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Pääkirjoitus
Kirjoitan tätä pääkirjoitusta toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina, samana päi-
vänä kun Mikko Korhonen voitti Euroopan kiertueen -osakilpailun Kiinassa ja 
ansaitsi kahden vuoden pelioikeuden kiertueelle, paikan PGA Champioship ma-
jor-turnaukseen sekä tietysti sievoisen tukun euroja. Samana päivänä myös Aura 
Golfin Elina Saksa voitti Finnish Tourin avauskilpailun Nordcenterissä ja Daniella 
Barrett täydensi menestystä kolmannella sijallaan. Kilpagolfin merkityksestä ta-
valliselle lajin harrastajalle käydään usein keskustelua, mutta idolien ja esikuvien 
vaikutusta ei pidä missään urheilulajissa väheksyä. Valmennustoiminnassa olem-
me pyrkineet tuomaan elinasaksoja ja dannubarretteja kummitoiminnan kautta 
lähemmäksi nuorempia junnuja ja golfissa tulisi muutenkin hyödyntää kansainvä-
listä kilpamenestystä, jota suomalaiset huippupelaajat ovat viime aikoina saavut-
taneet aikaisempaa laajemmalla rintamalla.

Yksi pitkä aikakausi sai päätöksenä kevättalvella, kun vuosikokous valitsi seuralle 
uuden puheenjohtajan. Kolmesta erinomaisesta vaihtoehdosta nuoruus oli tällä 
kertaa valttia, kun Ahti Koskilahti keräsi äänestyksessä selkeästi suurimman ääni-
saaliin. Ahdin teesejä ja ajatuksia voi lukea artikkelista tämän lehden sisäsivuilta. 
Samoin lukija pääsee tutustumaan seuran uuden kapteenin Tommi Savolaisen nä-
kemyksiin golfista ja vähän muustakin.

Tämän vuoden pelikausi Ruissalossa polkaistiin käyntiin huhtikuun viimeisenä vii-
konloppuna varsin lämpimän ajanjakson päätteeksi, jonka jälkeen tulikin kirjaimel-
lisesti lunta tupaan ja jäitä porstuaan. Yöpakkaset toukokuussa eivät varsinaisesti 
edistä ruohon kasvua, mutta tällaiset sään vaihtelut kuuluvat asiaan. Uusia jäseniä 
on kevään aikana liittynyt seuraan varsin runsaasti ja Viheriö-lehden toimitus ky-
seli muutamien heidän mietteitä, joista myös lisää tässä lehdessä. Tässä yhteydes-
sä on hyvä toivottaa kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Aura Golfiin, 
muistakaa myös osallistua uusien jäsenten tervetulotilaisuuteen.

Uusia kasvoja löytyy myös caddiemasterin tiskin takaa, kun ensimmäisen ker-
ran vuosikausiin yksikään edellisen vuoden asiakaspalvelijoista ei jatkanut Ruis-
salossa. Aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä kyllä löytyy, mutta Aura 
Golfissa kaikki ovat uusia. Olen evästänyt uusia caddiemastereita sillä, että en-
simmäinen vuosi menee tutustuessa talon tapoihin ja toisena vuotena alkaa olla 
homma hanskassa. Tässä on ehkä hieman värikynää joukossa, mutta tällä haluan 
muistuttaa myös pelaajia siitä, että käytäntöihin ja ihmisiin tutustuminen ottaa 
oman aikansa. 

Ainekset mahtavaan golfkauteen on kasassa, toivottavasti myös säiden haltijat 
pelaavat kanssamme samaa peliä. Tilauksessa on tietysti aurinkoisia päiviä ja so-
pivassa määrin luonnonmukaista kastelua, jälkimmäistä toki mieluummin aurin-
gonlaskun jälkeen. Tehdään yhdessä jälleen yksi hieno golfkausi ja otetaan muut 
pelaajat huomioon niin kentällä kuin sen ulkopuolella.   

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Jos jätän omat pelilliset tavoitteet mainitsematta, niin lyhyen tähtäimen teemani 
puheenjohtajana ovat seuraavat:

• ”Tuotteen” on oltava kunnossa. Tämä tarkoittaa erityisesti kenttäämme. Olemme 
tottuneesti saaneet nauttia huippukuntoisesta kentästä. Pidetään huoli, että jatkossa-
kin näin on ja mietitään itsekriittisesti, missä osa-alueissa pystyisimme olemaan entistä 
parempia. Kentän kunto ei ole vain jäseniämme miellyttävä asia, vaan sillä on paljon 
laajempi ja kokonaisvaltaisempi vaikutus golfseuramme brändiin. Golfliiton hallinnoi-
man ja golfyhteisöjen laajasti käyttämän Pelaaja Ensin -palautejärjestelmän mukaan 
vieraspelaajan asiakaskokemukseen eniten vaikuttava tekijä on: ”Kenttä on hieno ja 
hyvin hoidettu”. Toki golfseuramme tuote on paljon muutakin kuin pelkkä kenttä ja sen 
kunto. Tähän kuuluvat mm. kaikki oheispalvelut ja puitteet.  
 
Edellä mainitut ovat konkreettisia asioita, jotka ovat pitkälti resurssikysymyksiä. 
Näiden lisäksi näen, että golfseuramme tuotteeseen olennaisesti kuuluu eräs tärkeä, 
mutta hieman vaikeammin mitattava ja määriteltävissä oleva asia. Aura Golf on ennen 
kaikkea jäsentensä tärkeä vapaa-ajanviettopaikka. Tämä edellyttää sitä, että Aura  
Golfissa pitää olla hyvä tunnelma ja sen on oltava paikka, jonne kaikkien on mukava 
tulla. Työskennellään yhdessä sen eteen, että näin on nyt ja tulevaisuudessakin. Jäse-
nistömme ja aktiiviset toimikuntamme ovat tässä laajassa golfyhteisön osa-alueessa 
tärkeässä roolissa. Yhteishenkeä kasvattavien innostavien ja hauskojen tapahtumien 
järjestäminen vaatii toimikuntiemme ja jäsenistön arvokasta työtä ja panostusta.  
Pidetään hauskaa yhdessä!

• Brändi ja talous. Seuramme talous on vahva ja vakaalla pohjalla. Jäsenhankinta on 
tässä asiassa keskiössä. Lisäksi meidän on vaalittava arvokasta brändiämme. Nämä ra-
kentuvat perusasioista, joista tärkeimmät mainittu edellä. Talous on sitten vain pitkälti 
seurausta tästä kaikesta. Toki, kuten kaikki muutkin tuotteet, niin tämäkin tuote on 
myytävä ja golfseuramme tarvitsee kaikkia tukijoitaan. Olemme kuitenkin myös urhei-
luseura, jonka tulee tehdä aktiivista juniori- ja valmennustyötä. Ilman tärkeitä spon-
soreitamme tämä ei olisi mahdollista. Haluan laittaa aktiivisen panostukseni tämän 
kokonaisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.  

