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Audi Teknistä etumatkaa

Tulevaisuus on 
sinun näköisesi
Täysin uuden Audi A7 Sportbackin 400 personointiasetusta ja varustelusta riippuen  
autossa olevat jopa 39 kuljettajaa avustavaa järjestelmää, viisi tutkasensoria, viisi kameraa,  
12 ultraäänisensoria ja laserskanneri pitävät huolen, että autoilun maailma pyörii 
kuljettajan ympärillä. Kun mukaan lisätään voimakkaat linjat, kaikkien mallien 
vakiovarusteluun kuuluva kevythybridijärjestelmä sekä lisävarusteena saatava  
dynaaminen nelipyöräohjaus, on täysin uusi Audi A7 Sportback valmiina kaikkeen,  
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Koska Audi on enemmän. Tutustu osoitteessa audi.fi

Täysin uusi Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback Business Sport 50 TDI quattro tiptronic 210 kW (286 hv) alk. 93 500,63 €. Vapaa autoetu alk. 1 505 €/kk,  
käyttöetu alk. 1 355 €/kk. Keskikulutus 5,5 l/100 km. Hinta CO2-päästöllä 142 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.Puheluhinta 010-alkuisiin numeroihin lanka- ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv.) + pvm tai mpm.
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www.auditurku.fi
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Audi-myynti 010 5333 214
Tommi Tuominen 010 5333 139
Kari Seppälä 010 5333 140

Sini Kasula 010 5333 141
Magnus Bahne 010 5333 142
Juha Aho 010 5333 131
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HYVÄ LUKIJA
Nautinnollisia hetkiä

Tuotimme kädessäsi olevan juhlajulkaisun tänä 
vuonna 60 vuotta täyttävän Aura Golfin kunniaksi.  
Julkaisussa katselemme viimeistä 10 vuotta kuvien ja 

tunnelmien kautta sekä visioimme hieman tulevaisuutta. 
Käymme läpi seuramme perinteikkäitä tapahtumia, kil-

pailuja sekä toimintaa vuosien varrelta aina tähän päivään 
asti. Julkaisuun saimme mukaan myös tervehdyksiä merkit-
täviltä suomalaisilta golfvaikuttajilta.

Seuramme 50-vuotishistoriikin kirjoittanut golfvai-
kuttaja Lassi Tilander teki arvokkaan työn toimittamalla 
julkaisuumme laajan katsauksen seuramme viimeisestä 
10 vuodesta. Tilander nostaa kirjoituksessaan esille Aura 
Golfin merkittävän roolin arvokisojen järjestäjänä sekä 
kilpapelaajien kasvattajana pitkäjänteisen ja laadukkaan 
valmennustyön ansiosta. Huomion saa myös aina hyvin 
hoidettu kenttämme ja sen jatkuva kehittäminen. 

Oman tervehdyksensä mukaan tuo myös International 
Golf Federationin hallituksen jäsen Antti Peltoniemi, joka 
aikanaan sai green cardin juuri Aura Golfista. 

Julkaisun kustannukset on katettu yhteistyökumppanei-
den mainostuotoilla ja jäsenistömme kannatusilmoituksilla. 
Lisäksi tuottoja käytetään jäsenistön viihtyvyyteen 60-vuo-
tisjuhlallisuuksissa 14.7.2018.

Kiitos kaikille mainostajille, jotka teitte hankkeestamme 
mahdollisen. Erityiset kiitokset jäsenillemme, jotka antoivat 
omista arkistoistaan materiaaleja ja tarinoita käyttöömme.  
Ilman teidän panostanne emme olisi pystyneet toteutta-
maan näin laadukasta julkaisua seuramme 60-vuotisjuhlan 
kunniaksi. 

Nautinnollisia lukuhetkiä

Markkinointitoimikunta 
Maarit Kakko pj.
Harri Lehtinen
Pia-Lotta Luomala
Tommi Savolainen
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AURA GOLF RY  
60 VUOTTA 
Puheenjohtajan tervehdys

Viimeiset 10 vuotta Aura Golfissa muistettaneen 
myöhemmin varmastikin suurten kansainvälisten 
kilpailujen järjestämisen aikana. Tosin muualla Suo-

messa Aura Golf on aikaisempinakin vuosina ollut tunnettu 
nimenomaan suurten kilpailujen järjestäjänä. Viimeiset 10 
vuotta ovat kuitenkin olleet tässä suhteessa poikkeuksel-
liset. Pitkät perinteet omaava naisten ammattilaiskilpailu 
Felix Finnish Ladies Open pelattiin ajanjakson alkuvuosina 
neljä kertaa. Miesten pohjoismainen ammattilaiskilpailu 
Nordic Leagueen kuuluva osakilpailu Gant Open vuodesta 
2009 vuoteen 2014. Senioreiden avoimet SM-kilpailut ovat 
koko ajanjakson olleet vuosittainen tapahtuma. Vuonna 
2013 Aura Golf sai kunnian isännöidä Naisten Euroopan 
mestaruuskilpailuja ja varsinaisena sokerina pohjalla oli 
Challenge Tourin osakilpailu Gant Open vuonna 2015. Ajan-
jakso päättyy nyt juhlavuonna järjestettävään lyöntipelien 
SM-kilpailuun. Lukuisat vapaaehtoiset ovat omalla panok-
sellaan edesauttaneet näiden kilpailujen toteuttamisessa ja 
samalla rakentaneet Aura Golfin imagoa.

On sanottu, että Aura Golfissa on aina ollut ylpeyttä, 
intohimoa golfia kohtaan, mutta ennen kaikkea myös intoa 
ja halua toteuttaa asioita, liittyvätpä ne sitten kilpailujen 
järjestämiseen, kentän kunnon tai mihin tahansa jäsenistön 
etujen ylläpitämiseen.  Vuodesta toiseen loistavassa kun-

nossa oleva kenttä hyvin ylläpidettyine oheistoimintoineen, 
ovat aina saaneet arvostusta, niin omien kuin vieraspelaa-
jien taholta. Kaiken kaikkiaan Aura Golf on hyvä golfseura 
olla jäsenenä riippumatta siitä, onko golf harrastus, kilpai-
lumuoto tai vaikka pelkkä keino ylläpitää kuntoa.

Tulevaisuuden ennustaminen on yleensä vaikeaa tai jopa 
mahdotonta, mutta itse en näe seuraavallekaan 10 vuo-
tisjaksolle sellaisia uhkakuvia, ettemme kykenisi säilyttä-
mään nykyisen kaltaiset toimintaedellytykset jatkossakin. 
Itse näen Aura Golfin tulevaisuuden valoisana, sillä onhan 
tämän hienon lajin pohjaa meillä seurassa rakennettu jo 60 
vuotta. Tulevaisuus on meillä omissa käsissämme ja Aura 
Golf kykenee golfissa tapahtuvista muutoksista huolimatta 
itse määrittelemään tulevaisuutensa.

Lopuksi haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi klubillem-
me leppoisaan 60-vuotisjuhlaan 14.7.2018 nimenomaan 
toteuttamaan golfsäännöissä todettua ”toisten ihmisten 
huomioon ottaminen kaikissa tilanteissa golfkentällä on 
keskeisin toimintaperiaate”. Kokoonnutaan siis viihtymään 
toistemme seurassa.

Toni Laakso
Aura Golf ry
puheenjohtaja
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AG 60 VUOTTA
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ATT VARA 
GOLFBITEN
Daniel Gumpler  
AG:n jäsen 1969–1999

Av de sportgrenar undertecknad odlat, har säkert den 
mest fascinerande sporten varit golf. ”Vår” familj 
har ju alltid varit ”biten” på all sport som går ut på 

att hålla en boll i spel, och i min blygsamma repertoar har 
fotboll, tennis, bordtennis och bowling varit paradgrenar. 
Dock måste jag tillstå att ingen annan sport kunnat rycka 
en med sig till den grad, med hull och hår såsom golfspelet 
gjort.

Min första kontakt med golf fick jag i medlet på 40-talet, 
då Makkabe’s fotbollslag gästade Åland och Mariehamn. 
Där på Hotell Soci’s gård hade installerats en minigolfbana. 
Kompisarna fick nästan slita mig från banan för att spela 
fotbollsmatchen mot Mariehamn och jag kommer ihåg att 
Mucke avlidne tilldelade mig en varning. Men till Åland for 
man ju inte varje dag så fastän intresset var konstant, var 
möjligheten att spela obefintlig.

Nästa gång, blev det när Åbos första minigolfbana öpp-
nades på den dåvarande Kestiläs gård i hörnet av Humle-
gårds- och Universitetsgatan. Där spelade jag på 50-talet 
många hårda matcher nästan varje kväll på sommaren, och 

Kirjoitus vuodelta 1972
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”
bland annat var min värsta motspelare nuvarande lagleda-
ren (coach) för finska ishockeylandslaget, nämligen Matias 
Helenius. Han var otäckt säker på långputtar. I alla fall var 
det någonting som fattades i minigolf, jag vet inte vad, så 
när Kestilä byggde sitt modehus kring 1956-57 slockna-
de intresset för andra gången. Men det sägs ju att tredje 
gången gillt, och för mig var tredje gången som en dyna-
mitladdning. Laddningen fick jag i form av två amerikanska 
golftidningar som jag köpte i R-kiosken vintern 1967.

En ny golfvärld öppnades för mig och vidgade hela min 
syn på sporten. I teorin (ack endast där) förstod jag vilket 
stort spel golfen verkligen var, och anade vilka möjligheter 
jag besatt. Ja – idag vet jag aningen bättre att för att ens 
komma över nybörjarstadiet har jag ännu en god bit kvar, 
men jag ångrar inte ett dugg, att jag håller på att kravla mig 
uppåt, men ack så långsamt …

Alltså vintern 1968 blev det klart att Åbos första golf-
bana skulle byggas på Runsala och vara i spelfärdigt skick 
nångång hösten 1969. På våren lät jag sy ett nylonnät och 
ställde det upp på landet, köpte några golfklubbar och 
bollar och började träna mot nätet, efter råd och anvisning-
ar i de amerikanska journalerna. Jag tänkte jag skulle vara 
en fullfjädrad golfspelare när Åbos golfbana öppnades, och 
vinna hur klart som helst varje motståndare. Nätet visade 
sig vara ett ödesdigert misstag, för mina slag visade sig vara 
absolut felaktiga, det fick jag senare veta. När man slår en-
sam kan man aldrig kontrollera ifall man slår, står eller hål-
ler rätt i klubban. Ännu i dag när jag slår en slice (snett slag, 
som skruvar till höger) är det sviterna av mina träningsslag 
mot nätet som ”spökar”. Men intresset bara ökade och två 
veckor före första maj 1969 fick jag en ny ”klaap”. Jag hade 
golfklubbarna uppe på vinden här i Åbo, och en dag när jag 
gick efter min poplinrock därifrån vinden, och fick syn på 
golfklubborna var det en liten ”golfdjävul” som viskade och 
lockade: Varför inte ta en klubba och boll och gå ner på går-
den och slå mot betongväggen. Du får se att din färdighet 
ej rostat under vintern. Sagt och gjort. Jag ställde mig en ca 

10 meter från väggen och slog mitt första slag som blev en 
miss, med andra ord, jag träffade ej bollen. Det andra slaget 
var en halvmiss som dock for mot väggen och studsade 
tillbaka och tog i mitt knä. En golfboll ser lätt ut, och känns 
lätt, men den är otäckt hård, och den kändes när den tog i 
knäet. Jag borde ha varit varnad, men jag tänkte att nästa 
slag skall bli en verklig fullträff! Och det blev en fullträff, 
men på ett annat sätt än jag tänkt det. Jag fick faktiskt en 
ren träff på bollen som snabbtog i väggen och ännu snabb-
are studsade tillbaka och träffade mitt vänstra öga. Jag 
hann dock vrida huvudet blixtsnabbt en aning och det tror 
jag räddade mitt öga. Men i det ögonblicket bollen träffade 
slog det svart, och ögat svullnade snabbt som en ballong 
man blåser upp. Jag lämnade klubba och boll och stapp-
lade för trapporna hem och ropade åt min fru att ringa till 
Mosse Zewi för nu har mitt öga gått. Det var doktorinnan 
som svarade och sade att Mosse var på kongress ute på 
stan. Men kanske hon kunde hjälpa? Min fru förklarade det 
inträffade och då gav Pio (må hon förlåta mig) blixtsnabbt 
order. Han skall lägga sig på sängen, en dyna under nacken, 
våt kompress på ögat, ligg på rygg. Inte röra sig, vänta! Jag 
(Pio) skall ta reda på min man, ring på nytt. Jag tog råden 
emot med tacksamhet, och det lugnade mej oerhört att få 
klara och koncisa råd. Tack än en gång för det doktorinnan. 
Fru Zewi fick tag på Mosse som osjälviskt (en hederskarl 
som få) slet sig genast loss från kongressen och skyndade 
hem, varefter min fru och jag anlände till mottagningen och 
Mosse undersökte mina blessyr. Inget fel på ögat deklare-
rade han, men låt det vila en tre-fyra dagar. Efter två veckor 
var hela vänstra ögat med omnejd gult och blått, och 
bekanta fick sig ett gott skratt och trodde jag fått mig en 
ordentlig omgång på första-maj-afton. Senare skaffade jag 
mig solglasögon som nödtorftigt skyddade blånaderna. Jag 
bar dock sviterna med stolthet. Det var ju en golfskada, och 
jag kände mig som en hjälte. Men aldrig mer tränar jag mot 
en vägg, och tro mig, det är ett gott råd.

