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PAIKAT KUNTOON

Tämän lehden kansikuvassa on Ruissalon uudistet-
tu range, hieman harvinaisemmasta kuvakulmasta 
ikuistettuna. Kuva on otettu pari päivää rangen 
käyttöönoton jälkeen maaliskuun puolessa välissä. 
Rangen uudistus on viimeisten kuukausien aikana 
suoritetuista korjausprojekteista varmaankin 
näkyvin, mutta kaikkea muuta kuin ainoa. Viime 
syksyn kaksi viheriökorjausta, palloautomaatin 
katoksen päivittäminen, piha-alueen yleisilmeen 
parantaminen sekä monet muut pienemmät kor-
jaukset ovat tärkeä osa yhteisen omaisuutemme 
arvon säilyttämistä.

Taloudellisesti vaikeina aikoina golfkentän mer-
kittäville omaisuuserille syntyy helposti korjaus-
velkaa, jota on yleensä erittäin hankala purkaa 
myöhemmin. Me olemme siinä mielessä hyvin 
etuoikeutettuja, että olemme pystyneet tekemään 
säännöllisesti merkittäviä korjausprojekteja ilman 
ylimääräisiä käyntejä jäsenistön lompakoilla. 
Myös yhdistyksen vieraan pääoman hallinta on 
hyvin hanskassa. 

Talven aikana olemme saaneet eri lähteistä lukea 
ja kuulla golfalan murroksesta Suomessa, gol-
fosakkeen omistamiseen liittyvistä sudenkuopista, 
epäterveestä hintakilpailusta ja monista muista 
golfiin liittyvistä uhkakuvista. Itse uskon siihen, 
että ne kentät jotka luottavat omiin vahvuuksiinsa 
eivätkä yritä syleillä koko maailmaa, ovat tulevai-
suuden tiennäyttäjiä golfissa. Omana näkemykse-
nä täytyy sanoa, että en tiedä golfkentällä olevan 
mitään muita niin merkittäviä vahvuuksia kuin 
hyväkuntoinen ja laadukas kenttä sekä toimivat 
oheispalvelut. Niiden vahvuuksien ylläpitäminen 
ja parantaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme. 
Klubihenki ja yleinen viihtyvyys ovat tietysti myös 
hyvin tärkeitä asioita. Niihin voimme onneksi 
kaikki  olla vaikuttamassa eikä siihen yleensä 
tarvita edes kovin paljon rahaa. 

Otsikolla viittaan myös jäsenistömme tervey-
teen ja hyvinvointiin. Golfin terveysvaikutukset 
ovat kiistattomia ja aloitammekin tällä kaudella 
yhteistyökumppanimme Mehiläisen kanssa leikki-
mielisen Kunnon Askel –kampanjan, jolla kannus-
tetaan jäsenistöämme liikkumaan ja pelaamaan 
mahdollisimman paljon. Lisätietoja löytyy tämän 
lehden sisäsivuilta sekä Aura Golfin kotisivuilta.

Tämän kauden merkittävin golftapahtuma Suo-
messa pelataan Ruissalossa elokuun puolivälissä, 
jolloin perinteinen Gant Open järjestetään Euro-
pean Challenge Tourin osakilpailuna. Tämänkin 
tapahtuman onnistuminen on viime kädessä 
kiinni meistä itsestämme, vaikka taloudellinen 
riski onkin ulkoistettu kilpailun promoottorille. 
Gant Openin menestyksellinen läpivieminen vaatii 
sankan joukon vapaaehtoisia kilpailun eri järjes-
telytehtäviin enkä osaa epäillä sitoutumistanne 
jälleen kerran yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.   

Golfin harrastajien ajatukset ovat varmasti jo 
alkavassa kotimaisessa golfkaudessa, omassa 
pelissä ja siihen liittyvissä tavoitteissa. Toivotetaan 
yhdessä uusi golfkausi tervetulleeksi, otetaan 
kanssapelaajat huomioon kentällä ja sen ulkopuo-
lella, niin teemme tästä taas upean ja menestyk-
sekkään kesän hienon harrastuksemme parissa.

Hyvää golfkautta kaikille!
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KILPAILUT 
TÄRKEÄ OSA

GOLFIA GOLF ON HIENO LAJI, koska sitä voi pelata ilman 
suurempia tulostavoitteita vain hienosta kentästä, 
luonnosta ja peliseurasta nauttien. Minulle itselleni 
ja varmasti suurelle osalle meistä golfin yksi mielen-
kiinnon suola on kuitenkin kilpaileminen. 

Kaikki golfkierrokset ovat tavallaan kilpailua; joko 
pelikavereiden kesken, omaa tasoitusta, omia edellisiä 
kierrostuloksia tai yksittäisellä reiällä par’ia vastaan. 
Aivan oman jännitysmomenttinsa tuo osallistuminen 
viralliseen klubin järjestämään kilpailuun – kilpai-
lukierros on mitä mainioin tapa tutustua uusiin 
pelikavereihin ja samalla omaan paineensiirtokykyyn.

Suomen Golfliiton näkökulmasta kilpagolf on myös 
tärkeässä roolissa. Erilaisia Golfliiton organisoimia 
kilpailukiertueiden osakilpailuja junioreiden Tsemp-
pitourista aina SM-kilpailuihin ja kansainvälisiin 
kilpailuihin järjestetään tänäkin vuonna lähes 90 
ympäri maan.

Haluan tässä yhteydessä esittää isot ja lämpimät 
kiitokset Aura Golfille, joka on pitkäjänteisesti järjes-
tänyt merkittävän määrän kansallisia ja kansainvälisiä 
kilpailuita yhteistyössä Golfliiton kanssa. Kilpailun 
organisointi ja vapaaehtoisten osaaminen on Aura 
Golfissa tunnetusti korkeinta luokkaa. Kun kentän 
kunto on lisäksi totutusti Suomen kärkeä ja Ruissalon 
upeat puitteet luovat jo sisään tullessa aivan ainut-
laatuisen tunnelman, on onnistuminen järjestelyiden 
puolesta taattu. 

Vuoden 2013 naisten EM-kilpailut olivat suuri me-
nestys järjestelyiden puolesta ja urheilullisesti, saa-
vuttihan Krista Bakker ensimmäisenä suomalaisena 
naisena EM-pronssia. Tänä kesänä Gant Open ottaa 
huiman harppauksen eteenpäin ja perinteisen Nor-
dic League -tason sijasta tapahtuma on vuoden 
merkittävin kilpailu Suomessa eli Challenge Tourin 
osakilpailu. Kilpailuun on odotettavissa todella kova 
osanottajajoukko, parhaita suomalaisia pelaajia tulee 
kirittämään Challenge Tourin parhaimmisto. 

Viimeisen parin vuoden aikana Suomessa pelattujen 
CT-kisojen osanottajalistalla ovat olleet sittemmin 
jo European Tourilla ja PGA Tourillakin voittaneita 
tähtiä kuten Kristoffer Broberg, Brooks Koepka ja 
Peter Uihlein. Elokuussa kannattaa tulla seuraamaan 
tulevia maailman huippuja, ja miten kuinka he selviä-
vät Aura Golfin tunnetusti nopeilla ja haasteellisilla 
viheriöillä! Moni noista elokuussa kentälle saapuvista 
pelaajista ottaa kauden päätteeksi askeleet kohti 
isompia ympyröitä, joten tämä on ainutlaatuinen ti-
laisuus päästä seuraamaan heidän peliään Suomessa 
lähietäisyydeltä. 

Kiitos teille Aura Golfin jäsenille, että annatte kent-
tänne taas tänä kesänä kilpagolf pelaajienkin käyt-
töön – sitä arvostetaan ja kenttänne maine kiirii taas 
laajempaan tietoisuuteen.

Tapaamisiin viimeistään elokuussa Gant Openin 
yhteydessä!

Petri Peltoniemi
Toiminnanjohtaja
Suomen Golfliitto

Kuva KAI KILAPPA

HTT 
14.05.  / 21.05. / 28.05. / 
04.06. / 11.06./ 25.06. / 
02.07. / 09.07. / 16.07. / 
23.07. / 06.08. / 20.08. / 
27.08. / 03.09.

SENIORIEN KK-KISAT 
12.05. / 09.06. / 14.07. / 
18.08. / 08.09.

NAISTEN KK-KISAT 
23.05. / 05.09.

