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Sakarin vinkeillä liikelaajuutta swingiin

ArvostustA 
jA kunnon golfiA

Olin maaliskuun alussa golfin toimialapäi-
villä, jossa sain kuunnella Suomen Olympiako-
mitean nykyisen puheenjohtajan Risto Niemisen 
mieleenpainuvaa puheenvuoroa. Nieminen on 
loistava esiintyjä ja hänen tapansa puhua yleisölle 
vangitsee kuulijansa vaikuttavalla tavalla. Pelkällä 
karismalla ei tosin pääse ihan maaliin asti, myös 
viestin tulee puhutella vastaanottajaa.

Nieminen käsitteli urheilua vanhojen mestarien 
ja heidän tekojensa kautta, puhuttiin myös arvos-
tuksesta tai paremminkin sen ajoittaisesta puut-
teesta. Kuunnellessani Niemisen sanoja mieleeni 
nousi paljon asioita, henkilöitä sekä tekoja, joiden 
ansiosta Aura Golf on nyt yksi Suomen vanhimpia 
ja arvostetuimpia golfseuroja. 

Aura Golfin polku nykypäivään ei kuitenkaan ole 
aina ollut kultareunuksin kehystetty. On vaadittu 
paljon tekoja, päättäväisyyttä ja jopa henkilökoh-
taista taloudellista heittäytymistä, jotta voimme 
tänään Ruissalossa nauttia siitä hyvinvoinnista, 
minkä edelliset sukupolvet ovat meille alusta-
neet. Pekka Sivulan nimen sekä ansiot kaikki 
toivottavasti tuntevat ja tietävät, mutta sanovatko 
esimerkiksi nimet Voitto Kunnas, Lauri Rauramo, 
Urho Ruola sekä Veikko Kaharinen seuran nykyjä-
senille jotain? Juhani Lundénin nimi yhdistetään 
usein vuoden 1994 EM-kisoihin, mutta samalla 
unohdetaan hänen antaneen korvaamattoman 
panoksen seuran hyväksi jo vuodesta 1970. Listaa 
voisi jatkaa kaikkien puheenjohtajien, kunniapu-
heenjohtajien sekä muiden vaikuttajien nimillä. 

Ehkä kaikkein korkeimmalle on kuitenkin syytä 
nostaa ne arjen sankarit, joiden nimet eivät kos-
kaan ole näkyneet seuratyön otsikoissa. Ilman 

heidän työtään seuran hyväksi, eivät johtajien ja 
esikuvien saavutukset olisi koskaan kirkastuneet 
siihen loistoon, jonka valossa jälkipolvien tulisi 
niitä tarkastella. Tämän päivän seuratyöhön 
osallistuvat ihmiset ovat omalta osaltaan kirjoit-
tamassa sitä historiaa, jota toivottavasti luetaan 
ja arvostetaan vuosikymmenten jälkeenkin. Siihen 
porukkaan mahtuu aina mukaan.

Paljon muutakin jäi toimialapäivien alustuksis-
ta mieleen, myös golfin terveysvaikutuksista 
puhutaan paljon. Esille nousi varsinkin pelikier-
rokselle valmistautuminen, urheilussa sitä on 
tapana kutsua alkuverryttelyksi. Turhan usein 
pilaamme kierroksemme jo ennen ensimmäistä 
avauslyöntiä, kun alkuverryttelyn virkaa toimittaa 
pari puttia. Kunnon golfia on paljon helpompi 
pelata lihakset lämpiminä ja nivelet liikkeellä, 
aikaa pieneen alkuverryttelyyn ei onneksi tarvitse 
varata mahdottoman paljon.

Talvi on ollut pitkä ja kevät on välillä näyttänyt 
jäävän kokonaan saapumatta, toivottavasti tätä 
lukiessanne lumet ovat sulaneet ja kenttä olisi 
pian pelikunnossa.  

Parhain terveisin

”Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei 
hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis 
rakentamaan tulevaisuutta varten”

-kenraali Adolf Ehrnrooth 
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Toni Laakso
Puheenjohtaja
050 1748
toni@laaksot.fi

JO pitkään kisoja on hehkutettu ja varmaan 
hehkutetaan muutama kuukausi tästä eteen-
päinkin. Ja miksi ei hehkutettaisi, kisat ovat yksi 
Suomen Golfliiton suurimmista ja tärkeimmistä 
kisoista tänä vuonna. Näin ollen kisat ovat myös 
Suomen golfin ”näyteikkuna” Eurooppaan. Mutta 
mitä nämä kisat sitten oikeasti tarkoittavat Aura 
Golfille ja mitä kentällämme kisaviikolla tapahtuu?

Kilpailutoimisto, kilpailijoiden rekisteröinteineen 
ja tulospalveluineen, on tarkoitus perustaa 
ns. Laurilan mökkiin. Tämä, kuten kisat muu-
tenkin, edellyttävät hyvien verkkoyhteyksien 
olemassaoloa klubillamme. Näiden osalta neu-
vottelut ovat Soneran kanssa jo loppusuoralla. 
Sosiaalirakennus palvelee koko kisan ajan vain 
ja ainoastaan pelaajia. Miesten pukuhuone va-
rataan kilpailijoiden käyttöön ja edustustilasta 
tehdään heidän loungetilansa, johon pyritään 
järjestämään myös haastattelupiste. Lehdistölle 
varataan omat tilat rakennuksesta. Ns. edustus-
saunatiloista saadaan vastaanottotilat lääkärille 
sekä mahdolliselle dopingtestaukselle, jos Wada 
sattuisi poikkeamaan Ruissalossa. Pelaajien 
bagisäilytys tapahtuu sosiaalirakennuksen nor-
maalissa häkkivarastossa ja siksi toivommekin, 
että jäsenet varautuisivat tyhjentämään häkkinsä 
juuri ennen kisoja. Kisojen aikana häkkivarasto 
on nimittäin suljettu eikä mailojen nouto sieltä 
silloin onnistu.

Ravintola palvelee jäseniä ja katsojia kisojen 
aikana normaalisti. Ainoa poikkeus on tiistai-
ilta, jolloin ravintolassa on kutsuvierastilaisuus. 
Ravintolan osalta tarvitaan myös erityisjärjeste-
lyitä, mm. henkilökunnan lisäys ja lisäkylmätilan 
vuokraaminen on mahdollista.

Kentälle pyritään saamaan rakennettua kat-
somotilaa esimerkiksi väylien 1 ja 5 väliselle 
alueelle. Tätä varten on saatavissa valmiita 
katsomorakenteita, mm. Raision kaupungilla, 
jotka on suhteellisen helppo kuljettaa paikoil-
leen. Suurin ongelmamme ehkä tulee olemaan 
pysäköintitilojen riittävyys. Alaparkkipaikka 
tullaan sulkemaan, se on ainoastaan pelaajien 
ja toimitsijoiden käytössä. Lisätilaa joudumme 
hakemaan alueemme ulkopuolelta. Kallanpään 
tien varrella oleva pelto saadaan mahdollisesti 
käyttöön sitä varten.

Kaiken kaikkiaan uskon siihen, että saamme 
järjestettyä loistavat kilpailut, joissa pelaajien 
viihtyvyys niin kentän kuin muidenkin palvelujen 
osalta on ykkösluokkaa. Kaikki tämä kuitenkin 
riippuu jäsenistöstä eli vapaaehtoisista, jotka 
viime kädessä tekevät tästä sen tapahtuman 
isolla T:llä. Näiden kisojen onnistumisen myötä 
on meille tarjolla kunniaa varmasti taas useaksi 
vuodeksi eteenpäin. Epäilemättä se vaikuttaa 
AG:n kiinnostavuuteen sekä seurana että kent-
tänä ja tällä on myös taloudellista merkitystä.  

Tervetuloa kanssamme järjestämään näitä ki-
soja, tai tule ainakin katsomaan tätä hienoa 
tapahtumaa.

TONI LAAKSO

kansainvälisten kisOJen saaminen 
on Suomen golfin kannalta erittäin tärkeää 
monessakin mielessä. Varsinkin nyt kun 
golf on olympialaji ja pelaajat valikoituvat 
kisoihin kansainvälisen menestyksen mu-
kaan, niin ”kotikenttäedusta” on toivotta-
vasti jotain hyötyä.  Pelaajat saavat kilpailla 
tutuilla kentillä eikä tarvitse matkustaa 
aina ulkomaille. Samalla voidaan hyvinkin 
verrata omien pelaajien tasoa ulkomaisiin 
niin ikään tutuissa olosuhteissa. On myös 
tärkeää, että järjestämällä näitä kansain-
välisiä arvokisoja Suomessa, pystymme 
ylläpitämään ja kehittämään suomalaista 
golfkisojen järjestelyosaamista, mikä on ai-
nakin tällä hetkellä hyvällä tasolla. Varmasti 
myös monelle kotimaiselle golfvalmen-
tajalle on hyödyllistä päästä seuraamaan 
ja vertaamaan eri kilpailijoiden esityksiä 
täällä Suomessa tarvitsematta matkustaa 
ulkomaille. Uskon myös, että kansainvälis-
ten kisojen järjestäminen Suomessa lisää 
lajin saamaa positiivista julkisuutta ja auttaa 
viemään golfia eteenpäin maassamme.

Aura Golf isännöi tulevana kesänä naisten 
EM-kisoja. Ensin on syytä vielä onnitella 
seuraanne siitä, että olette saaneet tällaiset 
kisat järjestettäväksenne. Haluan myös jo 
tässä vaiheessa ennakolta kiittää niin Eu-
roopan Golfliiton kuin Suomen Golfliitonkin 
puolesta, että olette ottaneet kannaltamme 
näin merkittävän kisan järjestelyvastuun. 
Olen varma siitä, että kisat luonnonkau-
niissa ympäristössä olevalla kentällänne 
ja rutinoituneen kisakoneistonne toimes-
ta saa laajalti kansainvälistä arvostusta 
ja huomiota. Uskon myös, että tämä on 

yhteinen ponnistus, joka vaatii usean seu-
ranne jäsenen panosta ja on omiaan vah-
vistamaan seurahenkeänne sekä arvostusta 
omaa golfyhteisöänne kohtaan. Täytyy 
pitää mielessä, että Ruissalon kentällä mitä 
todennäköisimmin tullaan näkemään jopa 
tulevaisuuden olympiamitalisteja. Ainakin 
siellä nähdään maanosamme parasta nais-
golfia. Kannustankin mahdollisimman mo-
nia seuranne ja lähialueen golfin harrastajia 
saapumaan sankoin joukoin kannustamaan 
suomalaisia pelaajia sekä seuraamaan 
huippugolfia. Tuokaa myös lajia harras-
tamattomia mukaan seuraamaan hienoa 
tapahtumaa.

