottu viimeiset 6 kk ja yhdistystä ke-
hitetty sankoin joukoin.

Seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää golfin harrastamista ja järjestää
kilpailuja, toimintasuunnitelman mukaisesti tämä
on huomioitu. 

Alkavan kauden kalenteri noudattaa pitkälti
vanhaa perinnettä.

Kilpailujen osalta kausi 2006 käynnistyy Vap-
puhumpuukilla 1.5. edellyttäen, että sää sallii. Sil-
loin paljastuu totuus…mihin suuntaan lyönti
kääntyy.

Perinteinen lippukilpailu pelataan lauantaina
6.5. Sponsori on vaihtunut ja kilpailun nimi on nyt
KOBE. Kari Katajistolle toimikunta haluaa esittää
kiitoksensa 10 vuoden tuesta.

Uutena kilpailuna Aura Golf isännöi SM
Lyöntipeliä 20.-23.7. Edellisen kerran kisat olivat
Ruissalossa vuonna 1985. Omilla huipuillamme on
nyt mahdollisuus näyttää taitonsa ja Turun alueel-
le kisa on merkittävä tapahtuma.

Naisten, miesten sekä seniorien osalta perin-
teiset kohokohdat jatkuvat Felix Finnish Ladies
Openilla sekä Finnish Senior Open-TS Classicilla
ja kausi huipentuu FGT finaaliin Gant Openiin.

Kaudesta tulee vaativa ja vapaaehtoisten tuki
kilpailujen läpiviemiseksi on enemmän kuin toi-
vottavaa.

Kilpailutoimikunnan jäsenet  
Heikki Koskilahti (puh.joht.), 

Marja Aalto-Setälä, 
Veikko Joenperä, 

Matti Kulo, 
Jorma Laxåback, 
Mikko Merikko, 

Peter Nyman, 
Hannu Paatelo, 

Kurt Palm, 
Jan-Mikael Paulin, 

Heli ja Pekka Peltonen, 
Milla Perilä, 

Ilkka Tulonen, 
Raimo J. Vuorinen 

ja Antero Wahlberg 
toivottavat kaudelle 2006 pelimenestystä!

Kilpailu- ja 
tasoitustoimikunta 
No niin, pitkä talvi alkaa olla takanapäin ja pikkuhiljaa päästään asiaan.

Tulevia kilpailijoitako? Kuva: Tertti Pietilä
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uutokset ovat m

ahdollisia)

Pvm Klo Kilpailu
01.05.  ma 11.00-14.00 Vappuhumpuuki klubi

06.05.  la 08.00-14.00 Lippukilpailu KOBE "

13.05.  la 08.00-14.00 R Alanko vain miehille "

17.05.  ke YL 12.00 If kutsu

20.05.  la 08.00-13.00 Toyota Suomi Golf avoin

23.05.  ti YL 12.00 AG-TG sen. klubiottelu

25.05.  to 08.00-12.00 Best Ball klubi

27.05.  la 08.00-13.00 Marli kutsu

28.05.  su 08.00-12.30 BMW Golf Cup avoin

29.05.  ma 12.30-15.00 Turun Yrittäjät kutsu

31.05.  ke YL 12.00 Blue 1 / TPS "

03.06.  la 08.00-12.00 Tilitsto K Kuikka Ky klubi

07.06.  ke YL 12.00 HP / PC kutsu

09.06.  pe YL 12.00 Scan Auto Golf Challenge "

10.06.  la 08.00-14.00 Audi Tour avoin

15.06.  to YL 11.00 Felix Pro Am kutsu

16.06.  pe 08.00-14.00 Felix Finnish Ladies Open avoin

17.06.  la 08.00-14.00 " "

18.06.  su 08.00-13.00 " "

22.06.  to YL 17.00 Midnight Scramble klubi

25.06.  su 08.00-14.00 Veikko-sedän Puteli / Frezza avoin

30.06.  pe 10.00-12.30 Trekampen klubiottelu

01.07.  la 08.00-14.00 / 14-16.30 Nike Open / Trekampen avoin / ko

02.07.  su 08.00-14.00 Nike Open avoin

07.07.  pe YL 12.00 Hartwall Sunday Game klubi

09.07.  su 08.00-14.00 Mamselli avoin

12.07.  ke 10.00-15.00 TPS kisa klubi

15.07.  la 08.00-12.00 KM Nelinpeli "

16.07.  su 08.00-12.00 " "

20.07.  to kenttä suljettu SM Lyöntipeli avoin

21.07.  pe " " "

22.07.  la " " "

23.07.  su " " "

28.07.  pe 08.00-14.00 FSO - TS Classic "

29.07.  la 08.00-14.00 " "

30.07.  su 08.00-13.00 " "

02.08.  ke YL 12.00 Turku Energia kutsu

04.08.  pe 13.00-15.00 SOLAS "

09.08.  ke YL 12.00 ME Group "

12.08.  la YL 12.00 SAS Eurobonus Golf Tour "

13.08.  su 08.00-14.00 Kultavirta avoin

16.08.  ke YL 12.00 Nordea Ladyt kutsu

18.08.  pe 12.00-17.00 KM klubi

19.08.  la 08.00-13.00 KM "

20.08.  su 08.00-13.00 KM "

21.08.  ma YL 12.00 CIBA Specialty Chemicals kutsu

25.08.  pe YL 12.00 Auria Invitational / Kiska "

27.08.  su 08.00-12.00 Auria Open avoin

30.08.  ke YL 12.00 Nordea Closed kutsu

02.09.  la YL 09.30 Felix Vip "

03.09.  su YL 09.30 Felix Ketch-Cup klubi

04.09.  ma 13.00-15.00 BioFund Management kutsu

06.09.  ke YL 11.00 GANT Open Pro Am "

07.09.  to 08.00-16.30 GANT Open avoin

08.09.  pe 08.00-16.30 " "

09.09.  la 08.00-13.00 " "

13.09.  ke YL 12.00 TOP Kultainen Putteri kutsu

15.09.  pe 09.00-13.00 Sen. Väli-tour avoin

17.09.  su 09.00-14.00 Starnest Open AG (16.9. ArGC) "

20.09.  ke 10.00-13.00 Firma-golf klubi/kutsu

23.09.  la 09.00-12.00 Sauna Silver klubi

24.09.  su YL 09.00 Korhonen Perhemalja "

26.09.  ma 10.00-12.00 AG-SaG seniorit klubiottelu

30.09.  la YL 10.00 Everybody klubi

07.10.  la 10.00-13.00 Loka Open I avoin

14.10.  la 10.00-13.00 Loka Open II "

