
Kuvassa AG:n hallitus vas. Markku Salminen, Reima Granberg, Ilkka Tulonen, 
Toni Laakso, Peter Nyman, Heikki Vaiste (kädessään palkintoplaketti), Pirkko Paatelo, 

Kari Sjöholm, Veikko Joenperä, Hannu Paatelo ja Heikki Koskilahti. 

Aura Golf vuoden 2006 golfseura
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Otsikko viittaa tunnus-
tukseen, jonka Aura 
Golf Suomen Golflii-

tolta sai vastaanottaa. Aura Golf 
on vuoden 2006 golfseura. Kii-
toksen tunnustuksen saamisesta 
ansaitsee koko AG:n aktiivinen 
jäsenistö, sen hienosti menes-
tyneet kilpapelaajat, kilpailujen 
järjestelijöitä ja vapaaehtoisia 
unohtamatta. 

Helposti unohdetaan, että 
kaiken tämän lisäksi toiminnan 
takana on yhdistyksen hallitus, 
joka kantaa vastuun toimintam-
me pyörittämisestä. Haluankin 
tässä yhteydessä kiittää myös 
hallitusta ja sen jäseniä todeten, 
että myös he ovat tämän tun-
nustuksen ansainneet. Tosin ei 
hallitus toimi yksin, vaan sillä on 
operatiivisesta toiminnasta vas-
tuussa olevat palkatut henkilöt 
tekemässä heille osoitetut työt. 
Hallitus on onnistunut palkkaa-
maan hyvät ympärivuotiset teki-
jät, joilla motivaatio on riittänyt 
ja erinomainen yhteistyökyky 
hallituksen ja jäsenistön kanssa 
on toiminut. Kiitos heille tästä. 

Suomessa on 120 golfseu-
raa ja vain yksi saa vuosittain 
tämän tunnustuksen. Jollakin 
seuralla menee 120 vuotta en-
nen kuin on edes teoriassa mah-
dollisuus tulla valituksi vuoden 
seuraksi. Tätäkin taustaa vasten 
ei tämä niin mitätön tunnustus 
ole. Liitto on asettanut kritee-

Onnittelut
meille kaikille
auragolfilaisille!

rit valinnalle, tässä osa niistä: 
talous ja kenttäkokonaisuus 
rakennuksineen kunnossa, jär-
jestöaktiivisuus (liitto/AG), kil-
pailujen järjestämiskyky ja –ha-
lu, huippu-urheilu, nuorisotoi-
minta, senioritoiminta, seuran 
kilpailumenestys (kansallinen 
ja kansainvälinen). Suuri kiitos 
aktiiviselle hallitukselle, joka on 
merkittävällä panoksellaan pys-
tynyt kehittämään Aura Golfin 
Suomen ykköskentäksi. Tosin 
tämä on vaatinut 49 vuoden 
ajan, jonka ikäinen Aura Golf 
nyt on. Kiitos kuuluu myös 
kaikille aikaisemmillekin hal-
lituksille ja vapaaehtoistyötä 
tehneille. Uskon ja toivon, että 
tämä vuosikymmenten aikana 
muovautunut toiminta- ja hal-
lintokulttuuri, joka on mahdol-
listanut AG:n nykyisen korkean 
tason, tulee myös jatkumaan 
vastuuhenkilöistä riippumatta.  

Vuosi 2006 sujui kaikin 
puolin mukavasti. Isoja kilpai-
luja oli poikkeuksellisen useita, 
mutta jäsenistölle oli järjestetty 
tilaisuus pelata naapurikentillä. 
Pelatut kierrosmäärät laskivat 
niin meillä kuin kaikilla muil-
lakin Suomen kentillä. Tämän 
aiheutti vaikea kevät, kuuma ja 
kuiva kesä sekä lisääntynyt kent-
täkapasiteetti. 

Kilpailumenestys AG:n 
golfareilla oli loistava niin kan-
sallisesti kuin kansainvälisesti-

kin. Onnittelut kaikille menes-
tyneille ja parhaansa yrittäneille 
kilpailijoille. 

Aura Golfin vuosikokous 
on 28.2.2007 klo 18.00 Sigyn-
salissa. Kokouksessa käsitellään 
kaikki vuosikokoukselle kuulu-
vat asiat. Hallituksen erovuoroi-
sia jäseniä ovat puheenjohtaja, 
kapteeni ja rakennustoiminnas-
ta vastaava jäsen. Tulkaa runsain 
joukoin mukaan vuoden tär-
keimpään tapahtumaan, jossa 
tehdään meidän kaikkien kan-
nalta oleellisia päätöksiä. 

Tulevaa pelikautta silmäl-
läpitäen toivon meidän kaikki-
en tervehtivän toisiamme reip-
paasti ja hymyillen sekä jättävän 
arjen murheet Ruissalon sillan 
kaupunginpuoleiseen päähän. 
Näillä vähäisilläkin keinoilla 
uskon peli-ilon ja klubiviihty-
vyyden paranevan entisestään, 
eikä tämä maksa mitään! Tästä 
meidän on hyvä jatkaa. 
 
Nähdään vuosikokouksessa ja 
hyvää pelikautta 
 

Heikki Vaiste 
puheenjohtaja 

040 5050 400 
 
P.s. Suomen Golfliitto täyttää 
tänä vuonna 50 v ja Aura Golf 
ensi vuonna. 
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Kokouksen avaus.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.Esityslistan hyväksyminen.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätössekä tilintarkastajien lausunto.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.Valitaan hallituksen puheenjohtaja.Valitaan kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilallesääntöjen 6. pykälässä mainituin edellytyksin x).Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, kausi- ja jäsenmaksujen suuruus,näiden erääntymisajankohta ja viivästysmaksun suuruus.Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2005 juniorien liittymismaksusta.Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuvatalousarvio.Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennentammikuun 15. päivää kuluvaa vuotta.Kokouksen päättäminen.Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:          1. Kapteeni          2. Kiinteistö- ja rakennusasiat
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VUOSIKOKOUS-
KUTSU

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous
pidetään keskiviikkona 28. helmikuuta 2007 klo 18.00

Sigyn-salissa, Linnankatu 60, Turku
(sisäänkirjautumiset klo 17.00 lähtien)

TERVETULOA!
Aura Golf ry

Hallitus

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
7. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

sekä tilintarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

10. Valitaan kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
sääntöjen 6. pykälässä mainituin edellytyksin x).

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
12. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, kausi- ja jäsenmaksujen suuruus,

näiden erääntymisajankohta ja viivästysmaksun suuruus.
Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2005 juniorien liittymismaksusta.

13. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva
talousarvio.

14. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen 
tammikuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

15. Kokouksen päättäminen.

x) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
          1. Kapteeni
          2. Kiinteistö- ja rakennusasiat
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Kuvassa vas. EM-mitalistit Joonas Granberg, Antti Lehtinen ja Peter Rosenberg, puheenjohtaja 
Heikki Vaiste sekä Juniori- ja valmennustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Paatelo.
Kuvasta puuttuvat  Kalle Samooja sekä Ahti Koskilahti.

Seuramme puheenjohta-
ja Heikki Vaiste lahjoitti 
omista varoistaan  sti-
pendit EM-pronssimita-
lijoukkueen jäsenille Joo-
nas Granbergille,  Kalle 
Samoojalle, Antti Lehti-
selle ja Peter Rosenber-
gille sekä reikäpelin alle 
18-v SM-kultamitalistille 
Ahti Koskilahdelle.

Aura Golfin myöntämät 
stipendit seuramme SM-
mitalisteille vuodelta 
2006 tullaan jakamaan 
vuosikokouksen yhtey-
dessä.
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Aura Golfin ansiot "Vuo-
den Golfseura" tittelille 
olivat kiistattomat. Pe-

rusteluissaan liiton puheenjoh-
taja Antti Peltoniemi muistutti 
AG:n pitkästä ja ansiokkaasta 
toiminnasta kotimaisten ja 
kansainvälisten arvokilpailujen 
isäntänä. Palkintoplaketin li-
säksi Aura Golf vastaanotti ju-
niorityöhön osoitetun 1600 €:n 
shekin.  

Ruissalossa järjestettiin 
menneellä kaudella lyöntipelin 
SM-kisat, FGT:n kauden pää-
töskisa sekä jo yhdeksättä kertaa 
naisten Telia Touriin kuuluva 
Felix Finnish Ladies Open. 

Aura Golfin edustuspe-
laajat voittivat ylivoimaisesti 
FAR-pisteissä (Finnish Amateur 

Aura Golf palkittiin 
vuoden 2006 golfseurana

Suomen Golfliitto, PGA ja FGMA jakoivat tunnustusta kauden päätteeksi 
Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Aura Golf on vuoden golfseura, 

Markku Louhio valmentaja ja Linda Henriksson tyttöjuniori.

Ranking) seuraavaksi tulleen 
Viipurin Golfin. Ylivoimaa ku-
vaa seurojen välinen piste-ero, 
joka oli ilman Viipurin Golfin 
Antti Ahokkaan ulkomailla an-
saittuja pisteitä yli 1000 pistettä. 
Lisäksi Aura Golfin pelaajat kah-
mivat vuoden aikana yhteensä 
viisi SM-mitalia, joista kolme oli 
kultaista, yksi hopeinen ja yksi 
pronssinen. 

”Turkulaiset ovat osoitta-
neet kykynsä kisojen järjestäjinä, 
mutta myös juniori- ja kilpagolf-
menestys kestää vertailun. AG 
voitti miesten seuramestaruu-
den ja oli upeasti EM-kisoissa 
kolmas”, Peltoniemi suitsutti 
palkintojen jakotilaisuudessa.

”Arvostamme tätä tun-
nustusta erittäin paljon ja se on 

tunnustus kaikille niille seuran 
työntekijöille ja vapaa-ehtoisille, 
jotka ovat oman työpanoksensa 
antaneet. Meitäkin on titulee-
rattu joskus pelkästään raken-
nusseuraksi, mutta kyllä tärkeä 
tehtävämme on pitää kenttä 
hienossa kunnossa, niin jäsenille 
kuin myös vieraspelaajille. Ter-
vetuloa jatkossakin Turkuun!”, 
Vaiste julisti juhlakansalle.

Osaksi otteita 
Teemy Tyryn artikkelista 

golfpiste.comin nettisivuilta

Sakari Laitervo

Palkintojenjakotilaisuudessa vas. SGL:n puheenjohtaja Antti Peltoniemi, 
Aura Golfin puheenjohtaja Heikki Vaiste ja varapuheenjohtaja Toni Laakso. 
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VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 28.2. 
Suomalaisella Pohjalla. Kokouk-
seen osallistui 331 yhdistyksen 
jäsentä. Ennen varsinaista ko-
kousta palkittiin ansioituneita 
jäseniämme. 

Erovuorossa oleviksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin entiset 
Reima Granberg (kentänhoito), 
Hannu Paatelo (valmennus- ja 
junioritoiminta), Veikko Joen-
perä (senioritoiminta) ja Ilkka 
Tulonen (klubimestari). Tilintar-
kastajiksi valittiin edelleen Ritva 
Hopia (HTM) ja Osmo Soinio 
(KHT) sekä varalle Sirpa Koivis-
to ja Pauliina Soinio. 

HALLITUS
 
Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laakso Toni
talousasiat, varapuh.johtaja 
Granberg Reima 
kentänhoito
Sjöholm Kari  
markkinointi ja tiedotus
Paatelo Hannu
valmennus- ja junioritoiminta, 
hallituksen sihteeri
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 aika-
na seitsemän kertaa.

HALLINTO

Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Laxåback Jorma 
toiminnanjohtaja 
työsuhde alkoi v. 1996
Enberg Soile
kirjanpitäjä/toimistosihteeri 
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät:
Ahonen Noora (AG:n jäsen) 
caddiemaster 1. kausi 
Hallanoro Mikko (AG:n jäsen) 
caddiemaster 5. kausi

Hallanoro Milla (AG:n jäsen)
caddiemaster 2. kausi  
Helin Rosa
caddiemaster 3. kausi

Hieno golfkausi
Aura Golfin edustuspelaajien 
saavuttama menestys SM-tasolla, 
Kalle Samoojan kulta yleisen sar-
jan reikäpelissä, Ahti Koskilahden 
voitto nuorten sarjassa alle 18 v ja 
miesten joukkuemestaruus joh-
tivat Aura Golfin ylivoimaiseen 
ykkössijaan seurakohtaisessa 
rankingissa. Miesten seurajouk-
kuepronssi EM-kisoissa Korfulla 
kruunasi pelikauden.

Kenttä ei ollut parhaim-
massa kunnossaan pelikauden 
aikana, mutta hyvin selvittiin 
SM-kisajärjestelyistä ja muiden 
kauden päätapahtumien läpivie-
misessä.

Aura Golfin menestys huo-
mattiin myös kansallisella tasolla, 
Suomen Golfliiton hallitus valitsi 
Aura Golf ry:n vuoden golfseu-
raksi ensimmäistä kertaa Aura 
Golfin historiassa. Kunnianosoi-
tuksen hallituksen puheenjohta-
ja ja varapuheenjohtaja ottivat 
vastaan kiitollisuudella Suomen 
Golfliiton järjestämässä palkitse-
mistilaisuudessa 19. joulukuuta.

Talous
Talouden kannalta merkittävin 
muutos kauden aikana oli verot-
tajan päätös asettaa Aura Golf ry 
tuloveron alaiseksi yhdistykseksi. 
Verottajan tulkinta koskien yleis-
hyödyllisten golfyhteisöjen vero-
vapautta on muuttunut ja näin 
ollen kaikki Suomen golfyhteisöt 
ovat kokeneet saman kohtalon. 
Verotuspäätös tuli voimaan alkaen 
vuodesta 2005, joten maksoimme 
tuloksesta tuloveroa 26%.

Aura Golf ry:n talous on 
edelleen vakaa. Toiminta kau-
den aikana eteni suunnitelmien 
mukaan, budjetin tulorahoitus 
saavutettiin, budjetoidut kulut 
ylitettiin, mikä oli myös huo-
mioitu toimintasuunnitelmassa 
kentän korjauksina syksyn aika-
na. Varojen puitteissa peruskor-
jauksia ja muutoksia tehtiin jopa 
enemmän mitä suunnitelmiin 
oli kirjattu. Tarkemmat erittelyt 
löytyvät kenttätoimikunnan toi-
mintakertomuksesta.

Investoinnit ja lainalyhen-
nykset hoidettiin toimintasuun-
nitelman mukaisesti. 

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan 
hallituksen jäsenet toimivat eri 
toimikuntien puheenjohtajina. 
Toimikunnat toimivat kauden 
aikana tehokkaasti ja hallitukses-
sa käsitellyt asiat oli hyvin val-
misteltu eri toimikunnissa. Toi-
mikunnat kokoontuivat kauden 
aikana noin 40 kertaa. Toimin-
nanjohtaja osallistui kokouksiin 
toimenkuvansa mukaisesti. Ko-
kouksien lisäksi toimikuntien 
jäsenet osallistuivat käytännön 
toimintaan kiitettävästi. 