Suomen golfissa on merkittävä painopis-
tealue saada lisää nuoria houkuteltua lajin 
pariin. Tällaiset lajin PR-tapahtumat ovat 
omiaan auttamaan nuoria valitsemaan golf 
harrastuksekseen, joka voi tulevaisuudessa 
johtaa jopa olympiaedustukseen.

Elämme nyt talouden epävakauden aikaa 
ja niin Suomen Golfliitossa kuin varmaan 
muissakin maamme lajiliitoissa on tärkeää 
talouden turvaaminen lajien kehittämisen 
ja urheilijoiden tukemisen ylläpitämiseksi. 
Suomen Golfliitossa on yli 130 jäsenseuraa 
ja meidän tehtävämme liitossa on parantaa 
seurojemme toimintaedellytyksiä sekä 
kehittää seurapalvelutoimintaa. Näissä 
liittoon kohdistuvissa vaatimuksissa tulee 
kuitenkin huomioida käytettävissä olevat 
resurssit. Viestinnän merkitys tuntuu koko 
ajan kasvavan myös liikuntajärjestöissä ja 
tähän myös meillä on kiinnitetty huomiota.

Viime syksynä Suomen naisten saavuttaman 
historiallisen joukkue MM-pronssin jälkeen 
suomalaispelaajien menestysodotukset 
EM-kisoissa ovat tavallista korkeammalla. 
Golfissa marginaalit ovat kuitenkin pienet 
ja Ruissalon kentälläkin on varmaan useita 
pelaajia, jotka hyvänä päivänä voivat yltää 
mitaleille. Toivottavasti heidän joukossaan 
on myös suomalaisia pelaajia.

Lopuksi haluan toivottaa onnea ja me-
nestystä sekä voimia Aura Golfin kaikille 
kisojen järjestelyihin osallistuville jäsenille 
ja yhteistyökumppaneille.

Ruissalossa tavataan!

Golfterveisin

Antti Peltoniemi
Puheenjohtaja 
Euroopan Golfliitto EGA
Suomen Golfliitto SGL

golfliiton tErvEisEt
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PETER ROSENbERgKARI KANERvO

hALLITuKSEN uudET  jäSENET ESITTäyTyväT

Peter Rosenberg
Kilpailutoimikunnan pj
040 516 6759
pe.rosenberg@gmail.com

tervehdys aura GOlfin jäsenet. Esittäydyn 
teille uutena hallituksen tasoitus- ja kilpailutoi-
mikunnan puheenjohtajana. Nimeni on Peter 
Rosenberg ja ikää on kertynyt 31 vuotta. Näistä 
vuosista olen ollut AG:n jäsen viimeiset 16 vuot-
ta. Perheeseeni kuuluu avopuoliso Jaana sekä 
puolivuotias Cecilia tyttönen, joka vielä odottaa 
vuoroaan liittyä seuraan.

Päivätöikseni toimin ohjelmoijana hyvinkääläi-
sessä yrityksessä sekä pyöritän omaa kosmetii-
kan maahantuontiyritystä. Teen satunnaisesti 
myös freelance-henkisesti verkkosivuja niitä 
tarvitseville.

Alkava kausi on golfurallani 22. Näistä vuo-
sista olen edustanut seuraa kansallisen tason 
kilpailuissa n. 10 vuotta, joiden aikana olen 
onnistunut tuomaan seuralle niin juniorien kuin 
miestenkin joukkue SM-kultaa. Olen toiminut 
myös kapteenina seuran edustusjoukkueessa 
tuoden seurajoukkueiden EM-pronssia vuonna 
2006. Olen opiskellut ulkomailla ja sen ansiosta 
päässyt tutustumaan myös moniin erilaisiin 
golfkulttuureihin. Englannissa edustin yliopiston 
golf-joukkuetta ja sain tutustua saarivaltion van-
haan golfperinteeseen ja golfkenttien luonnon 
läheisyyteen. Australian kenttien kunto, griinien 
nopeus ja niiden arvostus sekä golfkulttuuri taas 
yllätti positiivisesti toisella puolella maapalloa.

Oma aktiivinen kilpaileminen on jatkunut kan-
sallisten kilpailujen jälkeen, jopa MM-tasolle 
saakka Ski&Golf kisan muodossa. Myös aina yhtä 
arvoitukselliset ja jännittävät osakilpailu-tyyliset 

(Audi Tour, Golfkesä) ovat mahtuneet kilpailu-
ohjelmaani viime vuosina. Intohimoni golfiin 
on vienyt minut myös mukaan Euroopan ja 
Aasian ammattilaiskiertueille, joskin mailapojan 
roolissa.
 
Matkan varrella on tarttunut mukaan paljon 
erilaisia ajatuksia ja mahdollisuuksia. Näin kil-
pailutoimikunnan paikan loistavana mahdol-
lisuutena tuoda näitä myös AG:n jäsenistön 
keskuuteen. Itse näen kilpailut loistavana ja 
haasteita antavana ajanvietteenä. Kysymys on lo-
pulta itsensä haastamisesta entistä paremmalle 
tasolle puhumattakaan kilpailujen sosiaalisesta 
merkityksestä oman jäsenistön sekä vieraiden 
osalta. Hauskanpitoa golfkentällä ei myöskään 
sovi unohtaa. Odotan siis innolla aktiivista kil-
pailukautta. Jo pelkkä EM-kisojen saaminen 
kentällemme varmistaa sen, että hulinaa riittää 
koko Suomen pitkän kesän yli.

Hyvää sosiaalista kilpakesää! 

P.S. Mitä mieltä olet AG:n kilpailuista? Vastaa 
kyselyyn ja voita tusina Pro V1 palloja. Katso 
lisätiedot alta.

vielä kerran kiitos luottamuksesta Aura 
Golfin jäsenet, että valitsitte minut uudeksi 
kapteeniksenne. Pidän sitä suuressa arvossa. 
Sääntökirja on ollut siitä lähtien yöpöydällä, 
koska Aarnon saappaat ovat isot täyttää tällä 
saralla. Muuten toivon urheilijataustani ja pa-
lomiehen ammattini antavan tähän kapteenin 
toimeen tarvittavaa kokemusta ja uskallusta 
tarttua asioihin.

Golfin aloitin lähes kolmekymmentä vuotta sit-
ten silloisten jääkiekkokavereiden kanssa (mm. 
Vilander, Vuori ja Narvanmaa). Maksoimme 
liittymismaksun ja menimme suoraan kentälle. 
Golfin etiketistä ja säännöistä ei ollut kauheasti 
tietoa. Ehdimme pelata muutamia kierroksia, 
kun silloinen kapteeni M. J. Salminen keskeytti 
kierroksemme ja kyseli green cardia, lyöntitai-
toja ja sääntötuntemusta. Esittelimme taidot 
ja tiedot ja lyönnitkin riittivän hyvin, joten peli 
pääsi jatkumaan. 

Olen vuosien varrella pelannut monilla kentillä ja 
monenlaisessa seurassa. En muista montaakaan 
kertaa, että olisin lähtenyt huonolla mielellä pois 
kentältä tai ajatellut, että tämä laji loppuu tähän. 
Aina on tullut niitä hyviä lyöntejä riittävästi tai 
seura on ollut niin mukavaa, että kierroksesta 
on jäänyt hyvä fiilis. Vaikka kenttiä on tullut 
kierretyksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin, 
suurin osa kesän kierroksista tulee pelattua 

Ruissalossa. Pelaamisesta täällä nauttii joka kerta 
ja eikä kenttä ole koskaan liian helppo. Saamme 
pelata Suomen kauneimmalla ja parhaiten hoi-
detulla kentällä. Kiitos siitä kuuluu kaikille, jotka 
mahdollistavat tämän.
 
Tuleva kesä on merkittävä seuralle, koska isän-
nöimme naisten Euroopan mestaruuskilpailuja. 
Odotan tätä tapahtumaa suurella mielenkiin-
nolla. Mielestäni se on loistava tilaisuus tuoda 
esille hieno kenttämme ja seura, joka osaa ja 
pystyy järjestämään isojakin tapahtumia. Tämän 
tapahtuman onnistumiseen tarvitaan meitä 
kaikkia AG:n jäseniä. 

Vaikka golfia on takana monta vuotta, kapteenin 
toimi on kuitenkin uusi ja vähän jännittäväkin. 
Uskon, että positiivisella asenteella ja rohkeu-
della tästä selvitään. Toivotan kaikille mukavaa 
pelikautta. Nähdään kentällä! 

Kari Kanervo
Kapteeni
050 538 3615
kari.kanervo@turku.fi

Perinteinen kapteenin sääntöilta pidetään 

torstaina 25.4. klo 18.30 alkaen Kanaravintola 

Birdiessä, Käsityöläiskatu 5, Turku. 

Mukana myös uusi kilpailutoimikunnan vetäjä 

Peter Rosenberg. 

Iltapalan hinta 9 euroa. Ilmoittautumiset 24.4. 

mennessä puh. 020 722 9191 tai info@birdie.fi 

Tervetuloa mukaan!

Vaikka yhtäkään kilpailua ei ole vielä päästy 
pelaamaan, on kilpailutoimikunnassa jo ehtinyt 
tapahtua. Toimikunnan uuden puheenjohtajan 
myötä myös toimikunnan jäsenet valitaan uu-
destaan. Tavoitteenani on ollut saada kasaan yh-
tenäinen, aktiivinen joukko yhdistellen sopivasti 
sekä kokemusta että uusia tuoreita voimavaroja. 

Alkavan kauden kilpailukalenteri esitellään tässä 
lehdessä, joten tulevan kilpailukesän raamit 
on jo lyöty lukkoon. Kuitenkin pieni kurkistus 

kapteenin sääntöilta katsaus kilpailutoimikunnan toimintaan

menneeseen kauteen 2012 ja jäsenistön kilpai-
lutoivomuksiin on paikallaan. Löydät lyhyen 7 
kohdan kyselyn osoitteesta kyselynetti.com/
kysely. Toivomme tämän kyselyn auttavan jat-
kossa kilpailuiden määrään ja eri kilpailumuo-
tojen kehittämiseen. Kysely on auki toukokuun 
15. päivään saakka ja jättäessäsi yhteystiedot 
osallistut myös huippupelipallojen arvontaan.

Hyvää kilpailukautta koko jäsenistölle!
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Mehiläinen Turku, Kauppiaskatu 8 • www.mehilainen.fi 

KULLANARVOINEN 
KUMPPANI
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut 

erilaisiin urheiluvammoihin ja niiden ennalta-

ehkäisyyn. Olipa kyseessä pieni tai suuri 

vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle.

AJANVARAUS: 

WWW.MEHILAINEN.FI TAI 010 414 00
8,35 snt/puh + kiinteästä verkosta 7,02 snt/min 
tai matkapuhelimesta 17,17 snt/min.

