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orma Laxåback päätti jäädä 
eläkkeelle lähes 12 vuoden 
menestyksekkään toimin-
nanjohtajan uran jälkeen. 

Uudeksi toiminnanjohtajaksi 
valittu Sami Pere on jo aloittanut 
työnsä. Kummallekin toivotaan 
kaikkea hyvää. Uusi toiminnan-
johtaja tuo varmasti uusia tuo-
reita ajatuksia ja toimintatapoja 
tullessaan. Kansallisen tavan 
mukaan arvosteluja tietysti tulee 
ja ihmiset kritisoivat helposti 
sekä entistä että nykyistä viran-
haltijaa. Toivoisin tavan tällä 
kertaa jäävän unohduksiin ja 
kumpikin saisi meiltä jäseniltä 
työ- ja harrastusrauhan. 

Aura Golf ry:n perustava 
kokous pidettiin 50 vuotta sitten 
Kalevalan päivänä 1958 Suoma-
laisella Pohjalla. Yhdistyksen 
perustajilla ei kaikilla silloin vie-
lä ollut paljoakaan tietoa golfis-
ta. Heillä ei ollut kenttää, eikä 
monilla välineitäkään. Viidessä-
kymmenessä vuodessa kehitys 
on ollut valtava. Aura Golfin 
kenttä ja muut puitteet arvoste-
taan nykyisin maamme parhai-
den joukkoon. Golfin harrasta-
jien välineistäkään ei enää ole 
puutetta. 

Juhlavuoden tapahtumiksi 
on hallituksen toimesta suunni-
teltu viikon kestävä ohjelma. 
Juhlaviikon järjestelyistä pu-
heenjohtaja Toni Laakso kertoo 
tässä lehdessä. Juhlaviikkomme 
huipentuu samaan viikonlop-
puun, kun Lohjalla pelataan 
Challenge Tourin kisa. Golf on 
silloin varmasti poikkeuksellisen 
hyvin esillä tiedotusvälineissä. 

Tätä kirjoittaessani on pää-

Juhlavuosi käyntiin 
henkilömuutoksilla

siäisen jälkeinen takatalvi jo ohi-
tettu ja lämmin kevätsää hem-
mottelee meitä sekä inspiroi 
golfaajia kaivamaan välineitään 
varastojen nurkista ja suuntaa-
maan lyöntiharjoituksiin. In-
nostus on korkealla tasolla, osit-
tain myös siksi, että suomalainen 
golf on taas kerran menestynyt 
hyvin maailmalla. Minea Blom-
qvist tuli Arizonassa kolman-
neksi ja varmisti näin pelioikeu-
tensa USA:n tourilla ensi kau-
deksi. Naisten Euroopan Tour 
sekä USA:n LPGA Tour ovat 
kiinnostavia, koska siellä pelaa 
monia Ruissalossakin uransa ai-
kana esiintyneitä pelaajia. Ruis-
salossa pelattava Felix Finnish 
Ladies Open on kuulunut mo-
nien tähtiin nousevien naisten 
kilpailuihin. Tänä vuonna ko. 
kilpailun status nousee, kun se 
kuuluu SAS Masters kilpasar-
jaan. Minean lisäksi entisiä Felix 
Finnish Ladies -pelaajia on ruot-
salainen Louise Friberg, joka 
voitti LPGA Tourilla USA:ssa 
ensimmäisen kilpailunsa helmi-
kuun puolivälissä. Viime vuo-
den Felix voittaja Marianne 
Skarpnord on pärjännyt hyvin 
naisten Eurooppa Tourilla. 
Muutama muukin meillä käynyt 
neitonen on menestynyt maail-
malla. Tuntuu upealta, kun 
olemme saaneet olla järjestämäs-
sä näiden tulevien tähtien kilpai-
luja ennen kuin heistä tulee suu-
ria tähtiä. Monet jäsenistämme 
voivat ylpeillä siitä, että tuntevat 
näitä kilpailijoita ja ovat olleet 
jotenkin mukana heidän alku-
taipaleellaan. Omasta takaa 
meillä riittää mielenkiintoa ja 

jännittämistä Joonas Granber-
gin ammattilaisuran kehittymi-
sessä. Toivomme kaikki Joonak-
selle menestystä alkaneelle am-
mattilaisuralle.

Pienenä, mutta poikkeava-
na ja mielenkiintoisena yksityis-
kohtana voidaan tämän kesän 
aikana nähdä Ruissalossa kansal-
linen ”kuuluisuus”, Paltamon 
”Näppis” Leinonen. Näppis on 
päättänyt kiertää kesän aikana 
kaikki Suomen golfkentät. Mil-
loin hän ehtii Ruissaloon, on 
vielä arvoitus. Viheriön toimitus 
haluaa kuitenkin olla paikalla 
Ruissalossa Näppiksen kierrok-
sen aikana.

Viheriön 3/2004 pääkirjoi-
tuksessa kritisoin Peugeot Golf 
Guide kirjan 2004/2005 Euroo-
pan 1000 parhaan kentän pistei-
tä Aura Golfin kentästä. Kirjan 
uusin painos parhaista kentistä 
2008–2009, joka ilmestyi maa-
liskuussa, korjaa virheellisen ar-
vion. Suomen golfkentistä pääsi 
uuteenkin kirjaan vain 10 kent-
tää. Arvioita on päivitetty uusik-
si. Vanhassa kirjassa olleista ken-
tistä viisi on pudonnut uusim-
masta kirjasta kokonaan pois ja 
saman verran on tullut uusia ti-
lalle. Oman kenttämme pisteet 
ovat nousseet kaikkien kolmen 
kriteerin kohdalla ja ovat nyt 
15/8/7 (aikaisemmin 14/5/6). 
Näidenkin, jo hyvien arvostelu-
numeroiden parantaminen on 
meille vielä mahdollista. 
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Kuva: Sakari Laitervo

Tänä keväänä kenttämestari 
Matti Höglund on hymyillyt 
poikkeuksellisen tyytyväisenä. 
Talvi on kohdellut aarrettamme 
lempeästi. Jokavuotiset kevät-
työt ovat edenneet aikataulus-
saan ja hieman sitä edelläkin. 
Talvien aiheuttamia jäätymis- ja 

homevaurioita ei ole koskaan 
Matin muistin mukaan ollut 
näin vähän kuin nyt. Kentän 
suurin korjaustyökin, 8 griini 
saatiin tehtyä jo syksyllä. Talven 
ja kevään aikana on tehty vain 
pieniä muutos- ja parannustöitä. 
Ellei mitään poikkeuksellista ta-

katalvea enää tule, voidaan kent-
tä avata jo ennen vappua ja pa-
remmassa kunnossa kuin aikai-
sempina vuosina.

Sakari Laitervo   

Kenttä avataan paremmassa kunnossa 
kuin koskaan

11. greenin ympäristö on maisemoitu tuomaan esiin saaristolaismaisemaa.
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Mikael tunnetaan ehkä 
paremmin tuomari-
na kuin pelaajana. 