Muutokset ovat mahdollisia.
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5 toukokuu 
01.05.    pe

07.05.  to

09.05.  la

13.05.  ke

17.05. su

19.05. ti

20.05. ke

23.05. la

27.05.  ke

30.05.  la

kesäkuu
01.06.  ma

03.06.  ke

14.06.  su

17.06.  ke

18.06.  to

21.06.  su

26.06.  pe

28.06.  su

heinäkuu
03.-04.07.   pe-la

11.07.  la

18.07. la

24.07.  pe

25.07.  la

26.07. su

27.07.  ma

elokuu
01.08.  la

02.08.  su

04.08.  ti

13.08.  to

14.08.  pe 

15.08.  la

16.08.  su

19.08.  ke

22.08.  la

25.08.  ti

26.08  ke

29.08.  la

syyskuu
02.09.  ke

05.09.  la

06.09.  su

13.09.  su

lokakuu
03.10.  la

  kilpailun nimi
YL 11.00   Vappuhumpuuki

YL 12.00  Nilan Golf

9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu 

YL 10.00  If Golf

9.00-13.00 Audi Open

8.00-14.00 Seniorien Aluetour I

YL 12.00  Auratum

YL 10.00   Marli Elysée Golf

YL 12.00   Route 55 Golf

8.30-  Players’ Tour (lähdöt 1/10)

   

YL 12.00  Skanska Golf

YL 12.00   Lähi Tapiola

8.30-13.00  AG Masters

YL 9.00  Audi Quattro Cup

YL 17.00   Midnight Scramble

10.00-  Veikko-Sedän Puteli

YL 17.00   Hartwall Sunday Game

  KM-Nelinpeli

  Tvåkampen Ruotsissa

  Gant Amateur Open

YL 12.00  Mamselli 

  Finnish Senior Open

   Finnish Senior Open 

   Finnish Senior Open

  Naisten kolmoisklubiottelu Espoossa

8.00-16.00  KM

8.00-14.00  KM

YL 12.00   Kiilto Clean Golf 

   Gant Open / European Challenge Tour 

  Gant Open / European Challenge Tour

  Gant Open / European Challenge Tour

  Gant Open / European Challenge Tour

YL 12.00   Nordea Ladyt

YL 12.00  Suuri Klubikilpailu

YL 12.00   Energia Golf

YL 12.00  Nordea Closed

   HGK-AG klubiottelu Talissa

YL 12.00   TeliaSonera

YL 9.30   Felix KetchCup Vip

YL 9.30   Felix KetchCup 

YL 9.30   Viking Perhemalja

  

YL  Kauden päätöskilpailu ja iltajuhla
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Teksti ja kuvat MEHILÄINEN

GOLFATEN 
TERVEEKSI

Golf on hyvä esimerkki pitkäkestoisesta ja matalatehoisesta 
liikunnasta, jolla on todistetusti selkeitä terveyshyötyjä. 
Kansainvälisestikin paljon huomiota saanut suomalaistutkimus 
osoitti, että tyypin 2 diabetesriski putosi jopa 58 prosenttia 
henkilöllä, joka liikkui neljä tuntia viikossa. Varsinkin 
kesäaikana innokas golfari täyttää tämän liikuntamäärän ja 
tehon reippaasti. Sen sijaan talvella pitää muistaa harrastaa 2-4 
tuntia viikossa kestävyystyypistä liikuntaa sekä pitää huolta 

lihaskunnosta ja liikkuvuudesta. 

GOLF TEKEE HYVÄÄ KEHOLLE MIELELLE 
JA SIELULLE 
Golf helpottaa painonhallintaa, jossa run-
saalla energiankulutuksella on merkittävä 
rooli. Golfkierroksen pituus ja omien mailo-
jen kantaminen lisäävät energiankulutusta.

Golfilla on myös sydänterveyttä edistä-
viä vaikutuksia. Aktiivinen golfin peluu lisää 
kestävyyskuntoa.

Golf voi myös vaikuttaa kohonneeseen 
verenpaineeseen alentavasti. Tämä perus-
tuu juuri liikkumisen pitkäkestoisuuteen ja 
rauhallisuuteen. 

Usein kuulee golfaajien puhuvan myös 
sen hyvää tekevistä vaikutuksista mielelle. 
Keskittymiskyky paranee ja stressitaso las-
kee. Kun keskittyy peliin, kaikki muu katoaa 
mielestä. Mitä sanoo tähän professori 
ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri 
Olli J. Heinonen? 
”Juuri näin. Hyvä keskittyminen lyöntiin 
ja pelaamiseen laskee stressiä. Tämä on 
tyypillistä suorituksille, joissa pyritään 
sulkemaan kaikkia turhia ajatuksia pois 

mielestä. Pyritään keskittymään ainoastaan 
olennaiseen.”

Golfilla on myös muita positiivisia vaiku-
tuksia, joista yksi on se, että se houkuttelee 
pariinsa ihmisiä, joita muut hikisemmät 
lajit eivät välttämättä houkuttele. Golf-
kierrokselle sen sijaan lähdetään mielihyvin 
uudestaan, kun liikuntaan ei liittynytkään 
epämiellyttävää hikoilua ja hengästymistä. 
Ja kaupan päälle se edistää vielä terveyttä.

TURVALLINEN GOLF?
Golfia pidetään hyvin turvallisena lajina, 
sillä siihen ei liity kovia fyysisiä ponnis-
teluja eikä tapaturmariskejä toisin kuin 
moniin muihin urheilulajeihin. Onko kyse 
enemmän henkisestä kantista ja mielen-
hallinnasta? Voiko golfista tulla stressi?
”Golf on erinomaisen hyvä stressin-
purkutapa. Täydellinen suoritus vaatii 
täydellisen hyvän olotilan ja suorituk-
sen. Tähän kaikki golfarit pyrkivät. Il-
man mielenhallintaa ei draivi onnistu”                                       

Tutkimusten mukaan golfareille aiheuttaa 
eniten ongelmia alaselkä, lonkat ja olka-
päät. Miten näiden rasitusta voidaan 
ennaltaehkäistä?
”Rasitusvammoja voi ehkäistä toimimalla 
järkevästi.  Lyöntejä ja pelaamista voi ana-
lysoida yhdessä pron tai pelikaverin kanssa. 
Talvellakin olisi hyvä ylläpitää tekniikkaa ja 
huolehtia lihasten kunnosta. Kun greeni 
alkaa viheriöidä, ei kannata innostua liikaa 
ja lisätä lyöntimäärää älyttömästi. Lihas-
kunnon ylläpito on tärkeää ja samoin myös 
kestävyyskunto vaatii ylläpitoa.”

Aerobisen kunnon mittarin, maksi-
maalisen hapenottokyvyn, nostamiseen 
golfista ei taida olla. Tarvitaanko siihen 
tehokkaimpia harjoitteita?
”Olen tästä eri mieltä. Liikuntaa muuten 
harrastamattomalle säännöllinen golfin 
peluu on erinomainen keino nostaa kestä-
vyyskuntoa. Ja sen lisäksi tulee vielä muita 
terveysvaikutuksia. Golf sopii myös turvalli-
suutensa puolesta erinomaisesi ikääntyneil-
lekin – ja pitää aivotkin kunnossa” 

KÄVELLEN TERVEEKSI – KUNNON ASKEL 2015

Mehiläisen ja Aura Golfin yhteistyö jatkuu. Kaudella 2015 kannustamme Aura 
Golfin jäseniä pelaamaan sekä liikkumaan kentällä mahdollisimman paljon ja nyt 
se todellakin kannattaa!

Kauden alkupuolella käynnistyy Kunnon Askel -kilpailu, johon pääsee mukaan 
50 ensin ilmoittautunutta Aura Golfin jäsentä. Olet sitten nainen tai mies, nuori 
tai vähemmän nuori, tämä kilpailu on tarkoitettu juuri Sinulle!

Kilpailun säännöt ovat yksinkertaiset, eniten askelia golfkentällä ottanut osallistuja 
on voittaja. Koska kävellessä kengät kuluvat, niin eniten askelia ottaneelle on lu-
vassa uudet golfkengät, samoin kaikkien osallistujien kesken arvotaan toinen pari 
golfkenkiä. Kisassa menestyneille on myös tiedossa terveyteen liittyviä palkintoja.

Mehiläinen tarjoaa jokaiselle osallistujalle veloituksetta golfpyyhkeen sekä tietysti 
askelmittarin, joka jää kilpailun jälkeen omaan käyttöön.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Aura Golfin kotisivuilta.