• Strategia 2025. Hallitus on tyypillisesti laatinut vuosittain toimintasuunnitelman ja 
tavoitteet seuraavalle kaudelle. Päätöksiä on aina tehty vastuullisesti ja pitkäjänteises-
ti. Historiavuosien saatosta löytyy useita merkittäviä virstanpylväitä ja kehitysaskelia 
niin kentän, kiinteistöjen kuin kilpailujenkin osalta. Mitä seuraavaksi? Seurallamme 
ei ole tällä hetkellä määriteltyä strategiaa eikä tapaa työstää sitä. Menneen yli 60 
vuoden perspektiivillä voi tietysti kysyä, mihin sellaista tarvitaan? Toimintaympäris-
tömme muutostahti kiihtyy entisestään ja meiltä vaaditaan yhä heikompien signaalien 
havainnointia. Olemme hallituksessa todenneet, että strateginen suunnittelu vahvis-
taisi seuramme asemaa ja antaisi meille uusia työkaluja tulevaisuuden pitkäjänteisille 
päätöksille. Strategian ei pidä olla mikään erillinen opinkappale, vaan osa päivittäistä 
toimintaa. Olemme siis päättäneet hallituksessa aloittaa koko kauden kestävän strate-
giatyön, jonka aikana tulemme tiedustelemaan koko jäsenistön näkemyksiä aiheesta, 
joten seuratkaa nettisivuja. Jäsenistön näkemysten lisäksi vähintäänkin yhtä tärkeää on 
löytää seuran ulkopuolisia tekijöitä ja vaikuttimia. Strategiatyön yhteydessä hallitus on 
päättänyt perustaa myös erillisen työryhmän yhdistyksen sääntöjen tarkastelemiseksi. 
Tavoitteenamme on esitellä viimeistään seuraavassa vuosikokouksessa Aura Golfin 
laajempi strategia ja mahdolliset tarvittavat päivitykset yhdistyksen sääntöihin.

Suuri kiitos jäsenille luot-
tamuksesta vuosikokouk-
sessa! On valtava kunnia ja 
vastuu, että äänestitte mi-
nut hienon seuramme uu-
deksi puheenjohtajaksi. Iso 
hatunnosto myös edeltäjäl-
leni Toni Laaksolle, joka teki 
pitkällä kaudellaan mittavan 
ja huikean työn seuram-
me eteen. Toni toi vahvan 
osaamisensa myös Suomen 
Golfliiton toimintaan, joten 
hänen aikaansaannoksensa 
näkyvät valtakunnallisel-
lakin tasolla. Suuret ovat 
siis saappaat täytettäväksi. 
Motivaatio ja energia ovat 
kuitenkin korkealla tasolla. 
Pyrinkin omalla aktiivisel-
la tekemiselläni olemaan 
kaikkien teidän jäsenten 
luottamuksen arvoinen, 
kehittämään perinteikästä 
Aura Golfia sen vaatimalla 
tavalla, Suomen johtavana 
golfseurana. 

Haluan kääntää katseet jo 
tulevaan, enkä ole tähän 
kirjoitukseen sisällyttänyt 
pidempiä esittelyjä itsestä-
ni. Kirjoitin omasta taustas-
tani seuramme kotisivuille 
ennen vuosikokousta, ja 
vuosikokouksessakin luon-
nollisesti tuli esittelyt pi-
dettyä. Kentällä tavataan, ja 
tulettehan vetämään minua 
hihasta, niin esittäydytään, 
tutustutaan ja keskustellaan 
vapaasti golfista ja seuran 
asioista.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Aht i  Kosk i laht i
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Hinnasto
• vieraille 40 €
• AG:n jäsenille 25 €
• AG:n jäsenille 10-kortti 200 €
• AG:n jäsenet yli 75v 20 €

Ennen kierrosta
Golfauton voi tällä hetkellä varata pelikierroksel-
le caddiemasterilta ja myöhemmin myös suoraan 
peliaikavarauksen yhteydessä Nexgolfista. Varaus 
alkaa 60 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. Auton 
avaimen saa caddiemasterilta maksun suorittamisen 
tai sarjakortin leimaamisen yhteydessä. 

Golfautolla liikkuminen kentällä ja klubialueella
Kentällä liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta 
sekä ottaa muut pelaajat huomioon. Kentällä olevia 
opasteita tulee seurata ja käyttää aina teitä tai 
polkuja missä siihen on mahdollisuus. Viheriöille, 
foregriineille tai lyöntipaikoille auton ajaminen ei 
missään olosuhteissa ole sallittua. Auton kuljettajan 
tulee olla täyttänyt vähintään 15 vuotta.

Vahinkotilanteessa tulee ottaa yhteyttä Aura Golfin 
toimistoon tai caddiemasteriin. Autot ovat vakuutet-
tuja ja vahinkotilanteessa auton vuokraaja on velvol-
linen maksamaan 200 euron omavastuuosuuden.

Kierroksen jälkeen
Auto tulee palauttaa viimeistään 30 minuuttia kier-
roksen päättymisen jälkeen golfautojen säilytyspai-
kalle saunarakennuksen seinän viereen. Auto tulee 
peruuttaa paikalleen ja kytkeä latausjohto seinässä 
olevaan pistorasiaan. Auto on kohteliasta palauttaa 
siistinä, juomapulloista sekä muista irtoroskista 
siistittynä. Golfauton avain tulee palauttaa caddie-
masterille viivytyksettä sen aukioloaikoina. Muina 
aikoina avaimen voi jättää caddiemasterin oven 
vieressä olevaan postilaatikkoon.

Uudet golfautot käyttöön
Aura Golf sai uudet golfautot käyttöönsä kauden alussa ja aikaisemmin vaadittua  

terveydellistä perustetta golfautojen käytölle ei enää tarvita. Golfautot ovat siis kaikkien pelaajien  
vuokrattavissa ja seuraavassa on muutamia golfautojen käyttöön sekä vuokraamiseen liittyviä asioita.

Aura Golf on sääntöjensäkin puolesta 
urheiluseura ja yhtenä sen tarkoituk-
sena on järjestää kilpailutoimintaa. 
Tällä osa-alueella seuramme on meri-
toitunut äärimmäisen hienosti, kuten 
Suomen johtavan golfseuran kuuluu-
kin. Viime vuosien kilpailuista mainit-
takoon esimerkiksi naisten EM-kilpai-
lut vuonna 2013, European Challenge 
Tourin osakilpailu vuonna 2015 ja jo 
yli 30 vuotta järjestetty Finnish Senior 
Open. Aura Golfin pitkäjänteinen 
panostus kilpagolf- ja valmennus-
puolella on Suomen mittakaavassa 
ainutkertaista. Meidän kilpapelaa-
jat ovat kautta historian voittaneet 
arvostettuja kilpailuja niin Suomessa 
kuin ulkomailla ja niittäneet mainetta 
kansainvälisiä ammattilaiskiertueita 
myöten. Aura Golf, sen kilpapelaajat ja 
valmentajat ovat saaneet useita tun-
nustuspalkintoja tästä huikeasta työs-
tä. Näistä viimeisimpänä mainittakoon 
tänä vuonna jaettu Suomen Golfliiton 
Vuoden Kilpaseura -palkinto, jonka 
Aura Golf voitti kilpapelaajiensa viime 
kauden laajan menestyksen ansiosta.

Tärkeää on tiedostaa se, että pitkäjän-
teinen panostus juniorivalmennukseen 
ei mene hukkaan, vaikka kaikista ei 

golfammattilaisia tulisikaan. Junio-
reissa kasvaa seuramme tulevaisuus. 
Monista kasvaa seuramme aktiivisia 
jäseniä, toimikuntalaisia, golfvaikutta-
jia ja Aura Golfin brändin puolestapu-
hujia. Lisäksi, mitä enemmän aktiivisia 
junioreita, sitä enemmän varmasti 
myös aktiivisia vanhempia.

20. päivä syyskuuta tulee kuluneek-
si tasan 50 vuotta siitä, kun Aura 
Golf järjesti ensimmäisen kilpailun 
Ruissalossa. Tässä historiallisesti 
merkittävässä, Ruissalon kaikkien 
aikojen ensimmäisessä kilpailussa 
20.9.1969 oli osanottajia 15 kappa-
letta ja tasoituksellisessa 18 reiän 
kisassa voittajaksi pelasi Gert Vollmer 
tuloksella 95-27=68. Tätä merkkipaa-
lua kunnioittaaksemme, järjestämme 
tällä kaudella juhlakilpailun lauantaina 
21. päivä syyskuuta. Tarkempaa infoa 
tulee myöhemmin, mutta tarkoitukse-
na viettää hauska golfpäivä yhdessä, 
nostaa jalustalle Aura Golfin ensim-
mäisiä kilpapelaajia ja viettää viihtyisä 
ilta pelien jälkeen klubilla.