Liittotuomariksi hän tuli vähän 
sattumalta. Micke osallistui 
Suomen Golfliiton järjestämään 
sääntökurssiin vuonna 1995 ja 
hänestä tuli silloin ”kurssin prii-
mus”. Pienellä lisävaivalla Micke 
pääsi Golfliiton järjestämään 
tuomarikoulutukseen ja siitä 
kaikki lähti. Harva pelaaja il-
moittaa pelinsä parhaaksi puo-
leksi sääntöjen tuntemisen,  
mutta Mickellä se on näin. Hä-
nen kohokohtansa golfin paris-
sakin poikkeaa monien muiden 
kokemuksista. Mieleenpainuvin 
tapahtuma oli vuonna 1998, 
kun Micke oli tuomaroimassa 
Ruissalossa. Avopuoliso Tiina 
tuli käymään kentälle ja kertoi 
että hänestä tulee isä. Kilpailu 
jatkui onneksi ilman suurempia 
tuomaritarpeita, joka tässä tapa-
uksessa olikin hyvä, sillä suuri 
uutinen oli sekoittaa rauhallisen 
miehen pään. Muitakin mie-
leenpainuvia yksityiskohtia on 

Uudet hallituksen jäsenet
Vuosikokouksessa jäsenet 
äänestivät uusiksi halli-
tuksen jäseniksi Eeva Su-
hosen naistoimikunnan 
ja Mikael Paulinin kilpai-
lutoimikunnan puheen-
johtajiksi. Molemmat 
ovat aktiivisia harrastajia 
ja monien lohdutukseksi 
he kuuluvat pelaajina 
meihin tavallisiin klubi-
tuuppareihin, tasoituksi-
en ollessa lähellä HCP 
20. Mikaelin harrastus 
on alkanut jo vuonna 
1989, kun taas Eevalla 
golfmaila sanoi ”klik” 
vasta 2001. 

kentillä jäänyt hyvin mieleen. 
Ruissalossa on aina hienoa pela-
ta, mutta ehkä kesäkuun myö-
häisillat, kun ”hiljaisuus humi-
see”, on Aura Golf parhaimmil-
laan. Hienoimman kentän sijaan 
Mickeä kiehtoo muutamat yksit-
täiset väylät. Ruissalossa on vai-
keaa valita suosikkia. Muitten 
kenttien suosikki on Ahvenan-
maan Slottsbanan väylä 11, par 
5, jonka avaus lyödään hieman 
ylhäältä. Tunne ja näkymä on 
parhaimmillaan varsinkin iltai-

sin, kun aurinko on painumassa 
Kastelholman linnan taakse ja 
vierasvenesatamassa näkyy oma 
purjevene. Sitä fiilinkiä on vaikea 
pistää paremmaksi. Lähelle on 
päässyt vain St. Andrewsissa Old 
Course väylä 12. Silloin par 
4-väylällä lyöty avauslyönti pää-
tyi suoraan greenille. Sitä hyvän 
olon tunnetta tosin lievensi ea-
glen sijaan kolmella putilla syn-
tynyt par.

Mikael Paulin Kuva: Micken kuva-arkisto
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Uudet hallituksen jäsenet

Eeva tutustui golfiin jo 
kymmeniä vuosia sitten. 
Eevan puolison Heikki 

”Hese” Suhosen vanhimman sis-
kon mies Aki Salonen oli inno-
kas golffari ja Aura Golf ry:n 
hallituksen jäsen jo 1970-luvun 
alussa. Silloin joskus syntyi yh-
teinen päätös aloittaa golf heti 
Hesen jalkapallouran loputtua. 
Kaikki ei kuitenkaan mennyt 
käsikirjoituksen mukaan ja Eeva 
liittyi Harjattulan jäseneksi vasta 
2001. Käynnit naapurin rouvan 
kanssa Ruissalon rangelle ja klu-
bitiloissa hurmasivat rouvat 
niin, että jäsenanomukset jätet-
tiin ensi tilassa Aura Golfille. 
Seuraavan vuoden syksyllä onni 
potkaisi jäsenyyden muodossa ja 
sen jälkeen Eeva on ollut vakio-
vieras Ruissalossa. Laji vei men-
nessään ja viime vuosien kierros-
määrät ovat olleet sadan paik-
keilla. Pankissa työskentelevä 
Eeva tunnustaa joutuneensa tin-
kimään jo muista harrastuksista 
golfin hyväksi. Lenkkeily, ten-
nis, ulkoilu ym. kuntoilu kuulu-
vat vielä kuvaan, eikä mikään ole 
niin tärkeää kuin puutarhanhoi-
to, tunnustaa Eeva.  

Golfiin hän innostui ennen 
kaikkea siksi, että lajia harraste-
taan ulkona luonnossa, joka ym-
päristöineen on kaiken muun 
lisäksi vielä hoidettua ja kaunis-
ta. Lisäksi lajin sosiaalisuus miel-
lyttää. Kentällä tapaa jatkuvasti 
uusia mielenkiintoisia henkilöi-
tä. Eeva ei ole vielä ehtinyt golf-
matkailla erityisen paljon. Suo-
sikkina on edelleen tietysti koti-
kenttä. Mieltymys on helpompi 
uskoa, kun tietää Eevan tehneen 
Ruissalossa jokaisen golffarin 
unelman HIO:n. Holari upposi 
pari vuotta sitten 15-väylällä. 
”Ruissalon kenttäympäristön 
kokonaisuutta voittanutta en 

vielä ole tavannut”, tunnustaa 
Eeva. Maailman tähtien sijaan 
hän pitää esimerkillisinä pelaaji-
na mm. Eija Nummenpäätä, 
hänen rauhallisuutensa takia ja 
Sakari Ahoa, jonka lyönnit ovat 
upeita. 

Aura Golfin traditioita, 
tunnelmaa, ympäristöä, kenttä-
kokonaisuutta ja kentän kuntoa 
kumpikin kehuvat. ”Jos jotain 
halutaan parantaa, niin harjoi-
tuskenttä olisi mielestäni sellai-
nen kohde”, toteaa Eeva. Micke 

on kaiken kehumisen jälkeen 
kuitenkin myös hieman kriitti-
nen. ”Bunkkereiden taso ei vas-
taa kentän muuta osaa, mikä on 
kylläkin tiedostettu AG:ssa. 
Ruissalon kenttä on aina ollut 
yksi Suomen parhaiten hoide-
tuista kentistä. Kilpailujärjeste-
lytkin ovat aina onnistuneet hy-
vin. Tavoitteena on olla Suomen 
paras ja se vaatii jatkuvaa kehit-
tämistä”, toteaa Micke lopuksi.

Eeva Suhonen Kuva: Tertti Pietilä

Sakari Laitervo
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Sami Pere tunnustautuu pe-
sunkestäväksi turkulaisek-
si, vaikka ei olekaan synty-

nyt Heidekenillä. Puolustuksek-
si TYKS:ssä syntymiselle Sami 
sanoo perheen asuneen silloin 
lähellä Keskussairaalaa, jossa isä 
toimi lääkärinä. Samin kahdesta 
pikkuveljestä nuorin, pianon-
soiton opettajana toimiva Ville, 
on myös Aura Golfin jäsen. 

Sami on tehnyt koko työ-
uransa myynti- ja markkinointi-
tehtävissä. Ensin hän oli Viking 
Linella Pekka Ahlgrenin organi-
saatiossa, seuraavaksi Itellaksi 
muuttuneessa Postissa ja viimek-
si logistiikkayhtiö DSV:llä. 
Markkinointityö, jota toimin-
nanjohtajakin etupäässä tekee, 
on ulospäin suuntautuneelle Sa-
mille toiveammatti. Ihmisten 
kanssa toimiminen on erityisen 
kiinnostavaa, tärkeää ja kaiken 
lisäksi vielä mukavaa. ”Aura 
Golfin toiminnanjohtajan työs-
sä nämä kokemukset ja avut ovat 
uskoakseni ilman muuta eduksi. 
Uusi toiminnanjohtaja on tuore 
uusi kasvo, eikä minulla ole mi-
tään painolasteja. Tämä kaikki 
on eduksi aloittaessani perintei-
sen ja kunniakkaan yhdistyksen 
toiminnanjohtajan vaativan 
työn”, toteaa Sami.

Sami kiinnostui golfista 
kavereidensa mukana. Ruissalon 
range tuli tutuksi jo 90-luvun 
alussa. Aura Golfin jäsenyys 
kiinnosti jo silloin. Nakkila Golf 
oli vuosituhannen vaihteessa 
suosittu ns. etäseura, jonka jäse-
neksi Sami liittyi 2001. Vakitui-
nen pelaaminen alkoi samana 
vuonna. Seuraavat kaudet meni-

Täysi-ikäinen Aura Golf 
sai nuoremman toiminnanjohtajan
Tänä vuonna 36 vuotta 
täyttävä yo-merkonomi 
Sami Pere on valittu Aura 
Golfin uudeksi toimin-
nanjohtajaksi. Hän aloit-
ti uudessa tehtävässään jo 
huhtikuun alussa.

vät Kankaisten Golfin jäsenenä, 
kunnes hän pääsi viimein AG:n 
jäseneksi 2004. Golf on sen jäl-
keen hallinnut suurinta osaa 
vapaa-ajasta. Golfin sosiaalinen 
puoli tekee lajista kiinnostavan. 
Laji on lisäksi erittäin haasteelli-
nen. Golfissa ei voi koskaan olla 
tarpeeksi hyvä. Tämän lisäksi 
kentät ja niiden ympäristöt ovat 
miellyttäviä. Poikamaisen kil-
pailuvietin saa myös tyydytettyä 
golfissa.  

