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Helmikuun 28. päi-
vä 2007 jäi varmasti 
Aura Golfin ja jopa 

suomalaiseenkin golfhistoriaan 
unohtumattomana päivänä. 
Laajastikin keskustelua herät-
tänyt perinteisen golfseuramme 
puheenjohtajavaali ratkaistiin 
lopulta kolikolla. Arpaonni suo-
si allekirjoittanutta ja palkintona 
oli kolmen vuoden pesti seuram-
me puheenjohtajaksi. Siitä suuri 
kiitos äänestäjille ja tietysti sille 
ratkaisun arponeelle 1 euron ko-
likolle. Nyt on kuitenkin syytä 
suunnata katseet eteenpäin.

Vaikka mielestäni lehden 
pääkirjoituksen kirjoittaminen 
kuuluukin lehden päätoimitta-
jalle, lupauduin sen kuitenkin 
nyt tämän kerran kirjoittamaan. 
Perusteena oli se, että jäsenistön 
keskuudessa on kuulemma ko-
vasti käyty keskusteluja linjauk-
sista, jolla seuraamme seuraavi-
na vuosina johdetaan. Otankin 
tässä kirjoituksessa kantaa muu-
tamiin seikkoihin, joiden osalta 
haluaisin kehitystä tapahtuvan. 
Toivon kuitenkin, että jäse-
nistö myös ottaisi aktiivisesti 
kantaa seuran asioihin. Seuran 
nettisivulta löytyy yhteystietoni 
sähköpostiosoitetta myöten ja 
muutkin hallituksen jäsenet ovat 
varmasti valmiit kuuntelemaan 
uusia ajatuksia.

Tällä hetkellä hallituk-
sessa on vapaana talousasioista 
vastaavan jäsenen paikka. Kesä-
kuussa pidämme ylimääräisen 
yhdistyksen kokouksen, jossa 
hallitusta siis täydennetään yh-

Jatketaan matkaa,
sillä töitä riittää...

dellä jäsenellä, jonka toimikausi 
kestää vain seuraavaan yleisko-
koukseen saakka eli vain vajaan 
vuoden. Useat tahot ovat olleet 
minuun yhteydessä ja pyytäneet 
minua nimeämään ehdokkaan 
ko. paikalle. Johdonmukaisesti 
kuitenkin olen ilmoittanut, että 
se ei kuulu puheenjohtajan tai 
edes hallituksen tehtäviin, vaan 
demokratian periaatteiden mu-
kaisesti valinnan tekee jäsenistö. 
Toivonkin, että jäsenet miettisi-
vät parhaita mahdollisia ehdok-
kaita ja tekisivät rohkeasti esityk-
siä. Tuskinpa olisi pahasta vaikka 
hallitukseen saataisiin uudeksi 
jäseneksi nuorekas, dynaaminen, 
tehtäväänsä sitoutunut henkilö, 
jolla olisi vielä vastuualueen ko-
kemusta. Ehdokasasettelun tulisi 
olla selvillä jo mielellään ennen 
kokousta, ettei kokouksessa tar-
vitse miettiä ketähän siihen tulisi 
esittää ja valita. 

Yleiskokouksessa heitin jä-
senille jo haasteen klubihengen 
kohottamistalkoisiin ja sen olen 
valmis edelleen uudistamaan. 
Klubihenki, miten se sitten mää-
ritelläänkin, ei ole riippuvainen 
yhdestä eikä kahdesta henkilöstä, 
vaan siihen vaikuttavat yhtälailla 
kaikki 1400 jäsentä. Jos me kaik-
ki jätämme pahat puheet, speku-
laatiot ja huhujen levittämisen 
Ruissalon sillan toiselle puolelle, 
niin eiköhän kaikilla ole paljon 
mukavampaa klubilla ja kentäl-
lä. Henkilösuhteisiin perustuvia 
riita-asioita on mielestäni aivan 
turha tuoda klubille. Noudat-

takaamme siis muinaisaikaista 
sanontaa ”sopuisuus on kaiken 
järjestötoiminnan perusta”.

Runsas vuosi sitten yleis-
kokouksessa esiteltiin tulevai-
suuden suunnitelmana par-3 
kentän luonnos. Saadaanko 
kaavoitukseen ikinä tarvittavia 
muutoksia, tai onko alue edes 
vuokrattavissa seurallemme, 
on kaikki toistaiseksi hämärän 
peitossa. Muutoksia vastustavat 
tahot ovat minulle jopa sano-
neet, ettei koko hanke ole seu-
rallemme tärkeää. Itse näen asian 
kuitenkin toisin. Kenttä varmas-
ti madaltaisi golfin aloittamis-
kynnystä ja uskon, että se lisäisi 
nuorten harrastajien määrää. 
Kasvavan harrastajapiirin myötä 
myös kilpagolf saisi laajemman 
pohjan uusille tulevaisuuden 
ammattilaisille. Tämän vuoksi 
mielestäni on tärkeää ylläpitää 
kenttähanketta ja jatkaa neu-
votteluja kaupungin kanssa aina 
sopivan hetken vallitessa.

Avoimuus, demokratia ja 
sopuisuus. Siinä ne linjauksen 
tärkeimmät pääkohdat. Kun 
tekee maailman itselleen siedet-
täväksi, tekee sen myös siedettä-
väksi muille.

Aktiivista golfkevättä 
toivottaen

Toni Laakso
puheenjohtaja

050-1748  
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Silloin tällöin Aarnon on 
nähty pelaavan perintei-
sessä englantilaisessa golf-

asussa. Aarnolla on huumoria 
ja tilannetajua. Tiedän myös 
hänen olevan aktiivinen keskus-
telija ja kantaa ottava henkilö. 
Aarnon äänikin on kuuluva ja 
selkeä. Nämä ovat ominaisuuk-
sia, jotka ovat kapteenin työssä 
vain eduksi. Kun tähän lisätään 
vielä runsas kilpailukokemus ja 
singletasoitus on kapteeni ”tit-
telinsä” ansainnut. 

Aarno on koulutukseltaan 
kemisti Turun Yliopistosta. 
Työuransa hän teki käytännös-
sä kokonaan Wallacissa. Kan-
sainvälisen myynnin tehtävissä 
tulivat mm. Pohjois- ja Etelä-
Amerikan maat vuosien varrella 
tutuiksi monilla työmatkoilla. 
Ura Wallacissa kesti melkein 34 
vuotta ja nyt Aarno on ansaitulla 
eläkkeellä. Eläkepäivinään hän 
tekee vielä satunnaisesti alansa 
konsulttityötä pääasiassa Etelä-
Amerikkaan. 

Aarno on aina harrastanut 
jotain urheilulajia. Ennen golfin 
aloittamista hän pelasi aktiivises-
ti tennistä. Kouluaikana pelat-
tiin pesäpalloa, jääkiekkoa, jal-
kapalloa ja opiskeluaikana jopa 
jääpalloa. Kiinnostus pallopelei-
hin sai hänet sitten aloittamaan 
golfin. Ensimmäisen golflyön-
tinsä hän teki Brasiliassa Sao Jose 
dos Camposin Country Clubin 
ykkösteellä. Hänen siskonsa asui 
miehensä kanssa Brasiliassa ja 
vieraillessaan siellä he saivat pää-
hänsä mennä golfkentälle. Yhdet 
mailat ja kaikki neljä henkeä pe-
lasivat niillä. Muut kentällä oli-
jat kyllä näkymää ihmettelivät, 
mutta ensikokemus oli silti, tai 
siitä huolimatta mieleenpainu-
va. Entiselle tenniksen pelaa-
jalle pallopelit olivat tuttuja. 
”Lopullinen naksahdus golfiin 
tapahtui syksyllä 1987, jolloin 
hankin bagin ja käytetyt Wilso-
nin mailat ja menin Ari Mäen 

Esittelyssä:

Kapteeni Aarne Eskola
Kaikki tuntevat Aarno Eskolan, vai mitä. 
Voiko joku olla jäsenenä lähes 20 vuotta 

herättämättä suurempaa keskustelua jäsenistössä? 
Aarno ei kuitenkaan ole ”väritön, hajuton 

eikä mautonkaan”. Hänet tunnetaan 
aktiivisena kilpailijana. 

oppiin Ikituurin simulaattoriin. 
Tenniksenpelaajana oivalsin oi-
kean golfsvingin opettelun olevan 
tärkeän heti alusta asti”. 

”Uusien pelaajien sisään-
tulo oli Aura Golfissa silloin 20 
vuotta sitten melko nöyryyttä-
vää. Greencardin suorittaminen 
saattoi kestää jopa 2-3 kk. Pro 
hyväksyi yhden lyönnin suori-
tuksen viikossa. Greencardin saa-
misen jälkeen pääsin jo puolesta 
kesästä kiertämään kentälle. Ko-
keneemmat pelaajat eivät mie-
lellään ottaneet peliryhmäänsä 

aloittelijaa. Ensimmäinen täysi 
kierros Heikki Vuorisen kanssa 
on jäänyt positiivisena mieleeni 
ja se oli erittäin opettavainen. 
Heikki antoi hyviä pikkuvink-
kejä minne asetetaan bagi, ei 
astuta puttilinjoille jne. Ensim-
mäisen kierroksen tuloskorttini 
on vieläkin tallella, tulos oli 114 
lyöntiä. Kokemus oli miellyttä-
vä. Toivon, että kaikki aloittele-
vat pelaajat voisivat tuntea sa-
manlaisen kokemuksen”, totesi 
Aarno. 

”Golf merkitsee minulle 
nykyisin hyvin paljon. Urhei-
lulliselle henkilölle golf täyttää 
jokaiseen poikaan asennetun 
ikuisen kilpailuvietin. Laji on li-
säksi hyvin sosiaalinen. Harvas-
sa harrastuksessa on mahdollista 
tavata ja tutustua uusiin ihmisiin 
niin kuin golfkentillä. Luonnos-
sa liikkuminen on myös aina 
kiinnostanut.” 

Vanha omakotitalo teettää 
Aarnolle pikku askareita jatku-
vasti, mutta kovin innostunut 
hän ei niistä ole. 

Kilpaileminen on Aarnolla 
veressä. Hän kuuluu klubin ah-
kerimpiin kilpailuihin osallistu-
jiin. Ensimmäinen voitto Aura 
Golfissa tuli jo ensimmäisenä 
pelivuonna Honkkis-Trophy       
-kilpailussa.