Viikkokilpailu Hartwall Torstai-tuoppi pelataan 14 kertaa: 11.5. / 18.5. / 1.6. / 8.6. / 29.6. / 6.7. / 13.7. /
27.7. / 3.8. / 10.8. / 17.8. / 24.8. / 31.8./ 14.9.
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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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Kiitos jäsenistölle uudelleenva-
linnastani. Kiitos myös ensim-
mäisen kolmivuotiskauteni toi-
mikunnalle ansiokkaasta työstä.
Valmennus- ja junioritoimikun-
nan kokoonpanoon tulee vähän
muutoksia seuraavalle kolmi-
vuotiskaudelle, sillä on selvää,
että niin Aura Golfin kilpape-
laajien kuten myös kaikkien toi-
mikuntien jäsenten tulee ajatel-
la 100 %:sti Aura Golfin paras-
ta. Seuran assistant pron Aarni
Nordqvistin rooli uudessa toi-
mikunnassa tulee olemaan en-
tistä tärkeämpi.

Kulunut kolmivuotiskausi
on ollut kilpailullisesti erittäin
menestyksekäs. Olemme toimi-
kunnassa pyrkineet luomaan
valmennusjärjestelmäämme si-
ten, että jokainen kilpapelaaja

Valmennustoimikunnan
kuulumisia

ymmärtäisi suunnitelmallisuu-
den ja valmentajan merkityksen
harjoittelussa ja kilpailemisessa.
Seuramme pron Sakari Ahon
merkitys suurimman osan kilpa-
pelaajista valmentajana on ollut
erittäin merkittävä. Tämä asia
noteerattiinkin vuosikokoukses-
sa, kuten paikalla olleet saattoi-
vat kuulla. Yksilöityihin menes-
tyksiin ei ole syytä enää palata.
Nyt on aika suunnata katseet
eteenpäin. Meidän on pystyttä-
vä tulevina vuosina kehittämään
ja osin muuttamaankin valmen-
nusjärjestelmäämme, jotta tur-
vattaisiin kilpapelaajien laatu ja
määrä myös tulevaisuudessa. Golf
kehittyy koko ajan yhä enemmän
urheilulliseen suuntaan ja sen ta-
kia on aivan selvä, että täysin sa-
moilla eväillä ei jatkossa varmasti-

kaan tulla enää pärjäämään kove-
nevassa kilpailussa.

Kilpailukaudelta 2006
odotan, että aikuisten FGT-
kiertueella saisimme lisää me-
nestyjiä. Viime kaudella menes-
tystä tuli, mutta se oli liikaa yh-
den pelaajan harteilla. Juniori-
sarjoissa sekä FJT-kiertueelle et-
tä SM-kilpailuihin saamme erit-
täin iskukykyiset joukkueet, ja
myös nykyisen juniorikärkem-
me takaa on kehittymässä hyviä
pelimiehiä. Aluetourkilpailui-
hin saamme tulevalla kaudella
aikaisemmissa Viheriöissä pu-
hutusta ”termoskannuryhmäs-
tä” jo kaksi pelaajaa mukaan.

Iso haaste tulee jatkossa
olemaan jo aikaisemmin mainit-
semani jatkuvuuden takaami-
nen. Nykyisten pelaajien jälkeen

on saatava lisää motivoituneita,
innokkaita golfareita. Tulevan
kesän Aluetour- ja Greencard -
ryhmiin meidän on saatava rei-
lusti lisää pelaajia. Kesäkuussa
järjestettävä perinteinen TS-
golfkoulu on tässä asiassa erittäin
tärkeässä asemassa.

Vaikka lumi on vielä tätä
kirjoittaessani maassa, golfkausi
2006 on yllättävän lähellä. Kuu-
kauden päästä pelataan jo Ruis-
salossa täydellä teholla. Lopuksi
kertauksena vielä tuntematto-
man ajattelijan lause: ”Hiki tulee
ennen työtä vain sanakirjassa”

Hyvää golfvuotta kaudelle 2006
toivottaen

Hannu Paatelo 

Turun kaupunki pal-
kitsi turkulaisia ur-
heiluseuroja niiden

juniorien saavutuksista. Juh-
lallinen palkitsemistilaisuus
oli helmikuun 3. päivänä
Turun kaupungintalolla. Ti-
laisuudessa kaupungin edus-
tajat, apulaiskaupunginjoh-
taja Kaija Hartiala ja liikun-
talautakunnan puheenjohta-
ja Mika Stepanoff luovuttivat
menestyneille urheiluseuro-
jen edustajille kaupungin
myöntämät stipendit. 

Suomen mestaruuden
voittanut Aura Golfin ju-
niorijoukkue oli stipendin
saaneiden joukossa. Stipen-
din vastaanotti juhlatilaisuu-
dessa joukkueen puolesta
Ahti Koskilahti. Ahdin mu-
kana tilaisuudessa oli myös

Ahti Koskilahti vastaanottaa kunniakirjan Mika Stepanoffilta. Kuva: Sakari Laitervo

valmennustoimikunnan pu-
heenjohtaja Hannu Paatelo. 

Oulussa pelatussa ju-
niorien SM-kilpailussa voitti

Aura Golfin joukkue kultaa.
Joukkueessa pelasivat Noora
Ahonen, Kristiina ja Juhani
Elia, Ahti Koskilahti, Antti ja

Aleksi Laurila, Jussi Samooja ja
Ville Sirkiä.

Onnea vielä kaikille!
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Kohti nautittavaa pelikautta!

Suunnittele edessä oleva lyönti omien taitojen mukaan, ei pelikaverin. Hyväksy suunnitelma ja
pysy päätöksessäsi. Koeta omalla tavallasi visualisoida lyönti ja tähtää kohteeseen. 

Anna mennä rohkeasti mailanpää kiihtyen
osuman läpi!!! 

Katso mihin pallo päätyy. Hyväksy lopputulos! 

Jatka ainutkertaista matkaasi katse ylhäällä. Tällainen suhtautuminen lannistaa itsesi 
lisäksi pelikaverit. Älä anna pelitapahtumien
hallita asennettasi.

Kuvat: Tertti Pietilä

Lyöntiin valmistautuminen ja lyöntirutiini
ovat myös harjoitusta vaativia asoita, aivan
kuten lyöntitekniikkakin. Harjoittele sitä
myös rangella ja harjoitusgreenillä.  

Oheinen rutiinikuvaus on suuntaa an-
tava. Sovella itsellesi helppo, toistettava tapa
toteuttaa lyönti hyvällä henkisellä valmiu-
della.