Ennen golfia Samia ovat 
aina kiinnostaneet kaikki maila-
pelit, eniten kuitenkin jääkiek-
ko, rullakiekko ja salibandy. 
Yksityislentäjän lupakirja hänel-
lä on ollut vuodesta 1993, tosin 
lentäminen on perhesyistä jää-
nyt viime aikoina vähemmälle.

Kolmen tyttären isälle tote-
sin Aura Golfilta puuttuvan tyt-
töjuniorit, joten tiedustelin mil-
loinka tyttäret aloittavat lajin? 
”Lapset ovat vielä niin pieniä, 
että mahdollinen aloittaminen 
siirtyy tulevaisuuteen. Aloitta-
minen on heistä itsestään kiinni. 
Kiinnostuksen täytyy tulla 
omasta takaa.” Puolisokaan ei 
ole vielä toistaiseksi ehtinyt 
osoittaa kiinnostustaan, mutta 
Samilla on oma toiveensa asian 
suhteen.

Sami ilmoittaa, ettei hän 
ole mikään välinefriikki. Nor-
maalit, harrastuksen alussa han-
kitut ”edulliset” mailat ovat sen-
tään vaihtuneet ja käytössään 
hänellä on nyt toiset rautamai-
lat.

Pelaamisessa Samilla ei ole 
selkeää tasoitustavoitetta. ”Ha-
luaisin ainoastaan oman pelini 
tasaisemmaksi, samaa tasaisuut-
ta toivon myös kohtuuttomien 
odotusten aiheuttamiin pelifii-
liksen ailahteluihin. Liukkaiden 
grippien aiheuttamat mailan 
lentämiset huonojen lyöntien 
jälkeen ovat sentään taakse jää-
nyttä elämää. En ole mikään 
himoharjoittelija. Silloin har-

joittelen kuitenkin, jos jotain 
ongelmia ilmenee. Yleensä pyrin 
vain pelaamaan. Parasta pelissä-
ni ovat lähestymislyönnit, joita 
voisin luonnehtia tyydyttäviksi. 
Lyhyet raudat toimivat parhai-
ten, samoin tiiltä lyönti lähtee 
kohtuullisesti. Lähipeliä olisi 
helpointa ja varmasti tarpeelli-
sinta harjoitella.”

Merkittävät saavutuksetkin 
ovat vielä edessäpäin, ainakin toi-
vottavasti. Toistaiseksi mieluisin 
onnistuminen golfkentällä on 
ensimmäinen ja ainoa eagle, joka 
tuli Ruissalon kentän 4-väylällä 
pari vuotta sitten.  

Jokaisella golffarilla on joku 
suosikkipelaaja, jota pitää esimer-
killisen hyvänä. Sami ihailee ja 
kadehtii Big Easyn, Ernie Elsin 
letkeää ja vaivattoman näköistä 
svingiä. Sen kopioiminen olisi 
tavoittelemisen arvoinen asia.

Samista Aura Golfissa on 
parasta Ruissalon kenttä, sen hy-
vä kunto sekä upeat ja toimivat 
rakennukset. Aura Golfilla on 
hienot ja kunniakkaat perinteet. 
Saunan löylyt kierroksen jälkeen 
ja klubin ravintola tyydyttävät 
vaativammankin harrastajan 
toiveet ja tarpeet. Kaiken kaikki-
aan on hienoa olla AG:n jäsen.

Kaikesta kehumisesta huo-
limatta Sami löytää jotain kehi-
tettävääkin. Bunkkerien laatu 
on epätasainen ja ne ovat ehkä 
kentän huonoin puoli. Range, 
joka sijaitsee harjoittelun kan-
nalta parhaalla paikalla, on ah-
das ja lyhyt. Sen muuttaminen 
ei sitten olekaan niin helppoa 
kuin bunkkerien kuntoon pistä-
minen. Nettivaraus on hyvä ja 
toimiva, paitsi yhteislähtöpäivi-
nä. Varauksen tekeminen näinä 
päivinä täytyy saada selkeäm-
mäksi. Muutenkin yhteislähtö-
kilpailujen järjestäminen pitäisi 
yrittää suunnitella paremmin. 
Tiedottaminen netin ja sähkö-
postin avulla tulee jatkossa var-
masti kehittymään. 

Montako kierrosta pelaat 
ensi kautena? ”Viime vuonna 
tuli rekisteröityjä kierroksia 
Ruissalossa 35, jonka lisäksi 
kymmenkunta kukonlaulun ai-
kaista aamukierrosta. Tulevan 
kauden kierrokset saattavat jää-
dä vähemmälle. Työt hoidetaan 
ensiksi ja sitten vasta peli.”

Jokaisella golffarilla on 
oma suosikkikenttänsä. Koti-
maan kentistä Samia miellyttää 
Ruissalon jälkeen eniten Ahve-
nanmaan vanhempi kenttä 
Slottsbanan. Perhesyistä ulko-
maan golfkenttien laajamittai-
sempi bongailu on jäänyt odot-
tamaan myöhempiä aikoja. Es-
panjassa Barcelonan lähellä si-
jaitseva Montanyan kenttä on 
sykähdyttänyt.

Samin työympäristö Ruis-
salossa luonnon keskellä on kuin 
unelma. Työ lajin parissa on in-
nostava ja haastava. ”Haluan 
toimia avoimesti ja kuunnella 
jäsenistöä. Toimiston ovi tulee 
olemaan avoinna kaikille jäsenil-
le.” 

Viheriö toivottaa kaikkien 
jäsenien puolesta hymyilevän ja 
sanavalmiin Samin tervetulleek-
si toiminnanjohtajan työhön.

Sakari Laitervo
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Täysi-ikäinen Aura Golf 
sai nuoremman toiminnanjohtajan Uuteen kauteen

Kapteenin toimikunta jatkaa 
Helin, Jannen ja Tuomaksen jä-
senyydellä. Kuten tiedätte, Mi-
kael Paulin on siirtynyt vetä-
mään kilpailutoimikuntaa ja 
toimii apunamme kiperissä 
sääntökysymyksissä.

Kauden alkaessa on hyvä 
taas kerrata muutamia pelikier-
rokseen liittyviä asioita:

• Esteen sattuessa peruutetaan 
   aikavaraus
• Tervehditään muita pelaajia
• Ilmoittaudutaan 
   CaddieMasterille
• Tuodaan range-pallokorit 
   takaisin automaatille
• Merkataan oma pelipallo 
   tunnistuksen varmistamiseksi
• Ollaan kannustavaa peliseuraa 

Talven vähäiset lumet 
ovat sulaneet ja golffarit 
odottavat lippuja viheri-
öille. Tänäkin keväänä 
on kaikki syy uskoa, että 
kautemme alkaa varsin 
aikaisessa vaiheessa, sillä 
kenttä näyttää talvehti-
neen erittäin hyvin.

Viheriöt tulevat olemaan loisto-
kunnossa kauden alusta alkaen, 
joten pallonjäljet paikataan huo-
lellisesti heti ensimmäisestä 
greeni-osumasta lähtien. En 
keksi yhtään pätevää syytä miksi 
kärryt ja kantobägit pitäisi viedä 
foregreenille asti eli jätämme ne 
tällä kaudella foregreenin ulko-
puolelle.

Varsinkin kilpailuissa on 
syytä välttää toisten puttilinjo-
jen yli loikkaamista, sillä varsin 
usein se loikka osuu juuri kans-
sapelaajan linjalle. Tilanteen 
mukaan ja maalaisjärkeä käyttä-
en kierrämme pallon takaa 
omalle pallollemme. 

AG:n kaikkien edustuspe-
laajien velvollisuus on käyttäy-
tyä esimerkillisesti kilpailu- ja 
edustusmatkoilla, vaikka se vii-
meinen putti olisikin lipsahta-
nut ohi. Erinomaisen tärkeää  on 

muistaa tämä näin AG:n juhla-
vuonna, koska olemme muuten-
kin enemmän esillä Suomen 
golf-kartalla.

