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UUTEEN KAUTEEN

Tätä lukiessanne Aura Golfin kenttä on jo avattu 
pelaamista varten. Lounais-Suomen talvi näytti 
tällä kertaa meille hieman toisenlaiset kasvonsa 
ja ainakin golfkentän henkilökunta kiittää men-
neen talven keleistä oikein kauniisti, ero runsaan 
vuoden takaiseen oli melkoinen. Tänä talvena 
vältyimme sekä jääpoltteelta että pääosin myös 
hometaudeilta, jonka ansiosta saimme mainiot 
lähtökohdat kauden aloittamiseen. Kentän ke-
vättöitä on päästy tekemään rauhassa ja suunni-
telmien mukaisesti, tällöin myös viimeistelyyn ja 
yksityiskohtiin pystytään keskittymään paremmin.

Kausi 2013 oli monella tavalla haasteellinen, niin 
kentänhoidon kuin kentän käytönkin suhteen. 
Alkavan kauden osalta pyrimme parantamaan 
asioita, joihin liittyvä palaute on sisältänyt eniten 
korjauskehotuksia. Tämän lehden sisäsivuilla ker-
rotaan lisää kauden uutuuksista, jäsenen vieraan 
greenfee sekä ajanvaraussääntöjen uudistaminen 
ovat varmasti niistä näkyvimpiä. Myös tapahtu-
makalenterin tasapainoon olemme kiinnittäneet 
erityistä huomiota, onnistuminen mitataan tosin 
vasta kauden aikana.

Aura Golfin sääntöjen mukaan yhdistyksen tar-
koituksena on edistää golfpelin harrastamista 
ja tässä tarkoituksessa järjestää harrastus- ja 
kilpailutoimintaa sekä muita tilaisuuksia. Suuri 
osa jäsenistä haluaa vain harrastaa golfia par-
haaksi katsomassaan peliseurassa, mutta lukuisa 
on myös niiden jäsenien joukko, jotka haluavat 
osallistua erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. 
Klubien mestaruuksista on kilpailtu niin kau-
an kuin golfia on pelattu ja mestari on vähiten 
lyöntejä lyönyt pelaaja. Aura Golfissa varsinkin 
avoimet sarjat ovat muodostuneet ”parempien” 
pelaajien kisaviikonlopuksi. Viime vuonna miesten 
avoimessa sarjassa mukana oli ainoastaan 34 
pelaaja ja ihan kaikki tästäkään porukasta eivät 
välttämättä olleet mukana mitalisijat mielessään.  

Klubin mestaruuskilpailut ovat paljon muutakin 
kuin kilpailua kolmesta mitalisijasta ja tavoitteet 
tulee olla sen mukaiset. Pelaaminen takatiiltä 
ilman tasoituksia on itsessään monelle eksootti-
nen kokemus, miesten yleisessä sarjassa kolme 
kierrosta kahteen päivään vaatii myös hieman ur-
heilullisuutta. Tavoitteena voi olla palkintosijojen 
asemesta samantasoisten pelaajien voittaminen 
tai vaikka viimeisen kierroksen ryhmän paras tu-
los, myös kauden paras henkilökohtainen suoritus 
voi olla hyvä tavoite.

Itse en ole koskaan osallistunut klubimestiksiin, 
mutta nyt aion sen tehdä ja haastan kaikki muut-
kin 1. tasoitusryhmän ulkopuolella olevat naiset ja 
miehet sekä tytöt ja pojat osallistumaan kilpailuun 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tehkää te-
kin samoin ja haastakaa kaverinne osallistumaan 
kerran kaudessa kilpailuun, jossa oikeasti otetaan 
miehestä ja naisesta mittaa. 

Tässä yhteydessä en voi olla muistuttamatta 
myös reikäpelikilpailuista, joista varmasti löytyy 
jokaiselle sopiva sarja. Näistä löytyy lisätietoa 
netistä ja aina voi tulla kysymään lisää vaikka 
kapteenilta, kilpailutoimikunnan vetäjältä tai 
toiminnanjohtajalta.

Tulemme kokeilemaan kesän aikana myös klubi-
iltoja, jotka sijoitetaan yleensä kilpailuiden yhtey-
teen ja toivomme tietysti näiden lisäävän klubim-
me aktiviteettiä sekä jäsenistön yhteisöllisyyttä.

Tehdään yhdessä kaudesta 2014 paras kausi 
koskaan, positiivinen asenne ja muiden huo-
mioiminen antavat tälle tavoitteelle oivalliset 
lähtökohdat.

Parhain terveisin
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Matti Höglund
Kenttämestari
0500 720430
matti.hoglund@auragolf.fi

TERVEISIÄ
KENTÄLTÄ
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Ensin haluan kiittää kaikkia jäsenkyselyyn 
vastanneita. Vastauksia lukiessani sekä ne-
gatiivinen että positiivinen palaute oli melko 
lailla odotuksien mukainen. Positiivinen 
palaute kohdistui pääsääntöisesti väylien, 
viheriöiden sekä osittain myös lyöntipaikko-
jen kuntoon. Kentänhoidollisesti suurimmat 
ongelmat kyseisillä alueilla aiheutuvat pui-
den muodostamasta varjostuksesta, jonka 
seurauksena siementen itäminen sekä 
yhteyttäminen heikkenee, joka puolestaan 
vaikeuttaa nurmen kasvua ja uudistumista. 
Ongelman ratkaisu olisi puiden laajamit-
taisempi kaataminen, mutta Ruissalossa 
jokaiselle kaadettavalle puulle pitää hakea 
kaatolupa ympäristötoimistolta ja lupien 
myöntäminen virkaportaassa ei ole mi-
kään yksinkertainen asia. Esimerkkinä voin 
kertoa että 1. väylän viheriötä korjattaessa 
haimme kaatolupaa sen edessä vasemmalla 
puolella olevalle männylle. Tällöin kahden 
ensimmäisen virkamiehen mielestä män-
ty oli komea maisemapuu, mutta silti he 
antoivat kaatoluvan. Heidän esimiehensä 
mielestä puu oli kuitenkin maisemallisesti 
liian arvokas kaadettavaksi ja näin kysei-
nen puu on edelleen paikoillaan. Vielä 
vaikeammaksi kaatolupien myöntäminen 
käy lehtojen suojelualueilla (Natura), jotka 
reunustavat kenttäämme lähes kaikkialla. 
Tällöin kaatoluvat haetaan ELY-keskukselta 
ja näin prosessi on äärettömän raskas. 
Varjostuksen haittoja pyritään vähentä-
mään ruiskuttamalla yhteyttämistuotteita 
eli sokereita, mutta tämäkään ei korvaa 
luonnonvaloa. 

Eniten negatiivistä palautetta tuli odotetusti 
bunkkereista ja niiden reunoista. Monien 
mielestä bunkkereiden hiekan laatu on 
epätasaista ja sitä on joko liikaa tai liian 
vähän. Viisi vuotta sitten uusimme lähes 
kaikkien hiekkaesteiden salaojitukset ja 
tässä yhteydessä myös hiekat vaihdettiin. 
Bunkkerihiekalta vaaditaan hyvää veden-
läpäisyä, se ei saa kuorettua ja sen on 
kestettävä pallon alastulot aiheuttamatta 
pallon uppoutumista hiekan sisälle. Hiekan 
raekoko on oltava sellainen, että se ei riko 
leikkureiden teriä joutuessaan nurmelle. 
Valitsimme USGA:n standardien mukaisen 
hiekan, joka täytti kyseiset vaatimukset. 
Mielestäni bunkkereiden ongelmaa ei ole 
aiheuttanut vääränlainen hiekka, vaan hie-
man liian ohut käyttömäärä (pelkäsimme 
paistettuja kananmunia), jolloin varsinaisen 
bunkkerihiekan alla oleva salaojahiekka on 
tietyissä bunkkereissa päässyt sekoittumaan 
pintahiekkaan. Bunkkereissa käytettävä 
hoitokone siirtää pikkuhiljaa bunkkereiden 
pohjalla olevaa hiekkaa reunustoille ja 
näin bunkkereista lyötäessä voi törmätä 
salaojahiekkaan, joka tietysti on karke-
ampaa kuin varsinainen bunkkerihiekka. 
Olemme keväällä siirtäneet reunustoilta 
hiekkaa bunkkereiden pohjalle ja samalla 
muotoilleet pohjaprofiileja asianmukaisem-
miksi, lisäksi lisäämme uutta hiekkaa niihin 
greenibunkkereihin, joissa salaojahiekka 
tulee nopeasti vastaan. Varsinaisen bunk-
kerihiekan paksuusoptimi on 7-10 cm ja 
pehmennetyn pintahiekan muutama sentti.

Tuleva pelikausi aloitetaan jos ei nyt poik-
keuksellisen hyväkuntoisella, niin ainakin 
hyväkuntoisella kentällä. Tilanteen on mah-
dollistanut onnistuneet hoitotoimenpiteet 
syksyllä, ennen kaikkea tautitorjunnat, 
mutta tärkeä tekijä on ollut myös suotuisa 
talvi. Paras vaihtoehto kentän talvehtimisel-
le olisi tilanne, jossa alkutalvella olisi aluksi 
pieni pakkanen, joka veisi maan routaan ja 
tämän jälkeen tulisi pysyvä lumi suojaksi. 
Talvella ei sataisi vettä (edellistalvena kaksi 
vesisadejaksoa aiheuttivat jään nurmen 
pintaan, josta seurasi jääpolte eli tukeh-
tuminen) ja keväällä lumi sulaisi nopeasti 
pois, jonka jälkeen ei olisi yöpakkasia. Itse 
asiassa tällainen tilanne oli kolme vuotta 
sitten, jolloin jopa väylät olivat heti keväästä 
vihreät.  Kuluneena talvena oli toiseksi 
paras vaihtoehto eli talvi oli niin lauha, 
että jäätä ei päässyt muodostumaan tai se 
suli välittömästi pois, kuten ennen vuoden 
vaihdetta.  

Tätä kirjoittaessani viheriöillä harsojen 
alla nurmi on nätin vihreä, mutta kentän 
yleisilme on yöpakkasista johtuen hieman 
harmahtava. Yöpakkaset ovat kuivattaneet 
lehtien kärjet, mutta onneksi nurmi kasvaa 
tyven kasvupisteestä ja kun maan lämpö-
tila nousee lähemmäs kymmentä astetta, 
niin myös väylien ja lyöntipaikkojen väri 
muuttuu kauniin vihreäksi.