VINTERN 1968 BLEV DET 
KLART ATT ÅBOS FÖRSTA 

GOLFBANA SKULLE  
BYGGAS PÅ RUNSALA
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På sommaren fick jag sedan en invit att gästa Helsing-
fors av min farbror Pekka som spelat golf i ca fyra år, och 
som jag höll för en god spelare. Helsingfors har ju landets 
enda fullständiga 18-hålsgolfbana (Tali) och för mig skulle 
det bli en faktisk upplevelse att spela på en riktig golfbana. 
Besöket blev dock för mig ett bittert minne, som jag helst 
vill glömma. Skickliga spelare brukar spela bana på 72-74 
slag under gynnsamma förhållanden. Min farbror med ung-
domens glöd i blicken slog igenom med skapliga 122 slag 
medan jag fick ihop hela 267 och förlorade och slog i ån 
åtminstone 15 bolluslingar. Utmattad efter 5 timmars bo-
kande och svärande stapplade jag in i omklädningsrummet 
och med farbrors ord ringande i öronen: ”all början är svår” 
tumlade jag in i duschen för att ”skölja” bort min misslycka-
de premiär som golfare. Detta hände på försommaren, men 
redan på hösten efter 1000-tals träningsslag mot nätet  
kände jag på mig att nu skulle jag vinna onkeln i H:fors. Jag 
fick min fru att skänka en vandringspokal, som bara skulle 
spelas mellan min farbror och mej. Nu var jag absolut säker 
att jag skulle få första inteckningen i pokalen. Ödet hade 
dock annat i beredskap åt mig. Väl framme stod tant och 
farbror med caddy och vagn och väntade. Vi gick till ut-
slagsplatsen där en hög herrar diskuterade. Farbror hälsade 
på alla och sade åt mig samtidigt vänd mot en välkänd 
herre. Känner du igen honom? Får jag lov och presentera: 
Det var Curre Lincoln, välkänd tennis- och bilcelebritet. 
Och dessa herrar skulle se mitt första utslag från tee! Först 
slog farbror ett kort men rakt slag ut, och herrarna applo-
derade, och sedan var det min tur. Misstänker än i denna 
dag, att onkel med denna presentation psykade mig till den 
grad att följande hände: Jag slog fem slag tomt i luften utan 
att ens träffa bollen, varpå min tant tyst för sig utbrast ”dos 
is in der erd”, varpå mitt följande slag halvträffade bollen 
och rullade fem meter framåt. Till allas heder måste jag 
tillstå att herrarna vid teen var absolut dödstysta, och min 
farbror med alla till buds stående medel försökte trösta 
mig t.ex. med orden ”det händer alla spelare” o.s.v. I alla fall 

förlorade jag matchen med siffrorna 118 slag för farbror och 
244 för undertecknad. I alla fall framgång numerärt sett. 
Men än en gång hade jag fått mej en läxa. Den klara läsaren 
undrar om inte detta borde ha varit nog, men den som 
blivit golfbiten på allvar, gör nog tvärtemot allt vad sunda 
förnuftet råder och går oförminskat på i ullstrumporna.

Så blev Runsala golfbana spelduglig och sedan började 
traskandet på allvar. Men du milde, vilken mängd bollar det 
gick åt den första säsongen. Som tur var märkte jag alla 
bollar med röd tusch, och bokstäverna DAG var märkta på 
säkert 90 % av alla bollar som hittades i nästan vartenda 
dike och busksnår som var belägna längs banan. Nu med 
ett par spelsäsonger bakom sig har ”bollåtgången” minskat 
en del, men fortfarande känner man sig som en nybörjare 
när det drar till ”skogs”. Dock får man då och då en vision 
av att man nästa gång får en fullträff och bollen med ett 
slag rullar in i hålet. Alltså hole-in-one, och det håller ångan 
uppe. Den mest kvalfulla tiden varnar jag dock för, och det 
är för golfspelaren vårvintern häruppe i Norden, då man 
med hoppfull oro granskar termometern både morgon och 
kväll, skummar igenom tidningarnas väderleksrapporter 
och svär över söderns värmegrader. Då man varje dag 
känner på klubbskaften och ömt smeker golfskorna och i 
tankarna går igenom golfbanan hål för hål för att tänka på 
skedda misstag. Till slut ett helhjärtat konstaterande: Fast 
man varit heltänd på både golfbollen och spelet i allmän-
het, har det faktiskt varit skönt att kopla av på golfbanan 
i den halvfuktiga luften på Runsala och glömma vardags-
jäktet för 4-5 timmar. Du kommer aldrig att ångra en dag 
av ditt liv som golfspelare, så många oförglömliga stunder 
skänker dig det ädla golfspelet och dessutom frisk luft i all 
oändlighet och inte minst en bättre kondition både psykiskt 
som fysiskt.

Med golfhälsningar 
DAG

”DOCK FÅR MAN DÅ OCH DÅ  
EN VISION AV ATT MAN NÄSTA 
GÅNG FÅR EN FULLTRÄFF 
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10 VUOTTA  
AURA GOLFISSA
Toiminnanjohtajan  
tervehdys

Tänä vuonna juhlistamme Aura Golfin 60-vuotista 
taivalta. Vaiherikkaan historiansa aikana Aura Golf 
on saavuttanut pysyvän aseman lajin harrastajien 

arvostamana golfyhteisönä sekä yhtenä suomalaisen golfin 
kulmakivistä. Itselläni on ollut etuoikeus olla mukana vaikut-
tamassa viimeisen 10 vuoden kehitykseen sekä Ruissalossa 
että suomalaisessa golfissa vähän laajemminkin.

Aloitin seuran toiminnanjohtajana keväällä 2008, jolloin 
puolivuosisatajuhlien valmistelut olivat täydessä käynnissä ja 
niihin suhtauduttiin silloin varsin suurella pieteetillä. Juhli-
en jälkeen koittaa aina arki ja vaikka lähtö tehtävääni olikin 
melkoisen lentävä, niin paljon oli vielä opeteltavaa ja niin on 
varmaan vielä tänäänkin. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli 
tutustua ihmisiin, ensisijaisesti omiin jäseniin sekä tietysti 
yhteistyökumppaneihin ja moniin eri sidosryhmiin. Paljos-
ta olen kiitollinen myös toimistosihteeri Soilelle, joka oli 
alkuun minun tärkein tukeni monissa käytännön asioissa. 

Ensimmäisenä toimintakautenani Aura Golfissa tulin käy-
tännössä valmiiseen pöytään, kiitos siitä vielä Laxålle, mutta 
seuraava kausi valmistelujen osalta olikin omaa käsialaani. 
Olen saanut vuosien varrella vastata lukemattomia kertoja 

tiedusteluun, mitä golfkentän johtaja tekee talvella. Se selvisi 
minulle ensimmäisenä talvena ihan kerralla. Ei onneksi 
kantapään kautta, mutta kirkkaana on mieleen jäänyt opetus 
siitä, että jos kotiläksyt jäävät talvella tekemättä, niin kesällä 
ei korjausliikkeisiin ole juurikaan mahdollisuuksia.  

Tehtäväni ottaa toisinaan paljon, mutta kyllä se myös osaa 
antaa. Kokonaisuutena voi parhaiksi hetkiksi huoletta nimetä 
ne tilanteet, kun ihmisten näkee hymyilevän ja nauttivan 
vapaa-ajastaan upealla kentällämme. Silloin tietää asioiden 
olevan kunnossa. Yksittäisinä huippuhetkinä mieleen nousee 
väkisinkin viimeisen 10 vuoden merkittävimmät kansainvä-
liset tapahtumat, Naisten EM-kilpailut ja Gant Open Chal-
lenge Tour. Yhteishenki, menestys ja kansainvälisyys olivat 
avainsanoja, kun näiden kilpailuiden historiaa kirjoitettiin.

Kulunut 10 vuoden jakso on ollut Suomi-golfissa myös 
voimakasta muutoksen aikaa eikä Aura Golf ole voinut olla 
kokonaan sivussa näistä muutoksista. Hallintomuotomme 
yhdistyksenä on pitänyt meitä etäällä osakekenttien ongel-
mista, mutta toimialan haasteilta emme ole voineet silmiäm-
me sulkea.  Aura Golfin houkuttelevuus perustuu korkeaan 
laatuun sekä tietysti ainutlaatuiseen ympäristöön, jollaista ei 
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juuri muualta löydy. Näiden tekijöiden vaalimiseen meiltä on 
löytynyt riittävästi resursseja, siitäkin huolimatta, että jäsen-
ten kausimaksut ovat millä tahansa mittarilla varsin edullisia 
eikä ylimääräisiä käyntejä jäsenistön kukkaroilla ole tarvin-
nut tehdä. Kentän suunnitelmalliset korjaustyöt ovat olleet 
keskeisessä asemassa laatutason ylläpitämisessä ja niiden 
tekeminen on aina pyritty ajoittamaan niihin ajankohtiin, 
jolloin ne kaikkein vähiten häiritsevät pelitoimintaa. Kilpai-
lut, tapahtumat ja yritysyhteistyö ovat antaneet meille niin 
vahvan kivijalan taloudenhoitoon, vaikka niiden käyttöön 
olemme vuosittain antaneet paljon hyviä peliaikoja. Kierros-
määrämme ovat kuitenkin meille melko sopivalla tasolla eikä 
merkittäviä ruuhkia pääse kovin usein syntymään.

Aura Golfilla on erinomainen mahdollisuus toimia tien-
näyttäjänä myös tulevaisuudessa. Meidän on kuitenkin 
edelleen syytä pitää kiinni vahvuuksistamme ja erityisesti 
huolehtia jäsenmäärämme oikeasta kehityksestä. Vaikka 
harjoitusalueemme ovat kokeneet huomattavia parannuk-
sia, niin mitat täyttävää harjoituskenttää meillä ei ole eikä 
varmaankaan tule, vaikka suunnitelmia sellaisen varalle on 

takavuosina tehty. Tämä on kuitenkin yksi omista haaveis-
tani, joka toteutuessaan antaisi aivan uuden ulottuvuuden 
uusien lajin harrastajien houkuttelemiseen myös Ruissaloon. 
Kentän osalta tärkeitä tulevaisuuden hankkeita ovat omasta 
mielestäni kastelu- sekä kuivatusjärjestelmien parantaminen 
ja nykyaikaistaminen, kentän kuntoon ja pelattavuuteen 
liittyviä toimenpiteitä tietenkään unohtamatta.

Haluan lämpimästi kiittää koko Aura Golfin jäsenistöä, 
kaikkia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, henkilökuntaa 
sekä hallituksia kuluneista vuosista. Toivottavasti yhteis-
työmme jatkuu yhtä menestyksekkäissä merkeissä myös 
tulevaisuudessa. Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein 
hyvää juhlavuotta 2018!

Sami Pere 
Aura Golf ry 
toiminnanjohtaja

PARHAIKSI HETKIKSI VOI  
HUOLETTA NIMETÄ NE TILANTEET, KUN 

IHMISTEN NÄKEE HYMYILEVÄN 
JA NAUTTIVAN UPEALLA KENTÄLLÄMME
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LISÄÄ HYVIÄ 
VUOSIA  
2008–2017
Lassi Tilander

Aura Golfin uusi kymmenvuotisjakso käynnistyi heti 
50-vuotisjuhlallisuuksien jälkeen kesäkuussa 2008. 
Paluu arkeen seuran aina erinomaisessa kunnossa 

olevalle kentälle ja aina niin silmiä hivelevän kauniisiin 
puitteisiin tapahtui mutkattomasti. Maan viidenneksi van-
hin seura jatkoi hyvin johdettua toimintaansa kotikaupun-
kinsa vanhimpana toimijana ja edelleen myös mainiona 
esimerkkinä alueen lukuisille muille golfseuroille.

Nyt taakse jäänyt vuosikymmen on myös ollut sikäli 
onnekasta aikaa, että seuran tärkeimmät vakanssit ovat 
olleet koko ajan samojen ihmisten tunnollisesti hoitamia. 
Toni Laakso on johtanut toimintaa tehokkaan eleettö-
mästi ja takavuosilta tuttuja ristiriitoja vältellen. Jakson 
alussa aloittanut toiminnanjohtaja Sami Pere on onnistu-
nut erinomaisesti tällä, suomalaisissa golfseuroissa yleen-
sä kovin tuulisella paikalla ja sitten on tietenkin oiva kent-
tämestari Matti Höglund, jonka pitkäaikaisesta mukana 
pysymisestä kiittää niin kenttä kuin koko jäsenistökin. 
Juuri kentälle ja sen kunnolle tällainen jatkuvuus ja uskol-
lisuus ovat lähes elintärkeitä. Pitkään mukana pysyneistä 
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ei myöskään pidä unohtaa seuran päävalmentajaa Sakari 
Ahoa, jonka tehokkaaksi osoittautuneen valmennuksen ja 
varsinkin juniorien kanssa tehdyn työn tulokset puhkesi-
vat kukkaan juuri viimeksi menneellä 10-vuotiskaudella. 

AURA GOLF ON AITO URHEILUSEURA

Suomessa ei ole kuin kymmenkunta sellaista golfklubia jot-
ka toimivat pelkkinä rekisteröityinä yhdistyksinä eli käytän-
nössä urheiluseuroina. Osakeyhtiömuotoisten golfseurojen 
viime vuosien suuret vaikeudet osakkeiden arvon nollaami-
sineen ja muine epäkohtineen, mukaan lukien kummalliset 
yhtiöjärjestykset, saavat monet miettimään, että ehkä 
tämä vanha urheiluseuramalli on lopulta ihan hyvä ratkai-
su. Golfosakkeiden omistamisesta on viime vuosina tullut 
tuhansille golfareille niin suuri rasite, että ihmiset ovat 
valmiit maksamaan jopa huomattavia summia vain pääs-
täkseen niistä eroon. Aidoissa urheiluseuroissa näyttäisi 
myös jäsenten osallistuminen toimikuntatyöskentelyyn ja 
muihin vapaaehtoistehtäviin olevan lähes itsestään selvää 
kun taas osakeyhtiöissä joudutaan pientenkin asioiden hoi-
toon palkkaamaan lisäväkeä. Tietysti maasta löytyy monta 
hyvääkin golfosakeyhtiötä, mutta turhan monet voivat juuri 
nyt todella huonosti. 