Golfilla on mitä parhaimmat mahdol-
lisuudet pärjätä alati kovenemassa 
kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta. Laji 

vetoaa jokaiseen ikä- ja ihmisryhmään, 
vauvasta vaariin. Uskon vahvasti, että 
erityisesti Aura Golfilla on hyvät eväät 
ja pohja tarjota lajin harrastamiselle 
tulevaisuudessakin johtava kokonai-
suus. Haluan keskittyä asioihin, joilla 
varmistetaan koko jäsenistön viihty-
vyys, ja että Aura Golfiin on mukava 
tulla viettämään kesäpäivää. Lajin 
aloittamisen ja harrastamisen tulee 
myös olla entistäkin helpompaa.

Tämän lehden painoon mennessä Aura 
Golf on saanut jo lähes 70 uutta jäsen-
tä tänä vuonna. Lämpimästi tervetuloa 
teille kaikille!

Itse odotan tulevaa kautta erityisellä 
innolla ja olen ulkoiluttanut mailoja 
normaalia aktiivisemmin jo ennen kau-
den alkua. Nyt viimeistään suosittelen 
kaikkia kaivamaan golfmailat esiin 
talviteloilta ja suuntaamaan kentälle 
taikka harjoitusalueelle. Birdiet eivät 
synny itsestään, vaan ne pitää ansaita. 
Oikein menestyksekästä golfkautta 
2019 kaikille!

Ahti Koskilahti
Aura Golf ry:n puheenjohtaja
ahti.koskilahti@auragolf.fi

Muita huomioitavia asioita
• henkilökunnan ohjeita on noudatettava
• keliolosuhteiden johdosta kentälle voidaan asettaa 

autonkäyttökielto 
• autoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava 

henkilökunnalle
• golfauton käyttö alkoholin vaikutuksen alaisena on 

ehdottomasti kiellettyä
• golfautolla liikkuminen kentän alueella muussa kuin  

pelitarkoituksessa ei ole sallittua
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1PELIAIKOJEN VARAAMINEN 

Ajanvarausääntöjä on hieman tarkistettu. Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja kuusi päivää etukäteen aikaisemman viiden päivän ase-

mesta. Jäsenellä on oikeus varata myös samassa lähdössä pelaavat vieraat kuusi 
päivää ennen. Nexgolfissa jäsen pystyy tekemään itselleen yhden varauksen 
päivää kohti. Vieraspelaajien varausoikeus alkaa neljä päivää etukäteen aikai-
semman kolmen päivän asemesta.

Vieraspelaajat pystyvät varaamaan peliaikoja Nexgolfin Teetime-sovelluksella , 
joka on käytössä Aura Golfin lisäksi kymmenillä suomalaisilla golfkentillä. Kirjau-
tumalla omilla Nexgolf-tunnuksilla Teetime-ohjelmaan golfseuran jäsen pystyy 
varaamaan peliaikoja myös muille kentille. Osalle kentistä varauksia pystyy 
tekemään ilman etukäteismaksua, Aura Golfin varaukset tulee maksaa varausta 
tehtäessä. Kenttien omat varaussäännöt ovat tietenkin voimassa ja tehdyt vara-
ukset tulee muistaa tarvittaessa myös peruuttaa.
 

2GREENFEE AG:N JÄSENEN VIERAALLE SEKÄ PASSIIVIJÄSENILLE 
Jäsenen vieraan alennettu greenfee on voimassa myös kaudella 2019. 
Jäsenellä on oikeus tuoda enintään kolme vierasta kerrallaan alennet-

tuun hintaan 40,00 eur/hlö, etu on voimassa kaikkina päivinä kauden alusta 
23.6.2019 asti sekä 12.8.2019 eteenpäin. Myös passiivijäsenet ovat oikeutettuja 
pelaamaan jäsenen vieraan hinnalla sekä tuomaan vieraita alennettuun hintaan. 

Jäsenen tulee itse pelata vieraidensa 
kanssa samassa ryhmässä ja hänen 
tulee olla paikalla myös pelimaksuja 
suoritettaessa.

Normaali greenfee 24.6.2019 ja 
11.8.2019 välisenä aikana on 70,00 
eur/hlö ja muina aikoina 55,00 eur/
hlö.  Juniorin greenfee on 30,00 eur/
hlö ja se on voimassa koko kauden 
ajan eikä siihen sovelleta mitään 
alennuksia.

3SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI 
eBirdie 
Painettuja jäsen- ja tasoitus-

kortteja ei ole enää pariin vuoteen 
toimitettu seuroihin ja tilalle on tullut 
sähköinen jäsenkortti eBirdie. Koti-
maassa pelattaessa tasoituskortteja 
ei juuri enää tarvita, koska pelaajien 
tiedot löytyvät yhteisestä hallinta-
järjestelmästä, joka kantaa myös 

nimeä eBirdie. Yhtenä toiminnallisena 
ominaisuutena eBirdiestä löytyy Golf 
Gamebook, jonka kautta on myös 
mahdollista jättää tasoitukseen vaikut-
tava tuloskortti.

Sovellusta voi käyttää normaalisti 
myös ulkomailla ja sen käyttö on mah-
dollista myös offline-tilassa, jolloin 
välttyy mahdollisilta datamaksuilta. 
Aina on hihassa myös valttikortti, jolla 
voit pyytää seuran toimistoa raapai-
semaan tulostettavan tasoitustodis-
tuksen matkaan mukaan. Toimiston 
iloinen ja ystävällinen henkilökunta on 
aina valmis palvelemaan. 

4TASOITUSKIERROKSET 
Aura Golfissa harjoituskier-
roksella pelattavaa tasoi-

tuskierrosta ei enää tule ilmoittaa 
etukäteen. Tämä on tietysti edelleen 
mahdollista ja sen voi tehdä caddie-

masterille ennen kierrosta tai merkitä 
itse ajanvarauksen yhteydessä kierros 
tasoituskierrokseksi, jolloin järjestelmä 
tietää odottaa tuloskorttia. Erityisesti 
6. tasoitusryhmässä (37 - 54) kan-
nattaa tasoituskierrosmerkintä tehdä 
aina, sillä siinä ryhmässä tasoitus 
voi ainoastaan laskea. Myös muiden 
tasoitusryhmien pelaajia suositellaan 
merkitsemään itselleen mahdollisim-
man paljon tasoituskierroksia, tällöin 
tasoitus hakeutuu väistämättä oikealle 
tasolleen. Tasoitusjärjestelmä tulee 
muuttumaan merkittävästi vuoden 
2020 alusta. Uudessa järjestelmässä 
tasoitus lasketaan viimeisen 20 tu-
loksen joukosta otettavien 8 parhaan 
tuloksen keskiarvona.  Pelaajien toivo-
taan tämänkin vuoksi pelaavan mah-
dollisimman paljon tasoituskierroksia 
kaudella 2019, jotta tasoitusmuunnos 
1.1.2020 olisi mahdollisimman oikeu-
denmukainen.

5MUOVIKASSIT JA  
BÄGILÄTKÄT 
Aura Golfissa pyritään luo-

pumaan turhista muovituotteista ja 
olemme tämän vuoksi lopettaneet 
AG-muovikassien jakamisen puku-
huoneissa. Tähän liittyvää mahdollista 
mielipahaa toivottavasti helpottaa 
luontoystävällinen kangaskassi, 
jollaisen jokainen jäsen saa noutaa 
veloituksetta caddiemasterilta. Myös 
muovisista ja vuosittain uusittavista 
bägilätkistä ollaan luovuttu toistaisek-
si kokonaan. Jos aitoa tarvetta niille 
ilmenee, niin tarkastelemme myö-
hemmin sopivia vaihtoehtoja, jotka 
kestävät sekä aikaa että kulutusta.