HYVÄÄ PELIKAUTTA!

"Eniten negatiivista palautetta tuli 
odotetusti bunkkereista ja niiden 

reunoista."
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Ensimmäinen vuosi Aura Golfin kapteenina on 
takana ja vuosi on ollut sekä opettavainen että 
mielenkiintoinen. Aloittaessani viime vuon-
na kapteenina sain käsiini Golfliiton laatiman 
kapteenin käsikirjan ja lueskelin sitä jokin aika 
sitten uudelleen. Käsikirja sisältää monta aja-
tuksia herättävää seikkaa, joita kapteeni voi 
viedä eteenpäin seurassaan. Kapteenin roolia 
ja tehtäviä kuvataan käsikirjassa mm. asiansa 
tunteva, empaattinen, kannustava, läsnä oleva, 
jäsenistön eduista ja kehittymisestä kiinnostunut, 
tasapuolinen sekä kuuntelutaitoinen. Lista on 
pitkä ja mielestäni vaativakin. Otan tämän listan 
kuitenkin haasteena ja toivottavasti onnistun 
siinä. Palaute on tervetullutta. 
Käsikirjassa puhutaan paljon myös hyvän golf-
hengen luomisesta. Henki ei kasva itsestään 
ja meillä kaikilla on siinä oma tehtävämme ja 
roolimme. Hyvä seurahenki vaikuttaa myös va-
paaehtoistyöhän, mitä ilman yksikään golfseura 
ei tule toimeen. Jotta säilytämme ja yhä edelleen 
parannamme seuramme henkeä, toivon kaikkien 
jäsenten kohtelevan toisiaan kunnioittavasti, 
tasapuolisesti sekä muistamaan, että emme 
ole kentällä yksin. 

Kilpailukalenteri näyttää mielenkiintoiselta ja 
ilokseni voin todeta, että näitä edellä mainittuja 
yhteishengen kohottavia kilpailuja on tullut lisää. 
Toivon näihin kilpailuihin mahdollisimman suurta 
osanottoa ja niidenkin jäsenten mukaantuloa, 
jotka eivät aikaisemmin ole kilpailuihin osallis-
tuneet. Näistä kilpailuista on helppo aloittaa. 
Kevät on aikaisessa ja saattaa olla, että lukies-
sanne pelikausi on avattu myös Ruissalossa.

ANTOISAA GOLFKAUTTA 
KAIKILLE!

OHJELMASSA kapteenin sääntötuokio sekä kauden kilpailut ja tapahtumat. 

Iltapalaksi Klubin kana-pekonitoast, tikkuperunat ja salaattia 9 €.

Ilmoittautumiset ravintolaan 27.4. mennessä meilitse rgolf@dlc.fi tai puh. 02 2589 130

Tervetuloa mukaan!

KAUDEN STARTTI-ILTAMIIN
RUISSALON 
KLUBIRAVINTOLAAN
MAANANTAINA 28.4. ALKAEN KLO 18.30 

KAPTEENIN AJATUKSIA

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

kutsu



Hei kaikki, olen uusi hallituksen jäsen ja vastuualueena on markkinointi ja 
tiedotus.  Olen 44-vuotias innokas golfari ja kolmen lapsen isä. Olen opetellut 
golfin varsin myöhäisessä vaiheessa ja pelivuosia on takana vasta yhdeksän. 
Suurimman osan kierroksistani pelaan Aura Golfissa, mutta kierrän myös 
ahkeraan muita kenttiä Suomessa ja ulkomailla. Olen myös innokas kilpailija 
ja osallistun moneen klubi- ja sponsorikilpailuun pelikauden aikana. Voin re-
hellisesti sanoa, että golf on vienyt minut täysin mukanaan. 
Kun kierrän muita kenttiä Suomessa, niin monesti tunnen ylpeyttä, että olen 
Aura Golfin jäsen. Meillä on erittäin hyvät puitteet omassa seurassamme. Silti 
uskon, että voimme aina myös parantaa tiettyjä osa-alueita, jotta voimme 
vastata kiristyvään kilpailuun kenttien välillä. 
Olemme varmasti kaikki huomanneet, että viestinnässä meidän tulee ottaa 
huomioon täysin eri asioita, kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Suuri 
jäsenkysely antaa myös hyvin suuntaviivoja asioista, joita voimme kehittää 
markkinointi- ja viestintätoimikunnassa. Tulen paneutumaan myös näihin 
asioihin vahvasti. 
Kun katsoo esimeriksi urheilusponsorointia, niin pelikenttä tämän osalta on 
sirpaloitunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana.  On tullut uusia lajeja 
vanhojen rinnalle ja jokainen taistelee sponsorointirahoista kiihkeästi. Meillä 
Aura Golfissa asiat ovat olleet erittäin hyvin ja tukijoita on riittänyt, toivottavasti 
asiat ovat myös samalla tavalla kolmen vuoden kuluttua. 
Itse haluan toivottaa kaikille seuran jäsenille erittäin hyvää alkavaa pelikautta. 
Nautitaan hienosta lajista ja ennen kaikkea nautitaan Suomen huippukentästä 
nimeltä Aura Golf. Toivon myös, että mahdollisimman moni vieraspeluri löytää 
Aura Golfiin, koska he eivät tule takuulla pettymään kenttäämme, eikä puitteisiin, 
joista voimme olla ylpeitä. 

JANNE KOSKINEN
hallituksen uusi jäsen esittäytyy

"Nautitaan hienosta lajista ja ennen 
kaikkea nautitaan Suomen huippu-

kentästä nimeltä Aura Golf."

Janne Koskinen 
0400 366769 
jannepetteri.koskinen@gmail.com

Kuva: Rauno Johansson
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AURA GOLF – PARAS 
AVAUSVÄYLÄ NUORILLE

Tuleva kausi tulee olemaan varmasti menestyksekäs seurallemme. Olemme saaneet 
joukkoomme useita uusia golfareita, joiden menestyksestä tulemme varmasti nauttimaan 
kesän kilpailuissa. Olemme vakiinnuttaneet asemamme laadukkaana juniorigolf 
koulutusseurana, jonka golfarit ovat menestyneet niin kansallisella, kuin kansainväliselläkin 
tasoilla jo pitkän aikaa. Ammattitaitoiset pro valmentajamme ovat yhdessä laatineet tulevalle 
kaudelle kaikille pelaajaryhmille tasoon, sukupuoleen ja innostuksen määrään katsomatta 
uudet harjoitusohjelmat, jotka ovat nähtävissä seuramme nettisivuilla lähipäivinä.

Lisääntynyt pelaajamäärä ja innostus golfia kohtaan tuovat tullessaan myös haasteita, joihin 
me vanhemmat pystymme vastaamaan, niin halutessamme. Alkavalla kaudella tarvitsemme 
vapaaehtoisia ja vastuullisia aikuisohjaajia osallistumaan lastensa harrastustoimintaan. 
Oman lapsen ei tarvitse olla toiminnassa mukana, vaan kaikki asiasta kiinnostuneet 
voivat osallistua toimintaan, jossa takaamme lapsille ja nuorille laadukkaan ja turvallisen 
harrastuksen. Joku ajattelija on joskus lausunut muutaman hienon sanan meidän vanhempien 
roolista lasten harrastuksessa; ” kannusta, kuljeta, mahdollista”. Siinä kiteytyy mielestäni 
kaikki ne tosiasiat, jota voimme tarjota nuorille loistavan harrastuksen ylläpitämiseksi.

Kilpapelaajamme ovat olleet harjoitusleireillä ulkomailla. Ensimmäinen leiri järjestettiin 
vuoden vaihteessa Espanjaan, Alicanteen, La Mangan upeille kentille. Toinen leiri suuntautui 
myös Espanjaan San Roquen golfkentälle.

Talven hallivuorot ja fysiikkatreenit ovat luoneet hyvän pohjan kaikille pelaajaryhmille, 
jotka siirtyvät huhtikuun puolen välin paikkeilla ulos harjoittelemaan 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 lähiaikana. Tule siis mukaan 
joukkoon. Golf on seurapeli, ja ryhmässä on aina mukava tunnelma. Ota siis rohkeasti 
yhteyttä seuramme kouluttajiin, jotta pääset mukaan ohjattuun harjoitteluun, joka auttaa 
sinua parantamaan peliäsi entistä enemmän. 

Junioreille suunnatut kiertueet, kuten Tsemppitour ja Aluetour, tulevat olemaan tulevanakin 
kautena junioriemme ponnahduslauta kansallisille kilpailuille.

FJT- ja FT-kilpailut ovat sinne paikkansa lunastaneiden kisakalenterissa, kuten myös SM-
kilpailut, joihin toivomme runsasta osanottoa ja tavoitteiden mukaista menestystä.  

Toivotan koko valmennus- ja junioritoimikunnan puolesta seuramme nuorille pelaajille 
taisteluhenkeä ja menestystä tulevan kauden koitoksiin. Seurana tulemme tukemaan kaikkia 
pelaajiamme menestyksen saavuttamiseksi.