Nautittavaa pelikautta!

Sakari Aho
PGA Professional, Aura Golf  

040 503 9072

Pian olemme taas tuijottamassa pallo-
amme ja kaikin keinoin yrittämässä
osua siihen niin, että se lentäisi kau-

niissa kaaressa haluamaamme kohteeseen.
Välillä tässä onnistumme ja usein emme.
Saamme suunnattomasti positiivista energi-
aa onnistuneista lyönneistä ja kun epäonnis-
tumme, alamme epäillä, emmekä enää luota
itseemme. Tässä piileekin ehkä golfin syvin
olemus. Oikeanlainen suhtautuminen väis-
tämättömiin virheisiin ja epäonnistumisiin
on yksi avain parempaan ja nautittavampaan
golfiin.

Voit itse valita miten ajatteluasi ohjaat
tai annat sen ohjautua pelin vietäväksi.

Tuloksista murehtimisen ja lyöntien
epäonnistumisen pelon vastineeksi kokeile
seuraavaa:

ASETA TAVOITTEEKSI KIERROK-
SELLE OHEISEN KUVASARJAN RUTII-
NIN NOUDATTAMINEN!

Arvioi kierroksen jälkeen, miten hyvin
onnistuit tavoitteessa. Tuloskorttiin merka-
taan vain numero, älä anna tulokselle liikaa
ajatusta.
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PELIKIERROS 
PRON KANSSA

Joka perjantai Sakari Aho on va-
rannut lähtöajan, johon mahtuu
mukaan kolme pelaajaa. Pela-
taan leppoisassa hengessä, ilman
suuria odotuksia.

Kierroksella voidaan kes-
kustella nimenomaan pelaami-
seen liittyvistä asioista, kuten pe-
listrategia, rutiinit, tavoitteet,
tähtäys jne. Swingin ja lähipelin
teknistä puolta on kesken kier-
roksen vaikea opetella, ellei on-
gelma ole todella helposti omak-
suttavissa.

Kierroksen jälkeen Pro
pystyy varmasti analysoimaan
pelisi vahvat ja kehitettävät osa-
alueet ja antamaan muutaman
teknisenkin neuvon, jos on tar-
peen. Saat samalla seurata Pron
peliä, josta voi varmasti oppia jo-
tain.

1. kierros  12.5 klo 10.00
2. kierros  19.5 klo 10.00
3. kierros    2.6 klo 10.00

Kierroksen hinta:
3 henkilöä 65 €/hlö 
2 henkilöä 95 €/hlö
1 henkilö             170 €/hlö

Ilmoittautumiset: Sakari Aho,
040 503 9072

YKSITYISTUNNIT

Yksityistunnilla keskitytään 
juuri Sinun odotuksiin ja tavoit-
teisiin. Videokamera toimii
haluttaessa apuvälineenä.

Head pro/Sakari Aho
50 min. 40 €
30 min. 25 €
50 min./2 hlöä 25 €/hlö

Varaukset Sakari Aho, 
040 503 9072

Assistant pro/Aarni Nordqvist
50 min. 30 €
30 min. 20 €
50 min./2 hlöä 20 €/ hlö

Varaukset Aarni Nordqvist, 
040 539 5903  

15V I H E R I Ö  2/2006

<Ei ole>TEEMAPÄIVÄT 
(seuran tukema)

Suunnattu Aura Golfin jäsenil-
le, joiden tasoitus on 30-54. Kä-
sitellään eri päivinä tiettyä pelin
osa-aluetta. Jos tunnistat joissain
alla olevista osa-alueista uskon
puutetta tai haluat vahvistaa
osaamista, tervetuloa oppimaan.

OHJELMA:
- kokoontuminen klubitalon 
yläkerrassa, uusissa Golf 
Akatemian tiloissa.

- teoriaa havainnollistaen 
päivän aiheesta

- opetusmateriaali 
- käytännön harjoittelua 
harjoitusalueilla

1. TEEMA 
Chipit greenin vierestä
15.5, klo 19–20.30

2. TEEMA
Pitchit, n. 20-40 m
17.5, klo 19–20.30 

3. TEEMA
Putti 
22.5, klo 19–20.30 

4. TEEMA
Draivi / Avauslyönnit
23.5, klo 19–20.30

Hinta: 25 € - AG:n tuki 10 €
Jäsenen osuus 15 €

Ilmoittautumiset toimistoon p.
258 9221. Loppukauden teemat
vielä avoinna, seuraa ilmoitus-
tauluja ja nettiä. Teemoja voi-
daan järjestää lisää esim. valmiil-
le ryhmille kuten naiset, seniorit
tai muu ryhmä.

Opetus kesäkaudelle 2006
Parempi golf voi olla pie-
nestä kiinni: muutos ei
vaadi mullistuksia, vain
oikeat toimenpiteet.

SWINGIANALYYSI

Digikameraa ja tietokonetta
hyväksikäyttäen.
- videointi rangella
- kuvan syöttö tietokoneelle
- oman swingin analysointi 
vierekkäin huippuammatti-
laisten kanssa, samassa 
ruudussa!

- kuvatuloste ohjeineen
- 45 min.
Hinta: 55 €

Varaukset 040 503 9072, 
Sakari Aho

GOLFIN 
LAJIDEMONSTRAATIO

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

- puttikisa puttiviheriöllä
Hinta:  17 €/hlö

ALKEISKURSSIT

1. KURSSI
Toukokuu 2., 4., 8., 9. 
aina klo 17.30–19.30
Sakari Aho

2. KURSSI
Toukokuu 27., 28. 
(viikonloppukurssi) 
La 12-16.00, su 12-16.00.
Aarni Nordqvist
Hinta: 160 €

Varaukset: 
Sakari Aho, 040 503 9072
Aarni Nordqvist, 040 539 5903

Loppukauden kurssit 
vielä avoinna!

Kaikki hinnat sis. alv 22 %.

Keväisin terveisin
Sakari Aho

PGA Professional, Aura Golf
040 503 9072

Sakari Aho

Aarni Nordqvist
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S E N I O R I P A L S T A

Muuttolintujen lailla golfarit
odottavat kevättä, linnut pesin-
tä puuhia ja golfaajat kenttien
avautumista. Kesästä tulee var-
masti yhtä historiallinen kuin oli
vuosikokouskin helmikuun lo-
pulla. Koskaan ennen Aura Gol-
fin jäseniä ei ole ollut yhtä suur-
ta määrää paikalla yhtä aikaa.

