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Aura Golf ja Turun kaupunki
pääsivät viimein sopimukseen
Ruissalon kenttäalueen vuokra-
sopimuksen jatkosta. Näin on
vihdoin saatu päätökseen paljon
epävarmuutta aiheuttanut asia.
Aura Golfin vuokrasopimusta
jatkettiin vuoteen 2047 asti. Sa-
malla yhdistys sitoutuu osta-
maan kaupungilta sen omista-
mat rakennukset niiden ennen
kunnostusta olleilla arvoilla, yh-
teensä 75.000 eurolla. Hallituk-
sen esityksen mukaan kyseinen
rahasumma kerätään jäsenistöl-
tä korotettuina jäsen- ja kausi-
maksuina. Näin varmistetaan,
että yhdistyksen muu toiminta
voi jatkaa kehittymistään entis-
ten vuosien tapaan. Rakennus-
ten saaminen omaan omistuk-
seen selventää monta asiaa. Ai-
kaisemmin Aura Golf on mak-
sanut vakuutusmaksut kaupun-
gin omistamista rakennuksista.
Vahinkotapauksessa edunsaaja-
na olisi ollut kaupunki. Nyt tä-
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mä ristiriita on poistunut. Omis-
tamme ja hallitsemme itse kaik-
kia käytössämme olevia raken-
nuksia. Samalla yhdistyksen va-
kuustilanne selkiytyy.

Aura Golfin kentän siirty-
misen Ruissaloon 1969 jälkeen,
ovat nyt tehdyt päätökset yhdis-
tyksemme tulevaisuuden kan-
nalta toiseksi merkittävimmät.
Nyt on varmistettu yhdistyksen
toimintamahdollisuus pitkälle
tulevaisuuteen. Olematta en-
nustaja uskon tämän myös var-
mistavan golfkentän pysymisen
jatkossakin Ruissalossa.

Suuria kehityskohteita riit-
tää edelleen. Greenien ja lyönti-
paikkojen korjauksia jatketaan
aikaisempien suunnitelmien mu-
kaisesti. Uutena korjaustoimen-
piteenä ovat kentän poikki ja pit-
kin kulkevien sähkölinjojen pois-
taminen. Linjaan tai pylvääseen
osumiset ovat liian usein olleet
ratkaisemassa kilpailujen tulok-
sia. Kuinka tutulta kuulostaa, et-

tä ”miksi vain hyvät lyönnit”
osuvat sähkölinjaan. Viime syk-
synä lähdettiin selvittämään lin-
jojen poistamisen mahdollisuut-
ta. Keskusteluja Turku Energian
kanssa on käyty ja ensimmäiset
kustannusarviot muutostöistä
on tehty. Alustava kustannus on
n. 80.000 euroa. Jonain päivänä
saamme vielä pelata ilman säh-
köjohtojen puuttumista tulok-
sen tekoon.

Kentän kehittämistä jatke-
taan aikaisempien vuosien ta-
paan. Samoin suunnitelmallisil-
la kone- ja laiteinvestoinneilla
pyritään pitämään konekanta
ajanmukaisena ja toimivana.
Yleiseen siisteyteen ja viihtyvyy-
teen kentällä ja piha-alueella pa-
nostetaan mm. uusilla istutuk-
silla. Kaiken kaikkiaan tavoit-
teena on parantaa kentän pelat-
tavuutta edelleen.

Hyvää pelikauden odotusta!
Saku Laitervo   

Kuva: Tertti Pietilä
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Puheenjohtaja Heikki Vaiste on luovuttanut Aura Golfin viirin 
entiselle puheenjohtajalle Matti Koivurinnalle.

Aura Golf ry:n vuosikokous pi-
dettiin 9. helmikuuta ja paikka-
na oli poikkeuksellisesti BioCi-
tyn Mauno Koivisto -keskus.
Paikalla oli 93 yhdistyksen jä-
sentä. Ennen varsinaista ko-
kousta puheenjohtaja Heikki
Vaiste luovutti Aura Golfin vii-
rin no 26 entiselle AG:n pu-
heenjohtajalle Matti Koivurin-
nalle. Lisäksi Heikki Vaiste kiit-
ti erityisesti kaikkia seuramme
talkoohenkisiä jäseniä, ”arjen
sankareita”, jotka omaa aikaan-
sa säästämättä tekevät hyvää ko-
ko jäsenkunnalle. Erityisesti se-
niorit saivat kiitosta talkoo-hen-
kisyydestään. Muun muassa
uusien paineilmapisteiden ra-
kentaminen kenkien puhdista-
mista varten on kokonaan muu-
tamien seniorien aikaansaamaa. 

Puheenjohtaja onnitteli ja
kiitti myös junioreitamme hei-
dän saavutuksistaan menneen
kauden aikana. Kapteeni Peter

Vuosikokouksessa 
keskusteltiin vilkkaasti

Nyman jakoi vielä palkinnot
Vuoden pelaajalle Kalle Samoo-
jalle, Vuoden nousijalle Joona
Viheriälle ja Vuoden Fair Play
-pelaajalle Ismo Nermekselle.
Vuoden Senioripelaajan palkin-
non pokkasi totuttuun tapaansa,
ties kuinka monetta kertaa, Ar-
no Eskola. Lisäksi jaettiin muu-
tama kauden aikana jakamatta
jäänyt palkinto.

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Hannu Gandell.
Hallituksen jäsenien valintakoh-
dassa jouduttiin äänestämään en-
simmäistä kertaa. Kilpailu- ja ta-
soitustoimikunnan puheenjoh-
tajana jatkaa Heikki Koskilahti.
Naisten kapteenina jatkaa Pirk-
ko Paatelo. Markkinointi ja PR-
toimikunnan puheenjohtajasta
äänestettiin ja sen tuloksena ko-
kous valitsi uudeksi puheenjoh-
tajaksi Kari Sjöholmin. Kari on
jo aiemmin kuulunut ko. toimi-
kunnan kokoonpanoon. 

Varsin vilkas keskustelu
syntyi hallituksen ehdotuksesta
jäsen- ja kausimaksuista sekä liit-
tymismaksuista. Hallituksen eh-
dottama korotustarve perustuu
Turun kaupungin ja Aura Gol-
fin välisten neuvottelujen pää-
tökseen rakennusten ostamisesta
sekä uudesta vuokrasopimukses-
ta. Molemmat aiheuttavat yhdis-
tykselle lisäkuluja, joilla maksu-
jen korotuksia perusteltiin. Var-
sinkin rakennusten ostaminen
sovitulla kauppahinnalla aiheut-
taa merkittävän menojen kasvun
alkaneena vuotena.

Välillä sekavaksikin käy-
neen keskustelun ja ehdotusten
vyöryn puheenjohtaja Hannu
Grandell hoiti hyvin. Erilaisia
kannatettuja muutosesityksiä
hallituksen ehdotusta vastaan oli
useampiakin. Vilkkaan ja välillä
melko kiivaankin keskustelun
päätteeksi äänestettiin ja jäsenet
hyväksyivät hallituksen ehdotuk-
set esitetyssä muodossaan. Halli-
tus sai kuitenkin evääkseen usei-
ta ponsiehdotuksia, joissa toivot-
tiin, etteivät korotukset jäisi py-
syviksi. Varsinkin juniorien liit-
tymismaksuihin haluttiin keven-
nyksiä. Toimintasuunnitelma ja
talousarvio hyväksyttiin taas il-
man keskusteluja. 

Kiivaatkin keskustelut ko-
kouksen aikana ovat joskus ter-
vetulleita. Asiat tulevat esille ja
sanotuksi, eikä tarvitse jälkeen
harmitella, ettei saanut suutaan
auki. Golftermein ilmaistuna
”korjaamattomia lyöntijälkiä” ei
jäänyt näkyviin.

Teksti ja kuva:
Saku Laitervo 
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Jäsenmaksut  
• aikuisjäsen (akt. ja pass.) 275,-
• opiskelijajäsen (akt. ja pass.) 150,-
• juniorijäsen (akt. ja pass./-87 ja jälk. synt.) 95,- 

Kausimaksu  
• aikuisjäsen 305,-
• opiskelijajäsen 165,-
• juniorijäsen (-87 ja jälk. synt.) 105,-

Liittymismaksu
• aikuiset ja opiskelijat 3.000,- 
• juniorit liityttäessä 750,-

- 16-vuotiaana +750,-
- 18-vuotiaana +1.500,-

Viivästysmaksu 25,-

Erääntymisajankohta 31.3.2005 

Vuosikokous vahvisti 
seuraavat jäsenvelvoitteet vuodelle  2005

Vuoden pelaaja Kalle Samooja.

Vuoden nousija Joona Viheriä. Vuoden Fair Play -pelaaja Ismo Nermes. Kuvat: Saku Laitervo
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VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 25.2.
Suomalaisella Pohjalla. Ko-
koukseen osallistui 125 yhdis-
tyksen jäsentä. Kokous valitsi
uudelleen puheenjohtajaksi
Heikki Vaisteen. Hallituksen jä-
seniksi valittiin Markku Salmi-
nen (kiinteistö ja rakennus),
Reima Granberg (kenttä) ja To-
ni Laakso (talous) entisinä sekä
uutena Peter Nyman (kapteeni).
Tilintarkastajiksi valittiin Ritva
Hopia ja Osmo Soinio sekä va-
ralle Sirpa Koivisto ja Pauliina
Soinio. 

HALLITUS

Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laakso Toni
talousasiat, varapuh.johtaja
Granberg Reima
kentänhoito, 
hallituksen sihteeri
Sintonen Rauli
markkinointi ja tiedotus
Paatelo Hannu
valmennus- ja junioritoiminta
Salminen Markku
kiinteistö ja rakennus
Joenperä Veikko
senioritoimikunta
Koskilahti Heikki
kilpailut
Paatelo Pirkko
naistoimikunta, 
naisten kapteeni
Nyman Peter
kapteeni
Tulonen Ilkka
klubimestari

Hallitus kokoontui kauden ai-
kana seitsemän kertaa. 

Vuoden 2004 toiminta-
suunnitelmassa mainitut kor-
jaustyöt väylillä 7, 8 ja 9 toteu-
tettiin lopulliseen kuntoon ke-
väällä, samoin naisten uusi lyön-
tipaikka väylällä 13. Korjaustyöt
onnistuivat hyvin ja erityisesti
väylän 11 uusi greeni sai run-

Toimintakertomus 2004
saasti kiitosta sekä jäseniltä että
vierailevilta pelaajilta.

Sateinen kesä vaikutti toi-
mintaan monella tavalla. Koko-
naiskierrosmäärä laski noin
10 %, kuten myös green fee –pe-
laajien osuus, luonnollisesti
myös rangen käyttö aleni samas-
sa suhteessa. Talouteen sateella
oli myös myönteistä vaikutusta,
koska kasteluvettä kulutettiin
huomattavasti vähemmän kuin
oli budjetoitu. Kun kesällä ilme-
ni, että kentänhoidon osalta saa-
vutamme huomattavan säästön,
päätti hallitus nopeasti, että va-
rat käytetään ykkösväylän laaja-
mittaiseen korjaukseen. Greeni
uusittiin kokonaisuudessaan,
kuten myös lyöntipaikka. Lisäk-
si puuistutuksia tehtiin 1–5. väy-
lien alueelle ja käynnistettiin
bunkkerikorjausohjelma. Mit-
tavat korjaustyöt aiheuttivat
budjetin ylityksen kentänhoi-
don osalta, mutta ajankohta kor-
jaustöille oli otollinen sään sekä
työtilanteen puolesta.

TALOUS

Laakso Toni
talousvastaava, varapuh.johtaja

Kuluvalla vuodella kulubudjetti
ylitettiin johtuen ykkösväylän
korjauksesta, piha-alueen hoi-
dosta ja muista kunnostustöistä.
Kentänhoitokoneisiin investoi-
tiin 91.771,07, asuinrakennuk-
seen 20.712,22 ja muihin ko-
neisiin ja kalusteisiin 36.784,58
eli yht. 149.267,87.

Lainoja lyhennettiin suun-
nitelmien mukaan.

Yhdistys on jo useamman
vuoden ajan neuvotellut Turun
kaupungin virkamiesten kanssa
klubi-, sosiaali- ja asuinraken-
nuksen ostosta sekä kenttä- ja
tonttivuokrasopimuksen jatkos-
ta. Kiinteistölaitoksen kanssa
päästiin yhteisymmärrykseen
syksyllä koskien rakennusten
hintaa ja vuokrasopimuksen eh-

toja. Vuokra-aika ulottuisi vuo-
teen 2047 ja hinta määriteltiin
osapuilleen vastaamaan Ruissa-
lon viljelymaan hintatasoa. Ra-
kennusten kauppahinta 75.000
euroa ja korotettu vuokra rasit-
tavat tietysti lähivuosina Aura
Golfin taloutta, mutta selventä-
vät myöskin yhdistyksen va-
kuustilannetta ja pitkän tähtäi-
men toimintaa, kun yhdistys
omistaa kaikki olemassa olevat
rakennukset ja vuokrasopimus
on riittävän pitkä. Täytyy vaan
toivoa, että kiinteistölautakun-
nan jäsenet tekevät myönteisen
päätöksen virkamiesten esityk-
sen pohjalta. Asiasta on nyt neu-
voteltu noin 8 vuotta, eikä pää-
töksiä ole saatu aikaiseksi. Nyt
vaikuttaa kuitenkin siltä,  että
Aura Golfin tulevaisuus on taat-
tu seuraaville sukupolville.  

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan
hallituksen jäsenet toimivat eri
toimikuntien puheenjohtajina.
Toimikunnat toimivat kauden
aikana tehokkaasti ja hallituk-
sessa käsitellyt asiat oli hyvin val-
misteltu eri toimikunnissa. Toi-
mikunnat kokoontuivat kauden
aikana noin 40 kertaa. Kokouk-
sien lisäksi toimikuntien jäsenet
osallistuivat käytännön toimin-
taan kiitettävästi. 

Kunniatoimikunta
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu
Laurila Veikko
Sivula Pekka

Kentän suunnittelijan Pekka Si-
vula täytti 80 vuotta 8.8. Juhla-
päivää vietettiin Pekalle nimetyn
kilpailun merkeissä. Tilaisuus
jatkui nimikkopuun istutuksella
ja juhlaillallisella klubilla.  

Kilpailutoimikunta
Koskilahti Heikki, 
puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Kirstilä Ville, alkukausi
Kulo Matti
Laxåback Jorma
Merikko Mikko, loppukausi
Nyman Peter
Paatelo Hannu
Palm Kurt
Paulin Jan-Mikael
Peltonen Pekka
Perilä Milla
Rantanen Asko
Tulonen Ilkka
Vuorinen Raimo J
Wahlberg Antero

Tavoitteena oli järjestää jäsenis-
töämme kiinnostavia kilpailuja
lajia kehittäen. Varsinaiseen kil-
pailukalenteriin kuului 28 kil-
pailua, joista avoimia oli 10.
Vähintään yhteen kilpailuun
osallistui 531 seuran jäsentä.