Valmennus- ja junioritoimikunnan kuulumisia kevät 2014

Jukka Stam
Valmennus- ja 

junioritoimikunnan pj
0400 823389

jukka.stam@hotmail.com
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Turun Sanomat on ollut mukana tukemas-
sa turkulaista urheilua sekä nuorisotyötä 
vuosikymmenten ajan ja yhtenä yhteistyön 
näkyvänä tunnusmerkkinä ovat toimineet 
eri lajien TS-urheilukoulut. Aura Golfin 
järjestämä TS-Golfkoulu on näistä yksi 
pitkäikäisimmistä ja edelleen voimissaan 
olevista tapahtumista.
Aura Golf sai 25-vuotisjuhliensa merkeissä 
vuonna 1983 vastaanottaa Turun Sano-
milta mieluisan lahjan, kun yhtiö lahjoitti 
seuralle varoja käytettäväksi TS-Golfkoulun 
perustamiseksi. Ensimmäinen golfkoulu 
järjestettiin kesäkuussa vuonna 1984 ja 
konsepti on toiminut erinomaisesti näihin 
päiviin asti. TS-Golfkoulu juhlii tänä vuonna 
30-vuotista taivaltaan. 
Menestysresepti on ollut hyvin yksinkertai-
nen. Lapset saadaan helposti ja kohtuullisin 
kustannuksin lajin pariin. Yksi kesälomaviik-
ko turvallisessa ympäristössä täysihoidossa 

on varmasti myös monien vanhempien 
mieleen. Golfkouluun on sen alusta asti 
kuulunut myös yhteiskuljetukset kaupun-
gista Ruissaloon ja takaisin. Golfkoulun 
pääkouluttajana ja vastuuhenkilönä toimii 
aina alan ammattilainen, mutta golfkou-
lu tarjoaa myös nuorille apukouluttajille 
erinomaisen mahdollisuuden tutustua val-
mennus- ja opetustoimintaan kouluttajan 
näkökulmasta.                                                                                                                                   
 TS-Golfkoulu on antanut lähtölaukauksen 
kymmenien, jopa satojen nuorten golfhar-
rastukselle ja siellä on myös moni tuleva 
kilpapelaaja saanut kipinän lajiin.
Koulun ensisijaisena tavoitteena on antaa 
perustiedot ja -taidot golfista sekä innostaa 
lapsia mukavan harrastuksen pariin. Uudet 
kaverit ja mukava kesälomaviikko tulevat 
yleensä näiden sivutuotteena. Golfkoulussa 
on myös mahdollista suorittaa Green Card. 
Suorituksessa noudatetaan samoja sääntöjä 

kuin GC-suorituksessa normaalistikin. Green 
Cardin haltijan tulee pystyä pelaamaan 
muun golfliikenteen mukana turvallisesti 
sekä sujuvasti ja sitä kautta keskittymään 
pelistä nauttimiseen ja taitojensa kehittä-
miseen. Golfkoulussa oppimista seurataan 
Juniori Green Cardilla, joka on tehtävä-
kortti, johon merkitään opittuja asioita. 
Varsinainen Green Card tämä ei kuitenkaan 
ole, mutta sen suorittaminen antaa hyvät 
valmiudet omien taitojen kehittämiseen. 
TS-Golfkoulun tarina jatkuu. Tänä vuonna 
koulujen ajankohta on kesäkuun kaksi en-
simmäistä viikkoa ja suosio näyttää jatkuvan 
edelleen, kenties suurempana kuin koskaan 
ennen. Tätä kirjoitettaessa ensimmäinen 
koulu on jo täynnä ja toinenkin täyttyy 
kovaa vauhtia.
TERVETULOA TS-GOLFKOULUUN, 
HYVÄN HARRASTUKSEN PARIIN 
PARHAASSA SEURASSA!

TS-GOLFKOULU

uudet kaverit ja golfin riemu

NUORISOTYÖTÄ30
VUOTTA



OPETUSMENU

Menun 
tarjoilevat

VILLE SIRKIÄ
SAKARI AHO
ANTTI LEHTINEN

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

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

Ville Sirkiä ville.sirkia@auragolf.fi 040 761 1876

Valmista itsesi elämäsi pelikauteen. Parempi golf, isompi nautinto!

              4-7 henkeä

 13.05.  pitchi
 14.05.  swingi/draivi
 20.05.  chippi
 21.05.  bunkkeri
 27.05.  putti
 28.05.  pitchi
  03.06.  swingi/draivi
   04.06.  chippi
 10.06.  bunkkeri
 11.06.  putti

Hinta 20 €/teema
Ilmoittaudu yksittäiseen treeniin 

tai vaikka koko ohjelmaan!
sakari.aho@auragolf.fi // 

040 5039072

teemaopetus
MITES TÄMÄ LYÖNTI NYT MENIKÄÄN?

seniorien treeni

4-7 henkeä, 6 x 75 min.

Treenataan yhdessä 
golflyöntien perusasioita.

Ohjelmassa 7 treenikertaa ennen 
juhannusta.

Aikataulu:
Torstaisin klo 11.00 - 12.15
08.05, 15.05, 22.05, 28.05 

(keskiviikko), 05.06, 12.06 ja 19.06

Hinta 130 €
Ilmoittautumiset

sakari.aho@auragolf.fi // 
040 5039072

KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI, EIKÄ 
MILLOINKAAN OLE MYÖHÄISTÄ OPPIA 

JOTAIN UUTTA!

max. 8 henkeä
1. kurssi

05.05, 06.05. ja 08.05. 
klo 17.30-20.00

2. kurssi
19.05, 20.05. ja 22.05. 

klo 17.30-20.00
3. kurssi

02.06, 03.06. ja 05.06. 
klo 17.30-20.00

4. kurssi
16.06, 17.06. ja 18.06. 

klo 17.30-20.00

Hinta kurssille 160 €
Ilmoittautumiset

sakari.aho@auragolf.fi // 
040 5039072

alkeiskurssit

Pro pelaa ryhmän mukana

MIKSI ONNISTUMISET JÄÄVÄT AINA 
HARJOITUSALUEELLE?

Opetusta itse pelitilanteissa
9 reikää

Startit perjantaisin klo 10.00
09.05.
16.05.
23.05.
06.06.
13.06.

             1 henkilö   85 €
             2 henkeä    50 €/hlö
             3 henkeä    35 €/hlö

Ilmoittautumiset
sakari.aho@auragolf.fi // 

040 5039072

pro-kierros

Head pro 50 min.          50 €
Assistant pro 50 min.  45 €
Head pro 25 min.          30 €
Assistant pro 25 min.  25 €

PAKETIT

yksityistunnit
MIHIN SE HYVÄ VETO KATOSI? 

MITEN TÄSTÄ PÄÄSISI ETEENPÄIN?

         Head pro
         3 x 50 min.             140 €
         6 x 50 min.             270 €

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

6-8 VUOTIAILLE

21. ja 22.05.  
klo 16.30-19.00

30.06. ja 01.07. klo 
12-14.30

Hinta 90 €

juniorikurssit

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %
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Peliaikojen varaaminen

Varaussääntöjä on uudistettu kaudelle 2014. Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja viisi päivää ennen aikaisemman kolmen päivän asemesta, 
jäsenellä on oikeus varata myös samassa lähdössä pelaavat vieraat viisi 
päivää ennen. Nexgolfissa jäsen pystyy tekemään itselleen yhden varauksen 
päivää kohti. Vieraspelaajien varausoikeus alkaa kolme päivää ennen 
aikaisemman kahden päivän asemesta.

Varausjärjestelmän väärinkäytöksiä tullaan seuraamaan aikaisempaa 
tarkemmin ja niihin tullaan myös puuttumaan. Käytännössä huomiota tullaan 
erityisesti kiinnittämään toistuviin viime hetken peruutuksiin sekä kokonaan 
peruuttamattomiin lähtöaikoihin. Kannattaa muistaa, että varauksen tekijä 
on vastuussa kaikista tekemistään varauksistaan, ei siis pelkästään omista 
varauksistaan.

Nexgolf on kehittänyt vieraspelaajien internetvarauksia varten Teetime-
ohjelman, joka on käytössä Aura Golfin lisäksi kymmenillä suomalaisilla 
golfkentillä. Kirjautumalla omilla Nexgolf-tunnuksilla Teetime-ohjelmaan 
golfseuran jäsen pystyy varaamaan peliaikoja myös muille kentille ilman 
etukäteismaksua. Kenttien omat varaussäännöt ovat tietenkin voimassa ja 
tehdyt varaukset tulee muistaa tarvittaessa myös peruuttaa.  

Greenfee AG:n jäsenen vieraalle

Viime kaudella aloitettu kokeilu jäsenen vieraan alennetusta greenfeestä 
jatkuu hieman laajennettuna. Jäsenellä on oikeus tuoda enintään kolme 
vierasta kerrallaan alennettuun hintaan 40,00 eur/hlö, etu on voimassa 
kaikkina päivinä kauden alusta 22.6.2014 asti. Myös passiivijäsenet ovat 
oikeutettuja pelaamaan jäsenen vieraan hinnalla sekä tuomaan vieraita 
alennettuun hintaan. Jäsenen tulee itse pelata vieraidensa kanssa samassa 
ryhmässä ja hänen tulee olla paikalla myös pelimaksuja suoritettaessa.

Normaali greenfee keskikesällä juhannuksesta koulujen alkuun 70,00 eur/hlö 
ja muina aikoina 60,00 eur/hlö.  Juniorin greenfee on 30,00 eur/hlö ja se on 
voimassa koko kauden ajan eikä siihen sovelleta mitään alennuksia.

Yhteislähtöpäivät

Kentällä järjestetään kauden aikana kilpailuja ja yritystapahtumia 
yhteislähtöinä, jotka aiheuttavat muutoksia normaaleihin 
ajanvarauskäytäntöihin. Yhteislähtötapahtumat alkavat joko aamulla klo 9.00, 
jolloin kenttä on suljettu aamusta lähtien ja avataan normaalia ajanvarausta 
varten keskipäivän jälkeen riippuen osallistujamäärästä 

Toinen alkamisaika klo 12.00, jolloin jäsenille ja vieraille on varattu 
yhteislähdöt aamulla klo 8.00 ja iltapäivällä klo 17.00. Näiden päivien osalta 
varausjärjestelmässä päivä näyttää kokonaan varatulta, mutta näin ei suinkaan 
ole, vaan varaukset aamun ja iltapäivän yhteislähtöihin tehdään tiikohtaisesti 
puhelimitse caddiemasterille.  

Viikkokalenteri  

Aura Golfin viikkokalenteri löytyy seuran kotisivuilta, etusivun vasemman 
reunan pikalinkeistä. Kalenterissa on kerralla näkyvissä kuluva viikko 
sekä sitä seuraava viikko. Kalenteriin merkitään kaikki ajankohtaiset 
tapahtumat kentällä ja klubilla sekä mahdolliset poikkeukset normaaleihin 
aukioloaikoihin. 



Ruissalon Kylpylässä virkistyvät sekä keho 
että mieli. Vietä vapaapäivä tai viikonloppu 
golffaten sekä nauttien hemmottelevista 
hoidoista ja upeista maisemista. 
 
Uniikki Kummeli-hotellihuone saunoineen 
ja merinäköaloineen on täydellinen valinta 
rentouttavaan lomaan tai merkkipäivien 
viettoon. 