Kutsu Aura Golfin jäsenille



Järjestämme kaudella 2015 taitotasoon 
pohjautuvia treeniryhmiä. Ryhmätasot 
ovat hcp 0-12, 13-25, 26-40, 41-54. Kurssien 
hinta 135 € / hlö.

Tulevalla kaudella treenataan siis oman 
tasoisten pelaajien kanssa. Ryhmän 
tavoite on motivoida harjoittelemaan 
säännöllisesti ja keskittymään oikeisiin 
asioihin. Muutos ei vaadi mullistuksia, 
vain oikeat toimenpiteet!

Ilmoittaudu mukaan: 
sakari.aho@auragolf.fi // 040 503 9072

Head Pro Sakari Aho on hankkinut valmennustoiminnan ke-
hittämiseen Trackman Pro 3 -golftutkan. Se on markkinoiden 
johtava golftutkajärjestelmä, jota käyttävät PGA Tour ammatti-
pelaajat, valmentajat sekä välinevalmistajat. Laitteella pystytään 
analysoimaan osuma-alueella tapahtuvia asioita, kuten mailan 
liikesuunnat, lavan asento, sekä pallon kierteet ja lähtökulmat. 
Saamme luotettavaa tietoa pallon lentorataan vaikuttavista 
seikoista. Tämä helpottaa ja nopeuttaa swingin analysointia. 
Trackman toimii myös hyvänä apuvälineenä uusien mailojen 
hankinnassa.

Trackman on tarvittaessa aina mukana Sakarin tunneilla.

Lisätiedot palveluistamme: auragolf.fi/golfopetus

HCP 0 – 12  RYHMÄ 1  
06.05. klo 18:00-19:15 Trackman ja Video (oma swingi)
13.05.  klo 18:00-19:15 Chipit lähietäisyydeltä 
   + Lavanhallinta putissa
20.05. klo 18:00-19:15 Kohdetreenit ja Linjaus
21.05. klo 17:30-19:30 Lähipelirata
27.05.  klo 18:00-19:15 Erilaiset pitchit  7-30 m    
   + Bunkkerin perusteet
03.06.  klo 18:00-19:15 Trackman ja Video (oma swingi)
10.06.  klo 18:00-19:15 Pelinomainen harjoitus   
   (kaikki osa-alueet)

HCP 12 – 25 RYHMÄ 2
06.05. klo 18:00-19:15 Trackman ja Video (oma swingi)
13.05.  klo 18:00-19:15 Chipit lähietäisyydeltä 
   + Lavanhallinta putissa
20.05. klo 18:00-19:15 Kohdetreenit ja Linjaus
21.05. klo 17:30-19:30 Lähipelirata
27.05.  klo 18:00-19:15 Erilaiset pitchit  7-30 m    
   + Bunkkerin perusteet
03.06.  klo 18:00-19:15 Trackman ja Video (oma swingi)
10.06.  klo 18:00-19:15 Pelinomainen harjoitus   
   (kaikki osa-alueet)

HCP 25 – 40 RYHMÄ 3 
06.05. klo 19.30-20.45 Trackman ja Video (oma swingi)
13.05.  klo 19.30-20.45 Chipit lähietäisyydeltä   
   + Lavanhallinta putissa
20.05. klo 19.30-20.45 Kohdetreenit ja Linjaus
21.05. klo 19.30-20.45 Lähipelirata
27.05.  klo 19.30-20.45 Erilaiset pitchit  7-30 m   
   + Bunkkerin perusteet
03.06.  klo 19.30-20.45 Trackman ja Video (oma swingi)
10.06.  klo 19.30-20.45 Pelinomainen harjoitus   
   (kaikki osa-alueet

HCP 40 – 54 RYHMÄ 4  
06.05. klo 19.30-20.45 Grippi, alkuasento ja swingi
13.05.  klo 19.30-20.45  Chipin  perusteet ja mailanvalinta
    eri tilanteissa. Putin perusteet. 
20.05. klo 19.30-20.45 Swingin kertaus ja kohdetreeni
21.05. klo 19.30-20.45 Lähipelirata
27.05.  klo 19.30-20.45  Pitchin perusteet  7-30 m    
   + Bunkkerin perusteet
03.06.  klo 19.30-20.45 Swingi (rauta ja Draivi)
10.06.  klo 19.30-20.45 Pelinomainen harjoitus   
   (kaikki osa-alueet)

SENIORIT
07.05. klo 11.00-12.15 Grippi, alkuasento ja swingi
13.05.  klo 11.00-12.15 Chipin  perusteet ja mailanvalinta
    eri tilanteissa. Putin perusteet. 
21.05. klo 11.00-12.15 Swingin kertaus ja kohdetreeni
28.05. klo 11.00-12.15 Lähipelirata
04.06.  klo 11.00-12.15 Pitchin perusteet  7-30 m   
   + Bunkkerin perusteet
11.06.  klo 11.00-12.15 Swingi (rauta ja Draivi)
17.06.  klo 11.00-12.15 Pelinomainen harjoitus   
   (kaikki osa-alueet)

HUOM! Mikäli kaikki ajankohdat eivät sinulle sovi, voit  käyttää sijaista.

Viime kaudelle uudistetut ajanvaraus-
äännöt ovat voimassa myös kaudella 
2015. Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja viisi päivää ennen 
aikaisemman kolmen päivän asemes-
ta, jäsenellä on oikeus varata myös 
samassa lähdössä pelaavat vieraat 
viisi päivää ennen. Nexgolfissa jäsen 
pystyy tekemään itselleen yhden va-
rauksen päivää kohti. Vieraspelaajien 
varausoikeus alkaa kolme päivää ennen 
aikaisemman kahden päivän asemesta.

Varausjärjestelmän väärinkäytöksiä 
tullaan seuraamaan aikaisempaa tar-
kemmin ja niihin tullaan myös puuttu-
maan. Käytännössä huomiota tullaan 
erityisesti kiinnittämään toistuviin 
viime hetken peruutuksiin sekä koko-
naan peruuttamattomiin lähtöaikoihin. 
Kannattaa muistaa, että varauksen te-
kijä on vastuussa kaikista tekemistään 
varauksistaan, ei siis pelkästään omista 
varauksistaan.

Nexgolf on kehittänyt vieraspelaajien 
internetvarauksia varten Teetime-
ohjelman, joka on käytössä Aura Gol-
fin lisäksi kymmenillä suomalaisil-
la golfkentillä. Kirjautumalla omilla 
Nexgolf-tunnuksilla Teetime-ohjelmaan 
golfseuran jäsen pystyy varaamaan 
peliaikoja myös muille kentille ilman 
etukäteismaksua. Kenttien omat va-
raussäännöt ovat tietenkin voimassa 
ja tehdyt varaukset tulee muistaa tar-
vittaessa myös peruuttaa.  Aura Golfin viikkokalenteri löytyy seu-

ran kotisivuilta. Kalenterissa on kerralla 
näkyvissä kuluva viikko sekä sitä seu-
raava viikko. 

Kalenteriin merkitään kaikki ajankohtai-
set tapahtumat kentällä ja klubilla sekä 
mahdolliset poikkeukset normaaleihin 
aukioloaikoihin. 
 

Kauden 2015 alusta lähtien myös 
yhteislähtöpäivien ajanvarauksia pystyy 
tekemään omilla tunnuksilla Nex-
golfissa, lue l isää Aura Golfin 
kotisivuilta.

PELIAIKOJEN
VARAAMINEN

GREENFEE
AG:N 

JÄSENTEN
VIERAALLE

yhteislähtöpäivät

VIIKKOKALENTERI

Treeniryhmiä 
kaikentasoisille 

ja ikäisille 
harrastajille

HARJOITUSOHJELMA RYHMITTÄIN

1

2

Viime kaudella käyttöön otettu jäsenen 
vieraan alennettu greenfee on käy-
tössä myös kaudella 2015. Jäsenellä 
on oikeus tuoda enintään kolme vie-
rasta kerrallaan alennettuun hintaan 
40,00 eur/hlö, etu on voimassa kaik-
kina päivinä kauden alusta 21.6.2015 
asti sekä 17.8.2015 eteenpäin. Myös 
passiivijäsenet ovat oikeutettuja pe-
laamaan 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 juhan-
nuksesta 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.

3 4

AJANKOHTAISTA2015
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UUDISTETUT VIHERIÖT JA KORJAUSVUOSI

Väylä 4 (2014)
Väylä 15 (2014)
Väylä 3 (2013)
Väylä 13 (2013)
Väylä 14 (2013)
Väylä 5 (2011)
Väylä 17 (2011)
Väylä 7 (2010)

Väylien 4 ja 15 korjausten vaikutukset näh-
dään vasta tulevaisuudessa, mutta syksyn 
2013 korjausten vaikutuksia on voinut 
tarkastella nyt yhden kauden ajan. 