Kenttämme pysyy entistä 
siistimpänä, jos jokainen poimii 
edes yhden roskan kierroksel-
laan.

Harvemmin kilpailevien  
jäsenten kannattaa tarkistaa vi-
rallinen tasoituksensa sekä drive-
rinsa sääntöjenmukaisuus, ettei 
tule ikäviä yllätyksiä palkintojen 
jaossa.

Juhlavuotena pelaamme hy-
vää golfia ja pidämme hauskaa 
yhdessä.

Nautinnollista 
golf- kesää kaikille!

Aarno Eskola
AG:n kapteeni
040 503 8876

aarno.eskola@pp.inet.fi

Lähestymislyönti pysähtyy metrin päähän lipusta AG:n 11. viheriön 
oikealle ylätasolle ja ryhmä toteaa asian. Lähestyessään viheriötä he 
huomaavat, että tuuli sai pallon liikkeelle ja se pysähtyi lähes greenin 
vasemmalle reunalle. Pelaaja siirsi pallon takaisin siihen, mihin se oli 
pysähtynyt ja upotti birdien. Tämän jälkeen ryhmän matka jatkui.

Meniköhän ihan oikein? Jos ei, niin kuinka olisi pitänyt menetellä? 
Lähetä vastauksesi minulle osoitteeseen aarno.eskola@pp.inet.fi. 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto.

Ps.  Lyhyt sääntökysymys: 

Kuva: Seppo Sarimo
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Ykkösamatöörimme Joonas 
Granberg on siirtynyt ammatti-
laiseksi, joten uusille menestyjille 
on tilaa. Uskon ja toivon, että 
Aura Golfin pelaajat ovat myös 
tavoittelemassa Joonaksen jättä-
män aukon täyttämistä.

Niin kuin jo syksyllä pelkä-
sin, tullaan kaudella 2008 pelaa-
maan sekä juniorien FJT-kiertue 
että Aluetour yhdessä sarjassa, 
alle 21 vuotiaat. Tämä on Suo-
men Golfliitossa mielenkiintoi-
nen päätös, sillä kaikissa muissa 
urheilulajeissa lisätään ikäkausi-
joukkueiden ja – urheilun mää-
rää, jotta pystyttäisiin pitämään 
mahdollisimman monia lahjak-

Valmennustoimikunnan 
kuulumisia
Golfkausi 2008 on jo 
ovella. Tuleva kilpakesä 
tulee olemaan erittäin 
mielenkiintoinen. 

kaita nuoria kilpaurheilun paris-
sa ja jotta voitaisiin tarjota mah-
dollisimman monelle myös 
mahdollisuus menestyä. Se mitä 
kyseinen päätös tulee vaikutta-
maan tulevaan kesään, nähdään 
vasta kesällä. Voi vain toivoa, 
että nuorempienkin lahjakkuuk-
sien motivaatio säilyisi jatkossa. 
Toimikunnassa tämä muutos 
tarkoittaa sitä, että meidän pitää 
miettiä, miten vastaisuudessa 
tuetaan pelaajien kilpailemista, 
sillä hyvin monella pelaajalla on 
nyt oikeus osallistua sekä FGT- 
että FJT-kiertueille. Pelaajien 
pitää jo oman jaksamisensakin 
vuoksi mielestäni harkita tark-
kaan, mikä on kunkin pelaajan 
pääkiertue.

Viime kesänä aloittaneen 
Harrasteryhmän toimintaa pyri-
tään kehittämään edelleen. Ryh-

mä on harjoitellut innokkaasti 
viime heinäkuusta alkaen, ja ke-
sällä ryhmän toimintaan mukaan 
toivotaan taas lisää innostuneita 
lapsia, joille kilpaileminen ei ole 
vielä tärkeää tai ajankohtaista.  
Lisätietoja ryhmän toiminnasta 
saa Aarni Nordqvistiltä.

Näillä sanoilla toivon kaikille 
Aura Golfin kilpapelaajille ja 
muillekin golffareille vähälyön-
tistä kesää 2008.

Hannu Paatelo
Valmennus- ja juniori-

toimikunnan pj
040 700 2304

hannu.paatelo@tkukoulu.fi
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Aura Golfin PGA prot Sakari Aho ja assistant Aarni Nordqvist 

Sinun pelisi hyväksi

KAUDEN 
2008

OPETUS-
TARJONTAA

TEEMAILLAT 
klo 19.00-20.30

YKSITYISOPETUS-
PAKETTI

ALKEISKURSSIT
(alkukesä)

PRO-KIERROS
klo 10.00

Svingin perusteet
14.5.
Avauslyönnit
15.5.
22.5.
Pitchit (15-30 m)
19.5.
23.5.
Bunkkeri
21.5.
Putti
27.5.
Chippi
3.6.

Hinta:  15 €/teema

Sakari Aho
4 x 55 min.     155 €
8 x 55 min.     290 €

Aarni Nordqvist
4 krt, yht. 200 min.  125 €

8 krt, yht. 400 min.  225 €

YKSITYISTUNNIT

Sakari Aho
9.5.     
16.5.   
23.5.   
6.6.     
Hinnat:  
1 henkilö 170 €
2 henkilöä 95 €/hlö
3 henkilöä 65 €/hlö

Aarni Nordqvist
6.5.     
27.5.   
Hinnat:
1 henkilö 150 €
2 henkilöä 80 €/hlö
3 henkilöä 65 €/hlö

Sakari Aho
55 min. 45 €
30 min. 25 €

Aarni Nordqvist
55 min. 35 €
30 min. 20 €

JUNIORIEN
ALKEISKURSSIT

21., 22. ja 24.4.    klo 17.30-20.00
26.-27.4.    klo 12.00-16.00
5., 6. ja 8.5. klo 17.30-20.00
10.-11.5.    klo 12.00-16.00
24.-25.5.    klo 12.00-16.00
26., 28.5., 2.6.  klo 17.30-20.00
9., 10. ja 12.6.  klo 17.30-20.00
14.-15.6.    klo 12.00-16.00

16., 18. ja 20.5.    klo 17.30-20.00
2., 4. ja 6.6. klo 17.30-20.00
13., 15. ja 17.6.    klo 17.30-20.00

LISÄTIETOJA 
OPETUKSISTA

JA AIKATAULUISTA 
NETISSÄ 

www.auragolf.fi - opetustarjonta

Yhteystiedot:
sakari.aho@auragolf.fi 

040 503 9072
aarni.nordqvist@tse.fi 

040 539 5903
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Kysymys kuuluu olemmeko on-
nistuneet siinä? Ovatko kilpai-
lumme sellaisia mitä me jäseninä 
haluamme? Mielestäni kilpai-
lumme ovat monipuolisia ja tar-
joavat kaikille jäsenille mahdol-
lisuuden osallistua kilpailuihin.  
Kilpailuihin osallistujien määrä 

Kilpailutoiminta 
jatkuu uudessa komennossa

Edessämme on taas uusi 
kilpailukausi 2008. Kil-
pailu- ja tasoitustoimi-
kunnan toimintasuunni-
telmassa on tavoitteena 
järjestää jäsenistöämme 
kiinnostavia kilpailuja ja 
edistää pelin harrasta-
mista.

viime kesänä on ilahduttavasti 
noussut 36 % vuodesta 2006. 
Kilpailuiden kokonaismäärä, 
noin 30 kpl, on pysynyt samana. 
Kilpailut on myös jaksotettu ko-
ko kaudelle. Kilpailujamme pi-
tää toki koko ajan kehittää, siksi 
palaute jäseniltä on erittäin tär-
keätä. Järjestämme ensi kesänä 
perinteiset kilpailut Felix Fin-
nish Ladies Open, TS Classic ja 
Gant Open/SAS Masters, jotka 
tuovat kentällemme useita huip-
pugolfaajia. Nämä isot kilpailut 
ovat tärkeässä osassa motivoi-
massa kenttähenkilökuntaa 
kunnostamaan kenttäämme 
huippukuntoon. Kenttämme 
on aina saanut kiitosta kunnos-

taan ja pelattavuudestaan huip-
pugolffareilta. Kuinka usein 
muistammekaan kiittää Kenttä-
mestaria apulaisineen huippu-
kuntoisesta kentästämme! 