EIjA KAILASTE

Eija Kailaste
Ladykapteeni
040 518 5521
eija.kailaste@pinus.fi

kauden päätapahtuma naisten EM-kisat 
tuo naisgolfin upeasti esille tulevalla kaudella. 
Kisojen lisäksi on tarjolla tapahtumia seuramme 
naisjäsenille vähintäänkin entiseen tapaan.

Naisten kauden avaustilaisuus järjestetään 
maanantaina 6.5. klo 18 Ruissalossa. Kauden 
ohjelman esittelyn lisäksi tarjolla on tuote-
esittelyä Golfpuodin toimesta, kera iltapalan. 
Ilmoittautumiset toimistoon office@auragolf.fi  
tai 02 258 9221 pe 3.5. mennessä.

Ensimmäinen naisten kuukausikilpailu pelataan 
jo keskiviikkona 15.5. ja maanantaisin pelattavat 
naisten kierrokset starttaavat 20.5. Kesän aikana 
pelattavien neljän kuukausikilpailun ja maanan-
taikierrosten pelimuotona on pistebogey. 

Vuoden naispelaaja tullaan palkitsemaan kuten 
edellisellä kaudellakin: naispelaajan valintaan 
vaikuttavat kuukausikilpailut, Mamselli ja klubi-
mestaruuskilpailu sekä perinteisesti 1-2 klubikil-
pailua. Kyseisistä kilpailuista jaetaan sijoitusten 
mukaan ranking-pisteitä ja eniten pisteitä saanut 
palkitaan kauden päätteeksi. 

Eniten birkkuja tehnyt, ahkerin naisten tapah-
tumiin osallistunut ja eniten tasoitustaan pu-
dottanut tullaan palkitsemaan tuttuun tapaan. 

Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pelataan 
tänä vuonna Hämeenlinnassa kesäkuun lopulla. 

Lähikenttien kanssa pelattava Lady-liiga toteutuu 
tulevalla kaudella uudella tavalla. Liigan pisteet 
lasketaan vain yhden kisan perusteella ja tänä 
vuonna kisa on Ulrica Cup Harjattulassa. Au-
rinko Golfin naisetkin on viimein saatu mukaan 
Lady-liigaan.

Kauden aikana tullaan tekemään vähintäänkin 
yksi pelimatka vieraalle kentälle. Kysynnän ja 
kiinnostuksen mukaan reissuja voidaan järjestää 
useampikin.

Alla alustava tapahtumakalenteri 2013. Ohjelma 
tarkentuu avausiltaan mennessä. Informoimme 
tapahtumista nettisivuilla ja ilmoitustaululla. 

Nähdään kauden avausillassa! 

Toukokuu
6.5. ma  Kauden avausilta klo 18 Ruissalossa
15.5. ke Kuukausikilpailu 1, YL klo 17
20.5. ma Naisten kierros 1 klo 16-17.30
27.5. ma Naisten kierros 2

kesäkuu
3.6. ma Naisten kierros 3
9.6. su  Naisten Sunnuntai,   
 lähipelitapahtuma,   
 teemana putti / Sakari Aho
12.6. ke  Kuukausikilpailu 2, YL klo 17
17.6. ma Naisten kierros 4
24.6. ma  Naisten kierros 5
25.6. ti 3-klubiottelu, Tawast, Hämeenlinna

ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI 2013

Naisten kesä

Ruissalon Kylpylässä virkistyvät sekä 
keho että mieli. Nauti saunasta ja 
uinnista, rentouttavista hieronnoista 
ja ruokailusta Kylpylän terassilla.

Golf-paketti 1 vrk alk. 105,-/hlö 
Sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa,
1 x green feen Aura Golfin kentällä, aamiaisen
sekä kylpylän ja kuntosalin käytön.

Sauna- ja allasosaston käyttö 11,-

Buffetlounas (arkisin ma–la)  21,-

Ruissalon Burger 19,90

HYVÄ OLO  
KYLPYLÄSTÄ

Lisätiedot ja varaukset
0600 555 100 (0,79€/min + pvm)    

www.ruissalospa.fi 

heinäkuu
1.7. ma Naisten kierros 6
2.7. ti Ulrica Cup, Harjattula, Ladyliiga
8.7. ma Naisten kierros 7
15.7. ma Kuukausikilpailu 3, lähdöt 16-17.30
20.7. la Mamselli
29.7. ma Naisten kierros 8
 Pelimatka 

elokuu
6.8. ti Kuukausikilpailu 4, YL klo 17
12.8. ma Naisten kierros 9

syyskuu
7.9. la Päätöskierros, YL klo 14.30
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1.5. ke YL 11.00 Vappuhumpuuki K

5.5. su 9.00-13.00 Lippukilpailu K

15.5. ke YL 12.00 If Golf BG

19.5. su 9.00-13.00 Audi Open A

25.5. la YL 10.00 Marli Elysée Golf BG

1.6. la 8.30-13.00
Audi Golf Tour 18r scr 
(kahden tiin lähdöt)

A

5.6. ke YL 12.00 LähiTapiola BG

8.6. la YL 9.00 GameBook Tour A

12.6. ke YL 12.00 Skanska Golf BG

16.6. su YL 9.00 Golfpiste.com Tour A

19.6. ke YL 12.00 Audi Quattro Cup BG

20.6. to YL 17.00 Midnight Scramble K

23.6. su 10.00-14.00 Veikko-sedän Puteli A

29.6. la 8.00-13.00 World Golfers Championship A

2.7. ti YL 9.00 Seniorien kesäpäivät A

5.7. pe YL 16.00 Hartwall Sunday Game K

6.7. la KM-nelinpeli K

11.7. to YL 10.00 Gant Open ProAm BG

12.7. pe 8.00-17.00 Gant Open  A

13.7. la 8.00-17.00 Gant Open A

14.7. su 8.00-14.00 Gant Open A

20.7. la YL 12.00 Mamselli A

22.-27.7. ma-la
International European Ladies' 
Amateur Championship

A

2.8. pe 8.00-15.00 Finnish Senior Open A

3.8. la 8.00-15.00 Finnish Senior Open A

4.8. su 8.00-13.00 Finnish Senior Open A

6.8. ti YL 12.00 Kiilto Clean Golf BG

16.8. pe YL 12.00 Turku Energia BG

17.8. la Suuri klubikilpailu K

21.8. ke YL 12.00 Nordea Ladyt BG

23.8. pe YL 9.00 Kauppakamari Golf BG

24.8. la 8.00-16.00 Klubimestaruuskilpailut K

25.8. su 8.00-13.00 Klubimestaruuskilpailut K

27.8. ti 10.00-11.30 Seniorien ystävyysottelu AG-SaG KO

28.8. ke YL 12.00 Nordea Closed BG

31.8. la Klubiottelu AG-TG KO

4.9. ke YL 12.00 TeliaSonera BG

7.9. la YL 9.30 Felix KetchCup vip BG

8.9. su YL 9.30 Felix KetchCup K

15.9. su YL 9.30 Korhonen Perhemalja K

21.9. la 9.00-14.00 Starnest Open K

29.9. su YL 10.00 Everybody K

HTT: 
9.5. / 16.5. / 23.5. / 30.5. / 6.6. / 13.6. / 
27.6. / 4.7. / 18.7. / 8.8. / 15.8. / 22.8. / 
29.8. / 5.9. 

Seniorien kk-kisat: 
14.5. / 11.6. / 9.7. / 13.8. / 10.9.

Naisten kk-kisat: 
15.5 / 12.6. / 15.7. / 6.8. / 7.9.

Senioriliiga: 
21.5. / 18.6. / 30.7. / 
20.8. / 3.9.

Muutokset ovat mahdollisia.
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MATTI högLuNd

talvi 2013 on ollut viime talvien kaltainen eli 
runsasluminen. Maaliskuu ja huhtikuun alun 
poikkeuksellisen rajut yöpakkaset ovat hidastut-
taneet lumien sulamista ja näin kevään hoitotyöt 
ovat viivästyneet. 

Talvella olemme paaluttaneet väylän 7 sivuve-
siesteen ja väylän 8 oikean puoleinen väylä-
bunkkeri on täytetty. Työt viimeistellään siirto-
nurmella toukokuussa, heti kun siirtonurmea 
on saatavilla.

Lumi on yleensä hyväksi nurmelle, mutta men-
neenä talvena oli kaksi lauhaa sateista jaksoa, 
jotka ovat voineet aiheuttaa ongelmia varsinkin 
greeninurmille jääpoltteen muodossa. Vuoden 
vaihteessa vettä satoi noin 25 mm. Uudenvuo-
denpäivänä kentälle ajettiin uria, joita pitkin vesi 
pääsi valumaan ojiin. Koska maa ei ollut roudas-
sa, ei painanteisiinkaan jäänyt vesi päässyt jääty-
mään kentälle. Vaikeampi tilanne oli tammikuun 
lopun lauha ja tihkusateinen jakso, joka maan 
ollessa roudassa aiheutti jään muodostumista 
viheriöillemme. Helmikuun viimeinen viikko oli 
jälleen lauha, jolloin viheriöt lingottiin lumesta 
ja niille levitettiin hiekkaa ja kali-magnesiumia 
jääkerrosta heikentämään. Jakson lämpömäärä 
ei kuitenkaan riittänyt sulattamaan kaikkia jäitä 
ja näin nurmen talvehtiminen on epävarmaa.  

Perinteisten Nordic Leaguen Gant Openin ja Fin-
nish Senior Openin lisäksi saamme tänä vuonna 
järjestää Naisten EM kilpailut heinäkuun lopussa. 
Vastaavat miesten kilpailut järjestettiin kentäl-
lämme vuonna 1994 ja senioreiden osalta 1997. 
Vuonna 1994 kentänhoito tähtäsi pelkästään 
kyseiseen kilpailuun, esim. greenien leikkuukor-
keus oli kisoihin asti n. 5 mm mukaan lukien FGT 
osakilpailu. Lisätoimenpiteenä kenttä pidettiin 
suljettuna kokonaisen viikon ennen varsinaista 
kilpailua. Ammattilaiskilpailuiden Gant Openin 
ja Telia Tourin vuosittainen järjestäminen on 
luonut kentänhoitoomme tietyt rutiinit hoitaa 
naisten EM-kilpailuiden kaltaiset tapahtumat 
ilman erityisiä toimenpiteitä. Tosin pitää aina 
muistaa, että golfia pelataan ja kenttää hoidetaan 
luonnon ehdoilla, esimerkiksi vesisateet voivat 
aiheuttaa harmaita hiuksia.

Hyvää golfkautta kaikille!