HYVÄ OLO 
RUISSALOSTA

Tutustu palveluihimme ja tee varaus: 

www.ruissalospa.fi  
Myyntipalvelu p. 02 44 55 100  

 info@ruissalospa.fi

Lahjakortit 

helposti netistä  

ruissalospa.fi 
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This is your new Ladycaptain writing. Aura 
Golfin talous, kenttä ja puitteet ovat hyvässä 
kunnossa, mutta yhdistyksen tärkein voimavara 
on kuitenkin jäsenistömme. Miten saisimme 
myös jäsenistömme hyvään kuntoon ja voimaan 
hyvin? Tämä on yksi monista haasteistamme. 
Toimintakauden yhdeksi motoistani olenkin 
asettanut sanonnan ” Less is More”. Klubimme 
järjestää monia hyviä tapahtumia koko jäsenis-
töllemme ja haluan kannustaa naisia osallistu-
maan näihin tapahtumiin. Luodaan tapahtumiin 
mukava tunnelma ja yhteisöllisyyttä erilaisilla 
oheisjärjestelyillä ja hauskanpidolla, sen sijaan 
että järjestäisimme ”kilpailevia” tapahtumia 
vain naisille. 
Kausi 2014 on alkanut ja naisten avaus-ilta 
pidettiin 3.4. M&M Kuntotalossa. Kolmisenkym-
mentä naista kerääntyi suunnittelemaan tulevaa 
kautta. Illassa otettiin kantaa erilaisiin väitteisiin 
nostamalla vihreä tai punainen lappu. Tällä 
menetelmällä saimme tärkeätä informaatiota 
naisten toivomuksista nopeasti ja tehokkaasti. 
Illan ajatuksia on kerätty omaan taulukkoon ja 
naistoimikunta miettii käytännön toteutuksia 
tulevissa kokouksissaan. 

Iloisuus, rehtiys ja innostus golfiin on niitä 
tapoja, joita haluaisin onnistua tartuttamaan 
jäsenistöömme, niin naisiin kuin miehiinkin.  
Golfissa on tiukat säännöt, jotka koskevat varsi-
naista pelitapahtumaa sekä miten tulee kohdella 
palloa ja kenttää. Yhtä tärkeänä ohjenuorana 
pidän golfetikettiä, jossa annetaan ohjeita mi-
ten kohdella kanssagolfaria. Elämänviisauksiin 
kuuluu myös sanonta "Kohtele toisia, niin kuin 
haluaisit heidän kohtelevan sinua”.
Golf on fiilislaji ja sitä on paljon mukavampi 
pelata hymy huulilla kuin ryppy otsassa. Mitä 
enemmän satsaamme hyvään yhteisöllisyyteen 
ja vähemmän negatiivisuuteen, saavutamme 
myös golfillisesti parempaa tulosta.

OIKEIN ANTOISAA JA AKTIIVISTA GOLFKAUTTA 
TOIVOTTAEN

LESS IS MORE

Micaela Sjöholm
Ladykapteeni
040 5551231
micaela.sjoholm@pinus.fi

Illan päätteeksi 

11 naista jäi 

tutustumaan 

FUSTRAan 

M&M:n 

koulutettujen 

ohjaajien, 

Jaanan ja Merjan 

tarkkojen silmien alle. 

FUSTRA-TREENISSÄ KUULTUA:

USKOMATTOMAN TEHOKASTA!

JOS TÄTÄ TREENAISI 

SÄÄNNÖLLISESTI, NIIN OLISIPA KIVA 

NÄHDÄ TOIMIIKO LUPAUS SIITÄ 

ETTÄ DRAIVIIN TULEE 10 METRIÄ 

LISÄÄ PITUUTTA!



Perinteinen 
Vappuhumpuuki 
lounaineen alkaa 
klo 11 ja maistuva 
vappulounas on 

katettuna klo 14.30 
alkaen. 

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

1.5.

GREENSOME,
3-HENGEN JOUKKUEET, 

KAKSI JOUKKUETTA 
PER LÄHTÖ

Katajisto/Oakley 
lippukilpailu 

Kilpailu pelataan 
lyöntipelinä, jossa 

jokaiselle osallistujalle 
jaetaan lippu. Pelaaja 
kuljettaa tätä lippua 

kentällä niin kauan kuin 
tasoituslyöntejä riittää. 
Kun lyönnit on käytetty 

lippu jätetään pallon 
paikalle. Vaihteleva 

pelimuoto, jossa 
tilanteen kehittymistä voi 

seurata livenä kentällä.

4.5.
LIPPUKILPAILU, YKSI SARJA

18.5.

Audi Open
Audin sponsoroimien palkintojen 

jahtausta kilpailuhenkisessä 
kisassa kahdella sarjalla 

höystettynä täysin tasoituksin.

LYÖNTIPELI <- 12,4
PISTEBOGEY 12,5 ->

31.5.

Players Tour (Lähdöt 1 ja 10)
Entinen Audi Tourin kilpailu, jossa 

vanhat ja miksei uudetkin pelimiehet 
ottavat mittaa toisistaan.

LYÖNTIPELI, YKSI SARJA,  ALAIKÄRAJA 25 V. 
YLIN TASOITUS 12,4.

22.5.

KLUBI-ILTA KLO 18.00

Grillausta, 
yllätysohjelmaa ja 

mukavaa yhdessäoloa 
klubilla

Klubimestaruuskilpailu

2.-3.8.
etsitään klubin 

parasta pelaajaa. 
Tule mukaan haastamaan 

itseäsi ja muut klubin jäsenet. 
Kilpailuhenkinen kisa 

ilman tasoituksia, 
paras voittakoon. 

Koe aito kahden kierroksen 
kilpailun tunnelma. 

Saatko päihitettyä vastustajasi, 
joka on pelannut saman 
tuloksen kuin sinä eilen. 

Mahdutko klubin 
TOP10-pelaajiin vai 

saatko kenties himoitun 
kiertopalkinnon 
kannettavaksesi 

sunnuntai-iltapäivällä?

LYÖNTIPELI, SCRATCH
ERI SARJOJA

KLUBIMESTIS

15.6.

Golfkesä
Mukava ja leppoisa 

pistebogeykisa, josta 
parhaat saavat kutsun 

todella mielenkiintoiseen 
Shoot Out -finaaliin. 

Loppukahinoiden parhaat 
matkustavat Espanjaan.

PISTEBOGEY, MONTA ERI 
TASOITUSSARJAA

19.6.

Midnight Scramble
Aura Golfin perinteikkäin 

scramble, josta ei 
vauhtia puutu. Loistava 
tilaisuus tutustua uusiin 

ihmisiin. Pelataan rentona 
scramblena 4-henkisin 

joukkuein, joten on varaa 
myös duffeihin.

Suuri klubikilpailu
Huima ja hauska kauden kohokohta optimaaliseen aikaan. 

Yhteislähtö keskelle päivää, joten aikaa jää myös mukavaan 
illanviettoon ja jälkipeleihin. Tule mukaan tutustumaan uusiin 

ihmisiin ja kilpailemaan rennosti loistokuntoisella kentällä.

TEXAS SCRAMBLE , 4-HENGEN JOUKKUEET 

16.8.

Finnish Senior Open 
8.-10.8.

Seniorien kauden 
huipentuma. 

Tule mukaan seuraamaan 
kun valtakunnan 

huippuseniorit ottavat 
mittaa toisistaan.

LYÖNTIPELI, SCRATCH

FSO

AG Masters
Rento kilpailuhenkinen 

yksilökisa, jossa palkitaan myös 
päivän paras arvottu joukkue. 

LYÖNTIPELI, <- 12,4
LYÖNTIPELI, 12,5->

2-HENGEN JOUKKUEEN PARAS 
BESTBALLTULOS PALKITAAN MYÖS!

24.8.
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14Tällä 

aukeamalla

esitellään 

Aura Golfin 

kauden 

kilpailut ja 

tapahtumat. 

Seuraa 

ilmoittelua 

netissä, 

Ruissalossa 

ja Face-

bookissa.

Kauden aikana 

on jälleen 

luvassa paljon 

tiukkoja sekä 

viihteellisiäkin 

kilpailuja ja 

mukavia

tapahtumia - 

tutustu ja 

varaa 

kalenteristasi 

juuri sinulle 

sopivimmat!

Lisätietoja:

kilpailutoimi-

kunnan pj

Peter 

Rosenberg

040 516 6759 

//

klubimestari

Marja 

Aalto-Setälä 

040 566 0555

marja.aalto-setala@marudesign.fi



KM nelinpeli
Sunday Gamesta selvittyä on aika räväyttää tiskiin 
klubin paras pelipari. Tasoituksettomassa kisassa 
pelataan 36 reikää päivän aikana ja noudatetaan 

osittain Ryder Cupin pelimuotoja. 
Sokerina pohjalla aina yllättäviä loppuratkaisuja 

tarjoava foursome -pelimuoto, 
valitsitko sittenkin oikean järjestyksen? 

KIERROS, BEST BALL SCRATCH
 KIERROS, FOURSOME SCRATCH

6.7.
Mamselli

Aura Golfin pisin yhtäjaksoinen 
klubikilpailu, jossa sekä klubin 

että vieraat naiset ottavat 
toistensa taidoista mittaa. 
Matkan varrella mukavia 

yllätyksiä peliä 
parantamaan. 

Miehet ovat tervetulleita 
katsojiksi tai caddieiksi.

PISTEBOGEY, YKSI SARJA
PARAS SCRATCH PALKITAAN

20.7.

Hartwall Sunday Game
Mielekäs kilpailuhenkinen 

kisa, jossa ei koskaan 
jää kuivin suin ainakaan 
palkintojen jaon jälkeen. 

Iltaa jatketaan vauhdikkailla 
jälkipeleillä klubilla 
pikkutunneille asti!

PISTEBOGEY, YKSI SARJA
PARAS SCRATCH PALKITAAN

4.7.
Titleist Rio Golf Open 2014
Golfliiton järjestämä ketju-

kilpailu, jossa pääpalkintona 
matka Rio de Janeiroon 

sattumalta juuri kesäolympia-
laisten 2016 aikaan. 

Ota mukaan kaverisi ja 
tulee pelaamaan hauskaa 

joukkuekisaa. Kisan lisäksi 
tarjolla muutakin viihdettä!