Yhteislähtöpäivien ajanvarauksia pystyy
edelleen tekemään omilla tunnuksilla Nexgolfissa.

Ajankohtaista 

2019
- Est. 1958 -
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Kilpailukalenteri 2019

A=avoin
K=Aura Golfin jäsenille
BG=yritystapahtuma

HTT 
9.5. / 16.5. / 23.5. / 30.5. / 6.6. / 
13.6. / 27.6. / 4.7. / 11.7. / 25.7. / 
1.8. / 8.8. / 15.8. / 22.8.

SENIORIEN KK-KISAT  
14.5. / 11.6. / 9.7. / 13.8. / 10.9.

Kilpailukakenterin  
muutokset mahdollisia

Ilmoittautuminen eri reikäpelikilpailuihin tapahtuu touko-
kuun aikana joko Nexgolfissa tai saunarakennuksen ilmoi-
tustaululla., ilmoittautuminen päättyy 31.5.2019 klo 10.00. 
Reikäpelikilpailut selitteineen ja sääntöinen löytyvät seuran 
kotisivuilta, mutta golfkesän kuuminta hottia on ehdotto-
masti Aura Golfin reikäpelikilpailuiden uusi ja houkuttele-
va hinnoittelu. Aikaisemmin jokaisesta kisasta on nyhdetty 
erikseen, mutta nyt kehissä on vain yksi 10 euron reikäpeli-
maksu! Samalla maksulla voit osallistua kaikkiin reikäpeliki-
soihin mihin kunkin kisan säännöt antavat mahdollisuuden. 
Tasapuolisuuden vuoksi maksu on sama kaikille, ikään tai 
sukupuoleen katsomatta.  

Reikäpelit

HARTWALL TORSTAI TUOPPI -viikkokilpailu

1.5. ke 10.30-  Vappuhumpuuki   K
11.5. la 9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu K
19.5. su 9.00-13.00 Audi Open   A
21.5. ti YL 12.00 Lindström Goes Green III BG
22.5. ke YL 12.00 Marli Jalostaja Golf  BG
26.5. su YL 9.30  Jesse´s Dine Masters  A
2.6. su 10.00-  J.Lindeberg Scratch Tour  A
    by Golfpuoti 
5.6. ke YL 9.30  LähiTapiola Golf   BG
9.6. su 11.00-13.30 Bring Your Own Putter  K
10.6. ma YL 10.00 Mandatum Life    BG
12.6. ke YL 11.30 Nordea Private Banking  BG
16.6. su YL 10.00 Anna Golf Tour   A
19.6. ke YL 9.00  Audi Quattro Cup  BG
20.6. to YL 17.00 Midnight Scramble  K
23.6. su 10.00-13.00 Veikko-Sedän Puteli   A
28.6. pe YL 16.00 Hartwall Sunday Game  A
30.6. su   KM Nelinpeli   K
13.7. la   Gant Amateur Open   A
19.7. pe 8.00-14.30 Finnish Senior Open  A
20.7. la  8.00-14.30 Finnish Senior Open  A
21.7. su 8.00-13.00 Finnish Senior Open  A
28.7. su YL 9.00  Sairaala Golf   BG
3.8. la YL 12.00 Mamselli   A
6.8. ti YL 12.00 Kiilto Clean Golf   BG
17.8. la 8.00-14.00 Klubimestaruuskilpailut  K
18.8. su 8.00-13.00 Klubimestaruuskilpailut  K
21.8. ke YL 9.30  Energia Golf   BG
24.8. la YL 12.00 Suuri Klubikilpailu  K
7.9. la YL 9.30  Orkla Suomi Golf kutsukilpailu BG
15.9. su YL 9.30  Perhemalja   K
21.9. la   50 vuotta golfia Ruissalossa A
5.10. la YL  Kauden päätöskilpailu ja  K
    iltajuhla 

Aura Golfissa pelataan kesän aikana 14 Hartwall Torstai 
Tuoppi -viikkokilpailua, kilpailukalenterissa nämä näkyvät ly-
henteellä HTT ja pelipäivä on aina torstai. Osallistuminen on 
yhtä aikaa helppoa ja halpaa, voit pelata kilpailukierroksesi 
normaalin pelikierroksen yhteydessä ja ilmoittautuminen ta-
pahtuu ennen kierrosta caddiemasterille maksamalla kahden 
euron osallistumismaksu. Golfsääntöjen mukaan pelataan ja 
merkitsijä täytyy tietysti olla mukana, palkintoina luonnol-
lisesti Hartwallin virvoittavia juomia. Tuloskortit jätetään 
kierroksen jälkeen kilpailutoimiston postilaatikkoon, tulok-
set julkaistaan seuraavana päivänä. Huomioithan myös, että 
2.väylän birdie palkinto on voimassa ainoastaan HTT-kilpai-
luissa. Lisätiedot tarvittaessa caddiamasterilta.

J.Lindeberg Scratch Tour by Golfpuoti
Viiden kentän kiertue avataan  

Ruissalossa sunnuntaina 2.6.2019, 
Varsinais-Suomen  

aluemestaruus ratkaistaan  
kesän aikana.

KLUBIOTTELUT  
 

Tvåkampen 
Roslagenissa 5.-6.7.

Kolmoisklubiottelu  
AG-EGS-TaWG  

25.7. 
 

Helsingin Golfklubi -  
Aura Golf TBC

Hartwall Torstai Tuopin rinnalle tulee kokonaan uusi ran-
king-kilpailu, Golfpuoti Masters.  Tähän kuukausikilpailuun 
voit osallistua vaikka joka päivä, mutta vain kuukauden pa-
ras tulos huomioidaan. Jokaisen kuukauden parhaat henki-
lökohtaiset tulokset palkitaan ja kokonaiskilpailussa otetaan 
huomioon pelaajan paras tulos kolmelta eri kuukaudelta. 

Golfpuoti –kuukausikilpailu
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Naisten tapahtumakalenteri

1.5.
Vappuhumpuuki
Parikilpailu, Greensome
Avoin kaikille jäsenille

7.5.  
Fysics Oy  
Liikkuvuustesti klo 18.00

15.5.  
Naisten kierros I

19.5.  
Audi Open 
Vuoden Lady osakilpailu 1 
Avoin kilpailu 

29.5.  
Naisten kierros II

31.5.  
Ilmoittautuminen  
Lady Cupiin päättyy 

Toukokuu Kesäkuu

Heinäkuu
• 13.5. klo 18.00-19.15 

Peruslyönti raudalla ja puilla 

• 16.5. klo 18.00-19.15 
Chipit ja putit 

• 22.5. klo 17.30-18.45 
Pitch ja bunkkeri

• 24.5. klo 17.00-18.15 
Peliharjoitus 5 reikää

Elokuu Syyskuu Lokakuu

Naisten kierrokset pelataan yhteislähtönä klo 17:00

Sakarin ja Villen 
teemapäivät naisille

• 27.5. klo 18.00-19.15 
Peruslyönti raudalla ja puilla  

• 29.5. klo 18.00-19.15 
Chipit ja putit 

• 6.6. klo 18.00-19.15 
Pitch ja bunkkeri

• 7.6. klo 17.00-18.15 
Peliharjoitus 5 reikää

Hinta 15 euroa / henkilö  Ryhmän koko 7-10 henkilöä  
(jos osallistujia on vähemmän harjoituksen kesto on 60-75 min) 

 
 