AG:n pääkilpailut olivat
Felix Finnish Ladies Open, TS
Classic, AG:n mestaruuskilpailut
ja uutena kilpailuna FGT Gant
Open, jossa Suomen parhaat
mies- ja naisammattilaiset/ama-
töörit kilpailivat. Kilpailuun
osallistui 13 oman seuramme jä-
sentä. Parhaiten onnistui Sakari
Aho jaetulle toiselle sijalle.

Felix Finnish Ladies Ope-
nissa tuli ensimmäisen kerran
voitto Suomeen. Paras amatöö-
ri ja kokonaiskilpailun voittaja
oli Hanna-Leena Salonen. Am-
mattilaisten kilpailun voitti odo-
tetusti Suomen uusi golftähti
Minea Blomqvist ja sijoittui kil-
pailussa toiseksi.

Aura Golf voitti seurojen
aluemestaruuskilpailun ja on si-
ten kilpailun järjestäjänä vuon-
na 2005.

Kauden voittajia:
Klubimestaruus:
Miehet: Marko Kuningas
Miehet 55: Aarno Eskola
Miehet 65: Reima Nummelin
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Naiset: Milla Hallanoro
Naiset sen.: Kirsti Prusi
Pojat: Kalle Samooja
Nelinpeli: Kalle Samooja / 
Ville Sirkiä
Vuoden pelaaja: Kalle Samooja
Vuoden nousija: Joona Viheriä
Felix Finnish Ladies Open
Hanna-Leena Salonen
FGT Gant Open
Jaakko Mäkitalo
TS Classic
Miehet: Olli Hietanen
Naiset: Outi Kantelinen
Reikäpelin klubimestarit
Miehet: Joonas Granberg
Pojat: Antti Laurila

Toimikunta piti kauden aikana
kolme kokousta. Ville Kirstilä
erosi toimikunnasta työkiirei-
den vuoksi, hänen tilalleen va-
littiin Mikko Merikko. 

Tasoitukset:
HCP +4,4–4,4 50

4,5–11,4               239
11,5–18,4             275
18,5–26,4             310
26,5–36 267
37,0–54,0             228

Tasoituspelaajia 1368
Ei tasoitusta 35
Yhteensä 1403
Singel pelaajia 199

Kenttätoimikunta

Granberg Reima 
puheenjohtaja
Höglund Matti
Karvonen Janne
Laxåback Jorma
Tervonen Hannu
Toivanen Raimo

Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti, kenttämestari
työsuhde alkoi v. 1991
Karvonen Janne
apulaiskenttämestari
työsuhde alkoi v. 1998
Leinonen Mika, kentänhoitaja
työsuhde alkoi v. 1992

Oppisopimuksella;
Lahti Sami
kentänhoitaja
oppisopimus alkoi 2004 
aikaisemmin 7 kautta 
kausityöntekijänä

Kausityöntekijät:
Heiskanen Katri
kentänhoitaja
Kiili Heikki (AG:n jäsen)
kentänhoitaja, 3. kausi
Lithonius Markus (AG:n jäs)
kentänhoitaja, 2. kausi
Norokytö Juho
kentänhoitaja, 3. kausi
Puska Tiina, kentänhoitaja
Rehmonen Matti, kenttä/piha
Saari Marko, pihatyöntekijä
2. kausi
Elia Juhani (AG:n jäsen)
pallonkerääjä
Laurila Antti (AG:n jäsen)
pallonkerääjä, 2. kausi
Sirkiä Ville (AG:n jäsen)
pallonkerääjä
Virtanen Ville (AG:n jäsen)
pallonkerääjä, 2. kausi

Kentänhoitokautta 2004 leima-
sivat toinen toistaan seuranneet
vesisateet. Suurimmat haitat sa-
teista aiheutuivat bunkkereihin,
joista puutteellisen salaojituksen
takia vettä jouduttiin usein pois-
tamaan pumppaamalla. Greenit
toimivat odotetulla tavalla eli
uusituissa hiekkagreeneissä ei ol-
lut ongelmia ja vanhat multa/sa-
vigreenitkin pitivät pintansa
kohtuullisen hyvin. 1. greeni oli
ongelma, sen keskikohta ei ime-
nyt vettä. Viime vuosien väylien
salaojitukset ja keväthiekoituk-
set ovat parantaneet väylien kui-
vatusta ja seisovan veden aiheut-
tamat vauriot olivat pienimuo-
toisia.

Kentänhoitokausi käyn-
nistyi maaliskuun alussa väylien
ja rangen hiekoituksella. Samoi-
hin aikoihin greeneiltä, foreg-
reeneiltä ja lyöntipaikoilta pois-
tettiin lumi traktorilla ja lumi-
lingolla, jonka jälkeen suoritet-
tiin ylläpitokalkitus. Jään sulat-
tua alueet harsotettiin ja roudan
hävittyä greenit ja foregreenit
pystyleikattiin ja kylvettiin kylä-
nurmikan ja lyöntipaikat niitty-
nurmikan siemenellä. Sadetus-
laitteet otettiin käyttöön huhti-
kuun puolenvälin paikkeilla. Sa-
detus ja lämmin sää jouduttivat
nurmen kasvua ja kenttä pystyt-
tiin avaamaan vapuksi.

Kesäkauden leikuukorkeu-
det olivat: greenit 2,8 mm, lyön-
tipaikat ja foregreenit 9 mm ja
väylät 13 mm. 

Kauden aikana greenit lan-
noitettiin 12 kertaa, joista yksi
rakeisella ja loput nestemäisellä
lannoitteella. Lyöntipaikat ja fo-
regreenit lannoitettiin neljä ker-
taa ja väylät kaksi kertaa. Sieni-
ja hometauteja torjuttiin gree-
neiltä useaan otteeseen. Ensim-
mäinen torjuntaruiskutus teh-
tiin vapun jälkeen ja seuraava ju-
hannuksen tienoilla sekä syksyl-
lä 2–3 viikon välein. Raffeista
torjuttiin pistekohtaisesti voi-
kukkia toukokuussa ja apilaa ke-
säkuussa. Pelikauden aikana
greenit pintailmastoitiin viisi
kertaa, lyöntipaikat kolme ker-
taa ja väylät kertaalleen. Peli-
kauden päättyessä greenit, fo-
regreenit, lyöntipaikat ja väylät
holkki-ilmastoitiin. Kasteluvet-
tä käytettiin 13 000 kuutiota.

Peruskorjauksia ja muu-
toksia: Keväällä uusittiin vanhan
puolen sata tammea, samalla ra-
kennettiin uusi bunkkeri 2.
greenin vasemmalle puolelle.
Toukokuussa siirtonurmetettiin
7. lyöntipaikka, 13. naisten uusi
lyöntipaikka ja 17. väylän va-
semmanpuoleinen raffikumpu.
Heinäkuussa korjattiin salaoji-
tusta 13/18 välisessä raffissa.
Syksyllä peruskorjattiin 1. gree-
ni ympäristöineen, lyöntipai-
koista 5.:lle rakennettiin uusi
naisten lyöntipaikka sekä koko
1. lyöntipaikka uusittiin ympä-
ristöineen. Chippigreeni tasoi-
tettiin yhteen tasoon ja samalla
madallettiin harjoitusbunkkerin
lippaa. Rangen takaosan märät
kohdat salaojitettiin ja asennet-
tiin kaksi pintavesikaivoa.

Kone- ja laiteinvestoinnit:
Keväällä hankittiin kaksi uutta
greenileikkuria ja ylimääräiset
vaihtoterät. Leikkuuterien teroi-
tukseen ostettiin teroituskone ja
kenttäkäyttöön saatiin ClubCar
lava-auto. Rangelle hankittiin
uusi pallojenkeräyslaite.

Valmennus- ja 
junioritoimikunta
Paatelo Hannu, puheenjohtaja
Aho Sakari
Kuningas Marko
Laxåback Jorma
Nordqvist Aarni
Rytkölä Jarmo
Rännäli Pertti
Vuorinen Raimo J
Välilä Juuso

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin puitteiltaan kuten
ennenkin. Osallistujia oli 57.
Kouluun otettiin sekä Aura Gol-
fin jäseniä että ulkopuolisia.
Kouluttajina toimivat Aarni
Nordqvist ja Pertti Rännäli sekä
valmennusryhmissä olevia pe-
laajia ja seuran pro Sakari Aho.
Aarnin vastuulla oli aloittelija-
ryhmä ja Pertin vastuulla jo ai-
emmin pelanneiden ryhmä.

Leirit 
Espanjan leiri 
tammi-helmikuussa:
Leirejä järjestettiin kaksi, toinen
aikuispelaajille ja toinen juniori-
pelaajille. Aikuisia osallistui neljä
ja junioreja neljä, ohjaajana toimi
Antti Lehtinen. Leiri toteutettiin
yksityiskohtaisen suunnitelman
mukaisesti. 

Toimikunta ei järjestänyt
keväällä harjoitusmatkaa Ruot-
siin, mutta osa valmennusryh-
miin kuuluvista pelaajista oli Mö-
ressä omakustanteisella leirillä.

Suomen Golfliiton val-
mennusleireille osallistui kolme
pelaajaa: Joonas Granberg, Kal-
le Samooja ja Ville Sirkiä.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli oli varattu
tasoryhmien pelaajien käyttöön
tiistaina ja perjantaina 1 tunti
päivässä. Sunnuntaina oli oma
aika Green Card -ryhmälle.
Green Card -ryhmä harjoitteli
Aarni Nordqvistin johdolla.
Aluetour-ryhmä harjoitteli hal-
lissa yhden tunnin viikossa pron
johdolla.

Seuran pro osallistui har-
joittelun suunnitteluun ja val-
mennukseen.
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Kesäharjoittelu 
Valio-, edustus- ja haastajape-
laajille kehiteltiin ns. Valmen-
nuspaketti, johon kuului olen-
naisena osana pron sitouttami-
nen henkilökohtaiseksi valmen-
tajaksi. Pelaajat harjoittelivat
henkilökohtaisen harjoitusoh-
jelman mukaisesti.

Aluetour-ryhmä harjoitteli
10 kertaa pron johdolla. 

Green Card -ryhmä har-
joitteli kerran viikossa Aarni
Nordqvistin ja Noora Ahosen
johdolla. Heinäkuusta alkaen
Aarnin osuuden hoitivat seu-
ramme junioripelaajat. Seuran
pro Sakari Aho osallistui suun-
nitteluun ja valmennukseen.

Arvokilpailut
Osallistuttiin miesten ja juniorien
joukkue SM-kisoihin. AG:n mie-
hillä ei ollut menestystä, juniorit
voittivat SM-pronssia.

Aikuisten lyöntipelin SM
kilpailuissa Antti Lehtinen oli
seuramme pelaajista paras 12. si-
jallaan. Reikäpelin SM-kilpai-
luissa ei ollut menestystä.

Junioreissa lyöntipelin
SM-kilpailuissa pojat 18 –sarjas-
sa Markus Rytkölä voitti kultaa
ja Joonas Granberg hopeaa. Po-
jat 16 –sarjassa Kalle Samooja
voitti kultaa ja Ville Sirkiä
pronssia. Reikäpelin SM-kilpai-
luissa pojat 16 –sarjassa Ville Sir-
kiä saavutti hopeaa.
Finnish Golf Tour -kisat 
Osallistuttiin 6-henkisin jouk-
kuein. Miehistä cut selvitettiin
kiertueen osakilpailuissa yhteen-
sä 11 kertaa. Naisissa cut selvi-
tettiin yhteensä 3 kertaa. 

”Finnish Amateur Ran-
king” -pisteitä sai miehissä 8 pe-
laajaa, naisissa 1 pelaaja ja FGT
pisteitä pro Sakari Ahon lisäksi
8 miespelaajaa ja 1 naispelaaja.
FGT haastajakisat 
Haastajakiertueelle osallistui
vain muutama pelaaja.
JFAT-kisat, 
alle 18 v. tytöt ja pojat 
Osallistuttiin pääasiassa 6-hen-
kisin joukkuein. SM kilpailuissa
joukkueiden koko oli n. 6 pe-
laajaa. Pisteitä sai n. 10 pelaajaa.

Aluetour, 
alle 16 v. ja 18 v. tytöt ja pojat 
Osallistuttiin noin 6-11 henki-
sin joukkuein. Menestys oli kau-
della erittäin hyvää.
Coca-Cola aluemestaruus- ja
Tekniikkamestaruuskilpailut 
Coca-Cola –golfin vastuuhenki-
lönä toimi Aarni Nordqvist.
Alue- tai SM-kisoihin ei osallis-
tuttu.
Ranking- ja muut kisat 
Maanantaisin pelattiin Aura
Golf Junior Challenge tour, jon-
ka osakilpailuja oli yhteensä 8.
Pelaajien koulutus
Järjestettiin henkisen valmen-
nuksen koulutusta (2 x 2 h),
osallistujia oli n. 15. 

Järjestettiin myös koulu-
tukset Harjoitussuunnitelman
laatiminen ja Miten AG:n sys-
teemi toimii. Valio-, edustus- ja 
haastajapelaajille tarjottiin AG:n
tukitoimena Valmennuspaket-
tia, joka sisältää ohjattua toi-
mintaa koko pelikaudelle.
Koulutus
Tänä vuonna valmennuskoulu-
tuksessa oli Noora Ahonen.

Senioritoimikunta
Joenperä Veikko, 
puheenjohtaja
Haavisto Reijo
Laine Aatos
Nummelin Reima
Palm Kurt
Perilä Milla
Rantanen Asko
Sivuranta Ilmo

Kilpailut, klubiottelut, 
senioriliiga
Kuukausikilpailussa on joka vuo-
si ollut eri voittaja. Tänä vuonna
voiton vei Reima Nummelin ja
naisten paras oli Leila Alho. 

Valtakunnallisestikin tuli
menestystä Aarno Eskolan sijoit-
tuessa toiseksi TS Classicissa. Vä-
litourissa Raimo Aulas oli scr-sar-
jan paras ja hcp-sarjassa jaetulla
ensimmäisellä sijalla. Maija Vie-
rinen voitti aluetourin finaalin
naisten sarjassa Siilinjärvellä.

Senioriliigassa AG:n sijoi-
tus oli keskivaiheilla.

Talviharjoittelu, kuntoilu, 
keilaus
Talviharjoittelua jatkettiin Luo-
lavuoren kuplahallissa kerran
viikossa. Sakari Aho oli opetta-
massa 10 kertaa ja osallistujat
olivat tyytyväisiä saamiinsa
vinkkeihin.

Keilailu oli kaksi kertaa vii-
kossa Kupittaan keilahallissa.
Saloa vastaan pelattu ottelu
päättyi salolaisten voittoon.

Talkootyöt
Ennen kauden alkua kunnostet-
tiin haravat vääntämällä varret
mutkalle. Kauden jälkeen hara-
vien varret kiinnitettiin uudel-
leen pyörimisen estämiseksi.
Nähtäväksi jää, kestävätkö.

Kentälle asennettiin uudet
etäisyysmerkit ja vesiesteiden
lätkät maalattiin.

Kenkien puhdistusta var-
ten vedettiin paineilma sosiaali-
rakennuksen molemmin puolin
ja lisäksi 18. greenin vieressä ole-
vaan aitaan. Kiitos talkootöihin
osallistuneille!