Sen jälkeen voittoja on 
tullut muutamia, mm. nelinpe-
limestaruus Jorma Thusbergin 
kanssa. Seniorimestaruuksia on 
yhteensä viisi ja TS-Classicissa 
hän on sijoittunut neljä kertaa 
toiseksi. 

Golfkierroksia tulee kesäi-
sin n. 100. Talvisin on muita 
harrastuksia, kuten kuntosali, 
hiihto olosuhteiden salliessa ja 
ajankuluksi keilojen kaatoyri-
tyksiä seniorien kanssa. 

Kaksi harrastusta vie kui-
tenkin voiton golfistakin, aina-
kin hetkellisesti. Golf ei ole vielä 
koskaan estänyt joka kesäistä ka-
lamatkaa Norjaan. Kalaonnesta 
tai kalajuttuja Aarno ei kuiten-
kaan kertonut. Kalastusvietti on 
kuitenkin voimakas, koska ka-
laretkiä on tehty jo kolmekym-
mentä vuotta. Viime vuosien 
aikana myös metsästys on tullut 
mukaan kuvioihin. Syksyiset 
kauriin metsästysretket Ahve-
nanmaalle tehdään aina ilman 
golfbagiä. 

Teksti ja kuva: 
Sakari Laitervo
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Suomen Golflehti kirjoitti vii-
me vuoden alkupuolella muun 
muassa seuraavasti: Kapteeni 
on puolueeton, oikeudenmu-
kainen, sosiaalinen, sovitteleva, 
päättäväinen ja karismaattinen. 
Kapteeni osaa säännöt ja eti-
ketin, näyttää esimerkkiä käyt-
täytymisessä ja pukeutumisessa, 
opastaa turvallisuusnäkökoh-
tien huomioimisessa ja valistaa 
pelaajia omalta osaltaan kentän 
hyvinvoinnista.

Aikamoinen työmaa vedet-
täväksi, mutta tulen toimimaan 
mainittujen periaatteiden mu-
kaisesti. Sen vuoksi tuon esille 
muutamia seikkoja, jotka mei-
dän olisi hyvä pitää mielessä voi-
daksemme kaikki nauttia klubil-
le saapumisesta ja pelikierroksen 
jälkeen poistua hyvillä mielin 
muihin rientoihin.

 
• Varaamme lähtöajan vain 
   todellisille pelaajille ja peruu-
   tamme mahdollisimman 
   aikaisessa vaiheessa, jos tulee 
   esteitä.
•  Saavumme ajoissa ja terveh-
   dimme kaikkia iloisesti sekä 
   ilmoittaudumme Caddie-
   Masterille.
• Pelaamme mielellämme kaik-
   kien kanssa, olemme kannus-
   tavia ja positiivisia ykkös-
   teellä.
• Aloittelijoita rohkaisemme 
   kysymään selvennystä epä-
   selviin asioihin ja varsinkin 
   sääntöihin.
• Vieraspelaajan sattuessa 
   ryhmäämme, opastamme 
   sääntöjen mukaisesti ja 
   haluamme hänen tuntevan 
   olevansa tervetullut.
• Pelin edetessä seuraamme 
   aina kanssapelaajan pallon 
   kulkua loppuun asti.

Kapteenin kynästä
Kiitokset vielä kerran vuosikokouksessa saamastani luottamuksesta.  
Tätä kirjoitettaessa luonto näyttää golfarin silmin aivan uskomattomalta  
- lupailee aikaista kauden avausta. Pidetään kuitenkin varmuuden vuoksi 
kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että näin myös kävisi. 

• Jos edessämme on tyhjä väylä 
   ja takana tulevat joutuvat 
   odottelemaan, annamme 
   ohitusluvan sopivassa 
   paikassa. 
• Kokeneempien pelaajien 
   kunnia-asia on paikata 
   naapurienkin pallonjäljet 
   viheriöltä ja opastaa aloitteli-
   joita, kuinka korjaus 
   tehdään.
• Jokaisen ikäryhmän edustus-
   pelaajat toimivat kierroksen
   aikana esimerkillisesti riippu-
   matta siitä mikä on ryhmän 
   koostumus
• Jokainen meistä voi aina 
   nostaa yhden roskan kierrok-
   sen kuluessa roskakoriin ja 
   kenttämme pysyy siistim-
   pänä.
• Kierroksen jälkeen menemme 
   klubille maksamaan kahvi-
   kioskin ostokset ja hoidam-
   me jälkipelin (emmekä pidä 
   lakkia päässä).
• Aina voi myös kysyä itseltään
   kierroksen pelattuaan: 
   Olinko mukava pelikaveri? 

Aura Golf valittiin vuoden 2006 
golfseuraksi ja haluamme näyt-
tää tulevana kautena, ettemme 
saaneet tunnustusta turhaan.  

Käyttäydymme myös vie-
raskentillä asiamukaisesti, em-
mekä anna aihetta epämiellyttä-
viin palautteisiin.

Jäsenistöä rohkaistaan lä-
hettämään kotikentän sääntöky-
symyksiä kapteenille. Vastaukset 
tulevat kapteenin palstalle ja Vi-
heriö-lehteen.

Tulen olemaan Ruissalossa 
melkein päivittäin, joten ja jos 
sinulla on kysyttävää tai muuten 
vain haluat jutella, niin ota hi-
hasta kiinni. Voit myös lähettää 
postia tai soittaa.

 
Mukavaa golfkautta 2007!

Aarno Eskola
040-503 8876 

aarno.eskola@pp.inet.fi 

Kuva: Tertti Pietilä
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Siitä tietämättömänä osa jäsenis-
tä oli tehnyt mittavan vaalityön 
oman ehdokkaansa Kalevi Kurki-
järven läpiviemiseksi. Kurkijär-
ven puolesta kampanjaa käytiin 
suureellisesti, jopa valtakunnan 
tasolla Golfpiste.comin sivuil-
la. Aura Golfin puheenjohtajan 
valinnasta puhuttiin yleisesti 
jäsenkuntamme ulkopuolella, 
niin kuin valinta olisi kuulunut 
naapuriklubien jäsenille. Välillä 
tuntui jo siltä, että muut kuin 

Raha ratkaisi 
puheenjohtajan valinnan 

Vuosikokoukseen oli la-
dattu erityistä jännitystä 
puheenjohtajan valinnan 
ansiosta. Kuusi vuotta 
puheenjohtajana toimi-
nut Heikki Vaiste ei enää 
asettunut ehdokkaak-
si. Hallituksen ehdotus 
varapuheenjohtaja Toni 
Laakson valitsemiseksi 
puheenjohtajaksi tiedo-
tettiin jäsenille viikkoa 
ennen kokousta. 

Aura Golfin jäsenet valitsevat 
meille puheenjohtajan.  

Viime vuonna vuosikoko-
uksen pitopaikka kävi pieneksi 
suuren osallistujamäärän takia. 
Siitä viisastuneena hallitus oli 
varannut kokouspaikaksi Sigyn-
salin. Paikka olikin hyvä. Koko-
uksen kaikki, yli 330 osallistujaa 
näkivät hyvin estradille ja myös 
äänentoistolaitteet toimivat 
moitteettomasti. Kokouksen 
aluksi vietettiin hiljainen hetki 
pitkäaikaisen, entisen hallituk-
sen jäsenen Heikki Lundénin 
poismenon johdosta. Ennen 
kokouksen alkua palkittiin me-
nestyneet edustuspelaajamme 
stipendeillä. Tämän lisäksi Eeva 
Suhonen palkittiin Vuoden Fair 
play -pelaajana. Toimistosihteeri 
Soile Enbergiä muistettiin tau-
lulahjalla 10 vuoden palvelusta 
Aura Golfissa. 

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin varatuomari Harri 
Lähteenmäki. Kokouksen jän-
nitteet pamahtivat ensi kertaa 

esille, kun puheenjohtaja totesi 
myös uusien jäsenien olevan 
äänestyskelpoisia. Heidän ää-
nestyskelpoisuuttaan vastusti-
vat erityisesti ne henkilöt, jotka 
muissa puheissaan olivat vaati-
massa demokratian lisäämistä. 

Edellisen vuoden tilinpää-
tös hyväksyttiin yksimielisesti ja 
hallituksen jäsenet ja toiminnan-
johtaja saivat vastuuvapauden. 
Esityslistassa edettiin tämän 
jälkeen ennakkoon kiinnosta-
vimpaan kohtaan, puheenjoh-
tajan valintaan. Puheenjohtaja-
ehdokkaat Kalevi Kurkijärvi ja 
Toni Laakso pitivät vuoroillaan 
lyhyet esittely- ja linjapuheensa. 
Kumpikin lupasi toteuttaa sa-
moja asioita ja sana demokratia 
tuli esille molempien puheessa 
monia kertoja. 

Varsinainen äänestys orga-
nisoitiin sujuvaksi kokoustauol-
le mentäessä. Äänestyksen tulos 
oli yllättävä. Ääntenlaskijat tar-
kistivat tuloksen kolme kertaa, 
ennen kuin uskalsivat ilmoittaa 

Sigyn-sali oli ääriään myöten 
täynnä jäsenistöä.

Stipendit on jaettu menestyneille 
edustuspelaajillemme.

Vuoden Fair play -pelaaja 
Eeva Suhonen onnellisena 
palkintomailoineen.
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sen kokouksen puheenjohtajal-
le. Äänet menivät tasan, kum-
mankin ehdokkaan saadessa 163 
ääntä. Tasatuloksen julistamisen 
jälkeen osa jäsenistä puhkesi hil-
littömään nauruun osan vaipu-
essa sanattomina tuoleihinsa. 
Kokouksen puheenjohtaja il-
moitti sääntöjen vaativan hen-
kilövaalin tasatuloksen jälkeen 
puheenjohtajan arpomista. 
Tapahtumaa varten ehdokkaat 
kutsuttiin eteen valvomaan ar-
vontaa. Ääntenlaskijoista Ilana 
suoritti rahan heiton. Lattialle 
heitettyä rahaa tutkittiin mo-
nen henkilön voimin. ”Kumpi 
se on? Ei siinä näy numeroa” to-
tesi ensiksi Heli Peltonen, toinen 
ääntenlaskijoista. Ehdokkaat ja 
ääntenlaskijat totesivat heiton 
olleen kruunan, joka toi puheen-
johtajuuden Toni Laaksolle. Ka-
levi Kurkijärvi onnitteli rehdisti 
Toni Laaksoa ja piti lyhyen on-
nittelupuheen hänelle. Kalevi 
ilmoitti myös itse varauksetta 
hyväksyvänsä arvan valinnan ja 

tukevansa Tonia kaikin tavoin 
hänen vaativassa tehtävässään. 
Samalla Kalevi pyysi koko jäse-
nistöä toimimaan samoin. 

