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Suuret ja vähän pienemmätkin urhei-
luseurat sekä yhdistykset ovat usein varsin 
monileimaisia yhteisöjä eivätkä golfseurat 
tässä tapauksessa tee poikkeusta, päinvas-
toin. Intohimoja yhteisön toimintaan löytyy 
paljon ja tiedonjano on usein sammumaton. 
Avoin ja johdonmukainen viestintä yhteisistä 
asioista on tietenkin keskeisessä roolissa 
silloin, kun erilaisille kulkupuheille halutaan 
jättää mahdollisimman vähän liikkumatilaa. 
Sekään ei kuitenkaan aina riitä.

Otsikossa mainittu Hevosmiesten tietotoi-
misto on riippumaton ja rajoitettua lähde-
suojaa noudattava tiedonvälittäjä, jonka 
toimintatapoihin kuuluu olennaisena osana 
juttujen maustaminen kulloinkin tilanteeseen 
sopivalla tavalla. Tämän kanavan kautta esille 
tulevat uutiset alkavat yleensä lauseilla ”kuu-
lin tuossa juttua...”, ”sellaista puhutaan...” 
tai toisinaan myös ”näin meidän kesken 
voin sanoa...”. Tietotoimisto ei useinkaan 
tyydy pelkkään tiedon välittämiseen, vaan 
se ottaa myös rohkeasti kantaa erilaisiin 
asioihin. Pääsääntöisesti kannanotot kos-
kevat asioita, joissa on parantamisen varaa 
tai jotka ovat jopa kokonaan väärin tehtyjä. 
Kehut tai kannustukset eivät normaalisti 
ylitä tietotoimiston uutiskynnystä, toisin kuin 
vaikka urheiluseurojen ja yhdistysten luot-
tamushenkilövalinnat. Niistä tietotoimisto 
uutisoi varmoja tietoja, joista uutisoinnin 
kohteilla itsellään ei välttämättä ole mitään 
tietoa. Tällaiseen spekulointiin saattavat 
joskus syyllistyä ihan viralliset viestimetkin. 

Epävirallisten tietojen eli kansankielellä 
sanottuna huhujen syntymekaniikka on 
sinällään yksinkertainen ja ymmärrettävä. 
Asioista halutaan lisää tietoa ja jos sitä ei 
ole tarjolla, niin silloin sitä täytyy tehdä.  
Omasta mielestäni huhupuheet edustavat 

SAMI PERE

HEVOSMIESTEN 
TIETOTOIMISTON UUTISIA
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tiedottamisen alinta kastia ja meillä yhdistys-
ten vastuuhenkilöillä onkin tässä kohdassa 
iso vastuu kannettavanamme sisäisen tiedot-
tamisen kehittämisessä. Tämän asian eteen 
tullaan jatkossakin tekemään töitä.

Täysin varma ja virallinen tieto on kuiten-
kin se, että Aura Golfin kentällä pelataan 
ensi kesänä naisten EM-kilpailut. Niin kuin 
puheenjohtajakin lehden sisäsivuilla muis-
tuttaa, EM-kisat ovat seurallemme taas yksi 
näytönpaikka ja toivottavasti tapahtuma 
koetaan Aura Golfin yhteisenä projektina, 
josta kaikki jäsenet voivat olla ylpeitä.

Päättynyt golfkausi oli seurallemme jälleen 
sekä taloudellisesti että toiminnallisesti var-
sin onnistunut. Uutena asiana tälle kaudelle 
tuotiin liittyminen Platinakortti-ketjuun, joka 
mahdollisti jäsentemme pelaamisen edulli-
seen hintaan muilla suomalaisilla eturivin 
golfkentillä. Platinakortti-vierailijat eivät 
todellakaan ruuhkauttaneet kenttäämme, 
toisin kuin jossain keskusteluissa ennakoi-
tiin ja näillä näkymillä olemme jatkamassa 
Platina-yhteistyötä myös kaudella 2013. 
Suosittelen lämpimästi Platina-korttietujen 
hyödyntämistä ja samalla tutustumista mui-
den kenttien palveluihin sekä hintatasoon, 
niin pelaamisen kuin ravintolapalveluidenkin 
osalta.

Aura Golf ry:n ja Viheriö-lehden toimituksen 
puolesta haluan kiittää kaikkia seuran jäseniä 
ja yhteistyökumppaneita kaudesta 2012 sekä 
toivottaa oikein mukavaa joulun odotusta.  



Hyvä Aura Golfin jäsen,

Kauden päätöstä juhli
taan joulukuussa. 

Aura Golf ry:n klubitoimikunta kutsuu Teidät

 itsenäisyyspäivän aa
ton juhlailtaan 

ravintola Hus Lindmaniin, Piispankatu 15 Turku, 

keskiviikkona 5. päiv
änä joulukuuta 2012

 klo 19.00.

Varaa paikka itsellesi,
 seuralaisen kera 

tai vaikkapa isommalle seurueelle 

heti tai 21.11.2012 
mennessä:

office@auragolf.fi

puhelin (02) 258 9221

Illalliskortin hinta on 39 € / henkilö

Ohjelma
Alkumalja

Tervetuloa, puheenjohtaja Toni Laakso

Juhlaillallinen 

Juhlapuhe, kunniapuheenjohtaja Hannu Grandell

Palkitsemiset

Arpajaiset, päävoittona 2013 kausimaksu

VG-Brass solistina Jari Koivisto

Kutsu

Oletko tyytyväinen pankkiisi?
Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin.
Kerromme mielellämme, mitä kaikkea Nordea voi tarjota
sinulle. Se saattaa olla merkittävästi enemmän kuin mitä
nykyinen pankkisi tarjoaa. Soita ja varaa aika 0200 3000
(pvm/mpm) ma-pe 8-20 tai tule käymään
konttorissamme.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi



OtSikkO ei Ole mikään poliittinen kan-
nanotto, vaikka kuntavaaleissa tuota sanontaa 
käytettiinkin. Otsikon tarkoitus on herättää 
jäsenet miettimään entistä enemmän seuran 
yhtenäisyyttä.

Vuoden 2012 tilastot osoittavat, että jäsentemme 
into osallistua kilpailuihin on hiipunut. Alkukau-
desta kilpailuihin osallistuneiden määrä oli vielä 
ns. vanhalla tasolla eli noin 75-85 osallistujaa 
kilpailua kohti. Loppukaudesta osallistujia oli 
noin 60, ja joskus ei aina sitäkään. Vai onko 
siltikään tapahtunut innon hiipumista?

Kun tarkastelukulmaa laajentaa hieman, havai-
taan, että asiassa on monta eri näkökulmaa. 
Maanantaisin naiset kerääntyvät keskenään 
pitämään hauskaa ja pelaamaan kierroksen. 
Osallistujia on ehkäpä noin 40. Tiistaina seni-
orit pitävät oman kilpailunsa, johon osallistujia 
on ollut välillä yli 60. Juniorit harjoittelevat ja 
pelaavat keskenään omien koko kesän katta-
vien harjoitusohjelmien mukaisesti ja niihin ei 
ole sisällytetty osallistumista klubikilpailuihin. 
Tähän kun huomioi vielä muutaman muun 
pienemmän lähes suljetun skiniryhmän, voikin 
todeta, että jäsenistöhän osallistuu kilpailuihin 
loppujen lopuksi lähes koko ajan. Onko silloin 
ihme, ettei jäsen jaksakaan enää osallistua 
kaikkien yhteiseen klubikisaan, jossa toisaalta 
ei saa valita lähtöaikaa, pelikavereita jne. Koos-
tuuko seuramme nykyään sittenkin useasta 
pienemmästä ryhmästä omine toimintoineen? 
Entä sitten henkilö, joka ei ole nainen, seniori tai 
juniori eikä kuulu muuhunkaan pienryhmään? 
Näille ”syrjäytyneille” ei ole tarjolla muuta kuin 
klubikisoja. Edellä lausuttu lienee hieman kär-
jistetty näkökulma asiaan, mutta sisältää se silti 
myös aihetta asian pohtimiseen.

Vuoden 2013 naisten EM-kisojen järjestäminen 
tarjoaa ainakin kaikille jäsenille tasapuolisen 
mahdollisuuden osallistua yhtenä rintamana 
kisojen järjestelyihin. Vapaaehtoisia tarvitaan 
runsaasti ja kaikille löytyy taatusti mielenkiin-
toista tehtävää. Esimerkiksi Kytäjällä CT-kisassa 
pelkästään paikoitustoimintaan osallistui 15 
henkilöä. Nyt on siis aika ilmoittautua vapaaeh-
toiseksi ja näyttää muille, että osaamme hoitaa 
asioita myös ”kaikki yhteen ääneen”.

Paitsi edellä lausuttua, on jäsenten talven pimei-
nä hetkinä myös hyvä miettiä vuosikokouksen 
henkilövalintoja. Tosiasiahan on 
se, että jos uusia ehdokkaita ei 
kokouksessa ilmene, vanhat jat-
kanevat hallituksessa edelleen 
seuraavat kolme vuotta. Itse 
olen valmis jatkamaan pu-
heenjohtajana vielä yhden 
kauden, mutta jäsenistö 
pohtikoon, riittääkö jo kaksi 
kautta yhden ja saman pu-
heenjohtajan kausiksi.  

Tapaammehan AG:n itsenäisyyspäivän 
aaton juhlissa.