Kauden tärkein kilpailu on 
mielestäni kuitenkin seuramme 
50-vuotis juhlakilpailu viikolla 
24, joka on tarkoitettu kaikille 
jäsenille. Kilpailukausi alkaa 
Vappuhumpuukilla 1.5. ja jat-
kuu lokakuun puoleen väliin 
asti, noudattaen pitkälti vanhoja 
perinteitä.

Mikael Paulin
Kilpailutoimikunnan pj

0400 762 297
mikael.paulin@rekarubber.com

01.05. to
03.05. la
10.05. la
14.05. ke
18.05. la
20.05.  ti
23.05.  pe
24.05.  la
25.05.  su
28.05.  ke
29.05.  to
31.05.  la
04.06.  ke
05.06.  to
06.06.  pe
07.06.  la
08.06.  su
09.06.  ma
10.06.  ti
11.06.  ke
12.06.  to
13.06.  pe
14.06.  la
18.06.  ke
19.06.  to
22.06.  su
28.06.  la
29.06.  su
06.07.  su
10.07.  to
11.07.  pe
12.07.  la
13.07.  su
18.07.  pe
20.07.  su
23.07.  ke
26.07.  la

11.00-14.00
YL 12.00
08.00-14.00
YL 12.00
08.00-13.00
YL 12.00
YL 12.00
08.00-13.00
08.00-13.00
YL 12.00
13.00-15.00
14.00-17.00
YL 12.00
12.00-14.00
YL 09.00
08.00-12.00
12.00-14.00
14.00-18.00
08.00-12.00

08.00-12.00
YL 12.00
07.00-14.00
12.00-13.30
YL 17.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-13.00
08.00-14.00
YL 11.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-13.00
YL 12.00
08.00-13.00
YL 12.00
08.00-12.00

Vappuhumpuuki
Katajisto/Oakley lippukilpailu 
R Alanko vain miehille
If
Toyota Suomi Golf
Seniorien klubiottelu AG-TG
Scan-Auto Golf Challenge
Marli
Audi Open
TPS Hockey Golf
Turun Yrittäjät
Tilitoimisto K Kuikka
Rautakesko
Skanska Golf
JCI EC2008 Golf Invitat.Tournament
Audi Golf Tour
Klubiottelu AG-HGK
AG Naiset juhlakilpailu
AG Seniorit juhlakilpailu
AG Tapahtumapäivä
AG Juniorit juhlakilpailu
Juhlakilpailu kutsuvieraat
AG jäsenet juhlakilpailu + juhla
Audi Quattro
Midnight Scramble
Veikko-sedän Puteli / Frezza
Nike Open
Nike Open
Volvo Masters Amateur
Felix Pro Am  SAS Masters
Felix Finnish Ladies Open SAS Masters
Felix Finnish Ladies Open SAS Masters
Felix Finnish Ladies Open SAS Masters
Hartwall Sunday Game
Mamselli / Gloria
TPS-kisa
KM-Nelinpeli

klubi
klubi
avoin
kutsu
avoin
klubiottelu
kutsu
kutsu
avoin+kutsu
kutsu
kutsu
klubi
kutsu
kutsu
kutsu
avoin
klubiottelu
klubi
avoin

avoin
kutsu
klubi
kutsu
klubi
avoin
avoin
avoin
avoin
kutsu
avoin
avoin
avoin
klubi
avoin
avoin
klubi

2008
Pvm Klo Kilpailu

Muutokset  mahdollisia
Kilpailu 

Viikkokilpailu Hartwall Torstai-tuoppi pelataan 14 kertaa: 8.5. / 15.5. / 22.5. / 29.5. / 5.6. / 26.6. / 3.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 4.9
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Harjoittelu on kaiken A ja O.
Kuva: Tertti Pietilä

kalenteri 2008
Pvm Klo Kilpailu

27.07.  su
30.07.  ke
01.08.  pe
02.08.  la
03.08.  su
06.08.  ke
07.08.  to
08.08.  pe
10.08.  su
13.08.  ke
14.08.  to
16.08.  la
16.08.  la
17.08.  su
20.08.  ke
22.08.  pe
23.08.  la
24.08.  su
27.08.  ke
28.08.  to
29.08.  pe
30.08.  la
01.09.  ma
03.09.  ke
04.09.  to
06.09.  la
07.09.  su
10.09.  ke
11.09.  to
14.09.  su
16.09.  ti
20.09.  la
21.09.  su
27.09.  la
28.09.  su
04.10.  la
11.10.  la

08.00-12.00
16.00-17.30
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-13.00
YL 12.00
12.00-14.00
09.00-11.00
08.00-13.00
YL 12.00
12.00-14.00
YL 12.00
YL 17.00
08.00-14.00
YL 12.00
12.00-17.00
08.00-12.00
08.00-12.00
YL 12.00
YL 10.00
08.00-16.30
08.00-16.30
12.00-13.30
YL 12.00
08.00-13.00
YL 9.30
YL 9.30
YL 12.00
13.00-14.30
08.00-14.00
10.00-12.00
09.00-13.00
YL 9.30
YL 10.00
10.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00

KM-Nelinpeli
Naisten kolmoisklubiottelu AG-EGS-TawG
FSO - TS-Classic
FSO - TS-Classic
FSO - TS-Classic
Shippstores Golf
Asianajajien SM
SOLAS
Kultavirta
Turku Energia
Ruukkigolf
SAS Eurobonus Golf Tour
Kardiologigolf, teet 1-9
TBA
Nordea Ladyt
KM 
KM 
KM 
Nordea Closed
GANT Pro Am
GANT Open
GANT Open
BioFund Management
GNT
Sotilasgolf
Felix Vip juhlakilpailu 20v
Felix Ketch-Cup juhlakilpailu 20v
Sonera Invitational
ID
Starnest Open  (ArGC 13.9.)
Seniorien klubiottelu AG-SaG
Sauna Silver
Korhonen Perhemalja
Everybody
Reikäpeliosallistujat
Loka Open I
Loka Open II

klubi
klubiottelu
avoin
avoin
avoin
kutsu
kutsu
kutsu
avoin
kutsu
kutsu
kutsu
kutsu
avoin
kutsu
klubi
klubi
klubi
kutsu
kutsu
avoin
avoin
kutsu
kutsu
kutsu
kutsu
klubi
kutsu
kutsu
avoin
klubiottelu
avoin
klubi
klubi
klubi
avoin
avoin

Muutokset  mahdollisia

Seniorien kk-kisat pelataan 5 kertaa tiistaisin klo 9.00-11.00: 13.5. / 17.6. / 8.7. / 12.8. / 9.9.
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AURA GOLF RY 50 VUOTTA
Juhlaviikko 9. - 14.6.2008

JUHLAVIIKON OHJELMASSA:

itkään on puhuttu Aura Golfin 50-vuo-
tisjuhlavuodesta ja juhlaviikosta. Kui-
tenkaan siihen liittyvästä ohjelmasta ei 
ole kenelläkään ollut parempaa tietoa. 

No nyt on ainakin alustava tieto, sillä alla on 
kalenteri siitä, mitä juhlaviikkona tapahtuu. 
Kalenteri on tosin vielä suuntaa antava ja 
muutokset ja etenkin lisäykset ohjelmistoon 
ovat mahdollisia.

Erillinen juhlatoimikunta on ohjelman 
osalta kokoontunut lukemattomia kertoja jo 
viime vuoden puolella. Alun perinkin ajatuk-
sena on ollut järjestää juhlat sellaisena aikana, 
jolloin pääsemme myös pelaamaan, eikä juh-
lia seuran perustamisaikana 28. helmikuuta. 

Tämän vuoksi emme myöskään panostaneet 
helmikuussa pidettyyn vuosikokoukseen, 
vaan panostus on kohdistettu juhlaviikolle. 
Vietämme juhlia siis harrastuksen parissa.