Hinta 25 euroa / henkilö  Ryhmän koko 3 henkilöä 

Ilmoittautuminen 25.4. alkaen osoitteessa ag.nexgolf.fi/ag

8.6.
Naisten matka Nordcenteriin

9.6.  
Kansallinen golfviikko 
Bring Your own Putter 
12 reiän paripeli

12.6.  
Naisten kierros III

16.6.  
Anna Golf Tour -osakilpailu
Avoin kilpailu, annagolf.fi 

20.6.  
Midnight Scramble 
Keskikesän viihdyttävin klubitapahtuma 
Jäsenille ja heidän vieraille

23.6.  
Veikko Sedän Puteli 
Vuoden Lady osakilpailu 2 
Avoin kilpailu

26.6.  
Naisten kierros IV

 
  
 

13.7.  
Gant Amateur Open 
Vuoden Lady osakilpailu 3
Avoin kaikille 

24.7.  
Naisten kierros V

25.7.  
Kolmoisklubiottelu
TawG - EGS - AG  
Kahdeksan hengen joukkuepeli

3.8.  
Mamselli 
Vuoden Lady osakilpailu 4 
Avoin naisille 

6.8.
Naisten kierros VI

17.-18.8.  
Klubimestaruuskilpailut
Vuoden Lady osakilpailu 5 

21.8.  
Naisten kierros VII 
Aikalähdöt alkaen klo 16:00

24.8.  
Suuri Klubilkilpailu 
Jäsenille ja heidän vieraille

30.8.-1.9.  
Jäsenmatka Pärnuun, Viroon
Koko jäsenistölle

25.10.  
Naisten päätösilta 
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Lady Cup 
Vuoden Lady osakilpailu 7

8.9.  
Orkla 
Vuoden Lady osakilpailu 6 
Avoin kilpailu  

14.9.  
Naisten kierros 
Kauden päätöstapahtuma
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Ihan ensimmäisenä haluan 
vielä kerran kiittää koko 
jäsenistöä luottamuksesta, 
ja siitä, että saan toimia 
kapteeninanne seuraavan 
kolmivuotiskauden. Kiitos 
myös edeltäjälleni Kari 
Kanervolle esimerkillisestä 
kuudesta vuodesta seuram-
me hallituksessa.

Aura Golfin kapteenin teh-
tävä vähän jännittää, koska 
sitä ei ole määritelty aivan 
yhtä selkeästi kuin monella 
muulla hallituksen jäsenellä 
vaan jokainen kapteeni te-
kee siitä näköisensä. Tämä 
pätee myös minun kohdal-
lani ja nyt alkanut ensim-
mäinen vuosi meneekin 
varmasti vähän omaa roolia 
ja toimintatapoja hakien. 
Tärkeimpänä tehtävänäni 
koen kuitenkin olevan pitää 
huolta siitä, että me kaikki, 
pelitasosta riippumatta 
voimme pelata ja viihtyä 
turvallisesti kentällä ja 
klubilla. Haluan olla mu-
kana rakentamassa hyvää 
golfhenkeä ja positiivista 
kulttuuria Aura Golfissa. 
Tulevalla kaudella pyrin 
olemaan mahdollisimman 
paljon läsnä Ruissalossa ja 
toivon, että tulette rohkeas-
ti juttelemaan, jos on jotain 
mielellä ja muutenkin!

Suomen Golfliitto lanseerasi 
viime kesänä #muntapape-
lata-somekampanjan jossa 
golfaajia haastettiin kerto-
maan omista pelitavoistaan 
ja siitä mikä tekee golfista 
nautinnollista juuri heille. 
Vähän kauempaa tarkastel-
tuna golf saattaa näyttäytyä 
kaikille samalta mutta, kun 
mennään vähän pintaa 
syvemmälle, paljastuu, että 
jokaisella harrastajalla on 
omanlaisensa suhde lajiin ja 

Parasta golfissa:

Pelikaverit
Uudet ja vanhat. Golf on mitä mainioin tapa nähdä ystäviä säännöllisesti 
ja viettää yhdessä laadukasta vapaa-aikaa. Lisäksi golfin parissa on helppo 
tutustua uusiin ihmisiin. Kierros kestää useamman tunnin ja jo muutama 
yhdessä pelattu reikä paljastaa pelikaverista uskomattoman paljon. (Välillä 
hyvä myös miettiä minkälaisen kuvan itsestään antaa pelikavereille omalla 
kenttäkäyttäytymisellään).

Ulkoilma
Vaikka hukki tai slaissi sattuisi kiusaamaan niin henkäys raikasta ilmaa ja 
vilkaisu ympärille avautuvaan kauniiseen maisemaan rauhoittaa kummasti! 

Elämän mittainen harrastus
Golfin ehkä hienoin piirre on se, että sitä voi pelata lähes koko elämän-
kaaren kehdosta hautaan. Vanhemmat lapsien kanssa, isovanhemmat 
lapsenlapsien kanssa, golf on koko perheen harrastus. Missä muualla voi 
viettää yhdessä tunteja, ulkoilmassa pelaten, oppien, nauraen ja rakastaen 
kuin golfkentällä?

Swingiajatukset
Rangella tai kentällä löydetty ”niksi” jonka luulet olevan se puuttuva lenkki 
täydelliseen golflyöntiin. Löytäminen aiheuttaa valtavan tyytyväisyyden 
tunteen. Valitettavasti tämä onni ei ole ikuista ja ajatus saattaa kadota 
hetkenä minä hyvänsä… 

Aamu- ja iltakierrokset
Aamukaste ja hiljaisuus. Luonto herää ympärillä. Päivän ensimmäiset jäljet 
kentällä… Vähintään yhtä upeita on auringon jo laskiessa pelatut illan 
viimeiset reiät!

meiltä Aura Golfistakin löy-
tyy siis noin 1400 erilaista 
tapaa pelata. 

Mun tapa pelata-ajatusta 
voidaan lähteä avaamaan 
esimerkiksi kierrosmäärän, 
pelitavan, pelaajan henki-
sen tilan tai tavoitteiden 
kautta mutta se voi myös 
olla paljon muutakin, lähes 
mitä vaan pelaaja itse pelil-
tä haluaa. 

Vaikka vuosia pelin parissa 
on mennyt jo lähemmäs 30 
niin samat asiat koukuttavat 
edelleen eli pelin sosiaa-
lisuus, hauskuus, jatkuva 
kehittyminen ja oppimisen 
ilo. Mikään ei voita piikki-
suoraa draivia, lipun viereen 
lyötyä rautaa tai reikään 
kolahtavan putin ääntä. Ja 
kun pelikaveri tekee saman 
perässä niin vielä parempi!

Omalla kohdallani golfin 
pelaaminen on usein ehkä 
vähän liiankin tulosorien-
toitunutta, jossa jokaiseen 
suoritukseen keskitytään 
huolellisesti ja virheet 
pyritään minimoimaan. 
Onnistuneen lyönnin tai 
kierroksen jälkeistä hyvän 
mielen tilaa on sanoin vai-
kea kuvailla mutta valitetta-
van usein tuloksena voi olla 
myös jotain aivan muuta, 
kun pallo ei jostain syystä 
suostukaan tottelemaan 
vaikka mitä tekisi. Tällöinkin 

on tuloksen ohella vähintään yhtä 
tärkeää muistaa olla hyvä pelikaveri, 
nauttia peliseurasta ja kauniista maise-
mista. Onneksi voimme pelata golfia 
jokainen omalla tavallamme ja silti 
pelata yhdessä! Joku vähän totisem-
min ja toinen taas rennompaa peliä, 
jossa ei välttämättä edes aina lasketa 
lyöntejä – ja samalla nauttien omista 
sekä muiden onnistumisista täysin 
siemauksin.