VÄYLÄ 3 Viheriön korjauksen ja pro-
fiilin muutoksen vaikutus on varsin 
mielenkiintoinen erityisesti 1. tasoi-
tusryhmässä, missä reikätulosten 
keskiarvo on ensimmäisen kerran 
moneen vuoteen yli parin. Muutos 
keskiarvona ei tietenkään ole suuri, 
mutta kuitenkin riittävä kumoamaan 
väitteen viheriön huomattavasta hel-
pottumisesta uudistuksen seuraukse-
na. Kaikkien tasoitusryhmien tulosten 
keskiarvo reiällä vuonna 2014 oli 6,31, 
kun se muina vertailujakson vuosina 
on vaihdellut 6,16 ja 6,37 välillä.

VÄYLÄ 13 Tämän viheriön kohdalla 
oli vaikea löytää mitään varsinaista 
trendiä eri vuosien välil lä, vaikka 
kaikkien tasoitusryhmien tulosten 
keskiarvo olikin kohtuullisen korkea 
6,55 verrattuna muihin vuosiin. Nämä 
muutokset menevät kuitenkin helposti 
vuosittaisen vaihtelun piikkiin, joka ei 
välttämättä johdu pelkästään viheriön 
muodoista.

VÄYLÄ 14 Tässä voi hyvällä syyllä tois-
taa edellisen väylän kohdalla mainitut 
asiat, vaikka esim. 2. tasoitusryhmäs-
sä väylä oli tulosten valossa vaikeampi 
kuin aikoihin, keskiarvo oli 6,01 lyön-
tiä. Tässä ryhmä on siinä mielessä 
hyvä vertailukohde, että vaikka siinä 
on pelaajia toiseksi vähiten seuramme 
jäsenistä, niin aktiivisesti kilpailevia 
pelaajia siinä on runsaasti.

VÄYLÄ 5 Viheriö otettiin uudistet-
tuna käyttöön keväällä 2012 ja sen 
kohdalla voidaan perustellusti to-
deta tulosten parantuneen kaikissa 
tasoitusryhmissä. Tähän on saatta-
nut vaikuttaa etuoikealla sijainneen 
bunkkerin siirtäminen eteenpäin sekä 
toisen vasemman puoleisen bunkkerin 
poistaminen kokonaan. Myös vihe-
riön monitasoisuuden poistamisella 
saattaa olla osuutta parantuneisiin 
reikätuloksiin. Erityisesti  muutos 
näkyy korkeammissa tasoituksissa, 
kun paljon rullittaminen viheriölle 
tai sen läheisyyteen on helpottunut. 
Birdie-automaatiksi ei ole kuitenkaan 
tämäkään väylä muuttunut. 

VÄYLÄ 17 Tämän väylän helpottumista 
on kahvipöytäkeskusteluissa pidetty 
lähes itsestään selvyytenä, perustuen 
lähinnä muutoksiin viheriöbunkkerei-
den sijainnissa. Näin ei kuitenkaan ole 
tapahtunut kuin tasoitusryhmästä 4 
ylöspäin, alemmissa tasoitusryhmissä 
väylä on jopa hieman vaikeutunut. 
Kokonaiskeskiarvon voi todeta py-
syneen lähes ennallaan, ennen ja 
jälkeen remontin.

VÄYLÄ 7 Viimeinen tässä tarkastelussa 
mukana oleva viheriö löytyy väylältä 
7. Tämän väylän suurimmat haas-
teet ovat nestemäisessä muodossa 
viheriön edessä ja väylän vasemmal-
la puolella. Viheriö sai remontissa 
paitsi uuden kasvualustan niin myös 
näyttävyyttä ja on ainakin kirjoittajan 
mielestä yksi Aura Golfin hienoimpia 
viheriöitä. Aikaisemmin viheriön taka-
na ollut bunkkeri korvattiin kummuilla 
ja tämä saattoi hieman helpottaa tä-
män väylän pelaamista. Numeroiden 
valossa vuosien välillä on suuriakin 
vaihteluita, mutta niitä on remontin 
molemmilla puolilla. 

Remonttien tavoitteena ei ole sen enempää vaikeuttaa kuin helpottaakaan 

kenttää. Molempiin pystyy paljon helpommin vaikuttamaan vierintänopeuksien 

muutoksilla, lippujen paikoilla sekä hieman myös tiimerkkien sijainneilla. 

Ainoat oikeat tavoitteet säännölliselle korjaustoimille ovat kentän uudistaminen 

sekä sen ensiluokkaisen kunnon varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa. 

VUOSI  TASOITUSRYHMÄ 1  TASOITUSRYHMÄ 2  TASOITUSRYHMÄ 3  TASOITUSRYHMÄ 4  TASOITUSRYHMÄ 5  TASOITUSRYHMÄ 6  KAIKKI
  
  keskiarvo  keskiarvo  keskiarvo  keskiarvo  keskiarvo  keskiarvo  keskiarvo
 
2014  7.133   16.249   25.375   34.912   44.154   57.415   24.918

2013  6.867   16.048   25.219   33.570   43.453   57.829   24.555

2012  7.897   17.011   26.406   35.616   47.520   58.717   26.146

2011  6.922   16.124   25.788   35.135   45.057   59.133   23.995

2010  7.381   15.699   24.645   33.820   44.837   63.217   23.882

2009  7.074   15.939   25.572   34.388   44.714   60.409   23.849

2008  6.846   15.488   24.727   34.032   44.190   57.608   23.746

Teksti ja kuvat SAMI PERE

Edellisen lehden pääkirjoituksessa viittasin kentällämme tehtyihin 
korjauksiin ja uudistuksiin sekä niiden aiheuttamiin muutoksiin 
kentän pelaamisessa. Tässä artikkelissa paneudun aiheeseen 
hieman tarkemmin, lukujen ja tilastojen kautta.

Lukuarvot on poimittu eri vuosien aikana pelatuista kilpailuista, 
joiden tulospalvelu on hoidettu Nexgolf-järjestelmän kautta. 
Luvuissa ei ole siis mukana harjoituskierroksia eikä Golfbox- tai 
Gamebook-järjestelmillä laskettuja tuloksia. Myöskään pelattujen 
ammattilaiskilpailujen tulokset eivät kuulu tähän vertailujoukkoon.
Lähestymiskulma aiheelle on otettu erilaisista keskusteluista 
ja palautteista, jotka ovat koskeneet kenttämme pelattavuuden 
kehitystä tehtyjen korjausten jäljiltä. Useiden palautteiden henki 
on ollut sellainen, että kenttä on uudistusten myötä helpottunut ja 
siihen aiheeseen otetaan tässä kiinni. Vertailu koskee vuosien 2008 
ja 2014 välistä aikaa, jolloin viheriökorjauksia  ja -uudistuksia on 

tehty yhteensä kahdeksalla eri väylällä. 

REIKÄTILASTOT KOKONAISTULOSTEN KESKIARVOT (YLI PARIN) TASOITUSRYHMITTÄIN VUOSINA 2008-2014
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Turku Energiassa on jo pitkään panos-
tettu strategisten suuntaviivojen mu-
kaisesti uusiutuvien energianlähteiden 
lisäämiseen niin kaukolämmön kuin 
sähkön tuotannossa ja hankinnassa.  
Ympäristötavoitteitaan yhtiö toteut-
taa kolmen vuoden välein uusittavan 
ympäristöohjelmansa avulla.

Energianhankinnassa lisätään uusiutuvien 
osuutta niin tuulivoimaa, vesivoimaa kuin 
biopolttoaineilla tuotettua energiaa lisää-
mällä, mutta myös täysin uudenlaisella 
ratkaisulla, jota Turku Energia kehittää 
pioneerina Suomessa. Kyseessä on Skanssin 
alueelle kehitteillä oleva uudenlainen ma-
talalämpötilainen kaukolämpöverkko, joka 
toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen 
ja avoimen lämpökaupankäynnin. 

• Uusiutuvan energian paikalliseen tuo-
tantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
lisätä uusiutuvaa energiaa kaukoläm-
mön tuotannossa. Teemme hankkeen 
osalta parhaillaan selvitystyötä yhdessä 
VTT:n kanssa, ja tuloksia saamme ke-
vään kuluessa, toimitusjohtaja Risto 
Vaittinen Turku Energiasta kertoo.