Kiinteistö- ja 
rakennustoimikunta
Salminen Markku, 
puheenjohtaja
Granberg Reima
Laxåback Jorma
Stam Timo
Vaiste Heikki

Keväällä tehtiin asuinrakennuk-
sen ulkorappaus, räystäät ja rän-
nit uusittiin, sokkeli pintakor-
jattiin ja maalattiin sekä ikku-
noiden karmit ja pellit maalat-
tiin perinteisillä alkuperäisillä
väreillä.

Huoltorakennuksen kor-
jaustyöt siirrettiin toistaiseksi
ykkösväylän korjaustöiden
vuoksi.

Arkkitehti Atte Pihlakivi
suunnitteli ykköselle uuden kul-
kuportin, jonka sokkeli valettiin
syksyllä ja portti on tilattu asen-
nettavaksi ennen pelikauden al-
kua 2005. Ykkösen lyöntipai-
kalle on lisätty yksi korkea lip-
putanko Aura Golfin lippua var-
ten ja rangelle asennettiin kaksi

mainoslipputankoa rajaamaan
väyläleveyden.

Pihanhoitoon hallitus kiin-
nitti huomiota syksyllä 2003 ja
päätti perustaa pihatoimikun-
nan, johon kutsuttiin Aura Gol-
fin jäsen Olli Ruuskanen pu-
heenjohtajaksi. Toimikunnan
jäseninä ovat toimineet pj Heik-
ki Vaiste, Marita Vaiste, kenttä-
mestari Matti Höglund, arkki-
tehti Atte Pihlakivi, tj Jorma 
Laxåback ja klubimestari Ilkka
Tulonen. Toimikunnan esityk-
sestä keväällä palkattiin kokenut
puutarhatyöntekijä Matti Reh-
monen hoitamaan kausityönte-
kijänä piha-aluetta. Istutuksia li-
sättiin ja syksyllä pystyttiin jo to-
teamaan, että pihan hoidossa ol-
tiin edistytty pitkin askelin. Tä-
tä panostusta ei oltu huomioitu
vuoden 2004 budjetissa. Piha-
miehen palkka plus muut tähän
liittyvät kulut päätettiin kirjata
seurannan vuoksi erilleen ken-
tänhoidosta tämän toimikun-
nan kuluihin, jotka näin ollen
ylittyivät budjettiin nähden vas-
taavasti.

Keväällä tehtiin mittava
kiinteistösiivous ja ulkoistettiin
siivous Tmi V & C Palvelulle.
Toiminta oli koko kauden kii-
tettävää.

Kapteenin asiat
Nyman Peter, kapteeni

Kapteenin toiminta on sujunut
toimintasuunnitelman mukai-
sesti. Ensimmäinen vuosi on
mennyt todella nopeasti, mikä
varmaan johtuu siitä, että asiat
ovat olleet uusia ja vaatineet
opettelua.

Kausi lähti vilkkaasti liik-
keelle heti toukokuun alusta.
Matti J. Salmisen toimesta AG:n
junioripelaajille järjestettiin
sääntöilta. Osanotto oli runsas ja
säännöt olivat useimpien tiedos-
sa. Perinteisessä lippukilpailussa
suoritin kauden avauslyönnin,
joka klubimestarin kannustaessa
pysyi pelialueella. Tällä kertaa ti-
laisuus oli entistä juhlavampi
sponsorimme, Kari Katajiston
merkkipäivän ansiosta. Yhdessä
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naiskapteenin kanssa toivotim-
me uudet jäsenet tervetulleeksi
eräänä toukokuisena sunnuntai-
iltana.

Kapteenin kierroksia pidet-
tiin tänä vuonna neljä kertaa ja
osanottajia oli yhteensä 65. Eri-
tyisavustajana ja ”demopelaaja-
na” toimi kuten aiempinakin
vuosina Riku Sanaksenaho, jolle
esitän suuret kiitokset hyvästä ja
toimivasta yhteistyöstä. Yhteis-
työ sujui hyvin myös Sakari Ahon
kanssa, jonka  kursseilta ”kier-
rosoppilaat” pääasiassa tulivat.
Pelatut kolme klubiottelua:
Helsinkiläiset  HGK:sta voitim-
me murskaluvuin kotikentällä.
Uhkasivat kostaa ensi vuonna
Talissa.  Tämän ottelun yhtey-
dessä sovittiin sääntöuudistuk-
sesta siten, että jatkossa joukku-
een muodostavat 16 pelaajaa ja
pelimuotona tasoituksellinen
Best Ball (reikäpeli).

Trekampen pelattiin tänä
vuonna Norrköpingissä Ruot-
sissa, Roslagenin kentällä. Saa-
pumispäivänä satoi (reilusti) ja
kenttä meni pelikelvottomaan
kuntoon. Toisena päivänä saim-
me ottelun vietyä läpi supistet-
tuna yhteen kierrokseen. On-
neksi säätila parani ja kenttä eh-
ti kuivua. Kohteliaasti annoim-
me Roslagenin väen voittaa ja ja-
oimme kakkossijan Ahvenan-
maan ÅGK:n kanssa.

Kolmas klubiottelu käytiin
Tampereella TG:a vastaan hei-
dän kotikentällä. Kuten asiaan
kuuluu, niin nytkin kotijoukkue
voitti. 

Etiketti- tai muista syistä
johtuvia kurinpidollisia huo-
mautuksia ei, muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta, ole tar-
vinnut antaa. Aura Golfiin saa-
puvilla pelaajilla tuntuu olevan
etiketti hallussaan.

Uutena asiana avattiin
”Kapteenin ja tuomariston sään-
töpalsta” Internet-sivuillemme.
Tämä infokanava hakee vielä
muotoaan. Tarkoitus on, että
sinne alkaa kertyä tietoa eri sään-
tötulkinnoista, jotka koskevat
erityisesti meidän kenttää.

Naistoimikunta
Paatelo Pirkko, puheenjohtaja
Ekholm Anne
Koivikko Sirkka
Luoto Irmeli
Nelimarkka Hanna
Pärkö Ulla
Vastamäki Päivi

AG:n naisten toiminta alkoi
12.5. pidetyllä naistenillalla. Il-
lassa esiteltiin kesän 2004 tuleva
ohjelma, suunniteltiin kesän pe-
limatkoja ja jumpattiin Päivi
Vastamäen johdolla. Lisäksi Ul-
la Pärkö piti mielenkiintoisen
esitelmän heidän vuorotteluva-
paamatkastaan Uuteen Seelan-
tiin. Illan lopuksi oli yhteinen il-
tapala.

Kauden teemana oli ”bon-
gata” mahdollisimman monta
eri naispelikaveria sekä listata ni-
met ns. ”tuttu juttu” –kaavak-
keeseen. Voittaja palkittiin kau-
den päättäjäisissä.

Naisten suositut maanan-
taikierrokset alkoivat 31.5. Kier-
roksia pelattiin yhteensä 15, jois-
ta 2 jouduttiin keskeyttämään
runsaan sateen vuoksi. Parhaim-
millaan kierroksella pelasi 54
naista, joka on kaikkien aikojen
ennätys! Hillevi Kankkunen ja
Riikka-Leena Jalonen osallistui-
vat jokaiseen kokonaan pelat-
tuun kierrokseen. Kierrosten ta-
voitteena on nopea ja silti miel-
lyttävä naisten oma golfnautin-
to, jossa opitaan tuntemaan
uusia pelikumppaneita, vähän
etikettiä ja ennen kaikkea ma-
dalletaan vähän pelanneiden
kynnystä pelata ilman tuttua pe-
likaveria.

Naisten valtakunnallista
golfsunnuntaita 20.6. vietimme
Felix Finnish Ladies Open -kil-
pailun finaalipäivänä, jolloin
upeasti Suomen naiset voittivat.
Me naiset pelasimme oman
joukkuekilpailumme tänä vuon-
na pinkeillä palloilla, joten kisan
nimikin oli Pink Ball. Kisa oli
niin suosittu, että valitettavasti
kaikki eivät mahtuneet mukaan.

Kesän aikana teimme peli-
matkoja mm. Ruukkiin sekä
Hämeenlinnan Tawastiin, jossa
pelasimme kolmoisklubiottelun
EGS-Tawast-AG. Valitettavasti

”tyttö” jäi Hämeenlinnaan.
Kesän huipputapahtumia

olivat taas kerran Mamselli sekä
Nordea Ladyt, jotka keräsivät
kentän täyteen iloisia naisia. To-
tuttuun tapaan pelasimme
Archipelagia Golfin Ladyjen
kanssa, nyt meillä Ruissalossa
30.8.

Kausi päätettiin jo perin-
teisellä syysillanvietolla, joka jär-
jestettiin edustustiloissamme
16.9. Illassa palkittiin kauden ai-
kana voitokkaita ja aktiivisim-
pia, kuultiin iltapalan lomassa
jäsenemme gynekologi Sirpa
Lehmuskosken esitelmä ”seksi
ilon tuoja vai viejä” sekä loppu-
huipentumana Päivi Vastamäen
jumppa.

Markkinointitoimikunta
Sintonen Rauli, puheenjohtaja
Kruskopf Timo
Laxåback Jorma
Lehtinen Harri
Sjöholm Kari
Varjonen Ari

Sateinen kesä vaikeutti toimin-
taa kesällä 2004. Markkinointi-
tuen määrä oli budjetoidulla ta-
solla, tosin kuluissa tapahtui pie-
ni ylitys johtuen lähinnä uuden
Gant-kilpailun lanseeramisku-
luista.

Yhteistyökumppanit ovat
esittäneet kiitoksensa varaamal-
la palveluja jo ensi kaudelle.

Kutsukilpailujen määrä on
pysynyt nyt jo vakiintuneella ta-
solla, joskin kilpailijoiden mää-
rät ovat lisääntyneet.

Markkinointitoimikunta
on perinteisesti vastannut Felix
Finnish Ladies Openin talou-
desta ja kilpailutoimikunta kil-
pailun muista järjestelyistä. Sa-
maa kaavaa noudatettiin myös
Finnish Golf Tourin GANT
OPEN kilpailussa. Kilpailut on-
nistuivat hyvin ja Aura Golf voi
olla tyytyväinen kilpailujen
tuottamasta kenttävuokrasta.

Uudet golfkärryt saivat pal-
jon kiitosta ja uusi lukkojärjes-
telmä toimi erittäin hyvin. Kär-
ryt palautuivat paikoilleen ja pi-
han yleisilme pysyi siistinä. Kär-
rymainoksilla katettiin osa han-
kintakuluista, tästä kiitos mai-

nostajille.
Yhteistyökumppaneille Au-

ra Golf järjesti keväällä golf- ja se-
minaarimatkan Kööpenhami-
naan ja syksyllä pelattiin perin-
teinen Viking Line kilpailu Bro-
Bålstan kentällä Tukholmassa.

Kaikille yhteistyökumppa-
neille kuuluu suuri kiitos kulu-
neesta kaudesta!

Klubimestari
Tulonen Ilkka, puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Ruuskanen Olli
Vaiste Marita
Vastamäki Päivi

Klubitoimikunnan tehtäväksi
keväällä lisättiin pihanhoidon
sekä kenttämme siisteyden ja ul-
koisen olemuksen parantami-
nen. Toimikuntaan lisättiin alan
asiantuntijoita, joita onneksem-
me löytyi omasta keskuudes-
tamme.  Toimikunnan kokoon-
panoa täydennettiin edellä mai-
nittujen tehtävien osalta Marita
Vaisteella ja Olli Ruuskasella.
Virkansa vuoksi toimikunnassa
toimivat Jorma Laxåback ja
Matti Höglund sekä klubimes-
tari Ilkka Tulonen. Puheenjoh-
tajamme Heikki Vaiste osallistui
myös toimikunnan toimintaan
ja kaikkiin pidettyihin palaverei-
hin. Puutarhanhoidon osalta kä-
vimme Koriston kartanossa Ol-
li Ruuskasen kotona opintomat-
kalla. Todettiin, että meillä on
Ollin puutarhassa hyvä esimerk-
ki oman alueen hoitamiseen.
Toimikunnan toimesta lisättiin
piha-alueellemme kukkia ja pal-
kattiin käytännön työtä teke-
mään Matti Rehmonen. Tältä
osin saatiin pienessä ajassa pal-
jon aikaan niin siisteyden kuin
viihtyvyydenkin osalta. Jäsenis-
töltämme on tullut myönteistä
palautetta. Alueemme on pihan
osalta kokenut melkoisen muo-
donmuutoksen, vaikkakin tä-
mäntyyppinen työ on pitkäjän-
teistä ja suunnitelmallista lyhyi-
den askelien toimintaa. Tältä
osin olemme saavuttaneet ta-
voitteemme kuluneelta kesältä.
Kiitos siitä edellä mainituille
seuramme jäsenille ja henkilö-
kunnallemme. 
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HALLINTO

Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Laxåback Jorma, 
toiminnanjohtaja
työsuhde alkoi v. 1996
Enberg Soile,
kirjanpitäjä/toimistosihteeri
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät:
Hallanoro Mikko (AG:n jäs.)
caddiemaster, 3. kausi
Grönlund Kalle (AG:n jäs.)
caddiemaster
Laitervo Ilana (AG:n jäs.)
caddiemaster, 2. kausi
Helin Rosa, caddiemaster

KENTÄN KÄYTTÖ

Ajalla 1.5.-30.9.2004: 
Kierroksia oli yhteensä 26 860,
jotka jakaantuivat seuraavasti:
- jäsenkierroksia 21 034
- suomalaiset vierailijat 5 326 
- ulkomaalaiset vierailijat 500
Kierrosmääriin sisältyy kilpailu-
kierrokset, joita oli yhteensä 
4 447, 98:ssa eri tapahtumassa.

Sateinen kesä näkyy kier-
rostilastosta. Tietysti Maskun
uusi kenttä ja Paraisten kentän
muuttuminen 18-reikäiseksi ta-
soittaa aikaisemmin esiintynyttä
peliruuhkaa.

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET

Rangen käyttöaste oli edellisen
vuoden tasolla. Ilahduttavaa oli,
että Huiskalan harjoitusalueen
käyttö on lisääntynyt.

JÄSENTIEDOT

Aura Golfin jäsenmäärä  vuoden
lopussa oli 1 403 (vastaava luku
vuonna 2003 oli 1 414), joista
miehiä oli 990 ja naisia 413. Jä-
senjono on edelleen kasvussa.
Aktiivipelaajien määrä on pysy-
nyt ennallaan ja on huomioita-
va, että uusista jäsenistä nykyään
tulee aktiivipelaajia, joten jäsen-
määrän kasvuun ei ole mahdol-
lisuuksia.

JÄSENLEHTI

Toimitusneuvosto
Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laitervo Sakari
päätoimittaja
Enberg Soile
Laxåback Jorma
Pietilä Tertti

Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa.
Mainostuotot kattoivat jäsen-
lehden julkaisukulut.

AG:n jäsenille tuli myös
Suomen Golflehti sekä Pro Golf
Magazine. 