Puheenjohtajaksi valittu 
Toni Laakso piti lyhyen kiitos-
puheen, jonka jälkeen hän esitti 
hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti, edellisen puheenjohtajan 
Heikki Vaisteen valitsemista 
Aura Golf ry:n kunniapuheen-
johtajaksi. Ehdotus hyväksyt-
tiin yksimielisesti. Kukituksien 
ja muistolahjojen jakamisen 
jälkeen päästiin jatkamaan ko-
kousta. Uudeksi kapteeniksi 
valittiin Aarno Eskola ja raken-
nustoimikunnan puheenjohtaja 
Markku Salminen uudelleen. 
Nämä valinnat tehtiin yksimie-
lisesti.

Kokouksen jäljellä olevat 
asiat saatiin vietyä loppuun no-
peasti. Jäsen-, kausi- ja liittymis-
maksut hyväksyttiin ehdotettui-
na entisen suuruisina.  Alkaneen 
vuoden talousarvio ja toiminta-
suunnitelma  hyväksyttiin myös 
yksimielisesti.  

Kokouksen jälkeen moni 
mietti, mitä olisi vaikuttanut 
jos se ja se henkilö olisi ollut 
mukana äänestämässä. Speku-
laatiot ovat loputtomia ja siksi 
turhiakin. Monilla golffareilla 
on kentälläkin tapana muutella 
tulostaan ajattelemalla, jos se ja 
se lyönti tai putti olisi mennyt 
toisin.

Kokouspöytäkirja on näh-
tävänä toimistossa.

Teksti ja kuvat: 
Sakari Laitervo   

Soile Enbergille ojennettiin 
Pentti Koivikon taulu.

”Arpa on heitetty”,
Heli Peltonen tutkii tarkkaan 
kolikkoa Toni Laakson ja 
Kalevi Kurkijärven seuratessa 
jännittyneenä tuloksen 
ratkeamista.

Uusi ja väistyvä puheenjohtaja 
puolisoineen.Vas. Päivi ja Toni 
Laakso sekä Heikki ja Marita 
Vaiste.
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Öljy                        Tauko                     24 x 33 cm

Ateljee
PENTTI KOIVIKKO

Avoinna
15.6. - 12.8.2007

klo 12-17

☎ 02-435 1586
0400-782 485

maalauksia • piirustuksia • grafi ikkaa

Tuulensuunkatu 5 B                           21100 Naantali

Ateljee pentti Koivikko Viherio 1 1 18.4.2007 08:11:47
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Pitkä, lämmin ja märkä alkutal-
vi näytti ensin pahalta. Merivesi 
nousi moneen otteeseen kentälle 
peittäen osan 6-väylästä ja 7-väy-
län kokonaan. Tammikuun lo-
pulla maa ei ollut vielä ollenkaan 
roudassa. Vesi laski kuitenkin 
ennen helmikuun pakkasten al-
kua ja muutaman pakkaspäivän 
jälkeen kentän peitti runsaan 10 
sentin paksuinen puuterilumi. 
Lumi suojasikin kasvuston ja 
eristi roudan etenemisen hyvin. 
Helmikuun pakkaskauden jäl-
keen rangella tehdyissä kaivaus-

Kenttämestarin 
mietteitä
Kenttämestari hymyilee 
leppoisasti maaliskuun 
viimeisellä viikolla. Poik-
keuksellisen lämpimän 
kevään ansiosta kentän 
kevättyöt ovat normaalia 
aikataulua 1-2 viikkoa 
edellä. Kenttä on talveh-
tinut erinomaisen hyvin. 
Ainut asia jota voi har-
mitella on se, ettei tämä 
hyvä kevät voinut osua 
viime vuoteen. 

töissä oli roudan syvyys vain 40 
senttiä, kun se vuosi sitten oli 
100 senttiä. 

Kevättyöt ovat edenneet 
nyt suunnitelmien mukaan tai 
jopa hieman paremmin. Väy-
lien hiekoitus saatiin tehtyä 
viime hetkellä ennen maanpin-
nan pehmenemistä, joka olisi 
estänyt koneilla ajon. Greenien 
ja lyöntipaikkojen harsoitukset 
ovat nyt olleet jo pari viikkoa 
asennettuina. Harsojen alla kas-
vusto näyttää hyvältä ja elävältä. 
Kentältä otetut koepalat ovat 
lähteneet hyvään kasvuun. Toki 
lumihometta ja jääpoltettakin 
löytyy, mutta aikaisempiin vuo-
siin verrattuna niitä on selvästi 
vähemmän.

Kentällä on menossa muu-
tamia korjauksia. Lyöntipaikko-
ja on uusittu ja osa niistä on vielä 
ilman ruohoa. Sellaisia paikkoja 
ovat 2-väylän back tee, 9-väy-
län naisten tee, 11-väylän back 
tee, 15-väylän naisten tee, 16-
väylän back tee sekä 18-väylän 
miesten molemmat teet. Kai-
kille lyöntipaikoille asennetaan 
siirtonurmi, jota tämän hetken 

tiedon mukaan on saatavissa jo 
toukokuun alussa. Myös 1-väy-
län alkuosa nostetaan kuopasta 
ylemmälle tasolle ja se saa sa-
malla pinnalleen siirtonurmen. 
Siirtonurmena käytetään leveää 
mattoa, joka kestää käyttöä lähes 
heti asentamisen jälkeen. 

Hyvästä talvehtimisesta 
huolimatta kaikki kevätkylvöt 
tehdään vielä normaalisti.

Kaiken kaikkiaan kenttä-
mestari suhtautuu positiivisella 
mielellä tulevaan kauteen. Ke-
vättöiden edistymisen lisäksi ko-
nekantaa on saatu parannettua ja 
lisättyä. Konehallista löytyy nyt 
uusi raffileikkuri, uusi kylvökone 
sekä Cushman monitoimikone, 
johon saadaan vielä uusi hiekoi-
tin greenien ja lyöntipaikkojen 
hiekoitusta varten. 

Kentän avaamisen ajankoh-
taa Matti ei kuitenkaan rohkene 
veikata. Tällä hetkellä kaikki 
näyttää hyvältä ja jos mitään ta-
katalvea ei tule, voidaan vappu-
humpuuki pelata jo hyväkuntoi-
sella kentällä. ”Kenttä avataan, 
kun se on siihen valmis”, totesi 
kenttämestari lopuksi.

Matti Höglundia haastatteli:
Sakari Laitervo

Kuva: Tertti Pietilä
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Kiurut, peipot, kurjet ja monet 
muutkin linnut ovat jo palan-
neet tänne pohjolaan.

Lumet ovat sulaneet Keski-
Suomea myöten lähes tyystin. 
Lämpömittarikin on kiivennyt 
parhaimmillaan yli 16 + asteen. 
Kirjoitan tätä aprillipäivänä 
mutten aprillaa.

Omia senioreitamme 
varten on senioritoimikunta 
toimintasuunnitelmassaan eh-
dottanut seuraavansisältöistä 
ohjelmaa.

Klubiotteluita pelattaisiin neljä.
Kotona Ti 5.6. AG-HGCC
 Ti 18.9. AG-SaG

Kesä saapuu 
vai saapuuko?
Tuskin on siirretty peli-
vehkeet varastoon kesäi-
sen tammikuun jäljiltä, 
kun ilmojenhaltija jo 
sallii uuden pelikauden 
avaamisen monilla Suo-
men etelärannikon ken-
tillä.

Vieraissa SaG-AG Salossa 
 vapun tienoilla.
 TG-AG Tampereella 
 touko-kesäkuun 
 vaihteessa n. 40 
 osanottajalla. 
 Mennään bussilla.

Liigaotteluita 7 kpl, joista 4 ko-
tiotteluina. Ohjelma myöhem-
min.
Kuukausikilpailuja on 5 kisaa, 
touko – syyskuussa. Kunkin kuu-
kauden 2. tiistaina. On ehdotettu 
myös, että välitiistaisin kisattai-
siin silverimerkeissä, jotta senio-
ritiistaiperinne ei unohtuisi.
ET-Aluetour ET-lehti sponso-
roi Aluetourin kisat. Ruissalon 
osakilpailu pelataan Ti 22.5. 
Järjestelyt seniorien vastuulla. 
Aluetourin loppukilpailuun 
kutsun saaneille korvataan kil-
pailumaksu. 
Välitourin kilpailuja järjestetään 
5. Ensimmäinen näistä pelataan 
11.5. Meri-Teijossa (MTG). Seu-
raavat ovat 29.6. Salossa (SaG), 

19.7. Hämeenlinnan Everstissä 
(AGK), 4.8. Porvoossa (PBG) 
ja viimeinen 31. 8. Nokia River 
Golfissa (NRG).
Felix, TS-Classic, Gant  Näissä 
toimimme perinteiseen tapaan 
järjestelytehtävissä.

Seniorien osanottomaksuista eri 
kisoihin on sovittu seuraavaa: 
FST Kilpailumaksu maksetaan, 
jos osanottaja sijoittuu tulok-
sellaan pisteille. Seniorien SM 
Kilpailumaksu maksetaan niil-
le, jotka sijoittuvat ensimmäisen 
kolmanneksen joukkoon. Tämä 
tiedote annetaan Teille ilmoit-
tautuessanne ko. kilpailuihin 
AG:n toimiston kautta.

Jokainen Teistä Senioreista 
on tietenkin hoitanut talvihar-
joittelun niin hyvin, että niin 
lyönti- kuin fyysinenkin kunto 
on henkisen kunnon kera koh-
dallaan heti ekassa seniorien kil-
pailussa. Hyvää kesän odotusta 
kaikille ja onnistuneita lyöntejä 
sekä putteja. 