Joskus voi tulla mieleen sellainenkin asia, miltä Suomen 
golf näyttäisi, jos oltaisiin vaan pitäydytty urheiluseuralin-

jalla? Laji olisi varmasti nykyistä pienempi, mutta ehkä 
myös terveempi. Naapurissamme Ruotsissa varmasti 
ensimmäiset 350 kenttää toimivat urheiluseurapohjalla ja 
ensimmäiset Oy-taustaiset kentät liittyivät vuonna 1904 
perustettuun Ruotsin Golfliittoon vasta vain muutama 
vuosikymmen sitten.

GRANBERG JA SAMOOJA

Huippugolf on pieni, mutta tärkeä osa-alue jokaisen seuran 
toiminnassa ja viimeiset kymmenisen vuotta ovat olleet 
Aura Golfille tässä suhteessa todellinen ylpeyden aihe. 
Tällä ajanjaksolla kaksi sen oman ja jo pitkään jatkuneen 
junioritoiminnan lahjakasta oppilasta murtautui ryminäl-
lä Suomen amatöörigolfin terävimpään kärkeen. Joonas 
Granberg vei jo vuonna 2007 nimiinsä maamme tärkeim-
män amatööritittelin eli lyöntipelin Suomen Mestaruuden. 
Jo seuraavana vuonna Kalle Samooja teki täsmälleen sa-
man tempun kruunaten vuotensa myös maineikkaan Erkko 
Trophyn voitolla. Saavutus, jonka hän vielä uusi vuonna 
2009. Samana vuonna hän vei nimiinsä myös kovan golf-
maan Ranskan amatöörimestaruuden. Vuonna 2010 Kalle 
valittiin Manner-Euroopan voittoisaan joukkueeseen Iso 
Britanniaa vastaan. Samoojan viimeiseksi suureksi amatöö-
ritapahtumaksi jäivät amatöörien MM-kilpailut, joihin hän 
osallistui Suomen 3-miehisen joukkueen jäsenenä kaukana 

HUIPPUGOLF ON PIENI, MUTTA 
TÄRKEÄ OSA-ALUE JOKAISEN 
SEURAN TOIMINNASSA
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Argentiinan Buenos Airesissa. Tässä joka toinen vuosi pe-
lattavassa joukkuekilpailussa pelataan USA:n 34. presiden-
tin, Dwight D. Eisenhowerin vuonna 1958 lahjoittamasta 
kiertopalkinnosta. Saman vuoden lopussa Kalle Samooja 
siirtyi ammattilaisten riveihin. Joonas Granberg ennätti 
hypätä ammattilaiseksi jo vuonna 2007.

Ammattilaisina sekä Granberg että Samooja ovat niit-
täneet mainetta lähinnä Aasian Tourilla, jossa Granberg 
onnistui voittamaan yhden osakilpailun Malesiassa vuonna 
2011. Tämä voitto poiki Joonas Granbergille kutsun Euroo-
pan Tourin suureen osakilpailuun Sveitsin kuululle Crans 
sur le Sierre -kentälle. Tätä kirjoitettaessa Kalle Samooja 
on aloittanut kautensa Euroopan Challenge Tourilla menes-
tyen sen avauskilpailussa Keniassa mainiosti. Joonas sen 
sijaan on vetäytynyt kilpakentiltä. Ainakin toistaiseksi.

PEKKA SIVULASTA JÄSEN SUOMEN 
GOLFIN HALL OF FAMEEN
Suomen Golfliitto täytti 60 vuotta maaliskuussa 2017. 
Juhlan kunniaksi se oli perustanut Suomen Golfin Hall of 
Fame -nimisen kunniagallerian. Nyt ensimmäisellä kerralla 
siihen valittiin 8 jäsentä ja numerolla 5, riemukkaasti ja 
ansaitusti, Aura Golfin perustaja Pekka Sivula. Pekka on 
ollut monessa mukana, mutta hänen yksi merkittävim-
piä tekojaan, Aura Golfin kannalta, oli se hellittämätön 
suostuttelutyö, jolla hän sai Veikko Laurilan luopumaan, 
paljon ennen aikojaan, viljelystä Turun kaupungilta vuok-
raamillaan alueilla, jotka olivat pääosin nykyisen Ruissalon 
kentän kohdalla. Näin päästiin pitkän ihmettelyn jälkeen 
käsiksi rakennustöihin ja ensimmäiset  kierrokset kentällä 
käynnistyivät myöhään syksyllä vuonna 1969 eli 11 vuotta 
seuran perustamisen jälkeen. Pari kesää (1964–1965) oli 

toki pelattu yhdeksän reiän ja yhteensä 5.190 metrin (2 x 
9) pituista kenttää Artukaisten monitoimikentällä. Kahden 
vuoden jälkeen vuokrasopimuksemme siellä meni umpeen, 
eikä Turun kaupunki sitä enää uusinut.

Eläkkeelle siirryttyään Pekka Sivula alkoi suunnitella gol-
fkenttiä joita kertyikin maan eri kolkille peräti 15 kappalet-
ta. Parhaimpia lienevät Maskun, Uudenkaupungin, Rauman 
ja Levin kentät sekä paljon mainetta niittänyt 9-reikäinen 
Puulan kenttä Kangasniemellä. Tietenkin hän täydensi 
myös kotikenttänsä Kuuvan ja Huiskalan alueen rei’illä.

MAAN PARHAAT SENIORIT 
OVAT KILPAILLEET RUISSALOSSA 
JO 32 VUOTTA

Matti J. Salmisen aikanaan perustama seniorien avoin 
mestaruusmittelö tunnettiin pitkään nimellä TS Classic ja 
nykyään yksinkertaisesti nimellä Finnish Senior Open. Kisa 
on luonnollisesti ollut avoin myös kansainvälisille senio-
reille ja sen voittokin on usein mennyt esim. Ruotsiin ja 
Saksaan. Naisilla on kilpailussa oma sarjansa, jossa voitta-
jaksi on selvinnyt myös Aura Golfin mainio naisseniori Päivi 
Honka. Matti J. Salminen poistui keskuudestamme vuonna 
2009 ja vanhemmat jäsenet muistavat hänet parhaiten 
tiukkana kapteenina, joka piti Greencardin suorittajia erityi-
sen kovilla. Matti J. varmaan pyörisi haudassaan jos tietäisi, 
että Suomen Golfliitossa mietitään koko Greencard-järjestel-
män romuttamista.

MATTI J. VARMAAN PYÖRISI HAUDASSAAN JOS 
TIETÄISI, ETTÄ SUOMEN GOLF LIITOSSA MIETITÄÄN 
KOKO GREENCARD-JÄRJESTELMÄN ROMUTTAMISTA
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EUROOPAN PARHAAT NAISET 
RUISSALOSSA 2013
Kun Suomen golf haluaa näyttää maailmalle parhaita 
puoliaan, käännytään usein Aura Golfin puoleen. Näin 
tapahtui taas kerran kesällä 2013 kun Euroopan parhaat 
naisamatöörit mittelivät paremmuudesta Ruissalon kentän 
silmiä hivelevän upeissa puitteissa, joita vielä korostivat 
ilmojen haltioiden mainio pelisilmä. Mukana olleiden 23 
maan edustajille jäi maastamme varmasti kuva, joka ei ikinä 
unohdu.

Suomen kannalta kisat sattuivat juuri sellaiseen aikaan 
kun omat naisamatöörimme olivat, itse asiassa ensimmäis-
tä kertaa, alkaneet luoda nimeä itselleen. Pronssimitalit niin 
MM- kuin EM-tasolla nostivat myös omia odotuksiamme, 
eikä niissä myöskään petytty. Tärkeissä paikoissa ennenkin 
onnistunut Krista Bakker selvisi, jännittävien vaiheiden ja 
kovan loppukirinsä jälkeen kolmanneksi, tuoden maallem-
me kaikkien aikojen ensimmäisen naisten henkilökohtaisen 
mitalin tällä tasolla. Kultainen mitali ripustettiin tyylikkään 
tanskalaisnaisen Emily Kristine Pedersenin kaulaan.  

CHALLENGE TOUR 2015

Yksi Aura Golfin viime vuosien suuria voimanponnistuksia 
oli luonnollisesti Challenge Tourin osakilpailun järjestä-
minen kesällä 2015. Euroopan kovatasoisen kakkostourin 
saaminen Ruissaloon oli varmasti isoin juttu sitten ama-
tööri-miesten EM-kisojen, 21 vuotta aiemmin 1994. Suuri 
tapahtuma vaatii seuran jäseniltä aktiivista mukanaoloa 
mitä erilaisimmissa vapaaehtoistehtävissä ja siinä suhtees-
sahan Aura Golfin jäsenistö on ollut suorastaan esimerkilli-
nen. Aina kun kysymyksessä on ammattilaiskilpailu raha-
palkintoineen, on kilpailujen taloudellinen onnistuminen 
vähintäänkin haasteellista. Gant tuki tätä omissa nimissään 
käytyä kilpailua edellisvuosien malliin ja enemmänkin, 
mutta se ei vielä riittänyt. Apuun tarvittiin ihmisiä, jotka 
rakastavat tätä lajia aidosti ja joilla on takatasku kunnossa. 
Yksi tällainen oli takavuosien puheenjohtaja Heikki Vaiste, 
jonka panos tapahtuman taloudelliselle läpimenolle oli 
lähes ratkaiseva.

Kilpailusta tiedottaminen oli harvinaisen onnistunutta 
ja paikallisten lehtien lisäksi myös valtakunnallinen media 
seurasi tapahtumia tiiviisti ja sille paljon aikaa ja palstatilaa 
uhraten. Tämä taas poiki poikkeuksellisen suuren yleisö-
määrän pelimiesten taitoja ihmettelemään. Tätä julkisuutta 
edesauttoi suuresti se, että Roope Kakko oli juuri pari 
viikkoa aiemmin voittanut Madeiralla ensimmäisen Euroo-
pan Tourin kisansa ja hänen mukanaolonsa Ruissalossa toi 
varmasti koko joukon lisää väkeä paikalle.

NAISGOLFARIEN ESIINMARSSI

Aura Golfin kilpailullinen menestys lepäsi pitkään sen 
parhaiden miesgolfarien varassa, mutta aivan viime vuosina 
ovat myös sen naisgolfarit tulleet vahvasti esille. Vuon-
na 2016 nuoret naisemme löivät ällikällä koko golfaavan 
Suomen, voittamalla 3-naisjoukkueen Suomen mestaruu-
den monien tunnettujen seurojen nenän edestä. Kilpa-
kumppaneita ei sekään auttanut, että heillä oli riveissään 
useita menestyneitä ammattilaispelaajia. Oman joukkueen 
jäsenistä Daniella Barrett voitti lisäksi kultaa 18-vuotiait-
ten tyttöjen SM-kisoissa, hän otti lisäksi ykkössijan Finnish 
Tourilla. Elina Saksan vuoden muihin saavutuksiin kuului 
huiman viimeisen kierroksen siivittämä yllätysvoitto Euro-
pean Young Masters -kilpailussa ja mm. SM-kulta T16–rei-
käpelissä. Trion kolmas jäsen, Iida Rissanen voitti pronssia 
T18-sarjassa, ollen ykkönen Finnair Junior Tourilla.

Naisten mitalisade jatkui seuraavanakin vuonna, jol-
loin merkittävin saavutus oli Daniella Barrettin voittama 
reikäpelin Suomen mestaruus. Näimme myös välähdyk-
sen tulevasta kun Rissasen sisaruksista nuorempi, Aada 
Rissanen vei hopeaa T14-lyöntipelissä samaan aikaan 
kun isosisko Iida pelasi golfia vaihto-oppilaana kaukana 
Uudessa-Seelannissa.

USKOLLINEN PÄÄVALMENTAJA

Kulunut kymmenvuotiskausi on ollut seuran päävalmenta-
jalle Sakari Aholle monella tapaa menestys. Jo juniorivuo-
sinaan hänen valmennukseensa tulleiden Joonas Granber-
gin ja Kalle Samoojan nousu, ensin maan ehdottomaan 
amatöörieliittiin ja sen jälkeen vielä hyvin menestyviksi 
ammattilaisiksi, hivelee luonnollisesti valmentajan itsetun-
toa ja innostaa jatkamaan hyvin sujunutta työtään samaan 
malliin. Sakari Ahon ansioksi on lisäksi luettava myös 
viimeisenä parina vuotena kansalliseen kärkeen ponnista-
neet nuoret naiset Elina Saksa, Daniella Barret, sekä Iida 
Rissanen. Huippupelaajien esiinmarssi on eräänlaista aal-
toliikettä ja pelaajia sekä menee että tulee. Juuri nyt seura 
näyttää ulospäin hyvien naispelaajien kasvattajana, mutta 
lähivuosina tilanne voi taas muuttua. Sakari Ahon suure-
na haaveena on se, että joku hänen valmennettavistaan 
selvittäisi joskus tiensä suurille Toureille ja, että hän voisi, 
ainakin silloin tällöin, seurata holhokkiaan näille suurille 
näyttämöille. Toiveena on myös se, että seuraan saataisiin 
muutamia innokkaita ja vapaaehtoisia amatööriohjaajia, 
joista olisi paljon apua kun suuria ryhmiä ilmestyy yhtäkkiä 
oppia hakemaan.
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MATTI HÖGLUND –  
AARRE VAILLA VERTAA
Kun klubin tärkeintä yksittäistä asiaa eli kenttää halutaan 
hoitaa hyvin ja pitkäjännitteisesti, ei mikään edistä sitä 
asiaa paremmin kuin pitkäaikainen ja siitä syystä paikalliset 
olosuhteet hyvin tunteva kenttämestari. Pian jo 30 vuotta 
Ruissalossa viihtynyt Matti Höglund ei ole ainoastaan tyy-
tynyt hyviin vanhoihin menetelmiin vaan on kaiken aikaa 
kehittänyt taitojaan, seurannut aikaansa ja pitänyt itsensä 
koko ajan mukana kentänhoidon kehityksessä. Tulokset 
tässä suhteessa puhuvat myös puolestaan. Aina kun ihmi-
set muualla Suomessa puhuvat Ruissalon kentästä, ovat 
kestopuheenaiheina paikan kauneus ja varsinkin kentän 
kunto. Vuodesta toiseen. 