Kunniatoimikunta
Lundén Juhani,
puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka

Kunniatoimikunnan jäsen Veik-
ko Laurila kuoli helmikuussa 
94-vuoden ikäisenä. Veikkoa oli 
saattamassa viimeiseen lepoon 
Aura Golf ry:n edustajat Pekka 
Sivula, Hannu Grandell ja Jor-
ma Laxåback, jotka laskivat AG:n 
kukkaseppeleen Veikon muistoa 
kunnioittaen.

Kenttätoimikunta
Granberg Reima
puheenjohtaja
Höglund Matti
Lahti Sami
Tervonen Hannu
Toivanen Raimo

Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti  
kenttämestari  
työsuhde alkoi v. 1991
Lahti Sami  
apulaiskenttämestari
työsuhde alkoi v. 2006
oppisopimus alkoi 2004 
aikaisemmin 7 kautta 
kausityöntekijänä
Leinonen Mika  
kentänhoitaja  
työsuhde alkoi v. 1992
Lehto Manne  
huoltomies  
työsuhde alkoi v. 2006

Kausityöntekijät:
Ala-Hannula Juhani 
kentänhoitaja 2. kausi
Frisk Joonas 
kentänhoitaja 1. kausi
Hirvelä Jaana
kentänhoitaja 1. kausi

Koponen Kimmo
kentänhoitaja 1. kausi
Lithonius Markus (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 4. kausi
Norokytö Juho
kentänhoitaja 5. kausi
Rehmonen Matti 
kenttä/piha 2. kausi
Saari Marko
pihatyöntekijä 3. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 1. kausi
Leinonen Kalle (AG:n jäsen) 
pallonkerääjä  1. kausi 
Lithonius Joonas (AG:n jäsen) 
pallonkerääjä 2. kausi  
Samooja Jussi (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi

Kentänhoitokausi 2006 käyn-
nistyi vaikeissa olosuhteissa. 
Talven lumettomat pakkasjak-
sot olivat olleet kohtalokkaita 
kentän nurmelle ja talvituhot 
olivat sataprosenttisia greenien, 
lyöntipaikkojen ja väylien osalta, 
jopa raffeissa oli laajoja kuolleita 
alueita. Kylmä sää piti maanpin-
nankin roudassa aina huhtikuun 
puoleenväliin asti ja näin nurmen 
siemenen itäminen oli mahdo-
tonta. Hyötyä kylmyydestä oli 
siinä, että sähkökaapeleiden kai-
vuutyössä käytettyjen koneiden 
jättämät liikkumisjäljet jäivät 
minimiin.

Kentänhoito alkoi normaa-
lin tavan mukaisesti maaliskuun 
alussa kentän hiekoituksella. 
Maaliskuun aikana greeneiltä, fore- 
greeneiltä ja lyöntipaikoilta aurat-
tiin lumet, jonka jälkeen kyseisille 
alueille asennettiin kasvuharsot. 
Pintojen sulettua riittävästi gree-
nit jyrättiin, pystyleikattiin, kyl-
vettiin ja hiekoitettiin. Greeneil-
lä ensimmäiset itäneet siemenet 
havaittiin 22.4., mutta varjoisat 
greenit 4, 8, 14 ja 15 eivät olleet 
ehtineet itää kentän avaamiseen 
mennessä 5.5. Touko-kesäkuun 
keskilämpötila ei suosinut nur-
men kehittymistä ja Felix Finnish 
Ladies Open jouduttiin pelaa-
maan vajaakuntoisella kentällä. 
Tämän jälkeen lämpötila nousi ja 
väylät, foregreenit ja lyöntipaikat 
saavuttivat normaalin kesäkun-
non heinäkuun alussa. SM lyön-
tipeli saatiin hoidettua kunnialla 
vaikkakin greenien kunto ei vas-
tannut AG:n normaalia laatuta-
soa. Heinä-elokuussa greenit kyl-
vettiin kahdesti monivuotisella 
rönsyröllillä. Molemmat kylvöt 
itivät hyvin, mutta sinilevä, ku-

Toimintakertomus 2006
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lutus ja alhainen leikkuukorkeus 
hidastuttivat  rönsyröllin kehit-
tymistä, joka tapauksessa syksyä 
kohden mentäessä nurmen laatu 
parani niillä greeneillä, joilla oli 
ollut sinilevää eli 14 ja 15.

Varmuuden vuoksi syys-
kuun alussa otettiin maa-analyysi 
(normaalisti kauden päättyessä), 
jossa ei onneksi ilmennyt olen-
naisia muutoksia maan ravin-
netaloudessa. Huomioitavaa on 
kuitenkin, että sinileväalueilla 
maan pH-arvo on alhaisempi 
kuin alueilla, joissa levää ei il-
mene.

Kesäkauden leikkuukor-
keudet olivat: greenit 2 mm, 
lyöntipaikat ja foregreenit 7 mm 
ja väylät 10 mm. Kauden aikana 
greenit lannoitettiin 18 kertaa, 
joista kaksi oli rakeista ja loput 
nestemäistä lannoitetta. Lyön-
tipaikat lannoitettiin 4 kertaa 
ja foregreenit ja väylät 3 kertaa. 
Sieni- ja hometauteja torjuttiin 
torjunta-aineilla kertaalleen 
väyliltä ja kahdesti greeneiltä. 
Fusariuminhibiittoria ja rauta-
sulfaattia käytettiin molempia 
kahdesti greeneillä. Apilaa ja 
voikukkia torjuttiin kertaalleen 
raffeista pistekohtaisesti. Pelikau-
den aikana greenit viiltoilmastet-
tiin kaksi kertaa ja pintailmastet-
tiin kolme kertaa, lyöntipaikat 
ja foregreenit viiltoilmastettiin 
kahdesti ja väylät kertaalleen. 
Pelikauden jälkeen foregreenit ja 
väylät holkki-ilmastettiin ja lyön-
tipaikat ja greenit syväilmastet-
tiin. Kasteluvettä käytettiin noin 
28.000 kuutiota. Väylät 14-17 
suljettiin 16.10., väylät 7-11 
17.10. ja muut alueet 24.10.

Peruskorjauksia ja muutoksia: 
Talvella/alkukeväällä vaihdettiin 
kentän sähkö- ja puhelinkaapelit 
maakaapeleiksi yhteistyössä Tur-
ku Energian ja Aurian kanssa. Työ 
oli tarkoitus tehdä vaakaporauk-
sena, mutta vanha puoli ja park-
kipaikan/varikon väli jouduttiin 
tekemään avokaivuuna johtuen 
maan kivisyydestä. Kaivuujäljet 
mullattiin ja siirtonurmetettiin 
AG:n toimesta toukokuussa. 
Syksyllä korjattiin lyöntipaikat 3 
ja 4 sekä miesten 8 ja 18. Nämä 
lyöntipaikat on tehty valmiiksi 
siirtonurmella, lisäksi naisten 9 
ja 15, miesten 2, 11 ja 16 back-
teet on tehty sadetus- ja pintatöi-
tä vaille valmiiksi. Ykkösväylän 
taustatyöt aloitettiin syksyllä ja 
viimeistellään keväällä. 7. gree-
nin takabunkkeria laajennettiin 
ja 6. väylälle asennettiin pinta-
vesikaivo.

Kone- ja laiteinvestoinnit: 
Bunkkereiden hoitokone, toinen 
väyläleikkuukone, lehtipuhallin 
ja piha-alueen leikkuukone uu-
sittiin.

Kaudella 2006 kenttähenkilös-
tö muodostui kenttämestarista, 
apulaiskenttämestarista, huol-
tomiehestä yhdestä vakituisesta 
ja seitsemästä määräaikaisesta 
kentänhoitajasta sekä kahdesta 
pihatyöntekijästä.

Kilpailutoimikunta
Koskilahti Heikki,
puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Kulo Matti
Merikko Mikko
Nyman Peter
Paatelo Hannu
Palm Kurt
Paulin Jan-Mikael
Peltonen Heli
Peltonen Pekka
Perilä Milla
Tulonen Ilkka
Vuorinen Raimo J
Wahlberg Antero

Tavoitteena oli järjestää jäsenis-
töämme kiinnostavia kilpailuja ja 
edistää pelin harrastamista. 

Menneen kauden osalta 
järjestettävänämme oli neljä isoa 
kilpailua, joihin osallistui maam-
me sarjojen parhaat pelaajat: SM 
Lyöntipeli, Finnish Golf Tourin 
finaali Gant Open, Felix Finnish 
Ladies Open ja TS Classic, jossa 
osallistujina oli myös kansainvä-
lisen tason huippuja.
Kausi oli haastava ja näiden kilpai-
lujen läpivieminen onnistuneesti 
mukaan lukien muut kilpailut 
vaati kymmenien vapaaehtoisten 
tukea. Suuret kiitokset heille kai-
kille. Samoin kenttähenkilökun-
ta, toimisto, caddiemasterit, halli-
tus sekä koko kilpailutoimikunta 
ansaitsevat kiitokset onnistuneen 
kilpailukauden toteutumisesta.

Kauden aikana pelattiin 32 
varsinaiseen kilpailukalenteriin 
kuuluvaa kilpailua, jotka sisäl-
sivät 2373 pelisuoritusta. Mää-
rä on n. 10 % pienempi kuin 
kaudella 2005. Omista jäsenistä 
488 osallistui vähintään yhteen 
kilpailuun. Avoimia kilpailuja 
oli 16, joista merkittävimmät 
olivat:
Felix Finnish Ladies Open 
(AG:n osallistujia 2)
SM Lyöntipeli  
(AG:n osallistujia 13)
TS Classic  
(AG:n osallistujia 11)
Gant Open FGT finaali 
(AG:n osallistujia 10)

Klubimestarit:
Miehet     Janne Saario
Mid     Jarno Mattila
Miehet 55 Matti Leinonen
Miehet 65 Kaj Lindström
Naiset     Eija Nummenpää
Sen.naiset  Päivi Honka
Pojat    Jussi Samooja
Tytöt    Suvituuli Helin

Jäsenistömme HCP-luokittain
HCP   Naiset Miehet Yhteensä
+4,4 – 4,4      3   55     58
4,5 – 11,4    13 234   247
11,5 – 18,4    38 247   285
18,5 – 26,4    89 205   294
26,5 – 36,0  135 128   263
Virallinen tasoitus  278 869 1147
37,0 – 54,0  140   86   226
Tasoituspelaajia  418 955 1373
Ei tasoitusta    11   16     27
Yhteensä   429 971 1400

Singel-pelaajia    12 211   223    
(2 enemmän kuin 2005)

Valmennus- 
ja junioritoimikunta
Paatelo Hannu
puheenjohtaja
Aho Sakari
Ahonen Noora
Nordqvist Aarni  
Vuorinen Raimo J
Välilä Juuso

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin puitteiltaan kuten 
ennenkin. Osallistujia oli 58. 
Kouluun otettiin sekä Aura 
Golfin jäseniä että ulkopuolisia. 
Vastuullisena kouluttajana toimi 
Aarni Nordqvist apunaan val-
mennusryhmissä olevia pelaajia 
sekä seuran pro Sakari Aho. 
 
Leirit 
Espanjan leiri helmikuussa:
Leirejä järjestettiin yksi, jossa ju-
nioripelaajia oli seitsemän. Val-
mentajana ja matkanjohtajana 
leirillä toimi Aarni Nordqvist. 
Leiri toteutettiin yksityiskohtai-
sen suunnitelman mukaisesti. 
Suomen Golfliiton leirit:
Golfliiton valmennusleireille 
osallistui kaksi pelaajaa.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhallina oli Luo-
lavuoren halli, josta oli varattu 
käyttöömme yhteensä kolme har-
joitusvuoroa. Aluetour ja Green 
Card -ryhmä harjoitteli hallissa 
viikoittain pron ja assistant pron 
johdolla. Tasoryhmien pelaajat 
harjoittelivat hallissa tiistaisin ja 
torstaisin. Seuran pro osallistui 
harjoittelun suunnitteluun ja val-
mennukseen.

Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija Henrik Hahto
Muut kilpailutulokset löytyvät 
nettisivuiltamme.

Kiitän kaikkia kilpailuihin 
osallistuneita, sponsoreita sekä 
kilpailutoimikunnan jäseniä se-
kä erikoisesti vapaaehtoisia, jotka 
mahdollistivat isompien kilpai-
lujen läpiviemisen. 

Kesäharjoittelu 
Valio-, edustus- ja haastajapelaa-
jilla oli käytettävissään Valmen-
nuspaketti ja he harjoittelivat 
henkilökohtaisten harjoitussuun-
nitelmiensa mukaisesti. Valmen-
nuspakettiin kuului olennaisena 
osana pron sitouttaminen henki-
lökohtaiseksi valmentajaksi.

Aluetour-ryhmä harjoitteli 
noin 10 kertaa pron johdolla. 

Green Card -ryhmä harjoit-
teli kerran viikossa assistant pron 
johdolla. 

Tuet
Toimikunta haluaa kiittää yh-
teistyökumppaneitaan, joita oli-
vat OP (valmennus), Hartwall 
(kilpailut), Auto-Center (kulje-
tukset), Nike (varusteet), Turun 
Sanomat (TS-golfkoulu) sekä 
Hilton (majoitus).

Arvokilpailut
Osallistuttiin miesten ja juniori-
en joukkue SM-kisoihin. AG:n 
miehet voittivat SM-kultaa. Ai-
kuisten joukkue valittiin edusta-
maan Suomea seurajoukkueiden 
EM-kisoihin, jotka pelattiin 
marraskuussa Korfulla. Saavu-
tuksena oli pronssimitali.

Aikuisten lyöntipelin SM 
kilpailuissa Joonas Granberg 
voitti SM-hopeaa ja reikäpeli-
kilpailussa Kalle Samooja voitti 
SM-kultaa.

Reikäpelin SM-kilpailuissa 
pojat 18 v Ahti Koskilahti voit-
ti SM-kultaa ja pojat 16 v Kalle 
Leinonen SM-pronssia.
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Finnish Golf Tour -kisat 
Osallistuttiin 6-henkisin jouk-
kuein. Miehistä cut selvitettiin 
kiertueen osakilpailuissa yhteen-
sä 18 kertaa. Naisissa cut selvitet-
tiin kerran.

FGT-karsintoihin kaudella 
2006 osallistui 7 pelaajaa, joista 
3 sai hyvän kategorian. 

FGT haastajakisat 
Haastajakiertueelle osallistui vain 
muutama pelaaja.

Finnish Amateur Ranking ja 
Finnish Golftour Ranking
Aura Golfin pelaajien sijoitukset:
Finnish Amateur Ranking
  4. Kalle Samooja 786
  7. Joonas Granberg 623
26. Markus Rytkölä 218
28. Antti Lehtinen 205
38. Juuso Välilä 124
55. Marko Kuningas 42
65. Peter Rosenberg 27
73. Ville Sirkiä 19
81. Kalle Laukkanen 11
84. Sami Lahti 3

19. Milla Hallanoro 82

Finnish Golftour Ranking
  2. Kalle Samooja 358
  6. Sakari Aho 260
15. Joonas Granberg 176
32. Markus Rytkölä 80
 Antti Lehtinen 80
45. Juuso Välilä 62
83. Ville Sirkiä 10
93. Sami Lahti 1

FAR seurakohtaiset pisteet
1. Aura Golf 2058
2. Viipurin Golf 1495
3. St Lawrence Golf 1057
4. Messilä Golf 929

Finnair Junior Tour -kisat, 
alle 18 v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin pääasiassa 6-hen-
kisin joukkuein. SM kilpailuissa 
joukkueiden koko oli n. 6 pelaa-
jaa. Pisteitä sai 5 pelaajaa.