Aura Golf ry – kaikki yhteen ääneen

TONI LAAKSO

Toni Laakso
Puheenjohtaja
050 1748
toni@laaksot.fi
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18:00 Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous

Helmikuu 2013

27 Keskiviikko

tullaan pitämään keskiviikkona 27.2.2013 klo 18.00 

Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:

1. Toni Laakso (puheenjohtaja)

2. Aarno Eskola (kapteeni)

3. Mikael Paulin (kilpailu ja tasoitus)

4. Mika Reima (kiinteistö ja rakennus)

Virallinen kutsu julkaistaan entiseen tapaan TS:ssa, AU:ssä  

sekä AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa. 

Varaa aika 

almanakkaasi!
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juKKA STAM

OtSikkO kiteyttää kuluneen kauden lyhy-
esti. Sateisesta kesästä huolimatta oli hienoa 
huomata että nuorten innostus golfia kohtaan 
oli kunnioitettavaa ja innokkaita nuoria golfareita 
näkyi Ruissalossa runsaasti.

Suuri kiitos Teille kaikille vanhemmille, jotka 
olette mahdollistaneet nuorille turvallisen ja 
laadukkaan harrastuksen. Ison kiitoksen an-
saitsee myös toimikuntani, joka teki kuluneesta 
kaudesta jälleen kerran loistavan, eikä pidä 
myöskään unohtaa kaikkia Aura Golfin kilpa- ja 
harrastepelaajia, jotka tänäkin vuonna edustivat 
seuraamme mallikkaasti kaikissa kilpailuissa niin 
alueellisella, kansallisella kuin myös kansainvä-
lisellä tasolla. 

Erittäin hienoa oli myös huomata kuinka paljon 
kiinnostusta löytyi junioripelaajille suunnatulle 
kauden päätöstilaisuudelle. Päättäjäiset pidettiin 
klubirakennuksessa lokakuun alkupuoliskolla ja 
palaute tilaisuudesta oli positiivinen. Tulemme 
siis jatkossakin järjestämään tilaisuuksia, joihin 

vanhemmat ovat erittäin tervetulleita nuoren 
golfarin kera.

Tätä juttua kirjoitettaessa on kausi Ruissalossa 
jo ohi. Pelikausi jatkuu kuitenkin ympäri vuoden 
ja tuleva talvikausi tuokin tullessaan paljon 
harjoittelumahdollisuuksia golfin parissa. Ei 
siis unohdeta synkän kaamoksen keskellä sitä, 
miten mukava ja menestyksekäs kesä meillä 
on edessämme taas ensi kaudella. Kaikkien 
pelaajaryhmien talviharjoitteluohjelmat ovatkin 
nähtävillä seuramme nettisivuilla. 

Kilpagolftulokset ovat taas komeaa katsottavaa 
seuramme kannalta. On hienoa huomata, että 
ammattilaisemme maailmalla sekä asiantunteva 
golfopetus ovat innostaneet uusia lahjakkuuksia 
panostamaan ja menestymään alueellisella, 
kansallisella sekä kansainvälisillä tasoilla. Sel-
västi on havaittavissa, että muutamia kykyjä on 
nousemassa kansalliseen kärkikastiin tulevina 
vuosina. Tänä vuonna edustimme seuratasolla 
kärkikastia Suomen Golfliiton valitsemissa, 

Aura Golf 
Kuvat Antti Lehtinen

1 2
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Jukka Stam
Valmennus- ja juniori-
toimikunnan pj
0400 823 389
jukka.stam@hotmail.com

Aura Golf 
junioreille suunnatuissa valmennusryhmissä. Au-
ran rannoilta tulee tulevaisuudessa kuulumaan 
vielä! Sen varmistaa ainakin menestyksemme 
junioripuolen kilpailuissa. Tarkemmin kauden 
menestyksistä eri tasoilla kertoo toimintaker-
tomus seuraavassa lehdessä.

Kaikille kauden golfkilpailuihin osallistuneille 
pelaajille ja heidän vanhemmilleen haluan antaa 
suuren kiitoksen kuluneen kauden panostuk-
sesta. On hienoa nähdä miten vanhempien 
sitoutuminen auttaa nuoria pääsemään eteen-
päin golfuralla.

Pelaajaryhmät harjoittelivat ohjatusti useita ker-
toja viikossa valmentajien opastuksella. Tulevalle 
kaudelle on jo luotu alustavat pelaajaryhmät. 
Ryhmät löytyvät seuramme nettisivuilta, kuten 
myös harjoitteluohjelmat. Ryhmien toiminnasta 
kiitos kuuluu Pro ja Assistant Pro ryhmälle eli 
Sakari Aholle, Antti Lehtiselle ja Ville Sirkiälle. 
Kiitos myös niille usealle vapaaehtoiselle, jotka 
ovat osallistuneet ryhmien toimintaan usealla eri 

tavalla. Tässä kohtaa haluan erityisesti mainita 
toimikunnastani Mika Salmen, joka on jo usean 
kauden tehnyt hienoa työtä harjoitusohjelmien, 
pelaajaryhmien, kilpailumenestyksien yms. 
asioiden suunnittelussa ja dokumentoinnissa. 
Kiitos Mika. 

TS-Golfkoulu järjestettiin tänäkin vuonna kah-
desti. Golfin saloihin oli tutustumassa lähes 
100 innokasta golfarin alkua. Kiitos kaikille 
kouluttajille, jotka osallistuivat näiden nuorten 
opetukseen. Ensi vuonna TS-Golfkoulu tullaan 
järjestämään totuttuun tapaan kahdesti. 

Reipasta talviharjoittelua toivotellen.

– PARAS AVAUSVÄYLÄ NUORILLE

1. Kuukausirankingin voittaja 
Otto Grönroos seuranaan 
Jukka Stam.

2. Junior Cupin voittaja Petteri 
Salmi.

3. Vuoden poika Aleksi Roima.
4. Vuoden tyttö Emilia 

Lappalainen.
5. Junnuja ja vanhempia 

oli mukavasti koolla 
päätöstilaisuudessa.

3 4

5
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Teksti Katri Syvärinen

UUSI JUNIORIGOLfOhJELmA PAINOTTAA 
mONIPUOLISTA, YmPÄRIvUOTISTA hARJOITTELUA

tehOkkain gOlftreeni ei välttämättä ole 
loputonta pallojen lätkimistä. Juniorit tarvitsevat 
lajitaitojen pohjaksi monipuolisia perusliikunta-
taitoja. Liikuntasalit ja talvikausi ovatkin juniorien 
harjoittelussa hyödyntämätön voimavara.

Tunti toisensa perään rangella, ja sen jälkeen 
lähipeliharjoittelua? Se on monen mielikuva 
tyypillisestä golfharjoituksesta. Ihanteellinen 
svingi ei kuitenkaan kehity pelkästään mailan 
varressa heilumalla. Erityisesti juniorit hyötyvät 
monipuolisesta harjoittelusta. Hyväksi pelaajaksi 
on helppo kehittyä, kun pohjalla on vahvat 
perusliikuntataidot.

Suomen Golfliiton Juniorigolfohjelmassa on tuo-
tettu seurojen käyttöön harjoittelumallit, jotka 
tarjoavat teoriatietoa sekä käytännön ohjeita 
tehokkaan juniorien harjoittelun toteuttamiseksi.

Erityisesti ohjelmassa painotetaan ympärivuo-
tista, monipuolista harjoittelua. Yksipuolinen 
treeni on haitallista niin fysiikan kehittymisen, 
taitojen oppimisen kuin kehon kuormittami-
senkin kannalta.

Suomen pitkä talvi tarjoaa runsaasti mahdolli-
suuksia harjoittelun monipuolistamiseen. Liikun-
tasalit ovat golfseuroissa olleet hyödyntämätön 
voimavara. Seurojen olisikin hyvä olla aktiivisesti 
mukana salivuoroja jaettaessa.

- Talvikausi on erinomainen tilaisuus harjoittaa 
nuorten perusliikuntataitoa ja näin parantaa 
lajiteknisten taitojen oppimisen edellytyksiä. 

Juniorigolfohjelmassa suunnitellut eri ikäryhmien 
harjoittelumallit voidaan toteuttaa liikuntasa-
leissa. Onnistunut ja tehokas, lasta ja nuorta 
pitkällä tähtäimellä kehittävä golftreeni voi 
tapahtua muuallakin kuin rangella tai golfhal-
lissa, Juniorigolfohjelman koordinaattori Sami 
Övermark kertoo.

- Jos treenataan pelkästään kesällä, tekeminen 
pitää joka kevät aloittaa jossain määrin alusta. 
Mutta kun juniorit ovat talven ajan harjoitelleet 
leikkimielisesti tasapainoa, koordinaatiota, nope-
utta ja liikkuvuutta, keväällä on paljon helpompi 
kehittyä lajitaidoissa.

Ohjelman kehittämisessä mukana ollut, äskettäin 
liikuntapedagogiikasta tohtoriksi väitellyt Sami 
Kalaja muistuttaa, että laadukas urheiluharjoit-
telu kattaa eri osa-alueet voimasta nopeuteen 
ja liikkuvuudesta kestävyyteen - sekä tietenkin 
lajitaidot. Myös osa-alueiden sisällä harjoittelun 
tulee vaihdella: tasapaksu treeni on paras tapa 
tasoittaa kehityskäyrää.