Pelikausi ilmeisesti alkaa
Salossa ennen vappua pelatta-
valla klubiottelulla, mikäli vain
sää sen sallii. Tammer-Golfin se-
niorit saapuvat Ruissaloon 23.5.
perinteiseen seniorien klubiotte-
luun. Harjattulaa vastaan on vie-
rasottelu Harjattulassa, päivä-
määrä ei vielä ole tiedossa ja sa-
lolaiset tulevat Ruissaloon syys-
kuussa.

Varsinais-Suomen seniori-
liiga pelataan samalla systeemil-
lä kuin edellisinäkin vuosina.
Otteluohjelma on valmistumas-
sa vappuun mennessä. Seuraa il-
moitustaulua ja ilmoita haluk-
kuutesi otteluihin.

Seniorien kuukausikilpai-
lut pelataan vanhan tavan mu-
kaan alkaen toukokuun kol-
mantena tiistaina. Kesä-, heinä-,
elo- ja syyskuun pelit ovat en-
simmäisenä tai toisena tiistaina
kuluvaa kuuta.

Talviharjoittelua jatkettiin
vuoden tauon jälkeen jälleen
Luolavuoren kuplahallissa maa-
nantaisin. Mukana oli n. 20 se-
nioria ja Sakke oli opastamassa
asiantuntevin neuvoin, josta hä-

nelle seniorien yhteinen kiitos.
Muutama mukaan ilmoittautu-
nut ei jostain syystä päässyt tai-
tojaan näyttämään, jonka vuok-
si kevättalvella jouduimme ke-
räämään pienen lisämaksun ak-
tiivisesti mukana olleilta. Kii-
tokset tästä kaikille teille aktii-
veille.

Keilailua on myös harras-
tettu kahdesti viikossa Kupit-
taan keilahallissa n. 15 osanotta-
jan porukalla. Yksi syksyllä aloit-
tanut keilaaja kehittyi huimaa
vauhtia kohti meidän tason
huippua, nimittäin Aarno Esko-
la. Salolaiset kävivät tammi-
kuussa Kupittaalla keilaottelus-
sa ja siinä isännät näyttivät tai-
vaan merkit vieraille. Keilames-
taruudesta oteltiin myös kaksi-
päiväinen kamppailu. Tasoituk-
sellisen kisan voitti allekirjoitta-
nut ja parhaan bruttotuloksen
teki Matti Kulo palkintonaan
”ulkomaan matka”.

Kiitokset vielä vuosiko-
kousväelle uudelleen valinnasta-
ni hallitukseen. Yritän olla luot-
tamuksenne arvoinen.

Tervetuloa uudet ja entiset
seniorit kesän mittaviin kamp-
pailuihin innolla mukaan. Teh-
käämme Aura Golfista menesty-
vä seura myös senioritasolla.

Suoria draiveja ja pitkiä,
uppoavia putteja!

Veikko Joenperä
Senioritoimikunnan puh.joht.

Kesän odotuksessa
satoi lunta

Terassi kutsuu pian taas meitä. Kuva: Tertti Pietilä
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On aika pyyhkiä talven pölyt bagistä ja antaa mailojen
tuulettua ihanassa kevätauringossa. Kausi alkaa…
Suunnittelemme toimikuntani kanssa tulevaa golf-

kesää, josta muutamia tapahtumia listattuna viereisellä sivulla.
Uutuutena olemme ehdottaneet lähikenttien naistoimi-

kunnille ns. alueen kisaa, jossa lähikenttien naisten kilpailuista
kauden aikana kerätään ns. pisteytyksiä. Kisasta tarkemmin kau-
den avajaisillassa. Luvassa on paljon tapahtumia ja muistorikkaita
matkoja. 

Kolmoisklubiottelu kisataan tänä vuonna Espoossa. Kisa-
joukkue ”tyttöä puolustamaan” valitaan ilmoittautuneiden jou-
kosta lähempänä kisaa.

Tarkkaile ilmoitustaulua ja nettiä, koska niistä saat viimei-
simmän infon! 

Nautinnollista golfkesää kaikille! 

Pirkko Paatelo
naisten kapteeni, AG

p. 0400 523 500

Hei 
kaikki Ladyt!

V I H E R I Ö  2/200618

VAPPU
HUMPUUKI
Tervetuloa nauttimaan yhdessä

hulvattomasta vapputunnelmasta!
Aloitamme leikkimielisellä kisalla klo 11.00
(9-12 reikää), mikäli sää tämän meille sallii.

Herkullinen vappulounas tarjolla
klubilla noin klo 14.00.

Koko humpuuki vain 22 euroa.
Ilmoittaudu 27.4. mennessä toimistoon

puh. 258 9221 tai office@auragolf.fi.

1.5.2006 klo 11 alkaen

Kevätterveisin
Klubitoimikunta Ruissalon sinivuokkojen loistoa.
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Naisten ohjelma 2006

1.5. Vappuhumpuuki 
Leikkimielinen kauden avauskilpailu (pistebogey, tr 54).

Maanantaina 22.5. Naisten ilta klubilla klo 18.00  
Käymme läpi kesän ohjelman, suunnittelemme pelimatkoja, Päivin mainio jumppa 
(ei vaadi erill. asua)  ja nautimme yhdessäolosta. Iltapala (5 euroa). Muista ilmoittautuminen 
caddiemasterille  viimeistään 16.5. osoitteeseen caddiemaster@auragolf.fi tai  p. 2589 201.

Maanantaina 29.5. klo 16.00–17.30 ensimmäinen naistenkierros 
Tästä lähtien joka maanantai kaikille naisjäsenillemme. ( huom! sunnuntaina 18.6. klo 16-17.30
naistenkierros maanantain 20.6. sijaan) Ilmoittaudu caddiemasterille  ositteeseen caddie-
master@auragolf.fi tai p. 2589 201 viim. edellisenä  sunnuntaina klo 16.00 mennessä, loput ajat
annetaan pois! Tässä ehdoton tilaisuus tutustua AG:n ladygolffareihin, kaikki mukaan!

Sunnuntaina 18.6. alk. klo 16.00 
Naisten sunnuntain kunniaksi naisten kierros (siirretty maanantailta), lähdöt Felix Finnish 
Ladies Openin finaalikierroksen jälkeen. Pelaamme valtakunnallisen naistensunnuntain 
kunniaksi leikkimielisen kisan (pistebogey). Tule ennen naistenkierrosta näkemään huipputason
golfia ja seuraamaan finaalikierrosta sunnuntaina aamupäivällä. Palkintojenjako  kisan jälkeen.