Mielestäni meistä jokaisen kannattaisi 
pyrkiä vähän määrittelemään mikä se 

KAPTEENIN PÄIVÄKÄSKY

Tommi Savola inen oma tapa pelata oikein on ja mitä pe-
liltä haluaa. Se mikä näyttäytyy golfin 
parhaana puolena yhdelle ei välttä-
mättä ole sitä toiselle. Kun omat ta-
voitteet golfille on tiedossa voi omaa 
nautintoa kasvattaa keskittymällä 
oikeisiin asioihin ja on myös helpompi 
viestittää eteenpäin mitkä ovat sellai-
sia tekijöitä, joita seuran toiminnassa 
tulisi mahdollisesti kehittää, jotta 
viihtyvyys kentällä ja klubilla paranee. 
Näitä asioita tullaan jäsenistöltä kau-
den aikana kysymäänkin tänä vuonna 
tehtävän strategiatyön tiimoilta. 

Golfsäännöt
Golfsääntöihin on vuodenvaihteessa 
tehty suurin muutos yli 60 vuoteen. 
Muutosten tavoitteena on ollut tuoda 
säännöt nykyaikaan sekä tehdä niistä 
reilumpia ja helpottaa pelaamista. 
Myös pelinopeus on avainasemassa 
ja ready golfiin - lyö kun olet valmis- 
kannustetaan ensimmäisen kerran. 
Muutokset ovat sen verran perus-
tavanlaatuisia, että jokaisen meistä 
on varmasti parempi tutustua niihin 
ennen kesän pelejä. Tätä lukiessasi 
Aura Golfin molemmat sääntöillat 
on vietetty, toivottavasti olit siellä 
mukana. Sääntöoppaita on myynnissä 
caddiemasterilla, suosittelen lämpi-
mästi siihen tutustumista.

Klubiottelut
Klubiotteluperinteet ystävyysseurojen 
kesken jatkuu ja tänä vuonna on vie-
rasotteluiden vuoro. Heinäkuun alussa 
matkaamme puolustamaan viimevuo-
tista voittoa Roslagenin golfseurasta 
Norrtäljeen, Ruotsiin (lähtö turusta 
4.7. iltalaivalla ja paluu turkuun 7.7. 
aamulla) ja myöhemmin alkusyksystä 
suuntaamme Helsingin Golfklubin 
vieraaksi Taliin hakemaan takaisin 
viimevuonna Ruissalossa häviämäm-
me kiertopalkinto. Tämän päivämäärä 
ilmoitetaan myöhemmin.

Nähdään Ruissalossa!

Tommi Savolainen
Aura Golf ry:n kapteeni
tommi.savolainen@me.com



KENTTÄMESTARIN KYNÄSTÄ

Matt i  Höglund

Kiitoksia kaikille talkoihin  
osallistuneille, siistiä jälkeä 
jälleen kerran!

Kentän avaaminen on tapahtunut nor-
maaliaikaan eli hieman ennen vappua. 
Kentän nurmi on talvehtinut muilta 
osin hyvin, mutta viheriöillä on nor-
maalia enemmän lumihomelaikkuja. 
Laikut hoidetaan kylvöjen, hiekoituk-
sien ja hiukan runsaamman lannoituk-
sen avulla mahdollisimman nopeasti 
pois putteja häiritsemästä.

Loppukauden ja talven aikana kentällä 
tehtiin pieniä perusparannuksia lähin-
nä lyöntipaikkojen pintojen uusimisen 
osalta, työn alla olivat lyöntipaikat 5, 
6, 15 ja 16. Meillä on monen lyönti-
paikan ongelmana joko alueen pienuus 
tai varjoisuus ja nopein tapa näiden 
alueiden kunnostamiseen on yksinker-
taisesti pintojen uusiminen siirtonur-
mella. Bunkkereista hiekka oli päässyt 
turhan vähiin ja sitä lisättiin syksyllä 
erityisesti viheriöbunkkereihin, mut-
ta myös väyläbunkkerit saivat ohuelti 
uutta hiekkaa. Puita on kaadettu 1.vi-
heriön vasemmalta puolelta (koivut) 
sekä Huiskalan puolelta väylien välistä 
ylimääräisiä leppiä ja vaahteroita. Kaik-
ki kaadettujen puiden kannot on jyrsit-
ty pois. Kasteluveden ulosottopisteitä 
on lisätty useamman viheriön ympä-
ristöön varmistamaan kuivien aikojen 
lisäkastelutarpeita.  Viidennen väylän 
viheriön edessä olevan foregreenin 
”monttu” poistettiin tasoittamalla 
aluetta ja lisäksi sinne asennettiin uusi 
sadetin. 

17. viheriön oikean puolen kuiva rinne 
uusittiin vaihtamalla kasvualusta, myös 

tänne asennettiin uusi sadetin. Rinteen 
viereen rakennettiin hiekkakäytävä pa-
rantamaan alueen kulutuskestävyyttä.

Olen ymmärtänyt, että jäsenistö on 
yleisesti ottaen kentän kuntoon (vaik-
ka aina löytyy parannettavaa) tyyty-
väinen, mutta osalta jäsenistöä on 
tullut palautettua koskien viheriöiden 
vierintänopeuksia. Käytännössä tämä 
tarkoittaa nopeampia viheriöitä eli kor-
keampaa Stimp-lukemaa. Tähän voi-
daan vaikuttaa kasvualustalla, pintojen 
muodoilla, hiekoituksilla, jyräyksillä, 
lannoituksilla, kastelulla, leikkuuterien 
kunnolla, nurmilajilla ja lajikkeilla sekä 
tietysti myös leikkuukorkeudella. Tu-
levalla kaudella pyritään nostamaan 
viheriöiden nopeutta laskemalla alinta 
leikkuukorkeutta 3 mm:stä 2,7 mm:in. 
Toivon jäsenistön ymmärtävän viheri-
öiden hoidon haastavuuden, kun toi-
mitaan nurmen äärirajoilla. Pienetkin 
muutokset voivat aiheuttaa isoja on-
gelmia esimerkiksi pintojen liialliseen 
kuivumiseen, nurmitautien esiinty-
misiin ja mekaanisiin vaurioihin. Ken-
tänhoito on aikamoista taiteilua, jotta 
pystytään pitämään monet toisiinsa 
liittyvät asiat tasapainossa. 

Iloista alkavaa pelikautta sekä uusille 
että vanhoille jäsenille!

Matti Höglund
Aura Golf ry:n kenttämestari
matti.hoglund@auragolf.fi
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Juhani Jutila

1. Olen syksyllä Rovaniemeltä Turkuun 
muuttanut eläkeläinen, innokas penk-
kiurheilija ja golfari.

2. Jäimme vaimoni Leenan kanssa 
eläkkeelle viime kesänä. Kun muutim-
me lähemmäksi lapsia ja lastenlapsia, 
oli edessä uuden golfseuran valinta. 
Hyviä vaihtoehtoja Turun seudulla on 
runsaasti. Aura Golfissa miellytti hyvä 
sijainti ja sen maine hyväkuntoisena 
kenttänä. Suuri paino oli myös kentän 
puistomaisuudella upeine maisemi-
neen ja kilpailukykyisellä hinnoittelul-
la. Näin ”vanhan liiton miehenä” myös 
seuran historialla ja perinteillä on mi-
nulle suuri arvo. Alkukokemukset ovat 
hyvät ja olen tuntenut oloni tervetul-
leeksi.

3. Viime kesänä olimme vaimoni kans-

1. Kerro itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet?
2. Mikä sai sinut valitsemaan Aura Golfin seuraksesi?
3. Mikä on paras golfmuistosi?
4. Kenen kanssa haluaisit pelata?
5. Osallistutko kilpailuihin ja millainen on mielestäsi hyvä golftapahtuma?

sa katsomassa naisten British Openia 
Lythamissa.  Kun kisan jälkeen pääsim-
me vielä pelaamaan tuon yli kahdensa-
dan bunkkerin kisakentän, oli kokemus 
ikimuistoinen.