PROSHOP JA RAVINTOLA

Kauden aikana shopin toimin-
nasta vastasi Golf Corner Fin-
land Oy ja ravintolan toimintaa
hoiti Ruissalon Golf-ravintola
Oy.   

BioFund on yksityinen, vakaasti kasvava pääomasijoitusyhtiö,
joka on kehittynyt erääksi Pohjoismaiden johtavaksi yhtiöksi alallaan.

BioFund sijoittaa sekä kotimaisiin että kansainvälisiin erityisesti
biotekniikkaa liiketoiminnassaan hyödyntäviin yrityksiin terveyden,

ravitsemuksen ja ympäristönsuojelun aloilla.

BioFund tarjoaa pääomien lisäksi myös alan liiketoimintaosaamista.
BioFundin portfoliossa on yli 30 yritystä.

BioFund Management Oy

Mikonkatu 4, 3. krs Kauppiaskatu 13 F 145
PL 164, 00101 Helsinki 20100 Turku
Puh. (09) 251 4460 (02) 275 6950
Faksi (09) 251 44 620 (02) 275 6960
Email biofund@biofund.fi kalevi.kurkijarvi@biofund.fi
www.biofund.fi

Klubitoimikunnan muilta
osin tapahtunut toiminta alkoi
jo hyvissä ajoin ennen vappua.
Vappuhumpuukilla aloitettiin
ja jäsenemme olivat runsaslu-
kuisesti  mukana, tunnelma oli
vapautuneen iloinen.

Muuten järjestimme vä-
hemmän vakavia golf-kisoja
kentällämme ja tilaisuudet päät-
tyivät illanviettoon klubillam-
me. lllanvietoissa oli mukava
tunnelma, mutta toimikunta
haluaisi yhä enemmän väkeä ti-
laisuuksiin, joten jäsenistöä on
hieman heräteltävä näihin tilai-
suuksiin. Siitä on jo toimikun-
nalla suunnitelmat olemassa.
Tässä yhteydessä on syytä tode-
ta, että toimikunta uskaltaa taa-
ta viihtyvyyden tilaisuuksissa.

Toimikunnan kausi päät-
tyi 29. lokakuuta kauden päät-
täjäisiin, jossa oli erinomainen
noutopöytä ja loistava ohjelma
tanssitaiteen huipulta. Korkea-
tasoisen ohjelman meille esitti
golfarimme Tiina Lindfors. Trio
Salmi sai myös taitavana ja hy-
vää musiikkia soittavana orkes-
terina ansaitut aplodit.
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Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Myynti
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Greenfee
Range
Golfautovuokrat
Kausimaksut
Tilavuokrat
Sekalaiset

Henkilöstökulut
Kentänhoito
Hallinto

Vuokrat
Maanvuokrat
Kentänhoitokoneet
Muut

Muut kulut
Myyntituotteet
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Greenfee
Range
Kentänhoito
Kiinteistö
Hallinto

Toimikunnat
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Klubimestari
Kapteeni

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Mainos ja ilmoitus
Vuokratuotot

Kulut
Jäsenmaksut
Tiedotus

VARAINHANKINNAN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkokulut
Muut rahoituskulut

YLEISAVUSTUKSET
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS

OMAKATTEISET RAHASTOT
Rahastosiirrot

TILIK. TULOS RAHASTOJEN JÄLKEEN

Budj. 2004 Budj. 20051.1.-31.12.04

701 500

-789 100
-87 600

7 100
33 300
27 300

270 800
112 000
40 800

700
209 200

300

-181 700
-107 000

-9 100
-2 900

-3 300
-14 400
-59 400
-67 900
-4 000

-10 200
-168 500
-104 600
-44 800

-1 400
-2 300
-4 100
-3 500

274 800
36 600
19 200
25 500

-30 000
-21 600

-37 800
-1 200

356 100

-51 600
304 500

-39 000
16 000

-188 200
5 700

5 700

712 000

-689 700
22 300

7 500
43 000
20 000

274 000
130 000
45 000
2 000

190 000

500

-183 000
-111 000

-8 400
-3 800

-4 000
-10 000
-50 000
-57 000
-4 000

-10 000
-139 500
-70 000
-30 000

-2 000
-2 500
-2 500
-2 000

270 000
40 000
25 000
29 000

-30 000
-28 000

-45 000
-2 000

364 000

-58 000
306 000

-47 000
15 000

-120 000
176 300

-175 000
1 300

762 000

-727 900
34 100

7 500
40 000
31 000

290 000
120 000
42 000
1 000

210 000
20 000

500

-175 000
-112 000

-6 200
-10 500
-1 200

-2 000
-10 000
-61 000
-60 000
-4 000
-6 000

-131 000
-100 000
-40 000

-2 000
-2 000
-2 500
-2 500

325 000
50 000
20 000
2 300

-30 000
-22 000

-38 000
-1 500

397 300

-52 000
345 300

-39 500
16 000

-172 000
183 900

183 900
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Tase
31.12.2004 31.12.2003

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Rahastot
Edellisen tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 407 600
5 700

899 600
8 000

204 900
600

12 300
58 100
27 100
15 100

8 400

2 070 600
189 600
342 500

200

3 500
24 000

200

2 611 300

27 700

2 639 000

1 413 300

1 225 700

2 639 000

1 390 400
15 100
2 100

1 013 900
8 600

179 100
600
300

16 200
24 200
12 300

9 300

365 000
2 133 800

137 700
1 300

200

2 800
12 600

100

2 647 300

15 500

2 662 800

1 407 600

1 255 200

2 662 800
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Tilintarkastuskertomus
Aura Golf ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2004. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman,
taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätök-
sestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuu-
dessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkas-
tuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden toiminnan lainmu-
kaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 5 735,53 euroa, on laa-
dittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten
mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdis-
tyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vas-
tuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme  tilikaudelta.

Turussa 4. helmikuuta 2005

Ritva Hopia
HTM

Osmo Soinio
KHT
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Toimintasuunnitelma 2005
TAVOITTEET 
KAUDELLE 2005 

Aura Golfin eri toimikunnissa
on syksyllä tehty kovasti töitä ja
toimikuntien suunnitelmat ja
budjetit on käsitelty hallituksen
kokouksissa. Toimikuntien työ
kattaa melkein koko Aura Gol-
fin toiminnan. Palkatun henki-
lökunnan tehtävänä on osallis-
tua eri toimikuntien töihin ja
vastata suunnitelmien toteutuk-
sesta. 

Syksyllä, kun hallitus käsit-
teli toimintasuunnitelmat ja
budjetit oli kaupungin ja Aura
Golfin sopimusasiat koskien ra-
kennuksien ostoa ja vuokrasopi-
muksen jatkoa vielä avoinna.
Hallitus kuitenkin päätti silloin,
että ollaan odottavalla kannalla
korjaustöiden ja investointien
osalta, koska tiedossa oli edessä
oleva mahdollinen rakennusten
hankinta ja uuden vuokrasopi-
muksen tekeminen. Budjettiin
varattiin varat korotettuun
vuokraan sekä varat rakennusten
ostoon siten, että jäsen- ja kau-
simaksuja korotetaan vastaa-
maan 75.000 euron kauppahin-
taa. Kaupungin kiinteistölauta-
kunta hyväksyi kokouksessaan
12.1. esityksen koskien raken-
nusten ostoa ja vuokrasopimuk-
sen uusimista vuoteen 2047 as-
ti. Tämä tarkoittaa käytännössä,
että toimintaedellytykset ovat
huomattavasti parantuneet sa-
moin yhdistyksen vakuustilan-
ne. 

Vuonna 2005 pyritään pa-
rantamaan toimintaa kaikilla
osa-alueilla, mutta osa korjaus-
töistä ja investoinneista siirre-
tään toistaiseksi. 

KENTTÄ

Aura Golfin kentänhoidon ta-
voitteena on ylläpitää kunnol-
taan kenttää, joka kuuluu Suo-
men parhaiden kenttien jouk-

koon sekä on myös kansainväli-
sesti kilpailukykyinen. 

Tavoitteeseen päästäkseen
ja siinä pysyäkseen on vaati-
muksena ammattitaitoinen
kenttähenkilöstö, asianmukai-
nen konekanta ja riittävä ken-
tänhoitobudjetti. Kenttähenki-
löstö tulee muodostumaan nel-
jästä vakituisesta työntekijästä
eli kenttämestarista, apulais-
kenttämestarista ja kahdesta
kentänhoitajasta. Näiden lisäksi
kentänhoidon sesonkiaikana
palkataan 6–7 kausityöntekijää.
Tavoitteena on ollut että puolet
kausityöntekijöistä olisi vanhoja
kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu
kymmenestä leikkuukoneesta,
traktorista ja riittävästä määräs-
tä hoitokoneita. Kentän vaati-
mustaso edellyttää, että koneet
ovat jatkuvasti toimintakuntoi-
sia ja esim. leikkuuterien koh-
dalta teroitettuina ja oikein sää-
dettyinä. Konekantaa tulisi vuo-
sittain uusia yhdellä tai kahdella
koneella, jotta luotettavuus säi-
lyisi ja että kauden aikana väl-
tyttäisiin isommilta remonteilta. 

Kentän koko kauden kes-
tävä huippukunto vaatii sään-
nöllisiä kentänhoitotoimenpi-
teitä, joista tärkeimmät ovat il-
mastukset, hiekoitukset, lannoi-
tukset, sadetus ja torjunta-aine-
ruiskutukset.

Tavoitteena on, että kysei-
set toimenpiteet suoritettaisiin
pelikauden ulkopuolella tai
ajankohtana joka vähiten häirit-
see pelaamista. Ulkopuolisten
tekijöiden vaikutus onnistunee-
seen hoitokauteen on suuri. Ul-
kopuolisia tekijöitä ovat ennen
kaikkea lämpötila ja sademäärä.
Lämpötila vaikuttaa suoranai-
sesti nurmen kasvuun ja sateet
kentänhoitoon ja pelaamiseen.
Jotta kenttä olisi jatkuvasti,
myös rajuimpien sateiden jäl-
keen pelikunnossa, tulisi joka
syksy korjata vanhoja greenejä,

lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden
salaojitusta. Paras ratkaisu on et-
tä kauden aikana kartoitetaan
ongelmakohtia ja syksyllä korja-
taan resurssien puitteissa.

Yleisen siisteyden ja viihty-
vyyden parantamiseksi kentän
piha-alueiden hoitoa tullaan en-
tisestään tehostamaan uusilla is-
tutuksilla, käytävien kanttauk-
silla ja yleisellä hoitotason nos-
tolla.

Kenttähenkilökunta tulee
osallistumaan alan koulutusti-
laisuuksiin ja messuihin. Ympä-
ristöasioissa yhteistyötä jatke-
taan Turun kaupungin ympäris-
tö- ja kaavoitusviraston sekä Tu-
run Yliopiston Kasvitieteellisen
puutarhan kanssa. Kentänhoi-
dollisista asioista neuvotellaan
Suomen Golfliiton konsultin
kanssa. 

KIINTEISTÖJEN HOITO JA
RAKENTAMINEN

Ykkösen lyöntipaikan portin ka-
tos on tilattu ja valmistuu huh-
tikuussa. Lyöntipaikan nurme-
tus ja pensasaidan istutus teh-
dään keväällä. 

Pihanhoitoa jatketaan palk-
kaamalla yksi pihanhoitaja ja
kukka- ja pensasistutuksia lisä-
tään. 

Huoltohallin korjaustyöt
aloitetaan aikaisintaan syksyllä,
muiden rakennusten osalta ei suu-
rempia korjauksia ole tiedossa.

Siivouspalvelut tekee sama
yritys kuin vuonna 2004.

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA

Vuoden 2005 kilpailukalenteri
noudattaa pitkälti vanhaa perin-
nettä. 

GANT OPEN FGT-osa-
kilpailu siirrettiin pelattavaksi
syyskuun alkuun. Kilpailu on
Tourin finaali, johon pääsevät
pelaamaan ainoastaan parhaat ja

Aura Golfille ajankohta on pa-
rempi kuin heinäkuu ajatellen
pro-am kilpailujen osanottoa. 

Kalenteriin on myös tullut
muutama uusi tasokas kilpailu:
Audi Tour kesäkuun alussa ja
Nike Open heinäkuussa. 

Jo perinteinen Felix Fin-
nish Ladies Open pelataan viik-
koa ennen juhannusta, palkin-
tosumma on korotettu 200.000
SEK:iin. 

Syksyn silverit pelataan nyt
avoimina kisoina ja kilpailu-
kautta pyritään jatkamaan syk-
syllä mahdollisimman pitkään.

Viime vuoden voittajana
Aura Golf järjestää tämän vuo-
den seurojen aluemestaruuskil-
pailun. 

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMINTA

TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja
puitteiltaan aikaisemman mallin
mukaisesti. Oleellisimmat muu-
tokset ovat osanottajavalinnassa
ja ohjelmassa. Osanottajat vali-
taan halukkaista ilmoittautu-
misjärjestyksessä siten, että vas-
ta-alkajia ja lapsia, jotka eivät ole
yhdistyksen jäseniä otetaan mu-
kaan noin puolet ja seuran jäse-
niä, jo golfia osaavia otetaan mu-
kaan niin monta, että yhteis-
määräksi tulee 50. Koulun oh-
jelma noudattaa vasta-alkajien
osalta aikaisempaa mallia ja jo
golfia osaavien osalta luodaan
uusi, entistä vaativampi toimin-
tamalli. 

Kouluttajina ovat seuran
edustus-, haastajaryhmän- ja
aluetourpelaajat. Pron palveluja
käytetään noin 5 tuntia. Kou-
luttajina toimiville pelaajille jär-
jestetään palkkioleiri. 
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Leirit 
Edustus-, haastaja- ja aluetour-
pelaajille järjestetään helmi-
kuussa harjoitusleiri Espanjassa: 

Leireille valitaan halukkais-
ta 4 aikuista pelaajaa ja 7 junioria.
Juniorien leirillä mukana seuran
pro, jonka Aura Golf kustantaa.
Leirit toteutetaan yksityiskohtai-
sen suunnitelman mukaisesti si-
ten, että pelataan 7–10 kierrosta
golfia ja harjoitellaan vähintään 4
tuntia päivässä. 

Suomen Golfliiton liiton leirit:
AG:n pelaajat, jotka valitaan
Suomen Golfliiton liittoval-
mennusleirille, lähetetään sinne.
AG maksaa liittovalmennusryh-
mien kotimaan leirien kulut.

Valmennuspaketti
Valio-, edustus- ja haastajape-
laajille tarjotaan valmennuspa-
kettia, joka sisältää ohjattua toi-
mintaa koko kaudelle. 

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli on varattu
tasoryhmien pelaajien käyttöön
maanantaina 2 tuntia päivässä.
Aluetour-ryhmä, tyttöryhmä ja
Green Card -ryhmä harjoittele-
vat ohjatusti maanantaisin. Tal-
viharjoittelussa on seuran pro ja
1–2 seuravalmentajaa säännölli-
sesti mukana. 