- Monipuolinen harjoittelu lapsuus- ja nuoruus-
aikana on terveydelle kaikin puolin hyväksi, sillä 
silloin rakenteellisia muutoksia tapahtuu elimis-
tössä helpommin. Esimerkiksi hyvä hiussuonisto 
muodostuu lapselle helposti, mikä helpottaa 
toimintakykyä aikuisena.

Epäsymmetrisessä lajissa on tärkeää huomioi-
da kehon tasapuolinen kuormitus. Jatkuvasti 
olisi hyvä tehdä harjoituksia myös ”väärältä” 
puolelta. Ylä- ja alavartaloa on syytä kuormittaa 
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tasapuolisesti. Monipuolisuutta tarvitaan taito-
harjoittelussakin: hyvällä svingillä ei tee mitään, 
jos ei osaa lukea väylää ja tehdä harkittuja 
ratkaisuja.

Oppimisen kannalta on erityisen tärkeää huoleh-
tia psyykkisestä monipuolisuudesta - varsinkin 
hyvästä fiiliksestä! Juniorigolfohjelman harjoituk-
set onkin suunniteltu niin, että ne ovat lapsille 
hauskaa leikkiä, peliä ja kisailua.

- Kun harjoituksissa viihdytään, oppiminen on 
tehokkainta, sillä silloin aivoihin muodostuu 
helpommin uusia hermosoluyhteyksiä. Negatii-
viset tunnetilat harjoittelun aikana puolestaan 
saavat aikaan stressiä. Stressihormoni kortisoli 
huuhtelee hermosolujen välisiä yhteyksiä pois 
ja ehkäisee näin oppimista.

Juniorigolfohjelmassa on huomioitu sekä har-
rastamiseen että huippu-urheiluun tähtäävät 
nuoret. Monipuolinen treeni tukee tulevien 
huippu-urheilijoiden kasvattamista.

- Kannustaisin nuoria golfareita pitämään 
rinnalla muitakin lajeja. Yhteinen nimittäjä 
huippu-urheilijoilla lajista riippumatta on vah-
va urheilutausta useasta lajista. Liian aikaisin 
erikoistuminen ei ole hyvä juttu. Juniorigolfoh-
jelman harjoittelumallien avulla voidaan siirtää 
kauemmas sitä kohtaa, jossa oppimisen raja 
tulee vastaan, Sami Kalaja sanoo.

Yksi ohjelman ulottuvuuksista on oppimaan 
oppiminen. Kalaja neuvoo, että nuoren golfarin 
ohjaamisessa on hyvä kannustaa kokeilemaan 
monipuolisia lyöntejä - niitäkin, joita on perin-
teisesti ajateltu vääränlaisina.

- Virheitä ei kannata pelätä, ne ovat oppimisen 
edellytys. Kokeilun kautta syntyy laaja työkalu-
pakki eri tilanteisiin, joka on yksi taitavuuden 
mittari.

Juniorigolfohjelman avulla halutaan kehittää 
harjoittelukulttuuria siihen suuntaan, että lii-
kunta muodostuu luonnolliseksi osaksi lasten 
ja nuorten elämää. Niille, jotka eivät harrasta 
mitään talvilajia, ympärivuotinen harjoittelu golf-
seurassa varmistaa riittävän kokonaisliikunnan 
määrän. Näin terveysvaikutuksetkin lisääntyvät.

Ympärivuotinen harjoittelu lisää sitoutumista 
lajiin ja yhteiseen tekemiseen. Ero harjoittelu-
kavereista talvitauon aikana saattaa muodostaa 
ujommalle lapselle kynnyksen palata ryhmään 
keväällä.

- Treeniryhmän koossa pysyminen ympäri vuo-
den helpottaa ryhmädynamiikkaa ja on myös 
sosiaalisten suhteiden kannalta tärkeää. Näin 
yksilön ja koko ryhmän kehittymisen edellytyk-
set paranevat. Pitkällä tähtäimellä se tarkoittaa 
hyvää myös seuran kehittymisen kannalta, 
Övermark muistuttaa.

JUNIORIGOLFOHJELMA
•	 Kolmivuotisen 

kansallisen Juniorigol-
fohjelman tavoitteena 
on kasvattaa lasten 
ja nuorten harras-
tajamäärää golfseu-
roissa sekä kehittää 
seurojen ohjaus- ja 
valmennustoimin-
taa tukemaan sekä 
huippu-urheiluun 
tähtäävää että 
aktiiviseen harrasta-
miseen kannustavaa 
harjoittelua. Samalla 
halutaan vahvistaa 
golfseurojen toimin-
taa urheiluseuroina.

•	 Harjoitusmalle-
ja voidaan alkaa 
toteuttaa seuroissa 
sellaisenaan tai sovel-
taa ohjaajaresurssien 
ja juniorien määrän 
mukaan.

•	 Harjoitusmallit on 
jaettu ikäryhmiin: alle 
7-vuotiaat (Aktiivinen 
alku), 7-9-vuotiaat 
(Pelaajan perus-
teet), 10-12-vuotiaat 
(Opetellaan pelaa-
maan), 13-16-vuotiaat 
(Golfia läpi elämän) 
ja 13-16-vuotiaat 
(Huipulle tähtäävä 
nuori).

•	 Kullekin ikäryhmälle 
on suunniteltu harjoi-
tusmalli, jota voidaan 
toteuttaa missä 
tahansa olosuhteissa.

•	 Ohjelma pohjautuu 
Titleist Performance 
Instituten junio-
riohjelmaan sekä 
Log-Term Athletic 
Developmentin 
valmennusfilosofiaan.
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kauden tOinen Suomessa pelattu Nordic 
Leaguen kilpailu järjestettiin Aura Golfissa 27.-
29.7.2012. Kilpailu oli Ruotsin pääkiertueen 
Nordea Tourin sekä Finnish Tourin yhteiskilpailu 
ja palkintosummana oli 40.000 euroa.

Kilpailun osallistujalista oli pohjoismaisittain 
todella kovatasoinen, pelaajia oli mukana Suo-
men ja Ruotsin lisäksi Tanskasta, Norjasta sekä 
Virosta. Kovista kotimaisista nimistä mukana 
olivat kotikentällään pelanneet Asian Tour -am-
mattilaiset Kalle Samooja ja Joonas Granberg, 
alkukaudesta Challenge Tourilla hienoja otteita 
esittänyt Janne Mommo sekä muut Finnish 
Tourin kärkinimet kuten Peter Erofejeff ja 
Jaakko Mäkitalo.

Skandinaavisista pelaajista etukäteen ehdotto-
masti mielenkiintoisin nimi oli kaksinkertainen 
ET-voittaja Patrik Sjöland, joka on parhaim-
millaan ollut Eurooppa Tourin rahalistan viides. 
Muita kovia nimiä Nordic Leaguen ja Nordea 
Tourin kärjestä olivat Tanskan Lucas Justra 

Bjerregaard ja Kristian Grud sekä Ruotsin 
Kristoffer Broberg, joka teki Gant Openin jäl-
keen selvää jälkeä Challenge Tourilla voittaen 
neljä kilpailua.

Gant Openin historia on mielenkiintoinen, sillä 
tämän vuoden kilpailu oli järjestyksessään jo 28. 
kerta. Kilpailu on lähtenyt liikkeelle kaksipäiväi-
sestä klubikilpailusta ja vuonna 2004 Gant Open 
oli ensimmäisen kerran ammattilaiskilpailu. Kil-
pailu oli silloin osa Finnish Golf Touria ja mukana 
olivat sekä miehet että naiset. Voittajan takit 
pukivat päälleen Hanna-Leena Salonen ja Jaak-
ko Mäkitalo. Vuonna 2008 kilpailu siirtyi osaksi 
Ruotsin pääkiertuetta ja silloin Gant Open alkoi 
saada myös kansainvälistä mainetta sekä tietysti 
kovia kansainvälisiä pelimiehiä. Toistaiseksi 
ainoa suomalaisvoitto Ruotsin kiertueen aikana 
on viime vuoden Toni Karjalaisen suvereenilla 
esityksellä tullut ykkössija.

Kilpailussa oli 40.000 euron palkintosumman 
lisäksi tarjolla lähes 30.000 euron arvoinen 

gant open 2012
Teksti Sami Pere, kuvat Tertti Pietilä ja Kurt Palm



vene. SeaRayn avaimet oli mahdollista kuitata 
tekemällä hole in one Gantin väylällä 7. Tälläkin 
kertaa vene jäi luovuttamatta, vaikka jälleen 
päästiin todella lähelle.

kaksi ensimmäistä pelipäivää

Ensimmäisenä pelipäivänä ei tapahtunut mitään 
irtiottoja ja vanha kenttäennätys (65) jätettiin 
toistaiseksi rauhaan. Kilpailun kärjessä ensim-
mäisen päivän jälkeen oli Ruotsin Niklas Glans 
tuloksella -5. Toista sijaa jakoivat neljä pelaajaa 
tuloksella -4, joukossa kotikentällään voittoa 
jahdannut Kalle Samooja sekä kiertueen ran-
kingykkönen Kristoffer Broberg. 

Toinen pelipäivä käytiin jälleen loistavissa olo-
suhteissa ja tulostaso oli sen mukainen. Päivän 
parhaasta suorituksesta vastasi Ruotsin Gustav 
Adell, joka siirsi ikivanhan kenttäennätyksen 
historiaan pelaten tuloksen 64 (-7). Adellin bo-
geyvapaa kierros sisälsi viisi birdietä ja yhden 
eaglen, tällä suorituksella Adell ilmoittautui 

voittotaisteluun vain kaksi lyöntiä kärjessä ollutta 
Brobergia (-8) jäljessä. Kärki oli edelleen erittäin 
tasainen, Brobergin takana vaanivat naapuri-
maan Niklas Bruzelius ja Jacon Glennemo 
molemmat tuloksessa -7.