Toimintatapojen kehityksestä puheen ollen Höglund 
kokeilee tänä vuonna tummia harsoja yleisesti käytettyjen 
vaaleiden sijaan. Tummat keräävät todennäköisesti enem-
män lämmittävää ja kasvua edistävää auringonvaloa puo-
leensa ja jouduttavat kauden alkua. Viime vuosina Matti 
Höglund ei ole enää leikannut viheriöitä liian alas vaan on 
huomannut, että niiden jyräys lisää, varsinkin tärkeimmissä 
tapahtumissa vaadittavaa nopeutta silmällä pitäen, aivan 
riittävästi. Liian alas leikkaaminen pitää juuriston aivan liian 
matalana ja saattaa altistaa viheriöt erilaisille taudeille. 
Ilmastonmuutoksesta Matti toteaa, että keväät näyttävät 
edelleen koleilta, mutta syksyt ovat muuttuneet lämpöi-
simmiksi, mikä sopii hänelle, sillä Ruissalossa on harva se 
syksy tehty aina kentän isommat korjaus- ja muutostyöt.

AURA GOLF ON - AINA VAAN – 
PARAS ALOITUSVÄYLÄ NUORILLE
Jo yli 30 vuotta sitten alkuun polkaistu lapsille ja nuorille 
tarkoitettu TS-golfkoulu jatkaa edelleen yhtä innostuneesti 
hoidettuna kuin aina ennenkin. Kauan sitten oivallettiin, 
etteivät kaukana keskustassa asuvat nuoret kovin helposti 
löydä suhteellisen kaukana sijaitsevalle Ruissalon kentälle. 
Erinomaiseksi ratkaisuksi keksittiin, saman tien, edelleen-
kin jatkuvat bussikuljetukset torilta Ruissaloon ja takaisin. 
Kentällä Aura Golfin valmentajat ovat ottaneet lapset 
isälliseen huomaansa ja opettaneet heille lajin, josta on kai-
kille paljon iloa pitkälle eläkevuosiin. Tämä toiminta, jonka 
alueen suurin mediatalo Turun Sanomat on mahdollistanut, 
on jo jatkunut niin pitkään, että sen vanhimmat osanottajat 
alkavat pian olla iloisia seniorigolfareita. 

KEHITTYVÄ RANGE

Parina Ruissalon ensimmäisenä kesänä väylä numero 6 
toimi tilapäiseksi tarkoitettuna harjoitusalueena kuitenkin 
niin, että kenttää kiertävillä pelaajilla oli siellä luonnollisesti 
”etuajo-oikeus”. Keväällä 1971 seura vuokrasi neljän heh-
taarin tontin varsinaiseksi harjoitusalueeksi ns. Kallanpään 
alueelta ja kielsi saman tien harjoittelun kuutosväylällä. Jä-
senet viihtyivät kuitenkin huonosti syrjäiseksi kokemallaan 
uudella harjoitusalueella ja palasivat luvan kanssa tai ilman 
sitä, takaisin kuutoselle. Vasta vuonna 1984 väylä numero 
6 siirrettiin nykyiselle paikalleen ja vanhan väylän alkupää-
hän perustettiin ensimmäinen kunnon range vuokrapalloi-
neen, mattoineen ja katoksineen. Viime vuosina aluetta on 

”TS-GOLFKOULU ON JO JATKUNUT 
NIIN PITKÄÄN, ETTÄ SEN VANHIMMAT 

OSANOTTAJAT ALKAVAT PIAN OLLA 
ILOISIA SENIORIGOLFAREITA
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”
paranneltu perustamalla sinne lukuisia viheriöitä muis-
tuttavia maalialueita. Alueen reunojen puustoa karsimalla 
se näyttää nyt avarammalta, vaikkei se ole käytännössä 
yhtään kasvanutkaan. Rangen paras puoli on se, että se 
on siinä lähellä ja kaikki ennättävät siellä ennen kierrosta 
helposti pistäytymään, eikä sen suhteellinen lyhyys ole 
koskaan ollut esteenä seuran hyvien pelaajien kehitykselle.

VÄLINEET OMALTA AMMATTILAISELTA

Aura Golfin jäsenet ovat onnekkaita siinä suhteessa, että he 
voivat, niin halutessaan, kääntyä aina välinevalinnoissaan 
oman seuran kasvatin, moninkertaisen seuran mestarin ja 
nykyään myös opettavana ammattilaisena toimivan Antti 
Lehtisen puoleen kaikissa tämän osa-alueen ongelmis-
saan. Esim. pääkaupunkiseuduilla alan markkinat ovat hal-
pahallien ja suurten toimijoiden hallussa ja mailoja saattaa 
saada edullisesti, mutta ovatko ne sitten itselle sopivia? 
Niissä törmää helposti ”puotipuksuun” joka tietää aiheesta 
usein vähemmän kuin ostaja. Noin yleisesti ottaen ja ehkä-
pä vain Aura Golfia lukuun ottamatta, kaukana menneisyy-
dessä ovat ne ajat jolloin laadukkaita ja sovitettuja välineitä 
sai vain ja ainoastaan oman seuran prolta.

SEURAOTTELUJEN TULEVAISUUS?

Aura Golfin vanhin seuraottelu on jo vuonna 1971 alka-
nut ja aluksi seurojen hallitusten välillä käyty kamppailu 
Ruotsin Norrtäljessä sijaitsevan Roslagen-nimisen golfklu-
bin kanssa. Osanotto on myöhemmin laajentunut kaikkia 

jäseniä koskevaksi ja ottelussa on aika ajoin ollut kol-
mantena osapuolena Ålands Golfklubb. Toinen kymmeniä 
vuosia kestänyt ottelu on käyty pitkään aina syksyisin maan 
vanhimman seuran Helsingin Golfklubin kanssa. Seuraot-
telut ovat poikkeuksetta hienoja ja pitkiä ystävyyssuhteita 
edistäviä tapahtumia, mutta niihin on turhan usein suuria 
vaikeuksia saada joukkueita kokoon. Olisi todella sääli jos 
ne vähitellen kuihtuisivat pois.

JUHLAVUODEN KOHOKOHTA

Aura Golfin 60-vuotisjuhlallisuudet huipentuvat kesällä 
2018 Suomen golfin tärkeimpään ja pisimpään jatkunee-
seen kilpailuun, lyöntipelin SM-kilpailuihin. Ne alkoivat 
samana vuonna 1957 kun Suomen Golfliitto perustettiin. 
Alkuvuosina ja silloin vielä 9-reikäisellä Aura Golfin kentällä 
pelattiin liiton alemman tason kilpailuja kuten B- ja C-mes-
taruuskilpailuja ja sitten pelkästään Naisten SM-kilpailut 
vuonna 1974. Vuonna 1986 Ruissalo oli ensi kertaa miesten 
SM-kisojen näyttämönä ja sitten kun kilpailu pelattiin 50. 
kerran, vuonna 2006 käytiin kilpailu myös Ruissalossa. 
Tuon kilpailun jälkeen ovat Aura Golfin miehet vieneet 
tämän, maan arvostetuimman kilpailun nimiinsä jo kaksi 
kertaa ja tuttuja suosikkeja löytyy tälläkin kertaa kuten 
myös samalla kertaa pelattaviin naisten SM-kilpailuihin, 
johon seuralla on juuri nyt asettaa muutama vahva edusta-
ja, jotka voivat, vaikkapa kotikentän turvin, hyvinkin hoitaa 
homman.

Lyöntipelin SM-kilpailut pelataan tänä vuonna jo 62. 
kerran. 

SEURAOTTELUT OVAT POIKKEUKSETTA 
HIENOJA JA PITKIÄ YSTÄVYYSSUHTEITA 
EDISTÄVIÄ TAPAHTUMIA
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Aura Golf ry:n perustajajäsen, kunniapuheenjohta-
ja ja kenttäarkkitehti Pekka Sivula kuoli sairauden 
uuvuttamana Naantalissa 26.5.2018.

Sivulan ansiot turkulaiselle ja suomalaiselle gol-
fille sekä varsinkin Aura Golf ry:lle ovat merkittäviä. 
Vuonna 1958 Sivula oli mukana perustamassa Tur-
kuun golfseuraa, Aura Golfia. Vuonna 1964 valmistui 
seuran ensimmäinen kenttä Artukaisiin, mutta kah-
den vuoden vuokrasopimuksen päätyttyä seuran tuli 
aika etsiä uusi alue kentälleen. Turun kaupungin ark-
kitehtina toimineen Pekka Sivulan panos oli tärkeä. 
Tarkoitukseen sopiva alue löytyi Ruissalosta, mutta 
maat oli vuokrannut viljelyskäyttöön ja vuokra-aikaa 
oli vielä paljon jäljellä. Lopulta Sivula sai kuitenkin 
maita viljelleen Veikko Laurilan luopumaan ennen-
aikaisesti oikeuksistaan ja niin Aura Golfin nykyinen 
kenttä sai ainutlaatuisen miljöönsä.

Sen ensimmäiset 9 reikää valmistuivat syksyllä 
1969 ja ne suunnitteli Lauri Arkkola. Loput yhdek-
sän reikää olivat sitten Pekka Sivulan ensimmäinen 
kenttäsuunnittelun työnäyte. Ne saatiin valmiiksi 
vuonna 1983, jolloin Ruissalon kentästä tuli järjes-
tyksessään Suomen neljäs 18-reikäinen golfkenttä.

Kaunis Ruissalo käyntikorttinaan Pekka Sivula 
alkoi vähitellen suunnitella kenttiä myös muualle 
Suomeen, ja sai hän peräti viisitoista muuta klubia 
vakuuttumaan taidoistaan. Sivulasta tuli Kosti Kuro-
sen jälkeen Suomen toiseksi tuotteliain golfkenttä-
arkkitehti.

Aura Golfin puheenjohtajana Sivula toimi vuosina 
1981 –1983 ja Suomen Golfliiton hallituksessa hän 
istui 1960-luvulla.

Pekka Sivulan muistoa kunnioittaen
Aura Golf ry

PEKKA SIVULA – IN MEMORIAM
8.8.1924 – 26.5.2018



“
”

“IT’S THE CONSISTENCY.”

©2018 Acushnet Company.

- JORDAN SPIETH

“I KNOW BECAUSE I’VE TRIED 
OTHER GOLF BALLS.”

- RUSSELL HENLEY     

“IT’S THE DISTANCE.”
- BROOKE HENDERSON

“IT’S EVERYTHING.”
- IAN POULTER

“IT’S THE CONTROL.”
- SO YEON RYU

“HOW IT FLIES THROUGH 
THE WIND.”

- WEBB SIMPSON

“YOU KNOW WHEN IT SAYS THIS.”
- HENRIK STENSON

“

“YOU KNOW UNDER PRESSURE.”
- ADAM SCOTT

“I’VE KNOWN SINCE 
DAY ONE.”

- JUSTIN THOMAS

WHEN YOU   PLAY ONE,
YOU KNOW.

“THE SOFTER FEEL.”
- RICKIE FOWLER



“
”

“IT’S THE CONSISTENCY.”

©2018 Acushnet Company.

- JORDAN SPIETH

“I KNOW BECAUSE I’VE TRIED 
OTHER GOLF BALLS.”

- RUSSELL HENLEY     

“IT’S THE DISTANCE.”
- BROOKE HENDERSON

“IT’S EVERYTHING.”
- IAN POULTER

“IT’S THE CONTROL.”
- SO YEON RYU

“HOW IT FLIES THROUGH 
THE WIND.”

- WEBB SIMPSON

“YOU KNOW WHEN IT SAYS THIS.”
- HENRIK STENSON

“

“YOU KNOW UNDER PRESSURE.”
- ADAM SCOTT

“I’VE KNOWN SINCE 
DAY ONE.”

- JUSTIN THOMAS

WHEN YOU   PLAY ONE,
YOU KNOW.

“THE SOFTER FEEL.”
- RICKIE FOWLER



38

ONNEA  
AURA GOLF
Terveiset Maailman 
Golfliitosta

Minulla on miellyttävää ja kunniakasta terveh-
tiä Aura Golfia ja samalla lämpimästi onnitella 
60-vuotiasta golfseuraanne.

