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Aura Golf järjesti SM-kil-
pailut ensimmäisen ker-
ran vuonna 1986. Kak-

sikymmentä vuotta on kulunut
ja harva muistaa, että miesten
sarjan voitti Riku Soravuo, Mi-
ka Piltz oli toinen ja naisten yk-
könen oli Elina Schurman.
Vuonna 1957 järjestettiin en-
simmäiset SM-kilpailut Talissa,
silloin voittaja oli Jalo Grön-
lund, alkuaikojen ylivoimainen
pelaaja, joka keräsi yhteensä 11
henkilökohtaista SM-kultaa.
Tänä päivänä kilpailu on kiris-
tynyt niin, että voittajan enna-
koiminen on erittäin vaikeaa,
yleensä päivän kunto ratkaisee.

Aura Golf haluaa kiittää
Suomen Golfliittoa saamastaan

SM-KISAT
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kunniasta järjestää 50-vuotis
SM-juhlakilpailut. Pystymme
tänään tarjoamaan arvokilpai-
lulle kentän oheispalveluineen,
joka vastaa hyvin kansainvälistä
tasoa. Erityisen iloisia olemme
aina olleet siitä, että pelaajat ha-
luavat tänne pelaamaan. Siitä
tiedämme, että kenttä on riittä-
vän haastava ja houkutteleva
huippupelaajille. Pelaajien myön-
teinen palaute on rohkaissut mei-
tä ottamaan järjestelyvastuun yh-
dessä Suomen Golfliiton kanssa.

Toivotamme kaikki pelaa-
jat, valmentajat ja joukkueen
johtajat tervetulleiksi tänne
Ruissaloon ja teemme kaikkem-
me, jotta viihtyisitte Turussa.
Tervetuloa myös yleisö ja var-

sinkin seuramme omat jäsenet
katsomaan kisoja ja kannusta-
maan Aura Golfin edustuspelaa-
jia hyviin suorituksiin. Nyt meil-
lä on kotikenttäetu, toivottavas-
ti osaamme sen hyödyntää.

Kiitos myös jäsenistölle
myönteisestä suhtautumisesta
arvokilpailujen järjestämiseen.
Jäsenistölle on varattu peliaiko-
ja lähikentille kohtuullista kor-
vausta vastaan. Jo tässä vaihees-
sa uskallan luvata, että ensi
vuonna ei ylimääräisiä isoja ki-
soja järjestetä, omiin perinteisiin
klubikilpailuihin toivon runsas-
ta osanottoa.

Heikki Vaiste
puheenjohtaja
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

TURUN PUHELIN OY

Golfia 
ainutlaatuisessa
ympäristössä
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Kuvat: Tertti Pietilä

SM Lyöntipeli järjestetään tänä vuonna ainutlaatuisen luonnon keskellä Ruissalon saaressa, joka on Suo-
men tärkein tammi- ja lehtometsien suojelualue.  Ruissalon luonto- ja kulttuuriarvot ovat poikkeuksel-
liset ja kiistattomat ja niiden vaalimisessa myös Aura Golfilla on suuri vastuu.  Tammi tarvitsee valoa ja
tilaa ja siksi golfkenttä hyvin suojelee saaren luontoympäristöä.

Ruissalon saarella on suuri merkitys turkulaisille ja Turun kaupungille. Saari on aina ollut kaupun-
kilaisten luontainen virkistäytymispaikka ja merellinen henkireikä kaupunkielämän vastapainoksi.

Venäjän tsaari luovutti Ruissalon aikanaan Turun kaupungille, mutta lainsäädännön muutokset ai-
heuttivat epäselvyyttä saaren omistusoikeudesta.  Ongelma saatiin ratkaistuksi toukokuussa, jolloin Suo-
men valtion ja Turun kaupungin välillä allekirjoitettiin sopimus saaren omistusoikeudesta.  