Veikko Joenperä
Senioritoimikunta pj

Kuva: Tertti Pietilä
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Tätä kirjoittaessani maaliskuun 
puolivälissä tuntuu siltä, et-
tä kotimainen golfkausi 2007 
on juuri nyt alkamassa, vaikka 
todellisuudessa joudummekin 
vielä odottelemaan jonkin ai-
kaa. Kevät tuli todella nopeasti 
ja ruoho on jo paljastunut lumi-
peitteen alta.

Pelaajamme ovat harjoitel-
leet jälleen talven aktiivisesti täh-
täimessään ensi kesän kilpailut. 
Pelaajistomme aikuisten sarjassa 
jatkaa samalla koostumuksella 
kuin viimekin vuonna, sillä li-
säyksellä, että 1988 syntyneiden 
lahjakas ikäluokkamme siirtyy 
lopullisesti aikuisten sarjaan. 
Jo viime kaudellahan osa näistä 
pelaajista pelasi aikuisten kilpai-

Valmennustoimikunnan 
kuulumisia
Suomalainen golf harp-
pasi helmikuussa jättias-
keleen eteenpäin Mikko 
Ilosen voittaessa Euroo-
pan Tourilla. Voiton arvo 
on valtava ja se ulottuu 
koko suomalaiseen kil-
pagolfiin.

luja. Aikuisten sarjassa tulee siis 
tällä kaudella jo omankin seu-
ramme pelaajien keskuudessa 
kilpailu kiristymään. Kunnol-
linen kategoria (osallistumisoi-
keus) FGT-kiertueelle on noin 
kymmenellä pelaajallamme. 
Toivottavasti menestys myös 
jatkuu entisenlaisena, sillä on-
han meillä puolustettavanamme 
mitaleja aikuisten henkilökoh-
taisista SM-kilpailuista kahdelta 
peräkkäiseltä vuodelta sekä tie-
tysti joukkue SM-kultamitali.

Junioripuolelta ovat siis 
”kestomitalistit” siirtyneet ai-
kuisten sarjoihin. Omat nuoret 
pelaajamme kehittyvät kuiten-
kin hyvässä valmennuksessa 
koko ajan ja heiltä on mieles-
täni jo tänä vuonna lupa odot-
taa menestystä sekä FJT- että 
Aluetourkilpailuissa. Olemme 
saaneet myös junioreihin muu-
taman lupaavan uuden pelaajan, 
jotka täydentävät kilpailujouk-
kueitamme tulevan pelikauden 
aikana.

Toimikunnassa ja hal-
lituksessa olemme pohtineet 

juniorien määrän riittävyyttä 
tulevaisuudessa ja siinä meillä 
riittääkin haastetta. Meidän pi-
täisi ehdottomasti saada ohjatun 
harjoittelun pariin paljon lisää 
noin kymmenen ikäisiä lapsia 
ja nuoria, jotta lahjakkaammat 
heistä varmistaisivat kilpailulli-
sen iskukykymme myös tulevai-
suudessa. On selvää, että kaikista 
nuorista ei tule menestyviä kil-
pagolffaajia, mutta kun massaa 
on riittävästi, varmasti myös 
menestymisemme kansallises-
sa kilpagolfissa jatkuu. Tämän 
ongelman ratkaisemiseksi on 
olemassa suunnitelmia ja uskon 
vakaasti, että menestystä tulee 
myös tulevina vuosina.

Toivotan kaikille 
kilpagolffareillemme 

menestystä kaudelle 2007!

Hannu Paatelo
0400-722 407

hannu.paatelo@tkukoulu.fi
Juniori- ja valmennus-

toimikunta

Kuva: Tertti Pietilä
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1. PERUSASIAT KUNTOON                          
• grippi                
• alkuasento 
• tähtäys               
15.5. klo 19-20.30 (Aho)

2. AVAUSLYÖNTI
• hyvän draivin perusteet
• tiiltä turvallisesti kentälle
22.5. klo 19-20.30 (Aho)
25.5. klo 19-20.30 (Nordqvist)

3. NOSTOLYÖNTI GREENILLE
    LUOTTAVAISENA 

• monipuolisuutta lähipeliin
23.5. klo 19-20.30 (Aho)
29.5. klo 19-20.30 (Nordqvist)

                 
4. BUNKKERIIN           

• miten hiekkamailan tulisi toimia
30.5. klo 19-20.30 (Aho)  
1.6. klo 19-20.30 (Nordqvist)  

5. PUTTIIN               
 • vakautta ja rytmiä
 31.5. klo 19-20.30 (Aho)  

Aura Golfin PGA prot Sakari Aho ja assistant Aarni Nordqvist 

Sinun pelisi hyväksi

KAUDEN 
2007 

OPETUS-
TARJONTAA

Suosittelemme

TEEMAILLAT (6-8 hlöä)
suunnattu jäsenille tasoitus yli 30

YKSITYISOPETUS-
PAKETTI

VARAUKSET 
JA TIEDUSTELUT 

PRO-
KIERROS

Hinta 25 € (AG:n tuki 10 €),  
jäsenen osuus 15 €, 
sisältää teoriaopetuksen sekä käytännön.

SISÄLTÄÄ:
• 4 kpl 50 min yksityistuntia 
• videoinnin ja kehityssuunnitelman
• seurantavihkosen
• 5 reikää peliä 
  PGA-ammattilaisen kanssa

Yksityisopetuspaketilla varmistat, että 
pelistäsi pidetään jatkuvaa huolta.

Hinta: 
Headpro Sakari Aho 170 €
Assistant pro Aarni Nordqvist 130 €

Opi näkemällä 
ammattilaisen peliä läheltä.
Joka perjantai 11.5.-15.6. klo 10.00

Hinta: 
3 henkilöä 65 €/henkilö
2 henkilöä 95 €/henkilö
1 henkilö  170 €

Sakari Aho 040 503 9072
sakari.aho@auragolf.fi

Aarni Nordqvist 040 539 5903
aarni.nordqvist@tse.fi

KÄY 
TUTUSTUMASSA 

LAAJEMMIN 
OPETUS-

TARJONTAAN 
OSOITTEESSA

www.auragolf.fi 
linkki 

”opetustarjonta”
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2. väylällä erikoispalkintobirdie-tuloksellavirallisissa henkilökohtaisissalyöntipelikilpailuissa.

perjantaina13.7.2007 klo 12.00yhteislähtönäHartwall Sunday GameLisäksi kesän aikana pelataan neljätoistaHartwall Torstaituoppi-osakilpailua.Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.

2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
13.7.2007 klo 12.00

yhteislähtönä
Hartwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi-osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.
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K
ilpailukalenteri 2007  

(m
uutokset ovat m

ahdollisia)
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Matkaan lähdettiin helmikuun 
18. päivä Turun linja-autoase-
malta mukana kahdeksan into 
piukassa olevaa poikaa. Henrik 

Graniittiset junior
Hahto, Kalle Leinonen, Mikael 
Salminen, Kalle Joukanen, To-
mi Tamminen, Ismo Nermes 
ja Tuomas Pirilä olivat valmiita 
viheriöiden valloitukseen. Air 
Finlandin lennon jälkeen suun-
tasimme linja-autolla yhdessä 
Suomen Golfliiton golflukio-
laisten kanssa pelipaikoille. Mu-
kaan mahtui myös uusi lahjakas 
juniorimme Ilkka Härmälä, 
joka antoi vakuuttavaa näyttöä 
taidoistaan. Meidän lähtömme 
jälkeen Ilkka jäi vielä oma-aloit-
teisesti harjoittelemaan ja par-
tulostakin onnistuttiin kuulem-
ma sivuamaan.  

Viikon aikana luvassa oli 7 
kierrosta golfia, satoja lyöntejä 
rangella, tunteja harjoitusgrii-
neillä sekä par 3 –radalla. Tavoit-
teena oli, että jokainen pelaaja 
ymmärtäisi, mihin talviharjoit-
telulla on tähän asti päästy ja mi-
hin asioihin tulisi vielä keskittyä, 
jotta kesällä pelit kulkisivat. Sa-
malla allekirjoittanut seuramme 
assistant pro pyrki omalla toi-
minnallaan sekä kannustamaan 
että ohjaamaan pelaajia parem-
pia lyöntejä kohti. 

Haamukierroksia ei tänä 
vuonna nähty, leirikisan voittaja 
Tomi ”Tomppa” Tamminen am-
paisi taululle 84-75, jolle toiseksi 

jäänyt Mikael Salminen hävisi 
lyönnin. Yleisesti ottaen poiki-
en pelit olivat kevätkunnossa, 
mutta hattua pitää nostaa sille 
asenteelle ja suoraselkäisyydelle, 
jolla pojat tuloksensa ottivat. 
Toistoja ei vielä yksinkertaisesti 
ollut tarpeeksi huippukierroksia 
ajatellen, mutta jokaisesta päi-
västä jokainen oppi jotain. Ul-
komaanleirille lähtö pois kotoa 
oli myös monelle varmasti uusi 
ja erilainen kokemus. Ylpeänä 
voin todeta, että pojat selvisivät 
koetuksesta hienosti. Ei siis mi-
kään ihme, että valtaosa heistä 
kuuluu uuteen ”Graniittiryh-
mään”.

Leiriläiset vasemmalta Kalle L, Tuomas, Henkka, Ismo, 
Kalle J, Mikael ja Tomi.

Aura Golfin juniorit vietti-
vät perinteisen kevätleirin 
tänä vuonna jälleen Es-
panjan Costa Ballenassa. 
Säät suosivat ja pelaajat 
pääsivät taas tuntemaan 
ruohon golfkenkiensä alla. 
Samalla seuramme ”Gra-
niittiryhmä” pelasi ensi 
kertaa yhdessä. 
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rimme Espanjassa
UUSI SPONSORI AURA 
GOLFIN KILPAJUNIORI-
TOIMINTAAN

Aura Golf sai tänä vuonna uuden 
sponsorin, Palin Granitin, tuke-
maan kannustavasti junioreiden  
kilpailutoimintaa. Tämän tuen 
pohjalle perustettiin ns. Gra-
niittiryhmä. Ryhmään kuuluu 
noin kymmenen motivoitunut-
ta junioriamme. Kokoonpano ei 
ole kiinteä, uusia motivoitunei-
ta pelureita joukkoon varmasti 
mahtuu. 