Kesäharjoittelu 
Aikuisten ja juniorien Valioryh-
mä, edustus- ja haastajapelaajat
harjoittelevat henkilökohtaisen
harjoitusohjelmansa mukaisesti.
Aluetour-pelaajille järjestetään
pron suunnittelemana 12 har-
joituskertaa kesän aikana. Green
Card -ryhmä harjoittelee ohja-
tusti kerran viikossa. 

Arvokilpailut 
Pyritään osallistumaan miesten,
naisten ja juniorien SM-kisoi-
hin. Tavoite kaikissa sarjoissa on
mitali. Aikuisten kisoissa on mu-
kana joukkueenjohtaja ja ju-
niorien mukana kisoissa yksi
huoltaja. Junioreille järjestetään
nuotitusleiri hyvissä ajoin ennen
kisaa. 

Pyritään osallistumaan kaik-
kiin SM-kisoihin seuraavasti: 
Reikäpeli SM miehet:
5 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM naiset:
1 osallistuja, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM miehet:
5 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM naiset:
1 osallistuja, tavoite 1 mitali
21 SM:
4 osallistujaa, tavoite 1mitali
Reikäpeli SM juniorit:
5 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM juniorit:
5 osallistujaa, tavoite 1 mitali

FGT-kiertue
Valitaan 6-henkinen FGT-
joukkue. Tavoite lopullisessa
pistetaulukossa kaikki pisteille ja
yksi viiden joukkoon sekä mie-
hissä että naisissa. Aura Golfissa
järjestettävään FGT-osakilpai-
luun maksetaan kaikki mukaan
päässeet. Toimikunta päättää
järjestävän seuran villien kort-
tien saajat.

FGT-karsinnat
Karsintaan osallistuvat ne pelaa-
jat, joilla ei muulla perusteella
ole sellaista FGT kategoriaa, jol-
la todennäköisesti pääsee kaik-
kiin kisoihin.

FAO
FAO:iin osallistuu 6-henkinen
FGT joukkue. Tavoite: yksi 10
joukkoon.

FGT-haastajakiertue
FGT-haastajakiertueelle osallis-
tuvat ne edustus- ja haastajape-
laajat, jotka eivät ole FGT jouk-
kueessa. Pyritään osallistumaan
4-henkisin joukkuein. Tavoite
joka kilpailussa: 2 selvittää cutin
ja kokonaistuloksissa 1 sijoittuu
10 joukkoon.

FJT-kisat, 
alle 18 v. tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 2 sijoittuu 10 joukkoon.

Aluetour, 
alle 16 v. ja 18 v. tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 3 sijoittuu 10 joukkoon.

Tsemppitour, 
alle 13 v. tytöt ja pojat
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan.

Coca Cola aluemestaruus- ja
Tekniikkamestaruuskilpailut
Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan.

Ranking- ja muut kisat
Klubiotteluita järjestetään 2 ja
Challenge-kilpailuja 4.

Koulutus
Koulutus on AG:n nuorille pe-
laajille tarjoama kasvatukselli-
nen ja yleisiä elämäntaitoja sisäl-
tävä osa, joka annetaan kaikille
veloituksetta. Tänä vuonna jär-
jestetään alla olevasta koulutus-
ohjelmasta puolet siten, että ko-
ko koulutusohjelma toteutuu
kahden vuoden jaksoissa. Kou-
lutuksen tavoitteena on AG:n
juniorimenestyksen jatkaminen
ja vastaavan menestyksen saa-
vuttaminen aikuisten tasolla.
Pelaajat oppivat asettamaan ta-
voitteita, harjoittelemaan ja pe-
laamaan suunnitelmallisesti sekä
kestämään häiriötekijät niin har-
joituksissa kuin kilpailuissakin.

Valioryhmä, edustuspelaa-
jat ja haastajat osallistuvat yh-
teisiin koulutuksiin seuraavasti:
1. Miten AG:n systeemi toimii? 

(1 pv)
2. Harjoitussuunnitelma (1 pv)
3. Svingitekniikka (2 pv)
4. Fyysinen kunto ja ravinto 

(1 pv)
5. Henkinen kunto (2 pv)
6. Kilpailuohjelma ja 

Game Plan (1 pv)
7. Sääntökoulutus (1 pv)

Aluetourpelaajat I, Aluetourpe-
laajat II ja Green Card ryhmä
osallistuvat yhteisiin koulutuk-
siin seuraavasti:

1. Miten AG:n systeemi toimii? 
(1 pv)

2. Harjoitteleminen ja 
pelaaminen (1 pv)

3. Sääntökoulutus (1/2 pv) 
Ne pelaajat, jotka toimivat
suunnitelmallisesti toimikun-
nan asettamien pelisääntöjen
mukaisesti, ovat oikeutettuja
valmennustukeen. Valmennus-
tuen määrä on riippuvainen
kunkin pelaajan sijoittumisesta
tasoryhmiin ja oman panostuk-
sensa suuruudesta. 

Halukkaille tarjotaan mah-
dollisuutta osallistua Suomen
Golfliiton seuravalmentajakurs-
seille.

Tiedotus
Netissä näkyvää tiedotusta kehi-
tetään palvelemaan kaikkia pe-
laajaryhmiä.

FGT, FJT ja Aluetour-kil-
pailuihin osallistuneiden AG:n
pelaajien tulokset ja menestys
julkaistaan Viheriö-lehdessä.
Aura Golfissa järjestettävästä
FGT-osakilpailusta tiedotetaan
julkisesti, tavoitteena saada pai-
kalle mahdollisimman paljon
yleisöä.

MARKKINOINTI 
JA TIEDOTUS

Toimintavuosi 2005 ei poikkea
juurikaan vuoden 2004 toimin-
nasta. Yhteistyökumppanit ovat
perinteiset kuten myös kutsukil-
pailut. 

Felix Finnish Ladies Open,
naisten ammattilaiskilpailu jär-
jestetään viikkoa ennen juhan-
nusta ja palkintosumma korote-
taan 175.000 SEK:sta 200.000
SEK:iin.

Finnish Golf Tourin kil-
pailu GANT OPEN on siirretty
syyskuun alkuun ja muodostaa
koko Tourin finaalin. Aura
Golfille ajankohta on sopivam-
pi, kun ammattilaiskilpailut
ajallisesti eivät ole lähekkäin ja
syksyllä on myös lomakauden
päätyttyä helpompi löytää
GANT OPEN -kilpailuun lisää
pro am -joukkueita tukemaan
kilpailua.
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Vuonna 2004 kaavailtu
ajanvaraus netissä päätettiin
edelleen siirtää tulevaisuuteen.
Toimikunta ei ole vakuuttunut,
että nettiajanvaraus tuo mitään
etua, kun huomioidaan se pal-
velu minkä caddiemastertoi-
minta tänään antaa ja vielä tois-
taiseksi nettiajanvaraus ei tee
caddiemasteria tarpeettomaksi.
Jäsenille toimikunta haluaa vie-
lä tiedottaa, että sähköpostiosoi-
te caddiemaster@auragolf.fi pal-
velee ympäri vuorokauden.

Aura Golfin kotisivuille
kohtaan kilpailukalenteri tulee
kunkin kilpailun kohdalle tarkat
tiedot klikkaamalla kilpailun ni-
meä. Tiedot ovat kutsumuodos-
sa, jotka voidaan myös postittaa
tarpeen vaatiessa.

Toimikunta päätti, että
golfmessuille ei osallistuta vuon-
na 2005.

Viheriö-lehti ilmestyy 4
kertaa kuten aikaisempina vuo-
sina, kuitenkin sillä muutoksel-
la, että lehti no 1 on tiedotuslehti
koskien vuosikokousta. Toinen
lehti ilmestyy huhtikuussa, no 3
heinäkuussa ja no 4 lokakuussa.

Toimikunta on tarkasta-
nut Aura Golfin tarjoamia pal-
veluja hintojen osalta ja toden-
nut, että hintataso säilytetään
suunnilleen nykyisellä tasolla. 

SENIORITOIMINTA

Kilpailu- ja ottelutoiminta
Klubiottelut: 31.5. Harjattula
HGCC (Ruissalossa), 13.9. Sa-
lo SG (Ruissalossa), Tampere
TG (Tampereella).
Liigaottelut: 7 ottelua, joista 4
kotiottelua.
Kuukausikilpailut: 1. kilpailu
toukokuun toinen tiistai, muut
kuukauden ensimmäisenä tiis-
taina.

AG:n järjestämä seniorien
Väli Tour pelataan tiistaina
19.7.

Talvikausi
Lyöntiharjoittelua jatketaan
Kaarinan kuplahallissa, jos tar-
vittava määrä osanottajia ilmoit-
tautuu myös syksyllä 2005.

Kuntoilu jatkuu torstaisin Ku-
pittaalla ja keilailu tiistaisin ja
perjantaisin samassa paikassa.

Ehdotetaan hiihdon otta-
mista ohjelmaan. Paikkavaihto-
ehtoina Ruissalo, Maarian allas
ja Littoisten järvi, jonka vieressä
LTU:n valmis latuverkosto.
Uusia ehdotuksia kuntoilun
suhteen vastaanotetaan.

Talkootyöt
Lienee yleisesti todettu, että se-
niorien talkootyöt klubin eteen
ovat varsin mittavat. Niitä riit-
tänee tulevaisuudessakin. Se-
nioritoimikunta uskoo, että klu-
bin hallitus antaa näille arvoa ja
huomioi tämän senioritoimi-
kunnan ehdotuksia käsitelles-
sään mm. talousarviossa.

KAPTEENIN ASIAT

Toiminta keskittyy pääasiassa
kapteeninkierroksiin kuten ai-
empina vuosina. Eli kentälläm-
me maastossa tapahtuviin golfe-
tikettiin ja –sääntöihin pereh-
dyttämistilaisuuksiin. Toimin-
nan laajentamisen mahdolli-
suuksia aloittelijoista jo koke-
neempiinkin lajimme harrasta-
jiin kannattaa miettiä, jotta sai-
simme sääntötietoutta enem-
män ja perusteellisemmin jäsen-
temme keskuuteen. 

Junioripelaajille on tarkoi-
tus järjestää sääntöilta, kuten vii-
me vuonna oli Matti J. Salmisen
toimesta.

Perinteisiä klubiotteluita
jatketaan ja kiinnostusta niihin
osallistumiseen on yritettävä he-
rättää. Sovittuja klubiotteluita,
HGK:ta vastaan Talissa sekä
Trekampen Maarianhaminassa.

Edelleen kehittää ”Kaptee-
nin ja tuomariston sääntöpalsta”
Internet-sivuillemme. Tarkoitus
on, että sinne alkaa kertyä tietoa
eri sääntötulkinnoista, jotka kos-
kevat erityisesti meidän kenttää.

NAISTOIMIKUNTA

Aura Golfin naisille suunnattu
toiminta jatkuu samantyyppise-
nä kuin kaudella 2004.

Kauden alussa vietetään
naisteniltaa, jossa käydään läpi
tuleva kausi. Suositut maanan-
taikierrokset alkavat toukokuus-
sa ja jatkuvat elokuun loppuun.
Kesäkuussa naisten valtakunnal-
linen golfsunnuntai, jolloin pe-
laamme Pink Ball –kisan. Sama-
na päivänä Felix Finnish Ladies
Openin finaali AG:ssa. Kilpailu-
ja pelimatkoja tehdään lähiken-
tille. Ilmeisesti elokuussa men-
nään pelivierailulle Paraisten La-
dyjen luo ja kolmoisklubiotte-
lun (AG-Tawast-EGS) järjeste-

lyvuoro on Aura Golfilla. Lähi-
pelikursseja on myös suunnit-
teilla pron kanssa.

Toimikunta lähettää edus-
tajan tammikuussa 2005 pidet-
tävään naiskapteenien kokouk-
seen Helsinkiin.

Naistoimikunta pyrkii toi-
minnallaan kehittämään ja pa-
rantamaan klubihenkeä sekä
klubin viihtyvyyttä. Toimikun-
ta on aktiivisesti mukana Telia
Tourin sekä Gant Openin jär-
jestelyissä. Naistoimikunta tulee
myös yhdessä klubitoimikun-
nan kanssa järjestämään viih-
teellisiä illanviettoja jäsenistölle
joidenkin kilpailujen yhteydes-
sä, joihin toivomme runsasta
osanottoa.

KLUBIMESTARI

Yhteistyö naistoimikunnan
kanssa on sujunut hyvin ja kit-
kattomasti. Tätä tehokasta toi-
mintaa tullaan jatkamaan myös
kaudella 2005. Pyrkimyksemme
on tehostaa eri tilaisuuksien
markkinointia, kuitenkin kus-
tannuksia lisäämättä. Haluam-
me tilaisuuksiimme vielä lisää
väkeä ja varsinkin uutta jäsenis-
töä, joille toiminta on ehkä vie-
lä vähän vierasta.

Kautemme alkaa kuten en-
nenkin suosituksi muodostu-
neella Vappuhumpuukilla 1.5.
Tarkoitus on järjestää jäsenille
mahdollisimman hyviä tilai-
suuksia, joissa jäsenet viihtyvät
ja tutustuvat toinen toisiinsa.

Pihatoimikunta jatkaa hy-
vin alkanutta pihan ehostamista
kuten 2004.  

PRO SHOP JA RAVINTOLA

Ravintolatoimintaa jatkaa Ruis-
salon Golf-ravintola Oy.

Pro Shopin toiminnasta
vastaa Golf Corner Finland Oy.