Matti Höglund
Kenttämestari
0500 720 430
matti.hoglund@auragolf.fi

kEnttäkuulumisiA

tätä vihreyttä odotellen...
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Jukka Stam
Valmennus- ja juniori-
toimikunnan pj
0400 823 389
jukka.stam@hotmail.com

AurA golf on pArAs 
AvAusväylä nuorillE

juKKA STAM Valmennus- ja junioritoimikunnan kuulumisia keVät 2013

tuleva kausi tulee olemaan haasteelli-
nen sekä paljon antava koko juniorigolfpo-
rukalle. Saamme seurata kotikentällämme 
heinäkuussa miten naiset pelaavat Eu-
roopan mestaruudesta. Tämä huipputa-
pahtuma tulee varmasti antamaan paljon 
kokemuksia sekä potkua tuleville kilpape-
laajillemme. Nyt kun tällainen tilaisuus on 
meille suotu, niin toivonkin että saamme 
juniorit innostumaan golfista niin harraste- 
kuin kilpatasolla entistä enemmän.

Olemme vakiinnuttaneet asemamme laa-
dukkaana juniorigolfin koulutusseurana, 
jonka golfarit ovat menestyneet niin kan-
sallisella kuin kansainväliselläkin tasolla 
jo pitkän aikaa. Lisäksi olemme saaneet 
joukkoomme uusia junioripelaajia, joiden 
toivomme innostuvan treenitarjonnasta, 
jonka prot ovat yhdessä laatineet tulevalle 
kaudelle kaikille pelaajaryhmille tasoon, 
sukupuoleen ja innostuksen määrään kat-
somatta. Kesän harjoitusohjelmat ovatkin 
jo valmiit, ja ne ovat nähtävillä myös seu-
ramme nettisivuilla lähipäivinä.

Lisääntynyt pelaajamäärä ja innostus golfia 
kohtaan tuo tullessaan myös haasteita, 
joihin me vanhemmat pystymme vastaa-
maan niin halutessamme. Alkavalla kaudella 
tarvitsemme vapaaehtoisia ja vastuullisia 
aikuisohjaajia osallistumaan lastensa har-
rastustoimintaan. Oman lapsen ei tarvitse 
olla toiminnassa mukana, vaan kaikki asi-
asta kiinnostuneet voivat osallistua toimin-
taan, jossa takaamme lapsille ja nuorille 
laadukkaan ja turvallisen harrastuksen.

Kauden alkua odotellessa ovat muutamat 
pelaajamme jo ottaneet ”varaslähdön” 

pelituntumaan leirin merkeissä Espan-
jan Lauro Golfissa. Toiselle ulkomaille 
suuntautuvan leirin laukut ovat jo mel-
kein pakattuina tätä juttua kirjoitettaessa. 
Golfintäyteinen leiri suuntautuu Barcelo-
naan, johon osallistuu lähes 20 seuramme 
juniori- ja edustuspelaajaa Sakari Ahon 
johdolla. Leirillä on mukana avustamassa 
myös apulaispro Ville Sirkiä sekä muutama 
pelaajien vanhempi. Näiden leirien satoa 
saamme varmasti niittää tulevalla kaudella.

Talven hallivuorot ja fysiikkatreenit ovat luo-
neet hyvän pohjan kaikille pelaajaryhmille, 
jotka siirtyvät heti säiden salliessa ulos har-
joittelemaan. Tytöille suunnattu tyttöryhmä 
purkaa ”naisenergiaa” tulevallakin kaudella 
kerran viikossa ainoastaan tyttöporukassa 
valmentajien opastamana. Tähän ryhmään 
ovat tervetulleita kaikki alle 15-vuotiaat tytöt 
pelitasoon ja tasoitukseen katsomatta. Tal-
vikauden aikana tehdyt tekniikka- ja voima-
treenit sekä valmentajien antamat opetuk-
set tulevat siivittämään Talent-, PikkuTalent-, 
Siniset- ja harrasteryhmän sekä haastaja-, 
edustus- ja valiojunioripelaajamme tulevalla 
kaudella suorituksiin, jotka varmasti yllät-
tävät meidät kaikki positiivisesti.

Pelaajaryhmät on rakennettu tulevallekin 
kaudelle tasonsa mukaisiksi. Jokaiselle 
golfarille löytyy siis ryhmä, johon on helppo 
osallistua oman innostuksensa ja tasonsa 
mukaan. Lisätietoja ryhmien kesän har-
joitusajoista tulee seuramme nettisivuille 
juniorit-osion alle lähiaikana. Tule siis mu-
kaan joukkoon. Golf on seurapeli ja ryhmäs-
sä on aina mukava tunnelma. Ota siis roh-
keasti yhteyttä seuramme kouluttajiin. Näin 
pääset mukaan ohjattuun harjoitteluun, 

joka auttaa sinua parantamaan peliäsi 
entistä enemmän. 

Junioreille suunnatut Tourit, kuten Tsemppi-
tour ja Aluetour tulevat olemaan tulevana-
kin kautena junioriemme ponnahduslauta 
kansallisille kilpailuille.

FJT ja FT kilpailut ovat sinne paikkansa 
lunastaneiden kisakalenterissa. SM-kil-
pailuihin toivomme runsasta osanottoa ja 
kaikille kilpailijoille onnistuneita suorituksia 
kisoissa.  

Valmennus- ja junioritoimikunnan puolesta 
toivotan seuramme nuorille pelaajille taiste-
luhenkeä ja menestystä tulevan kauden koi-
toksiin. Seurana tulemme tukemaan kaikkia 
pelaajiamme menestyksen saavuttamiseksi.

“The secret of golf is to turn three shots 
into two”
-Bobby Jones-

OPETUS-
TARJONTA 
KAUDELLE

TeemaopeTus 
4-7 henk.
Tiistaisin klo 18.45 - 20.15
14.5.  swingi/draivi
28.5.  pitchi/bunkkeri
4.6.  chippi/putti
11.6.  pitchi/bunkkeri
18.6.  chippi/putti

Keskiviikkoisin klo 18.00 - 19.30 
15.5.  TPI liikkuvuuskartoitus/
vaikutukset suorituksiin
29.5.  TPI liikkuvuuskartoitus/
vaikutukset suorituksiin

Hinta 25 euroa/teema
                                                             

senioreiden 
TreeniryhmÄ 
4-6 henkeä, 6 x 75 min.
Treenataan yhdessä golflyöntien 
perusasioita. Ohjelmassa 6 
treenikertaa ennen juhannusta.

Keskiviikkoisin klo 11.00 - 12.15
8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 12.6. ja 19.6.

Hinta 125 euroa
                                                             

pro kierros 
Pro pelaa ryhmän mukana
Pelistrategia, keskittyminen, rutiinit 
sekä analyysi kehityskohdista

9 reikää
Perjantaisin startit klo 10.00
17.5, 24.5 ja 7.5.

2 henkilöä 50 euroa/hlö
3 henkilön ryhmä 35 euroa/hlö

yksiTyisTunniT
Head pro 50 min.  50 euroa
Assistant pro 50 min.  45 euroa
Head pro 25 min.  30 euroa
Assistant pro 25 min.  25 euroa

PAKETIT
Head pro
3 x 50 min. 140 euroa
6 x 50 min. 270 euroa

Assistant pro
3 x 50 min. 120 euroa
6 x 50 min. 245 euroa
                                                             

alkeiskurssiT 
max. 8 henkeä

1. kurssi
6.5, 7.5. ja 8.5. klo 17.30-20.00

2. kurssi
20.5, 22.5. ja 23.5. klo 17.30-20.00

3. kurssi
3.6, 5.6. ja 6.6. klo 17.30-20.00

4.kurssi
13.6, 17.6 ja 19.6. klo 17.30-20.00

Hinta kurssille 160 euroa 
                                                             

ilmoiTTauTumiseT 
Sakari Aho
                                                             

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Kysy räätälöityjä treenityhmiä 
(esim. Mid, Naiset, vasta-alkajat).

vas. Antti lehtinen, sakari Aho 
ja ville sirkiä 

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

Assistant prot 
Antti Lehtinen amlehtinen@gmail.com 040 720 1574

Ville Sirkiä ville.sirkia@auragolf.fi 040 761 1876
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juniorikurssit (6-8 v)

max. 6 henkilöä

1. kurssi 17.-18.6. klo 13.00-15.30

2. kurssi 1.-2.7. klo 14.00-16.30

Hinta 110 euroa

                                 
                                 

 

opiskelijakurssit

max. 8 henkilöä

1. kurssi 14.-16.5. klo 16.30-19.00

2. kurssi 17.5. klo 16.30-19.00, 18.-19.5. 

klo 12.00-14.30

3. kurssi 27.5. klo 18.30-20.30, 28.5. 

klo 16.30-19.30, 1.6. klo 12.00-14.30

Hinta 120 euroa

                                 
                                 

  

ilmoittautumiset 

Ville Sirkiä

2013

suOmen GOlfliitOn juniorigolfohjelmaan 
liittyen Aura Golf haluaa kehittää seuran 
harjoittelukulttuuria sekä innostaa ohjaajia 
sekä valmentajia toimimaan junnujen parissa 
aikaisempaa aktiivisemmin. 

Golfliiton junioriGolfohjelma

KOULUTUSILTA Yhtenä osana näitä tavoitteita järjestämme 
toukokuussa ohjaajakoulutuksen, joka on 
suunnattu seuran ohjaajille, valmentajille ja 
junioritoimikunnan jäsenille, mutta ennen 
kaikkea myös niille, jotka ovat kiinnostuneet 
seuran junioritoiminnasta eivätkä ole aikai-
semmin löytäneet sopivaa tapaa tulla mukaan 
toimintaan. 

Koulutus antaa perusvalmiuksia toimia 

ryhmänohjaajana alkeisryhmissä tai vaik-
ka golfkoulussa. Kyseessä on siis oivallinen 
tilaisuus vaikka golfia harrastavien lasten 
vanhemmille päästä mukaa toimintaan. Tee-
moina koulutuksessa ovat lapsen ja nuoren 
yksilöllinen kehitys, monipuolinen harjoittelu 
sekä ikäryhmäkohtaiset harjoitusmallit.

Tarkka ajankohta selviää toukokuun alus-
sa, seuraa ilmoittelua seuran kotisivuilla.
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harjoiTTeeT

2 Aloitusasento. Selkä neutraalissa asennossa. Kierrä 
rintarankaa pitäen kätesi niskan takana. Pidä alaselkä 
neutraalissa asennossa, ei notkoa tms.

