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SAMI PERE

Lättyä pussiin

Niin kuin kaikissa oman arvonsa tuntevissa
klubitaloissa, myös Aura Golfista löytyy pitkät
ja leveät rivistöt ansioituneiden pelimiesten ja
-naisten holaripalloja, jotka ovat tietyllä tapaa
kohtalon palloja. Lukuisat ovat ne kuohuviinilasit,
jotka on näiden pallojen viimeisen leposijan kunniaksi kohotettu ja vuodatettu. Maksaako kukaan
muuten nykyään itse omia holarijuomiaan, joita
pitää tarjota kaikille, jotka sattuvat olemaan
lähistöllä? Onko sellaisia ylipäätään pakko tarjota? Tekisi mieleni hieman karata aiheesta ja
siirtyä tiikaljoihin sekä muihin vastaaviin golfin
olennaisuuksiin, mutta en sitä kuitenkaan tee,
koska jatkan holariteeman käsittelyä tilastojen
näkökulmasta.
Suomi on parempi maa kuin Ruotsi, sen pitäisi
olla kaikille ihan selvää. Aukottomana todistusaineistona toimii Suomen jääkiekkomaajoukkueen viime keväänä voittama turnaus, jonka
seurauksena Suomi on uusi maailmanmestari.
Sitä paitsi eihän siellä Ruotsissa ole edes presidenttiä ja meillä on ihan uusi, tai ainakin äskettäin valittu. Golfmenestyksessä Ruotsi saattaa
olla vielä himpun verran edellä Suomea, mutta
tohdin kuitenkin väittää, että holarintekijöinä
me olemme ihan yhtä huonoja. Siksi lainasinkin
Ruotsin Golfliiton HIO-tietokantaa, jonka uskon
pätevän samassa suhteessa myös suomalaisten
pallonlyöjien keskuudessa.

Ruotsalaiset golfarit lyövät vuosittain 2500-3000
holaria, joka kuulostaa perin rohkaisevalta. Paljon on tosin avauslyöntejäkin ja siitä kertonee
myös se tosiasia, että normaaligolfarin tulisi
pelata 200 vuotta tehdäkseen ns. tilastoholarin.
Aika kuulostaa hieman liian pitkältä pelkästään
odottamiseen, joten mahdollisuuksiaan voi parantaa pelaamalla 75 kierrosta vuodessa, jolloin
odotusajaksi muodostuu enää muodolliset 30
vuotta. Tähänkin liittyy eräs huomionarvoinen
seikka, sillä eniten holareita tekevät 58-vuotiaat henkilöt. Tilastot eivät siis tässä kohdassa
ole vanhempien seniorien puolella ja toisaalta
nuorempi väki voi rauhassa keskittyä johonkin
muuhun kuin holarin odotteluun. Hole in one
suorituksena on mielestäni hieman yliarvostettu,
koska se voi olla myös täysin onnenkantamoinen.
Toisin kuin albatrossi, joita tehdäänkin vain yksi
75 holaria kohti. Vielä tiukempi rasti on tehdä
holari parnelosella, 200 holarista vain yksi toteutuu parnelosilla.
Olenkohan oikeassa väittäessäni, että holari
antaa paljon enemmän ennen syntymäänsä kuin
sen jälkeen? Oli asia kuinka tahansa, jokaisen
golfarin on hyvä asettaa itselleen realistiset tavoitteet alkavalle golfkaudelle. Omat suositukset
golfkauden 2012 tärkeimmiksi tavoitteiksi ovat
hauskanpitäminen, muiden ihmisten hyväksyminen, hyvät käytöstavat, avoimuus sekä tietysti,
paremmat ja viihdyttävämmät golfkierrokset.
Paremman golfkauden uskossa ja toivossa.

Kuva: Rauno Johansson

Monen golfarin unelmana tai ainakin toiveena
on pistää pallo edes joskus yhdellä lyönnillä
tiiltä pesään, siis tehdä hole in one eli tuttavallisemmin holari. Tunnetaan myös nimillä HIO
ja ace, suomeksi hio ja ässä. Toisilla homma on
helposti hoidettu, kun taas jotkut saavat yrittää
useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Läheltä piti
-tarinoita riittää ja niistä taidetaan pitää isompaa ääntä kuin itse onnistumisista. Toisinaan
pallo uppoaa reikään mitä erikoisimmilla käärmeentappolyönneillä, vesipompuilla tai kiven ja
kannon kautta, mutta usein ei tyylipuhtainkaan
draw-kierretty rautaseiska kolmen metrin kiukkuisella backspinnilla saa palloa muuta kuin
vierimään naureskellen reiän ohi.

Lääkäri määrää – Rangelle
TONI LAAKSO
Kevättalvi on on normaalisti pimeää ja

4

pitkävetistä aikaa. Väsymys iskee melkeinpä
meihin jokaiseen. Vuosikokous on golfareille
ehkä ensimmäinen herätys golfkauden alkuun.
Tänä vuonna kokouksessa esitetyn sääntövideon tarkoituksena oli ensinnäkin kertoa lyhyesti
sääntömuutoksista ja toiseksi herättää golfintoa
jo helmikuussa katsomalla hienoja viheriöitä
videolla. Kaikille tämäkään ei varmaan tepsi
ja ehkäpä osa potee edelleenkin väsymystä ja
näkee mörköjä joka kulmassa.
Lääkärin määräys saattaisikin näihin mörkövaivoihin olla, että menkää rangelle. Nyt kun
kevät on normaalia aikaisemmassa, niin olen
itsekin päässyt vierailemaan muutamia kertoja
rangella, joka yllätyksekseni on ollut todella
kovassa käytössä. Ja mitä sellaista olenkaan
sieltä löytänyt, joka saa mielen virkistymään?
Tietysti iloisia golfareita ison liudan! Vaikka ilma
on viileä, aurinkokaan ei paista, pallot joutuu
itse keräämään ja rangen pintakin on hieman
kostea, niin iloinen nauru ja keskustelu kuuluu
koko katoksessa. Oli kyse sitten vanhasta tai nuoresta golfarista, niin meininki on kaikilla sama.
Tähän joukkoon kun samaistuu, niin taatusti
väsymykset ja negatiiviset asiat siirtyvät takaalalle. Vai onko kyseessä vain optimistisimmat
harrastajat, jotka vuodesta toiseen kuvittelevat
tulevansa paremmiksi pelaajiksi aikaistamalla
harjoittelua? Oli niin tai näin, niin ainakin se
tuntuu auttavan, joten rangelle siis vaan kaikki

nauttimaan hyvästä ilmapiiristä ja viettämään
aikaa iloisten ihmisten seurassa.
Harva se päivä on saanut keskustelupalstoilta
lukea, miten eri kenttien osakkeenomistajat
ovat ns. jääneet osakeloukkuun golfosakkeensa
kanssa. Vastikkeet ovat nousseet huomattavan
suuriksi kentälle tehtyjen investointien vuoksi
ja yksittäinen osakkeenomistaja tuntee olonsa turvattomaksi, koska ei pääse velvoitteista
eroon millään. Osakkeita kun ei kukaan osta ja
viimekädessä ulosotto on uhkana, jos maksuja
ei ajallaan suorita.
Aura Golfissa tilanne on ollut positiivinen jo
vuosia siinä mielessä, että olemme kyenneet
tarjoamaan jäsenistölle erittäinkin edullisen
jäsen- ja kausimaksupaketin ja vielä siten, että
kaikki pelilliset sekä muutkin fasiliteetit ovat olleet maan huipputasoa. Uutena juttuna Aura Golf
on päättänyt liittyä 10 huippukentän ristiinpelaamista edistävään yhteenliittymään, joka tuntee
nimen Golf Platinum. Tämän tarkoituksena on
tarjota pelaaville jäsenillemme entistä enemmän etuja eikä niinkään houkutella lisää green
fee -pelaajia. Liittyminen on kokeiluluontoinen
ollen voimassa vain kauden 2012, jonka jälkeen
tilannetta arvioidaan uudelleen. Suosittelen
jäsenistöä nyt kokeilemaan pelaamista näillä
huippukentillä todella edulliseen hintaan.
Tapaamisiin talkoissa.