Torstaina 22.6. klo 17.00 alkaen Midnight Scramble
Leikkimielinen juhannuksen aloittava klubilaisten oma, hauska  joukkuekisa. (tr 54).

Sunnuntaina 25.6. klo 8.00-14.00 Veikko-sedän Puteli 
Klubilaisten oma kilpailu (tr 36).

Torstaina 29.6. Naisten pelimatka Vihtiin, Hill Side Golf & Country Clubiin
Mukaan mahtuu 30 pelaajaa. Asiasta tiedotetaan lähemmin naisten illassa.

Sunnuntaina 9.7. klo 8.00–14.00 Mamselli 
Kauden tärkein naisten kisa.

Keskiviikkona 19.7. klo 6.00 Brunssi golf
naisten viikon kunniaksi. 

Torstaina 9.8 naisten kolmoisklubiottelu: AG – Tawast – EGS  Espoossa 
Ilmoittautumislista ilmoitustaululla, startit ilmeisesti 12.30 alkaen, seuraa ilmoitustaulua.

Syksyllä kauden päättäjäiset, 
josta ilmoitetaan erikseen!

Seuraa ilmoitustaululla 
olevia naisten tiedotteita. 
(mm. antoisia pelimatkoja suunnitteilla, 
teemailtoja jne).

Naistoimikunnan jäsenet:
Anne Ekholm 
p. 050 5470 855
anne.ekholm@separtec.fi
Ilana Laitervo
p. 040 7160 151
ilana.laitervo@pp.inet.fi
Irmeli Luoto
p. 050 5981 243
Hanna Nelimarkka
p. 040 5940 706
hanna.nelimarkka@raisio.fi
Pirkko Paatelo, puh.joht
p. 0400 523 500
pirkko.paatelo@skv.fi
Ulla Pärkö, siht.
p. 0400 842 432
ulla.parko@turkuamk.fi
Eeva Suhonen
p. 050 5121 326
eeva.suhonen@nordea.fi

Tule mukaan toimintaamme!
Terveisin Naistoimikunta
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Kuva: Tertti Pietilä
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•
CO

S TA B A L L E N A
•

Matkaan lähti nyt seitsemän ju-
nioria ja matkanjohtaja-valmen-
taja, jona allekirjoittanut toimi.
Vanhemmasta juniorikannasta
mukana olivat Jussi Samooja,
Ahti Koskilahti, Aleksi Laurila ja
Kalle Leinonen sekä tuttu ”vaah-
tosammuttimet” –lempinimen
saanut trio Ismo Nermes, Tomi
Tamminen ja Tuomas Pirilä.
Nuorelle kolmikolle leiri oli en-
simmäinen laatuaan ja näin jän-
nitystä oli poikien vastalauseista
huolimatta ainakin hieman il-
massa. Lähtömme tapahtui sun-
nuntaiaamupäivällä Turun lin-
ja-autoasemalta ja Malagassa
olimme perillä illalla kahdeksan
aikoihin. Saimme matkanjärjes-
täjä Jukka Korhoselta autokulje-

Kilpajuniorimme Espanjassa
Valmennus- ja junioritoi-
mikunnan järjestämä, jo
pienimuotoiseksi perin-
teeksi muodostunut kil-
pajunioreiden harjoitus-
leiri Espanjassa järjestet-
tiin tänä vuonna Costa
Ballenan golfkeskuksessa
19.-26. helmikuuta. 

tuksen Costa Ballenaan. Ajo-
matka kesti noin kolme tuntia ja
perillä kello oli jo lähemmäs kak-
sitoista. Yöunet jäivät ensim-
mäisenä yönä lyhyiksi. 

Leiriporukkamme majoit-
tui korkeatasoisissa asunnoissa,
joissa oli lämmitys/ilmastointi,
täydellinen keittiö, pesukone,
televisio ja parveke. Ruokailut
saatiin illan osalta hoidettua
miellyttävästi kämpillä. Asunto-
ja oli käytössämme kaksi, joissa
molemmissa kaksi kahden hen-
gen makuuhuonetta. Matkaa
kentälle oli n. 800 metriä, siitä
saimmekin herättävän aamu-
reippailun ja lihasten lämmityk-
sen joka aamu. 

Club de Golf Costa Balle-
na koostuu kolmesta Jose Maria
Olazabalin suunnittelemasta 9-
reiän kentästä, joita jokaista
kiersimme lähes yhtä monta ker-
taa. Kaksi niistä on pituudeltaan
haastavia (3000-3400), kolmas
yhdeksikkö taas lyhyehkö
(2700). Alueella on lisäksi laa-
dukas 9:n reiän Par 3-kenttä.
Harjoitusalueisiin kuuluvat
massiivinen (n.150X300m)
ruohorange, putti- ja chippig-

reeni, bunkkeri sekä erittäin kor-
keatasoinen pitchigreeni, johon
palloa saattoi lyödä aina 60 met-
rin matkalta asti, ruoholta tie-
tenkin. Klubilla oli hyvä ja edul-
linen ravintola, suihku ja sauna-
osasto porealtaineen sekä punt-
tisali, jota osa pelaajista käytti
hyväkseen. Fyysisestä kunnosta
on tärkeä pitää huolta myös ke-
säolosuhteissa, sillä sen laimin-
lyönti kostautuu ennen pitkään
jämäkkyyden ja voimakkuuden
tunteen rapistuessa lyönnistä.
Tässä on monella vielä kehittä-
misen varaa.

Jokainen pelaaja oli tehnyt
matkaa varten harjoitussuunni-
telman, missä oli merkittynä ta-
voitteet sekä erityisen keskitty-
misen kohteet. Harjoitussuun-
nitelma antoi myös pohjan lei-
rin jälkeiselle analysoinnille. Li-
säksi oli valittava kolmelle kier-
rokselle jokaiselle mentaalinen
teema, jonka mukaan sitoudut-
taisiin pelaamaan, kuten ”en
luovuta missään tapauksessa” –
teema. Viikon aikana keskityt-
tiin erityisesti oman pelin tun-
nusteluun sekä ruohotuntuman
saamiseen lyönneissä. Itse pääsin

tarkkailemaan kaikkien edesot-
tamuksia aitiopaikalta ja anta-
maan välitöntä palautetta poi-
kien tekemisestä. Pojat pelasivat
kunnioitettavan määrän kier-
roksia 5-8:aan kappaletta. Yh-
destä kierroksesta täytettiin tark-
ka kierrosanalyysi, joka analy-
soitiin. Lisäksi pelaamista vide-
oitiin ja jokainen näki useampa-
na iltana otteitaan videolta. Se
on todella hauskaa ja helpottaa
kehityskohteiden oivaltamises-
sa. Harjoitusalueilla videoitiin
svingejä, korjattiin liikkeitä, ko-
keiltiin drillejä ja yksinkertaises-
ti otettiin tuntumaa ruohoon,
jotta sen saaminen ei Suomen
kenttien auetessa ja kilpailujen
alkaessa kestäisi niin kauan. Bal-
lenan rangellä lyötiin (kuten
kentälläkin) koko viikko todella
voimakkaaseen tuuleen, mikä
haastoi pelaajat muokkaamaan
lyöntiään tuuleen sopivaksi ja
joissakin avauslyönneissä pelaa-
ja pistettiin todella koville.