Juhlaviikon tarkoituksena on tarjota 
mahdollisen monelle seuramme jäsenelle 
osallistumismahdollisuus juhlintaan. Ohjel-
ma on sen vuoksi pyritty luomaan monipuo-
liseksi ja kaikkia kiinnostavaksi. Ja vaikka 
joku ei syystä tai toisesta halua tai kykene 
osallistumaan golfkilpailuun, henkilökohtai-
sena toiveena esittäisin kuitenkin, että nämä 
henkilöt vaikkapa keskiviikkona vierailisivat 
klubilla katsomassa Tanskalaisen Karsten 
Maasin Trick Golf Showta. Olettaisin, että 

P

MAANANTAI 9.6.
Naisten päivä

TIISTAI 10.6.
Senioripäivä

KESKIVIIKKO 11.6.
Tapahtumapäivä

- naisten kilpailu
- tarkemmat tiedot 
  naisten kapteeni 
  Eeva Suhonen, 
  puh. 050 512 1326,
  eeva.suhonen@nordea.fi 

- seniorien avoin kilpailu
- tarkemmat tiedot 
  senioritoimikunnan pj.
 Veikko Joenperä, 
 puh. 050 366 6101

- Trick Golf Show, 2 näytöstä,
   esiintyjänä tanskalainen
   Karsten Maas
- mailaesittelyjä
- yllätyskilpailuja 
 ym. ohjelmaa

Tarkempia tietoja juhlaviikon ohjelmasta tullaan päivittämään AG:n kotisivuilla www.auragolf.fi
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AURA GOLF RY 50 VUOTTA
Juhlaviikko 9. - 14.6.2008

JUHLAVIIKON OHJELMASSA:

pallo saa kyytiä tällöin mitä erilaisimmista 
lyöntiasennoista ja etenkin mitä erilaisimmil-
la välineillä! 

Lauantain juhlakisa jäsenille on tarkoi-
tettu sellaiseksi kilpailuksi, jossa saamme 
pääosin nauttia yhdessäolosta. Kilpailu käy-
dään leppoisessa hengessä ja saattaapa kentäl-
lä törmätä sellaisiin juttuihin, mihin normaa-
listi emme ole tottuneet. Itse en ainakaan ole 
aikaisemmin päässyt kokeilemaan pelaamista 
hikkorimailoilla. Tärkeintä ei siis ole voitto, 
vaan osallistuminen ja minusta Aura Golfin 
tasoisen ja kokoisen seuran juhlakisaan osal-
listujia tulisi olla vähintään 200. Myös vapaa-
muotoiseen iltajuhlaan toivotaan osallistu-

van saman määrän henkilöitä. Iltajuhlaan 
osallistuminen ei tietenkään missään tapauk-
sessa edellytä itse kisaan osallistumista.

Toni Laakso                                                                                                                                      
puheenjohtaja

Nyt meillä kaikilla on 
mahdollisuus osallistua 
ja vaikuttaa sitä kautta 
yhteishengen kohottami-
seen, joten käytetään nyt 
tätä mahdollisuutta         
hyödyksemme.

- kilpailu jäsenille 
  klo 8.00 alkaen
- yllätysohjelmaa
- kilpailussa mm. hikkori-väyliä,
  musiikkia jne.
- klubilla ohjelmaa koko päivän
- vapaamuotoinen iltajuhla 
  klo 18.00 + palkintojen jako
- juontajana koko päivän 
  Klaus Thomasson

TORSTAI 12.6.
Junioripäivä

PERJANTAI 13.6.
Kutsuvieraspäivä

LAUANTAI 14.6.
Jäsenpäivä

- juniorien avoin kilpailu
- tarkemmat tiedot 
  toiminnanjohtaja
 Sami Pere
  puh. 0400 355 155
 sami.pere@auragolf.fi

- muistamiset klo 10.00
- kutsukilpailu klo 12.00
- iltajuhla Sub Marinassa, 
  juontajana Klaus Thomasson

Tarkempia tietoja juhlaviikon ohjelmasta tullaan päivittämään AG:n kotisivuilla www.auragolf.fi
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Kauden 2008 Caddiemasterit

Milla Hallanoro
AG:n jäsen

Rosa Helin Bettina Nieminen
AG:n jäsen

Jussi Samooja
AG:n jäsen

Tapaamisiin Ruissalossa!

Tiina Lindforsin
sooloteos
FOUR WALLS

Meiltä saat myös kaikki muut urheiluverkot mm.
jalkapallo, jääkiekko, salibandy. Myös pulveri-

maalatut jalkapallo- ja jääkiekkomaalit pihapeleihin!

GOLF-HARJOITUSVERKKO
vihreä, suora mitta 4 x 8 m 79

Kristiinankatu 5, Turku Puh. 02-251 3300
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Naisten ohjelma 2008
TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU

Heinäkuun toisella viikolla 
Ruissalossa pelataan Felix Fin-
nish Ladies Open kilpailu 
(10.7.-13.7.), joka on SAS 
Masters Tourin osakilpailu. 
20.7. on vuorossa Mamselli, 
joka on tänä vuonna myös Glo-
ria Openin karsintakisa. 30.7. 
kisataan kolmoisklubiottelu 
Tawast-EGS-AG klo 16.00 al-
kaen. Maanantai-illat on varat-
tu naisten kierroksiin.

Elokuussa naistenkierrokset  jat-
kuvat normaaliin tapaan. Pää-
töskisa ja päättäjäiset pidetään 
elokuun lopulla, ehkä 31.8. Ke-
sän aikana pelataan ladyliigaa, 
jossa mukana ovat AG, ArGC, 
KGM ja HGCC. Tuttu juttu ja 
Birkkukisat jatkuvat koko ke-
sän, parhaat palkitaan kesän 
loputtua.

Nähdään
Eeva Suhonen

naisten kapteeni, AG
050 512 1326

eeva.suhonen@nordea.fi

Kausi alkaa Vappuhumpuukil-
la toukokuun ensimmäisenä 
päivänä.

Naisten aloitusilta pide-
tään toukokuun viimeisellä vii-
kolla. Tarkempi ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan netissä. Toi-
von mahdollisimman suurta 
osanottoa jo ensimmäiseen ta-
paamiseen. Käymme läpi kesän 
ohjelmaa ja kartoitamme jäsen-
ten toivomuksia naisten tapah-
tumien järjestelyissä.

Suositut naistenkierrokset 
(startit kello 16-17.30) aloi-
tamme heti kesäkuun ensim-
mäisenä maanantaina 2.6. Seu-
raavana maanantaina 9.6. juh-
listamme AG:n 50-vuotispäiviä 
naisten juhlakilpailulla. Kilpai-
luun kutsumme Golfliiton vai-
kuttajia ja lähiseurojen Lady-
kapteeneja. Tervetulleita olette 
jokainen oman seuramme La-
dy-pelaaja. Jotta juhlat eivät 
loppuisi heti, seuraavana sun-
nuntaina 15.6. kisataan Nais-
tensunnuntain merkeissä 
”pinkkiä mielessä”. Pro-Sakken 
”niksinurkka” otetaan käyttöön 
kesäkuun aikana ja sitä jatke-
taan läpi kesän.

JUHLAKESÄ                
VOI ALKAA...

Kiitos kaunis kaikille vuosi-
kokouksessa saamastani luotta-
muksesta. Haluan kiittää myös 
Pirkko Paateloa ja edellistä 
naistoimikuntaa. On ollut to-
della mukavaa toimia osaavien 
ja aktiivisten naisten parissa.

Naisille suunnattu toi-
minta jatkuu samantyyppisenä 
kuin viime kaudellakin. Juhla-
vuoden kunniaksi järjestetään 
kilpailuja ja juhlia. Toivon 
mahdollisimman suuria osan-
ottajamääriä juhlavuotemme 
tapahtumiin. Naisten maanan-
taikierroksissa järjestetään 
mahdollisuuksia tutustua eri 
pelimuotoihin ja uudet sääntö-
muutokset käydään läpi. Nik-
sinurkka Sakari Ahon vetämä-
nä jatkuu edellisten vuosien 
tapaan.

Kovasti jo kesää ja kentän 
aukeamista odotellessa olen 
koonnut uutta naistoimikun-
taa. Avukseni ovat lupautuneet: 
Anne Ekholm, Johanna Keski-
nen, Liisa Lehto, Eija Num-
menpää, Airi Reima ja Raini 
Tuominen.