Toni Laakso
Puheenjohtaja
050 1748
toni@laaksot.fi

Kuva: Soile Enberg

Range 27.3.2012.

AARNO ESKOLA

LINNUT JO
BIRDIE-LAULUJAAN VIRITTÄVÄT…
Kevätpäiväntasauksen tienoilla poikkesin Ruissalossa ja huomasin rangella runsaasti
jäseniä tarkistamassa swinginsä talvehtimisen
seurauksia. Hyvä niin. Harjoittelun aika on juuri
nyt ja samalla voi seurata kentän valmistumista
kautta varten. Sääntöjen kertaus ja muutoksiin
tutustuminen on myös hyvää valmistautumista
uuteen pelikauteen.
Tällä kaudella voisimme ottaa teemaksi ”iloisempi ilme peliin”. Tietysti pelaamme tosissamme,
mutta emme murjota tai sadattele yhtä huonoa
lyöntiä tai puttia, vaan jaksamme hymyillä ja
keskittyä vielä paremmin seuraavaan suoritukseen. Jos jää miettimään liikaa epäonnistunutta
lyöntiä, sillä pilaa aivan varmasti omansa ja
muidenkin kierroksen.
Toinen asia, johon mielelläni näkisin muutoksen,
on peliseuran valikointi. Golf on sosiaalinen

peli ja siihen kuuluu olennaisesti pelaaminen
vieraassakin seurassa. Voisinpa melkein taata,
että tuloskin saattaa olla parempi. On tapahtunut
muutaman kerran, että vieraspelaajan kanssa ei
ole haluttu pelata, jolloin hän on pahimmassa
tapauksessa jäänyt yksin ryhmäänsä. Voitte hyvin kuvitella minkälaista palautetta kotiklubilla
tulee ”turkulaisista”. Mikään ei auta vieraspelaajaa enempää kuin kentän tunteva asiallinen
kotiseuran jäsen. Se on parasta mainosta myös
Aura Golfille.
Tulen tapani mukaan olemaan klubilla varsin
paljon kauden aikana, joten jos on mieltä askarruttavaa asiaa, niin juttusille vaan rohkeasti.
Kuudes kausi Kapteenina on avauslyöntiä vajaa. Toivon jäsenistöltä aktiivista osanottoa
järjestettäviin tapahtumiin, iloista ilmettä sekä
rehtiä peliä.

Aarno Eskola
Kapteeni
040 503 8876
eskolaaarno@gmail.com

Ateljee
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Perusparannuksia
Kauden 2011 kentän perusparannus-

Teksti ja kuvat Sami Pere

suunnitelma sisälsi kahden viheriöalueen
kunnostuksen ja vuorossa olivat viheriöt 5
ja 17. Normaalisti Aura Golfissa pyritään
uusimaan yksi viheriö vuodessa, mutta
kausi 2012 on rauhoitettu suuremmilta
korjaustöiltä vuoden 2013 naisten EMkilpailujen vuoksi.
Syksy 2011 oli poikkeuksellisen sateinen
ja olosuhteet asettivat paljon haasteita
korjaustöiden onnistumiselle. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan oli tarkoitus tehdä
ensin 5. viheriön korjaus, mutta olosuhteiden vuoksi työt aloitettiin 17:ltä, jonne
oli paremmat kulkuyhteydet. Myöhemmin
rakennettiin viitoselle kulkeva huoltotie,
jota tullaan jatkossa käyttämään kuutoselle
johtavan poistumistien pohjana.
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Korjausten keskeisimmät tavoitteet liittyvät
viheriöalueiden teknisiin ominaisuuksiin
sekä tietysti myös pelattavuuden parantamiseen. Teknisistä seikoista tärkein on
viheriöiden kuivatus eli salaojajärjestelmän
parantaminen sekä osittainen uudelleen
rakentaminen. Myös viheriöiden sadetusjärjestelmä uusitaan korjausten yhteydessä.
Viheriöiden korjauksissa ensimmäinen
työvaihe on niiden pinnan nostaminen
rullille, sillä pintaruoho levitetään pohjatöiden jälkeen takaisin eli viheriöiden
pintoja ei siis uusita, vaan ne käytetään
uudelleen. Varsinaiset uudistukset alkavat
viheriöiden pohjalta, jonne tehdään tarvittavat salaojaputkistot sekä levitetään n. 10
cm kerros karkeaa salaojahiekkaa. Samaa
menetelmää käytetään myös bunkkereiden
korjaamisessa. Tämän jälkeen korjattavalle
alueelle levitetään uusi kasvualusta, jota
näiden korjausten yhteydessä käytettiin
n. 550 kuutiometriä. Materiaalivalinnat
ovat merkittävässä roolissa korjausten
onnistumisessa. Kasvualustana käytetään
korkealuokkaista hiekan (80 %) ja mullan
(20 %) seosta, jota syksyllä toimitettiin
Ruissaloon 20 kasettiauton kuorman verran.
Tämän jälkeen viheriöiden pinnat asennetaan huolellisesti paikalleen sekä muiden
korjattavien alueiden pinnoitukset tehdään
siirtonurmesta.

Pelillisiä näkökulmia korjauksissa oli 5.
väylän osalta viheriön kaksitasoisuuden
poistaminen sekä pelisuunnan siirtäminen
kymmenisen metriä vasemmalle, jonka
toivotaan myös parantavan turvallisuutta 4.
väylää pelattaessa. Pelisuunta on nyt myös
lyöntipaikkojen suuntainen. Lyöntimatka
piteni valkoisilta ja punaisilta 10 metriä,
keltaisten ja sinisten lyöntipaikkojen mitat
säilyvät ennallaan. 17. väylän viheriötä tuotiin hieman eteenpäin, jolloin väyläpituus
lyheni kaikilta lyöntipaikoilta muutamia
metrejä. Näin saatiin viheriön taakse lisää
tilaa ja samalla uudistettua myös pelillistä
ilmettä.
Viheriökorjauksien lisäksi syksyn aikana
uusittiin salaojituksia 4. viheriön oikealla
puolella sekä 11. viheriön edessä ennen
bunkkereita. Molemmat paikat olivat kuivatuksen kannalta ongelmallisia ja korjausten uskotaan auttavan näihin ongelmiin.
Lisäksi kevään aikana tullaan täyttämään 8.
väylän ensimmäinen oikeanpuoleinen väyläbunkkeri sekä 5. väylän oikean puoleinen
bunkkeri, joka ei viheriöuudistuksen jälkeen
ole enää pelissä.

Kuva: Soile Enberg

Teksti Sami Pere

Matti Höglund
20 vuotta Aura Golfissa
Aura Golfin kenttämestari Matti
Höglundille tuli viime kesänä kunnioitettavat 20 vuotta täyteen seuran palveluksessa.
Ensimmäisen kerran Matti oli Ruissalossa
töissä kesällä 1990, jolloin hän työskenteli
Aura Golfissa harjoittelijana opiskellessaan
puutarhakoulussa. Seuraavan vuoden elokuussa 1991 Matti kutsuttiin vakituiseen
toimeen apulaiskenttämestariksi, kenttämestarina oli tuolloin Suomen Golfliiton
nykyinen kenttäkonsultti Kristiina Laukkanen. Keväällä 1995 Krisse jäi raskaan työrupeaman jälkeen pois tehtävistään ja Matti
valittiin tuolloin uudeksi kenttämestariksi.
Matti muistelee edelleen työuransa mieleenpainuvimpana kokemuksena vuoden
1994 EM-kisaprojektia, joka siirsi Aura
Golfin kentänhoidon kokonaan uudelle
tasolle. ”Se oli todella kova ja haastava projekti, joka ulosmittasi ylimääräiset energiat
koko porukalta. Toisaalta silloin siirryttiin
uudelle aikakaudelle ja ammattimaisuus
alkoi lisääntyä niin kentänhoidossa kuin
golftoimialalla Suomessa yleisemminkin.
Konekanta alkoi kasvaa ja kehittyä sekä
tietämys lannoitteiden ja menetelmien käytöstä lisääntyä. Vuonna 1997 valmistunut
konehalli oli silloin monella tavalla aikaansa
edellä, mutta tänä päivänä se alkaa käydä
valitettavan ahtaaksi.”
90-luvun puolivälin jälkeen alkoi leikkuukorkeuksin laskeminen, jolla oli myös monenlaisia seurauksia. ”Vielä 90-luvulla normaali
leikkuukorkeus oli neljän millin tienoilla
ja EM-kisoissakin mentiin vielä samalla