Sopimuksella saari siirtyi kaupungin omistukseen lukuun ottamatta Kallanpäätä, joka on puolus-
tusvoimien käytössä sekä Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan aluetta.  Sopimuksella kaupunki
sitoutuu myöskin hoitamaan Ruissalon tammimetsiä Natura-alueiden hoitovaatimusten mukaisesti. 

Omistusoikeuden vahvistus ei aiheuta muutoksia saaren käytännöissä, mutta se antaa kaupungille
hyvät lähtökohdat kehittää aluetta edelleen.   Saarelta löytyy jo nyt useita palveluita, golfkentän lisäksi
muun muassa leirintäalue, kylpylähotelli, kasvitieteellinen puutarha, venesatama paviljonkeineen, uima-
ranta ja opastuskeskus. Saarella on useiden yhteisöjen virkistys- ja kesänviettopaikkoja sekä runsaasti yk-
sityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä. Palveluja on kehitettävä edelleen, pitäen lähtökohtana alueen
luontoarvojen säilyttäminen.

Toivotan kaikki SM Lyöntipeleihin osallistuvat tervetulleiksi Turkuun ja Ruissaloon. Uskon, että
pelaajat ja kilpailuja seuraava yleisö voivat nauttia Aura Golfin atmosfääristä ja kilpagolfin jännityksestä.
Menestystä myös isäntäseuralle kilpailujen järjestämisessä.   

Mikko Pukkinen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen tervehdys
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Minulla on miellyttävä tehtävä
tuoda Suomen Golfliiton ter-
vehdys näihin golfin Suomen
Mestaruus -kisoihin.

Nämä nyt Aura Golfissa
järjestettävät kisat ovat järjestyk-
sessään 50. lyöntipelin SM-kisat.
Ensimmäiset kisat järjestettiin
v. 1957 Talissa. Tämän maam-
me arvostetuimman ja perinteik-

käimmän amatööreille tarkoite-
tun kisan voittajalistalta löytyvät
maamme golfhistorian parhaat
pelaajat. 

Aura Golf on yksi Suomen
menestyksekkäimpiä ja arvoste-
tuimpia golfseuroja. Täällä Ruis-
salon kauniilla kentällä on järjes-
tetty onnistuneesti useita mer-
kittäviä arvokilpailuja alkaen

PM-kisoista ja miesten henkilö-
kohtaisista EM-kisoista v. 1994.

Haluankin lausua lämpi-
mät kiitokset koko Suomen
golfyhteisön puolesta Aura
Golfille ja sen jäsenille, että olet-
te ottaneet näistä ”juhlakisoista”
järjestelyvastuun. Voimme var-
masti kaikki todeta, että nyt on
kisoilla arvoisensa puitteet.

Lopuksi toivotan kaikille
pelaajille onnea ja menestystä ki-
saan. ”May the best player win”.

SUOMEN GOLFLIITTO
Antti Peltoniemi

Puheenjohtaja

AURA GOLF 
– SM-kisat 2006

Edelliset lyöntipelin SM-kilpailut pelattiin Aura Golfin ken-
tällä tasan 20 vuotta sitten, 19…20.7 1986.
Silloin pelattiin 72 reiän kilpailu kahden päivän aikana.

Voittajaksi selvisi Riku Soravuo tuloksella 292 (76+74+70+72).
Toiseksi tuli Mikael Piltz neljä lyöntiä hävinneenä ja kolman-
neksi Juha Selin kuusi lyöntiä huonommalla tuloksella. Kolmen
parhaan joukosta vain voittaja Riku Soravuo pystyi pelaamaan
yhden kierroksen alle par-tuloksen. Ruissalon kenttä pelattiin sil-
loin par-72 kenttänä. Osallistujia oli silloin yhteensä 74 pelaa-
jaa. Tänä vuonna osallistujien määrä on selvästi suurempi. Voit-
toon tarvitaan varmaan alle parin tulos. Voittajan nimikin var-
masti vaihtuu mutta uskon osallistujien joukossa olevan joku-
nen 20 vuotta sitten mukana ollut pelaaja.