Aluetour, 
alle 16v ja 18v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin 4-5 henkisin jouk-
kuein. Menestys oli kaudella 
hyvää. 

Coca-Cola aluemestaruus- ja 
Tekniikkamestaruuskilpailut 
Coca-Cola –golfin vastuuhenki-
lönä toimi Aarni Nordqvist. Alue- 
tai SM-kisoihin ei osallistuttu.
 
Pelaajien koulutus
Järjestettiin aikuispelaajille hen-
kisen valmennuksen koulutusta, 
kouluttajana toimi Timo Rauha-
la. Järjestettiin koulutus ”Miten 

AG:n systeemi toimii”. Valio-, 
edustus- ja haastajapelaajille tar-
jottiin AG:n tukitoimena Val-
mennuspaketti.

Muuta
Seuramme assistant pro Aarni 
Nordqvist kuuluu Suomen Golf-
liiton Nuorisovaliokuntaan seu-
ramme edustajana.
Huiskalan harjoitusalueen hoito 
on ollut tyydyttävää. Toivottavaa 
olisi, että range-katoksen takana 
olevaa harjoitusaluetta edelleen 
kehitettäisiin.

Senioritoimikunta
Joenperä Veikko,
puheenjohtaja
Haavisto Reijo
Laine Aatos
Palm Kurt
Perilä Milla
Rännäli Pertti
Sivuranta Ilmo

Kilpailutoiminta
Kuukausikilpailut
Kilpailuja pelattiin jälleen viisi. 
Pelikierroksia kertyi lähes 200. 
Voittajiksi saatiin mestaripari 
Arja Jalava ja Aatos Laine samalla 
tuloksella. Osakilpailujen spon-
soreille parhaat kiitokset.

Klubiottelut
Otteluita pelattiin neljä: Salossa 
8.5., Harjattulassa myös kevääl-
lä, Tampere meillä 23.5. ja Salo 
meillä 26.9. Keilailussa AG kisasi 
Saloa vastaan kahdesti.

Senioriliiga
Peleistä suoritettiin 3 kotiottelu-
na ja 4 vierasotteluna. Loppusi-
joitus oli neljäs Teijon voittaessa 
koko sarjan.

Välitour
Saimme järjestettäväksemme 
Välitour-kisan 15.9. Tehtävä 
tuntui onnistuneen, kun vielä 
Riku Sanaksenaho voitti vete-
raanisarjan.

Telia, SM-kisat, TS Classic, Gant
Seniorit osallistuivat aktiivisesti 
kisatapahtumien järjestelyihin.

Kaikki kilpailut tuloksineen ovat 
nähtävissä AG:n nettisivuilla.

Talkoot
Seniorit suorittivat jälleen oman 
osansa talkootoimista esimerkil-
lisesti. Näihin kuuluivat yleistal-
koiden ja em. järjestelytehtävien 
lisäksi mm. etäisyysmerkkien, 
vesi-esteiden ja kärryjen kunnos-
tukset.

Talviharjoittelu
Luolavuoren halli oli jälleen käy-
tössä maanantaisin kaksi tuntia. 
Pro Sakari Aho opasti.

Keilailu
Vuorot Kupittaan hallissa olivat 
vilkkaassa käytössä perinteisesti 
tiistaisin ja perjantaisin.

Kuntoilu
Liikuntaa venyttelyineen harras-
tettiin Pertti Rännälin opastuk-
sella myös Kupittaalla.

Senioritoimikunta osoittaa sydä-
melliset kiitoksensa vetotehtäviin 
ja talkootöihin osallistuneille. 
Kiitokset myös muille avustajille 
sekä kilpailujen sponsoreille.

Kiinteistö- 
ja rakennustoimikunta

Salminen Markku
puheenjohtaja
Granberg Reima
Stam Timo
Vaiste Heikki

Kauden 2006 aikana tehtiin ai-
noana uudisrakennusprojektina 
Huiskalan aita, joka toimii sa-
malla hallinta-alueiden raja-ai-
tana. Muut suunnitteilla olevat 
hankkeet eli Laurilan mökin ja 
asuinrakennuksen pihasaunan 
korjaustyöt eivät vielä saaneet 
viranomaislupaa. Muista han-
kinnoista mainittakoon konehal-
lin nosto-ovet, jotka hankittiin 
myrskyn rikottua alkuperäiset.

Klubirakennuksen edessä 
olevan greenin tilalle oli suunni-
teltu tehtäväksi terassi. Toimen-
pide sai erittäin vähän kannatusta 
ja päätettiin ettei ko. terassia teh-
dä – ainakaan toistaiseksi.

Turvallisuutta edistäväk-
si alueen valvontakameroiden 
asennustyöt aloitettiin syksyllä ja 
työt ovat valmiina alkuvuodesta 
2007.

Edellä mainittujen lisäksi 
on kiinteistöissä suoritettu nor-
maalit asiaan kuuluvat huoltotoi-
menpiteet.

Kapteenin asiat
Nyman Peter
kapteeni

Kapteenin toiminta on sujunut 
suurin piirtein laaditun toimin-
tasuunnitelman mukaisesti, 
vaikka muutama asia ei toteu-
tunutkaan. Marshall toimintaa 
ei tällä kaudella järjestetty. Suu-
rempaa tarvetta tähän ei ollut, 
koska kierrosajat olivat loppujen 
lopuksi hyvinkin tavoiteaikojen 

puitteissa. Hidasta peliä esiintyi 
kyllä, mutta pääasiassa silloin, 
kun oli yhteislähtöjä. Tavoittee-
na oli myös järjestää keskustelu-
tilaisuuksia sääntötulkinnoista. 
Allekirjoittaneen muuttuneesta 
työtilanteesta johtuen tähän ei 
kerta kaikkiaan löytynyt aikaa. 
Hyvänä asiana on todettava, että 
suurempiin kurinpidollisiin toi-
menpiteisiin ei tänäkään vuonna 
ole ollut tarvetta. Kilpailukielto-
ja määrättiin ainoastaan kerran. 
Caddiemasteriemme asiantunte-
valla opastuksella on suuri mer-
kitys tässä asiassa.

Kausi alkoi virallisella 
avauslyönnillä perinteisessä lip-
pukilpailussa. Klubimestarin 
kannustushuuto kaikui turhaan, 
pallon mennessä lähtöhukin an-
siosta keskiparkkipaikalle. On-
neksi siihen aikaan aamusta ei 
ollut montaa pelaajaa liikkeellä, 
joten siellä ei ollut autoja.

Naiskapteenin kanssa toi-
votimme perinteisesti uudet jä-
senet tervetulleeksi toukokuussa 
pidetyssä tilaisuudessa.

Kapteenin kierroksia pidet-
tiin tänä vuonna kolme kertaa. 
Yhteensä näihin osallistui noin 
40 henkilöä, joukossa pitkään-
kin pelanneita. Erityisavustajana 
ja ”demopelaajana” toimi kuten 
aiemminkin Riku Sanaksenaho. 
Kiitokset avusta ja toimivasta 
yhteistyöstä.

Klubiotteluita pelattiin kaksi:
Kesäkuun alussa HGK vieraili 
meillä Ruissalossa. Lopputulok-
sena tasapeli. Valitettavasti kier-
topalkinto jäi heille edellisvuo-
den voiton ansiosta.

Trekampen (AG-Roslagen-
ÅGK) pelattiin niinikään Ruissa-
lossa ja kilpailu  saatiin sovitettua 
heinäkuun puoliväliin. Valitetta-
vasti samalle viikonlopulle osui 
KM-nelinpeli. Perinteisesti pe-
lataan sekä perjantaina että lau-
antaina. Jonkinlainen perinne 
sekin, että kotijoukkue voittaa 
– näin kävi tälläkin kertaa. Ah-
venanmaalaiset tarjosivat kyllä 
kovan vastuksen ja he olivatkin 
niukassa johdossa ensimmäisen 
päivän jälkeen.

Lounais-Suomen seurojen 
mestaruus pelattiin tänä vuonna 
Harjattulassa. Kahden edellis-
vuoden voittoputki katkesi jää-
dessämme toiseksi ArGC:n voi-
tettua. Ongelmaksi muodostui 
täyden joukkueen kokoaminen, 
koska juniorit olivat lähes kaikki 
muualla eri kilpailuissa.

Lähiseurojen kapteenien 
kanssa aloitettu vuosittainen ta-
paaminen pidettiin tänä vuonna 
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Salon kentällä. Keskustelua he-
rätti nimenomaan, miten saada 
edellä mainittua seurojen välistä 
mestaruuskisaa kehitettyä. 

Naistoimikunta
Paatelo Pirkko
puheenjohtaja
Ekholm Anne
Laitervo Ilana
Luoto Irmeli
Nelimarkka Hanna
Pärkö Ulla
Suhonen Eeva

AG:n naisten toiminta alkoi 
22.5. pidetyllä naistenillalla. Il-
lassa esiteltiin kesän 2006 tule-
va ohjelma, suunniteltiin kesän 
pelimatkoja ja nautittiin yhdes-
säolosta. Illan lopuksi nautittiin 
yhteinen iltapala. Kauden tee-
mana oli ”Niksinurkasta uusia 
vinkkejä parempaan peliin” eli 
kauden uutuutena oli viiden 
naistenkierroksen yhteydessä jär-
jestetty pro Sakari Ahon tunti, 
joista kierroksille osallistuvat nai-
set saivat käydä hakemassa vink-
kejä lyönnin eri osa-alueisiin il-
maiseksi. Kustannukset katettiin 
kierrosten osallistumismaksuilla. 
Niksinurkka osoittautui erittäin 
suosituksi ja tarpeelliseksi.

Naisten suositut maanan-
taikierrokset alkoivat 29.5. Kier-
roksia kauden aikana oli yhteensä 
13. Kierroksilla pelasi yli 90 eri 
naista, ja mikä huikeinta, pelaa-
jaladyjen määrä/kierros oli yli 
36 naista! Kierrosten tavoitteena 
oli aikaisempien kesien tapaan 
nopea ja silti miellyttävä naisten 
oma golfnautinto, jossa opitaan 
tuntemaan uusia pelikumppa-
neita, vähän etikettiä ja ennen 
kaikkea madalletaan vähänpe-
lanneiden kynnystä pelata ilman 
tuttua pelikaveria. Kierrosten 
runsaat ja monipuoliset palkin-
not kestityksineen saatiin nais-
tenkierrosten sponsoreilta, joille 
suuri kiitos.

Kauden aikana kisattiin 
mm. TUTTU JUTTU -kisaa, 
jossa bongattiin mahdollisim-
man monta eri naista. Merkin-
nän sai vaan yhdestä naisesta/ 
kierros.

Naisten valtakunnallista 
golfsunnuntaita 18.6. vietet-
tiin Felix Finnish Ladies Open 
-kilpailun finaalipäivänä, jolloin 
pelattiin myös oma viikkokilpai-
lumme.

Kesän aikana tehtiin omalla 
kustannuksella pelimatkoja mm 
Vihtiin Hill Sideen, Vammalan 
Lakesiden Pirunpeltoon sekä 
Espoon Golfseuraan, jossa pe-
lattiin kolmoisklubiottelu EGS-

Tawast-AG. Valitettavasti ”tyttö” 
jäi järjestävälle seuralle.

Kesän uutuutena oli myös 
LADYLIIGA -kisa Harjattulan, 
Paraisten ja Kankaisten ladyjen 
kanssa. Ideana oli kisata kunkin 
klubin oman naistenkilpailun 
yhteydessä omaa liigaa, joista jo-
kaisesta osakilpailusta laskettiin 
viiden parhaimman Pb-pisteet 
yhteen klubeittain. Kauden lo-
pussa pisteet laskettiin yhteen 
ja Aura Golfin naiset voittivat, 
hyvä me!

Kausi päätettiin totuttuun 
tapaan syysillanvietolla, joka 
järjestettiin edustustiloissamme 
3.10. Illassa palkittiin kauden 
aikana voitokkaita ja aktiivisem-
pia, kuultiin Minna Sutelan esi-
telmä Pilateksesta sekä kurkistet-
tiin kauteen 2007. Illan lopuksi 
nautittiin suolapalaa.

Kauden aikana naistoimi-
kunta auttoi kilpailutoimikuntaa 
suurien kilpailujen (Telia, Gant, 
SM-lyöntipeli jne.) järjestelyissä ja 
talkoohenkilöiden rekrytoinnissa.

Markkinointitoimikunta
Sjöholm Kari
puheenjohtaja
Kruskopf Timo
Räty Anssi
Varjonen Ari

Toimikunnan suunnitelmat ja 
taloustavoitteet toteutuivat, tästä 
suuri kiitos Aura Golfin yhteis-
työkumppaneille.

Markkinointituotot tuli-
vat pääosin kenttämainonnasta, 
kutsukilpailuista ja ammattilais-
kilpailuista, kuten Felix Finnish 
Ladies Open ja Gant Open.

Internet-mainonnan osalta 
asetettua tavoitetta ei saavutettu.

Viheriö jäsenlehti ilmestyi 
neljä kertaa ja lehden mainostuo-
tot kattoivat tuotantokulut.

Rekisteröityjä pelikierrok-
sia oli n. 9 % vähemmän kuin 
vuonna 2005. Green fee –pelaa-
jien määrä laski suhteessa enem-
män osittain johtuen myöhäisestä 
kevään saapumisesta ja kilpailuti-
lanteesta, jossa selvästi näki, että 
Hämeenlinnan seutu kasvatti 
vieraspelaajien määrää, kun ken-
tät kuten Tawast, Vanaja ja uusi 
Eversti olivat loistokunnossa.

Range-tulot olivat budje-
toidulla tasolla.

Aura Golfin kotisivuilla on 
käyty ahkerasti. Suosituimmat 
asiat olivat uutisotsikot, kilpailut 
ja tasoitukset.

Yhteistyökumppaneille Au-
ra Golf järjesti keväällä matkan 
Budapestiin ja syyskuussa yhdes-
sä Viking Linen kanssa perintei-

sen golf- ja seminaarimatkan 
Tukholmaan.

Viheriö lehden no 3, eri-
koisnumero liittyen SM-kilpai-
luun, nosti mainostulot yli bud-
jetin ja laajempi levikki Turun 
Yrittäjille ja Suomen golfseuroille 
toi positiivista imagoa. 
 
Klubimestari
Tulonen Ilkka
puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Laakso Toni
Nummenpää Matti
Nyman Peter
Vastamäki Päivi
Ylitalo Marita

Klubitoimikunnan kausi oli vil-
kas, tapahtumia järjestettiin neljä 
ja osallistujia oli kiitettävästi.

Kausi alkoi Vappuhum-
puukilla, joka on jo perinteisesti 
järjestetty kymmenien vuosien 
ajan. Humpuukissa oli tarjotta-
vaa myös perheille ruokailun ja 
ohjelman merkeissä.