tasolla. Silloin tosin otettiin ensimmäisen
kerran viheriöiden jyräykset käyttöön, jonka myötä päästiin ennen kokemattomiin
vierintänopeuksiin. Nykyään alle kolmen
millin korkeudet ovat lähes arkipäivää”,
toteaa Matti.
Leikuukorkeuksien lasku on aiheuttanut
myös tiettyjä ongelmia. ”Aikaisemmin
Ruissalon kentän pääasiallinen nurmilaji
Kylänurmikka oli ns. automaattiheinä, joka
pääsi kukkimaan kunnolla ja se tuotti niin
paljon siemeniä, että täydennyskylvöjä ei
tarvinnut tehdä juuri lainkaan. Nykyiset alhaiset leikkuukorkeudet vähentävät nurmen
omaa siementuotantoa ja heikentävät näin
heinän kasvua.”
2000-luvun alku ja uudet huippukentät
Suomessa vaikuttivat merkittävästi myös
kentänhoidon vaatimustasoon. ”Kytäjä ja
Vanajanlinna asettivat kokonaan uudet
standardit kotimaiseen kentänhoidon tasoon. Pelaajat alkoivat vaatia huipputason
olosuhteita aikaisesta keväästä myöhäiseen
syksyyn. Tämän seurauksena myös panostukset kentänhoitoon kasvoivat ja ammattimaisuus toimialalla lisääntyi entisestään.
Kentänhoitokoneiden sekä myös rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon ryhdyttiin
kiinnittämään enemmän huomiota.”
Vuosi 2006 on piirtynyt lähtemättömästi
monen jäsenenkin mieleen. ”Ruissalossa
pelattiin silloin lyöntipelin SM-kilpailut ja
talvi oli kentälle todella katastrofaalinen.
Talvituhot olivat täydelliset ja kesä oli kentänhoidollisesti varmasti yksi vaikeimmista

minun aikanani. Siitäkin vaan jotenkin
selvittiin ja samana vuonna saatiin vihdoin
kentällä risteilevät sähkölinjojen ilmajohdot
piiloon maan sisään. Kun halutaan kuitenkin
puhua kansainvälisen tason huippukentästä, niin tämä projekti oli ehdottomasti
vaivan ja panostuksen arvoinen.”
Kokemus tuo varmuutta ja osaamista, niin
myös kentänhoidossa. ”Viheriökorjausten
tekeminen yksi kerrallaan on ollut perin
viisasta, sillä siinä on matkan varrella saatu
rutkasti kokemusta korjaustöistä, opittu
tehdyistä virheistä ja pystytty käyttämään
näitä oppeja tulevien vuosien projekteissa.
Myös alan koulutukset sekä opintomatkat
Suomessa ja ulkomailla ovat antaneet henkilöstölle hyvät eväät työn kehittämiseen.”
Aura Golfissa on aina ollut osaavia ja sitoutuneita ihmisiä, jotka ovat pystyneet
ennakkoluulottomasti katsomaan myös tulevaisuuteen. ”Suuret kiitokset kenttämme
nykytilasta kuuluvat vaikeissa olosuhteissa
arvokasta pioneerityötä tehneille tahoille.
Erityisesti haluan mainita oman aikakauteni
alun merkittävät henkilöt Juhani Lundénin ja
Olle Palmin sekä tietysti kaikki aikaisemmat
kenttämestarit.”, lopettaa kenttämestari
Matti Höglund.
Aura Golf ry kiittää Mattia menneistä
vuosista ja toivottavasti saamme nauttia hänen työpanoksestaan vielä pitkään
tulevaisuudessakin.
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ÄlÄ chippaa
draiverilla.
Ifiltä saat käyttöösi parhaat asiantuntijat sekä laajan kokemuksen eri toimialojen riskeistä. Siksi osaamme valita juuri oikeat vakuutusratkaisut sinulle ja yrityksellesi. Ja jos kaikesta
huolimatta juutut bunkkeriin, korvauspalvelumme nostaa sinut
sieltä sujuvasti viheriölle.
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anu närvä

GOLFIA PILKETTÄ SILMÄKULMASSA
JA AKTIIVISTA SENIORITOIMINTAA
Olen Anu Närvä, uusi senioritoimikunnan
vetäjä ja hallituksen jäsen.
Golf on seurallinen peli. Voit mennä missä tahansa maailmaa starttaamaan tee 1:lle ja nauttia
päivästä, kauniista luonnosta sekä mukavista
”vieraista” ja tutuista peliseuralaisista. Golfissa
on mahdollisuus ylläpitää kuntoa ja jopa kasvattaa sitä. Golfkaudella paino harvoin nousee,
vaikka nautit kesän kaikista herkuista. Golf on
kerrassaan upea laji.
Golf hiipi minuun joskus 1990-luvun puolivälissä.
Kävin silloin Aura Golfissa työpaikan järjestämässä tutustumisillassa. Työ, perhe, mökkeily ja
metsissä liikkuminen vei kuitenkin silloin aikani.
Vuosikymmenen vaihteessa, leskeksi jäätyäni
ja tyttäreni aikuistumisen jälkeen innostuin
golfista monestakin syystä. Olin yksinäinen,
halusin liikkua paljon, halusin etelän matkoilla
muutakin kuin rannoilla löhöämistä ja halusin
oppia uusia taitoja. Golf tuntui kovin haasteelliselta lajilta ja ”totta mooses” se on vielä
enemmän sitä nyt. Pelasin aluksi Harjattulassa
ja jonotin aikani Aura Golfiin ja jäseneksi tulin
2002. Olen pelannut Aura Golfissa seniorigolfarina kymmenisen vuotta. Tasoitukseni on vähän
yli 20. Viime vuodet olen syöksynyt suoraan
töistä tukka putkella milloin mihinkin seuraan ja
aina on ollut mukavaa. Tuntuu oikein ylelliseltä
ajatella tulevia golfkausia nyt, kun olen jäänyt
pois työelämästä pitkän, yli 40 vuotta kestäneen
pankkiuran jälkeen.

Senioritoimintaa keväällä 2012
Minut valittiin senioritoimikunnan vetäjäksi
Aura Golfin vuosikokouksessa karkauspäivänä
29.2.2012. Parhaat kiitokseni osoittamastanne
luottamuksesta.
Sydämellinen kiitos myös edelliselle senioritoimikunnan vetäjällemme Asko Rantaselle ja koko
hänen tiimilleen merkittävän menestyksekkäästä

toiminnasta. Askon panos Aura Golfissa vuosikymmenten ajan ja valtakunnallisessakin toiminnassa on merkittävää. Astun siis suuriin
saappaisiin. Asko lupasi tukea minua jo viime
syksynä tässä tehtävässä, mikäli siihen pyrin
ja sitä hän on tehnytkin. Hänen tekemällään
toimintasuunnitelmalla tässä mennään ja hän
on hoitanut kevään pelikauden ulkopuoliset
tapahtumat sovitulla tavalla ja on vielä luvannut
hoitaa yhteisiä seurojen välisiä tapahtumiakin, esim. 24.4. Salo Golfin kanssa perinteisen
keilaporukan/seniorien yhteisen golfkilpailun
järjestelyt.
Tulevana kesänä järjestetään klubin seniorien
kuukausikilpailut ja senioriliiga lähtee käyntiin
toukokuun alussa ja AG:n osalta se starttaa 15.5.
Aura Golfin ilmoitustaululle ja kotisivuille tulee
tietoa seniorien peli- ja ilmoittautumisasioista
kuten aikaisempinakin vuosina. Olen pikkuhiljaa
alkanut muodostaa senioritoimikuntaa ja se
kokoontuu ennen kentän avautumista miettimään mukavaa ja aktivoivaa tekemistä tulevan ja
tulevien pelikausien ajaksi. Meitä senioripelaajia
on Aura Golfissa yli 600 jäsentä. Haluaisin kuulla
mahdollisimman monen mielipiteen siitä, mitä
haluat tulevalta senioritoiminnalta? Jokaisen
mielipide on tärkeä, olitpa aktiivinen toimija,
päivisin pelaava klubipelaaja tai työssäkäyvä
senioripelaaja.
Seniorien toiminnassa tiedottaminen tulee
olemaan tärkeä ja haasteellinen tehtävä. Hyvä
seniori, onhan yhteystietosi, puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi Aura Golfissa ajan tasalla.
Toivotan seniorit tervetulleeksi Aura Golfin
klubiravintolaan torstaina 10.5. klo 17.00 keskustelemaan mitä haluamme tehdä tulevana
kesänä. Voit myös soittaa tai meilata mielipiteitäsi minulle tai Aura Golfin toimistoon.
Nähdään kentällä.