Paljon on tapahtunut 20 vuoden aikana. Suomikin on saa-
nut ammattilaisedustajiaan maailman rahakentille. Golfharras-
tus on kasvanut räjähdysmäisesti. Jäsenien määrä on ylittänyt jo
100.000 harrastajan rajan ja kasvaa edelleen. Golfkenttiäkin on
jo maassamme satakunta. Kenttien laatu ja kunto on samaan ai-
kaan kehittynyt myös paljon. Aura Golf on varmasti ollut osal-

SM-KILPAILUT RUISSALOSSA
20 vuoden tauon jälkeen

taan tämän kehityksen kärjessä. Kenttää, klubirakennusta ja so-
siaalisia tiloja on korjattu ja uudistettu useampaankin kertaan.
Viimeisien vuosien aikana tehdyistä investoinneista saadaan
nauttia pitkälle tulevaisuuteen. Kenttä on kehittynyt vähintään
yhtä paljon. Siihen ovat vaikuttaneet Aura Golfin kunniakas ta-
voite pitää kenttänsä aina kilpailukunnossa. Kilpailukunnon
mittaamiseen tarvitaan luonnollisesti myös näitä suuria kilpai-
luja. Suuria kilpailuja on Ruissalossa ollut vuosittain, mutta
Amatöörien EM-kilpailut 1994 ovat olleet toistaiseksi suurim-
mat kilpailut. Tämän vuoden kilpailuohjelmassa on suuria kil-
pailuja 4 kpl. Maan parhaat naispelaajat osallistuvat jopa kol-
meen kilpailuun Ruissalon kentällä ja miehetkin ainakin kaksi
kertaa. 

Aura Golf toivottaa kaikki pelaajat tervetulleiksi 
Ruissalon ainutlaatuiseen golfympäristöön!

Sakari Laitervo
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Sarja ja pelaajamäärät
• Kilpailussa pelataan 2 sarjaa;
miehet ja naiset.

• Kilpailun maksimiosallis-
tujamäärä on 120 kilpaili-
jaa; miesten sarjassa 90 ja 
naisten sarjassa 30. Jos 
toisen sarjan osanottaja-
määrä ei täyty, voidaan 
toista täydentää kuitenkaan 
ylittämättä maksimiosan-
ottajamäärää.

Pelimuoto
Kumpikin kilpailusarja pela-
taan 72 r lyöntipelinä. Toisen
kilpailupäivän jälkeen (36 r)
suoritetaan Cut, jonka jälkeen
miesten sarjassa jatkaa 45 ja
naisten sarjassa 15 kilpailijaa.
Jatkoon pääsevät myös cutin
selvittäneiden kanssa tasatu-
loksessa olevat kilpailijat. Lop-
putuloksissa tasatilanteet si-
joista 1-3 ratkaistaan reikäkoh-
taisella sudden death -menetel-
mällä lyöntipelinä, muut tasa-
tulokset ratkaistaan matemaat-
tisella menetelmällä.

Osallistujat
Kilpailu on avoin kaikille tun-
nustettujen golfseurojen jäse-
ninä oleville Suomen kansa-
laisille. Osallistumisoikeus on
ainoastaan amatööripelaajilla.
Kilpailuun otetaan osallistujia
seuraavassa järjestyksessä:

Miehet:
1. 27 pelaajaa; 

Finnish Amateur Ranking 
pisteet 5.7.2006, sijat 1-27

2. 13 pelaajaa; 
Finnish Amateur Ranking
pisteet 2005, sijat 1-13

3. 3 pelaajaa; 
Wild Card/järjestävä seura

4. 1 pelaaja; Wild Card/SGL
5. 1 pelaaja; Mid-Amateur 

SM-lyöntipelimestari 2005
6. Tasoitus; max 3,4
Naiset:
1. 10 pelaajaa; 