Selvityksessä kartoitetaan uuden ratkaisun 
tarjoamia mahdollisuuksia alueen kiinteis-
töille myydä muun muassa lämpöpumppu-
jen ja aurinkopaneelien avulla tuottamansa 
ylijäämälämmön alueen kaukolämpöverk-
koon.  Onnistuessaan toimintamalli on 
monistettavissa myös muualle, ja se luo 
uudenlaisia mahdollisuuksia myös kiinteis-
töille niiden energiaratkaisuihin.

FOSSIILISIA LÄHTEITÄ KORVATAAN 
PELLETILLÄ JA BIOPOLTTOAINEILLA

Turku Energia korvaa kuluvan vuoden 
aikana noin puolet omassa vara- ja 
huipputuotannossaan käytettävästä 
öljystä uusiutuvalla energianlähteellä, 
kun Luolavuoreen valmistuu vuoden 
lopussa uusi pellettiä polttoaineenaan 
käyttävä lämpökeskus. Pelletin pöly-
poltto on uutta tekniikkaa Suomessa 
ja valmistuessaan laitos on Suomen 
suurin kyseisen tekniikan omaava 
laitos. Laitos lisää valmistuessaan 
noin 2,5 prosenttiyksikköä uusiutuvien 
energianlähteiden määrää kaukoläm-
mön tuotannossa ja vähentää arviolta 
noin 15 000 tonnin edestä hiilidioksi-
dipäästöjä vuodessa. 

Turku Energian päämääränä on, että puolet sen 
myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla 
energianlähteillä vuonna 2020.  Tavoitteeseen edetään 

useiden meneillään olevien hankkeiden myötä. 
Perinteisimpien uusiutuvaa energiantuotantoa lisäävien 

tuotantotapojen ohella kehitetään myös uudenlaisia 
ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita 

tulevaisuuden energiantuotannossa.

Teksti ja kuvat TURKU ENERGIA

"Uusiutuvan energian paikalliseen 
tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä 

ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 

lisätä uusiutuvaa energiaa kaukolämmön 
tuotannossa. Teemme hankkeen osalta 

parhaillaan selvitystyötä yhdessä VTT:n 
kanssa, ja tuloksia saamme kevään 

kuluessa."

ENERGIAA UUSIUTUVILLA 
ENERGIANLÄHTEILLÄ

Turku Energia kehittää Skanssin alueelle uudenlaista kaukolämpöverkkoa
Lähde: Turku Energia: Sanna Koivusaari.

Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä ja kuuluu kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden 
joukkoon. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. 
Turku Energia on myös mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla Sähköisen liikenteen Virtapiste-verkoston myötä. 
Konserni työllistää noin 300 henkilöä. 

Fossiilisia polttoaineita Turku Energian 
myymässä lämmössä ja sähkössä korvaa 
myös vuonna 2017 valmistuva Naantalin 
monipolttoainevoimalaitos, jossa yhtiö on 
mukana osakkuusyhtiönsä kautta. Uuden 
laitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Ener-
gian energiantuotannossa vähenee selvästi 
ja korvautuu bioenergialla, mikä vähentää 
hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valtaosa 
biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, 
hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti 
merikuljetuksin. 

Yhtiön tavoitteena on lisätä tulevina vuo-
sina myös tuulivoimalla tuotetun energian 
määrää tuotannossaan. Asiakkailleen Turku 
Energia tarjoaa tällä hetkellä 
tuulisähköä Louna Tuuli 
-tuotteena ja vesisähköä 
Louna Vuosi -tuotteena. 
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Nyt olemme saaneet kasattua rautaisen jou-
kon senioritoimikuntaan ja tavoitteenamme 
on saada aktivoitua yhä useampi seniori 
osallistumaan kilpailuihin ja yhteiseen te-
kemiseen seurassamme. Yhteistyössä on 
voimaa.
 
Tänäkin vuonna pelaamme sekä kuukausi-, 
että viikkokilpailut. Osallistumme Varsinais-
Suomen senioriliigaan, jossa on mukana 11 
seuraa. Uutena mukaan tulevana on Uusi-
kaupunki, lisäksi pelaamme ystävyysottelut 
Saloa, Harjattulaa ja Tammergolfia vastaan.

Joukkueihin, jotka pelaavat pelit pääsee 
mukaan ilmoittautumalla nimetylle kap-
teenille. Joukkueissa on aina tietty määrä 
pelaajia, eli nopeat syövät hitaat. Nyt tarvi-
taan innokkuutta ja tarmoa osallistumaan 
haastaviin peleihin.

Tänä vuonna on kansallinen Golf-viikko, 
jonka kohteena on ikäryhmät +55. Tämä 
mahdollistaa uusien senioreiden kään-
nyttämisen uuden ja terveellisen harras-
tuksen pariin. Tapahtumista ilmoitetaan 
myöhemmin.

SENIORIEN TAPAHTUMAKALENTERI
12.05. KUUKAUSIKILPAILU
18.05. V-S SENIORILIIGA  AG-AGN
19.05.   SENIOR ALUETOUR I
26.05.     V-S SENIORILIIGA HGCC-AG, Harjattula
09.06. KUUKAUSIKILPAILU II
16.06.     V-S SENIORILIIGA AG-UGK
22.06. V-S SENIORILIIGA WGCC-AG, Wiurila
14.07.       V-S SENIORILIIGA KGM-AG, Masku
14.07.       KUUKAUSIKILPAILU III
15.07.      SENIORIEN KLUBIOTTELU HGCC-AG, Harjattula
24.-26.07.   AUDI FINNISH SENIOR OPEN
28.07.     V-S SENIORILIIGA AG-ArGC
02.-03.08. KLUBIMESTARUUSKILPAILUT
07.08.     V-S SENIORILIIGA LoG-AG, Loimijoki 
17.08.  V-S SENIORILIIGA AG-MTG
18.08. KUUKAUSIKILPAILU IV
01.09.    V-S SENIORILIIGA AG-SaG
08.09.      KUUKAUSIKILPAILU V, yhteislähtö klo 9.00
15.09.      V-S SENIORILIIGA AlGo-AG, Alastaro   

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.

Kiitos luottamuksesta ja erityiskiitokset 
edelliselle klubimestari Marja Aalto-Setälälle 
hyvästä työstä meidän auragolflaisten hy-
väksi! Marjan järjestämiin tapahtumiin oli 
aina kiva tulla, kun tiesi tunnelman olevan 
välitön ja iloinen.

Olen saanut viime kaudesta lähtien olla osa 
klubitoimikuntaa sen jäsenenä ja päässyt 
paitsi tekemään erilaisia tapahtumia niin 
myös viihtymään niissä - hauskaa on aina 
ollut! Klubitapahtumien järjestäjän tulisi 
aina tehdä hommia pieni pilke silmäkulmas-
sa ja tietysti toivoo sitä myös osallistujilta.

Pidimme ensimmäisen klubitoimikunnan 
kokouksen ja huomasin raapustaneeni 
paperinsyrjään: yleisen viihtyvyyden pa-
rantaminen, toisten huomioon ottaminen, 
keskitytään siihen miten nyt ja jatkossa 
tehdään, ei siihen miten aina ennen, us-
kalletaan kokeilla uusia asioita, kun niille 
on tilaa. Kirjasimme nämä ajatukset myös 
klubitoimikunnan kokousmuistioon kauden 
tavoitteiksi.

Olen erittäin iloinen saadessani klubitoi-
mikuntaan hyvän kaksikon; Jaana Jaakolan 
ja Jani Rantasen. Jaanalla on Aura Golfin 
tapahtumista usean vuoden kokemus ja 
Jani uutena Aura Golfin jäsenenä, joskin 
ensimmäisten TS-Golfkoulujen kasvatti-
na, on järjestänyt useita golftapahtumia. 
Teemme parhaamme, että jokainen jä-
sen tuntisi itsensä tervetulleeksi kesän 

rientoihin. Toisaalta jos näet kesällä allekir-
joittaneen, Jaanan tai Janin huolestuneen 
näköisenä, hyppää ihmeessä remmiin!

Klubitapahtumista haluaisin ensimmäisenä 
tuoda esiin vapunpäivänä järjestettävän 
perinteisen Vappuhumpuukin, joka on 
mainio tilaisuus tuoda myös ei-golfaavat 
perheenjäsenet ja ystävät nauttimaan ke-
väisen Ruissalon ja klubin tunnelmasta.