Midnight Scramblessa oli  
hyvä tunnelma ja osanottajat 
olivat tyytyväisiä iltaansa. Mu-
kana oli myös hanurimestari Ari 
Rantanen, joka musiikillaan lisä-
si juhannustunnelmaa.

Uusi klubitapahtuma Fire 
Scramble elokuun lopulla keräsi 
myös hyvin jäseniä niin kisaan 
kuin klubillekin. Ohjelmassa oli 
sekä haitarinsoittoa että  sähkö-
pianomusiikkia. 

Golfkauden huipentuma 
oli klubilla järjestetty päättäjäis-
tilaisuus, johon osallistui lähes 
sata jäsentä. Ohjelmallinen osuus 
päättäjäisissä oli erittäin tasokas. 
Television suositusta Itsevaltiaat 
ohjelmasta tuttu ääni Heikki 
Hilander hauskuutti yleisöä ja 
Tanssiteatteri ERI Tiina Lindfor-
sin johdolla esiintyi kahdella oh-
jelmalla. Päättäjäisissä palkittiin 
myös Aura Golfin erinomaisesti 
kauden aikana menestyneet golf-
farit. Loppu ilta kului rentout-
tavan tanssin merkeissä hyvän 
orkesterin tahdittamana.

Toimikunnan toiminta on 
saanut lisää puhtia toimikunnan 
jäsenmäärän lisäämisen myötä. 
Toiminta on ollut aktiivista ja 
innostunutta. Toimikunta on ko-
koontunut kauden aikana kuusi 
kertaa.
    
KENTÄN KÄYTTÖ 

Ajalla 1.5.-30.9.
Kierroksia oli yhteensä 24 877, 
jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet  19 632
- vierailijat 5 245

Internetvaraus-% oli 42%.
Internetvarausta vieraille kokeil-
tiin syksyllä 2006. Oletettavaa 
on, että varausprosentti on vuon-
na 2007 n. 60%.

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET

Rangen käyttöaste oli viimevuo-
tisella tasolla. 

Harjoitusaluetta rangen 
takana ei saatu kuntoon pelikau-
den aikana, mutta syksyllä uu-
sittiin harjoitusbunkkerin poh-
jakankaat ja nyt sepeliä ei pitäisi 
enää lentää harjoitusgreenille, jo-
ten pelikaudella 2007 asia lienee 
kunnossa.

Syksyllä asennettiin lyön-
tikatokseen suojapeitteet tavoit-
teena pidentää ulkoharjoittelu-
kautta.

Huiskalan alueen käyttö on 
lisääntynyt, varsinkin aloittaville 
golfaajille se on hyvä harjoitus-
ympäristö.

JÄSENTIEDOT
  
Aura Golfin jäsenmäärä  vuoden 
lopussa oli 1 400 (viime vuon-
na  1 388), joista miehiä oli 971 
(975) ja naisia 429 (413). 

JÄSENLEHTI

Toimitusneuvosto
Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laitervo Sakari
päätoimittaja
Enberg Soile
Nyman Peter
Pietilä Tertti

Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. 
Mainostuotot kattoivat jäsenleh-
den julkaisukulut. AG:n jäsenille 
tuli myös Suomen Golflehti sekä 
FGF-lehti. 

PRO SHOP 

Pro shopin toimintaa hoiti 
Golfpuoti Oy. Caddiemasterit 
hoitivat myyntityön. Toiminta 
tyydytti kumpaakin osapuolta ja 
toiminta jatkuu samaan mallin 
mukaan vuonna 2007.

RAVINTOLA

Ruissalon Golf-ravintola Oy Juk-
ka Lavosen johdolla sai paljon 
kiitosta asiakkailta ja golflehden 
asiakaskyselyssä toiminta arvos-
teltiin Suomen parhaaksi golf- 
ravintolaksi. 
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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
Maavuokrat
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
Jäsenmaksukulut
Tiedotus

VARAINHANKINNAN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
  Korkotuotot
  Korkokulut
  Muut rahoituskulut

SATUNNAISET TUOTOT
YLEISAVUSTUKSET
TILIKAUDEN TULOS
ennen poistoja ja veroja
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
ennen veroja
VEROT
TILIKAUDEN TULOS

Budj. 2006 Budj. 20071.1.-31.12.2006

746 500

-862 400
-115 900

9 000
44 900
23 900

310 500
104 300
33 800

900
197 050
21 800

350

-212 700
-121 800

-6 800
-5 700
-3 800

-6 400
-17 100
-56 500
-82 300
-3 900
-5 500

-187 900
-95 500
-44 800

-2 100
-2 900
-2 800
-3 900

277 700
50 500
27 200
2 350

-34 300
-22 500

150
-28 950

-850

357 750

-56 800
300 950

-29 650
4 200

15 650

175 250
-183 150

-7 900
-22 950
-30 850

-31 000

12 000

256 900
-180 000

76 900

76 900

-27 000

15 000

183 200
-180 000

3 200

3 200

769 000

-874 300
-105 300

4 000
40 000
35 500

305 000
120 000
35 000
1 000

200 000
28 000

500

-223 000
-125 000

-9 500
-3 000
-3 000

-3 000
-14 000
-66 000
-65 000
-4 000
-6 000

-170 000
-130 000
-45 000

-2 200
-600

-3 000
-2 000

280 000
50 000
27 000
2 500

-35 000
-24 000

-26 000
-1 000

359 500

-59 000
300 500

748 000

-763 600
-15 600

7 000
48 000
28 000

290 000
123 000
35 000
1 500

195 000
20 000

500

-210 000
-120 000

-6 800
-5 500
-3 300

-2 000
-12 000
-58 000
-60 000
-3 000
-5 000

-145 000
-90 000
-36 000

-2 000
-500

-2 500
-2 000

275 000
50 000
22 000
2 500

-35 000
-23 000

-30 000
-1 000

349 500

-58 000
291 500
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Tase
31.12.2006 31.12.2005

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet

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
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta
  Saadut ennakot

Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 501 500
-30 850

844 950

114 900
11 700
20 900
27 600
15 200

9 400

2 008 000
176 600
279 900

200

600
31 100

100

2 474 100

31 800

2 505 900

1 470 650

1 035 250

2 505 900

1 413 300
88 200

892 800

119 900
11 500
22 800
32 200
14 900

7 400

2 082 600
156 500
308 300

200

3 500
36 900

200

2 555 000

40 600

2 595 600

1 501 500

1 094 100

2 595 600

Tilintarkastuskertomus

Turussa 29. tammikuuta 2007

Ritva Hopia
HTM

Osmo Soinio
KHT

Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. 
Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetie-
dot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuk-
sesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. 
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden toiminnan 
lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 30 854,80 euroa, ja toimintaker-
tomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla 
tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintaker-
tomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 
hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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Toimintasuunnitelma 2007
Toimintasuunnitelma on kooste 
eri toimikuntien suunnitelmis-
ta. Kaikkia yksityiskohtia ei voi 
ottaa mukaan tähän kokonais-
suunnitelmaan, mutta jäsenis-
tölle olennaiset tärkeät asiat on 
huomioitu. 

Jos vuosi 2006 oli kilpailu-
painotteinen, niin vuoden 2007 
tärkeimmät tavoitteet liittyvät 
kentänhoitoon. Kentänhoi-
to epäonnistui greenien osalta 
kaudella 2006. Syitä on löytynyt 
monia ja niistä on otettu opiksi. 
Toivomme, että syksyllä tehdyt 
greenikylvöt ja tautien torjunnat 
ovat tepsineet siten, että meillä 
kesällä olisi hyvä kasvu. Olennai-
nen muutos tulee olemaan gree-
nien leikkuukorkeus. Keväällä 
on odotettava maltilla kunnon 
kasvua ennekuin aloitamme 
rasittaa kenttää ja leikkuukor-
keudessa mennään hitaasti alas. 
Alle 3 mm:n leikkuukorkeuksia 
emme enää uskalla tehdä. Vii-
me- ja edellisvuonna olimme jo 
2 mm:ssä, mutta siementuotto 
ei ollut riittävä ja kasvu oli huo-
noa. Nopeutta pyritään nyt mie-
luummin tekemään jyräämällä 
kuin leikkaamalla. Syksyllä 
2006 tehdyt korjaukset siirto-
nurmetetaan heti toukokuussa 
ja tavoitteena on myös parantaa 
kaikkien nurmipintojen laatua 
kauden aikana sekä tulevana 
syksynä.

Muilta osin voisi sanoa, 
että toiminta jatkuu entiseen 
malliin. Kauden päätapahtuma 
tulee olemaan Felix Finnish La-
dies Openin 10-vuotis juhlakil-
pailu 5.-8. heinäkuuta.    
 

 
KENTTÄ 

Aura Golfin kentänhoidon ta-
voitteena on ylläpitää kunnol-
taan kenttää, joka kuuluu Suo-
men parhaiden kenttien jouk-
koon sekä on kansainvälisesti 
kilpailukykyinen. Tavoite edel-
lyttää, että viheriöiden nurmi 
on viherpeittävyyden osalta sata 
prosenttinen, tasainen ja riittä-
vän nopea. Foregreenit, lyönti-

paikat ja väylät ovat hyväkuntoi-
sia ja riittävän alhaalle leikattuja, 
karheikot rikkaruohottomia se-
kä hiekkaesteet ja niiden reunat 
hyvin hoidettuja ja kantattuja. 

Tavoitteeseen päästäkseen 
ja siinä pysyäkseen on vaatimuk-
sena ammattitaitoinen kent-
tähenkilöstö, asianmukainen 
konekanta ja riittävä kentän-
hoitobudjetti. Kenttähenkilöstö 
tulee muodostumaan neljästä 
vakituisesta työntekijästä eli 
kenttämestarista, apulaiskent-
tämestarista, huoltomiehestä ja  
kentänhoitajasta. Näiden lisäk-
si kentänhoidon sesonkiaikana 
palkataan 6-7 kausityöntekijää. 
Tavoitteena on ollut, että puolet 
kausityöntekijöistä olisi vanhoja 
kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu 
kymmenestä leikkuukoneesta, 
traktorista ja riittävästä määrästä 
hoitokoneita. Kentän vaatimus-
taso edellyttää, että koneet ovat 
jatkuvasti toimintakuntoisia ja 
esim. leikkuuterien kohdalta 
teroitettuina ja oikein säädettyi-
nä. Konekantaa tulisi vuosittain 
uusia yhdellä tai kahdella ko-
neella, jotta luotettavuus säilyisi 
ja kauden aikana vältyttäisiin 
isommilta remonteilta. Kaudelle 
2007 tulisi uusia karheikkoleik-
kuukone, monitoimiajoneuvo 
hiekoituslaitteineen sekä kylvö-
kone. 

Kentän koko kauden kestä-
vä huippukunto vaatii säännöl-
lisiä kentänhoitotoimenpiteitä, 
joista tärkeimmät ovat ilmastuk-
set, hiekoitukset, lannoitukset, 
sadetus ja torjunta-aineruisku-
tukset.

Tavoitteena on, että kysei-
set toimenpiteet suoritettaisiin 
pelikauden ulkopuolella tai 
ajankohtana, joka vähiten häi-
ritsee 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 jälkeen pe-
likunnossa, tulisi joka syksy 
korjata vanhoja greenejä, lyön-
tipaikkoja ja hiekkaesteiden sa-
laojitusta. Paras ratkaisu on, että 
kauden aikana kartoitetaan on-
gelmakohtia ja syksyllä tehdään 
korjaukset resurssien puitteissa.

Kenttähenkilökunta tulee 
osallistumaan alan koulutustilai-
suuksiin ja messuihin. Ympäris-
töasioissa yhteistyötä jatketaan 
Turun kaupungin ympäristö- ja 
kaavoitusviraston sekä Turun 
Yliopiston Kasvitieteellisen 
puutarhan kanssa. 

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA

Järjestetään edelleen jäsenistöä 
kiinnostavia sekä lajia edistäviä 
kilpailuja. Lajin kehittymisen ja 
arvostuksen nostamiseksi hyvä 
kilpailullinen menestys kotimai-
silla sekä kansainvälisillä kentillä 
on avainasemassa ja kehittyvät 
harjoitusolosuhteet luovat sii-
hen mahdollisuuden.

Alustava kilpailukalenteri 
noudattaa pitkälti vanhaa pe-
rinnettä. Jo perinteinen Felix 
Finnish Ladies Open pelataan 
heinäkuun alussa ja TS Classic 
kuun lopulla. Audi Tour ja Nike 
Open jatkavat myös tänä vuon-
na, samoin Gant Open. Syksyn 
avoimet silverit Loka Open I ja 
II pelataan lokakuun ensimmäi-
sinä viikonloppuina.

VALMENNUS- 
JA JUNIORITOIMINTA

TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja 
puitteiltaan aikaisemman mallin 
mukaisesti.  Osanottajat valitaan 
halukkaista ilmoittautumis-jär-
jestyksessä siten, että vasta-alka-
jia ja lapsia, jotka eivät ole yhdis-
tyksen jäseniä otetaan mukaan 
noin puolet ja seuran jäseniä, jo 
golfia osaavia otetaan mukaan 
niin monta, että yhteismääräksi 
tulee 55. Alaikärajan on 9 vuotta 
ja hinta 170 €. Koulun ohjelma 
noudattaa vasta-alkajien osalta 

aikaisempaa mallia ja jo golfia 
osaavien osalta luodaan uusi, en-
tistä vaativampi toimintamalli. 

Vastuullisena kouluttajana 
toimii Aarni Nordqvist. Pron 
palveluja käytetään noin 5 tun-
tia. Kouluttajina toimiville pe-
laajille järjestetään palkkioleiri.

Leirit 
Junioreille järjestetään helmi-
kuussa harjoitusleiri Espanjas-
sa: 

Leirille valitaan halukkaista 
7 junioria tai mikäli halukkaita 
ei ole tarpeeksi valitaan mukaan 
nuoria aikuisia. Juniorien leirillä 
on mukana seuran assistant pro, 
jonka Aura Golf kustantaa. Lei-
rit toteutetaan yksityiskohtaisen 
suunnitelman mukaisesti siten, 
että pelataan 7-10 kierrosta gol-
fia ja lisäksi harjoitellaan vähin-
tään 4 tuntia päivässä. Aikuisten 
leiriä ei järjestetä tänä vuonna 
keskitetysti. Halukkaat aikuis-
pelaajat voivat anoa leiritukea 
henkilökohtaisesta valmennus-
tuesta.

Kevätleirit ennen Aura 
Golfin kentän avautumista jär-
jestetään omatoimisesti. 

Suomen Golfliiton liiton 
leirit: AG:n pelaajat, jotka va-
litaan Suomen Golfliiton liit-
tovalmennusleirille, lähetetään 
sinne. AG maksaa liittovalmen-
nusryhmien kotimaan leirien 
kulut.

Valmennuspaketti
Valio-, edustus- ja haastajape-
laajille tarjotaan päivitettyä val-
mennuspakettia. 