Finnish Amateur Ranking    
pisteet 5.7.2006, sijat 1-10

2. 5 pelaajaa; 
Finnish Amateur Ranking    
pisteet 2005, sijat 1-5

3. 1 pelaaja: 
Wild Card/järjestävä seura

4. 1 pelaaja; Wild Card/SGL
5. 1 pelaaja; 

Naisten Mid-amateur 
SM-lyöntipelimestari 2005

6. Tasoitus: max 8,4

Mikäli jonkun kategorian
kautta paikan ansainnut pelaa-
ja ei käytä paikkaansa, se siir-
tyy automaattisesti Tasoitus-
kategoriaan. Pelaajat, jotka ei-
vät ole mahtuneet mukaan kil-
pailuun sijoitetaan jonotuslis-
talle. Peruutusten sattuessa
korvataan kilpailijat tämän lis-
tan mukaisessa järjestyksessä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä
www.golf.fi kilpailusivuilta
löytyvän ilmoittautumisosion
kautta viimeistään keskiviik-
kona 5. heinäkuuta klo 18.00.
Kilpailija on itse vastuussa ta-
soituksensa oikeellisuudesta ja
ilmoittautumisensa perille saa-
pumisesta. Kilpailutoimikunta
pidättää itsellään oikeuden tar-
vittaviin toimenpiteisiin epä-
kohtien ilmetessä.

Kilpailusivut löytyvät

www.golf.fi -sivustojen ala-
isuudesta. Pikalinkki eri kilpai-
lusarjoihin löytyy myös
www.golf.fi -pääsivun vasem-
masta reunapalkista.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 90 €,
maksetaan ennen ensimmäi-
selle kierrokselle lähtöä. Mak-
su peritään myös, jos pelaaja jää
pois kilpailusta ilma pätevää
syytä.

Harjoittelu
Kilpailukentällä harjoittelu
tehdään järjestävän seuran nor-
maalin ajanvarausjärjestelmän
mukaan. Kilpailijoilla on oi-
keus yhteen ilmaiseen harjoi-
tuskierrokseen kilpailua edel-
tävällä viikolla.

Palkinnot
SGL jakaa kiertopalkinnot
voittajille ja mitalit kumman-
kin sarjan kolmelle parhaalle.
Mitalien lisäksi jaetaan ama-
töörisääntöjen mukaiset tava-
rapalkinnot kymmenelle par-
haalle miehelle ja kuudelle par-
haalle naiselle.

Tiedotus
Kilpailujen järjestäjä vastaa tu-
losten toimittamisesta tiedo-
tusvälineille ja Suomen Golf-
liittoon sekä www.golf.fi -tie-
dottajalle. 

Säännöt
Muilta osin noudatetaan
SGL:n Mestaruuskilpailujen
sääntöjä, jotka ovat SGL:n Kil-
pailukäsikirjassa 2006. Kilpai-
lutoimikunnalla on oikeus teh-

dä kilpailua koskevia päätöksiä
kansallisiin ja kansainvälisiin
sääntöihin (sääntö 33) tukeu-
tuen.

Seuran osoite
Aura Golf ry, 
Ruissalon puistotie 536,
20100 TURKU
internet: www.auragolf.fi
sähköposti: office@auragolf.fi
faksi: (02) 258 9121
puh: (02) 258 9201

Kilpailun tuomari
Arto Teittinen, 050 521 3654

Edellä olevat tiedot Suomen
Golfliiton julkaisusta Kilpailut
2006.

Lähdöt
Kaikki lähdöt 1. tiiltä torstaina
ja perjantaina klo 7.30 sekä
lauantaina ja sunnuntaina klo
8.00.

Palkintojen jako
Sunnuntaina n. klo 15.30.