Tänä kesänä on paljon 
erilaisia tapahtumia ja kilpailu-
ja. Juhlitaan seuramme 50-vuo-
tista taivalta, nautitaan pelistä, 
hyvästä peliseurasta ja kauniista 
kentästämme.
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2. väylällä erikoispalkinto
birdie-tuloksella

virallisissa henkilökohtaisissa
lyöntipelikilpailuissa.

perjantaina
18.7.2008 klo 12.00

yhteislähtönä
Hartwall Sunday Game
Lisäksi kesän aikana pelataan neljätoista

Hartwall Torstaituoppi-osakilpailua.
Säännöt ja pelipäivät näet ilmoitustaululta.
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Senioritoimikunta on päättänyt 
jatkaa entisillä, hyviksi havai-
tuilla linjoilla. Klubiotteluita 
pelataan neljä. Kotikentällä pe-
lataan toukokuussa Tamperetta 
vastaan ja Salon seniorit kohda-
taan syyskuussa. Vieraskentillä 
kohdataan ensin Salo vapun tie-
tämillä ja Harjattula myöhem-
min kesällä. Liigaotteluja pela-
taan myös entiseen malliin. 
Tähän sarjaan tulee mahdolli-
sesti yksi seura lisää. Omia kuu-

AG 
50-vuotias nuori seniori
Talvella tuli kuluneeksi 
50 vuotta Aura Golfin pe-
rustamisesta. Kenttä ei 
kuitenkaan vielä ole niin 
iäkäs, mutta mitä parem-
min sitä kohdellaan, sen 
hienommalta ja miellyt-
tävämmältä pelaaminen 
kentällä maistuu. Ole-
matta itsekäs voisin sa-
noa, että on kenttä kuin 
seniori-ikäinen… läm-
min, hellä ja pehmoinen.

kausikilpailuja pelataan viisi 
kertaa, joista kolme parasta tu-
losta huomioidaan lopputulok-
sissa. Jokaisen osakisan voittaja 
palkitaan myös. Seuran 50-vuo-
tis juhlakilpailu seniorien osalta 
pelataan juhlaviikon tiistaina 
10.6. 

Golfliiton Seniorien Väli-
tourin kilpailuja on edellisten 
vuosien tapaan viisi, alla olevan 
ohjelman mukaisesti. Aikaisem-
pien vuosien tapaan näihin kil-
pailuihin pyritään saamaan hyvä 
osallistujajoukko omista senio-
reistamme. Valtakunnallisiin 
seniorikisoihin osallistujat saa-
vat tiedon kilpailumaksujen 
maksuperusteista ilmoittautues-
saan toimiston kautta. MID-
kisoissa on sama käytäntö.

Aktiiviset ja avuliaat senio-
rit osallistuvat tapojensa mukaan 
klubimme talkootöihin ja ovat 
apuna suurempien kisojen jär-
jestelyissä tarpeen mukaan. 
Eräät seniorit ovat käyttäneet 
talvikauden kovaan harjoitte-

luun, lyöneet palloa kuplahallis-
sa pro Sakari Ahon opastuksella, 
keilanneet Kupittaalla ja ”opas-
tusta” on riittänyt useamman 
henkilön toimesta. Pertti Rän-
nälin johdolla on käyty jumpal-
la ja venyttelemässä urheiluhal-
lissa. Ne, jotka eivät edellä mai-
nittuihin harjoituksiin ole osal-
listuneet, ovat varmaan harjoi-
telleet omin avuin vielä rankem-
min, joten kaikkien seniorien 
fyysinen ja henkinen kunto on 
todella rautainen kauden alusta 
alkaen.

Hyvää kevään jatkoa ja vä-
hälyöntisiä kierroksia alkavalla 
kaudella!

Veikko Joenperä
Senioritoimikunnan pj

050 366 6101

Golfliiton SENIORIEN VÄLI-
TOUR ohjelma miehille: 
16.05. Meri-Teijo Golf
06.06. Lakeside Golf Vammala
12.06. Hartolan Golfklubi
08.08. Ruukkigolf 
05.09. Kankaisten Golf 

Kuva: Tertti Pietilä
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Ateljee
PENTTI KOIVIKKO

maalauksia • piirustuksia • grafiikkaa

Avoinna
23.6.-17.8.2008

klo 12-17
☎ 02-435 1586
0400-782 485

Tuulensuunkatu 5 B                     21100 Naantali Muuttolintuja serigrafia
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ura Golfin hallitukseen 
Laxå valittiin vuonna 
1994 kapteeniksi. Parin 
vuoden kuluttua alkoi 

toiminnanjohtajan työ. Nyt kun 
ura on päätepisteessä voi miettiä 
muutakin. Toiminnanjohtajan 
työ on ollut erityisen kiinnostava 
ja haastava. Se on hyvin moni-
puolista, välillä saa olla maatilan 
isäntänä lähes 50 ha:n ruohon 
viljelytilalla, välillä metsänhoita-
jana ja välillä taas yritysjohtajana. 
Työ luonnon helmassa on kas-
vattanut hänestä lintujen bon-
gaajan sekä marjojen ja sienien 
kerääjän. Luonto on vuosi vuo-
delta alkanut kiinnostaa aikai-
sempaa enemmän. 

Varsinaisia kohokohtia on 
osunut työuran aikana niin mo-
nia, että niitä olisi mahdotonta 
yksilöidä. ”Hienoja asioita olen 
saanut kokea joka vuosi useita. 
Vaikeaakin on ollut”, tunnustaa 
hän. ”Erityisen kurjaa on katsoa 

Kunnon ja terveyden hoito on 
tärkeintä eläkkeelle siirtyneelle Laxålle

Laxå halusi päättää 
työuransa huipulta, 
kuten Janne Ahonen 
hyppyuransa. Laxån 
pitkän uran aikana 
Aura Golf on 
kehittynyt suoma-
laiseksi huippuseu-
raksi ja kentäksi. Hän 
on saanut olla muka-
na vaikuttajana tässä 
kehityksessä. Aura 
Golfin saavuttama 
hyvä arvostus on hie-
no perintö, joka on 
ilo jättää seuraajille. 
”Nyt voin hyvällä 
omallatunnolla jäädä 
eläkkeelle”, toteaa 
Laxå.

kauniina kesäpäivänä toimiston 
ikkunasta, kun muut pelaavat 
golfia ja itse tekisi mieli mu-
kaan”.

Laxå ei ole vain golffari, 
vaikka hänen harrastuksensa on-
kin alkanut jo samana vuonna 
kuin Aura Golf perustettiin. Hän 
oli kolmas niistä kokkolalaisista 
junnuista, jotka 1958 aloittivat 
Kokkolassa golfin. Tasoitus laski 
13:een vuoteen 1965 mennessä. 
Vuonna 1967 hän muutti Tur-
kuun ja golf oli jo silloin saanut 
tehdä tilaa purjehtimiselle. ”Sa-
noin kavereille, ettei minulla ole 
aikaa golfata. Aloitan sitten, kun 
olen täyttänyt 40 vuotta”. Jalka-
pallo kesällä ja koripallo talvella 
kuuluivat silloisiin harrastuksiin. 

Purjeveneiden mukana tuli 
myöhemmin myös leipätyö.     
Laxån veneilykauteen työnanta-
jana kuului ainakin kolme suo-
malaista venevalmistajaa. Junnu-
ajan golfharrastus jatkui sattu-

malta 1984, kun monien vene-
yritysten yhdeksi työnantajaksi 
tuli paikallinen venefirma. Pur-
jehtijakaveri Markku Alhanen, 
joka oli AG:n innokas jäsen pyy-
si mukaan pelaamaan Ruissa-
loon. Pelikavereiden yllätykseksi 
Laxå pelasi paremmin kuin 
muut. Vanha tasoituskin selvi-
tettiin sen jälkeen Kokkolan klu-
bilta. Samana vuonna kotiseu-
raksi tuli Aura Golf.  Kymmenen 
vuoden kuluttua työnantaja 
vaihtui purjevenealalta golfiin. 
Hän onkin harvinainen suoma-
lainen henkilö, koska on saanut 
tehdä koko työuransa mieluisim-
pien harrastuksiensa parissa. 