BESTBALL, 2-HENGEN JOUKKUEIN
PARAS PISTEBOGEY TULOS PALKITAAN

26.7.

Viking Perhemalja

Kaikkien pelaavien 
perheiden himoitsema 

perhemalja odottaa 
ottajaansa Aura Golfin 
palkintokaapissa. Tule 
kokeilemaan perheen 
tiimihenkeä. 2-hengen 

joukkueet, jossa 
joukkueen jäsenten 

väliltä tulisi löytyä jokin 
yhteys. 

GREENSOME 2-HENGEN 
PERHEJOUKKUEIN 
¾ TASOITUKSIN

14.9.

Tuoppi 
Shootout

Tule mukaan 
kokeilemaan vekkulia 

pelimuotoa nimeltä 
shootout ja katso miten 
pitkälle pääset. Mukaan 

mahtuu 24 parasta 
Hartwallin Torstai Tuopin 

rankingista. Ryhmän 
voittaja selviää jo viiden 
reiän tiukan uurastuksen 

jälkeen.

TASOITUKSETON LYÖNTIPELI 
6-HENGEN RYHMISSÄ

21.9.

Super Scramble
Loppukauden täräytys 
leppoisassa hengessä. 

Katsotaan kuka on 
ottanut kauden bogeista 

opikseen ja räväyttää 
huipputuloksen pöytään 

kauden päättäjäisissä. 
Luvassa myös hippaa!

18 REIÄN SCRAMBLE, 
3-HENGEN JOUKKUEET

27.9.

5.12.
Kauden päätösjuhla

Veikko-Sedän puteli
Juhannuksen höyryjä 

puhallellessa. 
Rento kilpailuhenkinen 

kisa, jossa hieno 
kiertopalkinto ja vähän 

muutakin.

LYÖNTIPELI <- 12,4
PISTEBOGEY 12,5->

22.6.
Gant Open 10.-12.7

Tällä kertaa klubipelaaja 
saa siirtyä katsomon puolelle 

ja nauttia huippupelaajien pelistä. 

Nordic Leaguen osakilpailu, jossa 
osanottajia niin Suomesta kuin 

muualtakin pohjoismaista. 
Innolla mukaan kannustamaan 

suomalaiset voittoon!

YKSI SARJA, SCRATCH

GANT

7.9.

Felix Ketchcup

Voita jo ennen 
yhtäkään lyöntiä. 

Felix jakaa kaikille 
osallistujille kattavan 

tuotepaketin, josta 
riittää iloa syksyn 

ruokailuihin. 
Kilpailuhenkisessä 

kisassa pelataan 
rennossa yhteislähtö 

startissa. 
Paras voittakoon 

ketsupit!

PISTEBOGEY, 
YKSI SARJA

pe.rosenberg@gmail.com



TAAS ON SE IHANA AIKA VUODESTA.

FRANSMANNIN PARSAVIIKOT
2.4.–31.5.2014  

PARSAMENU
Kevyesti savustettua siikaa L

Siikaa, kirjolohen mätiä, mummonkurkkua, majoneesia ja 
Maalahden limppua

Parsaa Hollandaise VL, G
Valkoista parsaa ja hollandaisekastiketta

 24,00 (norm. 27,00)

Annos on  VL vähälaktoosinen  L laktoositon  G gluteeniton

WOLFBERGER MUSCAT SIGNATURE – RANSKA ALSACE  
Maku on kuiva, runsaan aromaattinen ja mausteinen. Tuoksussa on 
trooppisen hedelmäisiä, kukkaisia, parfyymisiä ja myskin sävyjä. 
Myös oivallinen aperitiivi.  12 cl  75 cl
   5,90  34,90

norm.

www.fransmanni.fi 
Eerikinkatu 10, Turku

Ateljee
PENTTI KOIVIKKO

maalauksia • piirustuksia • grafiikkaa

Avoinna:

1.7.-9.8.2014
klo 12-17

(02) 435 1586
0400 782 485

pk@penttikoivikko.fi
www.penttikoivikko

Tuulensuunkatu 5 B - 21100 NaantaliTaulu        serigrafia



HTT 
08.05. / 15.05. / 22.05. / 29.05. / 05.06. 
/ 12.06. / 26.06. / 03.07. / 17.07. / 
24.07. / 31.07. / 14.08. / 21.08. / 28.08.

SENIORIEN KK-KISAT 
13.05. / 10.06. / 01.07. / 12.08. / 09.09.

Muutokset ovat mahdollisia.
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toukokuu 
01.05.    to

04.05.  su

14.05.  ke

18.05.  su

24.05.  la

31.05.  la

kesäkuu
04.06.  ke

09.06.  ma

15.06.  su

18.06.  ke

19.06.  to

22.06.  su

28.06.  la

heinäkuu
04.07.   pe

06.07.  su

09.07.  ke

10.07.  to

11.07.  pe

12.07.  la

20.07.  su

26.07.  la

elokuu
02.08.  la

03.08.  su

05.08.  ti

06.08.  ke

08.08.  pe 

09.08.  la

10.08.  su

13.08.  ke

16.08.  la

20.08.  ke

24.08  su

27.08.  ke

syyskuu
03.09.  ke

06.09.  la

07.09.  su

14.09.  su

27.09.  la

  kilpailun nimi
YL 11.00   Vappuhumpuuki

9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu 

YL 12.00  If Golf

9.00-13.00 Audi Open

YL 10.00   Marli Jalostaja Golf 

8.30-13.30 Players’ Tour (lähdöt 1/10)

YL 12.00   LähiTapiola

YL 12.00   Skanska Golf

YL 9.00   Golfkesä

YL 9.00   Audi Quattro Cup

YL 17.00   Midnight Scramble

10.00-14.00 Veikko-Sedän Puteli 

YL 12.00   Wine&Golf in Spain by JenniTravels

YL 17.00   Hartwall Sunday Game

  KM-Nelinpeli

YL 10.00  Gant Open ProAm

  Gant Open

  Gant Open

  Gant Open

YL 12.00   Mamselli 

12.00-   Titleist Rio Golf Open

8.00-16.00  KM

8.00-14.00  KM

YL 12.00   Kiilto Clean Golf 

YL 12.00   Energia Golf

  Finnish Senior Open

  Finnish Senior Open

  Finnish Senior Open

YL 9.00   Auratum

YL 12.00   Suuri Klubikilpailu

YL 12.00   Nordea Ladyt

9.00-  AG Masters

YL 12.00   Nordea Closed

YL 12.00   TeliaSonera

YL 9.30   Felix KetchCup Vip

YL 9.30   Felix KetchCup 

YL 9.30   Viking Perhemalja

  Super Scramble
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Varaa nautintosi nyt osoitteesta vikingline.fi

Risteile kohti hyvää oloa. Toukokuussa Viking Gracella tarjolla mm.
•  Zumbaa, joogaa, Senshin Dota ja muita liikunta-aktiviteetteja

•  Raw food -menu ja tuorepuristetut mehut

•  Victoria’s Secret Beauty -tuotteet ja muut kevään uutuudet

•  Hemmottelevia spa-hoitoja

•  Graceloppet-juoksutapahtuma

•  Viihdenautintoja à la Jari Sillanpää, Stig, Sanni, Laura Voutilainen 

 ja Krista Siegfrids. Tähtivieraina myös Raakel Lignell ja Jani Rasimus

Vuorokauden risteily, Viking Grace alk.    49 €   /Inside Four -hytti.

SENIORIEN TAPAHTUMAKALENTERI
13.05. KUUKAUSIKILPAILU
20.05. V-S SENIORILIIGA  AGN-AG, Naantali
21.05.   SENIORIEN YSTÄVYYSOTTELU AG-HGCC
02.06.     V-S SENIORILIIGA AG-WGCC
10.06. KUUKAUSIKILPAILU
17.06.     V-S SENIORILIIGA AlGo-AG, Alastaro
01.07. KUUKAUSIKILPAILU
02.07.       V-S SENIORILIIGA AG-KGM
08.07.       V-S SENIORILIIGA HGCC-AG, Harjattula
29.07.      V-S SENIORILIIGA ArGC-AG, Parainen
02.-03.08.  KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
8.-10.08.    AFSO SENIORIKILPAILU 
12.08.      KUUKAUSIKILPAILU
14.08.    V-S SENIORILIIGA AG-LoG
19.08.     V-S SENIORILIIGA MTG-AG, Teijo
02.09.      V-S SENIORILIIGA SaG-AG, Salo
09.09.      KUUKAUSIKILPAILU, yhteislähtö klo 9
16.09.     SENIORIEN YSTÄVYYSOTTELU AG-SaG

Tapahtumalistaa 
täydennetään 
tarvittaessa. 

Tapahtumista 
ilmoitetaan AG:n 

kotisivuilla ja 
sosiaalitilojen käytävällä 
olevalla ilmoitustaululla.
Suomen Golfsenioreiden 

valtakunnalliset ja 
alueelliset kilpailut 

löytyvät heidän 
kotisivuiltaan. 

Toisten seurojen 
lähettämät avoimet 

seniorikilpailukutsut 
laitetaan 

ilmoitustaululle, joka on 
seuramme sosiaalitilojen 

eteiskäytävässä.
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Anu Närvä
Senioritoimikunnan pj

050 557 5820
anu.narva@jippii.fi

Hyvät Aura Golfin seniorit, senioritoimi-
kunta on kokoontunut ja pohtinut tulevan 
kesän tekemisiä ja tapahtumia.

Aura Golfin kilpailukalenteri löytyy seuran 
sivuilta. Lisäksi AG:n kotisivulle on avattu 
osio toimikunnat, mistä löytyy ensimmäise-
nä senioritoiminnan ajankohtaisia asioita.

Seurojen seniorien välisiä ystävyysotteluita 
järjestetään tulevana kesänä 21.5. Har-
jattula Golfia ja 16.9. Salo Golfia vastaan 
Ruissalossa.  