Aura Golf on monella mittarilla arvioituna yksi Suomen 
perinteikkäimpiä ja samalla arvostetuimpia golfseuroja. 
Teillä on Ruissalossa luonnonkauniissa maisemassa Pekka 
Sivulan suunnittelema golfkenttä, joka on hyvin kestänyt 
välinekehityksen mukana tulleet haasteet ja tänä päivänä-
kin miellyttävä mutta riittävän haasteellinen niin normaa-
lille klubipelaajalle kuin kilpagolfarillekin. Merkittävää on, 
että kenttä on lähes poikkeuksetta erinomaisessa kunnossa. 
Teillä on erinomaiset klubitilat, hieno ilmapiiri ja aktiivinen 
jäsenkunta. Näin juhlavuonna teillä on hyvä syy olla ylpeitä 
omasta golfyhteisöstänne.

Aura Golf on saanut runsaasti menestystä niin kansal-
lisella kuin kansainvälisellä tasolla. Seuranne on järjestä-

nyt lukuisia arvokisoja Suomen ja Euroopan tasolla niin 
amatööreille kuin ammattilaisille. Seuranne edustajia on 
toiminut useissa merkittävissä luottamustehtävissä Suo-
men Golfliitossa. Kiitos monista aikaansaannoksista golfin 
parissa.

Lienee sallittua mainita myös se että neljännellä yrittä-
mällä 6.7.1986 aikoinaan sain itse suoritettua Aura Golfin 
kentällä green cardin ja tasoitukseksi 36! Niin että tavallaan 
seurallanne on iso vaikutus omaankin ”golfuraani”.

Vielä kerran onnittelut 60-vuotiaalle Aura Golfille ja 
pitäkää lippu jatkossakin ylväästi korkealla.

Antti Peltoniemi
International Golf Federation (IGF)  
Administrative-komitean jäsen
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MIDNIGHT 
SCRAMBLE
Juhannuksen viihdyttävin 
golftapahtuma

Suuren suosion saavuttanutta juhannuskisaa on pe-
lattu jo vuodesta 1988  asti eli tänä vuonna kilpailu 
järjestettiin jo 30. kerran. Midnight scramble tarjoaa 

jäsenille ja heidän vierailleen oivan aloituksen keskikesän 
juhlaan. Tässä takuulla iloisessa kilpailussa pelimuoto on 
Texas scramble ja paremmuus ratkaistaan kolmen hengen 
joukkuein lähes täysin tosissaan. Alkuvuosina tekivät aktii-
visimmat jopa toisen kierroksen keskellä yötä ja jatkoivat 
piknikin merkeissä auringon noustessa aamupelaajien 
startatessa 1. tiiltä. Eräänä vuonna kentällä nähtiin juhan-
nussäätä uhmaamassa myös itse Batman.
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VOITTAJAT
2017 Otto Lähdesmäki, Dennis Rike 

ja Veeti Tulonen
2016  Mikael Mastokangas, Miko 

Männistö ja Kari Nermes
2015  Tommi Savolainen, Kaapo 

Seppälä ja Wolf Virkki
2014  Laura Ylikylä, Kalle Samooja ja 

Ahti Koskilahti
2013  Essi Pöyry (KeG), Kaapo 

Seppälä ja Tomi Terho (PGH)
2012  Hanna Kanervo, Minna 

Manninen ja Micaela Sjöholm
2011  Airi Reima, Aarno Eskola ja Juha 

Toppinen
2010 Mervi Liutu, Turkka Tunturi ja 

Juha Koski
2009  Marjo, Harri ja Outi Lehtinen
2008  Aarno Eskola, Barbro Kanerva 

ja Heikki Savolainen
2007  Reijo Alanko, Virpi Brandt ja 

Aarre Hyvärinen

2006  Kari ja Mona Haroma, Antti ja 
Ella Kasi

2005  Janne Saario, Jussi Svärd ja 
Nelly Aurio

2004  Markus Rytkölä, Per Salminen 
ja Päivi Vastamäki

2003  Markus Rytkölä, Nelly Aurio ja 
Kalle Leinonen

2002  Marko Kuningas, Raimo J 
Vuorinen ja Vera Hyvärinen

2001  Juuso Välilä, Martti Scharlin ja 
Tuula Makkonen

2000  Juuso Välilä, Irmeli Luoto ja Eija 
Finnberg

 Juniorit: Aarni Nordqvist, Elina 
Nummenpää ja Aleksi Laurila

1999  Antti Lehtinen, Pekka Kirstilä ja 
Sirkka Koivikko

1998  Kalevi Suomalainen, Mauri 
Kaurala ja Miika Heikkinen

1997  V-P Saario, Markus Rytkölä ja 
Raija Oinonen

1996  Jukka Huuska, Raija Kulo ja 
Marja Salkoranta

1995  Jukka Huuska, Markku Aarola ja 
Rauni Niittymäki

1994  Pekka Peltonen, Raimo J. 
Vuorinen ja Anja Jokinen

1993  Mika Brunou, Nils-Åke Trapp, 
Olavi Nelimarkka ja Aino 
Elovuori

1992  Aarno Eskola, Eija Rosenberg, 
R. Wilson ja Marja-Liisa Lounala

1991  Larri Vermola, Leif Österberg ja 
Marjatta Hermansson

1990  Matti Leinonen, Hannele Nurmi 
ja Osamu Tsuboya

1989  Arne Hyvärinen, Richard 
Sanaksenaho ja Hannu 
Norokytö

1988  Reima Granberg, Kurt Palm ja 
Kirsti Prusi
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Aura Golfin entinen kapteeni Aarno Eskola on tun-
nettu hahmo Ruissalon golfkentällä, häntä voisi 
hyvin luonnehtia vanhan ajan herrasmieheksi, jonka 

peliseuraa voi huoletta suositella kenelle tahansa. Aarnon 
golfharrastus alkoi toden teolla vuonna 1988, mutta ensi-
kosketus lajiin tuli Ruissalossa jo viisi vuotta aikaisemmin, 
kun kakkosen viheriön vieressä asunut entinen työkaveri 
vei Aarnon rangelle. Pelien aloittamiselle tuli kuitenkin 
nopeasti ensimmäinen este, kun rouvan mielestä Vampu-
lan reissu meni helposti golfin edelle. Kipinä jäi kuitenkin 
kytemään ja seuraavan kerran mailoja soviteltiin käteen 
työreissulla Brasiliassa, jossa vaatimattoman 9-reikäisen 
kentän punaviinistä pitäneen klubipron ohjeilla laitettiin 
palloa ilmaan. Kotiinpaluun jälkeen faksi lähetti mailatila-
uksen Amerikkaan ja näiden välineiden saavuttua Suomeen 
oli vuorossa aktiivista pressuun lyömistä Ikituurin talvihar-

joittelutiloissa Ari Mäen opastuksella. Kesällä 1988 oli vuo-
rossa golfuran ensimmäinen pelikierros Aura Golfissa ja se 
on jäänyt pysyvästi mieleen: ”Se koettelemus antoi suuntaa 
koko harrastukselle ja peli vei kerta heitolla mennessään.” 

Jorma Laxåback on toiminut myös seuran kapteenina, 
mutta parhaiten hänet muistetaan yhdistyksen toiminnan-
johtajana vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Laxå 
tutustui ensimmäisen kerran golfiin kotiseudullaan Kokko-
lassa kesällä 1958 eli vain muutamia kuukausia sen jälkeen, 
kun Aura Golf oli perustettu. ”Pelasin ystävieni Matti Vilon 
ja Karl-Erik Heimosen kanssa GBK:ssa jalkapalloa ja van-
hemmat GBK:laiset, jotka olivat perustamassa golfseuraa 
Kokkolaan, kutsuivat meidät kokeilemaan golfia, uuteen 
seuraan tarvittiin myös junioreita. Pelaajia seurassa oli 
silloin muutamia kymmeniä ja lisäksi me kolme junioria. Lä-
hes kaikki jäsenet osallistuivat kilpailuihin ja jokaisella tuli 

Aarno Eskola
kapteeni 2007-2012
hcp 9,1

Jorma Laxåback 
kapteeni 1995-1996
toiminnanjohtaja 1997-2008
hcp 10,5

KAPTEENIEN KATSAUS
Kehityksessä täytyy pysyä mukana



47

”
olla mukanaan caddie, jotta pallot löytyivät kanervikosta. 
Viiden vuoden pelaamisen jälkeen tasoitus laski muistaak-
seni 11 nurkille”, muistelee Laxå lähes 60 vuoden takaisia 
tapahtumia. ”Muutin Turkuun opiskelemaan 60-luvun 
lopulla, mutta silloin purjehdus ja muut palloilulajit me-
nivät vielä golfin edelle ja ajattelin aloittavani pelaamisen 
ehkä nelikymppisenä. Näinhän siinä sitten sattuman kautta 
kävikin, kun pelasin nyt jo edesmenneen käräjätuomarin ja 
Aura Golfin hallituksen jäsenen Markku Alhasen kutsusta 
ensimmäisen kierrokseni Ruissalossa pitkän tauon jälkeen 
kesällä 1984 ja samaan aikaan liityin seuran jäseneksi.”

1980-LUKU

”Aloittaessani pelaamisen 80-luvulla, lajilla oli hyvin vahva 
elitistinen leima. Myöskään aloittelijoita ei kovin helpos-
ti huolittu peliporukoihin ja itse sain tämänkin puolen 
karvaasti kokea, vaikka aloitin lajin vasta 45-vuotiaana 
ja pelitaidot kehittyivät kuitenkin melko nopeasti. Vanha 
isäntä Veikko Laurila jäi kuitenkin mieleen tyylikkäänä 
herrasmiehenä ja hän otti minut mukaan kierrokselle, joka 
tosin oli pakko lopettaa 12. reiän jälkeen, koska Honka-
pirtillä oli hernekeittotarjoilu juuri loppumassa ja Veikon 
piti ehtiä sinne”, muistelee Aarno hymyillen. ”Myös Heikki 
Vuorinen oli mahtava tutor, hänellä oli juuri sellainen 
asenne aloitteleviin pelaajiin kuin kuuluu ollakin”. ”Kokko-
lassa asiat olivat hieman toisin kuin täällä Turussa, meininki 
oli rentoa ja Turussahan pelattiin 80-luvulla paidat päällä ja 
olihan silloin jo havaittavissa pientä vaatteilla snobbailua ja 
muuta tällaista. Itse pääsin hyvin mukaan porukoihin, kun 
osallistuin alusta lähtien kaikkiin kilpailuihin. 20 vuoden 
pelaamattomuudesta sain hyvityksenä kokonaisen kolmen 
lyönnin verran lisää tasoitusta ja 14 händärillä lähdettiin 

liikkeelle. Parin kuukauden kuluttua pelasin kuitenkin jo 
tasoitukseeni.”

Suomessa oli sekä kenttiä että lajin harrastajia vielä 
melkoisen vähän, vaikka 80-luvun lopulla viriteltiin jo Suo-
men ensimmäistä golfbuumia ja lukuisia kenttähankkeita 
oli vireillä ja rakenteilla.  Aura Golf sai kunnian olla neljäs 
täysimittainen kenttä Suomessa, kun Huiskalan puolet 
väylät otettiin käyttöön kesällä 1983. ”Helsingin Golfklubi 
oli silloin kaikilla mittareilla itsestään selvä ykkönen, mutta 
kyllä Aura Golf nähtiin jo silloin hyvin arvostettuna golfyh-
teisönä. Meillä oli paljon yhteistä Talin kanssa ja yhteistyö 
syvensi tätä veljeyttä entisestään. Molemmat kentät ke-
hittyivät ja ottivat isoja askeleita eteenpäin, mutta oheis-
palvelut olivat vielä hyvin vaatimattomalla tasolla. Pekka 
Sivulan merkitystä tuon ajan kehityksessä ei voi millään 
verukkeella sivuuttaa. ”, toteaa Laxå. 

”Oma peliurani oli tuolloin vasta alussa, mutta kyllä 
kavereiden puheista oli aistittavissa arvostus Aura Golfia 
kohtaan. Silloin oli tarvetta uusille jäsenille ja muistankin 
maksaneeni 2.000 markkaa liittymismaksua, jolla sai myös 
ensimmäisen kauden pelit mukaan. Vanhat jäsenet maksoi-
vat silloin kaudesta 2.500 markkaa.”, muistelee Aarno.

1990-LUKU

Talkoohenkisestä kentänhoidosta ja yhdistyksen hallinnos-
ta siirryttiin pieni askelin kohti ammattimaista toimintaa 
ja oppirahoja maksettiin monissa asioissa. Yhdistyksen 
ex-toiminnanjohtaja näkee asian seuraavasti: ”Itse aloitin 
yhdistyksen toiminnanjohtajana vuonna 1997 ja ainoa 
osaamiseni oli talousasioissa sekä yrityksen johtamisessa. 
Näitä oppeja monistin koko lailla sellaisenaan Aura Golfin 
toimintaan ja sen myötä yhdistystä ryhdyttiin hoitamaan 

SUURKILPAILUILLA ON 
EHDOTTOMASTI OMA 

PAIKKANSA
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”
liikeyrityksen tavoin. Talkootyö on ollut ja on edelleen 
tärkeässä osassa, mutta valtiovallan osalta talkootyölle 
ei tahdo löytyä ymmärrystä. Kaikki toiminta on nykyään 
veronalaista ja urheiluseurat nostettiin jossain vaiheessa 
tikun nokkaan myös verottajan taholta. Kentänhoidon 
menetelmät ja laitteet alkoivat toki kehittyä, myös alan 
koulutukset alkoivat tuohon aikaan. Mielestäni seura alkoi 
tuolloin sementoida asemaansa suomalaisten kenttien 
ykkösketjussa. ”  

Aarno katsoo asiaa enemmän pelaajan näkökulmasta: 
”Aura Golfissa oli omat kiistansa, mutta niistä oli varmasti 
myös hyötyä ja panostuksia ryhdyttiin tekemään oikeisiin 
asioihin. Vuoden 1994 EM-kilpailuihin paikat kentän osalta 
laitettiin sellaiseen kuntoon, että ne alkoivat kelvata mihin 
tahansa. Peruskorjaukset ja saneeraukset alkoivat tuohon 
aikaan ja niitä on suunnitelmallisesti jatkettu näihin päiviin 
asti. Seuran kassa nitisi varmaan jossain vaiheessa liitoksis-
saan, mutta siitäkin selvittiin ja tänä päivänä tilanne taitaa 
olla melko hyvä. Omalta kohdaltani 90-luvun loppu ja 
2000-luvun alku oli pelillisesti kaikkein parasta aikaa, myös 
kilpailumenetyksen osalta.”  