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli on varattu 
tasoryhmien pelaajien käyt-
töön maanantaisin ja torstaisin 
1 h/ päivä. Lisäksi tasoryhmien 
käytössä on mahdollisesti sun-
nuntaisin 1 tunti.  Aluetour- ja 
Green Card -ryhmät harjoit-
televat ohjatusti sunnuntaisin. 
Talviharjoittelussa on seuran 
pro ja assistant pro sekä 1-2 
seuravalmentajaa säännöllisesti 
mukana. 
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Kesäharjoittelu 
Aikuisten ja juniorien Valioryh-
mä sekä edustus- ja haastajape-
laajat harjoittelevat henkilökoh-
taisen harjoitusohjelmansa mu-
kaisesti. Aluetour-pelaajille jär-
jestetään pron suunnittelemana 
12 harjoituskertaa kesän aikana. 
Green Card -ryhmä harjoittelee 
ohjatusti kerran viikossa.

Yhteistyökumppanit
Toimikunta pyrkii uusimaan 
voimassaolevat yhteistyöso-
pimukset. Uutena yhteistyö-
kumppanina vuonna 2007 on 
Palin Granit Oy.

Arvokilpailut 
Pyritään osallistumaan miesten, 
naisten ja juniorien joukkue 
SM-kisoihin. Aikuisten kisoissa 
on mukana joukkueenjohtaja ja 
juniorien mukana kisoissa yksi 
huoltaja. Junioreille järjestetään 
nuotitusleiri hyvissä ajoin ennen 
kisaa.

Pyritään osallistumaan 
kaikkiin SM-kisoihin seuraa-
vasti: 
Reikäpeli SM miehet
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM naiset
2 osallistujaa, 
tavoite semifinaalipaikka
Lyöntipeli SM miehet
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM naiset
2 osallistujaa, tavoite 1 pelaaja 
6. parhaan joukkoon
21-SM
4 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM juniorit
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM juniorit
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali

Finnish Golf Tour
Valitaan max 8-henkinen FGT-
joukkue. Tavoite lopullisessa 
pistetaulukossa kaikki pisteille ja 
kaksi viiden joukkoon miehissä 
ja naisissa yksi viiden joukkoon. 
Aura Golfissa järjestettävään 
FGT-osakilpailuun maksetaan 
kaikki mukaan päässeet. Toimi-
kunta päättää järjestävän seuran 
villien korttien saajat.
Finnish Golf Tour -karsinnat
Karsintaan osallistuvat ne ai-
kuispelaajat, joilla ei muulla 
perusteella ole sellaista FGT-

kategoriaa, jolla todennäköi-
sesti pääsee useimpiin kisoihin. 
Juniori-ikäiset pelaajat voivat 
osallistua karsintoihin omalla 
kustannuksellaan ja voivat anoa 
valmennustukea karsintojen ai-
heuttamiin kuluihin.

Finnish Amateur Open
FAO:iin osallistuu 6-henkinen 
FGT-joukkue, tavoite yksi 10:n 
joukkoon.

Finnish Golf Tour 
-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:n joukkoon.

Finnair Junior Tour -kisat, 
alle 18 v tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 4-henkisin 
joukkuein. Tavoite joka kilpailus-
sa: 1 mitali ja kokonaistuloksissa 
3 sijoittuu 10:n joukkoon.

Aluetour, 
alle 16 v ja 18 v tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-hen-
kisin joukkuein. Tavoite joka 
kilpailussa: 1 mitali ja koko-
naistuloksissa 3 sijoittuu 10:n 
joukkoon.

Tsemppitour, 
alle 13 v tytöt ja pojat
Osallistumista ei tueta.

Coca Cola aluemestaruus- 
ja Tekniikkamestaruuskilpai-
lut
Osallistutaan, jos ei kustannuk-
sia.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tu-
ella kehitetään Aura Golfin nuor-
ten harrastetoimintaa tarjoamalla 
pron ja assistant pron avulla kil-
pailu- sekä tekniikkaelämyksiä 
reilun hengen sekä nuorten pe-
laajien golfillisia valmiuksia kas-
vattavan toiminnan avulla.

Graniittiryhmä
Perustetaan Graniittiryhmä, 
johon valitaan 8 motivoitu-

nutta, tavoitteellista junioria. 
Tavoitteena on juniorien SM-
kulta kaudella 2009. Ryhmän 
vastuullisina valmentajina toi-
mivat pro ja assistant pro, jotka 
laativat yhdessä toimikunnan 
puheenjohtajan kanssa ryhmän 
toiminnan  mallin.

Koulutus
Koulutus on AG:n nuorille 
pelaajille tarjoama kasvatuk-
sellinen ja yleisiä elämäntaitoja 
sisältävä osa, joka annetaan kai-
kille veloituksetta. Tänä vuonna 
järjestetään alla olevasta koulu-
tusohjelmasta puolet siten, että 
koko 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 yhtei-
siin 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-
sen suuruudesta.

Toimikunta pyrkii lisää-
mään nuorten pelaajien mää-
rää. Vuosittain junioreista van-

henevien määrä pitäisi korvata 
vähintään vastaavalla määrällä 
juniori-ikäisiä jäseniä.

Tiedotus
Netissä näkyvää tiedotusta ke-
hitetään palvelemaan kaikkia 
pelaajaryhmiä.

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

Toiminta markkinoinnin osalta 
jatkuu noudattaen hyväksi ha-
vaittuja toimintalinjoja, tavoite 
on säilyttää nykyinen taso.

Aura Golfin yhteistyö-
kumppanit ovat olleet aina hy-
vin pitkäjänteisiä, joten vaih-
tuvuutta on ollut hyvin vähän 
esim. pool- ja väyläsponsoreiden 
osalta. Tätä positiivista trendiä 
halutaan jatkaa.

Markkinointi jakautuu 
kahteen osaan, ulkoinen ja si-
säinen. Sisäistä markkinointia  
alettiin kehittää viime vuonna jä-
senkyselyllä. Tarkoitus on jatkaa 
kehitystä jäsenkyselyn pohjalta 
esim. järjestämällä yhteismatko-
ja jäsenille. Ajanvarausjärjestel-
mää kehitetään niin, että jäsenen 
omaa pelistatistiikkaa voi seura-
ta laajemmin. 

Aura Golfin kotisivuja ke-
hitetään edelleen.

Kutsukilpailujen määrä 
säilyy entisellä tasolla. PGA-
kilpailut Felix ja Gant jatkuvat 
entisen  tavan mukaan. 

Green fee ja range –tulot 
pyritään pitämään nykyisellä ta-
solla kuluja lisäämättä.

SENIORITOIMINTA

Kilpailu- ja ottelutoiminta
Klubiottelut: 5.6. HGCC (Ruis-
salossa), 18.9. SaG (Ruissalossa), 
vappun tienoilla SaG (Salossa),       
kesäkuussa TG (Tampereella).

Liigaottelut: 7 ottelua, jois-
ta 4 kotiottelua.
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Kuukausikilpailut: 5 kisaa, 
touko-syyskuu, kunkin kuukau-
den toisena tiistaina.

Aluetour: 22.5. osakilpailu 
Ruissalossa, järjestelyt seniorien 
vastuulla.

Muita: Telia, TS Classic, 
Gant, apuna järjestelyissä.

Talvikausi
Lyöntiharjoittelua Luolavuoren 
kuplahallissa maanantaisin klo 
11-12. Kuntoilu jatkuu tors-
taisin Kupittaalla ja keilailu 
tiistaisin ja perjantaisin samas-
sa paikassa. Keilailukisat Saloa 
vastaan.

Talkootyöt
Seniorit suorittavat osuutensa 
tarvittavista talkootöistä myös 
alkavalla kaudella. 

KIINTEISTÖJEN HOITO 
JA RAKENTAMINEN

On päätetty, että asuinraken-
nukseen tehdään kuntokartoi-
tus ja sen edellyttämä saneeraus. 
On tarkoituksenmukaista, että 
rakennus pidetään hyvässä ja 
asuttavassa kunnossa. Kartoi-
tuksen tarkoituksena on samal-
la selvittää, että rakennuksen 
tekniikka ilmanvaihdon ym. 
kannalta täyttää nykyiset nor-
mit, eikä esim. puutteellisena 
aiheuta rakenteiden home- ym. 
kosteusvaurioita terveyshaitois-
ta puhumattakaan.

Laurilan mökin kohdalla 
tutkitaan onko se jo vaaraksi 
ympäristölleen ja tulisiko viran-
omaisten vihdoin myöntää sille 
purkulupa. Tuntuu, että hormi 
on ainoa, joka tukee enää sen 
pystyssä pysymistä.

Mitään suurempia raken-
nushankkeita edellä mainittujen 
lisäksi ei ole suunnitteilla, mutta 
konehallin ja sosiaalirakennuk-
sen julkisivujen maalaus tulee 
ajankohtaiseksi heti keväällä.

Muuten suoritetaan kaikki 
tavanomaiset huolto- ja korjaus-
toimenpiteet kiinteistöjen kun-
nossapitämiseksi. 

KAPTEENIN ASIAT

Toiminta koostuu kapteenin-
kierroksista eli kentällämme 
tapahtuviin golfetikettiin ja 
–sääntöihin käytännön pereh-
dyttämistilaisuuksiin. Tämä 
toiminta on  yhteistyössä pron 
kanssa, kuten aiempina vuosina 
on ollut käytäntönä. 

Klubiotteluita on suunni-
teltu seuraavasti: HGK:a vastaan 
Talissa sekä Trekampen, joka on 
tarkoitus pelata Ruotsissa Rosla-
genin kentällä.

Elokuussa pelataan Varsi-
nais-Suomen seurojen välinen 
aluemestaruuskilpailu. Kilpailu 
käydään KM-kisojen jälkeen ja 
ensisijainen osallistumisoikeus 
on niillä, jotka pärjäävät KM-
kisoissa. Järjestelyvuorossa on 
Kankaisten Golf.

Yhteistyötä lähiseurojen 
kapteenien kanssa, joka alkoi 
2005, on tarkoitus jatkaa ja edel-
leen kehittää.

Viheriö-lehden jokaiseen 
numeroon on tarkoitus aikaan-
saada kirjoitus ajankohtaisista 
asioista.

  
NAISTOIMIKUNTA

Aura Golfin naisille suunnattu 
toiminta jatkuu samantyyppise-
nä kuin kaudella 2006.

• Kauden alussa naistenilta, 
   jossa käydään läpi tuleva 
   kausi.
• Suositut maanantaikierrokset 
   (startit klo 16-17.30) alkavat 
   toukokuussa ja jatkuvat elo-
   kuun loppuun asti (tutustu-
   minen mahdollisesti eri peli-
   muotoihin leikkimielisten 
   kilpailujen merkeissä). 
   Palkintoihin pyritään saa-
   maan omat sponsorit aikai-
   semman mukaan.
• Jatketaan naistenkierrosten 
   yhteydessä 2006 kokeilu-
   muotoisesti aloitettua Niksi-
   nurkkaa, jossa kierrokseen 
   osallistuvat naiset saavat 
   ”ilmaiseksi” prolta opetusta 
   ennen kierrosta. Kustannuk-
   set katetaan naisilta kerätyistä
   kierrosmaksuista.
• Kesäkuussa naisten valtakun-
   nallinen golfsunnuntai, 
   jolloin pelataan leikkimieli-
   nen kisa. Heinäkuun 8. 
   päivänä on vuorossa Felix 
   Finnish Ladies Openin 
   finaali, jonka jälkeen naiset 
   pelaavat oman perinteisen 
   kisansa.
• Kilpailu- ja pelimatkoja lähi-
   kentille järjestetään omalla 
   kustannuksella.
• LADYLIIGA jatkuu eli kisa-
   taan kiertopalkinnosta. 
   Mukana kisassa AG, ArGC, 

   KGM ja HGCC, joiden 
   kunkin klubin naisten pää-
   kilpailusta lasketaan klubeit-
   tain viiden parhaimman 
   Pb-pisteet yhteen. Kauden 
   lopuksi palkitaan paras klubi 
   kiertopalkinnolla.
• Kolmoisklubiottelu (AG-
   Tawast-EGS), järjestelyvuoro
   Tawastilla.
• Aura Golf neuvottelee kansal-
   lisen Me Naiset –kilpailun 
   järjestämisestä Ruissalossa 
   kesällä 2007.

Toimikunta lähettää edustajan 
tammikuussa 2007 pidettävään 
naiskapteenien kokoukseen Hel-
sinkiin. 

Naistoimikunta pyrkii 
toiminnallaan kehittämään ja 
parantamaan klubihenkeä sekä 
klubin viihtyvyyttä. Toimikunta 
auttaa tarvittaessa kilpailutoimi-
kuntaa suurkilpailujen yhtey-
dessä (Telia jne).

KLUBIMESTARI

Klubitoimikunnan toimenku-
vaan kuuluvat erilaiset golfiin ja 
muuhunkin toimintaan kohdis-
tuvat tehtävät. Tulevana toimi-
kautena toimikunta järjestää ai-
nakin neljä jäsenille tarkoitettua 
tilaisuutta. Tarpeen mukaan tu-
lemme järjestämään myös muita 
tilaisuuksia jäsenistölle päämää-
ränä hyvä viihtyvyys. Olemme 
jäsenistön apuna tarvittaessa 
ohjelman ym. suhteen.

Kausi alkaa Vappuhum-
puukilla toukokuun ensimmäi-
senä päivänä. Tähän seuramme 
perinteiseen golfkauden avauk-
seen toivotamme jäsenet jo nyt 
tervetulleiksi.

Toimikunnan kokoonpano 
säilyy samana kuin edelliselläkin 
kaudella.
     
PRO SHOP JA RAVINTOLA

Golfpuodin kanssa shopin toi-
minta jatkuu edellisen kauden 
mukaan. Myös ravintolan toi-
minta jatkuu entisen mallin mu-
kaan Jukka Lavosen johdolla.

Seiskan vesiestettä on hieman laajennettu!  
Kuva: Sami Lahti 16.1.2007
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Rauhoitettavaksi määrätty alue 
muodostuu Ruissalon saaren 
itä- ja keskiosan tammi- ja jalo-
puumetsiköstä, jotka lähes yh-
tenäisenä, pienien ja laajempien 
yhtenäisten jalopuuvaltaisten 
metsikköjen ketjuna ulottuvat 
Marjaniemestä länteen, aina 
Kallanpään niemen tasalle saak-
ka. 

Päätöksen mukaan suojel-
tavaksi on määrätty tammien ja 
muiden jalopuumetsien lisäksi 
alueen eliöstö, linnut ja muu 
eläinkunta. 

Uuden päätöksen merki-
tystä Aura Golfin kentän käyttä-
jien kannalta haluttiin selvittää 
Aura Golfin aloitteesta yhteisellä 
tapaamisella Turun kaupungin 
luonnonsuojelutarkastaja Jar-
mo Laineen, Jorma Laxåbackin, 

Ruissalon luonnonsuojelualueen 
perustamisesta uusi päätös

Ruissalon omistuksen 
ratkaisun yhteydessä 
päivitettiin myös saaren 
luonnonsuojelualueet. 
Lupa-päätöksen mukai-
sesti suojelualueen nimi 
on Ruissalon lehdot.

Matti Höglundin ja allekirjoit-
taneen kanssa toimistossamme 
käydyillä keskusteluilla tammi-
kuun puolivälissä. Aluksi todet-
tiin, ettei osapuolilla ole erityisiä 
erimielisyyksiä golfkentän alu-
eella.  