4. Golfarit ovat niin mukavaa poruk-
kaa, että on oikeastaan aivan sama, 
kenen kanssa pelaa.

5. En ole kovin innokas kilpailemaan. 
Kaveriporukassa tietenkin aina jon-
kinlaista kisaa käydään, mutta seuran 
kisoihin en ole juuri osallistunut. Hy-
vän golftapahtuman jälkeen kaikilla on 
hyvä mieli riippumatta siitä, miten peli 
itse kullakin on sujunut. Ehkä kilpail-
luilla on vähän liian suuri paino seuro-
jen toiminnassa.

Haastattelussa uudet jäsenet

Mika Okko

1. Olen 55-vuotias turkulainen video- 
ja valokuvaaja. Pelaan tasoituksella 8.

2. 24 vuoden golfkokemuksella on 
kenttiä jo koluttu, mutta Aura Golf on 
aina mielestäni ollut ”oikea” golfklubi/
kenttä. Sijainti ja kentän yleinen laa-
dukkuus myös tärkeitä valinnassa.

3. Holari olisi helppo valita, mutta ehkä 
kuitenkin golfmatkat Skotlantiin ja Ir-
lantiin ovat olleet yhtä hyviä erittele-
mättä niitä.

4. Sean Connery (ei ehkä pysty enää)

5. Olen osallistunut harvakseltaan vain 
kutsukilpailuihin. Sujuva, ei liian ruuh-
kainen. Yli 5 h kierrokset eivät miellytä. 
Ei saa tulla nälkä. Mukavaa peliseuraa 
tietysti!

Reko Laaksonen

1. Olen 25-vuotias turkulaistunut 
hämeenlinnalainen. Turkuun muutin 
vuonna 2013 opiskelemaan ja valmis-
tumisen jälkeen sain töitä täältä. Golfin 
aloitin 15-vuotiaana vanhempieni pa-
kottamana; nykyisin joudun vuorosta-
ni heitä pakottamaan peliseuraksi kun 
kotopuolessa käyn.

2. Turussa asuttujen vuosien aikana 
totesin moneen kertaan Aura Golfissa 
vieraillessani, että onpas miellyttävä 
kenttä hienossa miljöössä sekä aina 
hyvässä kunnossa. Lisäksi vieraillessa 
kanssani pelanneet Aura Golfin jäsenet 
olivat hyviä seuramiehiä ja jokaisen vi-
siitin jälkeen oli aina sama olo; täällä on 
mukava pelata.

3. Ei välttämättä paras, mutta mieleen-
painuvin muisto on kierros Carnoustien 
championship -kentältä. Syyskuinen 
Skotlannin sää otti totaalisen niskalen-
kin Suomipojan korkeista lyönneistä. 
Opettavainen kokemus siitä, että golfia 
voi pelata myös maata pitkin.

4. Louis Oosthuizenin tai Adam Scot-
tin kanssa. Ihan vaan siksi, että näkisi 
läheltä, miten palloa lyödään vaivatto-
masti

5. Pari- ja joukkuekilpailuihin osal-
listun, yksilökilpailuihin harvemmin. 
Hyvä golftapahtuma on mielestäni 
rennossa hengessä tapahtuva tilaisuus. 
Mailan puristaminen on ainakin itseltä-
ni jäänyt pois varttuessani ja pysyykin 
poissa, ellei joku ala minulle lajin pelaa-
misesta maksamaan :)

Ulla Mattsson

1. Olen eläkkeellä oleva toimittaja, nel-
jän lapsen äiti, kolmen mummi ja kah-
den koiran mamma Liedosta.

2. Perheen toinen golffari on ollut Aura 
Golfin jäsen jo 1980-luvulta. Kun minä 
aloitin 15 vuotta myöhemmin, seu-
raan pääsy oli liki mahdotonta. Yhtei-
set kierrokset aloitettiinkin Paraisilla. 
Sieltä siirryttiin parin vuoden jälkeen 
Wiurilaan. Oli mukava liittyä nyt, kun 
se lopulta oli helppoa ja hintakin koh-
tuullisempi.

3. Olen todella surkea puttaaja. Erääl-
lä golfmatkallamme Espanjassa, putti 
alkoi yllättäen kulkea! Läheltä tai kau-
kaa, kaikki pallot menivät kuppiin! Sa-
dunomainen meno jatkui lähes koko 
kierroksen – eikä ole palannut.

4. Puoliso on kestänyt pelaamista 
kanssani jo 16 vuotta, ja jos minusta on 
kiinni, pelaamme yhdessä jatkossakin. 
Aina on myös hienoa ihailla vierestä 
todella hyvien pelaajien peliä. Kaik-
kiaan: erittäin harvoin kentillä törmää 
peliseuraan, jonka kanssa ei haluaisi 
pelata.

5. Wiurilassa olen kilpaillut melko ak-
tiivisesti seniorikisoissa ja muissakin. 
Ruissalossa kilpaileminen ajatuksena 
vähän arveluttaa. Joukkue- ja pariki-
soista rakentuu usein antoisa golfta-
pahtuma. Harvinaisempien pelimuoto-
jen kokeilukin on mukavaa. Joskus olisi 
kiva päästä myös todellisiin mummoki-
soihin, naisilla veteraanisarjat ovat aika 
harvinaisia.

“Aura Golfissa miellytti hyvä  
sijainti ja sen maine  
hyväkuntoisena kenttänä.  
Suuri paino oli myös kentän  
puistomaisuudella upeine  
maisemineen ja kilpailu- 
kykyisellä hinnoittelulla.”

“Aura Golfin jäsenet olivat hyviä 
seuramiehiä ja jokaisen visiitin 
jälkeen oli aina sama olo;  
täällä on mukava pelata.”
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Sakarin pienryhmätreenit
tiistaisin 7.5.-18.6. klo 17:30-18:45 (7 x 75min)

Treenit sisältävät
• Lyöntiharjoittelua (apuna Trackman –tutkalaite)
• Lähilyönnit:  chippi, pitchi, bunkkeri
• Puttiharjoittelu

Hinta: 135 euroa/hlö

Villen pienryhmätreenit
Kevät
perjantaisin 10.5.-14.6. klo 18:30-19:45 (6 x 75min)

Kesä
tiistaisin 2.7.-23.7. ja 6.8.-13.8. klo 17:30-18:45 (6 x 75min)

Syksy
tiistaisin 20.8.-24.9 klo 17:30-18:45 (6 x 75min)

Hinta: 115 euroa/1 kausi  tai  205 euroa/2 kautta

Alkeiskurssit
Kurssin kesto 6h.  Osallistujamäärä 4 – 8 henkeä

• 13.5. ja 15.5. klo 17:30 – 20:30 (Ville)
• 20.5. ja 22.5. klo 17:30 – 20:30 (Sakari)
• 27.5. ja 28.5. klo 17:30 – 20:30 (Ville)
• 3.6. ja 5.6. klo 17:30 – 20:30 (Sakari)
• 17.6. ja 18.6. klo 17:30 – 20:30 (Sakari)

Hinta 135 euroa/hlö 
Sisältää opetuksen, pallot ja mailat kurssin ajaksi ja green 
cardin.