Päivän yllättäjiä olivat Kankaisten Golfia edus-
tava ja Aura Golfissa harjoitteleva Riku Mattila 
(-3) sekä Aura Golfin Head Pro Sakari Aho (-4). 
Kotiyleisön suosikit Kalle Samooja ja Joonas 
Granberg olivat jaetulla sijalla 8, neljä lyöntiä 
kärjestä tuloksessa neljä alle parin. Ihannetu-
lokseen tai sen alle pelasi yhteensä 37 pelaajaa 
ja cut-rajaksi muodostui +1. 

samoojan huikea loppukiri ei 
riittänyt

Päätöspäivä tarjosi huikeaa draamaa ja runsaslu-
kuinen yleisö sai myös jännittää Kallen loistavaa 
loppukiriä kohti kärkeä. Kierroksen alkupuolella 
Kalle oli jo tippumassa kärkivauhdista, mutta 
sisääntulon viisi birdieä seitsemälle viimeiselle 

gant open -voittajat 
1986-2012

Ruotsin kiertue 2008-2011 
(miehet)
2012  Niklas Bruzelius, SWE
2011  Toni Karjalainen, FIN   
2010  Wilhelm Schauman, SWE   
2009  Anders Sjöstrand, SWE   
2008  Jens Dantorp, SWE  

Finnish Golf Tour 2004-2007 
Miehet / Naiset 
2007  Lassi Kivilompolo, ViGS / Rosa  
 Svahn, NRG
2006  Antti Ahokas, VG / Sohvi  
 Härkönen, IG
2005  Ari Savolainen, TGK /   
Anna-Karin Salmén, ÅGK
2004  Jaakko Mäkitalo, KyG /   
Hanna-Leena Salonen, KG
2003  Timo Haataja, AG 
2002  Elina Nummenpää, AG   
2001  Olli Hartiala, AG   
2000  Kari Kuisma, AG   
1999  Matti Leinonen, AG   
1998  Kalle Laukkanen, AG   
1997  Kalle Laukkanen, AG   
1996  Jyry Peltomäki, VGS   
1995  Jukka Huuska, AG   
1994  Petri Parvinen, AG   
1993  Jori Soukka, AG   
1992  Kari Kuisma, AG   
1991  Janne Arvela, AG   
1990  Janne Rannikko, AG   
1989  Kim Hagman, SHG   
1988  Pauli Marjamäki, SHG   
1987  Juha Johansson, PGK   
1986  Karri Honkoila, AG   

Niklas Bruzelius ja voittajan sininen takki.
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reiälle nostivat hänet uusimaan voitosta kahden 
ruotsalaispelaajan kanssa. Edellisenä päivänä kent-
täennätyksen tehnyt Gustav Adell näytti lähtevän 
karkumatkalle tehtyään viisi birdieä ensimmäiselle 
kuudelle reiälle, mutta kierroksen puolivälin kolme 
bogeya tasoittivat kärkeä ja Adell oli yksi kolmesta 
-10 tuloksen tehneistä pelaajista. Kolmas pelaaja 
uusinnassa oli Ruotsin Niklas Bruzelius, jolla oli 
voitonavaimet käsissään jo varsinaisella peliajalla, 
mutta birdieputit jäivät uppoamatta.

Uusintareikänä pelattiin Aura Golfin päätös-
reikää. Ensimmäisellä kierroksella Kalle avasi 
oikealle raffiin, josta lähestymislyönti jäi bunk-
kerin reunalle. Pahasta paikasta hieno nosto 
viheriölle oli viedä Samoojan jatkamaan uusin-
taa, kun molemmat ruotsalaiset epäonnistuivat 
birdieputeissaan, mutta Kallen pitkähkö putti jäi 
aivan reiän reunalle ja näin ruotsalaiset jatkoivat 
uusintaa kahdestaan.

Toisella uusintareiällä molempien pelaajien 
avaukset olivat hyvin väylällä, josta Adell löi 
lähestymisensä pitkäksi, kun Bruzelius taas löi 
aivan lipulle, mutta pallo spinnasi kuuteen met-
riin. Adellin chippi jäi lyhyeksi ja Bruzeliuksella 
oli voittoputti, joka ei kuitenkaan uponnut ja 
tuloksena helppo par. Adellin oli saatava vaikea 
par-putti sisään jatkaakseen uusintaa, mutta se 
meni ohi ja Niklas Bruzelius pääsi juhlimaan Gant 
Open 2012 voittoa. Palkintorahaa voittaja kuittasi 
7.560 euroa ja kakkossijaa jakaneet Samooja ja 
Adell saivat 4.137 euroa mieheen. 

Yksi kilpailun yllättäjistä oli Aura Golfin pääval-
mentaja Sakari Aho, joka on kilpaillut todella 
säästeliäästi. Sakke pelasi upeat kaksi viimeistä 
kierrosta (67+68) ja päätyi lopulta jakamaan 
7. sijaa. Aho oli kilpailun paras suomalainen 
ammattilaispelaaja, jolla ei ollut pelioikeutta 
seuraavan Challenge Touriin -kilpailuun Kytäjällä 
ja Gant Openin suorituksestaan hän kuittasi 
Suomen Golfliiton villin kortin kilpailuun. Sakken 
vire ei kantanut enää seuraavana viikonloppuna 
Kytäjällä, vaan kohtalona oli karsiutuminen rat-
kaisukierroksilta. Joonas päätyi lopputuloksissa 
sijalle T12 (-4).

kiitokset

Suuret kiitokset kilpailun pääyhteistyökumppani 
Gantille, kaikille vapaaehtoisille työntekijöille 
sekä Ruotsin Golfkiertueen ammattiorgani-
saatiolle. Toivottavasti tapaamme ensi vuonna 
samoissa merkeissä. Kiitoksia myös yleisölle, 
jota oli varsinkin päätöspäivänä ilahduttavan 
runsaslukuisesti kannustamassa nykyisiä ja 
tulevia ammattilaispelaajia.

Gant Open 
2012

1. Niklas Bruzelius (vas.) 
voittoshekki kädessään, 
vieressä hymyilee Lars 
Lönnqvist Gantilta.

2. Kenttäennätys vetää 
naaman messingille, 
Gustav Adell (SWE).

3. Tyylikäs 
golfammattilainen 
katsomon puolella, 
vieressä hymyilee 
parempi puolisko.

4. Kallen hieno  
loppuasento. 

5. Huomio, etäisyysmittausta 
kolmannella!

6. Janne hei, tsemppiä nyt!

1

2

3

5

4
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Aura Golf ry on Suomen 

viidenneksi vanhin 

golfkenttä. Seura on 

perustettu vuonna 1958 

ja 18 reikäinen kenttä 

sijaitsee Ruissalon 

kansanpuistossa 

vain 9 km kaupungin 

keskustasta.

Perinteikäs Aura Golf ry 

on aktiivinen seura. 

Jäseniä on noin 1500, 

mikä takaa vakaan 

talouden ja mahdollistaa 

kentänhoidon ylläpitä-

mistä kansainvälisellä 

tasolla sekä tarjoaa vie-

raille ja jäsenille loistavat 

oheispalvelut.

Aura Golf järjestää naisten amatöörien EM-kilpailut ensi vuoden 

heinäkuun lopulla 24.-27.7.2013. Kisaorganisaatio toimii pääasi-

assa vapaaehtoisvoimin ja myös Sinä voit olla omalla panoksellasi 

mukana tekemässä hienoa golftapahtumaa.

Haemme joukkoomme innostuneita tekijöitä

•	 tulospalveluun

•	 tapahtuman	logis
tiikkaan	(kuljetukse

t,	

liikenteenohjaus,	p
ysäköinti)

•	 erilaisiin	neuvont
a-	ja	valvontatehtä

viin

•	 viestintään

Tarjoamme	mahtav
an	kansainvälisen	tu

nnelman	mukavass
a	seurassa,	

näyttävät	kisa-avaja
iset	ja	päätösjuhlan.

	Vapaaehtoistyöstä	
ei	makseta	

palkkaa	eikä	palkk
ioita,	mutta	kaikki	m

ukana	olevat	saava
t	viralliset	

kisa-asut	sekä	päiv
ittäisen	ruoka-	ja	ju

omahuollon.

Lisätiedot	ja	ilmoitt
autumiset	Aura	Go

lfin	toimistoon		 	

puh.	02	258	9221	t
ai	office@auragolf.

fi.

klubimme rakennukSet ovat hyvässä 
kunnossa. Asiat voivat toki aina olla paremmin 
ja rakennusten jatkuvaan huoltoon tuleekin 
panostaa vahvasti, erityisesti keväiseen maala-
ukseen ja pesuun.

Suuria korjauksia ei ole näköpiirissä, vaikka 
koko ajan ideoidaan ja varaudutaan tulevaan 
mm. miettimällä mihin on (golf)autokannan 
kehitys menossa. Tarvitaanko seuran puolesta 
panostuksia ja mitä ne voisivat olla. Viimeisim-
män ajatuksen mukaan autokatos voisi olla 13. 
teen suuntaisena huoltohallin edessä. Tällöin 
myös ”autoilijat” voisivat käyttää varikon aluet-
ta parkkipaikkana ja siirtymä golfautoon olisi 
luonnollinen. Odotamme tietysti ensin kriittisen 
määrän ylittymistä ennen rakennuslupapiirus-
tusten tekoa. 