Suuri yleisö ymmärtää 
lehtojen suojelun tarkoittavan 
vain tammi- ja jalopuumetsien 
suojelua. Jarmo Laine korosti 
kuitenkin suojelun olevan huo-
mattavasti laajempi ja erityisesti 
eliöstö ja linnut tulivat moneen 
kertaan esille hänen puheessaan. 
Eliöstön monimuotoisuus on 
tärkeä ja esimerkiksi perhosten 
ja hyönteisten määrä on kasva-
nut valtavasti. Lehdistä olemme 
saaneet lukea Ruissalosta löyde-
tyn jopa 200 uutta perhoslajia. 
Tietoa ei kuitenkaan pystytä 
varmistamaan, koska Ruissalon 
eliöstön lajimäärästä ei ole käy-
tettävissä aikaisempia luotetta-
via vertailutietoja.  

Toki lehtometsän puusto-
kin vaatii hoitoa. Ruissalon met-
sänhoitosuunnitelma on tehty, 
tammien ja muiden jalopuiden 

(joiksi lasketaan lehmus, saarni, 
jalava ja vaahterakin) elinolojen 
parantamiseksi. Suunnitelmaan 
sisältyy koivujen, haapojen ja 
kuusien harkittu poistaminen 
jalopuiden tieltä. Kaadettavat 
puut on jätettävä niille sijoilleen, 
mikäli se vain on mahdollista. 
Joskus kaadettu puu joudutaan 
siirtämään. Se on kuitenkin joka 
tapauksessa jätettävä Ruissalon 
saarelle.  

Golfkentän alueella luon-
nonsuojelualueen rajat paalute-
taan kevään aikana uudelleen. 
Kentän pelialue ja luonnonsuo-
jelualue ovat lähekkäin erityises-
ti väylien 3 ja 4 greenien takana 
sekä väylien 13 ja 18 vasemmil-
la reunoilla. Paaluilla merkityllä 
luonnonsuojelualueella on liik-
kuminen kielletty. 

Lintujen pesimisen häirin-
tä on pahinta mitä yksittäinen 
pelaaja voi Laineen mielestä ai-
heuttaa.

Kysymykseemme, mikä on 
luonnonsuojelutarkastajan mie-
lestä suurin haitta Ruissalossa, 
oli vastaus selvä. Liikenne on 

selkeästi suurin haitta. Liiken-
nettä on mm. leirintäalueelle, 
hotellille, golfkentälle ja vene-
seurojen satamiin. Suurin yk-
sittäinen haitta on ilman muuta 
Ruisrock, joka ajoittuu lintujen 
pesinnän vilkkaimpaan aikaan. 
Maastopyöräilijät taas eivät aina 
pysy merkityillä pyöräteillä ja ai-
heuttavat pehmeään maastoon 
kulumisen jälkiä.  

Lintujen pesimisien 15.4. 
– 31.7. välisenä rauhoitusaikana 
liikkumista halutaan erityisesti 
rajoittaa. Valkoposkihanhien 
aiheuttamasta haitasta Laine to-
tesi, että Kansanpuiston alueella 
on hanhia pyritty karkottamaan 
muualle. Ongelma on todennä-
köisesti laajeneva, koska han-
hikanta kasvaa voimakkaasti. 
Kanta on tällä hetkellä n. 1500 
yksilöä. Kasvu on melkoinen, 
kun ottaa huomioon, että en-
simmäinen pesintä Ruissalossa 
oli vuonna 1984. Kaupunki 
joutuukin jatkossa selvittämään 
millä keinoin hanhia voidaan 
karkottaa muualle.

Teksti: 
Sakari Laitervo     

7.12.2006 myrsky kaatoi tammen väylän 18 laidalla, onneksi ei pelikauden aikana. 
Puu oli sisältä aivan laho ja se kuljetettiin lähimetsikköön pieneliöitä varten. Kuva: Matti Höglund
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Tiistaina 14. marras-
kuuta 2006 laskeutui 
Alicanten lentokentäl-

le yöllä kello 00:40 kone, joka 
toi mukanaan kolme väsynyttä 
pelimiestä. Puhelimen hälytys-
ääni katkaisi ikävästi neljännen 
miehen pari tuntia pitkät torkut 
saapuvien lentojen odotushallin 
penkillä: ”Täällä ollaan, missä 
vuokra-auto?” Partner Combin 
tavaratila imaisi pienellä puurta-
misella neljä bägiä plus matkata-
varat ja keula suunnattiin saman 
tien kohti Murciaa. Matkalla 
halki pimeän ja hiljaisen maa-
seudun tunnelmaa pidettiin yllä 
kotoiseen tapaan piikittelemällä 
kuljettajan kaasujalan keveyttä ja 
draivien pituutta. Ulkopuolisen 
näkökulmasta tasainen pulina, 
herjan heitto ja asiaan liittyvät 
anekdootit kertoivat omaa kiel-
tään; joukkuekemia oli kohdal-
laan. Jos hengellä ja asenteella 
on vaikutusta pelisuoritukseen, 
luvassa olisi kenties sittenkin pa-
rempaa kuin mihin olisin alun 
pitäen uskonut.

Perille Murcian Santos 
Nelva -hotelliin saavuimme 
02:30. Aulassa törmäsimme 
Portugalin joukkueeseen, joka 
syöksyi ilahtuneena kättelemään 
joukkueemme kapteeni Riku 
Soravuota. Herrat olivat vanhoja 
tuttuja matkan varrelta ja por-
tugalin kieli sujui Rikulta kuin 
vanhalta tekijältä. Hississä hän 
totesi viileästi, että bussikuljetus 
ProAmiin starttaa vajaan kol-
men tunnin kuluttua. Sovimme, 
että Riku etsii meidät ProAmin 

Suomen PGA-maajoukku
The PGAs of Europe International Team Championships

(Murcia, Espanja), Aurinkoisessa Espanjassa 
pelattiin 14. – 18. marraskuuta 25 joukkueen 

kesken ITC-kilpailu (The PGAs of Europe 
International Team Championship), jonka voitti 

Skotlannin joukkue kolmen lyönnin erolla Irlantiin 
johdettuaan kilpailua alusta lähtien. Norja ja Wales 

jakoivat kolmannen sijan. Suomen maajoukkue, 
johon lukeutuivat Riku Soravuo (kapteeni), 
Sakari Aho ja Marko Martikainen sijoittui 
kahdeksanneksi kaikkien aikojen parhaalla 

suomalaistuloksella yhdeksän alle parin. 

jälkeen harjoituskierrokselta ja 
liittyy mukaan, jos vielä jaksaa. 
Hän jaksoi.

RODA GOLF COURSE

Roda on tuore tämän vuoden 
heinäkuussa avattu Dave Tho-

masin suunnittelema kenttä, jo-
ka pelataan kisakunnossa noin 
6200 metrin mittaisena. Lay-
out täyttää hyvin suunnittelijal-
le ominaiset modernit piirteet. 
Väylät ovat pelin kannalta ikä-
vän laadukkaasti bunkkeroidut 

eli avauslyönnin tulee lentää  
sangen reippaasti, mikäli haluaa 
puhtaalla mitalla selvittää han-
kaluudet. Muussa tapauksessa 
edessä on pallon sijoittaminen 
selkeästi ennen esteitä, mikä mo-
nella väylällä osoittautuikin san-
gen suosituksi ratkaisuksi. Vihe-
riöt puolestaan olivat kauttaal-
taan kohotettuja sekä tukevasti 
bunkkeroituja. Harjoituskier-
roksella kävi selväksi, että kentän 
tuoreudesta johtuen viheriöt ei-
vät olleet vielä järin tasalaatuisia 
tai nopeita; oli erittäin helppoa 
jättää oikeassa linjassa kulkeva 
putti lyhyeksi. Kaikkiaan kenttä 
vaikutti miellyttävältä ja mie-
lenkiintoiselta. Par kolmonen 
numero 7 jäi erityisesti mieleen 

Suomen joukkue ja aito 
Ryder Cup -pokaali. Sakari 
Aho, Riku Soravuo (kapteeni) 
ja Marko Martikainen.
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ue puristi kahdeksanneksi
sön joukossa. Sergio Garcian, 
Darren Clarken, Paul Caseyn 
ja kumppaneiden huippusuori-
tukset päättyivät voitonjuhliin 
ja seminaariyleisön raikuviin 
aplodeihin. Vaikka suomalaisia 
ei tälläkään kertaa ollut mukana, 
aistimme voimakkaan yhteen-
kuuluvuuden tunteen. Meidän 
joukkue voitti. 

Filmin päätyttyä ja aplo-
dien tauottua Sandy Jones as-
teli uudelleen korokkeelle. Hän 
kertoi, että tilaisuuteen terveh-
timään meitä oli saapunut joku, 
jonka me kaikki hyvin tunsim-
me. Ilmassa oli sähköä, kun ta-
kaovi raottui hieman. Kukahan 
se mahtaisi olla; Sergio, Monty, 
Pardraig, Paul, Woosie? San-
dy kääntyi katsomaan taakseen 
ovelle ja kaikkien katseet olivat 
kiinteästi nauliintuneina samaan 
paikkaan. Hyvin pitkältä tuntu-
neen ajan kuluttua ovesta astui 
sisään virkailija, jolla oli kädes-
sään sangen tutun näköinen esi-
ne: Ryder Cup! Yleisö ponnahti 
seisaalleen ja lähimmät syöksyi-
vät tarttumaan siihen. Salama-
valot välähtelivät raivokkaasti ja 
Sandy rauhoitteli yleisöä; kaikki 
halukkaat pääsisivät ulkopuolel-
la kuvaan pokaalin kanssa. 

Tummenneessa Murcian 
illassa asettivat Suomen jouk-
kueen palaajat kätensä pokaalin 
jalustalle ja tunnustelivat sitä 
varovasti. Oliko kysymyksessä 
ensimmäinen kerta, kun suoma-
lainen pitelee Samuel Ryderin 
lahjoittamaa pokaalia kädessään, 
sitä en tiedä, mutta asetelma he-
rätti tunteen, ettei kysymykses-
sä varmastikaan olisi viimeinen. 
Kuvaajan ei tarvinnut erikseen 
pyytää herroja hymyilemään po-
kaalin äärellä.       

       

ENSIMMÄINEN                
KISAPÄIVÄ – T9      

Pelimuoto oli siis 72 reikää kol-
mimiehisin joukkuein ja kahden 
parhaan tulos laskettiin mukaan 
lopputulokseen. Kapteeni Sora-
vuo sai kunnian aloittaa urakan. 
Vaikka Riku oli taatusti väsynyt 
matkasta ja varhaisesta ProAmis-
ta, hän löi taululle erinomaisen 
kaksi alle parin tuloksen eli tasan 
70 lyöntiä. 

Oli selvää, että tasaisuus 
olisi joukkuekilpailussa valttia 
ja että huonon päivän sattuessa 
jonkun olisi vastaavasti kyettä-
vä onnistumaan tai jopa ylittä-
mään itsensä. Kierroksen jälkeen 
Riku totesi, ettei lyönti tunnu 
hyvältä. Kysymykseen, kuin-
ka monta birkkua, hän vastasi: 
”Seitsemän”. Vastapainoksi tu-
loskorttiin livahti kaksi tuplabo-
gia. Kasassa oli siis eväitä vaikka 
millaiseen tulokseen. 70 on silti 
erinomainen tulos. 

Sakari Ahon peli oli har-
joituskierroksella vaikuttanut 
sangen valmiilta. Avaukset toi-
mivat yllättävän hyvin ja pitkil-
lä raudoilla tultiin hapekkaalla 
draw-kierteellä viheriöille. Ahon 
ryhmässä pelasivat Luxemburgin 
Julien Pallier ja Sveitsin Jean-Jan 
Dusson. Ryhmä oli tasainen ja 
Aho jakoi kärkituloksen Pallie-
rin kanssa. Tuloksena oli perus-
varma 73 eli yksi yli parin. Täs-
sä vaiheessa Suomen joukkue 
oli jo varmistanut ensimmäisen 
päivän tulostaululle punaista. 
Erinomainen alku. 

Ahon tavoin Marko Mar-
tikainen starttasi kymppitiil-
tä. Samassa ryhmässä pelasivat 
Ranskan David Montesi, joka 
muutama vuosi aiemmin kiersi 
vielä toureja. Kolmas peluri oli 

mahdollisena avainreikänä. Se 
on 174 metriä pitkä ja runsaan 
veden ympäröimä; se pelataan 
joko taka-, sivu- tai vastatuu-
leen. Näin ollen mailavalinnat 
vaihtelevat rautaseiskasta rau-
tavitoseen. Kentän ehdoton 
helmi on kuitenkin päätösreikä 
par 5 pituudeltaan 486 metriä. 
Se pelataan lähes poikkeuksetta 
vastatuuleen. Hyvä avaus jättää 
noin 207 - 220 metriä kakkos-
lyöntiin runsaan veden vartioi-
malle viheriölle. Kisassa noin 
arviolta 90 % pelaajista sijoitti 
suosiolla pallonsa veden eteen 
wedgen päähän lipusta, mutta 
loistokkaita yrityksiä ja onnis-
tumisia nähtiin tästäkin huoli-
matta. Tällä reiällä todistettiin 
useaan kertaan se tosiasia, että 
niin par´in, birdienkin kuin bo-
ginkin voi tehdä monella tavalla 
ja tyylillä.

MAHTAVA YLLÄTYS

Harjoituspäivän päätteeksi 
käynnistyi illalla seminaari vi-
rallisin osuuksin. Läsnä oli 200 
eri maiden delegaatioiden edus-
tajaa sekä PGA-ammattilaista. 
Seminaarin kantavana teemana 
oli ympäristö ja golf. Paikalla 
olivat niin Euroopan PGA:n 
ylin johto kuin lähes kaikki pai-
kalliset golfin ja hallinnon päät-
täjätkin. Avauspuheenvuorojen 
päätteeksi korokkeelle asteli The 
PGAs of Europen puheenjoh-
taja Sandy Jones. Hän toivotti 
kaikki läsnäolijat lämpimästi 
tervetulleiksi ja halusi vielä pa-
lauttaa kaikkien mieliin Ryder 
Cupin huippuhetket Kildaren K 
Clubilta. Filmikooste kesti vain 
noin viisi minuuttia, mutta siitä 
huolimatta se onnistui herät-
tämään vahvoja tunteita ylei-

Norjan Johan Elgborn. Mon-
tesin peli oli erittäin hyvällä 
mallilla ja miehellä oli viisi 
huippuhyvää alle kaksimetristä 
mahdollisuutta, mutta birkku-
putit tyytyivät nuoleskelemaan 
kupin reunoja. Hyvä tulos 71 
lyöntiä ja kärkipaikka ryhmässä. 
Norjan Elgborn oli myös sangen 
epäonnekas, mutta pystyi taiste-
lemaan kierroksensa par-tulok-
seen. Martikaisen peruspeli oli 
toimivaa ja tuloksen kannalta 
kierros olisi aivan mainiosti olla 
miinusmerkkinenkin. Muuta-
mat birkkumahdollisuudet jäi-
vät kuitenkin käyttämättä ja pari 
huonoa makuutusta karheikossa 
toivat korttiin bogeja, joilla tulos 
nousi ensimmäisen päivän osalta 
lukemiin +6. Neljän kierroksen 
kisa vaatii kärsivällisyyttä ja plus-
saa oli se, että birkkumahdolli-
suuksia syntyi tasaiseen tahtiin. 
Ne putit laitetaan jatkossa si-
sään. 