Nähdään klubilla ja kentällä

Aki Lahti
klubimestari
aki.lahti@turuntilikeskus.fi

KLUBITOIMIKUNNAN 
PUHEENJOHTAJA

Tervehdys kaikille Auran Golfin tytöille, 
naisille, pojille ja miehille. Olen uusi senio-
ritoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsen. Olen hyvin kiitollinen saamastani 
luottamuksesta, siitä vielä suuret kiitokset.

Haluan nyt tähän kohtaan lyhyesti valaista 
taustojani ja miten kaiken kaikkiaan ollaan 
tähän tilaan ja lajiin päädytty. Olen ollut 
urheilutoiminnassa mukana lähes koko 
ikäni. Lajeja on ollut laaja kirjo: aktiivisesta 
päärynäpallon muksimisesta salilla, nyrk-
keilytuomaritoimintaa kansainvälisesti, 
ja sitten päärynäpallo vaihdettiin hieman 
raskaampaan eli auton kaatoon ja kivipallo-
jen nostoon voimamieskilpailuissa ym ym. 
Miten pallo jälleen osui elämääni ja vielä-
pä varsin intohimoisesti? Tästä on pakko 
syyttää toista poikaani, joka yllytti minut 
golfkurssille suorittamaan Greencardia. 
Aluksi suhde lajiin oli tietysti negatiivinen, 
eihän nyt kukaan tuollaista ”kolopalloa” 
lätki. Alun negatiivinen asenne muuttui niin 
kuin niin monella aktiivisella veneilijällä ja 
motoristillakin on käynyt, viheriöt kutsuivat 
ja muut harrasteet saivat siirtyä taka-alalle. 
Nyt me lätkimme ”kolopalloa” jo kolmen 
sukupolven voimalla täällä Aura Golfissa. 
Turinoita olisi paljon enemmänkin, mutta 
jätetään ne tuonnemmaksi.

SENIORI-
TOIMIKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Ottakaa ihmeessä hihasta kiinni ja tulkaa 
jakamaan mielipiteitä ja ajatuksia toimin-
nan kehittämisen kannalta tai heittämään 
sosiaalista hetulaa ihan muuten vain. Yh-
teistyöllä ja keskustelemalla saadaan aina 
jotain uutta idean versoa nousemaan.  

Hyvää kesän odotusta

Kenneth Löfgren
Senioritoimikunnan pj
kenneth.lofgren@calto.fi

Hallituksen uudet jäsenet
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LUONNONKAUNIIT KENTÄT 
KUTSUVAT METSÄSTÄMÄÄN TULOKSIA

Ålands Golfklubbenin puistomaisen ja hel-
posti pelattavan Linnankentän (Slottsbanan) 
vanhin osa otettiin käyttöön v. 1983. Ensim-
mäinen osa sulautuu luontoon aivan toisin 
kuin useimmat muut golfkentät, osittain 
siksi, että alue on kuin luotu golfkentäksi, 
osittain siksi, että arkkitehti Jan Sederholm 
on onnistunut todella erinomaisesti sopeut-
tamaan kentän ympäristöönsä. Linnankent-
tää sanotaankin Pohjolan kauneimmaksi!

Useimmilta Linnankentän rei’iltä avau-
tuu upea näköala merenlahdelle. Lahden 
toisella puolella on Ahvenanmaan ainoa 
linna, Kastelholman linna, missä kuningas 
Eerik XIV:ää pidettiin vankina 1500-luvulla. 
Kun pelaat Linnankentällä, tunnet jatkuvasti 
meren tuoksun. Koet harvinaisen kiinteän 
yhteyden luontoon. Elämykset vaihtelevat 
vuodenajan mukaan.

Kuninkaankenttä (Kungsbanan) sijaitsee 
hieman kauempana merenrannasta ja met-
säisemmässä maastossa kuin Linnankenttä, 
mutta sieltäkin meri näkyy useammalla 

reiällä. Kuutosväylältä, joka sijaitsee vai-
vaismäntyjä kasvavalla kallioilla, avautuu 
näköala Ahvenanmaan suurimmalle sisä-
merelle, Lumparnille. Aivan alapuolellasi 
on loistava par 3 -reikä, jolla saatat tarvita 
kaikkia mailojasi rautaysistä puukolmoseen, 
tuulen voimakkuuden mukaan.

Tämä rata on rakennettu maille, jotka 
ovat kuuluneet Kastelholman kuninkaankar-
tanoon. Ruotsin kuninkaat, muun muassa 
Kustaa Vaasa, ovat metsästäneet hirviä 
täällä jo satoja vuosia sitten, ja niinpä kenttä 
luonnollisesti sai nimekseen Kuninkaan

Teksti ja kuva VIKING LINE

Ahvenanmaan leuto syksy pidentää golfkautta, joka kestää toukokuusta usein jopa 
lokakuun loppuun. Ålands Golfklubbenin kentät sijaitsevat Kastelholman linnan lähellä 
Sundissa kahden merenlahden välisellä niemellä. 1983 perustetulla golfseuralla 
on täällä kaksi 18 reiän kenttää sekä yksi 6 reiän par 3-kenttä. Tällä samalla alueella 
kuningas Kustaa Vaasa kävi hirvimetsällä 1500-luvulla. Eckerössä puolestaan sijaitsee 
Eckerö Golfin uudistettu 18-reikäinen kenttä.

HERKUTTELUA GOLFIN LOMASSA

Kastelholman linnan vieressä sijaitsee 
maankuulu ja suosittu Smakbyn-ravintola, 
joka tarjoaa niin yksittäisille asiakkaille kuin 
yritysasiakkaillekin hyvän ruoan lisaksi mm. 
kokoustiloja ja oman tislaamon tuottei-
ta. Strömsöstä tuttu, sekä Suomessa että 
Ruotsissa palkittu kokki Michael Brörklund 
luotsaa Smakbyn-ravintolaansa täydellä 
sydämellä. 

Björklundin ruokalistan innoituksena 
on rakkaus ahvenanmaalaiseen ja pohjois-
maiseen ruokaan, ja se suosii perinteistä 
husmanskostia, kotiruoanlaittoa. Pääosassa 
on perusraaka-aine, vaikkapa ahvenan-
maalainen ahven, karitsa tai omena, ja se 
kohotetaan esiin peittämättä sitä vierailla 
mausteilla tai valmistusmenetelmillä. Lou-
nas koostuu reiluista kotiruokaklassikkoista, 
päivällislista tarjoaa hienovivahteisempia 
elämyksiä.

Baarissa voi siemaista ahvenanmaa-
laista olutta, maistella talon omia hedel-
mäviinoja tai nauttia lasillisen hyvää viiniä. 
Smakbyssä on oma tislaamo, jossa valmis-
tetaan mm. Ålvados-omenaviinaa ja muita 
ahvenanmaalaisia viinoja ja likööreitä, kuten 
Röd Granitia ja Appleaud’ta. 

MAJOITUSTA MEREN SYLEILYSSÄ

Kun haluat testata Maarianhaminan hu-
vielämää golfradalla vietetyn päivän jälkeen, 
valittavanasi on useita hotelleja, kuten vasta 
avattu Hotel Pommern Länsisatamassa 
laivaterminaalin vieressä tai Park Alandia 
Maarianhaminan puistotien varrella lähem-
pänä Itäsatamaa.

Merellisen elämyksen tarjoaa puoles-
taan esimerkiksi pohjoisella Ahvenanmaalla, 
Pohjanmeren äärellä sijaitseva Hotel Havs-
vidden. Monipuolisia palveluja tarjoava 
hotelli sijaitsee keskellä ahvenanmaalaista 
erämaata, kaukana kiireestä ja liikenteen 
äänestä. 

Kuninkaankentän läheltä löytyvät Klingber-
gin mökit, joka on myös suosittu majoitus-
valinta monille golfareille. Alueen 6 mökkiä 
ja tasokas Villa Marina -huvila sijaitsevat 
noin 2 kilometrin päässä golfklubin vastaan-
otosta. Mökkien vieressä on rantasauna ja 
mahdollisuus ateriapalveluun.

ECKERÖ GOLF AVAA OVENSA

Kevään 2015 aikana Eckerö Golfissa avautuu 
uudistettu 18-reikäinen kenttä, kahvila ja 
uusi range. Eckerö Golf on vain 10 minuutin 
automatkan päässä Berghamnin laivasata-
masta ja 30 minuutin automatkan päässä 
Maarianhaminasta.