Majoitus
Scandic Julia, 
Eerikinkatu 4, 
puh. (02) 336 000,
julia@scandic-hotels.com

Centro Hotel, 
Yliopistonkatu 12 a, 
puh. (02) 469 0469, 
centro@centrohotel.com

Aura Golf ry:n 
Kilpailutoimikunta

Suomen Mestaruuskilpailut
20.-23.7.2006

Aura Golf, Ruissalo
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1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Miehet
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Juhani Hämäläinen
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Juhani Hämäläinen
Juhani Hämäläinen
Jalo Grönlund
Jalo Grönlund
Harry Safonoff
Juhani Hämäläinen
Harry Safonoff
Harry Safonoff
Kari Salonen
Kari Salonen
Timo Sipponen
Timo Sipponen
Timo Sipponen
Timo Sipponen
Patrik Hallamaa
Timo Sipponen
Markku Louhio
Markku Louhio
Riku Soravuo
Riku Soravuo
Riku Soravuo
Erkki Välimaa
Anssi Kankkonen
Ville Kalliala
Juha Selin
Mikko Rantanen
Mika Lehtinen
Mika Lehtinen
Kalle Aitala
Tobias Dahlberg
Henri Salonen
Mikko Ilonen
Toni Karjalainen
Panu Kylliäinen
Roope Kakko
Ari Savolainen
Erik Stenman
Antti Ahokas

HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
Malaga
HG
HG
HG
LG
SH
SH
LG
LG
pro
TGC
EGS
KuG
KuG
I
RuG
I
LG
VG
HG
HG
TG
T
VG

295
290
302
291
270
291
282
296
290
290
280
293
296
300
297
295
291
300
300
291
299
299
302
286
291
291
289
300
305
292
290
304
291
302
305
298
283
291
301
289
286
284
275
280
280
282
267
280
278

Naiset
Ebba Hirn
Ebba Hirn
Anna Kristiina Broman
Ebba Hirn
Saga Standertskjöld
Kiki Pohjanpalo
Anna K. Brändström
Lippe Ranttila
Ebba Hirn
Anna K. Brändström
Pirkko Lonka
Anna K. Brändström
Liddy Törnqvist
Helena Grönlund
Helena Grönlund
Anna K. Brändström
Pirkko Väänänen
Anna K. Brändström
Leila Kalliala
Arja Sipronen
Arja Sipronen
Arja Sipronen
Arja Sipronen
Taina Sipponen
Arja Sipronen
Arja Sipronen
Arja Sipronen
Marika Soravuo
Elina Schuurman
Elina Schuurman
Elina Schuurman
Outi Eriksson
Marika Soravuo
Sari Puusaari
Elina Schuurman
Marika Soravuo
Marika Soravuo
Niina Laitinen
Niina Laitinen
Niina Laitinen
H-R. Kuitunen
Reetta Laakkonen
Pia Koivuranta
H-L. Salonen
Ursula Tuutti
Minea Blomqvist
Ursula Tuutti
Kaisa Ruuttila
Anna-Karin Salmén

HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
AGK
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
HG
SH
SH
SH
SH
HG
SH
SH
SH
HG
HG
HG
HG
SH
HG
SGK
HG
HG
HG
EGS
EGS
EGS
TawG
T
JGS
K
K
SGC
K
LGV
ÅGK

168
325
358
342
340
171
238
255
261
241
238
262
252
254
257
250
359
340
340
344
340
349
322
332
326
312
333
329
321
330
312
326
320
332
326
311
319
291
304
295
297
303
293
303
292
285
284
291
294

SM Lyöntipeli -voittajat 1957-2005
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Aura Golfin tapana on ol-
lut parantaa Ruissalon
kenttää vuosittain. Tä-

män vuoden merkittävimmät
parannukset ja muutokset ovat
kaikkien sähköpylväiden ja joh-
tojen poistaminen pelialueelta.
Muutaman puupylvään poista-
minen voi tuntua vähäiseltä,
mutta toimenpide on avartanut
kenttää huomattavasti ja kentän
puistomainen luonne tulee en-
tistä paremmin esille. Pelaajien
antamien lausuntojen mukaan
muutos on ollut merkittävä. Sen
tietävät kaikki, joiden hyvät
lyönnit on joskus jouduttu uusi-
maan sähköjohtoihin osuessaan.
Meidän jokaisen mielestä vain
hyvät lyönnit osuivat lankoihin.
Toinen merkittävä muutos on
väylä 16 uusi viheriö. Viheriö on
nostettu hieman ylös ja siihen on
tehty kallistuksia. Voidaan sa-

Ruissalon kenttä 
toivottaa pelaajat tervetulleiksi

noa, että aikaisemmin ehkä hie-
man ”tylsä” viheriö on nyt pal-
jon mielenkiintoisempi. 