Varsinais-Suomen Senioriliiga  

Pvm  Ottelu  Kapteeni 
23.5.2019 AG-MTG  Maija Mäkelä
28.5.2019 AG-SaG  Matti Kulo 
4.6.2019 AlGo – AG Olli Töytäri 
25.6.2019 AG – AGN Maija Vierinen
8.7.2019 HGCC – AG Markku Liitola 
16.7.2019 KGM – AG Maija Mäkelä
29.7.2019 AG – UGK Matti Kulo 
5.8.2019 WGCC-AG Maija Vierinen
27.8.2019 AG – ArGC Olli Töytäri
4.9.2019 LoG – AG Veikko Joenperä

AG:n liigapelien joukkueeseen kuuluu 6 miespelaa-
jaa, 4 naispelaajaa ja 2 veteraanipelaajaa (65 vuotta). 
Joukkueen tulokseen otetaan huomioon 2 naispe-
laajan tulosta, 3 miespelaajan tulosta ja 1 veteraanin 
tulos. Ilmoittautuminen otteluihin ag.nexgolf.fi

Senioreiden kuukausi- ja viikkokilpailut
 
Kuukausikilpailu pelataan joka kuukauden toinen tiistai 
klo 9.00 alkaen. Kilpailu on mahdollista pelata myös klo 
17.00. Kilpailumuoto on tasoituksellinen pistebogey täysillä 
tasoituksilla. 

8.5. / 12.6. / 10.7. / 14.8. / 11.9.
Ilmoittautuminen Nexgolfin kautta viimeistään kilpailua 
edeltävänä maanantaina klo 15.00 mennessä.

Viikkokilpailu voi osallistua kerran viikossa. Kilpailumuoto 
on tasoituksellinen pistebogey täysillä tasoituksilla. Joka 
kuukauden viimeisellä viikolla kilpailu on tasoitukselli-
nen lyöntipeli, jolloin jaetaan tuplapisteet. Kilpailijoiden 
lopputuloksiin huomioidaan 6 parasta kilpailua joista neljä 
pistebogeykilpailua ja kaksi lyöntipelikilpailua.

Pelaaja saa valita kauden alussa miltä tiiltä haluaa pelata. 
Tätä valintaa ei voi vaihtaa kesken kauden. Koskee molem-
pia kilpailuja.

Tarkemmat tiedot auragolf.fi

Aura Golfin Seniorit

Sakarin SENIOREIDEN treenit
keskiviikkoisin 8.5.-19.6. klo 12:00-13:15 (7 x 75min)

Treenit sisältävät
• Lyöntiharjoittelua (apuna Trackman –tutkalaite)
• Lähilyönnit:  chippi, pitchi, bunkkeri
• Puttiharjoittelu

Hinta: 135 euroa/hlö

Ilmoittautumiset

• Sakari Aho 
040 503 9072 / sakari.aho@auragolf.fi  

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

Sakarin ja Villen opetustarjonta 
kaudelle 2019
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Roberta Eskola
även på svenska

Elisa Karimo Milja Marttinen Christian Reunanen

Caddiemasterit 
2019

Tervetuloa Aura Golfiin!
puhelin 02 258 9201 

caddiemaster@auragolf.fi

VILLEN MATKAT  Junioreiden kisamatka Hollantiin 16.-21.10.2019
Tasoitusrajat tytöt 7 ja pojat 5.  
Kilpailusta jaossa WAGR, JGS & EGR -pisteitä.

• Finnairin suorat lennot Helsinki – Amsterdam
• Majoitus 5 yötä, 2hh Drentsche Golf & Country Club
• Aamupalat ja tervetuliaisillallinen sekä vesi ja banaanit kierroksille
• Kilpailu- ja kiertuemaksu
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa

Pelaajan hinta: 1 324€ + golfbägin kuljetus lennolla
Huoltajan hinta: 1 124€ + golfbägin kuljetus lennolla (ei sis. pelejä)

Aikuisten pelimatka Turkin Belekiin 9.-16.11.2019
• Finnairin lennot Helsinki – Gazipaşa
• Majoitus Cornelia Deluxe ***** All inclusive
• 5 kierrosta kentillä National, Nobilis, Faldo, Pasha ja  

Sueno Dunes
• PGA pron ryhmäopetus 2h/pvä  

+ kierros pron kanssa
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset  

kohteessa

Hinta: 1 699€ + golfbägin kuljetus lennolla

10.11.2019 mahdollisuus seurata  
Turkish Airlines Open 2019 finaalipäivää.

Paikkoja rajoitetusti!
 
Lisätietoja 
Ville Sirkiä
ville.sirkia@auragolf.fi / 040 761 1876

Virallinen matkanjärjestäjä  
Golden SG Oy
 
Ilmoittautumiset 
sales@goldensungolf.fi

WWW.JESSESDINE.FI

AROUND THE WORLD
AURA GOLF

14.6.2019

klo:  18.00
 

MENU
 

VÄLI-AMERIKKA
TORTILLAA JA CHEVICHEÄ

SKANDINAVIA
POROA, NÄKKILEIPÄÄ JA SAVUSMETANAA

AASIA
DONPURI SUHI

ETELÄ-AMERIKKA
CHIMICHURRIA,  RAPUJA JA MUSTIA PAPUJA

AFRIKKA
KARITSA SABAYAH

INTIA
MAISSIKANA CURRYA JA KOOKOSTA

VÄLIMERI
TIRAMISU ÁLA MESTARIKOKKI

POHJOIS-AMERIKKA
”HOT DOG´S WITH FRIES”

MENU  65,00  €

VI INIPAKETTI  45,00  €

Pöytävaraukset :  9 .6.2019 mennessä
golf@jessesdine.f i

AROUND THE WORLD
14.6.2019 klo 18.00

MENU 65,00 €
VIINIPAKETTI 45,00 €

Pöytävaraukset 
9.6.2019 mennessä golf@jessesdine.fi

VÄLI-AMERIKKA 
TORTILLAA JA CHEVICHEÄ

SKANDINAVIA 
POROA, NÄKKILEIPÄÄ JA  

SAVUSMETANAA

AASIA
DONPURI SUHI

ETELÄ-AMERIKKA 
CHIMICHURRIA, RAPUJA JA  

MUSTIA PAPUJA

AFRIKKA
KARITSA SABAYAH

INTIA 
MAISSIKANA CURRYA JA  

KOOKOSTA

VÄLIMERI 
TIRAMISU ÁLA MESTARIKOKKI

POHJOIS-AMERIKKA 
”HOT DOG´S WITH FRIES”

MENU
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Tarjoamme ratkaisuja painetun markkinointi- 
viestinnän tarpeisiin ja toteutamme painotyöt 
joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Pitelet käsissäsi työnäytettämme.
Teemme myös paljon muuta printtiä, kuten  
suurkuvatulosteita ja myyntiä edistäviä 
myymälämateriaaleja.

Kysy lisää.

Esitteet ja asiakaslehdet

Flyerit, postikortit

Hyllypuhujat

Julisteet
Kampanjapostitukset

Käyntikortit

KirjatKirjekuoret ja lomakkeet

Myymälämainonta

Ulkomainonta

Pakkaukset ja kotelot

TarratJa paljon muuta.

Newprint Oy

Tuijussuontie 1

21280 Raisio 
p. 010 231 2600

www.newprint.fi

BRÄNDITUOTTEET JA 
YRITYSTEKSTIILIT
WWW.GRIIPPI.FI



VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL
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Tulevaisuuden
sijoitukset
tehdään tänään!

Hanki helppo
pakettiratkaisu
kotiisi

Katso kaikki tarjoukset: www.turkuenergia.fi/kampanja/ag

Sähköauton
latauspiste alkaen

945€
sis. perusasennuksen, 
latausteho 3,6 kW

Aurinkopaneeli-
paketit alkaen

5160€
sis. perusasennuksen ja 
10 kpl aurinkopaneeleita

Kiilto_Viheriö 2019 c.indd   1 12.4.2019   11.55.30

SEURAA  
AURA GOLFIA  

FACEBOOKISSA 
 JA INSTAGRAMISSA

Turun Toriparkki



Lähde 
makumatkalle 

saaristoon
Varaa resort-lomasi matkamyymälästä tai silja.fi

Varaukset myös p. 0600 157 00 (1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm) 
tai Turun matkamyymälästä Yliopistonkatu 27. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