KILPAILUTOIMINTA

Molemmat herrat ovat aktiivisia kilpailijoita ja näkemys 
suurkilpailuiden merkityksestä seuralle vaikuttaa melko 
selkeältä. Laxålla on asiaan oma kantansa: ”Kilpailut ovat 
vankistaneet Aura Golfin asemaa ja meidän lähtökohta on 
kuitenkin puhdas golfyhdistys, jonka tehtävänä on myös 
järjestää hyviä golfkilpailuja. Ne antavat oman leimansa 
urheiluseuratoimintaan, esimerkkinä vaikka tämän vuo-
den lyöntipelin SM-kilpailut sekä tietysti lukuisa joukko 

muita arvokilpailuja. Jonkun mielestä nämä ovat turhia 
juttuja, mutta sekin kuuluu asiaan.  Sitä paitsi kilpailuilla on 
edelleen taloudellista arvoa, takavuosina kilpailujen tuotot 
olivat vielä paljon nykyistä korostetummassa roolissa.”  

Aarno on Laxån kanssa samoilla linjoilla: ”Suurkilpailuilla 
on ehdottomasti oma paikkansa. Klubikilpailut ja vastaavat 
ovat kuitenkin jäsenistölle tärkeämpiä, niiden määrä on 
viime vuosina vähentynyt, vaikka kyllä niistä silti jokainen 
omansa löytää, jos kilpaileminen kiinnostaa.”  Ajankäyttö 
yhteiskunnassamme on muuttunut, samoin kilpailuihin ja 
tapahtumiin osallistuminen. Tänä päivänä klubitapahtumat, 
joukkuekilpailut ja muut viihteellisemmät kokoontumiset 
golfin parissa ovat taas suosittuja, kun perinteiset yksilö-
kisat eivät enää houkuttele pelaajia takavuosien malliin. 
Tämä on seuran yhteisöllisyyden kannalta vallan erin-
omainen asia, sillä hyvä yhteishenki oli välillä attribuutti, 
joka perin harvoin tuli ensimmäisenä mieleen puhuttaessa 
Aura Golfista. Uudet ja aktiiviset jäsenet antavat tähänkin 
asiaan oman mukavan mausteensa. Kilpailuja ja tapahtu-
mia arvioidaan herkästi niiden palkintojen sekä muiden 
tarjoiluiden kautta, vanhan liiton golfmiehillä on myös tästä 
varsin suora näkemys. ”Emme osallistu kilpailuihin niistä 
mahdollisesti voitettujen palkintojen takia, vaan kilpailu-
vietti ja halu menestyä sekä ylittää itsensä nousevat paljon 
tärkeimmiksi. Myös uusiin ihmisiin tutustuminen tulee 
kilpailuissa kuin itsestään.”

GOLFIN MENESTYS PERUSTUU 
SEN HIENOIHIN JA VAHVOIHIN 
PERINTEISIIN
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PERINTEIDEN JA 
GOLFKULTTUURIN MERKITYS
”Golfin menestys perustuu sen hienoihin ja vahvoihin 
perinteisiin. Aina kun näitä ryhdytään muuttamaan, niin 
tulisi muistaa kuinka hieno peli golf on ja antaa perinteille 
niille kuuluva arvo. Helposti unohdetaan, että vieraanva-
raisuus on aina kuulunut erottamattomana osana golfiin. 
Kentillä vierailevat pelaajat tulee ottaa kohteliaasti vastaan 
ja arvostaa heidän haluaan maksaa pelimaksuja vierasken-
tille. Muiden pelaajien tervehtiminen on halpaa huvia ja 
osoittaa arvostusta muita pelaajia kohtaan. Itse tervehdin 
kentällä aina jokaista vastaantulijaa, tuttuja ja tuntematto-
mia. Käytös kentällä on tosin vuosien varrella parantunut 
huomattavasti, ennen oltiin vähän miten sattuu”, paaluttaa 
Laxå. ”Helppo olla Laxån kanssa samaa mieltä perinteiden 
sekä myös etiketin merkityksestä. Itseäni häiritsee kyllä 
tietynlainen välinpitämättömyyden lisääntyminen kentäl-
lä. Bunkkereita jätetään haravoimatta, ei seurata muiden 
lyöntejä ja muutenkin muiden pelaajien huomioiminen jää 
toisinaan hieman heikolle tasolle. Golfpukeutumisessa olen 
ehdottomasti perinteiden kannattaja ja kuka sitä paitsi 
edes haluaisi kaivaa farkkujen kireistä taskuista tavaraa?” 
toteaa Aarno. Naisten nykyiselle golfmuodille peukut 
nousevat kuitenkin ylöspäin, koska vielä 80-luvulla naisten 
golfmuoti oli vielä melko tuntematon käsite.

AURA GOLF NYT JA TULEVAISUUDESSA

2000-luvulla Suomeen on rakennettu kenttiä, jotka ovat 
kenttäarvosteluissa vuodesta toiseen kärkisijoilla. Mitkä 
ovat Aura Golfin vetovoimatekijöitä nyt ja tulevaisuudessa? 
”Ehdottomasti edelleen perinteet, huippukuntoinen kenttä 
ja tietysti myös ainutlaatuinen sijainti. Harvemmin tulee 
mainittua, että kentälle ei juuri kuulu autojen tai lentoko-
neiden ääniä ja tietysti myös Ruissalon luonto jää helposti 
liian vähälle huomiolle. Olisin ehkä kyllästynyt golfiin, jos 
en saisi pelata nimenomaan Aura Golfissa. Vaikea löytää 
myöskään sellaisia tekijöitä, jotka tulevaisuudessa uhkaisi-
vat Aura Golfin menestystä. Yhdistyksen vierasta pääomaa 
ei tule kasvattaa liikaa, velkaa on nyt vähän ja se on hyvä 
asia. Kehityksessä täytyy kuitenkin pysyä mukana, uudis-
tuksia kentällä täytyy tehdä ja muutenkin kokeilla rohkeasti 
uusia asioita. Kentän perusparannukset huomioidaan ja 
niihin täytyy jatkossakin panostaa. Aura Golfin tulee olla 
edelläkävijä kaikessa ja jos oppia ei löydy kotimaasta, niin 
sitten sitä täytyy hakea ulkomailta”, toteaa Laxå. Myös 
Aarno näkee tulevaisuuden valoisana: ”Mielestäni Aura 
Golfilla ei ole suuria uhkakuvia. Pitkä vuokrasopimus takaa 
pelaamiseen Ruissalossa vuosikymmeniksi ja haluan nostaa 
myös nuorisotoiminnan yhdeksi tärkeäksi osaksi Aura Gol-
fia nyt ja tulevaisuudessa. Junnuporukoissa näyttää olevan 
hyvä meno, junnujen toivoisin tulevan rohkeasti muiden 
mukaan pelaamaan. Vähän samalla tavalla kuin vaikkapa 
Heiniön Kalle ja Sirkiän Ville aikoinaan. Meillä vanhemmil-
la pelaajilla on oikeus ja velvollisuus ohjata nuoria toimi-
maan sääntöjen sekä etiketin mukaisesti.” 

Kapteeneita haastatteli Sami Pere.
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MAMSELLI
Liikuttanut ladyjä  
jo kymmeniä vuosia

Aura Golfin kilpailutoimikunta otti Mamsellin kilpai-
lukalenteriin jo vuonna 1973. Naisille suunnattu 
kilpailu pelattiin aluksi lyöntipelinä. Kilpailumuoto 

on kuitenkin muuttunut matkan varrella vastaten aina 
kulloiseenkin tilanteeseen. Kun osanottajat lyöntipelissä 
kävivät harvalukuiseksi, kilpailu muutettiin henkilökohtai-
seksi pistebogey-kilpailuksi. Viime vuosina kilpailuun on 
lisätty myös erilaisia joukkuekisoja sekä erikoiskilpailuja. 
Joukkuekisa on lisännyt pelaajien innostusta pelata myös 
joukkueelle, jos oma peli ei ole kulkenut odotetulla tavalla 
jokaiselle reiällä.

Kisaan on osallistunut lähes puolivuosisadan aikana 
jo tuhansia naispelaajia ympäri maakuntaa, mutta myös 
kauempaa. Useat vieraspelaajat haluavat viettää kesäisen 
golfpäivän upeasti hoidetulla Aura Golfin kentällä. Kisa 
houkuttelee eri-ikäisiä ja tasoisia pelaajia mm. upeilla  
palkinnoilla ja tarjoiluillaan. Mamsellissa on kivaa kaikilla,  
ei vain voittajilla.
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VOITTAJAT

HCP / SCR

2017  Lehto Jenna / Gustafsson Matilda
2016  Päivi Rantio (SaG) / Anita Sandholm (UGK)
2015  Maija Mäkelä / Anna-Maria Lehtonen (PGC)
2014  Aila Nuotila / Satu Sinkkola (AGN)
2013  Micaela Sjöholm / Heli Koivikko
2012  Tuija Hannukainen (ArGC) / Nina Katajainen (ArGC)
2011  Johanna Lindholm (PGK) / Eva-Maria Jaakkola (HGCC)
2010  Satu Sinkkola (AGN) / Merja Korhonen (AGN)
2009 Salme Amberla / Eija Nummenpää
2008  Hannele Grandell / Marika Soravuo (HGK)
2007  Micaela Sjöholm / Eija Nummenpää
2006  Hannele Lehto-Laurila / Mia Rytkölä
2005  Eija Nevalainen (WGCC) / Eija Kailaste
2004  Varpuleena Kirstilä / Maarit Pelttari (LGV)
2003  Mia Rytkölä / Pia Koivuranta (JGS)
2002  Ilana Laitervo / Elina Nummenpää

0-24,4 / 24,5-54

2001  Hannele Lehto-Laurila / Pirkko Paatelo
2000  Leena Ruohonen (WGCC) / Pirkko Paatelo
1999  Tuula Hannukainen (LoG) / Laila Närhinen (YG)

0-24 LP / 25-36 PB

1998  Eivor Niinikoski / Hanna Vaalavuo (TG)
1997  Anna-Kaarina Hannula / Liisa Hakalax
1996  Hannele Grandell / Hilppa Vienonen (SaG)
1995  Mirjam Seifulla / Heli Virtanen
1994  Outi Myllyveräjä (KuG)
1993  Riitta-Maija Hartiala
1992  Eija Rosenberg 
1991  Kirsti Prusi
1990  Hannele Nurmi
1989  Eila Lehvä (TG)
1988  Milla Perilä
1987  Ulla Savojärvi (HGK)
1986  Kati Santonen
1985  Merja Koivurinta
1984  Elina Schuurman (HGK)
1980  Marjatta Vainio
1979  Hilkka Elf (HGK)
1978  Karin Lehtosaari (VaG)
1977  Faina Schwenson (TG)
1976  Faina Schwenson (TG)
1975  Anneli Rissanen
1974  Faina Schwenson (TG)
1973  Eine Palmroth (AGK)

Lainauksia naiskapteeni Arja Jalavan vieraskirjasta:

”9.8.1992 Turun Mamsellit
Perinteinen kilpailu sai kiitettävän osallistujajoukon ja saimme pelata kauniilla kentällämme kauniilla ilmalla. Huipentuma-
na kahvit Jukan tekemän vadelmakakun kera, joka oli niin hyvää ettei enemmän sanotuksi saa.”