Maustetta leiriin toi yhtei-
nen reikäpeliottelu Suomen
Golfliiton golflukiolaisia vas-
taan, jossa jokainen leiriläinen
pääsi testaamaan reikäpeliher-

Costa Ballenan 21. reikä 
taaksepäin katsottuma. 
Asuntomme näkyvät todella
suuren väyläbunkkerin takana.
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mojaan. Hävisimme ottelun
niukasti 3,5-2,5, mutta koke-
mus oli hieno ja itse kukin sai li-
säpotkua yrittämiseen. Lisäksi
varsinkin nuorimmille osallistu-
jille esimerkkiä näyttivät Golflii-
ton maajoukkueiden valmen-
nusryhmät ja liittovalmentajat,
joista lähes kaikki olivat paikalla
mukaan lukien ykköstykkimme
maailmalla Joonas Granberg.
Saimme harjoitella maamme
parhaiden amatööripelaajien
kanssa aina Antti Ahokkaasta al-
kaen. Leirin lopussa pelattiin 27
reiän leirikilpailu, jonka voitti
selvästi Ahti Koskilahti tuloksel-
la 79 backteeltä epätavallisen
voimakkaassa tuulessa. Ahdin
elkeet riittivät viikon aikana
parhaimmillaan aina poikien
maajoukkuepelaajien tasolle.
Nuorimpien sarjan voitti ylivoi-
maisesti Tomi Tamminen tu-
loksella 86. 

Paitsi pelin kehittymisen,
myös itsearvioinnin suhteen kil-
pailukauden ulkopuolinen leiri
tekee hyvää. Moni huomasikin,
että vaikka lyönti ja putti saatta-
vat tuntua melko hyvältä kup-
lassa, on täysin toista saada ne

pysymään kasassa vähintään 18
reikää erilaisten ärsykkeiden ja
henkisten paineiden vaikuttaes-
sa suoritukseen. Ryhmän paras
tulos koko viikolta oli pari yli
par:in, huonoimman kierroksen
rikkoessa 100:n rajan. Yksikään
ei pystynyt antamaan säännölli-
sesti hyviä suorituksia. Luulot
otettiin pois. Useammat kier-
rokset ja niissä hajonnut peli pal-
jasti monelle tekniikan herkkyy-
den ja vakuutti, että tiettyjä
muutoksia on tehtävä, jotta ke-
sän kilpailukausi ja ylipäätänsä
tulevaisuus kilpailijana olisi
mahdollisimman menestykse-
käs. Se myös vahvisti harjoitte-
lun ja taas harjoittelun merki-
tystä. Tieto muutoksen tarpees-
ta on vain hyvä asia ja moni asia
poikien pelissä oli myös positii-
vista. Muutama pelaaja löysivät
leirillä hyvän tunteen tekemällä
muutoksen lyöntiinsä ja saivat
ahaa-elämyksen, joka yleensä
tuo paljon potkua peliin. Uskon,
että jokaiselle jäi paljon mietit-
tävää omasta pelistään ja paljon
ajatuksia ja ideoita, joita toteut-
taa loppukevään harjoittelussa.
Moni asia tuli huomattua jo nyt,

mikä säästää aikaa arvokkaista
kilpailukausipäivistä pelinomai-
selle harjoittelulle. Tämän us-
kon näkyvän jälleen poikiemme
edesottamuksissa kesän juniori-
kilpailuissa. 

Kaiken kaikkiaan leiri oli
menestys, yhteishenki pysyi
ilahduttavan vahvana huolimat-
ta ikähaarukan suuruudesta ja
moni sai varmasti kehitettyä it-
seään pelaajana. Leiripaikka toi-
mi harjoittelukeskuksena todel-
la hyvin. Haluankin lausua kii-

toksen sanan kaikille osallistu-
neille pelaajille ja heidän van-
hemmilleen, valmennus- ja ju-
nioritoimikunnalle luottamuk-
sesta ja alustuksesta, Janne Saa-
riolle Suomen päässä kyyditse-
misestä sekä seuramme PGA
Prolle Sakari Aholle käytännön
neuvoista ja valmennusmeto-
dien ohjeistamisesta. 

Juniorimme valmistautumassa 
reikäpeliotteluun SGL:n 
golflukiolaisia vastaan.

Tomi ja Ismo seuraavat Tuomaksen jatkolyöntiä.

Oikein hyvää alkavaa pelikautta
koko jäsenistöllemme! 

Aarni Nordqvist, Assistant Pro 
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2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
7.7.2006 klo 12.00

yhteislähtönä
Hartwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi-osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.
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Tiedon määrä lisääntyy
nykyään valtavin harp-
pauksin. Yksi maailman

parhaiten tunnetuista eläinla-
jeista on ihminen, jonka peri-
män emäsjärjestyskin on jo sel-
vitetty. Luonnontieteiden  no-
peasta kehityksestä huolimatta
monet yksinkertaisiltakin vai-
kuttavat kysymykset odottavat
yhä vastausta. Esimerkiksi Suo-
men eliöiden lajimäärän arvioi-
minen on nykypäivänä vielä
mahdotonta. Todennäköisesti
se sijoittuu välille 40-50 000.

Turkulaiset voivat olla yl-
peitä Ruissalon saaresta, jonka
luonnon monimuotoisuus ha-
kee vertaistaan Pohjolassa.
Maamme laajimmat jalopuu-
metsiköt kätkevät sisälleen yllät-
tävän paljon elämää. Saari tarjo-
aa kodin huomattavalle osalle
Suomen tuhansista lajeista. Leh-
tometsien kasvillisuus on rehe-
vää, ja keväällä kaikkialla kukki-
vat valkovuokot keräävät huo-
miota osakseen. Kasvien ohella
myös selkärankaiset eläimet
huomataan. Alkukesällä ranta-
pöheiköistä kantautuva sata-
kielen rätisevä laulu ja metsistä
kaikuva harmaapäätikan huuto
kiinnittävät huomion saareen
monimuotoiseen lintulajistoon. 