Seniorien kuukausikilpailut pelataan taas 
joka kuukauden toinen tiistai, paitsi heinä-
kuussa tiistaina1.7. Lähtöajat ovat klo 9.00-
12.00. Lisäksi senioreille, jotka työesteiden 
tai muusta syystä eivät pääse pelaamaan 
aamupäivällä, annetaan mahdollisuus 
pelata klo 17.00-18.00 välisenä aikana. 
Ilmoittautumiset kilpailuun tapahtuu netin 
tai caddiemasterin kautta kilpailua edel-
tävänä maanantaina klo 16.00 mennessä 
(jälki-ilmoittautumisia ei oteta huomioon). 
Lähtöajat arvotaan kumpanakin pelattavana 
ajankohtana. Kilpailumaksu on 5 euroa, joka 

maksetaan caddiemasterille. Tulokset kuu-
kauden kisasta näkyvät netissä seuraavana 
päivänä. Koko kauden viidestä kilpailusta 
kolme parasta otetaan huomioon koko-
naiskilpailun lopputulokseen. Kokonaiskil-
pailun palkinnot tullaan jakamaan kauden 
päätyttyä. Syyskuun kilpailu on yhteislähtö. 

Tulevalla kaudella on myös seniorien mah-
dollista osallistua seniorien viikkokilpailuun. 
Peliaika on maanantaista sunnuntaihin 
viikoittain. Kilpailumaksu on 2 euroa. 
Caddiemaster antaa leimatun tuloskortin 
viikkokilpailua varten. Kilpailun säännöt 
tulevat Aura Golfin kotisivuille toimikunnat/
senioritoimikunta -osioon kauden alussa.

Lähiseurojen välinen senioriliiga pelataan 
yhdeksän seuran kesken kesän aikana.

Kuhunkin otteluun tarvitaan 6 seniorimies-
tä, 4 seniorinaista ja 2 veteraania (vete-
raaneja ovat naiset yli 60 v ja miehet yli 65 
v). Kunkin ottelun kapteeni valitsee ilmoit-
tautuneista joukkueen, ilmoittaa valituille 
ja ohjeistaa kisan.

Ilmoittautua voi halukkaaksi useampaan-
kin otteluun. Lopputulokseen lasketaan 
kunkin kierroksen 4 parasta miespelaajaa, 
2 naispelaajaa ja 1 veteraani. Tapahtumat 
ovat iloisia, toisiin seuroihin tutustumisia. 
Ilmoittaudu siis innolla mukaan. Jokaiseen 
vieraspeliin voi lisäksi tulla 4 pelaajaa kilpai-
lun ulkopuolella hintaan 25 euroa (sisältää 
keittolounaan).

Suomen Golfsenioreiden valtakunnallinen 
kilpailukalenteri on julkaistu. Aura Golfin se-
nioreille, jotka osallistuvat näihin kisoihin ja 
menestyvät niissä, korvataan kilpailumaksu 
korvaussäännön mukaisesti. Säännöt löy-
tyvät sosiaalirakennuksen ilmoitustaululta

Senioreiden tapahtumakalenteri löytyy Aura 
Golfin etusivulta osiosta ”toimikunnat”, 
Viheriön sivuilta ja sosiaalitilan ilmoitustau-
lulta. Tapahtumakalenteria täydennetään 
sitä mukaa kun tapahtumia tulee lisää tai 
aikataulut vahvistuvat tai tulee muutoksia.

Toisten seurojen lähettämät avoimet seni-
orikilpailukutsut laitetaan myös sosiaalira-
kennuksen ilmoitustaululle. 

Ottelut ovat kapteeni

1. AGN-AG 20.05. ti Naantali Maija Vierinen maijavierinen@gmail.com, 040 541 4798
2. AG-WGCC 02.06. ma Ruissalo Maija Vierinen maijavierinen@gmail.com, 040 541 4798
3. AlGo-AG  17.06. ti Alastaro Reijo Alanko reijo.alanko@gmail.com, 040 555 5006
4. AG-KGM 02.07. ke Ruissalo Matti Kulo matti.kulo@pp.inet.fi, 040 5128 528
5. HGCC-AG 08.07. ti Harjattula Matti Kulo matti.kulo@pp.inet.fi, 040 5128 528
6. ArGC-AG 29.07. ti Parainen Kenneth Löfgren kenneth.lofgren@calto.fi, 0400 520 267
7. AG-LoG  14.08. to Ruissalo Markku Liitola markku.liitola@koruliitola.fi, 040 589 9120
8. MTG-AG 19.08. ti Teijo Anu Närvä anu.narva@jippii.fi, 050 557 5820
9. SaG-AG 02.09. ti Salo Kaj Lindström kajvaltter@gmail.com, 0400 628 189
Ilmoittautua voi halukkaaksi useampaan otteluun.

LÄHISEUROJEN 
VÄLINEN 

SENIORILIIGA 
PELATAAN 

YHDEKSÄN 
SEURAN KESKEN 

KESÄN AIKANA

2014 
TOIMINTAA

SENIORIEN 
KESÄN
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Monien Aura Golfin jäsenten hyvin 
tuntema Viking Linen johtaja Pekka Ahlgren 
jäi syksyllä ansaitulle eläkkeelle - 
terveisiä Pekalle, toivottavasti nähdään 
kentällä Ruissalossa taas hieman useammin. 

Viking Linen uudeksi aluepäälliköksi 
valittiin Riikka Suurkaulio (kuvassa), joka 
siirtyi yhtiöön Sunborn Sagan myynti- ja 
markkinointijohtajan tehtävistä. Aura Golf 
on Riikalle tuttu Kylpylöiden yhteistyön 
kautta, vaikka golf ei ainakaan vielä ole 
mahtunut omien harrastusten joukkoon. 
Viheriö-lehti tutustui Riikkaan hieman 
tarkemmin ja seuraavalla sivulla hänen 
kuulumisiaan.
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VIKING 
PERHEMALJA

RIIKKA SUURKAULIO, MITEN ENSIMMÄISET 
KUUKAUDET UUDESSA TEHTÄVÄSSÄ OVAT 
MENNEET?

”Olen viihtynyt uudessa työssäni erinomai-
sesti ja vastaanotto sekä yrityksen sisällä 
että asiakkaiden osalta on ollut varsin po-
sitiivinen. On ollut hienoa seurata Viking 
Gracen menestystä Turun reitillä ja olla 
kehittämässä Gracen lisäksi myös muiden 
alustemme palvelutarjontaa esim. erilaisia 
teemoja ja erikoisristeilyjä. Haasteita täs-
säkin työssä toki riittää. Elämme vaikeassa 
taloudellisessa markkinatilanteessa niin 
Suomessa kuin maailmallakin ja se ei vält-
tämättä edesauta kaupankäyntiä. Toisaalta 
juuri vaikeina aikoina korostuu lyhyidenkin 
irtiottojen merkitys ja risteilymatkustus 
kasvattaa suosiotaan.”

VIKING GRACE ASETETTIIN LIIKENTEESEEN 
RUNSAS VUOSI SITTEN, MILLAISEN VASTAAN-
OTON UUSI LAIVA ON SAANUT?

”Turussa vuonna 2012 rakennettu Viking 
Grace on otettu asiakkaiden taholta erin-
omaisesti vastaan. Ensimmäisen vuoden ai-
kana Gracella matkusti yhteensä 1,3 miljoo-
naa matkustajaa, mikä ylitti selkeästi myös 
Viking Linen alukselle asettamat tavoitteet.  
Viking Grace on saanut kiitosta erityisesti 
palvelustaan, designista, viihdetarjonnas-
taan, hyvästä ja monipuolisesta ruoka-
tarjonnasta sekä tax-freen valikoimasta. 
Myös hiljaiset ja rauhalliset hyttikäytävät 
ja mukavat vuoteet on huomattu jopa niin, 
että asiakkaat ovat tiedustelleet mahdolli-
suuksia ostaa Gracen parivuoteita. Gracen 
ympäristöystävällinen LNG-tekniikka (liquid 
natural gas) kiinnostaa myös asiakkaita ja 
he hämmästelevät usein laivan hiljaisuutta 
ja pehmeää kulkua. LNG-tekniikkaa esitel-
lään tarkemmin Gracella järjestettävillä 

Design-kierroksilla, jossa kerrotaan myös 
laivan suunnittelusta ja sisustuselemen-
teistä. Grace on todellinen merielämysten 
edelläkävijä – alus vie laivamatkustamisen 
uudelle, ennen kokemattomalle tasolle 
mukavuudessaan, viihtyisyydessään ja 
palvelutarjonnassaan. Olemme iloisia siitä, 
että Grace on houkutellut myös sellaisia 
matkustajia, jotka eivät ole lainkaan aikai-
semmin tai pitkään aikaan matkustaneet 
Ruotsin laivoilla.”

VIKING LINE LÄHTI AURA GOLFIN PERIN-
TEISIMPÄÄN KILPAILUUN PERHEMALJAAN 
YHTEISTYÖKUMPPANIKSI, PERHEET OVAT 
YRITYKSELLE TÄRKEÄ KOHDERYHMÄ

”Viking Line haluaa edelleen olla ”koko kan-
san laiva” eli haluamme tarjota elämyksiä 
kaikille vauvasta vaariin. Kiireisen elämän-
rytmin myötä yhdessä perheen kanssa 
vietetyn ajan merkitys korostuu entisestään. 
Viking Line haluaa tarjota perheille erilaisia 
elämyksiä ja yhdessäolon nautintoja niin 
laivoilla kuin eri maakohteissakin. Ohjelma-
palvelumme on suunniteltu siten, että sieltä 
löytyy sopivaa ohjelmaa koko perheelle 
pienistä lapsista teineihin ja isovanhem-
piin perheen vanhempia unohtamatta. 
Miniristeilyllä on aikaa nauttia niin hyvästä 
ruoasta, spa-palveluista, shoppailusta kuin 
vain rauhallisesta yhdessäolostakin upeaa 
merimaisemaa katsellen.”

LOMAKAUSI LÄHESTYY JA KESÄN MATKAT 
VARATAAN NYT, MIKÄ ON TÄNÄ KESÄNÄ KUU-
MINTA HOTTIA?