”Yksikään mies ei ymmärrä miksi nainen pitäisi tärkeämpänä hyvää golfia kuin pientä hauskanpitoa.”
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GANT OPEN
Kesän tyylikkäin

Aura Golfissa on paljon pysyviä ja pitkäikäisiä asioita, 
joihin ilman muuta kuuluvat vaatetusalan jättiläisen 
Gantin merkeissä käydyt golfkilpailut. Ne alkoivat 

jo vuonna 1985 ja jatkuvat yhä edelleen. Alkujaan amatöö-
reille suunnattu Gant Open muuttui vuonna 2004 ammat-
tilaiskilpailuksi ja osaksi Finnish Golf Touria. Vuonna 2008 
tapahtuma kasvoi entisestään ja muuttui kansainväliseksi 
tullen osaksi kilpailusarjaa nimeltä Nordic League. Tässä 
vaiheessa yksi kilpailun merkittävimpiä voittajia oli Ruotsin 
Patrick Sjöland, jolla takanaan voittoja jopa Euroopan Tou-
rilta. Hän voitti kilpailun pitkän uusinnan jälkeen vuonna 
2011. Gant Open koki tähänastisen huippuhetkensä vuonna 
2015, jolloin siitä tuli Euroopan toiseksi korkeimman sarja-
tason, Challenge Tourin osakilpailu. Tämän paljon rahaa ja 
uhrauksia vaatineen voimanponnistuksen jälkeen on Gant 
Open palannut takaisin juurillensa ja jatkaa elämäänsä 
avoimena kansallisena amatöörikilpailuna. Toistaiseksi…



60



61



62



63

VOITTAJAT
Gant Amateur Open

-5,4 / 5,5-15,5 / 15,6-36,0

2017  Hietala Alex (KGC) / Vilander 
Jukka / Pere Tarja

2016  Juuso Välilä / Max Kiviniemi / 
Pekka Salkimo (AGN)

2015  Aleksi Roima / Arto Koivunen / 
Olli Valtola

Gant Open ammattilaiskilpailu

2015  Dominic Foos GER
2014  Christian Glöet DEN
2013  Patrick Sjöland SWE
2012  Niklas Bruzelius SWE
2011  Toni Karjalainen

2010  Wilhelm Schauman SWE
2009  Anders Sjöstrand SWE
2008  Jens Dantorp SWE
2007  Lassi Kivilompolo /  

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)

Gant Open

2003  Timo Haataja
2002  Elina Nummenpää
2001 Olli Hartiala

2000  Kari Kuisma
1999  Matti Leinonen
1998  Kalle Laukkanen
1997  Kalle Laukkanen
1996  Jyry Peltomäki (VGS)
1995  Jukka Huuska 
1994  Petri Parvinen
1993  Jari Soukka
1992  Kari Kuisma
1991  Janne Arvela
1990  Janne Rannikko
1989  Kim Hagman (SHG)
1988  Pauli Marjamäki (SHG)
1987  Juha Johansson (PGK)
1986  Karri Honkoila
1985  Mauno Rauramo (PGK)
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2008
Finnish Amateur Championships  
(Erkko Trophy) 
1.  Kalle Samooja

Aikuisten lyöntipelin SM-kilpailu
1.  Kalle Samooja

Finnish Amateur ranking
1.  Kalle Samooja

Finnish Golftour ranking
2.  Kalle Samooja

2009
Finnish Amateur Championships  
(Erkko Trophy)
1.  Kalle Samooja

Aikuisten lyöntipelin SM-kilpailu
3.  Kalle Samooja 

Finnish Amateur Ranking
3.  Kalle Samooja

Kansainvälisiltä areenoilta Kalle toi 
historiallisen voiton viemällä Ranskan 
avoimen amatöörimestaruuden 
nimiinsä.

2010
Miesten Joukkue-SM
2. Joonas Granberg, Ahti Koskilahti, 

Markus Rytkölä, Kalle Samooja

Amatööripuolella kauden huomattavia 
kohokohtia olivat Kalle Samoojan 
toinen sija Tanskan Ecco Tourilla
ja sijoittuminen amatöörien MM-
kisojen henkilökohtaisissa tuloksissa 
sijalle 20. Kauden peliesitysten 

perusteella Kalle valittiin edustamaan 
Manner-Eurooppaa St. Andrews 
Trophyssä.

Finnish Tour -kilpailuissa saavutettiin 
Aura Golfin historian kolmas 
rankingvoitto. Joonas Granberg voitti 
kauden 2010 kokonaisrankingin. Viime 
kerralla Joonas juhli kokonaisrankingin 
voittoa kaudella 2007.

Kaikki seuramme kärkipelaajat 
osallistuivat kauden aikana useaan 
kilpailuun, joista mainittavin sijoitus oli 
Joonas Granbergin voitto Meri Teijon 
avausosakilpailussa. Huomattava 
on vielä, että seitsemän seuramme 
pelaajaa ansaitsi pisteitä kauden 
kisoista. Lukumäärää voidaan pitää 
erinomaisena.

Aluetour, alle 21 v., ranking
2. Mikael Helminen 

Tsemppitour oli seuramme juniorityön 
kannalta parasta antia, mitä juniorityö 
voi tarjota innokkaille golffareille.
Ranking:
1.  Emilia Lappalainen (tytöt alle 12 v.)
2. Petra Mattsson (tytöt alle 14 v.)
2. Kari Nermes (pojat alle 12 v.)

2011
Finnish Tour -kilpailuissa saavutettiin 
Aura Golfin historian kolmas ranking-
voitto, kun Joonas Granberg voitti 
kauden 2011 kokonaisrankingin. 
Viime kerralla Joonas Granberg juhli 
kokonaisrankingin voittoa kausilla 
2010 ja 2007. 

Aluetour, alle 21 v., Lännen ranking
1. Kalle Leinonen

Tsemppitour Lännen Ranking
1.  Emilia Lappalainen (tytöt alle 15 v.)
1. Kari Nermes (pojat alle 12 v.)
3. Petteri Salmi  (pojat alle 15 v.)
4. Otto Grönroos (pojat alle 15 v.)
3. Iida Rissanen (tytöt alle 12 v.)

Kaikki alueet kattava  
Tsemppitour-finaali
1. Iida Rissanen

2012
Finnish Tour - kilpailuissa saavutettiin 
Aura Golfin historian neljäs 
rankingvoitto.
1.  Kalle Samooja 

Juniorien lyöntipelin SM-kilpailuissa 
21 v. sarjassa Mikael Helminen sijoittui 
hienosti jaetulle 3. sijalle, mutta 
hävisi pronssimitalin matemaattisin 
perustein. 

Tsemppitour Ranking 2012 Länsi-Suomi
1. Emilia Lappalainen (tytöt alle 15 v.)
1. Otto Grönroos (pojat alle 15 v.)
3. Kari Nermes (pojat alle 15 v.)
3. Iida Rissanen (tytöt alle 15 v.)

2013
Finnair Junior Tour -finaali,  
alle 21 v. pojat
3. Otto Grönroos

Aluetour, alle 21 v. ranking
2.  Aleksi Roima

Tsemppitour
1. Iida Rissanen (tytöt alle 15 v.)

VALMENNUS- JA JUNIORITOIMINTA
Kilpamenestys
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2014

Miesten Joukkue-SM
6.  Sami Sarkki, Kalle Leinonen,  

Aleksi Roima ja Otto Grönroos.

Junioreiden Joukkue-SM
2. Aleksi Roima, Otto Grönroos, 

Petteri Salmi, Alex Aaltonen, Risto 
Kivimäki, Kari Nermes, Emilia 
Lappalainen, Iida Rissanen ja Elina 
Saksa. Joukkueen kapteenina toimi 
Sakari Aho.

Junioreiden lyöntipelin SM-kilpailu, 
tytöt alle 14 v.
1. Elina Saksa 

Finnair Junior Tour -kilpailut,  
alle 21 v. tytöt 
Ranking
4. Elina Saksa
Tahkon osakilpailu
1. Elina Saksa 
Finaali
5. Iida Rissanen

Finnair Junior Tour -kilpailut,  
alle 21 v. pojat, finaali
3. Otto Grönroos

Aluetour, alle 21 v.
1.  Aleksi Roima, pojat
1.  Elina Saksa, tytöt
3.  Emilia Lappalainen, tytöt

2015
Junioreiden lyöntipelin SM kilpailu, 
tytöt alle 16 v.
1.  Elina Saksa 
4.  Daniella Barrett 
5.  Iida Rissanen

Junioreiden reikäpelin SM-kilpailu, 
tytöt alle 16 v.
1.  Daniella Barrett 
2.  Elina Saksa 
4.  Iida Rissanen

Finnair Junior Tour -kilpailu,  
alle 21 v. tytöt ranking
2.  Elina Saksa

Tsemppitour finaali, alle 12 v. tytöt
1.  Aada Rissanen

2016
Aura Golfin juniorit saavuttivat kauden 
aikana yhteensä kahdeksan SM-mitalia.

Naisten Joukkue-SM
1. Daniella Barrett, Elina Saksa ja  

Iida Rissanen

Lyöntipelin SM, alle 18 v. tytöt
1. Daniella Barrett

Reikäpelin SM, alle 16 v. tytöt
1. Elina Saksa 

Nuorten Joukkue-SM
2. Alex Aaltonen, Otto Grönroos, 

Jonne Halonen, Kari Nermes, 
Aleksi Roima, Daniella Barrett, 
Aada Rissanen, Iida Rissanen, Elina 
Saksa. Joukkueen kapteenina toimi 
Sakari Aho.

Reikäpelin SM, alle 18 v. pojat
2. Otto Grönroos

Reikäpelin SM, alle 18 v. tytöt
2. Daniella Barrett, 

Lyöntipelin SM, alle 16 v. tytöt
2. Elina Saksa

Lyöntipelin SM, alle 18 v. tytöt
3. Iida Rissanen

Naisten SM-kilpailu
4. Daniella Barrett
Kilpailu oli poikkeuksellisesti avoin 
myös ammattilaisille.

Naisten puolella Daniella Barrett 
otti ensimmäisen voittonsa FT:llä. 
Hän pelasi kolme kilpailua ja sijoittui 
rankingissa 8. sijalle.

Finnair Junior Tour -kisat,  
alle 21 v. tytöt, ranking
1.  Daniella Barrett (3 voittoa)
2.  Iida Rissanen (2 voittoa)
4.  Elina Saksa (1 voitto)

Aura Golf voitti junioreiden 
valtakunnallisen seurarankingin.

Kovin noteeraus oli Elinan voitto 
tyttöjen epävirallisissa Euroopan 
mestaruuskisoissa.

2017
Aura Golfin juniorit saavuttivat  
kauden aikana yhteensä kuusi  
SM-mitalia.

Naisten reikäpelin SM 
1. Daniella Barrett

Lyöntipelin SM, alle 18 v. tytöt
2. Daniella Barrett, 

Reikäpelin SM, alle 18 v. tytöt
2. Elina Saksa

Lyöntipelin SM, alle 14 v. tytöt
2. Aada Rissanen

Lyöntipelin SM, alle 18 v. tytöt
3. Elina Saksa

Reikäpelin SM, alle 16 v. tytöt
3. Aada Rissanen 

Finnish Amateur Championship  
(Erkko Trophy)
2. Daniella Barrett 

Finnish Tour -kilpailuiden ranking
3.  Daniella Barrett

Finnair Junior Tour -kisat, alle 21 v. 
tytöt, ranking
5.  Elina Saksa
Voitot kiertueella: Daniella Barrett 2 
voittoa, Elina Saksa 1 voitto ja Aada 
Rissanen 1 voitto.

Junior Challenge Tour, alle 21 v. ranking
2.  Aada Rissanen, tytöt
3.  Santeri Grönfors, pojat

Saavutimme jo toisena vuotena peräk-
käin nuorten seurarankingin voiton.
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SUURI 
KLUBIKILPAILU
Iloista golfia ja rentoa 
illanviettoa

Vaikka Suuri Klubikilpailu on varsin uusi tulokas seu-
ramme kilpailukalenterissa, on se ansainnut paik-
kansa suosituimpien kilpailujen joukossa. Vuodesta 

2013 asti pelatun kilpailun äitinä voidaan pitää seuramme 
silloista klubimestaria Marja Aalto-Setälää. Alkuperäise-
nä ajatuksena oli järjestää matalan kynnyksen golfkilpailu 
rentoa yhdessäoloa unohtamatta. Suuren Klubikilpailun 
esikisa pelattiin vuonna 2012 Ryder Cup –hengessä naiset 
vastaan miehet. Kyseessä oli hyväntekeväisyyskilpailu, 
jonka tuotto ohjattiin TYKS:in lasten syöpäosastolle. 
Kisaa jalostettiin klubitoimikunnassa seuraavaan vuo-
teen, jolloin tapahtuman nimeksi tuli Suuri Klubikilpailu ja 
pelimuotona oli best ball. Tämän jälkeen kilpailumuodoksi 
on vakiintunut Texas Scramble. Suuret Klubikilpailut ovat 
olleet jäsenistön suosiossa ja ne ovat täyttyneet nopeasti. 
Iltajuhlissa pelaajia ovat viihdyttäneet monet artistit aina 
tangoprinssistä lähtien.
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VOITTAJAT
2017  Kirjonen Jani, Kirjonen Veikko, Saario Katri ja Janne
2016  Heikkilä Anu (VGC), Koivikko Heli, Paulin Micke ja Penttilä Satu
2015  Laxåback Jorma, Lehtinen Marjo, Lehtinen Harri ja Lehtinen Iiro A.
2014  Savolainen Tommi, Virkki Wolf, Kuikka Kaisa ja Kuikka Kari
2013  Könönen Mauno, Koski Elias, Koski Juha ja Tunturi Turkka



PIENI SUURI GOLFIN ERIKOISLIIKE

Kauppiaskatu  20  20100  Turku     02-234  5305      www.golfpuoti.fi       golfpuoti@golfpuoti.fi



Aura Golfia
-vuotiasta

onnittelee
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FELIX FINNISH 
LADIES OPEN
Felix KetchCup / 
Orkla Suomi Golf 

Vuonna 1998 alkaneella ja peräti 14 vuotta kestä-
neellä Felix Finnish Ladies Open -tapahtumalla oli 
erittäin suuri merkitys koko Suomen naisgolfille. 

Selvimmin asiaa kuvaa se, kun ensimmäisessä kilpailussa 
Suomea edustivat vain sen hetken ainoa pelaava naisam-
mattilaisemme Riikka Hakkarainen sekä neljä amatööriä 
(Aura Golfista Milla Hallanoro ja Pauliina Hartiala), niin 
jo 6 vuotta myöhemmin suomalaiset valloittivat kilpai-
lussa riemukkaasti viisi ensimmäistä sijaa, Hanna-Leena 
Salosen selvitessä ykköseksi. Kisan toinen suomalais-
voittaja oli Kaisa Ruuttila vuonna 2010. Felix Finnish 
Ladies Open vakiinnutti ensimmäisten vuosiensa jälkeen 
paikkansa yhtenä naisten Ruotsin Tourin suosituimmista 
osakilpailuista ja keräsi osallistujia joka puolelta maailmaa. 
Parhaimmillaan kilpailussa oli edustettuna lähes 20 eri 
kansallisuutta Australiasta, Koreasta ja Etelä-Afrikasta asti. 
Vuosien varrella Felix Finnish Ladies Openia ovat pelanneet 
nykyiset ja tulevat Ladies European Tour -voittajat sekä lu-
kuisa määrä pelaajia, jotka ovat myöhemmin tehneet upeaa 
uraa korkeimmalla mahdollisella tasolla, LPGA-tourilla. Kil-
pailun kansainvälinen kiinnostavuus koki pahan kolauksen 
kun vuodesta 2010 lähtien Ruotsin kiertueella parhaiten 
pärjänneet eivät enää saaneet pelioikeuksia LET:lle, vaan 
joutuivat ansaitsemaan pelipaikkansa Euroopan pääkiertu-
eelle kivikovien karsintojen kautta. 