Parannukset haluttiin teh-
dä nyt, koska kuluvan kauden ai-
kana Aura Golfissa pelataan
useita suuria kilpailuja mm. Te-
lia Tourin Felix Finnish Ladies
Open, lyöntipelin SM-kilpailut
ja FGT-finaali Gant Open.

Kenttämestari Matti Hög-
lund joukkoineen on joutunut
venymään työssään normaalia
enemmän. Siihen on vaikutta-
nut koko Pohjois-Eurooppaa
kohdannut huono talvi. Kasvi-
huoneilmiön, tai miksi sitä kut-
sutaankin, aiheuttamat lämpi-
mät talvet eivät ole ainakaan
golfkenttien talvehtimisien kan-
nalta hyvä asia. Vesisateet lumen
sijasta on tuhoisaa talvi aikana.
Koko vuosi 2006 on ollut ken-
tänhoidon kannalta kaikin puo-

lin poikkeuksellisen vaikea.
Maaliskuussa, kun aurinko alkoi
jo olla melko ylhäällä ja sen piti
lämmittää keväisen normaalisti,
tulikin todellinen takatalvi.
Maassa ollut vähäinen lumiker-
ros jäätyi ja maa routaantui lähes
metrin syvyyteen asti. Tämän jäl-
keen satoi vielä lunta, mikä ei
kuitenkaan enää suojannut kas-
vustoa. Keväällä lumi suli ensin
lupaavasti, mutta vesisateiden
jälkeen tulivat uudelleen kovat
pakkaset, ja tämä täydensi va-
hingot.

Kevät olikin kylmä vapun
tienoota lukuun ottamatta. Sil-
loinkin yöt olivat lähes hallaöitä
hidastaen kaikkea kasvua mer-
kittävästi. Lisäksi toukokuuhun,
kasvukauden alkuun, osui kol-
men viikon sateeton jakso vai-
keuttaen ja hidastaen nurmikon
kasvua. Kylmät yöt ovat jatku-

neet kesäkuun alkuun asti.
”Olosuhteet ovat olleet

poikkeuksellisen vaikeat. Ikävä
kyllä se sattui juuri tänä vuonna,
kun meillä on näin paljon huip-
pukilpailuja”, näin kertoi kent-
tämestari Matti Höglund, ”eikä
edes se lohduta, että monet
muutkin kentät ovat kärsineet
samojen ongelmien kanssa.” 

”Ruissalon kentän kunto
oli Telia Tourin kilpailua pelat-
taessa vielä ajankohtaan nähden
selvästi normaalia huonommas-
sa kunnossa. Lyöntipelin SM-
kisoihin mennessä uskon kun-
non kehittyvän meille tuttuun
hyvään pelikuntoon, ellei mi-
tään poikkeuksellista tapahdu”,
totesi Matti Höglund.