Ensimmäinen päivä osoitti 
sen, että Brittein saarilta tulee 
pelaajia, joilla kulkee. Skotlan-
ti, Wales, Irlanti ja Englanti 
avasivat kisat erittäin lupaavas-
ti. Skotlannin pelurit pieksivät 
taululle rankat luvut 134=66+ 
68+69. Hyvänä kakkosena tuli 
maaliin Wales tuloksella 136= 
68+73+68. Kolmantena maaliin 
selvisi Irlanti tuloksella 139=72+ 
79+67. Ruotsi oli ensimmäisen 
kierroksen jälkeen hienosti vii-
dentenä, Norja kuudentena ja 
Suomi jaetulla yhdeksännellä 
tilalla yhdessä Itävallan, Italian 
ja kanssa Etelä-Afrikan. Suomen 
joukkue päätti illalla, että seuraa-
vana päivänä heitetään isompaa 
vaihdetta silmään ja pienempiä 
lukuja taululle. Edellä olevat 
Ruotsi, Norja, Tsekki ja Saksa 
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on saatava kiinni ennen kuin 
on liian myöhäistä.

TOINEN KISAPÄIVÄ – T5

Peliryhmät jatkoivat samoissa 
koostumuksissa kuin edellisenä 
päivänä. Soravuo lähti etene-
mään kärjessä, mutta lyönti ei 
vieläkään tuntunut hyvältä. 
Kaikesta huolimatta mies löysi 
lippuja viheriöiltä kiitettävään 
tahtiin ja pian mentiin alle pa-
rin vauhtia. ”Silloin, kun lyönti 
ei kulje, pitää mukautua ja jät-
tää sellaiset lyönnit väliin, jotka 
muina päivinä saattaisivat onnis-
tuakin”, totesi Soravuo kylmän 
analyyttisesti. Aho oli edellisenä 
iltana muistanut Timo Rauha-
lan joskus todenneen, että kier-
roksen aikana pitää kyetä uusiu-
tumaan. Pidimme ajatusta paitsi 
viisaana myös kannatettavana. 
Päätimme lisätä sen yhteyteen 
mukautumisen, sillä se kuulosti 
hyvältä. Kaksi alle parin tilan-
teessa astelimme viimeistä väylää 
ja totesimme, että ehdottomasti 
lay-up tähän tuuleen. Kolmas 
lyönti viheriön keskiosaan ja 
äärimmäisen tyylikäs birdie-
putti sisään. Pallo mietti hetken 
reunalla, kunnes päätti pudota 
sisään. Raikuvat aplodit kaikui-
vat klubitalon suurelta terassilta 
ja erittäin kipeästi kaivattu 69 
lyöntiä taskuun ja taululle. Sa-
massa saimme tietää, että Sakari 
Aho oli myös tykittänyt 69, jo-
ten olimme yhtäkkiä kahinoissa 
mukana -7 tuloksella. Oli mu-
kava katsella leaderboardia, jossa 
Suomi lepäsi jaetulla viidennel-
lä sijalla yhdessä Englannin ja 
Tsekin kanssa. Ei hassummin 
kavereilta, joilla on kuukauden 
pelitauko takanaan.

KOLMAS KISAPÄIVÄ – T9

Kuten Soravuo oli ennustanut, 
kolmas pelipäivä on paha. Se on 
vielä erityisen paha kavereille, 
joilla on taukoa alla ja selkeästi 
puutetta pelirutiinista. Päivän 
tulos 147=73+74+75 pudot-
ti Suomen takaisin sijalle T9. 
Keulilla mentiin edelleen todella 

lujaa. Skotlanti varmisteli asemi-
aan kärjessä pelaamalla 138=68+ 
70+70. Irlanti oli aloittanut lop-
pukirinsä pelaamalla 136=70+ 
81+66, kun Wales puolestaan 
menetti kolmannen sijansa Nor-
jalle, joka pelasi huikean tulok-
sen 139=69+70+79. Erityisesti 
Norjan Niklas Diethelm oli is-
kussa ja henkilökohtaisilla kier-
rosluvuillaan 70+65+ 69 hän piti 
yksin Norjaa pystyssä. 

Tässä vaiheessa oli selvää, 
että pelaajien väliset erot tuli-
sivat olemaan erittäin suuret. 
Käytännössä tämä johtuu siitä, 
että joidenkin maiden pelurit 
pelaavat omia pienimuotoi-
sempia tourejaan säännöllisesti, 
kun taas toisten maiden pelurit 
keskittyvät opettamiseen ja pe-
laavat vain turnauksen tai kaksi 
vuodessa. Niin tai näin, voiton ja 
kymmenen parhaan sijoituksen 
kohtalo oli tässä vaiheessa vielä 
täysin auki. Suomen edellä oli 
lähituntumassa, kiinni otettavis-
sa ja lyötävissä muutama jouk-
kue: Etelä-Afrikka 6., Itävalta 7. 
Italia 8., Tsekki T9 ja Saksa T9. 
Mistään hinnasta ei saisi päästää 
Ruotsia tai Sveitsiä ajamaan ohi 
sijalta T12. 

Illalla joukkue totesi, että 
hyviksi havaittuja rutiineja ei 
ikinä kannata muuttaa. Näin 
ollen päätettiin palata ensim-
mäisen illan valmisteluihin, 
jotka tuottivat tarvittavat kak-

si hyvää kierrosta ja viidennen 
sijan. Tämä koski niin autossa 
alkumatkasta kuunneltavaa mu-
siikkia kuin rytminvaihdosta 15 
minuuttia ennen kentälle saapu-
mista sekä kunkin pelaajan omaa 
valmistautumista: kaikki ennal-
leen ja tulosta taululle. Tämä 
on paitsi mukautumista, myös 
uusiutumista.   

NELJÄS KISAPÄIVÄ – 8

Finaalipäivänä Suomen jouk-
kueella oli kirittäjän rooli. Läh-
töajat kolmessa ensimmäisessä 
ryhmässä takasivat sen, että 
klubille saavuttaessa riittäisi jän-
nitettävää. Sakari Aho lähti mat-
kaan ankkurina. Ensimmäisellä 
väylällä (par5) oli tiukka paikka, 
jonka Sakke selvitti mallikkaas-
ti. Pikku-chippi lipsahti viheriön 
takareunassa sijainneen lipun ohi 
hankalaan pitkään ruohoon. Pa-
luu oli mennä suoraan kuppiin, 
mutta kiepsahti viime hetkillä 
jääden reiän tuntumaan. Hyvä 
par. Toinen väylä on par 3 ja 207 
metriä vastatuuleen ylempänä si-
jaitsevalle viheriöille. Kakkonen 
on erittäin haastava reikä, jolla 
bogi on kohtuullisen hyvä tulos. 
Sakke painoi reskarilla keskelle 
griiniä ja oli upottaa birdien. 
Jälleen rauhoittava par. Sen jäl-
keen alkoi tapahtua kummia. 
Birdie, birdie, birdie (eagle-put-
ti niukasti ohi), birdie, birdie! 
Viisi birkkua putkeen! Matkan 

varrella näimme Soravuota ja 
Martikaista, jotka olivat milloin 
yhden alle, tasan, yhden alle, 
tasan. Homma näytti hyvältä ja 
kaikki taistelivat tosissaan. Pää-
timme pitää toisemme kaiken 
aikaa tilanteen tasalla. Näin ku-
kaan ei jäisi yksin ja kokisi liikaa 
painetta; pääasia, että vähintään 
yksi laittaa alle ja toinen tuntu-
maan. Oli enemmän kuin mu-
kavaa vilauttaa naapuriväylälle 
ensin viittä sormea ylös ja sitten 
peukkua alaspäin, varsinkin kun 
vastaus oli joko yksi ylös tai yksi 
alas. Etuysi 31 lyöntiä!

Keskustelimme Ahon 
kanssa, lähteäkö hyökkäämään 
vai jäädä puolustamaan asemia. 
Totesimme, että päivän pelillä 
birkkumahdollisuuksia tulee 
muutoinkin lähes jokaisella 
reiällä. Jos putti menee sisään, 
hyvä niin ja jos putti lipsahtaa 
ohi, tehdään helppo par. Näin 
kävikin. Tilaisuuksia oli, mutta 
alun ilotulituksen jälkeen ei edes 
hyvistä paikoista mennyt sisään. 
Viisi alle tilanteessa saavuimme 
18. reiälle. Ottaako puuta käteen 
ja yrittää toisella lyönnillä viheri-
ölle veden yli vai pelatako riskit-
tömästi. Totesimme, että lyödään 
avaus ensin ja katsotaan sitten. 
Sakke löi unelma-avauksen pit-
källe ja keskelle väylää. Hän oli 
paremmassa paikassa kuin edel-
lisenä päivänä, mutta vastatuuli 
teki päätöksen helpoksi. Kevyt 
lay-up rautaseiskalla kohti vihe-
riön vasemmalta puolelta kiertä-
vää väylää, mutta alas reippaasti 
ennen vettä. Lähestyminen pe-
dattiin 52-asteiselle wedgelle. 
Jokin meni pieleen ja pallo tuli 
alas aiemmin kuin oli suunnitel-
tu. Onneksi se jaksoi 100 metrin 
paalulle. Liekö Saken mielessä 
askarrellut ensimmäisen päivän 
lay-up samassa kohdassa, jolloin 
pallo kierähti niukin naukin ve-
teen. Metrikartta ja lipun paikka 
kertoivat, että tilauksessa on 105 
metrin wedge lipun vasemmalle 
puolelle. Sellaisen Sakke täsmäl-
leen toimittikin, lipun tasalle. 
Tuolloin vilkaisimme toisiamme 

Suomen joukkue ja leaderboardilla mukava luku -9. 
Riku Soravuo (kapteeni), Marko Martikainen ja Sakari Aho.
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tietäen, että kierros on pulkas-
sa. Tsekin Petr Strougal laittoi 
wedgensä terävällä spinnillä alle 
puoleen metriin riskipuolelle 
lippua ja sai yleisöltä rajut ap-
lodit. Yleisö ei tuossa vaiheessa 
voinut tietää, että kierroksen 
suurin sankari kävelisi kohta 
pallolleen, laittaisi birdie-put-
tinsa reiän kantin päältä 40 cm 
pitkäksi ja sipaisi par-puttinsa 
rennosti sisään. 67 tehty! So-
ravuo ja Martikainen nostivat 
kätensä ylös ja huusivat suoraa 
huutoa. Soravuo oli pelannut 72 
ja Martikainen 73. ”Aivan usko-
maton kierros”, hehkutti Sakari 
Aho, ”Mieletön tunne heittää tä-
hän paikkaan tällainen kierros”. 
Tavoitteeksi asetettu sijoitus 
kymmenen parhaan joukossa 
vaikutti todennäköiseltä, mutta 
varmaa se ei vielä tässä vaiheessa 
ollut.

Kierrokset kestivät melko 
tarkalleen neljä tuntia, joten tie-
simme, että maalissa ei tarvitse 
kovin kauaa istuskella ennen 
kuin lopulliset tulokset ovat sel-
villä. Tsekin Strougal oli samassa 
ryhmässä hyytynyt Ahon birdie-
pommitukseen, joten hänen 
joukkuetovereidensa tuli päästä 
kohtuullisiin alle parin tuloksiin, 
jotta pysyisivät edes Suomen 
kyydissä. Ilmeisesti myös Tsekit 
olivat vaihtaneet informaatiota 
matkan varrella, koska he juhli-
vat viimeisellä viheriöllä Strou-
galin 74 lyönnin tulosta. Pian 
tiesimme, että Saksa oli pelannut 
täsmälleen samat kierrostulokset 
(71+74+76) ja näin ollen jouk-
kueet jakoivat kymmenennen 
sijan. Tämä nostaa Strougalin 
lähestymislyönnin painoarvoa 
huomattavasti. Hetken kulut-
tua istuimme klubin terassilla 
seuraamassa kärkijoukkueiden 
tuloa maaliin. Soravuo syöksyi 
kulman takaa ja veti kaikkien 
kanssa korkeat vitoset. Kukaan 
ei enää voinut tulla takaa. Suomi 
oli kahdeksas. Norjan Johan El-
gborn oli vatsavaivoistaan huoli-
matta pelannut hurjat 66 lyöntiä 
ja näin varmisti joukkueelleen 

jaetun kolmannen sijan. Skot-
lanti tuli kuitenkin riskittömästi 
griinille ja varmisti mestaruuden 
lyhyellä par-putilla. Kolme lyön-
tiä eroa Irlantiin ja kisa oli ohi. 
Matkalla takaisin hotellille viesti 
pärähti puhelimeen: ”Hyvin pe-
lattu. Kapteeni kiritti joukku-
eensa raikkaisiin suorituksiin. T. 
Rauhala”. 

LOPPUSANAT

Tuskinpa Suomessa kovin-
kaan moni PGA:n ulkopuolel-
la on edes kuullut The PGAs 
of Europe International Team 
Championship -kilpailusta, saa-
ti arvaisi, kuinka arvostetusta 
tapahtumasta on kysymys. Pe-
rinteiset jäsenmaat panostavat 
vahvasti kisaan ja tavoittelevat 
voittoa tosissaan. Myös järjes-
telyt ovat huippuluokkaa, mikä 
lienee selviö, koska paikalla on 
koko Euroopan PGA-järjestön 
ylin johto puheenjohtaja Sandy 
Jonesista nykyiseen, entisiin ja 
tuleviin presidentteihin. 

Päätösillallisilla palkittiin 
lukuisa joukko ansioituneita 
vaikuttajia, muun muassa enti-
nen presidentti ja Valderraman 
omistaja Jaime Ortiz-Patino. 
Lisäksi toivotettiin Afrikka mu-
kaan Euroopan PGA:n kansain-
väliseksi jäseneksi. Kun vielä 
päätteeksi julkistettiin, että uu-

tena presidenttinä vetovastuun 
ottaa piakkoin Ken Schofield, 
oli ilta mitä täydellisin. Hän on 
ollut tärkeässä roolissa rakenta-
massa Euroopan Touria nyky-
kuntoon sen alkuajoista lähtien, 
joten PGA-järjestön tulevaisuus 
näyttää tässä valossa sangen pir-
teältä.   

Kiintoisa yksityiskohta il-
lallisilla tuli päivän valoon, kun 
Saksan joukkueessa pelannut pe-
rusbritti Mark Stevenson kuuli 
jonkun meistä mainitsevan nu-
meron kolmetoista. Hän kysyi: 
”Sanoitko kolmetoista? Olette-
ko katsoneet televisiosta sarjaa 

547 SCOTLAND 134 136 138 139 
       (C Lee 69, J McKinnon 70, S Cairns 75).
550 IRELAND 139 137 136 138 
       (J Dwyer 68, L Walker 70, R Giles 70).
553 WALES 136 140 141 136 
       (A Evans 67, S Edwards 69, M Litton 70); 
       NORWAY 142 135 139 137 
       (J Elgborn 66, J Uppard 71, N Diethelm 73).  
555 ENGLAND 139 142 138 136 
       (P Simpson 66, P Wesselingh 70, D Muscroft 75).  
565 AUSTRIA 143 144 138 140 
       (M Krainz 70, S Beretzki 70, A Wernig 71); 
       ITALY 143 141 142 139 
       (M Bianco 69, S Betti 70, J Baglioni 81).  
567 FINLAND 143 138 147 139 
       (S Aho 67, R Soravuo 72, M Martikainen 73).
568 SOUTH AFRICA 143 139 142 144 
       (I Palmer 71, M Truter 73, I Ficalbi 79).
Yhteensä kisaan osallistui 25 maata.