Paljon on myös keskusteltu kentällä olevien 
WC-tilojen kunnosta. Osa jäsenistä kokee tilat 
riittäviksi ja osa näkee tiloissa selkeän parannus-
kohteen. Tilat kuitenkin toimivat ja ovat riittävät 
mitoitukseltaan, joten hallituksen päätöksellä 
väylän 15 WC pidetään nykyisellään ja väylän 10 
WC-tilat kaakeloidaan sisäpuolelta puhdistuksen 
helpottamiseksi.

Tulevat EM-kisat työllistävät tulevalla kaudella 
myös rakennustoimikuntaa. Tulostaulut ja mah-
dolliset katokset on suunniteltava talven aikana. 
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. 

Nautitaan talven aktiviteeteista ja jäädään innolla 
odottamaan tulevaa kautta. 

Mika Reima
Rakennustoimikunnan pj
050 324 3600
mika.reima@ncc.fi

MIKA REIMA

Työpaikat
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KAUDEN                    KLUBIKIMARA2012

Ryder Cupin siniset...
ja pinkkijoukkue

Talkoissa maistui grillimakkara 

Vappuhumpuukissa mahtava meininki!

Cheers Midnight 

Scramblelle
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keSälauantaina 21.7. pelattiin Ruissalossa Aura Golfin oma Ryder 
Cup 2012, joka oli tänä vuonna myös hyväntekeväisyysgolf. Kohteena 
oli TYKS:n lastenklinikka. Äärimmäisellä pieteetillä toimistolla Soile 
laski ja tarkasti tilit. Tuloksena oli hieno potti – yhteensä 1000 €! 

Kävimme Samin kanssa luovuttamassa hyväntekeväisyyspotin lasten-
klinikalle. Lahjoitussekin vastaanotti TYKS:n lastenklinikan ylilääkäri 
Jussi Mertsola. 

Tiedustellessani mitä he aikovat lahjoituksella tehdä, kertoi Mertsola 
seuraavaa: ”Hankimme Nintendon Wii-pelejä, joilla osastolla pitkään 
olevat lapset, esim. leukemiaa tai diabetesta sairastavat voivat har-
rastaa urheilupelejä, vaikkapa golfia. Olemme käynnistäneet asian 
tiimoilta myös tutkimusprojektin fysioterapeuttien kanssa. Seuraamme 
lapsen koordinaation ja muun suorituksen kehitystä mm. leukemian 
hoitojen eri vaiheissa. Leikillisen urheilun varjolla saamme aktivoitua 
lapsia, koska lapsilla on voimakas halu leikkiin aina kun mahdollista. 
Kiitämme kovasti tästä tärkeästä lahjoituksesta. Olemme varmoja, 
että lahja tuo iloa myös Teille.”

Hurjasti kiitoksia myös omasta puolestani kaikille auragolflaisille, 
jotka osallistuivat rentoon kisapäivään ja ennen kaikkea olivat mukana 
ilahduttamassa lapsia.

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

Golfilla riemua TYKS:n lapsille

katso kaikki 

2012-kuvat

www.auragolf.fi » 

Jäsenet » Kuvagalleri
a

TYKS:n lastenklinikan ylilääkäri Jussi Mertsola vastaanotti hyväntekeväisyyssekin, jonka 
luovuttivat Aura Golfin puolesta Marja Aalto-Setälä sekä toiminnanjohtaja Sami Pere.

Punaisen Ristin Konttiin kertyi lahjoitustavaraa
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tOSiaankin, viime kesä taisi mennä sitä kesää odotellessa. Lämpimät ja 
kauniit kesäpäivät olivat vähissä ja sadevarusteille oli käyttöä. Sateista huoli-
matta pelikierroksia kertyi itselleni entiseen malliin. Eivätkä sateet tainneet 
vähentää muidenkaan naisten pelaamista, koska naisille suunnattuihin 
tapahtumiin osallistuttiin edellistä kesää aktiivisemmin. Osallistumisia 
kirjattiin tällä vuodelle 343 kpl, kun vastaava luku viime vuonna oli 272.  

Kauden ohjelma toteutui suunnitellusti aloitus- ja päätöstilaisuuksi-
neen. Kesän aikana pelattiin perinteiset maanantai-iltojen kierrokset 
ja uutuutena kuukausikilpailut, järjestettiin kaksi pelimatkaa, Vihtiin 
ja Naantaliin sekä lähipelitapahtuma Sakken opastuksella Huiskalassa. 
Naisten kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pelattiin tänä vuonna Espoossa, 
jonne ”tyttö” jäi tällä kertaa. Lähiseurojen kanssa pelattavan Ladyliigan 
voiton veivät Harjattulan naiset, me olimme kolmansia. Ja Ryder Cup, sen 
taisivat voittaa miehet.

Kauden erikoiskilpailuissa menestyivät seuraavat ladyt: 
Irja Kuismanen, vuoden naispelaaja
Kaija Heikkinen, ahkerin osallistuja
Heli Koivikko, eniten tasoitustaan pudottanut
Micaela Sjöholm, eniten birkkuja tehnyt
Heli Peltonen, Lady Cup -voittaja
Onnittelut voittajille!

Kauden lopulla naistoimikunta teki kyselyn seuran naisille selvittääkseen heidän 
tyytyväisyyttään ja mahdollisia toiveita toimintaamme liittyen. Kyselyyn vastasi 
vain 6 jäsentä, joten vastauksista on vaikea vetää sen suurempia johtopää-
töksiä. Vastanneiden kommenteista todettakoon, että kuukausikilpailut saivat 
positiivista palautetta, samoin pelimatkat ja lähipelitapahtuma. Yhteislähtöjä 
ja yhteisöllisyyttä toivottiin enemmän ja maanantai-kierroksille toivottiin 
”porkkanoita” kiinnostavuuden lisäämiseksi. Edellä mainitut asiat tullaan 
huomioimaan seuraavan kauden ohjelmaa suunniteltaessa.

Kiitos kaikille kauden tapahtumiin osallistuneille ja mukavaa loppuvuotta!

Ensi kesää odotellen.

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

Kesää odotellessa
EIjA NuMMENPÄÄ
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jOtenkin tuntuu siltä, että mennyt golf-kausi päättyi ennen 
aikojaan. Johtunee sääolosuhteista, jotka eivät millään muotoa 
olleet golfareille suosiollisia. Eikä tuo loppukauden märkä kent-
täkään mielialaa paljon nostanut. Olemme saaneet pelata kesällä 
loistavassa kunnossa olleella kentällä ja siitä kuuluu kaunis kiitos 
Matille joukkoineen. 

Tämän päivän golfarit ovat entistä kiireisempää väkeä, eikä iloinen 
puheensorina juurikaan kuulu kierroksen jälkeen terassilla. Olen myös 

pannut merkille, että suhtautuminen kanssapelaajiin on muuttunut 
röyhkeämmäksi ja vanha kunnon golf-kunnioitus ja muiden huomioon-
ottaminen on vähentynyt. Positiivinen kannustus ja oikea tukeminen 
huonolla hetkellä kuuluvat golf-kulttuuriin.

Kuulutan myös kokeneempien pelaajien vastuuta neuvoa ja ohjata vasta-
alkajia oppimaan golfin säännöt ja etiketin. Olen täysin vakuuttunut, että 
aloittelija arvostaa sitä. Olen maininnut jo aikaisemmin, että pelatessani 

Ruissalossa ensimmäistä kierrostani, minulle sattui ryhmään Heikki Vuorinen 
ja hän osasi opastaa kärsivällisesti koko runsaat neljä tuntia ”noviisia”. Kierros 
oli erittäin positiivinen kokemus ja varmaan lisäsi aloittelijan intoa entisestään.

Ensi kaudeksi jäsenistö voi etsiskellä uuden Kapteenin, koska kaksi kolme-
vuotiskautta mielestäni riittää oikein hyvin ja on hyvä saada vähän erilaista 
ilmettä kehiin. Sen verran voin paljastaa, että aikaa tähänkin työhön menee 
yllättävän paljon. Lisäksi olisi myös hyvä olla jäsenistön tavoitettavissa klu-
billa mahdollisimman paljon. Siellä niitä juttuja kuulee ja näkee omin silmin, 
kun on itse paikalla eikä tarvitse tyytyä toisen ja kolmannen käden tietoon.

Lämpimät kiitokseni jäsenistölle, olette kaikista ohjeista ja moitteista huoli-
matta käyttäytyneet varsin hyvin. Jatkakaa samaan malliin tulevilla kausilla. 
Nähdään taas.

Iloista mieltä talven rientoihin.

Kapteenin kättelyt

Aarno Eskola
Kapteeni
040 503 8876
eskolaaarno@gmail.com

AARNO ESKOLA



Tervetuloa virkistävälle lomalle  
Ruissalon Kylpylään. Nauti lämpimistä  
altaista, hemmottelevista hoidoista ja 
ulkoilusta luonnonkauniissa ympäristössä.

Kylpyläloma 2 vrk alk. 80,-/hlö 
Sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa,  
aamiaiset sekä kylpylän ja kuntosalin käytön. 

Tarjous on voimassa su-to 2.12.2012-
14.2.2013, aattoja ja juhlapyhiä lukuun  
ottamatta. 