TesTi b

4 Rajoittunut olkavarren kierto vaikeuttaa oikean käden 
saamista edulliseen asentoon backswingin yläasennossa 
sekä vaikuttaa käsivarren kiertoliikkeeseen läpilyönnissä. 
Liikevajaus voi vaikeuttaa myös hyvän lyöntiasennon 
ylläpitoa.

harjoiTTeeT

5 Venytä olkapäätä mailaa hyväksi käyttäen. Tee harjoite 
varoen.

6 Olkavarren kierto esim. jumppakuminauhan avulla. 
Vartalo pysyy paikallaan.

Lisää golfin harrastajalle sopivia venytysliikkeitä löytyy 
rajattomasti. Löydä itsellesi sopivat ja tee niitä päivittäin!

titleist performance institute (tpi) on 
fyysisen valmennuksen edelläkävijä maa-
ilmassa. Heidän testiensä tavoitteena on 
auttaa pelaajia löytämään golflyöntiensä 
fyysiset rajoitteet ja tarjota ratkaisut 
rajoitteiden poistamiseen. promme sakari 
Aho suoritti syksyllä 2012 tpi:n kahden 
päivän peruskoulutuksen.

tässä on sinulle muutama esimerkki 
tpi:n testeistä ja niihin liittyvistä harjoit-
teista. testejä on yhteensä yksitoista. jos 
olet kiinnostunut koko testipaketista, ota 
yhteyttä sakkeen: 040 503 9072.

1

2
3

4

5

liikelaajuutta swingiin  sakarin vinkkien avulla!

6

TPI-testaus

3 Pidä alavartalo vakaana. Kierrä ylävartaloa käyttäen 
keskivartaloasi moottorina. Käsivarsien suhde hartioihin 
pysyy samana ja kädet ojennettuina koko liikkeen ajan. 
Harjoite toimii parhaiten jumppapallon päällä istuen.

TesTi a

1 Ylä- ja alavartalon erottaminen on avainasemassa, kun halutaan 
tuottaa nopeutta lyöntiin ja ylläpitää tasapainoinen asento swingin 
aikana.

Kierrä rintarankaa oikealle ja vasemmalle alavartalon pysyessä 
liikkumattomana. Tavoitteena on saada hartialinja kiertymään 
molempiin suuntiin maassa 45° kulmassa olevien mailojen yli.

Lähtöasento.
Kierto jää vajaaksi vartalon 
keskilinjasta. Kierto vartalon keskilinjaan 

(vähimmäistavoite).

Kierto yli vartalon keskilinjan 
(TAVOITE!).
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kalle samOOJa on ollut ammattilaisena nyt 
reilut kaksi vuotta ja ensiaskeleet golfin raskaassa 
sarjassa on otettu. Nyt Kalle kertoo Viheriön 
lukijoille miltä rahapelaajan arki on tuntunut ja 
mitä tavoitteita on kaudelle 2013. 
 
Aura Golfin jäsen numero 1395 Kalle Samooja on 
totuttu näkemään voittajana varsinkin kotimaan 
kilpailuissa. Lukuisten amatöörien SM-mitalien 
ja Finnish Tour -voittojen jälkeen tie on vienyt 
eksoottisen, mutta silti rahakkaan ja tasokkaan 
Aasian Tourin kiertuepelaajaksi. Rahaa kier-
tueelta on kahden vuoden aikana tullut noin 
100 000 dollaria, mutta vuosi 2013 ei ole lähtenyt 
toiveiden mukaan käyntiin. 
 

Olet pelannut huhtikuun alkuun mennessä 
neljä kilpailua sekä British Openin karsinnat. 
Yhdessäkään et ole päässyt jatkoon, mikä 
on ollut syynä heikkoon kauden avaukseen? 
Lyönnin kanssa on ollut teknisiä ongelmia, lyön-
nit ovat sinkoilleet vähän minne sattuu. Tähän 
suurimpana syynä on ollut fysiikkaharjoittelun 
tehostaminen. Olen vienyt fyysisten ominaisuuk-
sien harjoittelun uudelle tasolle pestaamalla 
mm. henkilökohtaisen fysiikkavalmentajan. 
Ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta pallonlyö-
mistä en ole saanut vielä sisäänajettua uuteen 
vartaloon. Vaatii aikansa, mutta hyvä ja entistä 
parempi lyönti tulee vielä löytymään. 
 

Onko ongelmia ollut myös lähipelissä? Lähi-
peli ei ole heikentynyt. Ongelma on ollut pitkässä 
pelissä. Lyönnit lähtevät kyllä pitkälle, mutta 
valitettavasti myös sivusuunnassa. 

Miten kilpaileminen tällä kaudella jatkuu? 
Pyrin tekemään 2-4 viikon yhtäjaksoisia peli-
reissuja eli 2-4 kilpailua kerrallaan. Seuraavaksi 
pelaan huhtikuun lopussa, jolloin on suuri, 
palkintopotiltaan 2,2 miljoonan euron kilpailu 
Koreassa. Tämän jälkeen pelaan kolme-neljä 
kilpailua ja sitten Aasian kiertue jää kesätauolle 
ja jatkuu vasta syksyllä. Kesän vietän Suomessa. 
 
Miten paljon aiot kilpailla kotimaassa, py-
ritkö puolustamaan esimerkiksi Suomen 
ammattilaiskiertueen Finnish Tourin Ran-
kingvoittoa? Todennäköisesti pelaan vähemmän 
kuin aikaisemmin kotimaassa. Tämän olemme 
valmentajani kanssa todenneet paremmaksi 
varsinkin loppukauden tärkeitä kilpailuja aja-
tellen, jolloin on Euroopan kiertueen karsinnat 
ja lopulliset sijoitukset Asian Tourin rahalistalla 
ratkaistaan. Kotimaassa on kuitenkin luvassa 
ainakin Gant Open Ruissalossa, Finnish Open 
sekä Finnish Challenge Kytäjällä. 

Golfammattilaisen arjesta on varmasti monen-
laisia mielikuvia. Rahaa, mainetta, julkisuut-
ta sekä mukavaa elämää. Maailman parhaat 
golfaajat ovat jatkuvasti eniten ansaitsevien 
urheilijoiden joukossa ja Mikko Ilonen eniten 
ansaitsevien suomalaisurheilijoiden joukossa. 
Monessa yhteydessä on pyritty tuomaan esiin 
myös ammatin karuutta. Kilpailu pelipaikoista 
on kovaa eikä pelaamiseen ja elämiseen riittä-
vää rahasummaa saa kovinkaan moni kokoon. 
Riippuvaisuus tukijoista ja sieltä täältä saatavista 
taskurahoista on suuri. Katsottaessa Suomen 
PGA-ammattilaispelaajien rahalistaa vain 10 
pelaajaa 46:sta sai viime vuonna kokoon yli 
10 000 euroa palkintorahaa. Näistä kun ottaa 
verot ja kustannukset pois... Annetaan Kallen 
itse kertoa arjesta golfammattilaisena. 

Miltä elämä ammattilaispelaajana on maistu-
nut? Päivääkään en vaihtaisi pois. Se on hienoa, 
että saa tehdä mitä haluaa, pelata golfia. Mutta 
sitä varten on myös uhrattava paljon, jatkuva 
reissaaminen ympäri maailmaa on raskasta 
varsinkin sosiaalisen elämän ja läheisten kan-
nalta. Matkustaminen ei sinällään ole ongelma 

aikaeroista ja koneessa vietetyistä tunneista 
huolimatta, vaan ennen kaikkea läheisistä kau-
kana oleminen. Elämässä kaikki menee ainakin 
minulla tällä hetkellä golfin ehdoilla.  
 
Tuoko omasta toimeentulosta pelaaminen 
lisäpainetta golfkierrokselle? Ammattilaisuran 
alkuvaiheessa se oli jonkin verran mielessä, että 
tuloksella on suora vaikutus ansiohini, mutta siitä 
pääsi aika nopeasti pois. Nyt ei enää mieti, että 
tämä putti on esimerkiksi 5000 euron arvoinen, 
vaan jokainen lyönti pelataan kerrallaan ja kil-
pailun päätteeksi ihmetellään miten paljon sitä 
tuli oikein tienattua. 
 
Ammattilaisuus on paljon muutakin kuin 
golfin pelaamista. On paljon järjesteltäviä asi-
oita, yhteistyökumppaniasiat, valmennuksen 
järjestäminen jne. Miten olet asiat osaltasi 
hoitanut, jotta voisit keskittyä pelaamiseen? 
Aika monesta asiasta tulee huolehdittua itse. Esi-
merkiksi kilpailu- ja pelimatkat varaan itse, mikä 
ei sinänsä ole mitenkään ylivoimaisen raskasta. 
Valmennukseen olen hakenut eniten tukea. 
Aluksi minulla oli valmentajana Pasi Purhonen, 
joka edelleen vastaa valmennuksestani ja hoitaa 
golfin eli lajipuolen. Lisäksi tähän rinnalle olem-
me nyt palkanneet henkisen ja fyysisen puolen 
valmentajat. Pidän ammattilaisena olemisessa 
kuitenkin siitä, että saan itse päättää asioista eikä 
tarvitse olla niin riippuvainen muiden tahojen 
vaatimuksista ja mielipiteistä. 
 
Palkintorahojen lisäksi yhteistyökumppa-
nuudet ja varainhankinta ovat tärkeä osa 
urheilijan elämää. Onko sinulla manageria? 

Teksti Aarni Nordqvist, 
kuvat Kai Kilappa / www.golfari.fi

»

PäIvääKääN 
EN vAIhTAISI POIS
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Tällä hetkellä ei ole manageria. Varainhankinta on haastavaa 
hommaa ja olisihan siinä hyvä olla joku hoitamassa asiaa. Ei 
ole kuitenkaan helppoa löytää Suomesta henkilöä, joka on 
valmis, aktiivinen ja ammattitaitoinen tuossa työssä. Omal-
ta osalta minulla on kuitenkin sillä tavalla asiat hyvin, että 
ammattilaisuran alkuvaiheessa hyvä kaverini Iiro Lamppu 
auttoi minua käytännön asioissa ja mm. hankkimaan tärkeän 
yhteistyökumppanin Aurator Varainhoidon.
 
Lopuksi, mitä toivot golfillisesti saavuttaneesi, kun seu-
raavan kerran avaat joululahjoja (toim. huom. haastat-
telija on lyönyt vetoa n. 6 vuotta sitten että Kalle voittaa 
Euroopan Tourin kilpailun viimeistään 2013)? Tavoite on 
Euroopan kiertueen pelipaikan saavuttaminen. Tänä vuonna 
pääsen sinne todennäköisesti vain karsintojen kautta, joten 
ne ovat tärkeät kilpailut. Mutta haluan myös voittaa suurella 
kiertueella eli Asian Tourilla. Tämä luonnollisesti varmistaisi 
pelipaikan kiertueelle myös kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.  