Tavoite on yksinkertainen, 
junioreiden joukkue SM-voitto 
vuonna 2009 ryhmä pelaajien 

voimin. Tätä varten on tehtävä 
määrätietoista ja sitkeää työ-
tä. Valmennus- ja junioritoi-
mikunta sekä seuramme prot 
ovat sitoutuneet tekemään tällä 
Palin Granitin lahjoittamal-
la mittavalla tuella tarpeelliset 
tukemaan, monipuolistamaan 
sekä innostamaan ryhmän juni-
oreiden harjoittelua. Esimerkik-
si tänä talvena jokainen pelaaja 
on erikseen videoitu ja heille on 
selvitetty, mihin asioihin lyön-
nissä heidän olisi kiinnitettävä 
huomiota. Keväällä luvassa on 
harjoituspelimatkoja Länsi-
Suomen kilpakentille proiden 
johdolla sekä tarkka lyöntien 

mittaus. Näitä edeltävät kevyet 
koulutustilaisuudet pelin hen-
kisestä puolesta. Ryhmäläisille 
on myös hankittu laatupallot 
Huiskalan harjoituskentällä 
harjoittelua varten. Nämä pal-
lot olivatkin ahkerassa käytössä 
jo Espanjassa. Ryhmän toiminta 
on lähtenyt mainiosti liikkeelle 
ja odotettavissa on mielenkiin-
toisia kokemuksia kaikille toi-
minnassa mukana oleville. 

Junioritoiminnan pitämi-
nen eloisana on kovaa työtä. Pe-
laajille pitää pystyä järjestämään 
harjoittelu- ja valmennuspuitteet, 
mutta myös innostava ja kannus-
tava ilmapiiri. Ulkomaanleirit ja 

Tuomas avaamassa miellyttävän tuulettomassa säässä.

ulkopuolinen kohdistettu tuki 
ovat arvokas lisä tähän toimin-
taan. Haluan kiittää Aura Gol-
fin valmennus- ja junioritoimi-
kuntaa sekä Future Golf OY:tä 
Espanjan leirin onnistumisesta 
sekä Palin Granitia mahdolli-
suudesta kehittää kilpajuniorien 
toimintaa. 

Kohta taas pelataan.
Nähdään kentällä!

Teksti ja kuvat: 
Aarni Nordqvist

Assistant Pro
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• Tiistaina 1.5. Vappuhumpuuki klo 11-14, 
   leikkimielinen kauden avauskilpailu 
   (pistebogey, tr 54).

• Maanantaina 28.5. Naisten ilta klubilla 
   klo 18.00, Käymme läpi kesän ohjelmaa, 
   suunnittelemme pelimatkoja ja nautimme 
   yhdessäolosta. Iltapala (5 euroa).  
   Muista ilmoittautua viimeistään 26.5. 
   caddiemaster@auragolf.fi tai p. 2589 201.

• Sunnuntaina 3.6. Me Naiset Open, klo 8.00

• Maanantaina 4.6. klo 16.00 –17.30. Ensim-
   mäinen Naisten Kierros, joka jatkuu maanan-
   taisin koko kesän. (Huom! EI maanantaina  
   18.6) Ilmoittaudu caddiemaster@auragolf.fi 
   tai p. 2589 201 viimeistään edellisenä päivänä 
   klo 16.00 mennessä. Loput ajat annetaan 
   pois. Tässä on erinomainen tilaisuus tutustua
   uusiin ladygolffareihin. Kaikki mukaan!

• La-Su 16.-17.6. KM Nelinpeli klo 8.00. 
   Nyt naiset pareittain innolla mukaan. 

• Sunnuntaina 17.6. alk. klo 16.00. Pelaamme 
   valtakunnallisen Naistensunnuntain kunniak-
   si leikkimielisen kisan (pistebogey). Juhlan 
   kunniaksi pukeudumme ”pinkkiin” (huivi, 
   kukka tms. riittää). Palkintojenjako kisan 
   jälkeen.

• Torstaina 21.6. klo 17.00 alkaen Midnight 
   Scramble, leikkimielinen juhannuksen 
   aloittava klubilaisten oma, hauska joukkue-
   kisa (tr 54).

• Sunnuntaina 15.7. klo 8.00 Mamselli. 
   Kauden tärkein naisten kisa.

• Torstaina 26.7. Kolmoisklubiottelu 
   AG-EGS-Tawast Hämeenlinnassa. 
   Seuraa ilm. taulua. Startit 12.30 alkaen. 

• La-Su 11.–12.8. naisten pelimatka 
   Ahvenanmaalle, kts. erillinen ilmoitus 
   seuraavalla sivulla

• Pe-La-Su 24.-26.8. Klubimestaruuskilpailut

• Syksyllä kauden päättäjäiset, 
   josta ilm. erikseen.

Seuraa ilmoitustaululla olevia naisten tiedot-
teita. (mm. antoisia pelimatkoja suunnitteilla, 
teemailtoja jne).
     
Tule mukaan toimintaamme!

Terveisin Naistoimikunta

Hei kaikki Ladyt, 
kausi alkaa
Terveiset tammikuisesta 
naiskapteenien kokouk-
sesta Helsingistä, jossa 
sain kunnian esitellä toi-
mintaamme Aura Golfis-
sa. Seuramme pitkä his-
toria ja organisoitunut 
toiminta on mahdollista-
nut meille hienon pohjan 
toimia. Olemme Suomen 
aktiivisimpia naisia! Kii-
tokset siitä kuuluu teille.

Olemme toimikuntani kanssa 
suunnitelleet tulevaa golfkesää, 

joista muutamia tapahtumia 
listattuna alla. Tulemme jatka-
maan heti alkukaudesta viime 
kauden huippusuosittua Nik-
sinurkkaa eli naistenkierroksen 
osallistujalle ilmainen lyönti-
opastus ennen kierrosta. Viime 
kesän uutuus Ladyliiga kisataan 
tänäkin kesänä. Kisassa mukana 
Harjattula Golf & CC:n, AG:
n, Kankaisten Golfin ja Archi-
pelagia Clubin naiset. Pisteitä 
kerätään osallistumalla seurojen 
avoimiin naistenkilpailuihin 
(meillä osakilpailuna Mamsel-
li). Kilpailusäännöt tulevat il-

moitustaululle ja nettiin.
Kesän aikana on luvassa 

paljon tapahtumia, muistorik-
kaita matkoja ja ihanaa yhdes-
säoloa. 

Tarkkaile ilmoitustaulua ja 
nettiä, niistä saat viimeisimmän 
infon. 

Nautinnollista golfkesää 
kaikille! 

Pirkko Paatelo
naisten kapteeni, AG

p. 0400 523 500

NAISTEN OHJELMA 2007:
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Lumet ovat sulaneet Ruissalosta ja ahkerimmat pelaajat ovat jo käyneet 
rangella hakemassa talven aikana kadonnutta svingiään. Kadonnutta 
- eihän se minnekään katoa, sieltä se tulee takaraivosta samanlaisena 
kuin se sinne syksyllä jätettiin. Naistoimikunnan matkavastaavana 
minulla on ilo ilmoittaa, että ainakin yksi matka on jo tiedossa, 
teemme pelimatkan Ahvenanmaalle 11.–12.8.07. Mukaan mahtuu 
16 nopeinta. Tasoitusvaatimus on 36.

Sitovat ilmoittautumiset 7.7.07 mennessä  Ilanalle: ilana.lai-
tervo@pp.inet.fi tai 040-716 0151. Ilmoittautumisen jälkeen on 
maksettava ennakkomaksuna 65 € (=matkat, kuljetukset, majoitus). 
Hinta on laskettu 16 lähtijän mukaan.

Suunnitelmissa on myös 1–2 muuta pelimatkaa. Olisi varmaan 
mielenkiintoista tutustua ainakin johonkin lähikentistämme. Muita 
suunnitelmia teemme yhdessä Naisten illassa saatujen ehdotusten 
pohjalta.

Terveisin
Ilana

Herätkää AG:n Naiset, kesä lähestyy

Kuvassa Ålands Golf Clubin 17 väylä. 
(Kuvalähde:http://golfpiste.com/aland)
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Suomen Golfliitto vietti 50-vuotisjuhliaan 3.3.2007 

Iltajuhlan ohjelmaan kuului Liiton kultaisten ansiomerkkien jako. 
Liiton sääntöjen mukaan ”kultainen ansiomerkki voidaan myöntää 
erittäin ansiokkaasta toiminnasta henkilölle, joka on toiminut 10-15 
vuoden ajan liiton, piirien ja seurojen johtoelimissä sekä edistänyt 
merkittävästi valtakunnallisen golfurheilun kehittämistä maassamme.” 
Kultaista ansiomerkkiä on ryhdytty jakamaan vuodesta 1975. Saajia 
on sen jälkeen kertynyt 16. Nyt juhlassa jaettiin neljä merkkiä, yksi 
niistä ojennettiin seuramme jäsenelle, kunniapuheenjohtaja Hannu 
Grandellille (kuvassa toinen oikealta). Parhaimmat onnittelut tästä 
huomionosoituksesta Hannulle!

SGL:n puheenjohtaja Antti Peltoniemi (vas.) ja liittovaltuuston 
puheenjohtaja Heikki Kouhi vastaanottivat Aura Golfin onnittelut.
Onnittelijoina AG:n puheenjohtaja Toni Laakso ja kunniapuheen-
johtaja Heikki Vaiste.

Haluamme vielä kiittää Golfliittoa hienosta juhlaseminaarista sekä 
upeasta iltajuhlasta ja toivotamme menestystä tulevaisuudelle!
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Kauden 2007 Caddiemasterit toivottavat kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi  pelaamaan Ruissaloon 

AG:n upealle kentälle!

Noora Ahonen,
AG:n jäsen

Milla Hallanoro,
AG:n jäsen

Rosa Helin Bettina Nieminen,
AG:n jäsen

Ahti Koskilahti,
AG:n jäsen

Kaikki ilmoittautumiset toimistoon office@auragolf.fi tai puh. 258 9221

Koko Humpuukin hinta on aikuiselta 23 €, alle 15 vuotiaat
puoleen hintaan ja alle 6 vuotiaat ilmaiseksi.

Ilmoittaudu seuraavasti:
23.4. Valvottua toimintaa tarvitsevat lapset.
Muista mainita lapsen ikä.
28.4. Kilpailuun ja lounaaseen.
Mainitse toivottu pari, mikäli sellaista on.

1.5.2007
Tervetuloa viettämään vappua golfaten ja perheen kanssa!

Malja keväälle nostetaan klo 10.30.