Lisätiedot ja varaukset:
p. 02 44 55 100 / www.ruissalospa.fi

HYVÄÄ OLOA KYLPYLÄSTÄ



NYT ON AIKA vARATA 
talven golfharjoittelu

Muutos kohti parempaa golfia ei 
vaadi välttämättä mullistuksia, 
ainoastaan oikeat
toimenpiteet! 

Sakari Ahon vakiovuorot kaiken-
tasoisille golfareille Luolavuoren 
kuplahallilla. Valitse itsellesi so-
piva päivä:
•	 maanantaisin klo 17-18
•	 torstaisin klo 18-19

Paikkoja 15 kpl/vuoro.

Harjoittelu alkaa marraskuun 
puolivälissä viikolla 46 ja jatkuu 
viikoittain maaliskuun 2013 lop-
puun. Harjoituskertoja yhteensä 
20 tuntia. Hinta vuorolle on 275 €
ja sisältää:
•	 mattopaikan, lähipelialueen 

ja pallot
•	 ryhmä- ja yksityisopetusta 

vuoron aikana
•	 swingikartoituksen ohjeineen, 

kamera ja tietokoneohjelma 
apuna

•	 golfiin liittyviä liikkuvuus-
testejä ja ohjeita omaan 
harjoitteluun

Ilmoittaudu mukaan!
sakari.aho@auragolf.fi,   
040 503 9072

Yksityistunteja tai pienryh-
mätunteja voit varata Leaf 
Areenalle:
•	 Sakari Aholta, sakari.aho@

auragolf.fi tai 040 503 9072
•	 Antti Lehtiseltä, 

am.lehtinen@gmail.com tai 
040 720 1574

•	 Ville Sirkiältä, ville.sirkia@
auragolf.fi tai 040 761 1876

Visualisointi

www.skanska.fi/paraatiranta
www.skanska.fi/androksenranta

Ilmeikäs koti 
Aurajoen 
aitiopaikalta 
As. Oy Turun Paraatiranta ja As. Oy Turun 
Androksenranta sijaitsevat erinomaisilla 
paikoilla Aurajoen rannassa. Useimmista 
kodeista avautuu näkymät Aurajoen suun-
taan. Avarat tilaratkaisut ja lähes lattiaan 
saakka ulottuvat ikkunat tekevät asunnoista 
valoisia ja ilmeikkäitä.  
Paraatiranta on rakenteilla ja valmistuu elo-
kuussa 2013. Androksenranta on ennakko-
markkinoinnissa ja sen arvioitu valmsitumis-
ajankohta on loppuvuosi 2013. 

Hintaesimerkki: 
Androksenrannan huoneisto A 8, 3. krs  
3h+k+s 84,5 m2 mh. 126 060;-  vh. 420 200;-  

Kysy lisää puh. 0800 155 511 (maksuton)  
tai lähetä sähköpostia  
asuntomyynti.turku@skanska.fi 
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golf-harjoitukset 
pidetään keskiviikkoisin Luola-
vuoren kuplahallissa klo 13.00-
14.00. Harjoitukset aloitetaan 
viikolla 45 jatkuen maaliskuun 
2013 loppuun. Harjoituksen 
kustannus on 100 €/kausi/ 
henkilö.

Osallistujien vähimmäismäärä 
on 15 henkilöä, jotta harjoittelu 
toteutuu. 

Ilmoittautumiset Anu Närvälle 
anu.narva@jippii.fi tai   
050 557 5820.  

keilaharjoitukset
pidetään tiistaisin ja perjantai-
sin klo 13.00-14.00 Kupittaan 
keilahallissa.  

Harjoitukset alkavat 16.10.2012.  
Ratoja on varattu viisi, joten 
tilaa on 10:lle henkilölle. Mikäli 
on enemmän tulijoita, varataan 
ratoja lisää. 

Ilmoittautumiset Matti Kulolle 
matti.kulo@pp.inet.fi tai   
040 512 8528.  

jumppa 
on maanantaisin Leaf Areenalla 
klo 13.00-14.00. Vuorot alkavat 
marraskuun puolivälissä ja 
ohjaajana on edelleen Kirsi 
Ahonen. Liikuntatunnin hinta 
on 10 €/kerta edellyttäen, että 
osanottajia on vähintään 15/
kerta.

Ilmoittautumiset Asko Rantasel-
le p. 0500 633 598. 

Liikuntaterveisin.

Seniorien toiminta 
talvikaudella 2012-2013

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

seniorirankingin 
palkitut
1. Antti Kasvinen
2. Erkki Pere
3. Veikko Kirjonen
4. Anu Närvä
5. Aarno Eskola
6. Matti Leinonen
7. Maija Vierinen
8. Arja Malmberg
9. Kurt Palm

1

5

2

6

3

7

4

8 9

Kuvat Kurt Palm
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Myyntipalvelu, puh. 02 337 381, myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi 

www.sokoshotels.fi    www.tokravintolat.fi 

KOKOUS KESKELLÄ KAUPUNKIA
Varaa kokouksesi 31.12. mennessä ja saat aamusämpylän sijaan

MAISTIAISIA UUDESTA 

KOKOUSAAMIAISESTAMME

 ✓ kahta Börsissä paistettua, lämmintä leipää

 ✓ suolalihaa ja lähialueen juustoa

 ✓ kauden kasviksia ja salaattia

 ✓ Börsin suosittua maitoon keitettyä luomupuuroa

 ✓ kahvia ja vahvempaa Parisienne-kahvia

 ✓ haudutettua teetä
 ✓ kahta tuoremehua

Mainitse varauksen yhteydessä ”Aura Golf”. 

Etu koskee uusia tilaisuuksia, jotka toteutuvat 

31.5.2013 mennessä.

Päiväkokouspaketit

Alk. 35,50 €/hlö

• rauhallinen Regina-kokousosasto, 8 kokoustilaa 10-200 henkilölle,

   lisäksi ryhmätyötiloja

• ammattitaitoinen henkilökunta ja toimivat kokoustilat, 

   kaikissa luonnonvaloa

• useita kokouslounasvaihtoehtoja
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OSalliStujia kauden kilpailuissa oli jonkin verran vä-
hemmän kuin edellisellä kaudella. Syksyllä pelatut kilpailut 
selkeästi kärsivät säästä tai oikeammin sääennusteista. 
Perinteiseen Everybodyyn osallistui vain 21 pelaajaa, kun oli 
luvattu surkeata keliä. Sää kilpailun aikana oli kuitenkin mitä 
mainioin, joten eiköhän ensi kaudella lähdetä vaan reippaasti 
mukaan kilpailuihin sääennusteista huolimatta. 

Olemme keskustelleet kilpailutoimikunnassa, mistä tämä 
osallistujien vähyys johtuu löytämättä kuitenkaan selkeätä 
syytä asiaan. Olisi todella ensi arvoisen tärkeää saada teiltä 
jäseniltä palautetta asiasta, jotta pystyisimme järjestämään 
AG kilpailut niin, että niihin myös haluttaisiin osallistua.
 
Seuramme järjesti tänä vuonna monta suurkilpailua ja näin 
tulee jatkossakin tapahtumaan, huipentumana Naisten ama-
töörien EM-kisat 2013. Seurallamme on erittäin hyvä maine 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin näiden kilpailujen järjestä-
jänä. Yhtä tärkeänä pidän sitä, että järjestämme erinomaisia 
klubi- ja avoimia kilpailuja jäsenille ja vieraspelaajille. Tämä 
ei tietenkään onnistuisi, ellei meillä olisi niin aktiivisia jäseniä 
mukana vapaehtoisina niin kilpailutoimikunnassa kuin muis-
sakin kilpailutehtävissä. Haluan jälleen kerran kiittää suuresti 
kaikkia mukana olleita. 

Aktiivista talvikautta kaikille. 

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

Kilpailukausi 2012

1. Vuoden nousija ja Aura 
Cupin voittaja Jonne 
Halonen.

2. Klubimestarit Milla 
Hallanoro ja Mikael 
Helminen.

3. Vuoden pelaaja Juuso 
Välilä.

4. KM-kisojen palkitut.

1 2

3

4
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gOlfin harraStajien määrä on jat-
kuvasti lisääntymässä ja ilahduttavasti myös 
vanhemmat ikäluokat ovat innostumassa lajiin. 
Kasvavan innostuksen myötä lajiin liittyvät 
tapaturmat ja kroonisemmat kiputilat ovat 
myös yleistymässä. Suurin osa vammoista 
on lieviä, mutta kuitenkin myös vakavia, jopa 
kuolemaan johtavia vammoja liittyy golfiin 
– onneksi nämä ovat harvinaisia. Eräässä 
laajassa, noin 14 500 urheilijaa käsittelevässä 
selvityksessä tutkittiin vammojen esiintymistä 
useassa eri lajissa Thaimaassa pidetyssä ur-
heilukilpailussa vuonna 2008. Eniten vammoja 
sattui käsipallossa, rugbyssä ja koripallossa, 
mutta esimerkiksi sellaisissa lajeissa kuin 
ampumaurheilu, tennis, tanssi tai golf ei tässä 
tutkimuksessa vammoja tullut laisinkaan (1.).