Anu Närvä
Senioritoimikunnan pj
050 557 5820
anu.narva@jippii.fi
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mikael paulin

ENSI KESÄN KILPAILUKAUSI
LÄHESTYY TAAS KOVAA VAUHTIA
Kilpailujen määrä herättää joka vuosi
keskustelua, mutta olemme minusta nyt oikealla
tasolla. Olemme yrittäneet löytää sellaisen tason,
että se kävisi kaikille, niin aktiivisille scratchpelaajille kuin myös niille, jotka eivät haluaisi
juuri yhtään kilpailua kentällemme.
Tällä kaudella kilpailukalenteri on aika samanlainen kuin ennenkin. Muutama vanha kisa on
pudonnut pois, mutta tilalle on tullut uusia.
On hienoa taas nähdä huippuammattilaisia
kentällämme, kun pelataan Nordea Tourin Gant
Open viikolla 30.
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Kilpailutoimikunnan tavoite on koko ajan yrittää tehdä kilpailuista entistä kiinnostavampia.
Haluamme myös, että yhä useampi Aura Golfin

jäsen löytää itselleen sopivan kilpailun, johon
voi osallistua. Kilpailutoimikunta tulee panostamaan kilpailujen laatuun, järjestelyihin ja
kiinnostavuuteen. Olemme tarkistaneet sääntöjä, tasoitusrajoja, alkamisaikoja sekä ilmoittautumissääntöjä. Kilpailuihin voi ilmoittautua
perjantaihin klo 16.00 asti, jollei kilpailukutsussa
ole muuta määritelty. Avoimiin kilpailuihin ei
voi jälki-ilmoittautua ja nyt sama sääntö koskee
myös omia klubikilpailujamme.
Tänä vuonna on julkaistu myös uudet golfsäännöt, joihin kannattaa tutustua. Esimerkiksi, jos
myöhästyy lähdöstä, se ei automaattisesti johda
kilpailusta sulkemiseen, vaan jos myöhästyminen on alle viisi minuuttia, selviää sääntö 6-3
mukaan kahden lyönnin rangaistuksella tai reiän
menetyksellä. Sääntö toimii myös käänteisesti,
eli jos lähtee liian aikaisin ilman toimikunnan
lupaa (käytännössä startteri). Tietenkin hyvän
golfkäytöksen mukaan pelaajan pitää olla hyvissä
ajoin lyöntipaikalla.
Kausi alkaa perinteisellä lippukilpailulla, kaikille jaetaan oma lippu, joka pitää laitaa siihen
paikkaan missä lyönnit loppuvat (= kentän par +
omat slope tasoituslyönnit), pisimmälle päässyt
pelaaja on voittaja. Kaikki Aura Golfin jäsenet
ovat tervetulleita tähän kilpailuun, myös korkealla klubitasoituksella 54 pelaavat. Perinteitä
vaalitaan myös siinä, että lippukilpailussa kauden
avauslyönnin tulee tekemään seuran kapteeni.
Kaikki palaute kilpailutoiminnasta on tervetullutta, koska se kehittää toimintaamme.
Hyvää kilpailu- ja golfkautta.

Mikael Paulin
Kilpailutoimikunnan pj
0400 762 297
mikael.paulin@rekarubber.com

Hartwall Torstai-tuoppi:
3.5. / 10.5. / 17.5. / 24.5. / 31.5. / 7.6. /
28.6. / 5.7. / 12.7. / 19.7. / 9.8. / 16.8. /
23.8. / 30.8.
Seniorien kk-kisat:
8.5. / 12.6. / 10.7. / 14.8. / 11.9.
Naisten kk-kisat:
23.5 / 10.6. / 9.7. / 8.8. / 1.9.

KILPAILUKALENTERI 2012

Seniorien klubiottelut:
22.5. / 11.6. / 4.9.

1.5.

ti

YL 11.00

Vappuhumpuuki

klubi

6.5.

su

9.00-13.00

Katajisto/Oakley Lippukilpailu

klubi

12.5.

la

9.00-14.00

AG Masters

klubi

20.5.

su

YL 9.00

Audi Open

avoin

23.5.

ke

YL 12.00

If

kutsu

26.5.

la

YL 11.30

Marli Elysée Golf

kutsu
avoin

2.6.

la

8.30-13.00

Audi Golf Tour 18r scr
(kahden tiin lähdöt)

3.6.

su

9.00-13.00

PC Pinus Golf

klubi

6.6.

ke

YL 12.00

Skanska

kutsu

9.6.

la

YL 9.00

Tallink Silja Club One Open

kutsu

14.6.

to

YL 12.00

Nordea Private Banking

kutsu

16.6.

la

8.00-11.00

SGL Trophy

klubi

17.6.

su

21.6.

to

TG-AG (Tampereella)
YL 17.00

Midnight Scramble

klubiottelu
klubi

24.6.

su

10.00-13.00

Veikko-sedän Puteli

avoin

30.6.

la

YL 9.00

Golf Digest Tour

avoin

6.7.

pe

11.00-14.00

Trekampen

klubiottelu

7.7.

la

10.30-13.30

Trekampen

klubiottelu

8.7.

su

8.00

KM Nelinpeli

klubi

13.7.

pe

YL 16.00

Hartwall Sunday Game

klubi

15.7.

su

YL 12.00

Mamselli

avoin

21.7.

la

YL 12.00

Ryder Cup

klubi

26.7.

to

YL 10.00

Gant Open ProAm

kutsu

27.7.

pe

8.00-17.00

Gant Open

avoin

28.7.

la

8.00-17.00

Gant Open

avoin

29.7.

su

8.00-14.00

Gant Open

avoin

3.8.

pe

8.00-14.00

Audi Finnish Senior Open

avoin

4.8.

la

8.00-14.00

Audi Finnish Senior Open

avoin

5.8.

su

8.00-13.00

Audi Finnish Senior Open

avoin

8.8.

ke

YL 12.00

Kiilto Clean Golf

kutsu

12.8.

su

9.00-13.00

Talentum Golf Tour

avoin

15.8.

ke

YL 12.00

Turku Energia

kutsu

18.8.

la

9.00-13.00

Starnest Open

klubi

22.8.

ke

YL 12.00

Nordea Ladyt

kutsu

25.8.

la

8.00-15.00

KM

klubi

26.8.

su

8.00-12.00

KM

klubi

29.8.

ke

YL 12.00

Nordea Closed

kutsu

1.9.

la

YL 9.30

Felix Vip

kutsu

2.9.

su

YL 9.30

Felix Ketch-Cup

klubi

5.9.

ke

YL 12.00

TeliaSonera

kutsu

6.9.

to

YL 9.00

Vacon Oy

kutsu

8.9.

la

9.00-13.00

Sauna Silver

avoin

9.9.

su

12.00-14.00

Klubiottelu AG-HGK

klubiottelu

16.9.

su

YL 9.30

Korhonen Perhemalja

klubi

30.9.

su

YL 10.00

Everybody

klubi

6.10.

la

10.00

Loka Open I

klubi

13.10.

la

10.00

Loka Open II

klubi

20.10.

la

10.00

Loka Open III

klubi

Muutokset ovat mahdollisia.