HELPPO TULLA JA VARATA

Vaivattomin tapa päästä Ahvenmaalle on 
ottaa aamulaiva Turusta. Viking Linen kautta 
on mahdollista varata laivamatkan lisäksi 
myös majoitukset Maarianhaminassa tai 
muualla Ahvenmaalla, tarvittavat kuljetuk-
set tai vaikka auto. Golfmatkan kruunaa 
paluu Viking Linen lippulaiva-aluksella 
Viking Gracella Maarianhaminasta Turkuun.
Myös ahvenanmaalaiset matkanjärjestä-
jät tarjoavat erilaisia golfpaketteja, joihin 
sisältyy matkat, majoitus sekä green fee ja 
varatut aloitusajat. Ahvenanmaa on suosittu 
golfmatkakohde, ja kun haluat parhaimmat 
aloitusajat, varaukset kannattaa tehdä 
hyvissä ajoin.

LISÄTIETOJA

www.agk.ax
www.eckerogolf.fi
www.visitaland.com
www.vikingline.com

Golfia 
kuninkaan
mailla

kenttä. Rata kutsuu sinutkin jahtiin – ei 
kuitenkaan metsästämään hirviä, vaan 
hyviä tuloksia!

Täydentääkseen golfelämystä Ålands 
Golfklubb on rakentanut pienen Prinsessa-
kentän, jossa on 6 reiän par 3-kenttä. Täysi-
mittaiset viheriöt sijaitsevat pitkän draivin 
päässä klubitalolta.

Klubitalo on golfkentän sydän. Tääl-
lä on vastaanotto, siistit pukuhuoneet, 
suihkut ja sauna sekä hyvin varustettu 
pro shop ja ravintola, joka on tunnettu 
maukkaista kala-aterioistaan ja edullisista 
kotiruokalounaistaan.

Yritysgolf on suosittu tapa järjestää 
upeilla radoilla pelattavan golfin lisäksi 
muutakin toimintaa, kuten juomamaistiai-
sia, pubikierroksia tai konferensseja.



Aura Golfin kentällä pelataan 
elokuun puolessa välissä 

13.-16.8.2015 
European Challenge Tour 

-kilpailu Gant Open. 
Kisaorganisaatio toimii suurelta osin 
vapaaehtoisvoimin ja myös Sinä voit 

omalla panoksellasi olla mukana 
toteuttamassa kauden merkittävintä 

golftapahtumaa Suomessa.

HAEMME 
JOUKKOOMME 
INNOSTUNEITA

TEKIJÖITÄ

Tarjoamme kansainvälisen 
golftapahtuman ainutlaatuisen 

tunnelman, parhaassa 
seurassa. Palkkaa tai palkkioita 

emme valitettavasti voi 
vapaaehtoistyöstä maksaa, mutta 

huolehdimme siitä, että sinulla 
on siistiä päällepantavaa etkä 

joudu kärsimään sen enempää 
nälkää kuin janoakaan.

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMISET:
Aura Golf ry toimisto
puh. 02 258 9221 tai 
office@auragolf.fi

TULOSPALVELUUN
LOGISTIIKKAAN 

NEUVONTA- JA VALVONTATEHTÄVIIN
VIESTINTÄÄN

kuljetukset, liikenteenohjaus, pysäköinti

LA MANGA
La Manga on noussut 

vuosikymmenien aikana legendaksi 
golfkohteiden joukossa ja kuuluu 

edelleen Euroopan parhaimmistoon. 
Today´s Golfer Travel äänesti 
sen 2014 Espanjan parhaaksi 

golf resortiksi –  jo kolmantena 
peräkkäisenä vuotena.

TYYLIÄ JA PERINTEITÄ

AJANKOHTA    
31.10.-07.11.2015

LENTOAIKATAULU
DY 5862 31.10.2015 Helsinki-Alicante 15:00–18:25
DY 5863 07.11.2015 Alicante-Helsinki 19:10–00:20 +1 

MAJOITUS 
Hotel La Manga Club Principe Felipe *****
30385 Los Belones    
Cartagena, Murcia
www.lamangaclub.com
Golf-kenttä 
Hotellin omat kentät  
La Manga Club Norte, Sur ja West

HINTA
1590 € hengeltä 
+ yhden hengen huoneen lisämaksu 250 €

HINTAAN SISÄLTYY
- reittilennot
- golfbagin kuljetus
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- 7 vrk majoitus 
- puolihoito; aamiainen ja 3-ruokalajin illallinen
- sisäänpääsy Spa La Manga Clubiin
- 5 kierrosta golfia hotellin omilla kentillä
- Pro Sakken ja Villen opetus

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
sakari.aho@auragolf.fi / 040 503 9072

PRO SAKARI AHON JA 
ASSISTANT PRO VILLE SIRKIÄN 
GOLFMATKA LA MANGA CLUBIIN

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Arja Salahetdin

Suomen Matka-Agentit Oy 

Linnankatu 8 E

20100 Turku

GSM 050 414 6434

arja.salahetdin@matka-agentit.fi

Tervetuloa mukaan huikean hienolle golfmatkalle!

NAISTEN
TAPAHTUMAKALENTERI 

2015
11.05.  Maanantaikierros, sokkoysi
12.05.   Opetusilta, svingi ja trackman
15.05.   Opetusilta, chipit ja putit 
17.05.   Audi Open, 
   Vuoden Lady -pelaaja osakilpailu
18.05.   Opetusilta, väylälyönnit
22.05.   Opetusilta, pitch ja bunkkeri
23.05.   Naisten KK-kilpailu, osa 1 (YL)
25.05.   Maanantaikierros, reikäpeli
07.06.   Naisten kierros, 
  Bring Your Own Putter
08.06.   Maanantaikierros, villit kortit
14.06.   AG Masters, 
   Vuoden Lady -pelaaja osakilpailu
18.06.    Midnight Scramble, 
   keskikesän kunniaksi hupaisa 
   klubikilpailu
22.06.   Maanantaikierros, foursome
26.06.   Hartwall Sunday Game, 
   Vuoden Lady -pelaaja osakilpailu
06.07.   Maanantaikierros, ranskalainen  
11.07.   Gant Amateur Open, 
   Vuoden Lady -pelaaja osakilpailu   
18.07.   Mamselli
20.07.   Maanantaikierros, väripallo     
25.07.   Koko klubin pelimatka
27.07.   Kolmoisklubiottelu, 
  EGS-TaWG- AG       
01.-02.08. Klubimestaruuskilpailut, 
   Vuoden Lady -pelaaja osakilpailu
03.08.   Maanantaikierros, Arizona Shuffel   
10.-11.08. Pelimatka Rigaan, Latvia    
13.-16.08. Gant Open Challenge Tour 
  (toimitsijoita tarvitaan)    
17.08.   Maanantaikierros, 
  irlantilainen paras pallo    
31.08.   Maanantaikierros, 
  12 reikä cha-cha-cha
05.09.   Naisten päätöskilpailu ja 
  illanvietto



Perinteinen 
Vappuhumpuuki 

alkaa klo 11 ja 
maistuva vappulounas 

on katettuna 
klo 14.30 alkaen. 

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

1.5.

GREENSOME,
2-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.

9.5.
LIPPUKILPAILU, YKSI SARJA

17.5.

Audi Open
Audin sponsoroimien palkintojen 

jahtausta kilpailuhenkisessä 
kisassa kahdella sarjalla 

höystettynä täysin tasoituksin.

LYÖNTIPELI <- 12,4
PISTEBOGEY 12,5 ->

14.6.

AG Masters
Kilpailuhenkisessä klubikisassa

kilpaillaan kahdessa sarjassa hyvässä
hengessä ennen juhannuskisoja.

LYÖNTIPELI <- 12,4
PISTEBOGEY 12,5 ->

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

28.6.
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

18.7.

Klubimestaruuskilpailu
1.-2.8.

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

21.6.

Veikko-Sedän puteli
Juhannuksen höyryjä 

puhallellessa. 
Rento kilpailuhenkinen 

kisa, jossa hieno 
kiertopalkinto ja vähän 

muutakin.

LYÖNTIPELI <- 12,4
PISTEBOGEY 12,5->

18.6.

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.

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

26.6.
Finnish Senior Open

24.-26.7.

Seniorien kauden
huipentuma.
Tule mukaan 
seuraamaan

kun valtakunnan
huippuseniorit ottavat

mittaa toisistaan.