Golflyöntiin ei liity rajuja, voimakkaita ponnis-
tuksia, mutta tämä saattaa aiheuttaa rasitus-
vammoja johtuen toistojen suuresta määrästä. 
Golfkentällä liikkumiseen liittyy puolestaan 
suurempi riski saada äkillisiä vammoja, kuten 
erilaisia venähdyksiä tai revähdyksiä. Laa-
jemmissa otantatutkimuksissa tavallisimmat 

vamma-alueet poikkeavat melko vähän toi-
sistaan. Yleisimmin vammoja ja kiputiloja on 
todettu yläraajojen ja selän alueella. Nämä 
käsittävät yhteensä n. 75 % kaikista golfiin liit-
tyvistä vammoista. Seuraavaksi yleisimpiä ovat 
vammat alaraajassa (n. 20 %) ja loput pään, 
kaularangan ja rintakehän alueella (2,3,4,5,6). 

Golfin valmennuksessa päähuomio kiinni-
tetään lajitekniikkaan, oheisharjoitteluun ja 
sääntöjen tuntemukseen. Golfsäännöissä 
käsitellään pelisääntöjä, kentän kunnossapi-
toon liittyviä asioita ja etikettiä. Pelaajan ja 
pelitovereiden turvallisuus ja vammautumisen 
ehkäisy on eräs golfetiketin pääpainopisteitä. 
Etenkin juniorivalmennuksessa tähän pyritään 
kiinnittämään erityistä huomiota. Suuri osa 
vakavista, akuuteista golfvammoista johtuu 
joko golfpallon osumasta tai golfmailan aiheut-
tamasta iskusta. Näyttäisi siltä, että golfmailan 
iskulle ovat alttiimpia juniori-ikäiset lajin har-
rastajat tai jopa lapset, jotka eivät ole saaneet 
minkäänlaista opetusta golfissa. Monet näistä 
tapaturmista sattuvatkin harjoituskentällä 
tai kokonaan golfkentän ulkopuolella. Pallon 

osuma vammauttaa tavallisimmin aikuisia 
golfin harrastajia, miehillä vammoja on kaksi 
kertaa naisia tavallisemmin. Oma lukunsa on 
golfin aiheuttamat pään alueen vammat lap-
silla. Näiden potilaiden ikä on keskimäärin 10 
vuotta. Osa vammoista on hengenvaarallisia, ja 
lähes kaikki vammat ovat sattuneet varsinaisen 
kentän ulkopuolella (7,8,9,10).

GOLFSwINGIN BIOMEKANIIKKA JA 
VAMMOJEN SYNTYMEKANISMI

Valtaosa lievemmistä golfvammoista syntyy 
swingin aikana, palloa lyötäessä. Vähäisempi 
määrä traumoja liittyy kentällä liikkumiseen 
tai pelivälineiden kantamiseen. Mailan pään 
nopeus palloon osumahetkellä on n. 160 km/h 
ja tämä tapahtuma kestää vain 0,2 sekuntia 
(11). Vammojen syntymekanismia ajatellen 
golfswing voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 
Lyönnin ensimmäinen vaihe koostuu mailan 
ylösviennistä (backswing), toisessa vaiheessa 
tapahtuu alaspäin suuntautuva kiihtyvä lyönti 
palloon (downswing) sekä osumahetki (im-
packt) ja kolmannessa vaiheessa eteenpäin 
suuntautuva saatto (foreswing). Alkuasennon 
jälkeen maila viedään hartioiden yläpuolelle, 
jolloin tapahtuu hartioiden, lonkkien, polvien 
ja selkärangan rotaatio samalla, kun pää pysyy 
paikallaan. Vaurioherkkiä alueita ovat ranteet, 
kyynärpäät ja lanneranka. Toisen vaiheen 
alussa oikea ranne on ääriojennuksessa, va-
sen peukalo taipuu rajusti ulospäin ja oikea 
kyynärhermo sekä kyynärvarren ja kyynär-
pään ojentajalihakset ovat ylivenyttyneitä. 
Vasen lonkka on kiertyneenä. Osumahetkellä 
sekä vasen ranne että maila ovat jäykkänä ja 
kompressio kohdistuu oikeaan ranteeseen. 
Oikea polvi pyrkii vääntymään sisäänpäin ja 
vasemman kyynärpään ojentajat supistuvat. 
Näistä liikkeistä aiheutuvia vammoja ovat 
ranteiden ja kyynärpään jänteiden ja jäntei-
den kiinnitysalueiden tulehdukset, polven 
sivusiteiden venytysvammat, värttinäluun 
alapään (hamatumin) murtumat ja pinnetilat 
rannetunnelissa. Kolmannessa vaiheessa 
tapahtuu voimakas vartalon kierto, jolloin 
vatsan ja selän alueen kiertäjälihakset toimivat 
kolme-viisinkertaisella voimalla ensimmäisen 
vaiheen taakse vientiin verrattuna. Vartalon 
kiertovoima lienee tärkein yksittäinen tekijä, 
joka antaa golfpallolle vauhdin ja määrää lyön-
nin pituuden. Yläraajat saavat aikaan lopullisen 
kiihtyvän liikkeen mailan päähän pääasiassa 
ylälapa- ja rintalihasten ansiosta. Lopulli-
nen isku tapahtuu ranteiden ja yläraajojen 
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Mehiläisen Liikuntaklinikalla ymmärretään, mitä tarkoittaa liikunnallinen 

elämäntapa. Liikuntaklinikalla asioi runsaat 10 000 asiakasta vuosittain – 

mutta vain 2 000:n kohdalla tämä tarkoittaa leikkaushoitoa, joka on sekin 

tärkeä osa osaamista. Usein ratkaisu löytyy harjoittelun tai treenirytmin 

muuttamisesta.

Mehiläisen Liikuntaklinikan ydin on ajattelutapa, jossa lääkäri ei 

keskity pelkästään vaivaan, vaan ihmiseen. Henkilökunta lääkäreistä 

fysioterapeutteihin on itsekin liikkuvaa lajia. Tätä kautta syntyy ymmärrys 

siihen, mistä potilas puhuu. 

HENKILÖKOHTAINEN HOITOPOLKU

Jos pelaaja tulee vastaanotolle, kun kesän tärkein turnaus on ovella ja 

polvi kenkkuilee, on tärkeää pystyä eläytymään potilaan tilanteeseen. 

Lääkärin tavoitteena on mahdollistaa pelaaminen ellei siitä on suora-

naista vaaraa terveydelle.. Ensisijaisesti etsitään keinot siihen, miten 

pelaaminen onnistuu.

Ratkaisu voi olla se, että kevennetään harjoittelua vähäksi aikaa, 

vaihdetaan harjoittelua vähän eri tyyppiseksi, käytetään ehkä kylmähoi-

toa – ja parin viikon päästä tilanne voi olla jo toinen.

Polven tai nilkan leikkaus ei myöskään ole syy lopettaa urheilua. Tär-

keä osa paranemista on lihaskunnon ylläpito. Tarvitaan henkilökohtainen 

hoitopolku, jolla liikkuminen muodossa tai toisessa jatkuu.

Lääkärin vastaanotolle voi tulla ilman varsinaista yksittäistä oiretta. 

Liikuntaklinikalta löytyy apua jo siihen, miten harjoittelua hieman viila-

taan, miten valmistaudutaan oikealla nesteytyksellä ja miten ravinnolla 

voi tehdä suorituksesta paremman. 

Mehiläisen Liikuntaklinikat toimivat kehityksen etunenässä. Klinikat 

ovat aktiivisesti tutkimusyhteistyössä Turun, Helsingin ja Tampereen 

yliopistojen kanssa. 



Vinoa draivia tai liian lyhyitä putteja emme pysty parantamaan,  
mutta oikuttelevan olkapään ja pakottavan polven kanssa kannattaa  
tulla Mehiläisen Liikuntaklinikalle. Ortopedimme sekä liikuntalääke
tieteen erikoislääkärimme ovat urheilu ja rasitusvammojen sekä 
nivelvaivojen, revähdysten, venähdysten ja kulumien asiantuntijoita.

Tapaturmien välittömässä ensihoidossa auttaa tapaturma
päivystyksemme niin arkisin kuin viikonloppuisinkin.

Ajanvaraus klo 7-20 joka päivä.

Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika 

www.mehilainen.fi tai 010 41400. 
Puhelun hinta 8,28 snt/puh + 12 snt/min.

KOLOTTAAKO?

Mehiläinen Liikuntaklinikka Kauppiaskatu 8, Kauppatorin ylälaidalla • Pysäköinti PLouhi

www.mehilainen.fi

Suomen Olympiajoukkueen
virallinen yhteistyökumppani

Mehi_viherio_190x135.indd   1 28.9.2012   10.57

Harri Selänne, LKT
ylilääkäri, LIKES tutkimuskeskus
vastaava lääkäri, Mehiläisen 
liikuntaklinikka, Jyväskylä
www.mehilainen.fi
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ruoskamaisen liikkeen seurauksena antaen 
golf- pallolle sen lopullisen vauhdin. Tämän 
vaiheen aiheuttama vammautumisriski on 
suurin vartalon kiertäjälihasten, kyynärpäiden 
ja ranteiden alueella. Näiden kudosten elas-
tisuus on tärkeä vamma-alttiutta vähentävä 
tekijä. (3,11).