Kuva: Tertti PietiläTalvehtivat pallot
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K
ilpailukalenteri 2005

(m
uutokset ovat m

ahdollisia)

Pvm Klo Kilpailu

01.05. su 11.00-14.00 Vappuhumpuuki klubi
08.05. su 08.00-14.00 Katajisto-Oakley Lippukilpailu "
14.05. la 08.00-14.00 R Alanko vain miehille "
15.05. su 08.00-14.00 ColfCorner Best Ball klubi
18.05. keX) YL 12.00-17.00 If kutsu
20.05. peX) YL 12.00-17.00 Scan Auto Golf Challenge kutsu
21.05. la 08.00-14.00 Toyota Suomi Golf avoin
25.05. keX) YL 12.00-17.00 KS Personal Computer kutsu
28.05. la 08.00-12.30 Marli Vip "
29.05. su 08.00-13.00 BMW Golf Cup avoin
31.05. ti 09.30-11.00 AG-HGCC seniorit klubiottelu
          13.30-16.00 Turun Yrittäjät kutsu
01.06. keX) YL 12.00-17.00 Blue One / TPS Golf "
05.06. su 08.00-14.00 Tilitsto K Kuikka Ky klubi
08.06. keX) YL 12.00-17.00 YIT Kiinteistötekniikka kutsu
11.06. la 08.00-14.00 Audi Tour avoin
16.06. toX) YL 12.00-17.00 Felix Pro-Am kutsu
17.06. pe 08.00-14.00 Felix Finnish Ladies Open avoin
18.06. la 08.00-14.00 " "
19.06. su 08.00-13.00 " "
23.06. toX) YL 17.00 Midnight Scramble klubi
26.06. su 08.00-14.00 Frezza / Veikko-sedän Puteli avoin
29.06. ke 12.00-13.00 Pia Koivuranta VIP kutsu
02.07. la 08.00-14.00 Nike Open avoin
03.07. su 08.00-14.00 " "
06.07. ke 11.00-12.30 Stora Enso kutsu
08.07. peX) YL 17.00 Hartwall Sunday Game klubi
09.07. la 12.00-14.30 PGA kilpailu kutsu
10.07. su 08.00-14.00 Mamselli avoin
12.07. ti 10.00-15.00 TPS kisa klubi
14.07. to 11.00-13.00 Muuttolinnut-kisa kutsu
16.07. la 08.00-12.00 KM Nelinpeli klubi
17.07. su 08.00-12.00 " "
19.07. ti 09.00-13.00 Sen. Väli-Tour avoin
23.07. laX) YL 12.00 Sairaala Golf / hcp kutsu

YL 17.00 Marli Presidents Trophy klubi
24.07. suX) YL 08.00 Sairaala Golf / scr kutsu
29.07. pe 08.00-14.00 TS Classic avoin
30.07. la 08.00-14.00 " "
31.07. su 08.00-13.00 " "
05.08. pe 13.00-15.00 Suomen Ohutlevyasennus kutsu
06.08. suX) YL 17.00 Kolmen mailan krapukisa klubi
10.08. keX) YL 12.00-17.00 ME Group kutsu
13.08. la X) YL 12.00-17.00 Rotaryt "
14.08. su 08.00-14.00 Kultavirta avoin
17.08. ke YL 14.00-19.00 Nordea Ladyt kutsu
19.08. pe 12.00-16.00 KM klubi
20.08. la 08.00-13.00 KM "
21.08. su 08.00-13.00 KM "
24.08. keX) YL 12.00-17.00 Nordea Closed kutsu
25.08. to 12.00-13.00 HTM-tilintarkastajat "
26.08. peX) YL 12.00-17.00 Auria Invitational / Kiska Open "
27.08. la 08.00-12.00 Aluemestaruus avoin
28.08. su 08.00-14.00 Auria Open "
29.08. maX) YL 12.00-17.00 Raisio Chemicals kutsu
02.09. pe 09.00-10.00 Sköldmöcupen "
03.09. la YL 09.30-14.30 Felix Vip "
04.09. su YL 09.30-14.30 Felix Ketch-Cup klubi
05.09. ma 13.00-15.00 BioFund Management kutsu
08.09. to YL 11.00-16.00 Gant Open Pro Am "
09.09. pe 08.00-16.30 Gant Open avoin
10.09. la 08.00-16.30 " "
11.09. su 08.00-13.00 " "
13.09. ti 10.00-12.00 AG-SaG seniorit klubiottelu
14.09. keX) YL 12.00-17.00 Pohjola / Ilmarinen kutsu
17.09. la 09.00-13.00 Baleno Dual AG (18.9. ArGC) avoin
21.09. ke 10.00-13.00 Ernst & Young Firma-golf kutsu
24.09. la 09.00-12.00 Sauna Silver klubi
25.09. su YL 09.00-14.00 Korhonen Perhemalja "
01.10. la YL 10.00-15.00 Everybody "
08.10. la 10.00-13.00 Loka Open I avoin
15.10. la 10.00-13.00 Loka Open II "

x) Yhteislähtöpäivä:   1. lähtö klo 08.00
                                 2. lähtö klo 12.00
                                 3. lähtö klo 17.00
Viikkokilpailu Hartwall Torstai-tuoppi pelataan 14 kertaa: 19.5. / 26.5. / 2.6. / 9.6. / 30.6. / 7.7. / 14.7. /

21.7. / 28.7. / 4.8. / 11.8. / 18.8. / 25.8. / 1.9.
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Haastattelusarja

Seuramme juniorit me-
nestyivät taas viime kesä-
nä hienosti. Suomen
Golfliitto valitsi neljä
seuramme jäsentä liitto-
valmennettavien jouk-
koon. Miesten kehitys-
ryhmään valittiin Joonas
Granberg, alle 21-vuo-
tiaitten ryhmään Markus
Rytkölä sekä alle 18-vuo-
tiaitten kehitysryhmään
Kalle Samooja ja Ville
Sirkiä. 

Milloin olet aloittanut golfin
ja miksi?
”Pojasta polvi paranee” on van-
ha sananlasku, joka pitää paik-
kansa ainakin Joonaksen ja Kal-
len kohdalla.  Kummankin isät
ovat singelpelaajia. Isät ovat ot-
taneet heidät mukaan golfken-
tälle jo pikkupoikina. Kalle
aloitti 1996 Espanjassa, kun isä
halusi peliseuraa. Joonas oli ol-
lut isänsä mukana Ruissalossa jo
vuosia aikaisemmin. Tosissaan
hän on pelannut viimeiset viisi
vuotta.

Mitä muuta harrastat?
Nuorien poikien tavoin urheilu
on ollut heidänkin harrastukse-
na aina. Molemmat rentoutuvat
kalastamalla ja talvisin myös
snookeria pelaten. 

Ellei sinusta olisi tullut golfin
harrastajaa niin mitä muuta?
Joonas pelasi aktiivisesti jääkiek-
koa ja haaveili ehkä jääkiekkoi-
lijan urasta. Golf voitti kiekon jo
muutama vuosi sitten. Kalle
puolestaan pelasi jalkapalloa ja
ilman golfia hän ehkä edelleen
potkisi palloa. Jalkapalloilijan
ura ei kuitenkaan koskaan kuu-
lunut Kallen suuriin haaveisiin.

Miksi golf on 
kiinnostava harrastus?
Pallon lyöminen pitkälle on
hauskaa. Myös kilpaileminen ja
pelaaminen kavereiden kanssa
on Joonaksesta mukavaa. Kallen
mielestä golf on kiinnostavaa,
koska jokainen kierros on aina

Poikien osalta Aura Golfin tule-
vaisuus onkin hyvällä mallilla.
Näiden neljän valmennettavan
esimerkkien perässä tulee vielä
monta kehityskelpoista poikaju-
nioria. Sen sijaan tyttöjen osalla
seuralla on paljon parantamisen
varaa. Viheriön toimittaja kävi
jututtamassa kahta nuorta me-
nestyjää Joonas Granbergia ja
Kalle Samoojaa. Haastattelusar-
ja jatkuu seuraavassa lehdessä,
haastateltavina ovat Markus
Rytkölä ja Ville Sirkiä. 

Joonas Granberg on 18-
vuotias, ammattikoulun puu-
alan viimeisen vuoden oppilas.
Kalle Samooja on 17-vuotias,
Aurajoen Urheilulukion ensim-
mäisen vuoden oppilas.    

Molemmat ovat kehitty-
neet tasaisesti viimeisten vuosien
aikana. Tasoitusten kehitys alla
olevasta taulukosta.

2001 2002 2003 2004 2005
Joonas 4,4 2,4 1,1 0,2 +1,3
Kalle 12,6 6,4 3,9 0,1

Joonas Granberg

Kalle Samooja

Aura Golfin j
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erilainen. Häntä kiinnostaa
myös tavata paljon erilaisia ih-
misiä. Golf on laji johon ei voi
kyllästyä. Kumpikin osaa arvos-
taa myös golfkenttien hoidettu-
ja puistomaisia maisemia, niiden
kauneutta ja klubien ilmapiiriä.

Mikä on 
paras saavutuksesi toistaiseksi?
Nuoresta iästään huolimatta
kummallekin on kertynyt jo
useita voittoja. Ei ollut kuiten-
kaan vaikeaa erottaa saavutuk-
sista mieleisintä. Joonas sivuaa
parhaalla saavutuksellaan Mik-
ko Ilosen ja Erik Stenmanin ai-
emmin saavuttamaa sijoitusta,
jaettu viides tila British Boys kil-
pailussa. Lähes viikon pituinen
kilpailu pelattiin reikäpelinä, jo-
ten siinä menestymiseen tarvit-
tiin tasaisen hyvä suoritus.  Kal-
len paras saavutus on alle 16-
vuotiaiden poikien SM-kulta. 

Mikä on mieleenpainuvin
muistosi golfissa?
Kolmen holarin Joonas muistaa
ensimmäisensä, joka tuli Ruissa-
lon 15-väylällä lyönnin men-
nessä ”sukkana” reikään. Kalle-
kin on ehtinyt tehdä 2 holaria.
Hän muistaa ilolla SM-kisojen
viimeisen reiän voittoputtinsa.
Pelin ollessa tasan pyöri perho-
sia vatsassa. Fiilis nousi pilviin
putin upotessa reikään.

Onko suomalaisilla pelaajilla
mielestäsi mahdollisuuksia
maailman huipulle?
Kumpikin uskoo suomalaisen
golfin mahdollisuuksiin. Mikko
Ilonen ja Minea Blomqvist ovat
esimerkillään osoittaneet, että
suomalaisilla on mahdollisuus
nousta aivan huipulle. Pojat ovat

yhtä mieltä, että työtä pitää teh-
dä ja pitää myös tietää mitä tah-
too. Edellytyksenä on, että talvi-
sin on mahdollista päästä ulko-
maille harjoittelemaan. Varsin-
kin lähipelin harjoittelu vaatii
luonnollisia olosuhteita.

Millainen on harjoitusohjel-
masi ja paljonko aikaa uhraat
golfille viikossa talviaikana /
kesä-aikana? Millaiset harjoit-
telumahdollisuudet sinulla on?
Kumpikin käy talvisin punt-
tisalilla 3–4 kertaa viikossa.
Lyöntiharjoittelua sisähallissa
tehdään myös 3–4 kertaa viikos-
sa, yhteensä 15 tuntia. Kalle pi-
tää puttituntumaa yllä harjoitte-
lemalla putteja myös kotonaan.
Molemmat käyvät talvisin ulko-
mailla, tänä talvena jopa enem-
män kuin 10-viikkoa yhteensä.

Kesälläkin käydään punt-
tisalilla, mutta range ja puttivi-
heriö ovat ohjelmassa päivittäin
aina kilpailujen väliajoilla. Ruis-
salon harjoittelumahdollisuuk-
sia molemmat kiittelevät.  

Mitkä ovat tulevaisuuden
tavoitteesi golfissa?
Joonaksen tavoitteet suuntautu-
vat golfiin. Ammattilaisura ja
pääsy maailman huipulle siinte-
lee haaveissa. Kallellekin am-
mattilaisura maistuisi ja haavee-
na on Eurooppa Tourin voitto.
Jos tämä tavoite ei jostain syystä
onnistuisi on varasuunnitelma-
na opiskella lääkäriksi.  

Miten paljon olet valmis
panostamaan uraasi?
Joonas on valmis panostamaan
niin paljon kuin mahdollista.
Kalle panostaa niin paljon, että
saavuttaa tavoitteensa.

Onko sinulla ihannetta/
esimerkkiä pelaajana?
Pelaajaihanne ei yllättäen ollut
kummallakaan Tiger Woods ei-
kä kukaan muukaan amerikka-
lainen. Esimerkkipelaajat löytyi-
vät vanhalta mantereelta. Joo-
naksen esimerkkipelaaja on
Pohjois-Irlannin Darren Clarke
ja Kallen Espanjan Miguel An-
gel Jimenez.

Mitä kehitettävää sinulla on?
Helpointa kummallekin ovat
pitkät avauslyönnit par-4 ja 5
väylillä. Kummankin lyöntipi-
tuudet lähentelevät jo ammatti-
laisten lyöntien pituuksia. Aina
ei ole edes merkitystä, osuuko
pallo keskelle väylää. Suuri ero
ammattilaisiin on sen sijaan par-
3 väylillä, joissa osumapaikalla
on jo suuri merkitys. Erityisen
suuri ero syntyy sitten greeneil-
lä ja niiden ympäristössä työs-
kentelyssä. Näissä asioissa ama-
töörin erottaa ammattilaisista ja
siinä onkin molemmilla eniten
kehitettävää. Kaikki nostot ja
chipit pitäisi aina saada varmas-
ti aivan lipun viereen. Siitä olisi
vielä aina selvittävä yhdellä pu-
tilla. Kehityskohteet on kuiten-
kin tunnistettu ja niiden paran-
tamiseen halutaan panostaa.   

Kallen omia sanoja laina-
ten voidaan todeta, että ”työtä
pitää tehdä ja pitää tietää mitä
tahtoo”, niillä eväillä mennään
eteenpäin, toivottavasti tavoit-
teisiin asti.

Saku Laitervo

juniorilupauksista
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Evergreen-golfhalli sijaitsee Kaa-
rinassa metsäisessä maisemassa.
Maisemasta harmaana kohoava
kupla ei ole arkkitehtonisesti mi-
kään maiseman kaunistus paitsi
ehkä golfin harrastajien silmissä.
Pyöröoven kautta pääsee sisälle
viileään halliin, jossa yhtymä-
kohta kesäiseen Ruissaloon on si-
sustuksen vihreä yleissävy. Muu-
toin himmeästi valaistu halli on
asiallisen karu. Tammet sinne voi
sijoittaa mielikuvituksessaan.

Tapaan hallissa äskettäin
70 vuotta täyttäneen Aura Gol-

Valmiina uutee
Vielä tammikuun puoli-
välissä Ruissalon golf-
kentällä oli myöhäissyk-
syiset olosuhteet: väylät
olivat vihreitä ja märkiä,
rangella ei palloja tarvin-
nut etsiskellä lumen alta
ja lämpötilakin oli plus-
san puolella. Allakan mu-
kaan oli kuitenkin talvi ja
golfin harrastajilla talvi-
harjoittelukausi.

fin seniorin, Jöran Ingmanin.
Saapuessani Jöran on jo ehtinyt
nakutella palloja kohti hallin ta-
kaseinää puolisen tuntia. Pallo
matolle, keskittyminen ja swing,
kerta toisensa jälkeen. Hänen li-
säkseen hallissa on puolisen tusi-
naa muita talviharjoittelijoita.
Olimme edellisenä päivänä sopi-
neet kuvaamisesta ja haastatte-
lusta. Häiritsemättä Jöranin kes-
kittynyttä lyöntiharjoittelua ku-
vaan häntä jonkin aikaa. Mailan
heilahdus on se sama rauhallinen,
joka on tullut minulle tutuksi lu-
kuisten yhteisten pelikierrosten
aikana Ruissalossa. Hetken ku-
lutta Jöran ilmoittaa olevansa val-
mis keskustelemaan kanssani.

Jöran kertoo aloittaneensa
golfharrastuksen melko myö-
hään, vasta viisikymppisenä.
Pienet, pehmeät pallot olivat
kuitenkin tulleet hänelle tutuik-
si tennisharrastuksen myötä.
Suomen tenniksen kärkikaartiin
kuuluneen isän, Helge Ingma-
nin kannustamana hän oli nuo-
ruudessaan syventynyt tennik-20 vuoden kokemuksella katse pysyy tiukasti pallossa.
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een pelikauteen Ihala, 21. tammikuuta, 
2005

sen saloihin yli 10 vuoden ajan.
Peli ei kuitenkaan vienyt miestä
mukanaan ja harrastus hiipui.
Tilalle tuli purjehdus eikä suin-
kaan mikään saarten lomassa sei-
lailu vaan rankka avomeripur-
jehdus Itämerta ristiin rastiin.
Iän karttuessa purjeveneen kan-
nella tasapainottelu ja aika ajoin
rajunpuoleiset olosuhteet alkoi-
vat olla liikaa ja tilalle oli keksit-
tävä jotain uutta.