Moni teistä on jo varmasti kuullut, että 
toimistossa tapahtuu tällä hetkellä. Äitini 
on siirtymässä pikkuhiljaa sivuun ja minä 
opettelen parhaillaan hänen saappaissaan 
olemista. Tehtävä ei varmasti tule olemaan 
ihan helppo, mutta toivottavasti onnistun 
siinä. 

Itsestäni voisin kertoa sen verran, että olen 
28-vuotias ja alkujaan turkulainen. Talo-
projektin myötä muutimme Lietoon reilut 
neljä vuotta sitten. Perheeseeni kuuluu 
aviomies Jani, 7-vuotias Ella ja 3-vuotias 
Into. Vapaa-aikana omakotitalossa riittää 

aina jotain puuhaa. Lisäksi harrastan eri-
laisten kakkujen tekoa, niin ystäville kuin 
muillekin tutuille. Niitä tehdessäni voin 
toteuttaa monenlaisia ideoita pieniä yksi-
tyiskohtia myöten. 

Aura Golf on ympäristöltään entuudestaan 
tuttu, sillä olen ollut täällä siistijänä kaudella 
2000 ja 2001. Olenhan minä käynyt TS-
golfkoulunkin. Tämä ei kuitenkaan poikinut 
minulle golfuraa pelaajana, mutta täällä sitä 
nyt kuitenkin ollaan.

Keväällä 2003 valmistuin datanomiksi. Työ-

urallani olen tehnyt palkanlaskijan, osto- ja 
myyntireskontranhoitajan, myyjän, kirjan-
pidon, asiakasneuvonnan ja talopakettien 
rakentamisen aikaisen asiakastuen työ-
tehtäviä. Toimistosihteerin työhön sisältyy 
paljon minulle mieluisia tehtäviä ja uskon, 
että tulen viihtymään täällä. Ainakin alku 
näyttää lupaavalta. 

Toivotan teille kaikille oikein hyvää kevättä 
ja menestyksekästä pelikautta. Toimistolla 
nähdään!

Hilla Enberg

Elettiin syksyä 1996 ja olin matkalla Ruissa-
loon työhaastatteluun. Ruissalo oli jäänyt 
minulle aika vieraaksi, vaikka Turussa olin 
asunutkin jo yli 20 vuotta. Klubiravintolassa 
tapaaminen alkoi kahvilla ja legendaarisilla 
munkkirinkilöillä – ja maukkaita olivatkin. 
Minua haastatteli neljän herran ryhmä Laxå, 
Grandell, Vaiste ja Rantanen. Siinä vierähti 
hyvinkin pari tuntia ja perästä kuuluu, kun-
han kaikki hakijat on haastateltu. Lähdin 
kotiin vähän ristiriitaisin mielin. Mitä tekisin, 
jos minut valitaan. Homma oli kuitenkin niin 
kokonaisvaltaista eikä myöskään aikaisem-
paa toimistosihteeriä ollut neuvomassa, 
koska asiat oli suurimmaksi osaksi hoidettu 
tilitoimistossa. Golfistakaan en tiennyt 
juuri mitään, jo sanastokin oli perin kum-
mallista. Se, että en harrastanut golfia, oli 
kuulemma vaan hyvä asia. Ei tulisi hinkua 
lähteä kentälle, päättelivät haastattelijani. 
Haasteita on elämässä kuitenkin oltava, 
joten enköhän selviä tästäkin hommasta, 
päätin mielessäni.

Sitten kun Laxå soitti ja kertoi, että paikka 
olisi minun, otin sen vastaan. Mietin, että 
jos ihan mahdottomalta alkaa tuntua, niin 
ainahan pääsee pois. Nyt 16 vuoden jäl-
keen täytyy todeta, että pois ei ole tehnyt 
mieli. Ainoastaan ensimmäinen vuosi oli 
aikamoista sekamelskaa, kun piti kaikki 
hommat tavallaan aloittaa alusta ja saada 
luistamaan sujuvasti. Helmikuun alussa 
1997 aloitin sitten työt AG:n silloisessa 
pienessä toimistossa, jossa välillä piti istua 
huopatossut jalassa että tarkeni. Onneksi 
jo vuoden päästä alkoi remontti ja saimme 
oikein viihtyisät toimistotilat. Alussa Laxån 

Tervehdys auragolfilaiset

kanssa yhdessä pohdittiin mm. millainen 
taloushallinnon ohjelma olisi juuri tänne 
sopiva ja miten muita asioita lähdetään 
viemään eteenpäin. Asioita oli paljon enem-
män kuin olin osannut edes odottaa ja osa 
melkoisen hankaliakin. Hyvin kuitenkin 
saatiin lopulta asiat järjestykseen ja työt 
alkoivat sujua jouhevasti. 

On ollut ilo työskennellä mukavien työka-
vereiden kanssa samalla myös nauttien 
kauniista työympäristöstä. Yksi merkittävä 
asia on ollut aivan suurenmoinen jäse-
nistö, joka ystävällisyydellään on luonut 
viihtyisän ilmapiirin. Samalla olen saanut 
suuren joukon uusia ystäviä ja ystävät ovat 
”elämän suola”, niin kuin vanha sanonta 
kuuluu. Vuosien varrella olen oppinut aika 
paljon ymmärtämään myös golfin saloja ja 
sanoja. Oma putterikin toimiston nurkassa 
on odotellut jo toistakymmentä vuotta ja 
alkeiskurssinkin olen käynyt, joten eihän 
sitä koskaan tiedä...

Työurani on kestänyt jo 45 vuotta, joten on 
aika astua syrjään ja antaa tilaa nuoremmil-
le. Aura Golfin toimistossa siis nuortuminen 
jatkuu, kun nuorin tyttäreni astuu remmiin. 
Olen vielä taustatukena, jotta hän ehtii 
oppia mahdollisimman hyvin eteen tulevat 
asiat ja pystyy olemaan avuksi Aura Golfille 
ja koko jäsenistölle. Toivon, että myös hänet 
otetaan yhtä ystävällisesti vastaan kuin 
minutkin aikoinaan. 

Vapaa-ajan ongelmia minulla tuskin tu-
lee olemaan. Olemme viime joulukuussa 
muuttaneet maaseudun rauhaan pieneen 

omakotitaloon, jossa varmasti puuhaa riittää 
yllin kyllin. Käsityöt ovat odottaneet myös 
tekijäänsä, joista ryijyprojektini pitäisi ensim-
mäisenä saattaa loppuun (1 valmis, 3 vielä 
tekemättä). Ihanat lastenlapset tuovat myös 
iloa elämään ja pitävät mummin virkeänä.

Kampani on piikitön perjantaina 28.6. 
joka on siis viimeinen työpäiväni Aura 
Golfissa. Toivotankin kaikki silloin ter-
vetulleeksi läksiäiskahville kanssani 
klubiravintolaan.

Haluan kiittää teitä kaikkia mukavasta yh-
teistyöstä näiden 16 vuoden aikana! Kyllä 
minulle tulee varmasti ikävä teitä ja koko 
Aura Golfia, siksi ajattelinkin pysytellä mai-
semissa vielä silloin tällöin. Nähdään! 

TEHTäVä SUoRITETTU – MELKEIN
lOpuksi vielä pieni kurkistus ammattilais-
pelaajan tavalliseen harjoituspäivään, josta saa 
pienen käsityksen siitä, millaisista harjoitusmää-
ristä huippupelaajien kohdalla puhutaan.  

Normaaliin treeniviikkoon kuuluu yleensä 5-6 
treenipäivää ja 1-2 vapaapäivää. Yleensä va-
paapäivät pidetään heti kisojen jälkeen ja juuri 
ennen kisoja.

Tavallisen harjoituspäivän ohjelmaan kuuluu 
ensin tunnin salitreeni aamulla, joka sisältää 
yleensä voimaosion, muutaman huoltavan liik-
keen ja cardio-osion, jotta saadaan kroppa 
hereille ja vähän hiki virtaamaan heti aamusta. 
Salilta lähdetään suoraan kentälle, jossa 2-3 
tuntia lajitreeniä, 50 % rangella ja 50 % lähipeliä.

Lounaan jälkeen pelataan 9-18 reikää golfia, 
sisältäen pieniä panoksia tietenkin. Kierroksen 
jälkeen vielä 1-2 tuntia lyöntiharjoituksia, riippu-
en mihin osa-alueeseen tarvitaan tarkennusta.

Aura Golf toivottaa tähtipelaajalleen ja yhteistyökumppanilleen 
onnea ja menestystä kaudelle 2013!

»

Golfpuoti Oy
Kauppiaskatu 20

20100 Turku

02-2345305
golfpuoti.fi 

golfpuoti@golfpuoti.fi 

2013 mallit
• Bägit -20%
• Kengät -20%
• Vaatteet -20%

Uusi Titleist Pro V1
49,- / tusina

KAUDEN AVAUSKAUDEN AVAUSKAUDEN AVAUS
KESKUSTAN LIIKKEESSÄKESKUSTAN LIIKKEESSÄKESKUSTAN LIIKKEESSÄ

23.4 - 25.423.4 - 25.423.4 - 25.4
tästä se alkaa...

Aurinkoista kevättä kaikille toivottaa 

Soile toimistosta



Terveellinen asua, 
turvallinen omistaa
NCC Tähtikodit rakennetaan ammattitaidolla 
laadukkaista materiaaleista. Tutustu tarjontaan 
ncc.fi /asunnot tai kysy lisää. Sopiva koti löytyy 
jokaiseen elämänvaiheeseen. Tervetuloa kotiin!

ncc.fi /asunnot

NCC Rakennus Oy, ASUNTOMYYNTI 
Puh. 010 507 8700* 
Helsinginkatu 15, Turku
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Rakennamme 
Mälikkälän 
Westparkia. 
Tutustu!

2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
5.7.2013 klo 16.00

yhteislähtönä
Harwall Sunday Game

Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista
Hartwall Torstai-tuoppi -osakilpailua.

Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.

if.fi/yritys
010 19 15 00

Tunnemme Ifissä eri toimialojen riskit ja löydämme 
kokemuksella oikeat vakuutusratkaisut juuri sinulle ja 
yrityksellesi. Jos kaikesta huolimatta juutut bunkkeriin, 
korvauspalvelumme nostaa sinut sujuvasti viheriölle. 

Älä chippaa 
draiverilla.

Ateljee
PENTTI KOIVIKKO

maalauksia • piirustuksia • grafiikkaa

Avoinna:

1.6.-11.8.2013
klo 12-17

☎ (02) 435 1586
0400 782 485

www.penttikoivikko.fi

Tuulensuunkatu 5 B - 21100 NaantaliSyreenien aikaan            serigrafia
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klubikAusi   

ruissalOn kruununJalOkivi kesäkuntOOn

Lämmitellen golfkuntoon – haravat otetaan käteen 
porukalla lauantaina 27.4. Kevättalkoot järjestetään 
klubilla alkaen klo 10. Talkoovälineet työhanskoineen 
tarjoaa Aura Golf, samoin kuin maistuvat grilli-
makkarat ja virvokkeet. Kaikki joukolla mukaan! 