RASITUSVAMMAT YLäRAAJASSA

Naisilla ja paremman tasoituksen omaavilla 
pelaajilla on muita suurempi riski saada ylä-
raajavammoja golfissa (11). Valtaosa näistä 
on ranteen alueen vammoja, tavallisimmin 
ojentajien ja koukistajien ylikuormituksesta 
aiheutuvia jännetulehduksia, (12). Golfswingin 
aikana ranteet joutuvat alttiiksi voimakkaalle 
koukistus-ojennus liikkeelle. Osumahetkellä 
vasen ranne toimii kuin katapultti, johon 
oikea ranne törmää, koukistuen ja ojentuen. 
Golfkierroksen aikana tämä toistuu kymme-
niä, jopa satoja kertoja. Sen seurauksena 
kuormittuvat ja helposti ärtyvät ranteessa 
etenkin useat eri jännealueet, kuten peuka-
lon ojentajajänne (de Qervain syndrooma) ja 
jännealueet (13-15). 

Murtumat rannealueella ovat harvinaisia ja 
kierroksen oheistapahtumat aiheuttavatkin 
enemmän murtumia kuin itse golfpeliin liitty-
vät tapaturmat (13). Poikkeuksena on mainit-
tava golfille tyypillinen, mutta muutoin melko 
harvinainen hakaluun hakamaisen ulokkeen 
(hamulus hamatum) murtuma, josta on useita 
raportteja kirjallisuudessa (14,16-21). Tämän 
vamman osuus rannemurtumista on aino-
astaan 2 %, mutta golfissa sattuneita näistä 
on joka kolmas. Tässä tapaturmassa voima 
golfswingissä siirtyy mailan pään kautta ha-
matumiin. Tällainen tapaturma voi syntyä, jos 
osuma on liian kaukana pallon takana tai lyönti 
tapahtuu poikkeuksellisen kovalta alustalta. 
Ennaltaehkäisevänä tekijänä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota oikeisiin mailapituuksiin ja 
oikeaan mailaotteeseen (grip), jotta mailanpää 
ei osumahetkellä nojaisi peukalon tyveen, vaan 
ulottuisi tämän yli. Teissier työtovereineen ra-
portoivat 2 tapausta, joissa hakaluun haan (ha-
mulus hamatumin) murtumaan liittyy lisäksi 
pikkusormen koukistajajänteen repeämä (22). 
Turkulainen työryhmä puolestaan raportoi 
ylikuormituksesta aiheutuneen värttinäluun 
rasitusmurtuman harrastelijagolfarilla (23).

Olkapää on toiseksi tavallisin golfissa vam-
mautuva yläraajan alue (2,3,4,5,6). Eniten 
kuormitusta tulee olkapäätason yläpuolisissa 
liikkeissä ja swingissä edellä kulkeva yläraaja 
vammautuu herkemmin. Valtaosa olkapään 
vammoista on ylirasitusvammoja. Ne ovat 
seurausta sadoista, jopa tuhansista olkapäätä 
kuormittavista toistuvista liikkeistä. Tavalli-
simmin ärtyvät olkapään jännealueet, kuten 
kiertäjäkalvosimessa ylälapalihaksen jänne. 
Toistuvat liikesuoritukset ja olkapääalueen 
lihasepätasapaino aiheuttavat ahtautta olkali-
säkkeen (acromionin) alle. Toistuva kuormitus 
voi aiheuttaa myös olkanivelen löystymistä, ni-
velrikkoa ja jopa kiertäjäkalvosimen repeämiä, 
jotka saattavat vaatia operatiivista hoitoa ( 24).

Luvut tekstissä viittaavat lähdekirjallisuuteen. 
Lähdeluettelo saatavissa kirjoittajalta.



HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O
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pelikausi on paketissa. Mailat joko kaivetaan 
esiin talviharjoittelua varten tai sitten ei. Vai 
miten olisi parin viime talven vastapainoksi 
lumeton talvi kuten joskus 2000-luvun alku-
puolella, milloin itsekin muistan pelanneeni 
itsenäisyyspäivänä golfia? Tätä kirjoittaessani 
olen matkalla Floridaan pitkittämään pelikauttani 
vielä viikon verran. 

Jokainen tavallaan. Jotkut meistä käyvät ulko-
mailla pelaamassa, toiset siirtyvät hiomaan 
liikeratojaan sisähalleihin. Luulen, että suurempi 
osa käy kuitenkin liikuntakeskuksissa pitämässä 
kehostaan huolta. Svingiä voi parantaa koske-
mattakaan mailaan hyvin yksinkertaisella ja 
helpolla kehonhuollolla. Kysykää Sakkelta (Sakari 
Aho, Pro) miten. Yhden vinkin kuitenkin annan: 
pakarat ovat golfarin tärkeimmät lihakset.    

Otsikon mukaan tarkoitukseni oli kirjoittaa myös 
naisista. Ei vain siksi, että Ruissalossa pelataan 
ensi vuonna naisten EM-kisat. Eikä siksi, että 
kolme naista, Sanna Nuutinen, Krista Bakker 
ja Noora Tamminen tekivät erityisen upean 
tempun pelaamalla Suomen pronssille MM-
kilpailuissa Turkissa. Lisäksi Bakker oli henkilö-
kohtaisissa tuloksissa toinen. Suoritusten arvoa 
on vaikea kuvailla maltillisesti. Voimme olla 
naisistamme erittäin ylpeitä. 

Naisista olisi kuitenkin syytä olla myös huolis-
saan. Meistä noin 140 000:sta golfarista noin 
kolmannes on naisia. Green Cardin suorittaneita 
on lähes puolet ja puolet. Harvempi naisista 
kuitenkin jatkaa harrastuksen pariin. Aloitte-
lijamiehet saavat myös laskettua tasoitustaan 
huomattavasti helpommin kuin naiset. 

Eivätkö naiset sitten pelaa, harjoittele tai käytä 
Sakken palveluita yhtä paljon kuin miehet? Osa 
ehkä tottakai, mutta asiaa pitää lähestyä hieman 
syvemmältä. Esimerkiksi USGA:n slopejärjes-
telmä perustuu siihen tutkittuun tietoon, että 
bogia pelaavien miesten avauksen ja lähes-
tymislyönnin yhteispituus on n. 25% naisten 
vastaavaa pidempi. Samojen tilastojen mukaan 
kentän ihannepituus harrastajamiehille olisi 
noin 6000 metriä ja -naisille 4500 metriä. Mitkä 
ovat kotikenttämme mitat? Jääköön tällä kertaa 
ainoaksi esimerkiksi. Aiheita olisi niin kenttien 
suunnittelusta klubipalveluihin sekä -toimintaan.  

Mutta kuten ruotsalainen kollegani heidän Golf-
liitosta totesi: "Golf on miesten keksimä, miesten 
suunnittelema ja miesten johtama peli. Pitäkää 
naiset ääntä itsestänne ja tarpeistanne, sillä me 
miehet olemme aika pihalla siitä mitä haluatte."

AjAtUKSIA tALVEStAja naisista

Teksti Aarni Nordqvist



BY ACTION LÄHETIT

vip kuljetukset maalla ja merellä

viptaksi@actionlahetit.fi 

0400 844 344



Kauden 2012
• Bägit -40%
• Kengät -40%
• Vaatteet -50%
• Footjoyn hanskat 2kpl yhden hinnalla

Golfpuoti Oy
Kauppiaskatu 20

20100 Turku

02-2345305
golfpuoti.fi 

golfpuoti@golfpuoti.fi 

Joulukampanja Titleistilta
• Ilmainen painatus ja merkkausnasta
• Minimi 1 tusina
• Mustaväripainatus

JOULUN DROPITJOULUN DROPITJOULUN DROPIT

Iloon,
suruun,

kiitokseen,
rakkaudesta,
ystävyydestä!

Aura Golfin jäsenille 
10%:n alennus!

Hämeenkatu 9, Turku, puh. (02) 232 4576 • www.kukkakauppaflorea.fi

Ilmoitus 1/2 sivua: Florea



Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavia 
Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan  
kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan 
tarpeita. Tulevaisuus on hyvissä käsissä, 
kun rakennat Ruduksen kanssa – tutustu 
toimintaamme tarkemmin osoitteessa 
www.rudus.fi/vihreabetoni 

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Rudus Oy Länsi-Suomi, 
Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen
p. 020 447 6200

LESS  Design Jouko Järvisalo 
 
Less A on tuoli, jonka rakenteessa ja muodossa on vain välttämättömin, 
käytön kannalta tarpeellinen. Kokoon taittuneena Less on tiukka paketti, 
joka mahdollistaa maksimaalisen tilan hyödyntämisen. Less on käytän-
nöllinen tiloissa, joissa toimivuus syntyy pelkistetyllä yksinkertaisuudella. 
Less A –tuolin muotoilu sai kunniamaininnan Fennia Prize –kilpailussa 
vuonna 2012.  
 
Mobel Original Design Oy 
Otto Korhosen katu 2 - 4 
20660 Littoinen, Finland 
www.mobel.fi 

 

 

JULKISIVURAKENTEIDEN ERIKOISLIIKE

www.ohutlevyasennus.fi

Hiidenkatu 9, 20360 Turku
toimisto@ohutlevyasennus.fi



HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O
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Viheriö-lehDen toiMitus toiVottaa 

hOLE IN ONE 2012 
22.5. anu närvä väylä 15 W 7

25.7. ahti koskilahti väylä 1 rauta 7

11.8. antti kasvinen väylä 15 rauta 7

18.8. Veikko kirjonen väylä 12 rauta 7

20.8. heikki Vaiste väylä 15 rauta 7

onnea!

Tunnelmallista Joulua &
Hyvää Uutta Vuotta!