Jo meriä seilatessaan Jöran
oli usein pohtinut mitä fyysistä
kivaa, mutta samalla tarpeeksi
haasteellista, voisi harrastaa kui-
valla maalla. Vähitellen golf al-
koi tuntua yhä houkuttelevam-
malta vaihtoehdolta. Onhan se
urheilulaji, joka teknisessä vaati-
vuudessaan vastaa lähes jonkin
soittimen hallintaa ja joka sään-
nöllisen harrastamisen myötä
antaa sekä liikunnallisen että
henkisenkin tyydytyksen. Niin-
pä Jöran  pyrki ja pääsi  Aura
Golfin muutaman tunnin golf-
kurssille. Sen päätteeksi hän suo-
ritti green cardin, joka antoi hä-

nelle mahdollisuuden liittyä seu-
ran aktiivisesti pelaavaksi jäse-
neksi. ”Jos green cardin saami-
nen olisi ollut tyylipisteistä kiin-
ni, niin pelilupa olisi jäänyt saa-
matta”, naurahtaa Jöran.

Kesäisin Jöran pyrkii kier-
tämään Ruissalon kentän kolme
kertaa viikossa ja aina aamuisin,
kun kenttä vielä vetää hyvin.
Muutamia vuosi sitten kierrok-
set alkoivat usein jo ennen kah-
deksaa, nykyään yhdeksän tietä-
missä. Kausi alkaa heti kun ken-
tälle pääsee ja päättyy kylmien
syyssateiden saatua vallan. Ke-
väisin Jöran viettää joitakin viik-
koja Espanjassa hioen lyönti-
kuntoaan päivittäisillä lyönti-
harjoitteluilla. Varsinaista golf-
opetusta hän ei enää kaipaa. Pe-
litaitoahan voi kehittää itsenäi-
sestikin ja onnistumisen ihanat
tuntemukset ovat pelaamisen
suola. Birdie hivelee aina muka-
vasti itsetuntoa. ”Ja maltti on
valttia”, korostaa Jöran ja sitä
kanssapelaaja ei voi olla hänen
pelissään aistimatta. Entä se kil-

pailuvietti? ”Joko tarvittavat
geenit puuttuvat minulta koko-
naan tai sitten ne toimivat hyvin
heikosti”, toteaa Jöran. Samaan
hengenvetoon hän kuitenkin
ehdottaa osallistumista tulevalla
kaudella  senioreille tarkoitettui-
hin mittelöihin.

Turussa aktiivinen peli-
kausi kestää vain kuutisen kuu-
kautta. Kesällä golf riittää lii-
kunnaksi, mutta iän karttuessa
ympärivuotinen kunnosta huo-
lehtiminen on tullut yhä tär-
keämmäksi. Jöranin talvihar-
joitteluun kuuluvat päivittäiset
vähintään 30 minuutin reippaat
kävelylenkit säässä kuin säässä,
joita täydentävät 15 minuutin
mittaiset käsipainojumpat kah-
desti päivässä. Kaarinan golfhal-
lille Jöran suuntaa kulkunsa mel-
ko säännöllisesti. Tunti pari kak-
si kertaa viikossa auttaa säilyttä-
mään jonkinlaisen lyöntituntu-
man ja on mukavaa liikunnallis-
ta vaihtelua kävelylle ja voimiste-
lulle. Näillä eväillä Jöran arvelee
pääsevänsä aloittamaan uuden

pelikauden jäsenet vetreinä.
Lopuksi kysyn Jöranilta

millainen suhde hänellä on
golfiin. Voisiko sitä kutsua jopa
rakkaudeksi? Hetken mietitty-
ään Jöran myöntää rakastavansa
golfia niin paljon, että siitä luo-
puminen olisi kovin vaikeaa.
Kun ajoittain vaivanneet käsi- ja
jalkavaivat ovat nyt tipotiessään,
niin suhde jatkuu tulevanakin
pelikautena entisestään lujittuen.

Päästän Jöranin jatkamaan
harjoitteluaan. Golfhallin pyörö-
ovi pyörähtää ja olen lumisella
parkkipaikalla. Auton takais-
tuimella on kotelossaan klarinet-
tini. Ennen Jöranin tapaamista
olin ollut soittotunnilla. Vuosien
omin päin soittelun jälkeen oh-
jaus alkaa tuottaa mukavaa tu-
losta. Mitä paremmin sitä jotain
osaa, niin sitä enemmän siitä
myös nauttii, näin on. Tämä pä-
tee tietysti golfiinkin. Pitäisikö-
hän minunkin mennä mailoine-
ni  tuohon halliin? Todennäköi-
sesti odotan kevättä ja Ruissalon
kentän avautumista. Uskon, että
rakkaus on siellä aidompaa.

Teksti ja kuvat: 
Seppo Sarimo
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Olin vaimoni Hilkan
kanssa syksyllä 2003
Costa del Solilla. Suo-

sikkikenttiämme siellä ovat
etenkin Torrequebrada ja Rio
Real. Maanantaina 3.11.2003
olimme taas Rio Realin kentällä
ja saimme kaksi eteläafrikkalais-
ta miestä pelikavereiksemme.
Nuorempi heistä oli aivan hui-
kean pitkälyöntinen, mutta on-
nistuin kuitenkin pelaamaan 1.
ja 2. väylät pariin ja olin edelleen
honorissa. Tulimme 3. väylän
(par 3) lyöntipaikalle ja siinä oli
jälleen englantilaislady pöytänsä
ääressä ja suuri MILLION
DOLLAR HOLE-IN-ONE–
kilpailukyltti, kuten edellisenä-
kin torstaina. Silloin olimme
maksaneet 6 euroa osallistumis-
maksua ja onnistuimme lyö-
mään pallon greenille ja saimme
kumpikin 3 Wilson Hole in
one–palloa. Englantilaislady ky-
syi, haluammeko jälleen osallis-
tua kisaan? Ja tottahan toki me

Million Dollar Hole-i
taas osallistuimme, rahaa nimit-
täin kerätään diabetespotilaiden
hyväksi. Jouduimme odottele-
maan melkoisen tovin, sillä edes-
sämme oli neljä tosi hitaasti au-
toilla pelaavaa englantilaismies-
tä. Niinpä myös perässämme
tullut englantilaispariskunta eh-
ti jo tälle tiiauspaikalle. Vihdoin
pääsin suorittamaan lyöntini ja
ajatuksissa oli saada pallo jälleen
greenille. Voin kyllä rehellisesti
sanoat, että keskityin lyöntiini
todella hyvin ja katsoin palloa
loppuun asti. Lyönti lähti tosi
rennosti ja toivoin palloni lentä-
vän greenin edessä olevan Rio-
joen yli… ja IHME tapahtui,
palloni meni lyhyen poikittais-
pompun jälkeen REIKÄÄN.
Lyöntipaikalla alkoi melkoinen
meteli, tuli halattua sekä naiset
että miehet ja vieläpä työssä ol-
lut espanjalainenkin. Tällä lyön-
nillä näet voitin matkan Las Ve-
gasiin MILLION DOLLAR
HOLE-IN-ONE –kilpailuun

sekä lisäksi vielä Wilson-maila-
setin. Pelasimme kierroksen lop-
puun ja ulosmenossa pelini kul-
ki loistavasti. Sisääntulossa tuli
yritettyä vähän liikaa riskilyön-
tejä, mutta pelihuumori säilyi
loppuun saakka. Olinhan tehnyt
kierroksella golfurani LYÖN-
NIN!!!

MDHiO–järjestäjien edus-
taja herra Gordon Cooper ajaes-
saan kohti Rio Realin kenttää, oli
miettinyt, miten hän löytää tä-
män HIO:n tekijän. Istuessaan
odottelemassa Rio Realin klubin
terassilla herra Cooperin ei tar-
vinnut hetkeäkään aprikoida
missä kyseinen pelaaja on, sillä
hyvät ystävämme Satu ja Jaakko
Valkamo järjestivät mahtavan
shampanjasuihkutuksen Rio
Realin 18. greenillä. Tietenkin
kutsuimme 3. väylän tiiauspai-
kalla olleen englantilaisparis-
kunnan myös juhlintaan mu-
kaan. Klubilla herra Cooperin
tarjoamaa shampanjaa siemail-

lessamme he puolestaan kutsui-
vat meidät pelaamaan omista-
malleen kentälle Englannissa.
Viime keväänä ei ehditty, mutta
jälleen tuli jouluna kirje ja kut-
su on edelleen voimassa.

Lokakuun puolivälissä
saimme tiedon, että Million
Dollar Hole-in-One –tapahtu-
ma on Las Vegasissa 5.–7.12.
2004. Matka alkaisi Lontoosta,
mutta ei ollut takeita siitä, että
vaimolleni Hilkalle löytyisi len-
topaikka. Niinpä päätimme
tehdä matkan omin päin ja tila-
simme lennon reitille Hki-
Frankfurt-Denver-Las Vegas ja
paluu Toronton ja Frankfurtin
kautta Helsinkiin.

Pitkän lennon ja turvatar-
kastusten väsyttäminä saavuim-
me perille kello 18 paikallista ai-
kaa. Hotellissamme Treasure Is-
landissa on yli 2800 huonetta ja
vastaanotto oli erittäin ystäväl-
listä. Lähdimme kohti aulaa, jos-
sa hissit sijaitsevat ja näkymä oli

Pentin lyönti miljoonan dollarin väylällä suuntautui 
suoraan kohti lippua. Valitettavasti lyönti oli kuitenkin 
liian lyhyt, eikä jaksanut edes greenille asti.
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-in-One Las Vegasissa
suorastaan mykistävä. Tämä val-
tava tila oli täynnä pelikoneita,
satoja ja taas satoja. Kaikkialla oli
valtava kilinä, joka tulee koneis-
ta ja ihmisiä velloi edestakaisin.
Hissi vei meidät ylimpään eli 36.
kerrokseen. Meille oli varattu
upea pääty-kulmahuoneisto,
josta oli mitä mahtavimmat nä-
kymät Las Vegasin valtaväylälle
nimeltään The Strip. Täällä ovat
valomainossuunnittelijat saa-
neet käyttää mielikuvitustaan ja
sitä on todella riittänyt. Aivan
mahtavaa!! Toinen toistaan
upeampia hotelleja tämän Bule-
vardin varrella.

Aikamme tätä valomerta
katseltuamme lähdimme vielä
etsimään mukavaa ravintolaa ja
niitä hotellissamme olikin run-
saasti. Jonkinlainen iltapala oli
vielä paikallaan ja samalla vie-
timme aikaa päästäksemme lä-
hemmäs paikallista aikarytmiä,
sillä aikaero on 10 tuntia. Näin
tuli oltua hereillä yhtä soittoa 26

tuntia, mutta kyllä sitten uni
maittoikin. 

Etukäteen olin ajatellut
käyttää iltapäivän lähipeli- ja
puttiharjoitteluun. Otimme siis
taksin ja ajoimme Revere at Ant-
hem golfklubille, jonne kokoon-
tuisimme koko joukko pelaa-
maan tätä MDHiO –kisaa. Siel-
lä oli kaksi hienoa 18 reiän kent-
tää, jotka on rakennettu 1990-
luvulla. Lähipeliharjoitusalueet
ovat upean klubitalon vieressä ja
kaikki loistavassa kunnossa. Il-
ma oli melko viileä, lämpötila
noin 10º C. Sää pilvistyi vähi-
tellen ja alkoi tihkuttaa vettä, jo-
ten katsoimme viisaimmaksi lo-
pettaa harjoittelut ja lähdimme
hotellille.

Illalla alkoi tervetuliaisti-
laisuus. Ilmoittautuessaan jokai-
nen osanottaja sai MDHiO –lo-
golla varustetun säänkestävän
pusakan, pyyheliinan, kassin,
lippalakin sekä tusinan Wilson-
palloja. Jokaiselle jaettiin tieten-

kin nimilappu ja osanottajalista.
Niinpä sitten vaan etsimään tu-
levia oman joukkueeni pelikave-
reita. Tovin etsittyämme löytyi-
vät tosi mukavat englantilaisvel-
jekset Roy ja John Briggs, joka
oli tehnyt holarin La Calassa,
veljensä Roy oli mukana pelika-
verina. Jokainen holarin tehnyt
näet sai ottaa halutessaan pelika-
verin, joka joutui tietenkin mak-
samaan kaiken, myös pelikier-
roksen. Ryhmän neljättä jäsen-
tä, espanjalaista (ei holarin teh-
nyttä) Marcos Leriaa emme vie-
lä illalla tavanneet. Todettakoon
tässä, että holarin tehneitä oli yh-
teensä 33 ja kisaan osallistui
kaikkiaan 18 x 4 eli 72 pelaajaa.
Suurin osa oli amerikkalaisia, ai-
noana suomalaisena ja kaiketi
myös kaikkien aikojen ensim-
mäisenä suomalaisena olin mi-
nä?? Ilta kului rattoisasti pikku-
paloja syöden ja virvokkeita
nauttien. Nukkumaan oli kui-
tenkin lähdettävä, sillä kilpailu-

aamuna herätys olisi jo klo 6.
Bussin lähtö aamulla oli klo

7.15 ja sitä ennen oli tietenkin
käytävä vielä aamiaisella. Me-
nimme hotellin lähimpänä ole-
vaan ravintolaan ja yritimme ti-
lata jotain suuhunpantavaa.
Tarjoilijatyttö toi isot tuoreme-
hut ja kertoi keittiössä olevan
ruuhkaa, joten aamiaisen saami-
seen saattaisi mennä melko pit-
kä aika. Ruoka jäi siis tilaamat-
ta, tarjoilijaa ei näkynyt ei kuu-
lunut. Vieressämme istunut
amerikkalaismies ystävällisesti
lupasi maksaa puolestamme
kuullessaan, että olimme me-
nossa kilpailuun.

Kilpailukutsussa mainit-
tiin, että ohjelmassa on ensin
harjoittelua rangella ja yhteis-
lähtö tapahtuu klo 9.00. Kilpai-
lupäivän aamu oli kaunis, mut-
ta kolea, lämpötila ehkä 5º C.
Klubin pihassa odotti suorassa

Varsinainen MILLION DOLLAR 
HOLE-in-ONE yritys oli väylällä 5, 

pituus 165 m reikään mitattuna. 
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parijonossa 36 golfautoa.
Briggs´in veljekset tulivat samal-
la bussilla, mutta senor Leriaa ei
näkynyt vieläkään. Muutama
muukin kilpailija puuttui. Ran-
gelle ei saanut lähteä ennen kuin
kaikki olivat tulleeet ja niinpä
jouduimme odottelemaan tosi
kylmässä aamussa lähes tunnin.
Lopulta autot joukkueineen ko-
mennettiin tiiauspaikoilleen.
Marcos Leria on La Quintan
johtaja ja todella hyvä pelimies.