Roda Golf Course, hole 7, par 3, 174m; Ratkaisevalla finaali-
kierroksella Sakari Aho löi sivutuuleen rautakuutosensa kolmeen 
metriin ja upotti ulosmenon viidennen perättäisen birdiensä.

nimeltä Rooma?”. Vastasimme, 
että pyörii paraikaa ja on ihan 
laadukas show. ”Veljeni näyt-
telee siinä Titus Pulloa! Neljä 
Emmyä!”, huudahti Stevenson. 
Päätösillallisella Espanjalaisel-
la viinitilalla on suomalaiselta 
hienon kisan jälkeen jokseenkin 
tarpeetonta tiedustella, onko 
pulloa näkynyt.

Suomalaisittain kisan anti 
oli mitä erinomaisin. Tavoitteek-
si asetettu sijoitus kymmenen 
parhaan joukkoon saavutettiin 
reilusti ja kaksi miestä pelasi neli-
päiväisen kisan alle parin. Taakse 
jäi monta todella kovaa golfmaa-
ta Ruotsi mukaan lukien. Tulos 
yhdeksän alle on kaiketi Suomen 
kaikkien aikojen paras. 

Euroopan PGA:n puheen-
johtaja Sandy Jones lupasi kisat 
jatkossakin Murcialle, joten ensi 
vuoden joukkueella on samoissa 
maisemissa hyvät lähtökohdat 
parantaa tuloksia ja nauttia ää-
rimmäisen jännittävästä ja hyvin 
järjestetystä tapahtumasta, joka 
jätti runsaasti hyviä muistoja ko-
ko joukkueelle. 

Lämpimät kiitokset Eu-
roopan PGA:lle, Murcian fede-
raatiolle ja Roda Golf Courselle 
Suomen joukkueelta. Nähdään 
taas.

Suomen PGA, kotisivut, 
Osku Lappalainen

LOPPUTULOKSET
The PGAs of Europe International Team Championship

Par 576 (8x72). 
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Lehden suunnittelun ja 
leikkauksen hoiti silloin 
Reima Rannikon mai-

nostoimisto. Lehti oli vaatimat-
toman oloinen ja se ilmestyi 
nykyistä harvemmin. Jorma 
Laxåbackin tullessa toiminnan-
johtajaksi lehdelle haluttiin saa-
da aikaisempaa edustavampi ja 
kiinnostavampi ilme ja sisältö. 
Sen ideointi oli pitkälle hänen ja 
Mainostoimisto Uusimäen an-
siota. 

Nykyisellä Viheriöllä 
käynnistyy jo kymmen
Viheriö-nimi lehdelle 
saatiin nimikilpailun 
tuloksena. Nimen lehdel-
le keksi jäsenemme Kauko 
Peltonen. Viheriö-lehden 
tekeminen aloitettiin 
silloisen toiminnan-
johtaja Asko Rantasen 
muuttaessa aikaisemman 
monistetun Aura Golfin 
tiedotteen Viheriö-jäsen-
lehdeksi.

Nykymuotoisen Viheriön en-
simmäinen numero ilmestyi 
vuoden 1998 alussa. Hyvin no-
peasti Viheriö-lehti huomattiin 
myös Suomen Golfliitossa ja se 
otettiin esimerkiksi hyvin toimi-
tetusta jäsenlehdestä. Päätoimit-
tajaksi ja tiedotustoimikunnan 
puheenjohtajaksi kutsuttiin 
Eka-Pekka Ruola. Eka-Pekan 
ura jäi kuitenkin lyhyeksi Hel-
sinkiin muuton vuoksi ja tämän 
jälkeen päätoimittajina toimivat 
Pauliina Soinio lähes kolmen 
vuoden ajan sekä Varpu-Leena 
Kirstilä noin vuoden, ennen 
nykyistä viranhaltijaa Sakari 
Laitervoa. Lehden ilme on säily-
nyt samanlaisena ja ilmestymis-
kerratkin ovat pysyneet vakiin-
tuneina. Siihen on vaikuttanut 
merkittävästi se, että lehden 
toimittamisen takana on joukko 
ammattilaisia, jotka ovat pysy-
neet samoina koko ajan. Visuaa-
lisesta suunnittelusta ja taitosta 
vastaa Mari Uusimäki ja lehden 
painotyöstä Newprint Oy vas-
tuuhenkilönä Jan Kuokka. Käy-

tännön työtä ovat tarmokkaasti 
tehneet myös koko tämän ajan 
Soile Enberg ja Jorma Laxåback. 
Voikin sanoa, että ilman näiden 
neljän henkilön panosta Viheriö 
olisi ollut nykyistä vaatimatto-
mampi ja epäsäännöllisemmin 
ilmestynyt lehti. Päätoimittajat 
apujoukkoineen tekevät työtään 
”rakkaudesta golfiin”, kun edellä 
mainitut ammattilaiset tekevät 
sitä ammattinaan.

Mari Uusimäki kertoi Vihe-
riön olevan pitkäaikaisimpia yh-
täjaksoisesti toimittamiaan lehtiä. 
Yhtä pitkään he ovat tehneet vain 
Rehuraisio Oy:n maataloustuot-
tajille suunnattua    asiakaslehteä. 
”Toimistossamme suunnittelem-
me ja taitamme paljon yritysten 
asiakaslehtiä. Viheriö jäsenlehte-
nä ei juuri poikkea asiakaslehdistä. 
Ero pikemminkin on toimituksel-
lisessa painotuksessa.

Golfin terminologia ei 
aiheuta ongelmia. Perustiedot 
ja     -käsitteet on aina hyvä olla 
tekijöillä tiedossa. Sama koskee 

Marin mielestä lehden kannen tehtävänä on houkutella lukija avaamaan lehti.
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nes ilmestymisvuosi 
tehtäessä mitä tahansa lehteä tai 
esitettä”, toteaa Mari. Samalla 
hän vihjaa Viheriön tekemisen 
aikatauluvaikeuksista varsinkin 
golfsesongin aikana. Joskus ”lii-
ka rakkaus pelaamiseen” on siir-
tänyt aikatauluja.

Kysymykseeni miten Vi-
heriöstä voisi saada nykyistä pa-
remman jäsenlehden, oli Marilla 
vastaus valmiina. ”Varmaankin 
sisältöä voisi monipuolistaa, mi-
kä lisäisi mielenkiintoa lehden 
lukemiseen. Lehteen voitaisiin 
lisätä esimerkiksi mielenkiin-
toisten golffareiden ja jäsenten 
haastatteluja. Joissakin Viheriön 
numeroissa olisi ilmoitusten ja 
lehden juttujen lukumäärän väli-
nen suhde voinut olla parempi”. 
Golfkipinä ei ole päässyt iske-
mään Mariin. ”Kokeilin kerran 
kauan sitten pienoisgolfia. Eikä 
ollut meikäläisen laji. Golfin 
näen enemmänkin elämäntapa-
asiana, kun taas omat intressini 
vapaa-ajalla ovat enemmän kult-
tuurin ja taiteen alueella”.

Jan Kuokka totesi Viheri-
ön olevan pitkäikäisin yhtäjak-
soisesti heidän kirjapainossaan 
painettu lehti. Hän uskoo vuo-
sien aikana lukeneensa jokaisesta 
Viheriön numerosta muutamia 
kiinnostavia juttuja. ”Golf on 
hieno laji ja se kiinnostaa kovin. 
Sen harrastaminen vaatii kuiten-
kin liian paljon aikaa, eikä kah-
den, 7- ja 9-vuotiaiden lasten 
isällä ole tällä hetkellä vielä aikaa 
golfille. Toivottavasti sitä tulee 
joskus myöhemmin. Golfbagi 
on kuitenkin tullut hankittua 
ja rangekokemustakin on. Ur-
heilua harrastavana henkilönä 
tiedän lajin vaativan paljon har-
joittelua, joka taas vaatii entistä 
enemmän aikaa. Tuttavapiirissä-
ni on muutamia lajin harrastajia. 
Heidän keskinäisissä puheissaan 
tulee aina esille golf.” Lohdutin 
Jania kertomalla, että golf ei ole 
kaikille pelkkä harrastus, monel-
le siitä on tullut tauti.

Useimmiten golfin aloit-
tamisesta kiinnostunut on en-

simmäiseksi arvelemassa lajia 
kalliiksi. Hinta kuitenkin mää-
räytyy aina kunkin henkilökoh-
taisen vaatimuksen mukaisesti, 
aivan kuten kaikissa muissakin 
harrastuksissa. Nykyään kaikki 
harrastukset maksavat. Tämän 
allekirjoittaa myös Jan Kuokka. 
Hänen vanhempi lapsensa har-
rastaa ratsastusta, joka sekään ei 
ole harrastuksista varmaan hal-
vimpia. 

Golfin harrastajia eivät Ja-
nin mielestä ole aina pelkästään 
hyvin toimeentulevat henkilöt. 

Harrastajia löytyy kaikista yh-
teiskuntaluokista puolueväristä 
riippumatta. Jan kertoo seuraa-
vansa golfia TV:stä, josta sitä 
on nykyisin tullut kiitettävän 
paljon aikaisempaan verrattu-
na. Toivottavasti golfohjelmien 
lähetys jatkuu edelleenkin ny-
kyisillä kanavilla, eikä siirtyisi 
pelkästään maksullisten kana-    
vien puolelle.

Teksti
Sakari Laitervo

Alhaalla kuva koneesta, jolla Viheriö painetaan, kertoo Jan. 
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Äänestä paras kansi!
Viheriö-lehdelle alkoi 10. vuosi nykymuodossaan. Äänestä paras kansi. 
Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 100 €:n lahjakortti Pro Shopiin.

Äänestää voit joko sähköpostilla office@auragolf.fi tai 
postikortilla osoitteella Aura Golf ry, Ruissalon puistotie 536, 20100 Turku. 

Lähetä vastauksesi 15.3.07 mennessä, tulokset julkaistaan seuraavassa Viheriössä.
Äänestys on tarkoitettu Aura Golfin jäsenille.

Viheriö 1/1998 Viheriö 2/1998 Viheriö 3/1998 Viheriö 4/1998

Viheriö 1/1999 Viheriö 2/1999 Viheriö 3/1999 Viheriö 4/1999

Viheriö 1/2000 Viheriö 2/2000 Viheriö 3/2000 Viheriö 4/2000
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Viheriö 1/2001 Viheriö 2/2001 Viheriö 3/2001 Viheriö 4/2001

Viheriö 1/2002 Viheriö 2/2002 Viheriö 3/2002 Viheriö 4/2002

Viheriö 1/2003 Viheriö 2/2003 Viheriö 3/2003 Viheriö 4/2003



V I H E R I Ö  1/200724

Viheriö 1/2004 Viheriö 2/2004 Viheriö 3/2004 Viheriö 4/2004

Viheriö 1/2005 Viheriö 2/2005 Viheriö 3/2005 Viheriö 4/2005

Viheriö 1/2006 Viheriö 2/2006 Viheriö 3/2006 Viheriö 4/2006
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Olin polvileikkauksessa 
toukokuussa 2006. 
Molemmat polveni 

saivat keinonivelen samalla ker-
taa. Toipuminen vei sen verran 
aikaa, että ensimmäisen täyden 
golfkierroksen pelasin vasta elo-
kuussa. Syyskuussa kierroksia 
tuli jo puolisen tusinaa ja tu-
tussa seurassa. Merkittävää oli, 
että yhteisestä sopimuksesta pe-
lasimme kaikki nuo kierrokset 
punasilta ja nautimme. 

En usko, että olen täysin 
väärässä, jos väitän, että siirtymi-
sessä pelaamaan keltaisilta pu-
naisille on monella seniori-ikäi-
selläkin kynnys kovin korkealla. 
Joku sanoi kerran, että ”jos hän 
alkaa pelata punaisilta, niin hän 
pukeutuu myös hameeseen”. No 
me emme edes suunnitelleet ha-

Kuinkahan moni mahtanee nähdä punaista, kun minä nyt ehdotan, 
että  kaudella 2007 seniorit alkaisivat pelata punaisilta? 

Tuntuuko ihan mahdottomalta ajatukselta? 
Kokemuksesta tiedän nyt, että siirtymistä punaisille 

kannattaisi harkita ihan vakavasti.

Kuka näkee punaista?

meisiin pukeutumista, emmekä 
myöskään pelänneet ”punai-
siksi” tai ”pehmoiksi” leimau-
tumista. Väylien lyheneminen 
muutamilla kymmenillä met-
reillä antoi meille tärkeän edun, 
saimme mahdollisuuden päästä 
entistä useammin suorittamaan 
birdieputteja. Yksi alle parin tu-
loksethan ovat aina pelikierros-
ten kohokohtia ja niitä saattoi 
nyt saada puhtaasti pelaamalla. 
Hole in one –tuloksethan  sen 
sijaan ovat aina onnenkauppaa. 

Huomasimme, että pu-
naisilta pelatessa pitkienkin 
kolmosten ennen toivottoman 
kaukana olleet viheriöt alkoivat 
olla jo avauslyönnillä saavutet-
tavissa. Useat nelosväylätkin, 
joilla ennen haaveilimme kah-
della päälle pääsystä, alkoivat 

tuntua ihan inhimillisiltä. Sama 
päti myös useampaan kuin yh-
teen par viisi väylään. Suuri etu 
punaisilta pelattaessa olikin se, 
että yliyrittäminen tuli tarpeet-
tomaksi. Avaukset alkoivat tulla 
riittävän pitkiksi kuin itsestään, 
kunhan lyönti muuten onnistui. 
Rennommat avaukset palkitsivat 
lyöjän entistä useammin suoralla 
viheriöosumalla (par kolmoset) 
tai antoivat muilla väylillä mah-
dollisuuden yhdellä tai kahdella 
onnistuneella lähestymislyön-
nillä päästä viheriölle tai sen 
lähituntumaan. 

Avaus siis tapahtui punai-
silta. Sen jälkeen kaikki oli ku-
ten keltaisiltakin pelattaessa, oli 
sitten kyseessä lähestymislyönti, 
pelastautuminen bunkkerista, 
chippi tai vihoviimeinen putti. 

Avauspaikan värillä ei näiden 
lyöntien kannalta ollut mitään 
merkitystä.

 Kun syyskuun lopulla 
päättelimme kauttamme yhtei-
sen lounaan merkeissä, sovim-
me samalla, että keväällä 2007 
palaamme takaisin punaisille. 
Saapa nähdä kuinka moni se-
niori tai joku muukin innostuu 
seuraamaan esimerkkiämme. 

Mukavaa pelikautta 2007! 

Teksti ja kuvat: Seppo Sarimo
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