Kilpailu alkaa klo 11.00 yhteislähtönä ja pelimuotona tänä vuonna
on greensome. Kilpailu pelataan 9 reikäisenä ja tämän ajaksi on
perheen pienimmille tarjolla valvottua toimintaa sekä leikkimielisiä
kilpailuja.
       Kilpailun jälkeen (klo 14.00 alkaen) nautitaan perinteinen
Vappulounas kaikkine herkkuineen klubitalolla. Lapsille on oma
buffé. Lounaalla meitä viihdyttää taikuri oppilaineen. Tilaisuuteen
saapuu myös kolme ”pilliä”, jotka soittavat vappuun ja mereen
liittyvää musiikkia.

VAPPUHUMPUUKI
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Ulkopaikkakuntalaisen 
jäsenen mielipide Aura Golfin 
klubihengestä – osa kaksi
Kirjoitin mielipiteeni 
hyvästä klubihengestäm-
me Viheriön numeroon 
4/2005. Nyt pyydän an-
teeksi kaikilta seurato-
vereiltani.  Seuramme 
henkihän on niin huono, 
”että se haisee”.

Tällaisen miespuheenvuoron 
saimme kuulla 28.2.2007, heti 
vuosikokouksen virallisen ava-
uksen jälkeen. Ja muutamaa 
minuuttia myöhemmin, niin 
ikään salin etuosasta, kajahti 
edellistäkin äänekkäämpi tenori 
– kuin Veronan amfiteatterissa: 
”Vaihdetaan kokouksen pu-
heenjohtaja!”

Lienee enää turha muis-
tuttaa jäsenistön mieliin vuoden 
2006 helmikuun surullista ko-
kousta Suomalaisella Pohjalla. 
Totuus kuitenkin on, että sen 
kokouksen henki oli, jos mah-
dollista, vielä Sigyn salinkin tun-
nelmaa huonompi. Säälin silloi-
sen kokouksen puheenjohtajaa 
Markku Mikkolaa.

Joku lainasi myöhemmin 
kulttuuripiireissäkin ryvetty-
nyttä sanontaa, että puheenjoh-
tajalta ”karkasi mopo käsistä”. 
Siitä ei mielestäni voi yksin-

omaan syyttää häntä. Kyllä 
pieni vähemmistö jäsenistöstä 
teki parhaansa vaikeuttaakseen 
järjellistä kokouksen johtamista. 
Jouduin lähtemään viimeiseen 
Helsingin junaan kello 21.00 ja 
siihen mennessä oltiin lähinnä 
viihdytty esityslistan ulkopuoli-
sissa asioissa, jotka koskivat yk-
sittäisten jäsenten henkilökoh-
taisia ongelmia.

Päällimmäisenä jäi koko-
uksesta kuitenkin mieleen mitä 
suurin erimielisyys lähes kaikissa 
asioissa.

Nyt oli vuosikokoukseen 
saapunut 331 äänioikeutettua 
seuran jäsentä ja tulevan pu-
heenjohtajamme valintaa kos-
kevassa äänestyksessä, ääniä 
hyväksyttiin 326. Viisi jäsentä 
oli ilmeisesti äänestänyt tyhjää! 
Seuran hallitus oli yksimielises-
ti asettunut tukemaan varapu-
heenjohtajana ja talousvastaa-
vana toiminutta Toni Laaksoa, 
koska seuran historian ajan on 
varapuheenjohtaja,  ”Ollin op-
pivuosien” jälkeen, aina valittu 
seuraavaksi puheenjohtajaksi. 
Vastaehdokkaaksi oli tällä ker-
ralla kutsuttu Kalevi Kurkijärvi. 
Äänestyksestä muodostui, jopa 
yhdistysmaailmassa, harvinaisen 
tasaväkinen. Kumpikin ehdokas 
sai 163 ääntä. Tulos voidaan suo-
raan suhteuttaa ”klubihenkeen”. 

Vain puolet läsnä olleista jäsenis-
tä asettui tukemaan istuvaa halli-
tusta – surullista, mutta totta.

Kolikkoa heittämällä rat-
kaistiin sitten vuoden 2006 
maamme golfseuraksi valitun 
yhteisön puheenjohtaja seuraa-
valle toimintakaudelle!

Tällaisella käyttäytymis-
mallilla osa jäsenistöstä ilmaisee 
selvästi epäepäluottamuksen-
sa ”toimintavastuussa” oleville 
hallituksen jäsenille ja voidaan 
olettaa, että myöskään seuran 
palkattu henkilökunta ei näis-
sä olosuhteissa koe nauttivansa 
täydellistä luottamusta ”työnan-
tajansa” taholta.

Jäsenistön on mielestäni ai-
ka ryhdistäytyä ja alkaa puhaltaa 
nuotioon samalta puolelta, jottei  
kenellekään tule savut silmille.

Demokraattisessa maassa, 
yhdistyksen vaaleilla valittua 
hallitusta voidaan mielestäni 
mainiosti verrata yritysmaail-
maan, valtionhallintoon (jopa 
presidenttiä myöten), puolus-
tusvoimiin tai vaikkapa tervey-
denhuoltoon. Eivät näidenkään 
organisaatioiden henkilökunnat 
sataprosenttisesti ole yksimieli-
siä, mutta tilanne on hyväksyttä-
vä, jottei se riistäydy toimijoiden 
käsistä. Näin parhaiten vältetään 
epäonnistumiset ja turvataan 
demokratian jatkuvuus.
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Ennen kauden alkua jäse-
nistö voi omissa kammioissaan 
käydä läpi Aura Golfin meriit-
tejä viime vuodelta. Vuoden 
golfseura Suomessa ja loistava  
kilpailumenestys kansallisella 
ja jopa kansainvälisellä tasolla. 
Ylimääräisenä bonuksena vielä 
maamme parhaaksi golfravinto-
laksi valittu ”muonitusyksikkö” 
ja vertaansa vailla olevat sosiaa-
liset fasiliteetit! Listaa voitaisi 
jatkaa, mutta haluan ainoastaan 
muistuttaa kentästämme, jonka 
pelattavuutta, hyväkuntoisuutta  
ja kauneutta taitavat vieraspelaa-
jat arvostaa jäsenistöä enemmän. 
Jos tässä tilanteessa jäsenistön 
taholta koetaan ylitsepääse-
mätöntä tarvetta radikaaleihin 
hallinnollisiin muutoksiin niin 
rohkenen kysyä: ”Mitä me to-
della haluamme”?

Meidän tulee myös pitää 
mielissämme, että yhdistystoi-
minta on mitä suurimmassa 
määrin vapaaehtoista. Tämä 
koskee niin hallituksia kuin jäse-
nistöjäkin. Hallitukset pyrkivät 
yleensä suoriutumaan velvoit-
teistaan toimikautensa loppuun 
voimavarojaan säästelemättä.

Mielestäni jäsenistöjen 
tehtävä olisi tukea toimijoita kai-
kin käytettävissä olevin keinoin. 
Meidän rivijäsenten velvoitteet-
han yleensä rajoittuvat omien 

jäsen- ja kausimaksujen oikea-
aikaiseen hoitamiseen. Aktiivi-
simmat osallistuvat tietenkin 
myös järjestettyihin talkoo- ja 
juhlatilaisuuksiin. Muilta osin 
jäsenistö saa mielin määrin hyö-
dyntää kaikkia niitä nautintaoi-
keuksia, jotka sisältyvät suori-
tettuihin maksuihin. Aina pitää 
myös muistaa, että yhdistyksestä 
eroaminen on varsin helppoa 
jos henkilökohtaisesti kokee 
tulleensa väärin kohdelluksi, 
tai tuntee kuuluvansa ”väärään 
seuraan”.

Aura Golfin uusi puheen-
johtaja Toni Laakso on oikeu-
tettu koko jäsenistön varauk-
settomaan tukeen  aloittaessaan 
vaikeissa olosuhteissa  toimikau-
tensa. Onneksi hän nauttii koko 
hallituksen luottamusta. Menes-
tystä Toni! Markku Salminen  
tuli uudelleen valituksi ilman 
äänestystä. Menestystä edelleen 
Markulle vaativalla tehtäväken-
tällään samoin kuin uudelle 
kapteenillemme Aarno Eskolal-
le, jonka valinta niin ikään oli ra-
kentavasti yksimielinen. Uskon 
koko jäsenistön myös yhtyvän 
onnitteluihin Heikki Vaisteelle, 
joka valittiin seuramme kunnia-
puheenjohtajaksi. Kalevi Kurki-
järven kaltaiselle aktiiviselle toi-
mijalle löytyy niin ikään tulevai-
suudessa varmasti hyötykäyttöä 

yhdistyksessämme.
En malta olla lopuksi kiit-

tämättä kokouksemme puheen-
johtajaa Harri Lähteenmäkeä 
erinomaisesti läpiviedystä ko-
kouksesta, vaikka salissa vallitsi 
melkoinen ”ristiveto”.

Puolueettoman ulkopaik-
kakuntalaisen jäsenen ominai-
suudessa toivon, että ensi vuo-
den helmikuun vuosikokouk-
sessa olemme yksimielisempiä 
päätöksissämme. Uskallamme 
myös kertoa vieressä istuvalle 
seuratoverille vapaasti mielipi-
teemme asioista, tarvitsematta 
pelätä hänen kuuluvan ”vihol-
lisen leiriin”.

Summa summarum - väitän 
kuitenkin, kaikesta huolimatta, 
että klubihenkemme on hyvä! 
Kaikki jäsenet, joiden kanssa on 
ollut tilaisuus Ruissalon yliver-
taista kenttää kiertää, ovat olleet 
todella hyvää peliseuraa.

Vappuhumpuukia odotel-
taessa toivotan auragolfilaisille 
rakentavan hyvää pelikautta 
2007!

Matti Lumme
jäsen numero 1550
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Argentiina ei kuitenkaan ole 
mikään varsinainen golfmaa. 
Argentiinan asukasluku on lähes 
7-kertainen Suomeen verrattu-
na, mutta golfkenttiä siellä on 
vain 1/7 meidän kenttämääräs-
tämme. Argentiinan ilmasto on 
golfin kannalta ihanteellinen. 
Ympärivuotinen lämpö, ilman 
liiallisia helteitä hellii niin pelaa-
jia kuin kenttiäkin. Suurin osa 

Argentiinastako 
seuraava golfparatiisi?