Suurin osa Ruissalon lajeis-
ta jää ihmisiltä huomaamatta.
Hyönteiset ja muut selkärangat-
tomat eläimet ovat pienikokoi-
sia, joten niihin ei yleensä kiin-

Ruissalon 
suuri erakko

nitetä huomiotoa Ruissaloon
suuntautuvilla kävelyretkillä tai
viheriöllä golfia pelatessa. Nämä
lajit kansoittavat kuitenkin saar-
ta uskomattomilla laji- ja yksilö-
määrillä. Neliömetrin alue saa-
ren rehevää metsämaata tai van-
han tammen runko ja latvus tar-
joavat kodin sadoille tai jopa tu-
hansille pienille eläinlajeille, joi-
den olemassaolo paljastuu vasta
tarkasti katsoen. 

Kaikki hyönteislajit eivät
jää huomaamatta pienen kokon-
sa vuoksi. Turkulaisten suosima
virkistäytymissaari tarjoaa kodin
myös yhdelle Suomen suurim-
mista hyönteislajeista. Jopa lähes
4 cm pitkäksi kasvava erakko-
kuoriainen (Osmoderma eremi-
ta) elää Suomessa ainostaan
Ruissalossa. Yksivärisen tum-
man kovakuoriaisen pinta näyt-
tää parkitulta nahalta ja tuok-
suukin siltä. Tästä syystä lajin
ruotsinkielinen nimi onkin lä-
derbagge, nahkakuoriainen. La-
jin tieteellinen ja suomalainen
nimi sen sijaan kertovat suuren
kovakuoriaisen elintavoista.
Mahtavasta koostaan huolimat-
ta vain harvat ja onnekkaat ovat
päässeet ihastelemaan sitä lähel-
tä. Aikuiset erakkokuoriaiset elä-
vät nimensä mukaisesti piilotte-
levaa elämää sisältä lahojen mah-
titammien ja –lehmusten syvis-
sä onkaloissa ja uskaltautuvat
vain harvoin rungon ulkopuo-
lelle. Lahoavaa puuaineista syö-

vät ja jonkin verran
nakkimakkaraa muis-
tuttavat toukat elävät
vielä piilottelevammin. Ne
kaivautuvat sisältä pehmeiden
jalopuiden onkaloiden pohjapu-
ruun.       

Turun yliopistossa biologi-
aa opiskellut Matti Landvik kar-
toitti erakkokuoriaisten esiinty-
mistä Ruissalossa 1990-luvun
loppuolella. Hän tutki yhteensä
noin 1500 mahdollisesti erakko-
kuoriaisten asuttamaa vanhaa
tammea ja lehmusta. Tutkituis-
ta puista reilut 300 sisälsivät la-
jin toukkia. Suurin osa asutuis-
ta puista sijaitsee valoisilla kult-
tuurialueilla. Tämänkaltaisilla
alueilla kasvavat vanhat jalopuut
ovat siis avainasemassa lajin säi-
lymisen kannalta. 

Erakkokuoriainen elää
Ruissalossa esiintymisalueensa
äärirajoilla. Laji onkin yksi Suo-
men vastuulajeista. Tämä tar-
koittaa sitä, että Suomella on
kansainvälinen vastuu lajin säi-
lymisestä. Suomessa laji on luo-
kiteltu äärimmäisen uhanalai-
seksi, joten pienetkin muutokset
sen elinolosuhteissa saattavat
hävittää lajin. Erakkokuoriaisen
selviytyminen on pyritty var-
mistamaan tiukoilla suojelutoi-
milla. Laji on mainittu EU:n
luontodirektiivin liitteesä IV(a).
Luonnonsuojelulain mukaan
liitteessä mainittujen eläinlajien
lisääntymis- ja levähdyspaikko-

jen hävittäminen ja heikentämi-
nen on tiukasti kielletty. 

On myös tärkeätä huoma-
ta, että erakkokuoriainen ei
luonnollisesti ole ainoa lahoavis-
sa jalopuissa elävä eliölaji. Laho-
puu tarjoaa elinmahdollisuudet
valtavalle määrälle lajeja, jotka
ovat riippuvaisia elinympäris-
tönsä ohella myös muista lajeis-
ta. Yhdenkin häviäminen niiden
muodostamasta verkostosta joh-
taa vääjäämättä myös monien
muiden lajien tuhoutumiseen. 

Loppujen lopuksi erakko-
kuoriainen ei siis ole erakko sa-
nan varsinaisessa merkityksessä.
Sen rinnalla elää lukuisa joukko
toinen toistaan kiehtovampia la-
jeja, jotka kaikki osaltaan ovat
luomassa Ruissalon viehättäviä
ominaispiirteitä, joista viheriöil-
läkin voidaan nauttia.

Teksti: 
Ilari E. Sääksjärvi   

FT Ilari E. Sääksjärvi toimii ama-
nuenssina Turun yliopiston eläin-
museossa. Hän opettaa eläintiedet-
tä yliopiston biodiversiteetti- ja
ympäristötieteen osastolla ja tut-
kii Amazonian alankosademetsä-
alueen hyönteislajiston monimuo-
toisuutta. 

Kirjoituksessa kerrottuun erakkokuoriaiseen voi törmätä myös golf-
kentällä. Sen tiedetään asustavan ainakin 14 väylälle kuljettaessa vi-
nossa kelottuneessa tammessa.

Monet meistä ovat ihmetelleet, miksi sitä tammea ei ole kaa-
dettu. Itsekin olen ihmetellyt sitä monta kertaa. Syy tammen säilyt-
tämiseen selvisi minulle vasta kuultuani sen kätkevän sisälleen tämän
erittäin harvinaisen erakkokuoriaisen. Kiinnostukseni lisääntyi vielä,
kun pyysin asiantuntijan Ilari Sääksjärveä kirjoittamaan Viheriöön
erakosta.

Seuraavalla kerralla kun ohitat tammivanhuksen, kannattaa pi-
tää silmät auki, sillä erakkokuoriaisen näkeminen on harvinaista. Nii-
tä ei todellakaan löydy Suomesta muualta kuin Ruissalosta. Erakko-
kuoriainen on innoittanut myös kenttämestarimme Matti Höglun-
din teettämään siitä itselleen ex libriksen.