Meidän lähtöteemme oli
18. tällä todella upealla ja loisto-
kuntoisella Concord-kentällä.
Henkilökohtaisesti katsoen läh-
tötilanne oli heikko: syömättä
mitään, käymättä lainkaan ran-
gella ja pelata golfia autolla. On-
neksi oli kysymyksessä joukkue-
peli, joten oli varaa vähän mo-
katakin.

Amerikassa kun oltiin, niin
raha ratkaisi. Kukin meistä saat-
toi ostaa Mulliganeja!! sekä pe-
ruslyönteihin että putteihin, par
kolmosilla ei niitä voinut käyt-
tää. 20 dollarilla sai 3 Mulliga-
nia. Joukkueemme osti muuta-
man lippunipun, en tosin tiedä,
käyttikö joukkue kaikki lipuk-
keet.

Varsinainen MILLION
DOLLAR HOLE-in-ONE yri-
tys oli väylällä 5, pituus 165 m
reikään mitattuna. Kaikki kysy-
vät: jännittikö? Mielestäni puls-

si ei hirveästi noussut, mutta tot-
takai silmissä dollarit vilisivät ja
toiveissa oli, että voisi se palloni
nyt sinne reikään mennä. Se oli-
si ollut historiallista, sillä kisaa
on nyt pelattu 13:na vuonna ei-
kä kukaan ole vielä tehnyt hola-
ria. Eikä tehnyt sitä nytkään.

Meillä oli loistava jouk-
kuehenki koko kierroksen ajan.
Pelasimme 7 alle eli 65 netto ja
oletimme olevamme lopputu-
loksissa melko korkealla. Kun
sitten illalla päätösgaalassa jul-
kistettiin voittajajoukkueen tu-
los 18 alle parin, ei voinut muu-
ta kuin ihmetellä. Ovat olleet
huikeita pelimiehiä, mutta pal-
jonko oli otettu ehkä Mulliga-
neja, sitä emme tiedä.

Tämä iltagaala oli todella
upea ja lämminhenkinen tilai-
suus. Olimme kuin kunniavie-
raat. Vaimolleni ja minulle oli
varattu paikat voittajajoukkueen
pöydässä ja kaikki MDHiO:n
organisation mies- ja naisjäsenet
kysyivät moneen kertaan, onko
meillä kaikki ok. Ehkä se, että
taisin olla joukon vanhin, tu-
limme kaukaa Suomesta ja olim-
me jopa ainoat Skandinaviasta,
aiheutti sen, että saimme niin
paljon huomiota ja huolenpitoa
osaksemme.

Mitä tekisin toisin ja mitä
matka antoi? MDHiO toimisto
päättää tietenkin, mihin aikaan

vuodesta kisa pidetään. Mieles-
täni kilpailu olisi pitänyt olla ai-
kaisemmin, sillä ilma oli tavat-
toman kylmä, lämpötila maksi-
missaan 12º C. Matkaan olisi pi-
tänyt lähteä jo pari päivää aikai-
semmin, jotta olisimme tutustu-
neet sekä kenttään, Las Vegasin
ympäristöön, upeaan Guggen-
heim-museoon ja tarjolla oleviin
loistaviin show-näytöksiin, jot-
ka ovat varmaan parasta mitä
maailmalla esitetään.

Golf sinänsä on antanut
meille monella tavoin paljon ja
uutta sisältöä sekä ennen kaikkea
uusia ystäviä. Golf on antanut
myös monia onnenhetkiä, joista
tekemäni neljä holaria nousevat
aivan omaan luokkaansa. Ja tie-
tenkin tämä Las Vegasin matka
erikoisesti on antanut taas uutta
sykettä. Minulla ei ole ollut
suurta halua matkustaa Amerik-
kaan, mutta nyt kun sinne oli ta-
vallaan ”pakko” matkustaa, oli
kokemus todella positiivinen.
Vaikka usein amerikkalasia moi-
titaan pinnallisuudesta, niin
mielestäni he ovat tavattoman
ystävällisiä, huomaavaisia ja vä-
littömiä. Välittömyydestä pu-
heenollen olimme menossa his-
sillä gaalaillalliselle, minulla
tumma puku päällä ja Hilkka il-
tapuvussa. Hotellimme 3. ker-
roksessa oli hääkappeli, joka oli
avoin yötä päivää. Eräs amerik-

kalaispariskunta kysyi, olimme-
ko menossa vihille??? Vastasim-
me, että 10 päivän kuluttua vie-
tämme 44-vuotishääpäivää.
Kyllä hississä riitti naurua.

Aivan valmiita olemme
lähtemään uudestaan. Olemme
tointuneet matkasta erittäin hy-
vin. Vaikka matka olikin mel-
koisen nopea kierros paikasta
toiseen, minkäänlaista jet lagia ei
ole tullut kummalekaan.

MILJOONAN DOLLA-
RIN  HOLE-in-ONE –kilpai-
lumatka oli kaiken kaikkiaan
mahtava elämys.

Pentti Päivölä

MUUTAMA SANA LAS VEGASISTA

•
M

A T

K A K E R T O M U KS I A
•

Las Vegas on Nevadan osaval-
tiossa ja noin 400 km Los An-
gelesista sisämaahan. Paiute-
intiaanit ovat asuttaneet aluet-
ta vuosisatoja. Valkoihoiset
saapuivat 1800-luvulla alueelle
metsästämään ja v. 1829 es-
panjalaiset tutkimusmatkaili-
jat kuljettuaan läpi suuren Mo-
jave-autiomaan, löysivät vih-
reän keitaan autiomaan keskel-
lä ja kutsuivat sitä nimellä Las
Vegas, joka on espanjaa ja mer-
kitsee niittyjä.

Moderni Las Vegas sai al-
kunsa varsinaisesti v. 1946,
kun Benjamin ”Bugsy” Siegel
rakennutti satumaisen 6 mil-
joonaa dollaria maksaneen Fla-
mingo hotellin ja kasinon. Tä-
män jälkeen useat amerikkalai-
set biljonäärit ovat rakentaneet
toinen toistaan upeampia ja
suurempia hotelleja Las Vegas
Boulevardille.

Tänä päivänä maailman
kahdestakymmenestä suurim-
masta hotellista 19 on Las Ve-

gasissa. Las Vegasissa on 33
miljoonaa kävijää vuodessa eli
enemmän kuin missään muus-
sa USA:n kaupungissa. Pelaa-
miseen Las Vegasissa käytetään
10.000 dollaria joka minuutti.
Enemmän kuin 100.000 vih-
kimistä vuosittain, mikä on
keskimäärin yksi ”Tahdon” jo-
ka viides minuutti. Las Vegas
on todella kaupunki, joka ei
nuku koskaan.

Asukkaita kaupungissa
on noin puoli miljoonaa. Ame-

rikassa on mitattu kaupungin
asukkaiden ystävällisyyttä ja
tässä mittauksessa Las Vegas
saa korkeimmat pisteet. Kau-
punki ja sen asukkaat ovat
asennoituneet palvelemaan tu-
risteja hyvin ja sen saimme
omakohtaisesti kokea kaikkial-
la. Golfarin kannalta Las Vegas
on paratiisi. Alueella on 17
Championship golfkenttää.
Las Vegas on paikka, jossa to-
dellisuus ja mielikuvitus se-
koittuvat.
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TIETOSUOJA

Rekisterin tietosuoja on hyvä.
Kaikki rekisteritiedot ja siihen
liittyvät asiat on käsitelty laki-
palvelujen ja tietosuojavaltuute-
tun ohjeiden mukaisesti. Jäse-
nistöltä tullaan rekisterin suju-
van käytön myötä tiedustele-
maan henkilötietojen käytön
suostumusta, jotta esim. green
feen ajanvarausjärjestelmän toi-
mivuus muussa kuin omassa
seurassa on helppoa.

TIEDOT HENKILÖISTÄ

Rekisteriin on tallennettu jäse-
nen nimi, jäsennumero, osoite-
tiedot, sukupuoli, syntymäaika
ja tietenkin tasoitus. Kun tieto-
ja haetaan, tulostuu näyttöön
hakuruutuun jäsennumero, ni-
mi ja tasoitus sekä seura. Tar-
kemmat tiedot saa näkyviin hen-
kilön oma seura.

Seurat aloittivat viime
vuonna suostumusten keräämi-
sen jäseniltään keskusrekisteris-
sä olevien tietojen käytöstä. Lii-
ton IT –sivuilla on suostumus-
kaavake ja ohjeet. Jos henkilö ei
ole kaavaketta täyttänyt, niin
suostumusta ei ole annettu. Täl-
löin ko. henkilön tiedot näkyvät
vain oman seuran käyttäjille se-
kä Golfliitolle. Suostumuksen
saamiseksi jäseneltä seuran on
hyvä tehdä seuraavia järjestelyjä:

• pyytää suostumus, kun 
pelaaja tulee noutamaan 
tasoituskorttia

• pyytää suostumus, kun 
pelaaja tulee ensimmäisen 
kerran ilmoittautumaan 
kentälle

Keskusrekisteri on Suomen Golfliiton jäsen-
rekisteri, jota Golfliiton alaiset seurat voivat 

itse hyödyntää.

Lisätietoja tietosuojasta ja 
henkilötietolaista saa sivuilta
www.golf.fi.

KENTÄN JA KENTTÄ-
YHTEISÖN TIEDOT

Kentän väylien tiedot hcp-lu-
kuineen on haettavissa. Lisäksi
kentältä on tiedossa kaikki pu-
helin-, osoite- ja toimihenkilö-
tiedot sekä tärkeimmät tiedot
seurasta, kuten perustamisvuosi
jne.

GOLFLIITTO

Rekisteri on ensisijaisesti Golf-
liiton rekisteri. Rekisterin avulla
liitto pitää tietoja yllä esim. seu-
raavista asioista: valmennusryh-
mät, ansiomerkit, erilaisten eli-
miin kuuluvat henkilöt jne.

KAUPALLISET
OHJELMAT

Golfliiton IT-toimikunnan hy-
väksymät kaupalliset ohjelmat
voivat hyödyntää rekisteriä, kun
sitä käytetään liiton seuran jä-
senten hyödyksi. Tällaisia ohjel-
mia ovat mm. kenttäyhteisön
hallintoon liittyvät ohjelmat,
jotka voivat noutaa ja tallentaa
tietoa rekisteriin rajapinnan
kautta.

Esimerkiksi golfarin il-
moittautuessa joko pelaamaan
tai kilpailuun, hakee ohjelma au-
tomaattisesti oikeat tiedot rekis-
teristä.

KESKUSREKISTERIN
KÄYTTÖÖNOTTO

Keskusrekisterin muutostyöt
valmistuvat 18.2.2005, jonka
jälkeen rekisteri otetaan tuotan-
tokäyttöön. Viikolla 8 kaikille
seuroille lähetetään Golfliiton
toimesta käyttäjätunnukset, sa-
lasanat ja käyttöohjeet keskusre-
kisteriin. Myös seurat, jotka ovat
nämä jo aikaisemmin saaneet,
testanneet rekisterinsä sekä siir-
täneet sinne tietoja, tulevat saa-
maan uudet tunnukset. Kaikki
vanhat jäsentiedot rekisterin
kanssa tullaan poistamaan.

Golfliiton toimesta rekiste-
riin on jo syötetty tiettyjä seuro-
jen perustietoja (mm. osoitteet)
sekä kaikkien kenttien tiedot
(väylien par-luvut, mitat, Slope-
ja Course Rating –arvot). Seu-
rojen velvollisuus on syöttää re-
kisteriin muut tiedot. Näihin
kuuluu vastaavia tietoja mitä
www.golf.fi -sivujen editoriin
on syötetty. Jatkossa vain muut-
tuneita tietoja päivitetään.

Keskusrekisterin kautta on
tarkoitus tehdä myös eri haku-
ja/raportteja, joten on tärkeää,
että seurat syöttävät rekisteriin
myös kaikkien toimihenkilöi-
den ja toimielinten tiedot (mm.
hallitus, toimikunnat yms.).
Tarkemmat ohjeet lähetetään
käyttöohjeiden mukana.

HUOM! Voit noutaa suostu-
muskaavakkeen valmiiksi osoit-
teesta http://www.golf.fi/sgl_
tietosuoja_suostumus.pdf ja toi-
mittaa sen täytettynä toimistoon
tai pelikauden alettua caddie-
masterille. 

Keskusrekisteri
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Harmaan kaunis talvipäivä
Kuvat: Tertti Pietilä
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TARJOAMME

AG:N NUORILLE SEURAAVASTI:
CADDIEMASTEREILLE
Tehtävät:
• ajanvaraus ja tilastointi
• pelaajien vastaanottaminen, neuvonta ja asiakaspalvelu
• pelimaksujen vastaanotto, kilpailujen lähtörutiinit ja
   tulospalvelu
• kentän pelitoiminnan, klubialueen ja rangen valvonta
• muut toiminnanjohtajan määräämät tehtävät

Asiakaspalvelu on vaativaa ja edustuksellista. Edellytämme
golfin tuntemusta, kielitaitoa ja mahdollisuutta työs-
kennellä toukokuusta syyskuuhun sekä 18 vuoden ikää.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja
Jorma Laxåback, puh. (02) 258 9221.

KENTÄNHOITAJILLE JA PALLONKERÄÄJILLE
Tehtävät:
• kentänhoitotehtäviä töiden ja tarpeen mukaan
• edellytämme hyvää fyysistä kuntoa, mielellään ajokorttia
   ja kokemusta vastaavista töistä sekä 18 vuoden ikää
• pallonkerääjien ikäraja 15 vuotta

Lisätietoja antaa kenttämestari
Matti Höglund, puh. 0500-720 430.

Hakemukset 23.3.2005 mennessä.

KESÄTÖITÄ

Minkä väylän läheisyyteen tämä tyttö on
unohtunut etsimään palloaan yli talven
tai mikä on hänen tarinansa?

Oikeat tai parhaat vastaukset palkitaan
arpomalla! Vastaukset 15.4. mennessä:
office@auragolf.fi (Viite: kuva-arvoitus)

Osallistu
kuva-arvoitus-
KISAAN!
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Nyt voit tulostaa, kopioida, skannata, lähettää sähköpostia sekä faksata yhdellä ja samalla laitteella.
Xerox WorkCentre Pro 3545 on aikaa, rahaa ja tilaa säästävä tehopakkaus, joka tarjoaa työskentelyä
tehostavat samanaikaistoiminnot, verkkotoiminnot sekä viimeistelyominaisuudet.

Käytä hyväksesi Xerox WorkCentre Pro 3545:n sisäänrakennettua väritulostusmahdollisuutta musta-
valkotulostuksen tehokkuudella. Saat upeita värejä toimiston kaikille tulostusmateriaaleille. Laitteen
mustavalkotulostuksen käyttökustannukset ovat verrattavissa saman kokoluokan mustavalkolaitteiden
käyttökustannuksiin. Väreistä maksat vain kun käytät niitä! Lisätietoja: X-Myynti Turku Oy, Heikki
Koskilahti, puh. (02) 276 0654, heikki.koskilahti@x-myynti.fi

Älykkyyttä voi ostaa rahalla – www.x-myynti.fi

heikki.koskilahti@x-myynti.fi
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