Golfin harrastaja hakee 
nykyisin uusia kenttiä 
entistä kauempaa. Etelä-
Amerikan maat ja siellä 
erityisesti Argentiina, 
sopii ilmastonsa puoles-
ta mainiosti pohjoisen 
pallonpuoliskon golfin 
harrastajille.

maan golfkentistä löytyy Buenos 
Airesista tai sen lähettyviltä. 

Argentiinalaiset itse ovat 
kiinnostuneet vain jalkapallosta 
ja hevospoolosta. Golfin harras-
tajia tai edes asiasta kiinnostu-
neita on ilmeisen vähän. Peliai-
koja kentille löytyi helposti ja 
pelaaminen kentillä sujui ilman 
ruuhkia. Peliaikojen varaaminen 
sitä vastoin vaatii rautaisia her-
moja ja sinnikkyyttä, sekä oikei-
ta ennakkotietoja kenttien yhte-
ystiedoista. Ilman hyvää espan-
jankielen taitoa yhteydenotot 
olivat erityisen työläitä. Maasta 
kun ei helposti löydy englantia 
puhuvia henkilöitä. Toinen on-
gelma oli sovitut teeajat ja green 
fee -hinnat. Caddiemasterien 
toimistoissa ei helposti löytynyt 
tehtyä ja vahvistettua varausta. 

Kenttien tyhjyyden takia peliai-
koja siitäkin huolimatta löytyi, 
mutta tämän ”unohduksen” ta-
kia voitiin samalla nostaa green 
fee -maksukin ennalta sovitusta 
60 pesosta 50:neen USA:n dol-
lariin. Näin meille kävi kaikilla 
kerroilla mennessämme uusille 
kentille. Muiden vastaavien lu-
pausten pitämättömyyden takia 
totesinkin jo Argentiinan olevan 
maailman suurin ”valehtelijoi-
den klubi”. Tämä oli suurin syy 
miksi pelasimme eniten kau-
pungin keskustan lähellä oleval-
la Campo de Golf de La Ciudad 
kentällä. Green feen hinta siellä 
oli 20 pesoa (5 €). Kilpailupäi-
vinä kolme kertaa viikossa siihen 
tuli lisäksi kilpailumaksu, joka 
oli 20–30 pesoa. Satavuotias 
kenttä on maan vanhin ja klubin 

kapteenin kertoman mukaan sen 
suunnittelija on sama kuin kuu-
luisan Augustan kentänkin. Ky-
seinen kapteeni Guillermo Rivas 
puhui hyvää englantia. Hän on 
entinen tennisammattilainen, 
joka tunsi hyvin suomalaisen 
Aki Rahusen. Guillermo toimi-
kin meille peliaikojen varaajana 
muille kentille, mutta siitä huo-
limatta törmäsimme joka kerta 
edellä kerrottuun ongelmaan. 
Turisteja selvästikin rahastet-
tiin. Tämä kaksihintajärjestelmä 
tuli valitettavasti esille monessa 
muussakin paikassa.

Näistä vaikeuksista huo-
limatta Argentiinassa on myös 
paljon hyvää. Erinomainen 
ilmasto, hyvä ja edullinen ruo-
ka, mainiot ja edulliset viinit. 
Julkinen liikenne kuten junat, 

Campo de Golf de La Ciudad kenttä sijaitsee lähellä suurkaupungin keskustaa.
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maanalainen ja bussit olivat 
halpoja (0,70 pesoa/hlö) ja tak-
sitkin olivat edullisia meidän 
mittapuumme mukaan. Myös 
paikallisesti valmistetut vaateta-
varat olivat edullisia. Tax-free os-
taminen teki ostoksista vieläkin 
edullisempia. Arvonlisäveron 
palautus lentokentällä olikin 
sitten aivan toinen juttu. Veron 
takaisinmaksu oli tehty niin se-
kavaksi ja monimutkaiseksi, että 
vain pienelle osalle matkustajista 
tarvitsi todellisuudessa palauttaa 
verot. Me onnistuimme kuulu-
maan tuohon harvinaiseen vä-
hemmistöön, joka osasi toimia 
oikein ja sai rahansa takaisin.

Argentiinassa on vaikeaa, 
lähes mahdotonta tulla toimeen 
ilman espanjan kielen taitoa. 
Silloin olisi asuttava kansainväli-
sessä hotellissa ja pyydettävä ho-
tellia huolehtimaan aina kaikista 
järjestelyistä. 

Liikenne Buenos Airesissa 
on kaoottista. Etukäteen luim-
me opaskirjasta, että Buenos Ai-

resissa on ”11 miljoonaa hullua 
autokuskia”. Paikanpäällä tote-
sin, ettei lausunnossa ainakaan 
ole liioiteltu. Auton vuokraa-
mista ei tämän takia suositella. 
Kaikkialla on ruuhkia ja siksi 
maanalainen onkin nopein tapa 
liikkua.

Uimapaikkoja kaupun-
gissa ei juuri tunneta. Joillakin 
hotelleilla ja muutamilla hyvillä 
asuintaloilla on omat uima-al-
taat. Julkisia uimaloita emme 
yrityksistä huolimatta löytäneet, 
eikä kukaan käyttämistämme 
taksinkuljettajista tiennyt neu-
voa yhtään uimapaikkaa. Buenos 
Airesilaisia rantojen puuttumi-
nen ei haitannut. He nauttivat 
auringosta pienissä bikineissään 
kaikkialla kaupungin viheralu-
eilla, puistoissa ja joskus jopa 
suurien katujen viherkaistoilla. 

Ennen matkaamme oli 
Argentiinan turvallisuus suuri 
huolen aihe. Perillä saamiemme 
ohjeiden mukaan vältimme ko-
konaan tiettyjä alueita ja käytim-

me esim. vain tietyn taksiyrityk-
sen autoja. Valuutan vaihtami-
nen käy vain keskustan tietyissä 
pankeissa tai rahanvaihtopisteis-
sä. Passi on oltava mukana, eikä 
esim. vaihtokurssia aina kerrota 
kuin vasta tiskillä. ”Älä koskaan 
ota taksia heti pankin ulkopuo-
lelta,” neuvoi paikallinen yli-
opiston professori, jonka kanssa 
pelasimme kierroksen. Jokaises-
sa kerrostalossa oli vartija ym-
päri vuorokauden. Kerrostalon 
ovista ei päässyt uloskaan ilman 
omaa avainta. Yhdenkään talon 
porraskäytävässä tai ulko-ovella 
ei ollut asukkaiden nimiä, vain 
asuntojen numerot. Poliiseja 
ja vartiomiehiä näkyi paljon ja 
kaikkialla. Useilla olivat luotilii-
vit päällä. Mietin monesti minkä 
takia. Kaupoissa ja niiden ovilla 
oli aina aseistettuja vartijoita. 
Golfkentän sisääntulossa oli aina 
pari kolme poliisia ja pari riitti 
golfkentän taukokioskillekin. 
Vain kerran meitä neuvottiin 
kääntymään turvallisuussyistä 

toiseen suuntaan kävellessämme 
erään pikkukaupungin kadulla. 

Buenos Airesin jätehuol-
to oli erikoinen. Kerrostaloissa 
asukkaat nostivat roskapussin-
sa porraskäytävään, josta sitten 
talojen vartijat kantoivat roska-
pussit ulos kadulle aina iltaisin. 
Roskien lajittelua ja kierrätystä ei 
ollut, mutta paikalliset vähäosai-
set penkoivat kaikki roskapussit 
moneen kertaan illan aikana 
ennen niiden poisvientiä. Suuri 
kerjäläisten ja roskien penkoji-
en määrä paljastaa asukkaiden 
puutteellisen sosiaaliturvan. 

Koirien ulkoiluttajat oli 
yksi erikoinen ammattiryhmä. 
Kullakin ulkoiluttajalla saattoi 
olla parikymmentäkin koiraa 
mukanaan. Ne vietiin puistoihin 
ulkoilemaan. Koirien jätöksiä oli 
jalkakäytävillä runsaasti. Kerros-
talojen vartijoiden päivän työt 
alkoivat aina aamuisin jalka-
käytävien pesemisellä. Koirien 
jätökset pestiin ja vedet menivät 
kaupungin sadevesiviemäriver-

Seurasimme ”Torneo de Maesteros” -kilpailua Olivos Golf Clubin 
kentällä finaalikierroksella viimeisen ryhmän peliä, jossa pelasi mm. 
Algel Cabrera.

Koirien ulkoiluttajat on suuri ja erikoinen ammattiryhmä. Kullakin 
ulkoiluttajalla saattoi olla parikymmentäkin koiraa mukanaan.
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kostoon ja sitä kautta lopuksi 
Rio de la Plata jokeen. Yhden kä-
velyreittimme poikki meni pieni 
sivujoki, joka laski Rio de la Pla-
taan. Joen suuaukolla oli saman-
lainen lannan ja virtsan tuoksu 
kuin suuressa sikalassa. Ihmette-
lin muutenkin argentiinalaisten 
mielenosoituksia suomalaista 
Botnian sellutehdasta vastaan. 
He ovat sitä mieltä, että joen 
saastuttaminen on vain heidän 
oma etuoikeutensa. Jokivarren 
rannat olivat kilometrikaupalla 
erilaisten rakennusjätteiden kaa-
topaikkana.

Marraskuun alussa pelat-
tiin Argentiinassa suuri ”Torneo 
de Maesteros” -kilpailu Olivos 
Golf Clubin kentällä, joka si-
jaitsi kolmen vartin ja 60 peson 
taksimatkan päässä Buenos Ai-
resin keskustasta. Paikalla olivat 
kaikki Etelä-Amerikan ja tietys-
ti Argentiinan parhaat pelaajat 
mm. Angel Cabrera, Anders 
Romero ja Ricardo Gonzalez. 
Seurasimme kilpailua finaalipäi-
vänä. Katselijoita ei ollut kuin 
muutamia satoja mutta sponso-
ri-, ravintola- ja välinemyyjien 
telttoja oli kuin suuremmassa-
kin kilpailussa. Tulospalvelu kat-
selijoille ei toiminut odottamal-
lamme tavalla. Suurella vaivalla 
sain hankittua listan pelaajista 
ja peliryhmistä. Sijoituimme 
9-väylän greenille (346 jaardia 
pitkä par 4) odottelemaan kil-
pailun viimeistä ryhmää, jossa 
pelasivat Angel Cabrera ja Ricar-
do Gonzalez. Edellisen ryhmän 
pelaajien ollessa vielä puttaamas-
sa kuului fore-huuto ja yhtäkkiä 
greenille kieri ylimääräinen pal-
lo. Cabrera oli lyönyt avauksen-
sa suoraan viheriölle. Eagleputti 
neljästä metristä ei kuitenkaan 
uponnut, eikä syntynyt birdie 
tuntunut Cabreraa tyydyttävän. 
Seurasimme tätä ryhmää lähes 
loppuun asti. Näimme miten 
ammattilainen korjaa edellisen 
huonon lyönnin. Näimme myös 
epäonnistumisia ja huonoa on-
neakin. Ryhmän kolmannen 

pelaajan lyömä avaus jäi kerran 
puuhun ja hän joutui jatkamaan 
peliä varapallolla.     