Kaikkia kiinnostaa var-
maan tulevaisuuden suunnitel-
masi? ”Niitä ei varsinaisesti ole”, 
vastaa Laxå ensiksi. ”En halua 
laatia eläkesuunnitelmia, kuten 
monilla on tapana. Haluan naut-
tia tulevasta kesästä, pelata golfia 
silloin kun huvittaa, purjehtia 

poikani ja kavereiden kanssa, toi-
mia talonmiehenä poikani oma-
kotitalossa, johon minulle on 
rakennettu oma huoneisto. Toi-
mia puutarhurina talon puutar-
hassa, ottaa aurinkoa, uida ja 
pyöräillä. Lisäksi haluan matkus-
tella ja tavata vanhoja ystäviä. 
Tärkeimpänä asiana on kuiten-
kin oman kunnon ja terveyden 
hoito, josta tulee ykkösasia.” Iso-
isän roolikin korostuu tulevai-
suudessa. Pojantytär Mikaela (10 
v) oli jo viime vuonna mukanani 
rangella ja jatkoa seuraa tulevana 
vuonna.    

”Minut on valittu kenttä-
toimikuntaan rivijäseneksi, josta 
tehtävästä olen ylpeä. Haluan 
antaa oman kokemukseni seuran 
käyttöön. Uskon, että kenttää 
voidaan edelleen kehittää ja sen 
hyvä hoitotaso säilyttää ja jopa 
parantaa”, toteaa Laxå lopuksi. 

Vielä yksi puhelu...sitten voi lähteä vaikka ongelle. Kuva: Soile Enberg

A

Haastattelu
Sakari Laitervo
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Keväällä monen golfarin 
tekee mieli päästä suo-
rittamaan pieni peli-

matka ulkomaille hieman ennen 
oman pelikautemme alkua. Un-
kari taatusti on sellainen kohde 
jota voi suositella. Runsaan kah-
den tunnin lento Helsingistä 
Budabestiin takaa jo sen, että 
maalis-huhtikuun vaihteessa 
pääsee pelaamaan hyväkuntoisil-
le kentille suhteellisen lämpimäs-
sä säässä. Myös lentoaikataulut 
mahdollistavat joko aamu- tai 
iltalennon, jolloin aamulennon 
jälkeen ehtii hyvinkin pelaamaan 
vielä koko kierroksen.

Majoitusvaihtoehdoista 
voin lämpimästi suositella suo-
malaisen Rauli Rautasen omista-
maan Villa Haka hotellia, mikä 
sijaitsee lähellä kaikkea, Etyek-

Matkakohteena
UNKARI 

– Villa Haka –

nimisessä noin 6000 asukkaan 
kylässä. Villa Haka on pieni 12 
huoneen idyllinen majatalo-
tyyppinen hotelli, mikä sijaitsee 
noin 1/2 tunnin ajomatkan pääs-
sä Budabestistä. Olennaisinta 
kuitenkin on, että myös golfken-
tät ovat lähellä. Old Lake Tataan 
(kenttä, missä Minea Blomqvist 
voitti ensimmäisen ET-kisansa) 
matkaa kertyy noin 30 kilomet-
riä ja ehkäpä siihen suositelta-
vampaan Pannonia Golf & 
Country Clubiin vain 10 kilo-
metriä. Huoneet hotellissa ovat 
erittäinkin tilavia ja koko ilma-
piiri hotellissa on rento ja viih-
tyisä. Mainitsemisen arvoinen 
on myös aito suomalainen sau-
na, jossa on mukava vetreyttää 
lihaksia golfkierroksen jälkeen.

Matkasta tekee erityisen 
suositeltavan myös se, että kaik-
ki asiat voi hoitaa suomeksi. Ho-
telli hoitaa niin green fee -vara-
ukset kuin myös kaikki kulje-
tukset. Kuljetukset lentokentältä 
hotelliin, kaupunkikuljetukset 
ja golfkenttäkuljetukset hoitu-
vat ajallaan ja mutkattomasti. 
Matkaajalle ei oikeastaan muuta 
tehtävää jää kuin golfin pelaami-
nen.

Pannonia Golf on upeasti 
hoidettu 18-reikäinen kenttä, 
missä on hyvät harjoittelualueet 
ja muut palvelut. Kentältä löytyy 
haastetta kaiken tasoisille pelaa-
jille. Mm. vesiesteitä kentällä on 
suhteellisen runsaasti, mutta jär-
kevällä pelaamisella esteet on 
helppo välttää. Green feet ovat 
arkisin 60 € (Villa Hakan asiak-

kaille päivägreenfee) ja viikon-
loppuisin 80 €. Kentän taso 
huomioon ottaen hinta ei ole 
lainkaan ylimitoitettu. Old La-
ken kenttä on myös hyvätasoi-
nen kenttä, mutta tyypiltään 
huomattavasti enemmän puis-
tomainen. Onnistuakseen siellä 
lyöntien on oltava tarkkoja, 
mutta kuitenkin pitkiä. Hinnal-
taan green feet ovat tällä kentäl-
lä aika paljonkin halvempia.

Yhteystiedot Villa Hakaan:
Rauli Rautanen 
+36 309 33 11 22 
(tarkemmat tiedot osoitteesta 
www.hotels.hu/villahaka)

Iloinen isäntäpari Beatrix Asemoto ja Rauli Rautanen tarjosivat 
viinikellarin antimia grillijuhlien alkuun.

Viihtyisä hotelli Villa Haka

Suosittelijana 
ja paikan päällä käyneenä  

Toni Laakso
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mukavalle
katsastusasemalle.

Tervetuloa

Kahvitarjoilu

Ihmisille, jotka pitävät autostaan.

KATSASTAJAT

K1-Katsastajat | Turku
Rieskalähteentie 76, Turku, Puh. 010 8382 020
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00

K1-Katsastajat | Lauste
Taalintehtaankatu 8, Turku, Puh. (02) 244 4900
Avoinna: ma–pe 8.00–17.00

www.k1katsastajat.fi |

K1-Katsastajat | Raisio
Tuotekatu 8 b, Raisio, Puh. (02) 481 3000
Avoinna: ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

K1-Katsastajat | Kaarina
Kärrykatu 6, Kaarina, Puh. 010 838 2010
Avoinna: ma–pe 9.00–18.00, la 9.00–14.00
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Vappuhumpuuki pelataan pistebogeynä ja 9-reikäisenä. 
Palkintojen jako klubilla kisan jälkeen vappulounaan yhteydessä. Mikäli sää on erityisen huono, 

nautimme vapun tunnelmasta vain lounaan merkeissä, 
tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. 

Trumpetisti Lauri Rautiainen avaa kisan avaussoitolla klo 10.30. 
Lounas aloitetaan klo 14.00. Lounaan yhteydessä esiintyy Turun VPK:n saksofonisextetti  

soittaen iloista vappumusiikkia.  Lapsille ja myös aikuisille esiintyy Taikuri-Sirkus.

Humpuuki aikuisilta 20 € ja lapsilta 5 €. 
Ilmoittautumiset 28.4. klo 14.00 mennessä 

Soilelle toimistoon office@auragolf.fi tai 02-258 9221.

Toivottavasti tapaamme runsain joukoin!
Klubitoimikunta

Paras ehdotus tuli jäseneltämme 
Pentti Koivikolta. Hän ehdotti 
mökkiä Aura Golfin museoksi, 
jonne kerätään vanhaa esineis-
töä, kuten valokuvia, palkintoja, 
pelivälineitä, kirjallisuutta ym.
Samalla tilaa voidaan käyttää 
pienille ryhmille esim.  pron pi-
tämiin luentoihin jne. 

Ehdotuksen jättäneistä onnetar 
suosi Pertti Niittymäkeä, lahja-
kortin voi noutaa toimistosta.

Onnea molemmille!

Olet lämpimästi tervetullut Aura Golfin 50-vuotisjuhlakauden avaukseen 
Vappuhumpuukin merkeissä 1.5.2008 klo 10.30 alkaen.

Laurilan mökin uusiokäyttö ratkennut

VAPPUHUMPUUKI