Vas. Antti Lehtinen, Sakari Aho
ja Ville Sirkiä

TEEMAPÄIVÄT
klo

10.5. swingi/draivi
16.5. chippi/pitchi
28.5. bunkkeri/putti
11.6. chippi/pitchi

JÄSENTEN
TREENIRYHMÄT
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(4-6 henkilöä, 5 x 75 min.)

Treenataan yhdessä
golflyöntien
perusasioita ja pyritää
n löytämään
jokaiselle selkeä ajatus
omasta tekemisestä. Näin myös
omaehtoinen
harjoittelu saa parem
paa sisältöä ja
sitä kautta voimme ha
rjoittelemalla
parantaa peliämme ja
pelinautintoa.
Ohjelmassa 5 treenike
rtaa ennen
juhannusta.
Aikataulut:
Naisten ryhmä
Tiistaisin klo 18.45-20
.00
8.5, 15.5, 29.5, 5.6. ja
12.6.
Seniorit
Keskiviikkoisin klo 11.00
-12.15
9.5, 16.5, 23.5, 30.5. ja
6.6.
Tasoitus 36 - 54
Perjantaisin klo 16.30
-17.45
11.5, 18.5, 25.5, 1.6. ja
8.6.
Hinta 110 €

Kuva: Soile Enberg

18.00-19.30
4-6 henk.
hinta 25 €/teema

OPETUSTARJONTA
KAUDELLE 2012
PRO KIERROS

ALKEISKURSSIT

Pelaa ja opi pron seurassa

max. 8 henkilöä

9 reikää
perjantaisin startit klo 10.00

1. kurssi
2.5, 3.5. ja 7.5. klo 17.00-19.30

11.5, 18.5. ja 25.5.
1 henkilö
80 €
2 henkilöä
45 €/hlö
3 henkilöä
35 €/hlö

2. kurssi
21.5, 23.5. ja 24.5. klo 17.00-19.30

YKSITYISTUNNIT

4. kurssi
18.6, 19.6. ja 20.6. klo 17.00-19.30

head pro 50 min.
assistant pro 50 min.
head pro 25 min.
assistant pro 25 min.
PAKETIT
Head pro
3 x 55 min.
6 x 55 min.
Assistant prot
3 x 55 min.
6 x 55 min.
Head pro
Assistant prot

3. kurssi
4.6, 6.6. ja 7.6. klo 17.00-19.30

50 €
45 €
30 €
25 €

Hinta 160 €/kurssi
					

JUNIORIKURSSIT (6-8 v)
140 €
270 €

11.-12.6. klo 13.00-16.00
2.-4.7. klo 14.00-16.00
Hinta 120 €
					

120 €
245 €

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 23 %

Sakari Aho

sakari.aho@auragolf.fi

040 503 9072

Antti Lehtinen

amlehtinen@gmail.com

040 720 1574

Ville Sirkiä

ville.sirkia@auragolf.fi

040 761 1876

jukka stam

Valmennus- ja junioritoimikunnan kuulumisia

Aura Golf on paras
avausväylä nuorille
Tulevalla kaudella tulemme jatkamaan ja toteuttamaan aikaisemmin luodun
strategian keskeisiä tavoitteita juniorija valmennustoimikunnassa. Strategiaan
valittiin neljä painopistealuetta, joiden
keskeisenä tehtävänä on seuratoiminnan
kehittäminen, lasten ja nuorten golfharrastuksen mahdollistaminen sekä harrasteettä kilpailutasoilla.
Alkavalla kaudella tulemme kiinnittämään
huomiota vapaaehtoisten ja vastuullisten
aikuisohjaajien rekrytointiin. Toivomme
saavamme mukaan vanhempia, jotka ovat
kiinnostuneita lastensa harrastuksesta ja
jotka sitoutuvat osallistumaan junnugolfareidemme harjoitteluun ja ohjaamiseen.
Vanhempien avustuksella saamme lisättyä
aktiivisten lasten ja nuorten laadukasta
toimintaa innostamalla heitä viihtymään
Aura Golfin kentällä ja ympäristössä entistäkin paremmin turvallisen ja laadukkaan
harrastuksen parissa. Jokaisella meillä vanhemmalla on varmastikin jotain annettavaa
lajiin innostuneelle nuorelle.
Kauden varsinaista alkua odotellen on jo osa
edustuspelaajistamme ottanut varaslähdön
pelituntumaan leirin merkeissä Espanjan
Lauro Gofissa. Toinenkin leiri on jo kalenterissa ja myös tälle leirille lähtee juniori- ja
edustuspelaajia Sakari Ahon johdolla.
Keväällä harrastetoiminta jatkaa yli talven

jatkunutta toimintaansa ulkona heti säiden
salliessa. Tytöille suunnattu tyttöryhmä
purkaa naisenergiaa tulevallakin kaudella
kerran viikossa ainoastaan tyttöporukassa
valmentajien opastamana. Tähän ryhmään
ovat tervetulleita kaikki alle 21 vuotiaat
tytöt pelitasoon ja tasoitukseen katsomatta.
Talvella kaikki pelaajaryhmät ovat harjoitelleet Luolavuoren kuplahallissa, fysiikkatreeniä unohtamatta. Nyt talvella
luotu pohjakunto ja valmentajien antamat
opetukset tulevat siivittämään Talent-, Siniset- ja harrasteryhmän sekä haastaja-,
edustus- ja valiojunioripelaajamme tulevalla
kaudella suorituksiin, jotka varmasti yllättävät meidät kaikki positiivisesti.
Pelaajaryhmät on rakennettu tulevallekin
kaudelle tasonsa mukaisiksi. Jokaiselle
golfarille löytyy siis ryhmä, johon on helppo
osallistua oman innostuksen ja tasonsa
mukaan. Lisätietoja ryhmien kesän harjoitusajoista tulee seuramme nettisivuille juniorit-osion alle hyvissä ajoin ennen
kauden alkua.
Kilpagolfin kaksi ammattilaispelaajaamme
jatkavat hyviä esityksiään Asian Tourilla
tulevallakin kaudella. Innolla seuraamme kasvattiemme menestystä ja toivotamme Joonakselle ja Kallelle tsemppiä
kauden kisoihin. Kansallisen ja miksi ei
kansainvälisenkin tason pelaajia on meillä

Jukka Stam
Valmennus- ja junioritoimikunnan pj
0400 823 389
jukka.stam@hotmail.com
kasvamassa hyvää vauhtia. Golfliiton valmennusryhmissä on mukana tällä kaudella
neljä Talent-ryhmän pelaajaa. Otto Grönroos ja Kari Nermes Golfliiton Talenttiryhmässä ja Emilia Lappalainen sekä Petteri
Salmi ovat mukana Lännen alueen aluevalmennusryhmässä. Näiden esimerkillisten
pelaajien myötä on odotettavissa hieno
kausi, joka varmasti poikii menestystäkin.
Seuramme tukee näiden pelaajien matkaa
eteenpäin peukut pystyssä.
Kilpajuniorimme ansioituvat varmasti taas
tulevallakin kaudella Tsemppitourilla ja
Aluetourilla. Nämä junnuille suunnatut
Tourit ovat menneet seuramme junioreiden osalta aina loistavasti, niin varmaan
tänäkin vuonna.
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FJT ja FT kilpailut tulevat olemaan taas monen nuoren pelaajamme kisakalenterissa.
Toivotamme seuramme nuorille taisteluhenkeä tulevan kauden koitoksiin. Seurana
tulemme tukemaan kaikkia pelaajiamme
menestyksen saavuttamiseksi.
Haluan toivottaa kaikille nuorille antoisaa
golfkesää hienon harrastuksen parissa.

Kuvat Kai Kilappa
Suomen PGA on palkinnut vuoden
2011 pelaajana Joonas Granbergin
ja vuoden golfvalmentajana Sakari
Ahon. Onnittelut molemmille!
1. Vas. Golfliiton puheenjohtaja
Antti Peltoniemi, Joonas
Granberg, PGA:n
toiminnanjohtaja Teemu Laakso
ja PGA:n puheenjohtaja Mika
Walkamo.
2. Vas. PGA:n puheenjohtaja Mika
Walkamo, Sakari Aho ja PGA:n
toiminnanjohtaja Teemu Laakso.