Voit tuoda mukanasi myös sinulle ylijääneitä golfvarusteita: bägejä, mailoja, 
kenkiä jne. Talkoissa on mukana viime vuoden tapaan Punaisen Ristin Kontti 
klo 10.00-11.30. Tuomalla tavaroita tuet Punaisen Ristin auttamista Turun 
seudulla. Kontti on hyväntekeväisyys-kierrätystavaratalo, jossa otetaan vastaan 
tarpeettomiksi käyneitä hyväkuntoisia tavaroita.

Ilmoittautuminen office@auragolf.fi

27.4. 1.5.

5.12.

20.6.

17.8.

talkoot
Vappuhumpuuki

itsenäisyys-
päiVän juhlat 

miDniGht 
sCramBle

Kontti
Punainen Risti

näin se vain tulee joka ikinen vappu – 
perinteinen Vappuhumpuuki lounaineen, vaikka 

koillisesta tuulisi! Pelimuotona on greensome, joka 
alkaa klo 11 ja maistuva vappulounas on katettuna 

klo 14.30 alkaen. 

Lounaan hinta 29 €, juniorit alle 16 v 15 €.

Ilmoittauduthan toimistolle heti tai 
viimeistään 26.4. 

Tervetuloa yksin tai kaverien kanssa! 

kunnOn pOksaus keskikesän juhlaan alkaa 
kello viiden teellä. Torstain 20.6. leikkisä peli on 
vankat perinteet omaava juhannustapahtuma, 
jossa ryppyotsatkin oikenevat. Nauruhermoja 
riipivä taisto päättyy taianomaiseen herkkupöytään 
klubiravintolalle.

elOkuussa JärJestetään suuri klubikilpailu, 
Aura Golfin täysimittainen kenttä täyttää silloin 

30 vuotta. Saadaanko 200 pelaajan raja rikki, tällä 
porukalla se pitäisi onnistua helposti.

Seuraa ilmoitustaulua ja nettiä. 

kauden päätös

Koska Sauli juhlii omiansa Tampereella 
seuraavana päivänä, on syytä tulla tänne jo 
itsenäisyyspäivän aattona. 

Tarkempaa tietoa syksyllä.

nämä kOhutut ja puhutut Aura Golfin rennot ja viihteelliset klubikisat ja -tapahtumat 
tarjoavat kaikille jäsenille iänmittaisia muistoja, joiden parissa syväkaamoksenkin läpi sel-
viää jälleen mieli virkeänä. Seuraa tulevia tapahtumia Ruissalon luonnonkauniilla kentäl-
lämme klubin ilmoitustaululta, netistä ja uutiskirjeistä. Varmista, ettet jää uutispimentoon 
päivittämällä sähköpostiosoitteesi NexGolfiin tai ilmoittamalla se toimistolle.

Tavataan Ruissalossa – mahtavaa klubikautta 
golfin merkeissä!

Marja Aalto-Setälä
Klubimestari
040 566 0555
marja.aalto-setala@marudesign.fi

Löydät meidät myös Facebookista.
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Anu Närvä
Senioritoimikunnan pj

050 557 5820
anu.narva@jippii.fi

Kesä on tuloillaan
hyvät aura GOlfin seniorit, odotan malttamat-
tomana kenttämme avautumista. Maaliskuun lop-
pupuolella hiihtelin AG:n kentän reunoilla kulkevaa 
hiihtolatua. Aurinkoisina päivinä nuoret olivat rangella 
lyömässä harjoituspalloja umpihankeen ja uusi ran-
gen ruoholtalyöntialue pilkisti lumen alta muutamin 
kohdin. Vastaani hiihti vähän matkan päässä pari 
rouvaa. Kuulin toisen toteavan kaverilleen, että mitä 
kamalaa mustaa mönjää tänne on laitettu pilaamaan 
maisemaa. Hiihdellessäni ohi mietin, että oikeastaan 
moni asia on kiinni katsantokannasta ja asenteesta. 
Minulle edellä mainittu asia näytti siltä, että ihanaa, 
väylätkin on jo hiekoitettu ja kohta kenttä aukeaa 
entistä ehompana. Kyllä se kesä tulee.

Senioritoimikuntamme on jo kokoontunut ja mietti-
nyt kesän tapahtumia. Tässä kohdin on hyvä kiittää 
aktiivista toimikuntaa yhdessä tekemisestä.

Seniorien kuukausikilpailut pelataan taas joka kuu-
kauden toinen tiistai, lähtöajat ovat klo 9.00-12.00. 
Senioreille, jotka työesteiden vuoksi eivät voi pelata 
aamupäivällä, annetaan mahdollisuus pelata klo 17.00-
18.00 välisenä aikana. Ilmoittautumiset kilpailuun ne-
tin tai caddiemasterin kautta kilpailua edeltävänä maa-
nantaina klo 16.00 mennessä (jälki-ilmoittautumisia 

ei oteta huomioon). Lähtöajat arvotaan kumpanakin 
pelattavana aikana. Kilpailumaksu on 5 euroa, joka 
maksetaan caddiemasterille. Palkinnot kilpailusta 
tullaan jakamaan kauden päätyttyä.

Kevään ensimmäisen kilpailun yhteydessä 14.5. pi-
detään keskustelutilaisuus klo 16.00, jossa senio-
ritoimikunta kuulee mielellään mielipiteitänne ja 
kehittämisehdotuksia. Syyskuun kuukausikilpailu 
10.9. on yhteislähtökilpailu ja kilpailun jälkeen on 
palkintojen jako klo 17.00.

Senioriliiga ja seurojen ystävyysottelut jatkuvat en-
tiseen tapaan. 

Varsinais-Suomen senioriliigaotteluita AG:lla on yh-
teensä yhdeksän, joista kotiotteluita on viisi ja vie-
rasotteluita neljä. Tänä vuonna senioritoimikunta 
päätti ottaa ilmoittautumiseen uuden käytännön, 
jotta saadaan laajennettua joukkoa. Kaikki haluk-
kaat seniorit voivat ilmoittautua ottelun kapteenille 
sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse. Kunkin 
ottelun kapteeni valitsee halukkaista joukkueen; 6 
miestä, 4 naista ja 2 veteraania ja ilmoittaa valituille 
sekä ohjeistaa heidät kisaan.

Pelaamme myös ystävyysseuraotteluita kau-
den aikana:
29.5. ke HGCC-AG Harjattulassa
1.8. to  TG-AG Tampereella
27.8. ti AG-SaG Ruissalossa

Meitä senioreita tarvitaan myös tulevana kesä-
nä talkootöissä Aura Golfissa. Naisten EM-kisat 
ovat 24.-27.7. Jos et ole vielä ilmoittautunut, 
niin tee se pikaisesti osoitteeseen office@
auragolf.fi tai puhelimitse 02-2589221.

AG:ssa järjestetään myös tänä vuonna Suomen 
Golfsenioreiden kesäpäivä 2.7.

Edellä mainituista ja muista tärkeistä kilpai-
luista löytyy tietoa seuramme kilpailukalen-
terista. Tapahtumakalenteria täydennetään 
tarvittaessa. Tapahtumista ilmoitetaan myös 
AG:n kotisivuilla ja sosiaalitilojen käytävällä 
olevalla ilmoitustaululla.

Suomen Golfsenioreiden valtakunnalliset ja 
alueelliset kilpailut löytyvät heidän kotisivuil-
taan. Toisten seurojen lähettämät avoimet 
seniorikilpailukutsut laitetaan sosiaaliraken-
nuksen ilmoitustaululle.

Hyvät seniorit, tervetuloa tapahtumiin ja kil-
pailuihin mukaan.

Kevätterveisin!

23.4. Keilagolf SaG-AG Salossa

14.5.
Kuukausikilpailu 
Keskustelutilaisuus klo 16.00

21.5. Senioriliiga AG-AGN

27.5. Senioriliiga WGCC-AG Wiurilassa

29.5.
Klubiottelu HGCC klo 9.00 
Harjattulassa

11.6. Kuukausikilpailu

18.6. Senioriliiga AG-AlGo

25.6. Senioriliiga KGM-AG Maskussa

2.7.
Suomen Golfseniorit kesäpäivä 
AG:ssa

9.7. Kuukausikilpailu

16.7. Senioriliiga HGCC-AG Harjattulassa

30.7. Senioriliiga AG-ArGC

1.8.
Ystävyysottelu seniorit TG-AG 
Tampereella

7.8. Senioriliiga LoG-AG Loimaalla

2-4.8. FSO seniorikilpailu AG:ssa

13.8. Kuukausikilpailu

20.8. Senioriliiga AG-MTG

24-25.8. Klubimestaruuskilpailut

27.8. Klubiottelu AG-SaG

3.9. Senioriliiga AG-SaG

10.9.
Kuukausikilpailu + Päättäjäiset 
klo 17.00 klubilla

ANu NäRvä

Ottelut ovat kapteeni

1. AG-AGN 21.5. ti Ruissalo Anu Närvä anu.narva@jippii.fi, 050 557 5820
2. WGCC-AG 27.5. ma Wiurila Maija Vierinen maijavierinen@gmail.com, 040 541 4798
3. AG-AlGo  18.6. ti Ruissalo Eija Finnberg eijafi@jippii.fi, 0500 536 910
4. KGM-AG 25.6, ti Masku Markku Liitola markku.liitola@koruliitola.fi, 040 589 9120
5. HGCC-AG 16.7. ti Harjattula Matti Kulo matti.kulo@pp.inet.fi, 040 528 528
6. AG-ArGC 30.7. ti Ruissalo Matti Kulo matti.kulo@pp.inet.fi, 040 528 528
7. LoG-AG  7.8. ke Loimaa Kenneth Löfgren kenneth.lofgren@calto.fi
8. AG-MTG 20.8. ti Ruissalo Maija Vierinen maijavierinen@gmail.com, 040 541 4798
9. AG-SaG 3.9. ti Ruissalo Kaj Lindström kajvaltter@gmail.com, 0400 628 189
Ilmoittautua voi halukkaaksi useampaan otteluun.

SENIORIEN TAPAHTuMAKALENTERI

Kuva Tertti Pietilä



Jos alhainen korkotaso 
miellyttää, siitä kannattaa 
pitää kiinni
Ottamalla yrityslainaasi Korkokaton asetat ylärajan viitekoron 
nousulle ja pääset varmuudella nauttimaan matalista koroista 
vielä jatkossakin.
 
Sen lisäksi, että saat rajattua korkojen nousuriskin, varaat sa-
malla yrityksellesi mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti, mi-
käli korot yhä jatkavat laskuaan.
 