”Viking Linen kesäkauden käynnistää 
Beauty&Wellness -teemaviikot Turun rei-
tillä sekä Gracella että Amorellalla. Laivat 
on lastattu hemmottelulla ja hyvällä ololla. 
Luvassa on mm. rentouttavia spa-hoitoja 

erikoishintaan, terveellinen raw food -menu 
ja tuorepuristettuja mehuja sekä smoothie-
juomia, liikuntaa kuten zumbaa ja Senshin 
Do:ta, trendikästä kesämuotia ja tuoksuja 
sekä muita tax-free -etuja. Tax-freessä on 
myynnissä nyt myös Victoria’s Secret Beauty 
-kauneudenhoitotuotteita. Beauty&Wellness 
-viikot huipentuvat 18.5. ainutlaatuiseen 
juoksutapahtumaan Graceloppettiin, jossa 
pääsee juoksemaan laivan 12. kannella 
kohti auringonlaskua laivan lipuessa ke-
väisen Turun saariston läpi. Juoksun kruu-
naa after run -tapahtuma, jossa esiintyvät 
myös Raakel Lignell tanssipartnerinsa Jani 
Rasimuksen kanssa.
Kesäkauden avajaisia vietetään kesäkuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. 5.6. Gracella 
esiintyy Haloo Helsinki ja 6.-8.6. häikäisevä 
ja hämmästyttävä Rock the Ballet. Silloin 
viimeistään pääsee nauttimaan auringon-
laskusta ja viihtymään Gracen upeille kesä-
kansille, joissa voit viettää myös piknikkiä, 
kuntoilla tai nauttia herkullisista drinkeistä 
hyvässä seurassa. Kesällä laivat täyttyvät 
niin suomalaisista kuin ulkomaalaisista-
kin risteilijöistä sekä reittimatkustajista, 
joita Viking vie eri destinaatioihin kuten 
Tukholmaan, Ahvenanmaalle ja Tallinnaan. 
Suosittuja kohteita ovat niin Legoland, 
Abba-museo, Kolmården, Junibacken, 
Skansen, Gotlanti kuin Viron eri Kylpylät 
ja Tallinnan nähtävyydet kuten Lennusadam 
ja Nommen seikkailupuisto. Lisäksi järjes-
tämme golfmatkoja mm. Ahvenanmaalle 
ja Viroon.  Viking Line lisää tänä kesänä 
Tallinnan lähtöjä, kun Helsingin Tukholman 
laivat Gabriella ja Mariella käyvät vuorotel-
len kerran päivässä myös Tallinnassa. Vikin-
gin kesä tarjoaa paljon erilaista ohjelmaa 
lapsiperheille kaikilla reiteillämme. Tänä 
kesänä laivakissa Ville Viking opettaa lapsia 
ja teinejä tanssimaan ja rokkaamaan."

Viking Linen ja 
Aura Golfin pitkäaikainen 
yhteistyö jatkuu. Punaiset 
laivat ovat olleet monilla eri 
tavoilla seuran toiminnassa 
mukana ja tänä vuonna 
kumppanuutta tiivistetään 
entisestään. Muun 
yhteistyön lisäksi seuramme 
pitkäaikaisin kilpailu 
Perhemalja saa nyt
uuden isännän. 

Huonekalutehdas 
Korhonen toimi vuosien ajan 
tapahtuman kumppanina 
ja heidän vieraanvaraisuu-
destaan saimme nauttia 
todella pitkään. Tästä vielä 
suuret kiitokset Korhosen 
perheelle! 

Haastattelu & kuva Sami Pere
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Ruissalon 
golfravintolan 

keittiöstä vastaa 
tulevalla kaudella 

jo muutaman 
kesän Ruissalon 
golfravintolassa 

viihtynyt 
Vesa Hakomaa 

(kuvassa keskellä). 
Vesan lisäksi 
keittiötiimiin 

kuuluvat tuttu Jesse 
ja uusi tekijä Joel. 

Leena Ojala (oik.) 
hoitaa monen vuoden 

kokemuksella 
klubiravintolan 
hektisen arjen 

sujuvuuden kauden 
alusta lumen tuloon. 
Tarjoilussa mukana 
ovat viime kausilta 

tutut Arja ja Tiina. 
Leena vastaa 

yhdessä 
Marika 

Lavosen (vas.) 
kanssa yritys-

tilaisuuksien 
sujuvuudesta. 

Kuva Rauno Johansson
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Klubiravintolan kausi 2014

Klubiravintolan suosikit, burger ja munkki ovat 
mainettaan parempaa ruokaa.

Vesan mukaan maukkain hampurilainen syntyy yksinkertaisista mauista. Vesa jatkaa klubin keittiön kaksi-
kymmentävuotista perinnettä ja valmistaa majoneesin itse kotimaisesta rypsiöljystä, kanamunista, sinapista, 
etikasta ja mausteista. Klubin hampurilaisen pihviliha on 100 % kotimaista lihaa. Lisäksi tarvitaan tuoreita 
vihanneksia sekä sämpylä ja suosittu burger on valmis. Hampurilaisvalikoimaan Vesa lupaa pientä uudistusta.

Klubin makeista leivonnaisista yksi on vuodesta toiseen ylitse muiden: talon munkki. Tärkeintä munkissa 
on tuoreus. Taikina valmistetaan klubin jauholeipomossa hyvin yksinkertaisista raaka-aineista: vedestä, 
jauhosta, sokerista, suolasta ja kasvimargariinista. Munkin paistossa on aina käytetty kotimaista rypsiöljyä, 
ei teollisia uppopaistorasvoja. Munkki on laktoositon. 

Ravintolan ruokalistaa uudistetaan ja yksi listan uutuuksista on Vesan itse valmistama tuorepasta. Lisäksi 
ruokatarjontaan lisätään vaihtelua kauden tarjonnan mukaan vaihtuvilla päivän suositusannoksilla. Kotiruo-
kalounaan viikoittainen lista tullaan julkaisemaan etukäteen ja golfaajien ruokatoiveita otetaan keittiössä 
mieluusti vastaan.

Aura Golfin upeita puitteita kannattaa hyödyntää ja siirtää kokoukset kesäkauden ajaksi Ruissaloon. Pie-
nemmälle kokousporukalle on käytössä klubin viihtyisä kabinetti ja suuremmalle osallistujamäärälle koko-
ustilat löytyvät edustustiloista. Kokouksen tarjoiluina toimivat klubiravintolan päivittäin leipomat täytetyt 
sämpylät ja makeat leivonnaiset sekä kotiruokalounas. Kokouspäivään voi yhdistää golfiin tutustumista 
pron johdolla tai ohjattua ulkoilua. Ota yhteyttä Leena Ojalaan tai Marika Lavoseen, puh. 02 258 9130, ja 
autamme budjettisi mukaisten tarjoilujen ja ohjelman suunnittelussa. 

Ravintola haluaa kiittää jäsenkyselyssä saamastaan palautteesta. Kioskin aukioloaikoja toivottiin pidemmiksi. 
Kioskin aukiolossa huomioidaan tulevalla kaudella paremmin töiden jälkeen pelaamaan lähtevien golfareiden 
aikataulut ja kioskin aukiolosta informoidaan klubin viereisellä 6. reiällä. Lisäksi kioskin hotdog-valikoimaa 
täydennetään uusilla täytteillä ja mausteilla. Kioskin ja ravintolan vitriinin valikoimaan lisätään laajempi 
valikoima mukaan otettavia leipiä.

Yksi 
ravintolan 
uutuuksista 
on Vesa Hakomaan 
valmistamat herkulliset 
tuorepasta-annokset.

Teksti Marika Lavonen



Blue Canyon - Canyon Course
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Thaimaa on vakiinnuttanut suosionsa suo-
malaisten kaukolomakohteena ja vaikka 
suurin innostus Thaimaan matkailussa on 
varmaankin jo nähty, niin golfkohteena 
maa on edelleen yksi suosituimpia. Kovin 
suurena ihmeenä tätä suosiota ei voida 
pitää, sillä trooppinen ilmasto, ystävällinen 
ja hyvä palvelu sekä yleisesti ottaen erittäin 
edullinen hintataso ovat suomalaisten mat-
kaajien valintakriteerien kärjessä. Edullinen 
hintataso ei tosin toteudu ihan kaikissa 
palveluissa ja ikävä kyllä golfiin liittyvät 
palvelut kuuluvat monissa paikoissa näihin. 

Pattayan alue nauttii tai kärsii tietynlaisesta 
maineestaan, mutta golfkohteena se on 
ainakin monipuolisuudessaan Thaimaan 
parhaimmistoa. Hua Hin ja sen kruununja-
lokivenä Black Mountain tarjoaa puolestaan 
laatua ja Pattayan kohteita korkeampia hin-
toja.  Tässä jutussa perehdymme kuitenkin 
Thaimaan suosituimpaan matkakohteeseen 
Phuketiin, joka tarjoaa myös golfmatkaili-
jalle huikeita elämyksiä.

KENTÄT PHUKETISSA

Lähdimme Phuketin matkalle isolla porukal-
la tammikuun viimeisellä viikolla ja vaikka 
golf ei tällä kertaa ihan reissun ytimessä 
ollutkaan, niin käteen jäi myös hienoja 
golfkokemuksia ja upeita valokuvia. Phu-
ketin alueella on yhteensä kuusi kenttää, 
joista neljä tuli meille lomamme aikana 
tutuksi. Ensimmäisenä pelivuorossa oli 

legendaarinen Blue Canyon ja sen kahdesta 
kentästä pääsimme ensin koeajamaan kisa-
kentän eli Canyon Coursen. Blue Canyonin 
upean, mutta pientä kasvojenkohotusta 
kaipaavan klubitalon seinillä olisi varmasti 
paljon tarinoita kerrottavana, kenttäennätys 
kuului seinällä olevan taulun mukaan Greg 
Normanille sekä Fred Couplesille. Kenttä 
on isännöinyt kolme kertaa Johnnie Wal-
ker Classicia sekä järjestänyt Tiger Skins 
kutsukilpailua, jonka isäntä Eldrick Woods 
pitää edelleen hallussaan amatöörien kent-
täennätystä Canyon Coursella. Kierroksem-
me jälkeen tapasin klubin thaimaalaisen 
johtajan, nautimme kylmät hollantilaiset 
oluet ja saunoimme klubin spa-osaston 
ruotsalaisessa saunassa, jossa oli yllättäen 
tarjolla ihan rapsakat suomalaiset löylyt.