1

2

Voittajan hymy viimeisellä sillalla.
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HELMIKUINEN HARJOITUSLEIRI
ANDALUSIASSA
Aura Golfin jokakeväinen kilpapelaajien harjoitusleiri järjestettiin kauniissa EteläEspanjan maisemissa Lauro Golfin kentällä.
Tiistaina 28. helmikuuta Turusta matkaan lähti
5-henkinen joukkue. Valmentajien Sakari Ahon
ja Ville Sirkiän lisäksi reissuun lähti kolme kilpapelaajaamme Susanna Sarkki, Ismo Nermes ja
Kalle Leinonen. Sakari antoi arvokkaan panoksensa pelaajille ensimmäisen viikon ajan, jonka
jälkeen Ville otti valmennusvastuun haltuunsa
seuraavaksi kahdeksi viikoksi.
Viimeisen Aura Golfin vierailun vuoden 2004
jälkeen kenttää oli laajennettu 27-reikäiseksi ja
lisäksi viereen oli luotu toimiva valmennusakatemia. Sakari Ahon sanoin: ”Monet asiat olivat niin
muuttuneet”. Kentän uudelta puolelta avautuvat
mahtavat näkymät Guadalhorcen laaksoon,
Málagan kaupunkiin ja aina Välimerelle asti
puhumattakaan Sierra Nevadan lumihuippuisista
vuorista, joita Sakke päivittäin fiilisteli.

Positiivinen yllätys oli huomata alueella leireilevän lukuisa määrä motivoituneita suomalaisia
nuoria. Heidän seurassaan pyrimmekin kehittämään harjoitteluamme. Todettuamme alueen
toimivuuden saimme iloksemme kuulla alueesta
kehiteltävän suomalaisille nuorille suoranaista
leirikeskusta. Lähialueilta kartoitetaan parhaillaan helpompia majoitusmahdollisuuksia ja
luodaan yhteyksiä lähialueen ihmisiin ja golfkenttiin. Aura Golfin Talent-ryhmä suuntaakin huhtikuussa Lauroon Sakarin johdolla. Myönteisten
kokemusten perusteella voisi aluetta vakavasti
harkita useampivuotiseksi talviharjoittelukohteeksi motivoituneille kilpapelaajillemme.
Majoittumismahdollisuuksia alueelta löytyy
useita, joista jokainen löytää varmasti omansa.
Ryhmämme päätyi toimivaan huoneistohotelliin
Benalmadenan alueella, josta kentälle muutaman päivän ajanottojen myötä nopein reitti
löytyi alle 30 minuutissa. Hotellistamme löytyi

2

4

1

3

pelaajien arvostama kuntosali sekä urheilijoille
ravitseva aamupala. Yhteishenkeä nostattaen
valmistimme yhdessä illallista asunnollamme,
tosin pääsimme myös ajoittain nauttimaan multikulttuurisista ruokalajeista hotellimme vierestä
löytyvissä lukuisissa ravintoloissa.
Ennen matkaan lähtöä pelaajille suunniteltiin
henkilökohtaiset harjoitussuunnitelmat sekä
päiväohjelma, josta kellontarkasti pidettiin kiinni
Leirin tavoitteena oli luoda pelaajille kehittävä

7.00
7.10
8.30
9.00
12.00
13.30
19.00
20.30
23.00

herätys
lenkki + kuntosali
aamupala
kentällä treeniä
lounas
pelaamaan
kuntosali
illallinen
Buenos noches!

harjoittelurytmi ennen kilpailukauden alkua
Suomessa. Kuntosali golfia tukevine liikkeineen
tullaan jatkossa sisällyttämään kilpapelaajien
päivittäisiin rutiineihin.
Pelillisesti pääsimme haastamaan itsemme
lauantaisin Lauron omissa viikkokisoissa. Kierros paikallisten senioreiden kanssa sai ainakin
allekirjoittaneen silmät avautumaan tavasta,
jolla lajiin voi suhtautua. Lajin voi ottaa myös
rentouttavana elämäntapana, joka antaa voimaa

arkeen ja murheet kuuluu jättää kentän porttien
ulkopuolelle.
Perinteinen leirikisa järjestettiin toisella viikolla,
kun kaikki kilpapelaajat vielä olivat paikalla.
Kolmepäiväinen kilpailu huipentui aina viimeiselle viheriölle asti kaikkien ollessa tasaisen
talvisessa kunnossa. Saimmepa kuitenkin jälleen
todeta, ettei pallojen nakuttelu hallin pressuun
kerro kuitenkaan koko totuutta siitä, miten talven aikana on kehitytty. Leirin edetessä myös
ankaran harjoittelun tulokset alkoivat näkyä
kierrostulosten painuessa aina kentän ihannetulokseen tarkkaavaisuutta vaativalla Lauron
vanhalla puolella.
Motivaation sekä fyysisen jaksamisen vuoksi
vietimme välipäivän kannustaen Mikko Ilosta
Eurooppa Tourin kisassa Aloha Golf Clubilla
Marbellassa. Vaikka Mikko karsiutuikin niukasti
viikonlopun peleistä, palasimme kuitenkin vielä
kannustamaan muita esikuviamme. Sunnuntaina huomio kiinnittyi ammattilaisten kykyyn
kääntää tilanteet edukseen silloin, kun paine
on äärimmillään. Kilpailun huipentuessa aina
viimeisille viheriöille jäi varmasti jokaisen takaraivoon näkemys siitä, mitkä asiat kentällä
lopulta ratkaisevat.
Tekstiä kirjoittaessani kauden 2012 ensimmäisiin
kilpailuihin ollessa vajaa kaksi kuukautta sekä
lumen sulaessa silmissä, on motivaatiomme
noussut Sakarin ihailemille Sierra Nevadan
huipuille. Odotammekin lennokasta alkua tulevalle kilpailukaudelle. Kiitos Lauro, kiitos Aura,
kiitos golf!
Kaikille hyvää ja menestyksekästä kautta 2012!
Kalle Leinonen

1. Open de Andalucia European Touria katsomassa
ja voittajan kiitospuheesta
mallia ottamassa Ville,
Susanna ja Kalle.
2. Uuden golfakatemian
virheettömät harjoitteluolosuhteet saavat motivaation huippuunsa.
3. Hyvässä yhteishengessä
harjoittelusta saa enemmän irti.
4. Kilpapelaajien fyysiseen
kuntoon tullaan panostamaan kokonaisvaltaisesti.
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HYVÄN OLON
LÄHTEILLÄ
Ruissalossa virkistyvät sekä keho että
mieli. Golfin jälkeen on mukava jatkaa
nautintoja altailla, hoidoissa tai ruokaillen
vaikka kylpylän terassilla.
Golf-paketti 1 vrk alk. 96,-/hlö
Sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa,
1 x green feen Aura Golfin kentällä, aamiaisen
sekä kylpylän ja kuntosalin käytön.