Kysy lisää ja huolehdi vähemmän.

Turun yrityskonttorin johtaja Jouko Grönroos ja Raision yrityskonttorin johtaja Pertti Saarinen toivottavat 
nykyiset ja uudet yritysasiakkaat tervetulleeksi Nordeaan. ”Turun ja Raision yrityskonttorien asiantunti-
joilta saat korkosuojaukseen ja muihin yrittämiseen liittyviin asioihin aina parhaat mahdolliset ratkaisut”.

Soita Yrityspalveluumme 0200 2121, 
ma–pe 8–18 (pvm/mpm) ja varaa aika meille. 
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Lisätietoja saat yrityskonttoreistamme tai osoitteesta nordea.fi 

Turun yrityskonttori, Kauppiaskatu 9 b, Turku
Raision yrityskonttori, Raisiontori 7, Raisio

nordea.fi 

 

Toivomme pelaajien viettävän kesäistä vapaa-
aikaa ruokaostosten ja kotihellan sijaan kentällä 
sekä viihtyisässä klubimiljöössä. Tarjoamme edulli-
set ja nopeasti valmistuvat herkut ystävällisen pal-
velun kera. Klubin Cafésta saa totuttuun tapaan 
heti aamutuimaan itse leivotut pullat, munkit ja 
sämpylät. Valmistamme lisäksi keittiössämme koti-
ruokabufféen salaatteineen, joka on tarjolla päi-
vittäin klo 11.00-16.00.  

Tänä kesänä lisäämme ruokalistalle uusia deli-
herkkuja, maukkaita lounasuutuuksia sekä vaihtu-
via grilliannoksia. 

Tervetuloa maistamaan! 

 

Juhla- ja kokouspalvelut 

Hyödynnä lukuisten yritystapahtumien ja juhlien 
myötä kertynyt osaamisemme!  Meiltä saat tar-
joilut ja astiat kaiken kokoisiin tilaisuuksiin toiveit-
tesi mukaan, olipa kyseessä sitten häät, lakkiai-
set, syntymäpäivät tai kokoukset.  

Kerro meille aika, paikka ja aihe, niin teemme 
tarjoiluehdotuksen - ja voit itse nauttia juhlapäi-
västä vieraidesi kanssa. 

Ota yhteyttä! 

 

 
 

Tässä osassa: 

K U U L U M I S I A  K L U B I R AV I N T O L A S T A   

Golf-ravintolan pelikausi 2013 

M E I D Ä T  
T AV O I T AT   
P U H E L I M I T S E  
02-258 9130 tai 

0400 421 346 
S Ä H K Ö P O S T I L L A  
R G O L F @ D L C . F I   
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Uuden Grill it! Marinan ruokalistalta löydät 
ennakkoluulottomat yhdistelmät ja 
viritetyt klassikot. Maailman maut ja vir taukset 
maistuvat parhaista raaka-aineista valmistetuissa 
herkullisissa grilliruoissa 
– myös kesäterassillamme. 
Tule nauttimaan uudesta 
Aurajokiravintolastamme!

MARINA

Grillattuna kaikki 
maistuu paremmalta!

Tällä kupongilla Aura Golfin jäsenille

Lasillinen talon puna- tai valkoviiniä 12 cl 
(tai alkoholiton vaihtoehto) ruokailun yhteydessä
Etu voimassa 6.5.-7.7.2013
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 1 etu/kuponki.

Ravintola Grill it! Marina, Linnankatu 32, Turku
Puh. 020 1234 710, www.grillit .f i

Tee pöytävarauksesi vaivattomasti netissä www.tokravintolat.f i

MARINA

Live
Love

Grill

✂

Puhelut TOK:n 010 - ja 020 -alkuisiin numeroihin 0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /minuut ti .

PUKEUTUmINEN KENTäLLä

Suomen Golfliiton hallitus on päättänyt poistaa 
käytöstä pukeutumisvaatimusohjeen, jossa ku-
vien avulla kerrotaan oikeasta pukeutumisesta 
golfkentällä. Samalla Suomen Golfliitto viestittää, 
että liiton taholta ei esitetä yhtenäisiä pukeutu-
misvaatimuksia golfin harrastajille.

Aura Golf noudattaa kuitenkin edelleen van-
hoja ohjeita, jotka ovat yksityiskohtaisemmin 
luettavissa seuran kotisivuilta. Siisti ja asial-
linen ovat jatkossakin avainsanoja golfpu-
keutumisessa ja sekä tietysti kanssapelaajien 
huomioonottamisessa.

AURA GOLfIN JäSENyyS

Käsitys seuran pitkistä jäsenjonoista elää edel-
leen sitkeästi niin golfin harrastajien kuin mui-
denkin ihmisten mielissä. Tässä yhteydessä tämä 
harhaluulo halutaan oikaista, jäsenjonoja ei 
enää ole ja seuraan otetaan säännöllisesti uusia 
jäseniä hakemusten mukaan. On myös hyvä 
muistaa, että Aura Golfin kausimaksu on varsin 
alhainen ja erityisesti junioreille golf on erittäin 
edullinen laji harrastaa varsinkin kun maksuja 
verrataan vaikka suosittuihin joukkuelajeihin.

PLATINAKORTTI 2013

Aura Golf jatkaa Platinakortti-yhteistyötä. Tänä 
vuonna mukana ovat lisäksi Kytäjä Golf, Helsingin 
Golfklubi, St. Laurence Golf, Tahko Golf, Pickala 
Golf ja Golf Talma. Platina-edut ovat samat kuin 
viime vuonna, jokainen kenttä tarjoaa vähintään 
kaksi etua. Toisella edulla saa green feen puoleen 
hintaan ja toisella edulla kaksi pelaajaa pääsee 
yhden hinnalla. Etukortit ovat noudettavissa 
kauden alusta lähtien caddiemasterilta ja kortin 
saavat kaikki Aura Golfin aktiivijäsenet eli peli-
kausimaksun maksaneet.

häTäTILANTEET KENTäLLä

Aura Golfin työntekijät ovat kevään aikana suo-
rittaneet hätäensiapukurssin, joka antaa perus-
valmiudet onnettomuuksien ja hätätilanteiden 
hoitoon. Käytössämme on myös defibrillaattori 
eli sydämenkäynnistäjä ja laite löytyy caddie-
masterin toimistosta. Henkilökunnallamme on 
valmiudet käyttää laitetta tarvittaessa.

Sairastapauksen tai onnettomuuden sattuessa 
kentällä on muiden ihmisten tärkeintä säilyttää 
oma rauhallisuutensa ja toimintakykynsä sekä 
ensimmäisenä toimenpiteenä hälyttää apua. 
Soitettaessa hätänumeroon 112 tulee kertoa 
tilanne sekä oma sijainti mahdollisimman tar-
kasti ja kuunnella hätäkeskuksen ohjeita. Tämän 
jälkeen apua voi pyytää myös henkilökunnalta 
tai muilta pelaajilta.

JäSEN- JA TASOITUSKORTTI

Suomen Golfliitto on uudistanut jäsen- ja 
tasoituskortit. Uusissa korteissa ei ole enää 
mahdollisuutta muuttaa tasoitustaan korttiin 
kirjoittamalla, vaan tiedot löytyvät Golfliiton 
verkkotietopalvelusta, jossa ne ovat ajantasai-
sina golfklubeilla olevien hallintajärjestelmien 
(Nexgolf, Golfbox) käytössä. Tästäkin asiasta 
löytyy lisätietoja seuran kotisivuilta.

AjAnkohtAistA 

kAudelle 2013



Aura Golf ry on Suomen 

viidenneksi vanhin 

golfkenttä. Seura on 

perustettu vuonna 1958 

ja 18 reikäinen kenttä 

sijaitsee Ruissalon 

kansanpuistossa 

vain 9 km kaupungin 

keskustasta.

Perinteikäs Aura Golf ry 

on aktiivinen seura. 

Jäseniä on noin 1500, 

mikä takaa vakaan 

talouden ja mahdollistaa 

kentänhoidon ylläpitä-

mistä kansainvälisellä 

tasolla sekä tarjoaa vie-

raille ja jäsenille loistavat 

oheispalvelut.

Aura Golf järjestää naisten amatöörien EM-kilpailut ensi vuoden 

heinäkuun lopulla 24.-27.7.2013. Kisaorganisaatio toimii pääasi-

assa vapaaehtoisvoimin ja myös Sinä voit olla omalla panoksellasi 

mukana tekemässä hienoa golftapahtumaa.

Haemme joukkoomme innostuneita tekijöitä

•	 tulospalveluun

•	 tapahtuman	logist
iikkaan	(kuljetukset,	

liikenteenohjaus,	py
säköinti)

•	 erilaisiin	neuvonta-
	ja	valvontatehtäviin

•	 viestintään

Tarjoamme	mahtavan
	kansainvälisen	tunne

lman	mukavassa	seu
rassa,	

näyttävät	kisa-avajais
et	ja	päätösjuhlan.	Va

paaehtoistyöstä	ei	m
akseta	

palkkaa	eikä	palkkio
ita,	mutta	kaikki	muk

ana	olevat	saavat	vir
alliset	

kisa-asut	sekä	päivi
ttäisen	ruoka-	ja	juo

mahuollon.

Lisätiedot	ja	ilmoitta
utumiset	Aura	Golfin

	toimistoon		 	

puh.	02	258	9221	ta
i	office@auragolf.fi.

HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

Nuorisotyötä 
tukemassa
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Caddiemasterit 
kaudella 2013

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

Anni Kerttula Milla Männistö

Tommi Haavisto Jaakko Nuotio

Susanna Sarkki

Tervetuloa 
aura Golfiin!

RAISIO
Tuijussuontie 1
21280 Raisio
Puh. 010 231 2600
Fax 010 231 2699

VANTAA
Petikontie 6
PL 29
01621 Vantaa
Puh. 010 231 2632

www.newprint.fi



Laadukkaat silmälasit ja aurinkolasit 
tekevät sinusta SINUT.
Kaikki normaalihintaiset silmälasit, 
aurinkolasit ja piilolinssit – 25 %. 
Tarjouksen voi hyödyntää vain näyttämällä Aura Golfin jäsenkorttia. 
Tarjous on voimassa toukokuun 2013 ajan Turun myymälöissämme.

LITE BÄTTRE.

Juontaja
Niina Backman

Kehykset: MaxMara

Malli
Niina Backman

Aurinkolasit: Michael Kors

OPTIKKO RAHKONEN SYNSAM, Yliopistonkatu 22, Stockmann 3. krs, puh. (02) 2333 773 
OPTINÄKO SYNSAM, Kauppiaskatu 10, puh. (02) 2327 345