LYÖNTIPELI, 
SCRATCH

FSO

Suuri klubikilpailu
Kauden kohokohta optimaaliseen aikaan välittömästi

Challenge Tourin jälkeen. Yhteislähtö, joten aikaa jää myös
mukavaan illanviettoon. Tule mukaan tutustumaan uusiin

ihmisiin ja kilpailemaan rennosti loistokuntoisella kentällä.

4-HENGEN JOUKKUEET 

22.8.

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

13.9.

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

19.9.

Gant Amateur Open
Klubipelaajille

tarkoitettu huippukilpailu 
loistavin palkinnoin. 

Pelataan Challenge Tourin
esikisana, kaikille avoin.

Palkintojenjako suoritetaan illalla
klubilla hyvän ruuan kera - yhteistä, 

rentoa illanviettoa unohtamatta.

TÄYDET TASOITUKSET

11.7.

6.9.

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
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15Tällä 

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

Aki Lahti

aki.lahti@

turuntilikeskus.fi

pe.rosenberg@gmail.com

30.5.

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.

Gant Open 13.-16.8.
Ympäri Suomen tunnettu kilpailu nostaa jälleen statustaan.

Amatöörikilpailuna alkanut kilpailu, johon pääsee tänä
vuonna vain Euroopan Tourin haastajakiertueen pelaajat

sekä paremmat pelaajat. Loistava mahdollisuus nähdä
huippugolfia rakkaalla kotikentällemme. 
Vapaaehtoiset ehdottoman tervetulleita 

osallistumaan mukaan järjestelyihin!

CHALLENGE 
TOUR

3.10.

Kauden 
päätöskilpailu

ja iltajuhla
Kauden virallinen päätös 

- yhteislähtökisana,
jonka yhteydessä pidetään

myös kauden parhaat 
palkitseva päätösjuhla.

Luvassa 
mukavan 

rentoa peliä 
ja mukavaa 
iltaseuraa, 

viihdyttävää 
ohjelmaa sekä 

klubiravintolan 
herkkuja.



2. väylällä erikoispalkinto

birdie-tuloksella

virallisissa 

henkilökohtaisissa

lyöntipelikilpailuissa.

Perjantaina

26.6.2015 klo 17.00

yhteislähtönä

Hartwall Sunday Game!

Kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi -osakilpailua.

Säännöt ja pelipäivät näet tästä Viheriösta (s. 5) 

ja ilmoitustaululta.

Liikelahjat 
Mainostekstii l it

www.griippi.fi

Griippi_viherio_2015.indd   1 7.4.2015   14:34:50

Tee Louna Vuosi -sopimus. Saat sekä hintaturvan 
kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella että 
100-prosenttisesti puhdasta  vesivoimalla tuotettua 
sähköä.

Vaihda Louna Vuosi -sopimukseen  
osoitteessa www.energiaonline.fi milloin vain.

Kun haluat tasaisen hinnan, valitse 

Louna Vuosi
Se on nyt vesisähköä.

Ota meihin yhteyttä: 
NCC ASUNTOMYYNTI  
Avoinna arkisin ma–pe klo 9–16 
Puh. 0800 418 500 (maksuton)
Helsinginkatu 15, Turku

TURKU Keskusta  
brahenportti   
Ratapihankatu 12
brahenportti tarjoaa city-
asumista parhaimmillaan. 
erinomaiset liikenneyhtey-
det, kävelymatka keskustan  
palveluihin. Valittavana  
38 upeaa kerrostalo kotia. 
Valmis arviolta kesällä  
2016. energialuokat:  
121–126 kWhe/m2  vuosi. 

ncc.fi/brahenportti

Kevät tuo valoa elämään.  
Niin myös uusi koti.  
Tutustu, ihastu ja  
valitse oma citykotisi!  

Ihastu uuteen

NYT  
ENNAKKO-  

MARK KI NOINNISSA
Varaa pian  

omasi!

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 02-3388 875
Automyynti: ma–pe 9–18, la 10–15
www.auditurku.fi 

Audi Center Turku
Tommi Tuominen 02-3388 860
Kari Seppälä 02-3388 861
Juhani Halme 02-3388 822

Matti Leppikoski 02-3388 824
Juha Aho 02-3388 829

Audi TT Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic (169 kW/230 hv) alkaen:
autoveroton hinta 45.330 €, arvioitu autovero 14.653,24 €*, kokonaishinta 60.583,24 €.
Vapaa autoetu 1.075 €/kk, käyttöetu 895 €/kk. Keskikulutus 6,4 l/100 km. *CO2-päästöt 149 g/km.
Kokonaishinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

Uusi Audi TT. Uusi ikoni nyt meillä.
Uusi Audi TT on futuristinen, edistyksellinen ja samalla kuitenkin ajaton, kaikkine Audi TT:lle tyypillisine 
yksityiskohtineen. Automaailman design-ikoni Audi TT on edeltäjiensä inspiroima ja silti täysin uusi.
Tutustu osoitteessa audi.fi 

Tervetuloa tutustumaan.
Audi Care Base

-huolenpitosopimus
alk. 38 €/kk

 
MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA 
– HUIPUILLE JA HARRASTAJILLE 
  
  
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut erilaisiin 
urheiluvammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Olipa kyseessä 
pieni tai suuri vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle. 
  
Varaa aika mehilainen.fi tai 010 41400 

Turku, Kauppiaskatu 8 | mehilainen.fi 

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,06 euroa/min. 
Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,17 euroa/minuutti. 



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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Älä suotta kiirehdi pankkiasioille. 
Nordeasta saat palvelua yötä päivää.

Nordea Asiakaspalvelussa hoidat useimmat pankkiasiasi mukavasti ja kaikessa rauhassa. 
Voit soittaa pankkineuvojalle juuri silloin, kun sinulle sopii. Vaikka kotisohvaltasi. Todistat vain 
henkilöllisyytesi pankkitunnuksillasi.

0200 3000, nordea.fi

Soita
0200 3000 
ma–su 24 h/vrk

pvm/mpm

Säästöt  |  Sijoitukset  |  Tilit  |  Kortit  |  Kulutusluotot  |  Vakuutukset  |  Ajanvaraukset

 

 

  

 

 
  

  

PAINOKONE.FI
painotuotteiden verkkokauppa yrityksille
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SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA

Tervetuloa Aura Golfiin!

Caddiemasterit 
2015

 puhelin 02 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi

 Tommi Haavisto Milla Männistö Joni Viljanen Kalle Joukanen

Ruissalossa ruoho on vihreämpää

RYHMÄT
9-12-vuotiaat 
13-15-vuotiaat 
Ryhmän koko 6-8 hlö

SISÄLTÖ
Harjoituksia 10 x 60 min 
+ 2 x 30min yksityisopetus
Lähipelirata 5 x 60 min
Harjoitusohjelman lisäksi: OP-pelipäivät 
Junioreiden kk-kilpailut
Tsemppi / AlueTour -kilpailumaksut
Suuntatikut (arvo 22 €)

Ryhmien tarkka ohjelma löytyy 
www.auragolf.fi/golfopetus/
junioriopetus

HINTA 195 €

ILMOITTAUTUMISET
ville.sirkia@auragolf.fi // 040 761 1876

JUNNURYHMÄT!
Kaudella 2015

järjestetään 
junioreille ikään ja 

taitotasoon pohjautuvia 
treeniryhmiä. 

Muutos parempaan 
ei vaadi välttämättä 

mullistuksia, vain oikeat 
toimenpiteet ja 

kivat kaverit. 
Valmennuksesta vastaa 

Assistant Pro Ville Sirkiä.



M/S VIKING GRACE –
TÄYDELLINEN IRTIOTTO

Lähde upealle Viking Gracelle nauttimaan ylellisestä vuorokaudesta merellä.
Tutustu samalla maailman suurimpaan kelluvaan tax-free-myymälään, 

ihastuttavaan Spa & Wellness -osastoon ja nauti lasillinen kuohujuomaa
Seamore-samppanjabaarissa. Illan kruunaa Itämeren paras viihde.

Erikoistarjous Aura Golfin jäsenille.

Viking Grace, Vuorokauden risteily Turusta klo 20.55

Varaa oma elämyksesi vikingline.fi
 tai puh. 0600 41577 (1,75 e/vastattu puhelu + pvm./mpm.)

 Inside-hytti ja 1–4 hlöä, su-to

Tuotetunnus: FRIENDS
Hinnat voimassa 18.6.2015 asti (ei  2.–4.4, 26.–30.4, 13.5.).

 Inside-hytti ja 1–4 hlöä, la 43 e

20 e