Buffetlounas (arkisin ma–la) 21,-/hlö
3-ruokalajin suositusmenu 41,-/hlö
Terassin grillibuffet (11.6.–5.8.) 25,-/hlö

p. 02 44 55 100 | www.ruissalospa.fi
Ruissalon puistotie 640, 20100 Turku

EIJA NUMMENPÄÄ

Kohti uutta kautta
Ilmassa alkaa olla jo kevään tuntua ja

ranking-pisteitä ja eniten pisteitä saanut palkitaan kauden päätteeksi. Eniten birkkuja tehnyt,
ahkerin naisten tapahtumiin osallistunut ja
eniten tasoitusta pudottanut tullaan palkitsemaan viime vuoden tapaan. Kolmoisklubiottelu
AG-EGS-Tawast pelataan tämä vuonna Espoossa.
Tavoitteena on pitää ”tyttö” Ruissalossa. Lähikenttien kanssa pelattava Lady-liiga toteutuu
entiseen tyyliin. Kauden aikana tullaan tekemään
kaksi vierailua, kohteina Vihti Golf ja Naantalin
Aurinko Golf.

valmistautuminen uuteen kauteen on alkanut.
Vaikka maa on vielä lumen peittämä ja mailat
saavat odottaa esille ottoa, niin ajatukset ovat
jo vahvasti tulevassa kaudessa.
Naisten kauden avaustilaisuus järjestetään
maanantaina 14.5. klo 18 Ruissalossa. Kauden
ohjelman esittelyn lisäksi tilaisuudessa puhutaan
säännöistä ja sääntömuutoksista, jotka tulevat
voimaan tulevalla kaudella.
Maanantaisin pelattavat naisten kierrokset
starttaavat 21.5. ja ensimmäinen naisten kuukausikilpailu pelataan keskiviikkona 23.5. Kauden
aikana tullaan pelaamaan yhteensä neljä kuukausikilpailua, pelimuotona pistebogey. Uutena
kauden erikoiskilpailuna tullaan palkitsemaan
vuoden naispelaaja. Vuoden naispelaajan valintaan vaikuttavat kuukausikilpailut, Mamselli ja
klubimestaruuskilpailu sekä 1-2 klubikilpailua.
Kyseisistä kilpailuista jaetaan sijoitusten mukaan

Naistoimikuntaan kuuluvat allekirjoittaneen
lisäksi Airi Reima, Raini Tuominen, Minna
Manninen, Susanna Sarkki ja Hanna Kanervo.
Alla alustava tapahtumakalenteri kauden ohjelmaan liittyen. Ohjelma tarkentuu avausiltaan
mennessä. Informoimme tapahtumista nettisivuillamme ja ilmoitustauluillamme.

Eija Nummenpää
Ladykapteeni
040 518 5521
eija.nummenpaa@suomi24.fi

Nähdään kauden avausillassa!

ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI 2012
Toukokuu

Heinäkuu

Elokuu

14.5. kauden avausilta, Ruissalo klo 18 (ilmoittautumiset toimistoon 11.5. mennessä)
21.5. naisten kierros 1
23.5. kuukausikilpailu 1
28.5. naisten kierros 2

2.7. lähipelitapahtuma, Huiskala
9.7. kuukausikilpailu 3
15.7. Mamselli
16.7. naisten kierros 6
23.7. naisten kierros 7
31.7. 3-klubiottelu AG-EGS-Tawast, Espoo

6.8. naisten kierros 8
8.8. kuukausikilpailu 4
13.8. naisten kierros 9

Kesäkuu

Kuva: Tertti Pietilä

4.6. naisten kierros 3
10.6. Naisten sunnuntai, kuukausikilpailu 2
14.6. vierailu naapurikentälle, Aurinko Golf
18.6. naisten kierros 4
25.6. naisten kierros 5
28.6. pelimatka, Vihti Golf

Syyskuu
1.9. naisten kauden päätöskilpailu
ja päätösilta
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2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella
virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

Varmaa
laatua
perjantaina
13.7.2012 klo 16.00
yhteislähtönä
Harwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista
Hartwall Torstai-tuoppi -osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.

NCC suunnittelee ja rakentaa uutta sekä korjaa
vanhaa vahvalla ammattitaidolla. Monipuoliseen
palveluumme ja korkeaan laatuun voi luottaa, olipa
kyse asuntorakentamisesta, toimitiloista tai vaikka
julkisten tilojen toteuttamisesta. Haluamme olla
hyvän kumppanuuden arvoisia. Ota yhteyttä!
NCC Rakennus Oy
Helsinginkatu 15, Turku
Puh. 010 507 8700
ncc.ﬁ

GOLFARIN SILMÄLASIJA AURINKOLASIVALINNAT
Kyse voi olla vain yhdestä putista, joka muuttaa kokonaistuloksen
voitoksi. Erilaisiin sääolosuhteisiin ja pelin vaatimiin etäisyyksiin
suunnitellut pelilasit saattavat olla voiton salaisuus viheriöllä.
Golf-kierros kestää usein yli neljä tuntia.
Saman kierroksen aikana aurinko voi nousta
horisontista korkealle keskitaivaalle tai päinvastoin. Valo-olosuhteet saattavat vaihtua
hyvinkin nopeasti. Lisäksi matalalta tuleva
auringonpaiste aiheuttaa golfaajalle häikäistymistä ilman sopivaa silmien suojausta
aurinkolaseilla.
Golfia pelataan myös pilvisenä, sumuisena
tai sateisena päivänä, jolloin etäisyyksien
erottaminen voi olla tavallista hankalampaa
ilman kontrasteja parantavia sinisuodatinlaseja. Myös pään ja katseen suunta
vaihtelevat. Katseluetäisyys vaihtelee aina
tuloskortin noin 40 senttimetristä pallon lyöntietäisyyteen (noin metri) ja siitä
äärettömyyteen.
Ja vaikka keli olisi aurinkoinen ja paras mahdollinen, maaston muotojen erottaminen
saattaa olla haastavaa. Erityisesti griinin
muotojen lukemiseen tarvitaan tarkan
näön lisäksi kontrastien erotuskykyä ja
etäisyyksien arviointikykyä.

Golfarin näkövaatimukset
Golfin harrastajien näöltä vaaditaan tiettyjä
erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Tärkein näkökyvyn osa-alue on silmän ja käden koordinaatiokyky. Siksi moni golfin harrastaja
tarvitsee näönkorjauksen, jolla saavutetaan
maksimaalisen hyvä näöntarkkuus. Lajeissa,
joihin liittyy tähtäämistä kohteeseen, tarvitaan erityisen hyvää silmien yhteistyötä.
Muita tärkeitä osa-alueita ovat etäisyyksien
erottamiskyky, näkökentän reuna-alueiden
havaitsemiskyky, silmälihasten motoriikka
ja visualisointikyky.
Mitä paremmalla tasolla pelataan, sitä
todennäköisemmin lasit ovat yksitehoiset.

Rajattomilla ja kaksitehoilla joutuu katsomaan palloon alaspäin, jolloin leuka painuu
kohden rintaa ja on svingin tiellä. Lisäksi
palloa katsotaan lähiosan läpi, jolloin kohde
ei ole enää tarkka. Vaikka jotkut pelaajat
tottuvatkin käyttämään moniteholaseja
golfatessaan, suositeltavin ja pelin kannalta
helpoin ratkaisu on kuitenkin yksitehot
kaukovoimakkuuksilla.
Mikäli golfari haluaa kuitenkin käyttää moniteholaseja kierroksen aikana nähdäkseen
esim. tuloskorttinsa hyvin, niin hänen on
mahdollista hankkia myös erityisesti aktiiviseen urheiluun soveltuvat moniteholasit,
joissa kaukoaluetta painotetaan lähinäön
kustannuksella.

Piilolasit hyvä vaihtoehto
Silmälasit saattavat olla tiellä ja haitata
erityisesti sateella tai kuumuudessa. Silloin
pelilaseiksi sopivat usein myös piilolasit.
Piilolaseissa normaali näönkorjaus on riittävä. Piilolasien etuna ovat laaja virheetön
näkökenttä ja mahdollisuus suojata silmät
muun muassa häikäisyltä ja UV-säteilyltä
sopivilla aurinkolaseilla. Kertakäyttöpiilolasit ovat myös edullinen vaihtoehto
satunnaiseen liikuntaharrastuskäyttöön.
Markkinoille on tullut myös uusi monitehopiilolinssien sukupolvi, joka toimii selvästi
edellisiä toteutuksia paremmin. Se on uusi
näönkorjausmahdollisuus yli 45-vuotiaille
golfareille, joka auttaa näkemään myös
tuloskortin.