Kentän layout oli huikea ja hoitotasokin 
varsin tyydyttävä, mutta ei kuitenkaan 
listahintaisen (THB 5.600 / EUR 125) green-
feen arvoinen. Tähän kun laitetaan vielä 
caddiemaksut ja -tipit sekä mahdolliset 
maila- ja autovuokrat päälle, niin ainakin 
oma kipuraja ylittyisi heittämällä. Tässä 
kohdassa lienee syytä mainita, että saimme 
neuvoteltua sekä Blue Canyoniin että muille 
pelaamillemme kentille varsin kohtuuhin-
taiset greenfeet.

Seuraava kierros pelattiin saman kentän 
Lakes Coursella, joka oli taatusti nimensä 
veroinen, mutta hoitotasoltaan ja yleisil-
meeltään huomattavasti isoveljeään vaa-
timattomampi. Pelillisiin mainetekoihin ei 

tälläkään kentällä ylletty, mutta huonokin 
päivä golfkentällä hyvässä seurassa on 
pelaajan juhlapäivä.

Toinen kahden kentän keskus löytyy kes-
keltä Phuketin saarta, molemmilla on tosin 
omat klubitalonsa ja kentät ovat myös 
täysin toisistaan poikkeavat. Loch Palm 
oli kenttänä varsin miellyttävä pelata ja 
hintalaatu-suhteeltaan saaren ehdotonta 
ykkösketjua. Phuketin todellinen helmi on 
kuitenkin tämän keskuksen toinen kenttä, 
Red Mountain. Tämänkin kentän luonne tu-
lee esille jo sen nimessä ja golfautopakko oli 
varsin perusteltua. Suurista korkeuseroista 
sekä pitkistä siirtymistä huolimatta kenttä 
oli varsin vaivaton pelata ja kerrassaan 
unohtumaton kokemus. Kentän hoitotaso, 
viimeistely, maisemat, palvelu ja oikeastaan 
ihan kaikki oli huippuluokkaa. Kierroksen 
kesto oli kahteen pekkaan pelatessa tasan 
kolme tuntia, parilla virvoketauolla ja yh-
dellä ohituksella höystettynä. Kerrankin 
tuli oltua aidosti harmissaan liian nopeasta 
kierroksesta, kentällä olisi mielellään viihty-
nyt vähän pidempäänkin. Red Mountain on 
mielestäni jokaisen siihen sijoitetun bahtin 
arvoinen, vaikka niitä joutuukin pinoamaan 
tiskille aika läjän ennen kuin ovet aukeavat.          

Phuketin korkeat hinnat karsivat euroop-
palaisten pelaajien määrää ja valtaosa 
pelaajista näyttikin olevan muista Aasian 
maista, erityisesti Nipponin porukka oli 
hyvin edustettuna. Ruuhkaa kentillä emme 
havainneet ja pelinopeus oli kaikilla kentillä 
enemmän 
kuin 
kohdallaan.

MATKAKOHTEENA 
THAIMAA – PHUKET

>>

Teksti & kuvat Sami Pere
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HOTELLISTA KENTÄLLE

Phuketin saari on melko pieni ja etäisyydet 
joka paikkaan varsin kohtuulliset, mutta 
ajoittain kaaosmainen liikenne on syytä 
muistaa matka-aikoja arvioitaessa. Samasta 
syystä auton vuokraamista ei voi suositella 
kenellekään. Niin kuin aikaisemminkin tuli 
todettua, pelimaksut ovat muuhun hinta-
tasoon nähden varsin korkeita ja taksikus-
kitkin laittavat mielellään hieman lapinlisää 
golfkentille ajettaessa. Taksamittareita au-
toista on turha etsiä ja hinta tulee muistaa 
sopia etukäteen.

Yksi hyvä vaihtoehto Phuketissa pelaaville 
on käyttää paikallisten matkanjärjestäjien 
palveluita, jolloin koko pelipaketin kulje-
tuksineen ja caddiemaksuineen voi saada 
huomattavasti listahintoja edullisemmin. 
Meillä oli omat golfvälineet mukana, mutta 
silmämääräisesti arvioituna vuokramailojen 
taso oli pääsääntöisesti hyvä, hinnat tosin 
niidenkin osalta olivat verraten korkeat.

Kaikilla kentillä tulee caddie mukaan kier-
rokselle ja jotkut pelaajat saattavat hieman 
vierastaa tätä tapaa. Se on kuitenkin turhaa, 
koska asiantuntevasta caddiesta saattaa 
varsinkin tuntemattomalla kentällä olla 
paljon hyötyä.  Caddien kielitaito tosin 
on välillä mitä sattuu ja osaamistakin on 
tarjolla laidasta laitaan. Caddiemaksu on 
yleensä pakollinen eikä sisälly greenfeehen. 
Vapaaehtoinen caddietippi tulee toki aina 
suorittaa, mutta sen suuruus tulee mieles-
täni määrittää saadun palvelun perusteella 
eikä kentän suosituksen mukaan.

Red Mountain signature hole - huikea par 3, väylä 17

Red Mountain on mielestäni jokaisen 
siihen sijoitetun bahtin arvoinen

Red Mountain on Phuketin todellinen helmi



Varsinainen matkustussesonki 
Thaimaassa on marras-helmi-
kuun välisenä aikana. Tähän 
aikaan vuodesta sataa vähiten 
ja ilmasto on miellyttävän läm-
min, silloin siellä on tietysti 
myös eniten väkeä ja tunnelma 
on tiivis. Sadekausi alkaa touko-
kuussa ja kestää aina lokakuul-
le, jolloin turisteja on vähiten ja 
osa lomakohteista saattaa olla 
jopa kokonaan suljettuja.

Yhteenvetona voi todeta, että 
puhtaasti golfkohteena Phuket 
ei ole Thaimaan ykkönen, mut-
ta perhelomakohteena se on 
edelleen erinomainen ja tällai-
seen lomaan on helppo yhdistää 
myös muutama kierros golfia. 
Muuta ohjelmaa Phuketissa 
onkin sitten tarjolla ihan joka 
makuun, niin lapsille kuin ai-
kuisille. Vaikka turismi on jät-
tänyt jälkensä Phuketiin, niin 
onneksi sieltäkin löytyy vielä 
aitoa thaimaalaista hymyä ja 
ystävällisyyttä.

Kenelle ja milloin?
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Vakuutuksia joka lähtöön

Nordean ja Ifi n uuden yhteistyön ansiosta voimme 
jatkossa tarjota sinulle pankki- palveluiden lisäksi 
myös entistä kattavampia vakuutuspalveluita. Tutustu 
kattaviin vahinko- ja henkilövakuutuksiimme osoit-
teessa nordea.fi /vakuutukset ja vakuuta se, mikä 
sinulle on tärkeää.

Vakuutukset myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy tai Nordea Henkivakuutus Suomi 
Oy, joiden asiamiehenä Nordea Pankki Suomi Oyj toimii.

Teemme sen mahdolliseksi

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



On Tee

Mainos- ja liikelahjat

Vuorikatu 5
20700 Turku

Puh. 02-251 6611
Fax 02-251 6051

griippi@griippi.fi
www.griippi.fi
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Kevät tuo valoa elämän. Niin 
myös uusi koti. Tutustu upeaan 
valikoimaan ja valitse omasi!  

Ihastu uuteen

ncc.fi/brahenportti

Keskusta
BRAHENPORTTI Ratapihankatu 12, Turku
Tulossa ennakko mark kinoin tiin! Kävelymatkan pää-
hän kauppatorista on suunnitteilla kaksi kerrostaloa, joissa 
on asuntoja yksiöistä neljän huoneen asuntoihin. Keskustan 
kaikki palvelut, Logomon kulttuuritarjonta, puistot ja julkinen 
liikenne kiven heiton päässä. Raikkaat ja valoisat asunnot. 
Ylimmässä kerroksessa persoonalliset ja oman maun mukaan 
muokattavat parvelliset kodit. Tilaa esite ennakkoon!

Huoneistokoot, hinnat vielä vahvistamatta
1h+kt 28 m2

1h+alk+kt(+s) 30–46,5 m2

1h+kt+s+parvi 37 m2+24 m2

2h+kt(+s) 44,5–46 m2

1h+kt+s+parvi 46 m2+29–30 m2

2h+kt+s 54,5–72,5 m2

4h+kt+s+parvi 78 m2+19 m2

4h+kt+s+parvi 88,5 m2+18 m2

SEURAA 
AURA GOLFIA 

MYÖS 
FACEBOOKISSA



2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa 
henkilökohtaisissa

lyöntipelikilpailuissa.

Perjantaina
4.7.2014 klo 17.00

yhteislähtönä
Hartwall Sunday Game!

Kesän aikana pelataan neljätoista
Hartwall Torstaituoppi -osakilpailua.

Säännöt ja pelipäivät näet tästä Viheriösta (s. 17) 
ja ilmoitustaululta.

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
0,08 €/puh + kiinteästä verkosta 0,06 €/min 
tai matkapuhelimesta. 0,17 €/min.

Mehiläinen Turku, www.mehilainen.fi 



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

Milla Männistö

Joni ViljanenTommi Haavisto

Susanna Sarkki

Tervetuloa 
Aura Golfiin!

Ruissalossa ruoho on vihreämpää

Aleksi Roima

Caddiemasterit
kaudella 2014

 puhelin 02 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi



Energialuokka C2007

Korkealaatuisia asuntoja ainutlaatuisella paikalla Kupittaanpuiston 
reunassa. Kaikissa asunnoissa on iso parveke ja useissa näkymät  

puistoon, isommissa asunnoissa lisäksi parveke sisäpihalle.www.kupittaanpuisto.fi 

As Oy Kupittaan Haikara valmistuu 11/2014
Kupittaankuja 2 C

Huoneistoesimerkkejä  Mh Vh
1. krs 2h+kk+s 76,5 m2 91 800 € 306 000 €
2. krs 3h+k+s 117,5 m2 158 625 € 487 625 €
7. krs 5h+k+s 149,5 m2  379 400 € 798 000 €

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia  

KORKEALUOKKAISEEN ASUMISEEN 
Ilmoittaudu uutiskirjelistalle puh. 050 377 4656 tai merja.osterman@auratum.com,  

niin tulet saamaan tietoa tulevista keskustan kohteistamme.

Lisätiedot ja esittelyvaraukset  
Auratum Asunnot 

Merja Österman p. 050 377 4656 
asuntomyynti@auratum.com
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