Menisinkö vielä uudelleen 
Buenos Airesiin? Mikä ettei. 
Tekisin kuitenkin monta asiaa 
toisin. Mukavuussyistä lentäi-
sin todennäköisesti Floridan 
kautta ja viettäisin siellä aina-
kin yhden tai kaksi yötä ennen 
matkan jatkamista. Haluaisin 
asunnon läheltä Campo de 
Golf de La Ciudad golfkenttää, 
esim. Belgranon alueelta läheltä 
diplomaattien asuntoja. Lähel-
lä olisi silloin myös viehättävä 
Las Canitaksen ravintola-alue 
ja kaupungin suurin puistoalue. 
Metroasema saisi sijaita kävely-
matkan päässä asunnosta. Talos-
sa pitäisi olla oma uima-allas ja 
mielellään puistomainen piha. 
Välttäisin turisteille suunnattu-
ja ravintoloita. Ottaisin mukaan 
mahdollisimman vähän peli- ja 
kesävaatteita. Tarvittavat vaat-
teet ostaisin sieltä verovapaana. 
Vaatteiden pesettäminen on 
myös erittäin edullista ja palvelu 
on nopeaa. Kaupunkiliikkumi-
sessa suosisin enemmän metroa, 
koska ne eivät juutu loputtomiin 
liikenneruuhkiin. Muussa liik-
kumisessa käyttäisin edelleen 
takseja, jotka ovat meidän hin-
tojamme huomattavasti edulli-
sempia. Laskin matkustaneeni 
kuukauden aikana yli 150 tak-
simatkaa, eikä silti kertaakaan 
kaduttanut, etten vuokrannut 
autoa koko kuukaudeksi.    

Lisätietoja Argentiinan ja 
Buenos Airesin golfkentistä 
löytyy internetistä: 
www.golfguide.com.ar 
josta löytyy englanninkielinen 
osio Turismo-osastolta.

Teksti ja kuvat:
Sakari Laitervo

Buenos Airesissa syödään paljon pihvejä. Monista hyvistä ravintoloista 
koimme parhaaksi tämän Il Grand Caruso nimisen.

9-reiän kioskilla ”söivät” myös biisamit.
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Useita töyhtöhyypän näköisiä lintuja pesi keskellä väyliä ja ainakin 
yhdestä pesästä poikaset kuoriutuivat. 

Golfkentän eläimiä olivat mm. vihreät papukaijat. 
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Golfkenttiä ja – hotel-
leja on syntynyt kuin 
sieniä sateella viimei-

sen kymmenen vuoden aikana 
useimpiin hyvin perinteisiinkin 
lomakohteisiin. Kymmenien 
matkakohteiden tai satojen 
hotellivaihtoehtojen joukosta 
on vaikea löytää se juuri oikea 
vaihtoehto. ”Hotellin ja matka-
kohteen valintaa ei suinkaan hel-
pota se, että matkaseurueessa on 
erilaisia tarpeita, mutta komp-
romissitkin on hyvä tiedostaa jo 
lähtiessä”, sanoo Finnmatkojen 
Turun aluemyyntipäällikkö Pir-
jo Kuitto. 

Finnmatkat on määrätie-
toisesti pyrkinyt helpottamaan 
golffarin valintoja niin netissä 
kuin myyjiä kouluttamallakin. 
Golffareille sopivat hotellit on 
valikoitu huolellisesti koko oh-
jelmistosta ja jaettu sen jälkeen 
vielä heidän erilaisten tarpeiden 
(huom. Ei HCP-tason) mukaan. 
”Luonnollisesti tämäkin on vie-
lä aika karkea jako lomatarpeita 
ajatellen, mutta tekee hotelliva-
linnan asiakkaalle jo paljon hel-
pommaksi”, huomauttaa Pirjo 
Kuitto. 

Active-golflomalla on ni-
mensä mukaan tarkoitus kes-
kittyä pelaamiseen. Hotellin 
sijainti kentän välittömässä lä-
heisyydessä on tärkeää. Peli- tai 
harjoitusviikko on suunniteltu 
jo etukäteen, joten on helppo 
keskittyä olennaiseen ja viihtyä 
samanhenkisessä seurassa. Iltaa 
saatetaan istua porukassa ja sii-
hen saattaa kuulua järjestettyä 
ohjelmaakin. 

Basic-golflomakohde on 
helppoa ja omatoimista lomai-
lua varten. Lähistöllä on useam-
pia kenttiä, mutta myös ”muu-
ta elämää”. Seurueen naisväkeä 
kiinnostaa yleensä shoppailu ja 
iltaelämää voi miehistäkin ol-
la mukava viettää muuallakin 
kuin hotellissa. Golfin rinnalla 
tehdään myös retkiä tai otetaan 
rennosti altaalla. 

Easy-golflomakohde on lo-
maa hotellissa, jossa on golfkent-
tä sen välittömässä läheisyydessä 
tai hotellilla on oma kenttä ja 
mahdollisesti muitakin harras-
tuksiin tai itsensä hoitoon liit-

Rakenna golflomasi 
tarpeittesi mukaan

Mitä toivoisit golflomaltasi? Hyvä sää, 
hyväkuntoiset kentät ja hyvä peliseura – vai 
toivoisitko jotain enemmän? Tämä ”kolmen 

hoon” sääntö pätee useimpiin meistä, mutta kun 
tarkemmin ajattelee, niin listaa voisi jatkaa 

paljonkin pidemmäksi. Golffareilla on erilaisia 
lomatarpeita ja loman onnistumisen vuoksi 

kannattaa pysähtyä miettimään mitä ne tarpeet 
ovat ja laittaa ne tärkeysjärjestykseen. 

Sen jälkeen oikean lomakohteen ja 
hotellin valinta on helppoa vai onko?  

tyviä palveluja. Spa, kuntosali, 
tennis, ratsastus tai uinti kuulu-
vat näiden hotellien mahdolli-
suuksiin golfin rinnalla. Hotel-
lit ovat usein korkeatasoisia ja 
niihin voi ostaa all inclusive tai 
puolihoitopaketin. 

KIMPASSA HUVILA 
MALLORCALTA

Mallorcan saari on tänä päivänä 
golffareiden suosikkisaari ympä-
ri Euroopan. Palman kaupunki 
on kuin pieni Barcelona ja sen 

lähistöllä on useampi golfkent-
tä. Pirjo Kuitto suosittelee golf-
fareille Palmasta noin 20 km 
päässä Palma Novassa sijaitsevaa 
hotelli Viva Palmanovaa. Pal-
manovan ja Palman kaupungin 
välimaastossa on 7 golfkenttää, 
joista Bendinatin kentällä on 
edullisin green fee, 68 eur. Rau-
hallisemmassa Alcudiassa Pirjo 
suosittelee hotelli Orquidea Pla-
yaa, jonka läheisyydessä on kaksi 
golfkenttää. ”Puerto Pollensassa 
on kivoja villoja, joihin mahtuu 
4-6 henkilön porukka. Sieltä 
on mukava huristella vuokra-
autoilla Pollensan golfkentälle”, 
lisää Pirjo Kuitto viimeisim-
mistä golflomailun trendeistä 
Mallorcalla. Finnmatkat lentää 
Mallorcalle suoraan Turusta 
27.4.-22.6.

THAIMAA – PHUKET 

Phuketin lomasaari on nyt 
suomalaisten suosiossa erityi-
sesti talvikaudella, eikä syyttä, 
sillä tekemistä löytyy porukan 
kaikkiin tarpeisiin. Finnmatka-
laisten suosituimmalta alueelta 
Karon Beachiltä on noin 20 km 
etäisyydellä on kaksi kenttää, 
Phuket Country Club ja Loch 
Palm Golf Club. Pohjoisempana 
on Laguna Phuket Golf Club ja 
Blue Canyon Golf Club. “Ho-
telleista voimme suositella golf-
fareille periaatteessa mitä vain, 
mutta Arcadia Hilton on vasta 
uusittu ja vastaa vaativamman-
kin golffarin tarpeisiin”, sanoo 
Pirjo Kuitto. 

Finnmatkat lentää suoraan 
Turusta Phuketiin 1.1.–7.2.08 
Air Finlandin B757 -tyyppisellä 
koneella. Matkalla tehdään ly-
hyt välilasku Dubain lentoken-
tälle, jonne pääsee jaloittelua ja 
ostoksia varten. 

Tutustu lisää golfkenttiin osoit-
teessa www.finnmatkat.fi/golf 
Ryhmätiedusteluissa sähköposti 
osoitteeseen: pirjo.kuitto@
finnmatkat tai Turun myy-
mälästä Yliopistonkadulla. 
Edulliset starttiajat, vastaukset 
nopeasti.

Anu-Eveliina Mattila
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Seuraavaksi samalla äänimäärällä tulivat lehtien
2/2002 (Seppo Sarimon kuva) ja 4/2004 (Tertin kuva) kannet.

Arpaonni suosi tällä kertaa Tarja Poutasta, onnea. 
Lahjakortin voi noutaa toimistosta. Kiitos kaikille äänestäjille.

Kansikuvaäänestys
Äänestyksessä voiton vei Viheriön 4/2001 kansi. 

Kuva on Tertti Pietilän ottama, niin kuin suurin osa Viheriöiden kansista, 
joten onnea Tertille. Tertti on myös ottanut valtaosan kuvista, joita Viheriöissä 

on julkaistu, siitä kiitoksemme hänelle.