Suomen ensimmäisen naisten golfin ammattilaiskilpailun 
järjestämisestä on kunniakkaasti vastuussa intomielinen 
golfari ja AG:n jäsen kauppaneuvos Clas Göran Hagström, 
joka on muutenkin ollut myötävaikuttamassa golfin ja eten-
kin suomalaisen naisgolfin kehitykseen. Toimiessaan Felix 
Abban toimitusjohtajana hän tutustui Ruotsissa silloisen 
Telia Tourin kilpailuihin ja päätti tuoda jonain päivänä nais-
ten ammattilaiskilpailun Turkuun ja Aura Golfiin. 

Seuran kilpailuohjelmassa on mukana myös jo vuodesta 
1989 pelattu, kovin suosittu, mutta vain omille jäsenille 
tarkoitettu Felix KetchCup, joka vuodesta 2017 lähtien on 
tunnettu paremmin nimellä Orkla Suomi Golf.
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FELIX FINNISH LADIES OPEN  
AMMATTILAISKILPAILU 1998-2011
2011  Elin Andersson SWE
2010  Kaisa Ruuttila
2009  Tandi Cuningham RSA 
2008  Zuzana Masinova CZE
2007  Marianne Skarpnord NOR

2006  Madeleine Holmblad SWE
2005  Nina Reis SWE
2004  Hanna-Leena Salonen
2003  Linda Wessberg SWE
2002  Linda Ericksson SWE

2001  Pernilla Sterner SWE
2000  Lisa Hed SWE
1999  Kristina Engström SWE
1998  Susanne Westling SWE
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VOITTAJAT ORKLA SUOMI GOLF / FELIX KETCHCUP 1989
2017  Kakko Heikki
2016  Välilä Juuso
2015  Ekman Lukas
2014  Aulas Raimo
2013  Saario Janne
2012  Nermes Kimmo
2011  Granberg Reima
2010  Hahto Tarmo
2009  Roima Aleksi
2008  Tiihonen Marko

2007  Saario Janne
2006  Huunonen Mikko
2005  Hannula Sami
2004  Granberg Reima
2003  Nyman Leena
2002  Wickström Svante
2001  Laxåback Jorma
2000  Gustafsson Sauli
1999  Österberg Leif
1998  Lehtinen Antti

1997  Salmi Tapio
1996  Laukkanen Kalle
1995  Timperi Kari
1994  Nummenpää Matti
1993  Buckley Gerry
1992  Kulo Matti
1991  Veijonen Kari
1990  Salmi Tapio
1989  Matti J. Salminen
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Pekka Sivula

Matti ja Lena Koivurinta

Pentti ja Maija Vierinen

Juhani ja Mari Tamminen

Markku ja Erja Rehmonen

Virpi ja Åke Brandt

Kari ja Hanna Kanervo

Jaana ja Peter Rosenberg

Aila Nuotila

Heikki Kakko, Olavi Kakko

Sinikka Selänne

Mika Lundén, Roope Lundén ja Helmiina Kivelä

Pekka, Maarit ja Roope Raudaskoski

Juuso, Johanna ja Lotta Välilä

PROT Sakari Aho ja Ville Sirkiä

Aki ja Vilho Lahti, Pia-Lotta ja Viljami Luomala

Matti ja Tarja Poutanen

Kalkarit

Satu Penttilä ja Mika Koivunen

Jerker Brandt ja Jenni Vallenius

Matti Lehtonen

Marjo, Harri, Outi ja Iiro Lehtinen

Jaana Jaakola

Tomi, Tarumaija, Adele ja Lenni Aalto

Raimo ja Kristiina Uusikartano

Markku ja Pirjo Liitola

KANNATUSILMOITUKSET
Kiitos 
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Kenneth ja Seija Löfgren

Matilda ja Sauli Gustafsson

Harri ja Arja Malmberg

Leena Stam

Jari ja Lena Suominen

Antti, Ella, Elina, Mikko ja Matti Kasi

Erik Gråhn

Reijo Parviainen

Leena Uusimaa ja Markus Heiniö

Niinikoski ja Salonen

Heikki ja Jarkko Vuorinen

Pekka Ahlgren

Kalle Voutilainen

Mika ja Minna Manninen

Airi Reima   
Lauri Reima

Veikko Salli ja Terttu Marttila

Simo Pöllänen ja Riia Astola-Pöllänen

Jouko Narvanmaa perheineen

Suvi Salo ja Taisto Kalkela

Tiina ja Antero Salama

Reima, Helena ja Joonas Granberg

Maarit Kakko

Tarja ja Erkki Pere

Vera ja Aarre Hyvärinen

Arne, Anette, Andreas, Matias ja Mette Hyvärinen
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AURA GOLF
Vuodet 2008-2017

AURA GOLFIN 
PUHEENJOHTAJAT 
2007 – Toni Laakso

AURA GOLFIN 
KAPTEENIT
2007 – 2013 Aarno Eskola
2014 –  Kari Kanervo

NAISTEN KAPTEENIT
2008 – 2010 Eeva Suhonen
2011 – 2012 Eija Nummenpää
2013 – 2014 Eija Kailaste
2015 – Micaela Vilander

AURA GOLFIN MESTARIT

2008

Miehet Joonas Granberg
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Heikki Laurila
Seniorit M65 Bo Blomqvist
Seniorit N50 Päivi Honka
Seniorit N60 Kirsti Brusi
Pojat  Mikael Helminen
Mid Am Juuso Välilä

2009

Miehet Ahti Koskilahti
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Matti Leinonen
Seniorit M65 Harri Vehmanen
Seniorit M70 Veikko Kirjonen
Seniorit N Päivi Honka
Pojat  Mikael Helminen
Mid Am Marko Kuningas

2010

Miehet Markus Rytkölä
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Matti Leinonen
Seniorit M65 Aarno Eskola
Seniorit M70 Reima Nummelin
Seniorit N60 Kirsti Brusi

2011

Miehet Ismo Nermes
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Reima Granberg
Seniorit M65 Aarno Eskola
Seniorit M75 Reima Nummelin
Seniorit N50 Pirkko Vauhkonen
Seniorit N60 Hannele Grandell
Pojat  Aleksi Roima
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2012

Miehet Mikael Helminen
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Matti Leinonen
Seniorit M65 Aarno Eskola
Seniorit M75 Rikhard Sanaksenaho
Seniorit N60 Hannele Grandell
Pojat  Aleksi Roima 

2013

Miehet Stenka Karlsson
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Matti Leinonen
Seniorit M65 Teuvo Andelmin
Seniorit M70 Aarno Eskola
Seniorit M75 Reima Nummelin
Seniorit N Hannele Grandell
Pojat  Otto Grönroos

2014

Miehet Mika Brunou
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M55 Jarmo Koivunen
Seniorit M65 Markku Rehmonen
Seniorit M75 Veikko Kirjonen
Seniorit N Päivi Honka
Pojat  Kari Nermes

2015

Miehet Antti Laurila
Seniorit M55 Reima Granberg
Seniorit M65 Teuvo Andelmin
Seniorit M75 Veikko Kirjonen
Seniorit N Hannele Grandell
Pojat  Matias Hyvärinen
Tytöt   Iida Rissanen

2016

Miehet Sami Sarkki
Naiset  Daniella Barret
Seniorit M55 Reima Granberg
Seniorit M65 Teuvo Andelmin
Seniorit M75 Veikko Kirjonen
Seniorit N Päivi Honka
Pojat  Santeri Grönfors

2017

Miehet Sami Sarkki
Naiset  Milla Hallanoro
Seniorit M50 Mika Manninen
Seniorit M60 Reima Granberg
Seniorit M75 Veikko Kirjonen
Seniorit N Päivi Honka
Pojat  Santeri Grönfors





Laatu asuu  
yksityiskohdissa

MOMENTUM
KAIVOKATU 18

Asunto Oy Momentum valmistuu 
keväällä 2020. Momentum on viimeinen 

mahdollisuus uuteen kotiin halutulla 
Kupittaanpuiston alueella!

Katso vapaat asunnot  
www.kupittaanmomentum.fi

www.auratumasunnot.fi

(Ilmoituksen kuvat taiteilijan näkemyksiä)

Momentumin tyyli näkyy auloissa, 

käytävillä ja pihalla. Asunnoissa on 

premium-tason materiaalit oman 

valintasi mukaan.  

Asumisen mukavuutta tuo säädettävä  

lattialämmitys ja viilennys. Lasitetuilla 

parvekkeilla on kiinteä valaistus. 

Autopaikoilta on suora hissiyhteys 

kerroksiin.

Korkea varustelutaso: 

mm. Saari-keittiöt

Mielen kodinkoneet

Oraksen hanat ja 

sadevesisuihkut  

Timberwisen 

lankkuparketit

HARMONIAA, 

TYYLIÄ JA 

TUNNELMAA  





alberto-pants.com



EDISTYKSELLISIÄ IHONHOIDON INNOVAATIOITA 

JOKAISEN IHOTYYPIN MUUTTUVIIN TARPEISIIN

www.janssen-cosmetics.fi

Tilitoimisto Lahti Oy
Verkatehtaankatu 8, Turku

040 717 1131

www.jessesdine.fi



Kaupunkipyörien digitaalinen ympäristö

Turun kaikki kaupunkipyörät eli Föli-fillarit sekä pyöräasemat muodostavat valtavan, 
ennennäkemättömän digitaalisen ympäristön.

Sekä pyörät että asemat ovat varustettu erillisillä lähettimillä, jotka ohjaavat 
räätälöityyn verkkopalveluun.

Verkkopalvelusta löytyy reittioppaat, kulttuuripolku sekä paikalliset yritykset.

Palvelut yrityksellesi

Olemme koostaneet täydellisen
palvelupaketin, jolla kaupunkipyörien
käyttäjät, sekä muut kaupungilla liikkuvat
ohjataan teidän yritykseenne.

Palvelu nostaa merkittävästi myös
yrityksenne Google-löydettävyyttä niin
hakutoiminnoissa kuin kartoissakin.

Lisätietoa: opas.io/yrityksille



k e i t t i ö / k y l p y h u o n e / k o d i n h o i t o / l i u k u o v e t / s ä i l y t y s

Topi Turku: Puutarhakatu 19 A, Mari 045 6707 440, Kati 045 6707 874, topi-keittiot.fi

Topi onnittelee Aura Golfia!





Meille L&T:läisille kiertotalous on jokapäiväistä työtä.  
Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja 

tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme 
raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme 

säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään 
ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä 

palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaiden arkea.
 

Jos etsit mutkatonta tietä kiertotalouteen, 
otathan meihin yhteyttä.

KIERTOTALOUDEN 
KÄYTÄNNÖN TEKIJÄÄ 

PALVELUKSESSASI.

www.lt.fi

87008700

 0400 782 486 | otoytari@gmail.com
Kaskenkatu 16, 20700 Turku

Olli Töytäri



KUN KURVAAT  
MIELUUMMIN KOTIIN KUIN 

KAUPUNGIN YÖHÖN.

Meille L&T:läisille kiertotalous on jokapäiväistä työtä.  
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tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme 
raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme 

säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään 
ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä 

palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaiden arkea.
 

Jos etsit mutkatonta tietä kiertotalouteen, 
otathan meihin yhteyttä.

KIERTOTALOUDEN 
KÄYTÄNNÖN TEKIJÄÄ 

PALVELUKSESSASI.

www.lt.fi

87008700

 0400 782 486 | otoytari@gmail.com
Kaskenkatu 16, 20700 Turku

Olli Töytäri



”Ruissalo on saari, puoli peninkulmaa Turusta, missä kaikki, mikä luonnossa 
on ihanaa ja lumoavaa, näyttää kohdanneen yhdessä pisteessä. Suuret ja 
mahtavat tammilehdot herättävät synkän ja juhlallisen tunnelman. Näyt-
tää siltä, ikäänkuin luonto olisi huvitellut luonnostelemalla suunnitelmia 

useihin englantilaisiin puutarhoihin, joita hän ei ole nähnyt hyväksi saattaa 
loppuun. Jos joku joka rakastaa kaikkea kaunista matkustelee etsimässä 

maalauksellisia paikkakuntia, ei hänen pidä unohtaa tätä paikkaa.”
 

Runoilija Michael Choraeus Åbo Tidningar -lehdessä 12.8.1799



”Ruissalo on saari, puoli peninkulmaa Turusta, missä kaikki, mikä luonnossa 
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tää siltä, ikäänkuin luonto olisi huvitellut luonnostelemalla suunnitelmia 

useihin englantilaisiin puutarhoihin, joita hän ei ole nähnyt hyväksi saattaa 
loppuun. Jos joku joka rakastaa kaikkea kaunista matkustelee etsimässä 

maalauksellisia paikkakuntia, ei hänen pidä unohtaa tätä paikkaa.”
 

Runoilija Michael Choraeus Åbo Tidningar -lehdessä 12.8.1799



auragolf.fi 