Sakari Laitervo   
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Ateljee
PENTTI KOIVIKKO

maalauksia • piirustuksia • grafiikkaa
paintings • drawings • graphic

Avoinna • Open
16.6.-13.8.2006

klo • hours
12-17

☎ 02-435 1586
0400-782 485

Tuulensuunkatu 5 B 21100 Naantali
Kesälintu serigrafia
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Ruotsalainen Ronald Bergmark on tehnyt varsin erikoisen ennätyksen. Hän pelasi viime kauden ai-
kana 500 reikää, lähes 28 kierrosta samalla pallolla. Ennätysjahti käynnistyi sattumalta, kun Ro-
nald oli pelannut Bleklingessa kavereidensa kanssa kaksi kierrosta peräkkäin yhdellä pallolla. Ro-

land päätti sen jälkeen kavereidensa yllyttämänä kokeilla, miten kauan pystyy pelaamaan samalla pallol-
la. 

Ronaldin pallo oli varsin tavallinen Top-Flite numero 2. Ennätyksensä myötä tavallinen Top Flite
muuttuikin hyvin erikoiseksi. Ronald on eläkeläinen, niin kuin hänen kuuluisa pallonsakin tämän en-
nätyksen jälkeen. Erikoiseksi ennätyksen tekee se, ettei sitä tehty Ronaldin kotikentällä Haninge Stran-
dissa. Ronald pelasi pallolla 27:llä eri vieraskentällä.  Kaksi näistä kentistä oli ulkomailla, nimittäin Ah-
venanmaalla. Ronaldin pelitasoitusta ei jutussa mainittu. Ennätyskierroksia ei ole kuitenkaan pelattu mil-
lään varovaisella pelityylillä. Kaikkien kierrosten pistekeskiarvo oli niinkin hyvä kuin 30,7 bogipistettä.
Kierrosten aikana pallo oli ollut Rolaldin mukaan mitä merkillisimmissä paikoissa, kuten pensaissa, ruf-
fissa, vedessä sekä pompannut viisi kertaa vedestä poiskin. Muutamia kertoja palloa oli jouduttu hake-
maan lähes sallitun 5 minuutin ajan, mutta aina se löytyi. 

Viidessadas reikä tuli täyteen Delsjö GK:n kentällä 28.9 2005 klo 11:38, jolloin Roland nosti en-
nätyspallonsa talteen ja jatkoi kierroksensa loppuun uudella pallolla. 

Ronaldin ennätyksen rikkominen tai sen laajempi kopioiminen olisi painajainen erityisesti kaikille
pallovalmistajille, mutta saattaisivat vastaavien ennätyksien yrittäjät saada jotkut muutkin hermostumaan. 

Golf Digest Sverige numero 7/2005.

500 reikää 
SAMALLA PALLOLLA 
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Mikko Hallanoro

VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Varauskalenteri on koko
ajan saatavissa, joten pe-
laajat voivat suunnitella

omat aikansa tietokoneen ääres-
sä. Jäsenten tehdessä itse va-
raukset, caddiemasterin varaus-
ten tekoon käyttämä aika vähe-
nee ja resursseja jää enemmän
muihin tehtäviin.

Jäsenet voivat varata aikoja
kirjautumalla sisään järjestel-
mään. Myös muut voivat katsel-
la ajanvaraustilannetta, mutta he
eivät voi varata aikoja tai nähdä
pelaajien nimiä. Aikoja, jotka
ovat varattavissa internetin kaut-
ta, voidaan säädellä siten, että osa
ajoista on varattavissa vain cad-
diemastereiden kautta. Myös it-
se varattujen aikojen peruutus tai
siirto onnistuu nyt vaivattomas-
ti netin välityksellä. Lisäksi va-
raaja voi itse määritellä tuleeko
nimi näkyviin varauskentässä.

Kentälle määritellään va-
rausrajoitukset, eli yksi pelaaja ei
voi varata määrättömästi aikoja,
eikä nettiajanvarausjärjestelmäs-
sä muutoinkaan ole samanlaisia
heikkouksia kuin edellisessä jär-
jestelmässä. Suurimpana paran-
nuksena viime kesään verrattu-
na on se, että uusi ajanvarausjär-
jestelmä tukee täysin nettiva-
rausta ja se on reaaliaikaisesti lin-
kitetty Golfliiton keskusrekiste-
riin. Viime kesänä koetut yh-
teensopivuusongelmat ovat nyt
siis historiaa. Ennen kierrosta
on pelaajan kuitenkin entiseen
tapaan ilmoittauduttava cad-
diemasterille.

Ohjeet tulevat näkyviin
Aura Golfin kotisivujen valikos-
sa, jossa on linkki varausjärjes-
telmään.

Ajanvaraus internetissä
Uusi käyttöön otettava NexGolf-varausjärjestelmä on
ollut käytössä jo muutaman vuoden usealla klubilla ja
se on todettu toimivaksi. Ajanvaraus internetin kaut-
ta on reaaliaikainen, eli ensimmäisenä ajan valinnut ja
varaustiedot täyttänyt henkilö saa kyseisen ajan. 

Ajanvaraukseen osoite on
http://www.nexgolf.fi/ag.

Henkilökohtaiset tunnuk-
set järjestelmään saa caddie-
masterilta jäsenkorttia haettaes-
sa. Jos unohdat salasanasi tai et
pääse kirjautumaan sisään, ota
yhteyttä caddiemasteriin.

Caddiemasterin työtä va-
rausjärjestelmä tulee helpotta-
maan. Järjestelmä tarkistaa au-
tomaattisesti esim. vieraspelaa-
jien tasoitukset. Kilpailujen läh-
töajat ja tuloksetkin on mahdol-
lista saada pelaajan omaan säh-
köpostiin, mikäli hän on anta-
nut osoitetiedot keskusrekiste-
riin ja pyytänyt ko. palvelua. Jär-
jestelmässä jäsenet voivat myös
päivittää omia henkilötietojaan,
kuten osoite- ja puhelintietojen
muutoksia. Tasoitustietojen
muutokset tehdään kuitenkin
klubin omien järjestelmien
kautta.

Mikko Hallanoro on uu-
den järjestelmän pääkäyttäjä ja
hän tutustui järjestelmään jo vii-
me kesän aikana suunniteltaessa
aikavarausjärjestelmän vaihtoa
Aura Golfiin. Hänen mukaansa
nyt käyttöön otettava järjestel-
mä on ”oikea nettivarausjärjes-
telmä”. Käsitystä vahvistaa naa-
purikentältä Maskusta saatu ko-
kemus. Maskussa tehtiin viime
vuonna netissä 63 % kaikista ai-
kavarauksista.

Sakari Laitervo

CADDIEMASTERIT:

Milla Hallanoro

Rosa Helin

Noora Ahonen
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