Silmät suojaan auringolta
Keskipäivän auringossa lippalakkikin voi
riittää silmien suojaamiseen auringon häikäisyltä, mutta haitalliselta UV- ja sinisen
valon säteilyltä suojaavat vain kunnolliset

aurinkolasit. Erityisesti aurinkolaseja tarvitaan suoran häikäisyn estämiseen aamu- ja
iltapäivän auringossa sekä parantamaan
kontrastia pelaajan tähdätessä kohteeseen.
Kaartuvat ja kevyet aurinkolasit kontrastia parantavilla linsseillä sopivat tähän
parhaiten.
Golfaurinkolaseja löytyy myös sumuiseen ja
pilviseen päivään. Silloin niiden päätarkoitus ei olekaan valon määrän vähentäminen
vaan lyhytaaltoisen - lähinnä sinisen - valon
suodattaminen pois silmään tulevasta valosta. Näin saadaan kontrasti kohteeseen
paranemaan huomattavasti, sillä juuri valon lyhytaaltoinen sininen pää aiheuttaa
sironnallaan sumun näkymisen katselijan
ja kohteen välissä. Näitä ns. kontrastilaseja
käyttää myös rallikuski Jari-Matti Latvala
parantaakseen näköjärjestelmänsä toimintaa erikoiskokeiden aikana. Tällaiset linssit
ovat sävyltään puna- tai keltaruskeita, jopa
kirkkaan keltaisen tai oranssin värisiä. Eivätkä ne saa olla liian tummat (max 75 %).

Aurinkolasit omilla
vahvuuksilla
Muutamat suurimmat silmälasilinssien ja
urheiluaurinkolasien valmistajat ovat jo
satsanneet erityisesti golfareiden aurinkolaseihin ja myös silmälasikorjauksella
varustettuna.
Erityisesti golfaukseen sopivat voimakkuuksilla tarjotut aurinkolasit eivät ehkä vielä
ole jokaisen tarvitsijan pelivaruste, mutta
kysyntä on viime vuosina ollut selvästi
kasvussa. Suosittelen harrastajagolfarillekin yksilöllisiä peliaurinkolaseja bägiin
vakiovarusteeksi. Ne ovat yhtä tärkeä osa
onnistunutta kierrosta kuin sopivat mailat
ja kengät hyvää pelihuumoria unohtamatta.

Lähteet:
Teksti Tuula Salomaa, Optisen Alan Tiedotuskeskus, tiedotuspäällikkö. Alkuperäinen artikkeli: Optometria-lehti 3/2008, optikkoalan
ammattijulkaisu. Alkuperäistä tekstiä muokannut Optikko Timo Rahkonen.

19

1

KOKO KESÄ YHTÄ

lauantai

14.4.

Kevättalkoot

Harjoita svingisi kuntoon haravalla – tervetuloa Aura Golfin kevättalkoisiin lauantaina 14.4. alkaen klo 10. Kaikille ahkerille luvassa
grillimakkaraa ja virvokkeita. Talkoovälineet seuran puolesta.

20

Punainen Risti

Kontti

Talkoissa on mukana hyväntekeväisyyskeräyspiste, jonka organisoi Punaisen Ristin Kontti! Punaisen Ristin Kontti on kierrätystavaratalo, jossa otetaan vastaan hyväkuntoisia vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttötavaroita sekä harrastusvälineitä. Myös golfbägeille, mailoille ja
golfkengille on kysyntää. Voit tuoda ylimääräiset golfvarusteesi kiertoon talkoopäivänä
Ruissaloon. Tuet näin Punaisen Ristin auttamista Turun seudulla!
Tarjolla tuplasti hyvää mieltä ja hyväntekeväisyyttä!
Ilmoittaudu mukaan office@auragolf.fi

3

2
1.5.
tiistaina

Vappuhumpuuki
On täällä taas! Vappuhumpuuki pelataan tänä vuonna
perinteisesti vapunpäivänä. Pelin jälkeen on klubiravintolaan
katettu vappulounas, jonka vertaista saa hakea. Lounaan
lomassa kepeää vappuohjelmaa.
Kaikki mukaan ikimuistoiseen kevään karnevaalipäivään!
Ilmoittautua voi jo nyt, mutta viimeistään 26.4.
mennessä office@auragolf.fi

torstaina

21.6.

Midnight Scramble
Keskikesän juhlalle otetaan varaslähtö Ruissalossa jo torstaina, jolloin
pallot saatetaan ilmaan scramblen merkeissä. Joukkueturnaus tullaan
pelaamaan pilke silmäkulmassa. Pelin tuloksia tarkastellaan enemmän
tai vähemmän tosissaan kisan jälkeen klubilla, jonne on katettu notkuvat
ruokapöydät kesäherkuista.

KLUBIJUHLAA!
lauantaina

Aura Golf
Ryder Cup

4

21.7.

Historian toinen ihka oma Ryder Cupimme, ladyt vastaan miehet
pelataan tänä vuonna jäsenistön pyynnöstä viikonloppuna. Yhteislähtö on 21.7. klo 12. Tiukkaakin tiukemman kisan jälkeen on sauna
sekä illanvietto ruokailuineen klubilla. Viime vuonna voiton vei
miesten joukkue, joten siskot heinäkuussa hoidetaan voitto kotiin.

5

Helmikuun viimeisenä päivänä olin työmatkalla ja näin ollen estynyt osallistumaan Aura Golfin vuosikokoukseen.
Minut valittiin toiselle hallituskaudelle eli
kiitän lämpimästi kaikkia paikalla olleita.
Lupaan, että jatkossakin meno sen kun
paranee klubitapahtumien osalta.
Tällä aukeammalla on lueteltu kuluvan
kauden tapahtumat ja joitain yllätyskisojakin saattaa syksyn kalenteriin ilmestyä.
Seuraa siis ilmoittelua Ruissalossa, netissä ja uutiskirjeissä. Muistathan päivittää
tai ilmoittaa sähköpostiosoitteesi toimistolle tai NexGolfiin.

Itsenäisyyspäivän juhlat
Kauden päätöstä juhlitaan viimevuotiseen
tapaan joulukuussa, itsenäisyyspäivän aattona.
Viime vuoden juhla oli menestys ja suosio yllätti
kaikki. Tänä vuonna huomioimme tilan tarpeen
ja varaamme riittävän suuren juhlapaikan, jotta
kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Minun lisäkseni klubitoimikunnassa häärii iloinen trio: Soile Enberg, Susanna
Juusti ja Antti Virkki. Klubitoimikunnan
tarkoitus on edelleen järjestää auragolflaisille hauskoja kisoja tasoituksesta
riippumatta sekä tietenkin mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa kaikki rohkeasti
mukaan!
Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin tai haluat
lisätietoja klubitapahtumista, älä epäröi
ottaa yhteyttä.

keskiviikkona

5.12.
Marja Aalto-Setälä
Klubimestari
040 566 0555
marja.aalto-setala@idbbn.fi
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Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin.
Kerromme mielellämme, mitä kaikkea Nordea voi tarjota
sinulle. Se saattaa olla merkittävästi enemmän kuin mitä
nykyinen pankkisi tarjoaa. Soita ja varaa aika 0200 3000
(pvm/mpm) ma-pe 8-20 tai tule käymään
konttorissamme.

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

LAATU, PALVELU, ASIANTUNTEMUS
Saat Newprintistä
kaikki painotyöt ja palveluketjun
– aina asiantuntijoidemme konsultaatiota myöten.
RAISIO
Tuijussuontie 1
21280 Raisio
Puh. 010 231 2600

VANTAA
Petikontie 6
01720 Vantaa
Puh. 010 231 2632

Nordea Pankki Suomi Oyj

Oletko tyytyväinen pankkiisi?
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Caddiemasterit kaudella 2012
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HAROMA & PARTNERS
A R K K I T E H T I T O I M I S T O

14

Ahti Koskilahti
15

16

Anni Kerttula

Henrik Nygård

Susanna Sarkki

Tervetuloa Aura Golfiin!
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Jaakko Nuotio

Puh. (02) 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi

Rise above.
JUPITER SQUARED™ in Polished Black with Jade Iridium Lenses

DESIGN FOR A REASON
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SEBASTIAN ZIETZ
surf
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SEBASTIAN ZIETZ
surf
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JUPITER SQUARED™ in Polished Black with Jade Iridium Lenses
OptikkO RahkOnen SynSam
yliopistonkatu 22, Stockmann 3. krs, turku
puh. (02) 233 3773

DESIGN FOR A REASON
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kauppiaskatu 10, turku
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