Sakari Laitervo
Kuva: Tertti Pietilä 
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K A P T E E N I N  K Y N Ä S T Ä

Kuluva kesä pitää sisällään
enemmän ns. suurkil-
pailuja kuin koskaan ai-

emmin. Näitten ”majorien” kul-
ku alkaa Felix Finnish Ladies
Open:illa, joka perinteisesti pe-
lataan viikkoa ennen juhannus-
ta. Päivämäärät tänä vuonna
ovat 16.-18. kesäkuuta.Tämän
vuoden kisa on jo yhdeksäs, jon-
ka saamme järjestää. Kilpailu on
ainoa Telia Tourin osakilpailu
Suomessa, ja seuramme on saa-
nut kiitosta hyvistä järjestelyistä
ja hienosta kentästä. Kenttä on-
kin onnistuttu saamaan hyvään
kuntoon kilpailuun mennessä.
Ilman asiantuntevaa kenttähen-
kilöstöä ja erityisesti kenttämes-
taria tässä ei onnistuttaisi. Ansio
siitä että tämä kilpailu on yli-
päätään saatu Suomeen ja Aura
Golfiin kuuluu ilman muuta
Clas Göran Hagströmille. Hän
on jaksanut uskoa siihen, että
onnistumme ja osaamme hoitaa
kilpailun mallikkaasti. Onnistu-
minen on pitkälti Antero Wahl-
bergin ja Jorma Laxåbackin sekä
suuren vapaaehtoisjoukon an-
siota. Palkinnoksi me pääsemme
(ilmaiseksi) nauttimaan hyvien
naisammattilaisten suorituksis-
ta. Viime vuoden voittaja Nina
Reis pelaa tällä hetkellä LPGA-
tourilla USA:ssa kuten Minea
Blomqvistkin, joka oli mukana
kaksi vuotta sitten sijoittuen toi-
seksi.

Seuraava suurkilpailu on
miesten ja naisten lyöntipelin
Suomen mestaruus. Edellisen
kerran AG järjesti kisat vuonna
1986, joten nyt oli jälleen aika
saada kisat Ruissalon saarelle.
Mikään itsestäänselvyys kisojen
järjestäminen ei ollut, koska ki-

Tapahtumarikas kesä
sojen ajaksi kenttä on oltava sul-
jettu muilta pelaajilta. AG:n jä-
senillä on kuitenkin mahdolli-
suus pelata muilla lähikentillä,
silloin kun oma kenttä on kiin-
ni. Anomuksemme Suomen
Golfliittoon hyväksyttiin ja näin
ollen Suomen parhaimmisto
esiintyy kentällämme heinä-
kuun 20.-23. päivänä. Sen ver-
ran on AG:llakin omia hyviä pe-
laajia, jotka ovat esittäneet erin-
omista taitoa, että menestystä-
kin saatetaan odottaa. En mai-
nitse nimiä, jotta kukaan ei ota
turhia paineita. Omiemme kan-
nustaminen on kuitenkin toi-
vottavaa, joten joukolla seuraa-
maan. Odotettavissa on ”suuren
urheilujuhlan tuntua” avajaisis-
ta alkaen. Aura Golfissa on aina
osattu järjestää hyviä kisoja. Tä-
hän pyritään tälläkin kertaa. En-
nakkokaavailut ja suunnitelmat
ainakin viittaavat siihen, että täs-
tä tulee SE kisa, jota kannattaa
tulla seuraamaan. Kilpailutoi-
mikunta on varsin työllistetty
järjestelyjen kanssa, joten vapaa-
ehtoisia tarvitaan varmasti eri
tehtäviin. Suosittelen yhtey-
denottoa Heikki Koskilahteen,
joka kokoaa ”iskujoukon”, jon-
ka avulla näytetään miten kisat
tulee järjestää.

Kolmas merkittävä kilpai-
lu on TS-Classic, joka on se-
nioritourin 4. osakilpailu. TS-
Classicia on järjestetty jo 20
vuotta ja kotimaisten pelimies-
ten ja –naisten lisäksi osallistujia
on yleensä runsain joukoin
Ruotsista ja muutama myös Sak-
sasta. TS-Classic pelataan 28.-
30. heinäkuuta, siis viikko SM-
kisojen jälkeen. Tämän kilpai-
lun ”isähahmo” on Matti J. Sal-

minen, jonka ansiota on, että kil-
pailun suosio on jatkunut vuo-
desta toiseen. 

L o p p u h u i p e n t u m a n a
suurkilpailujen joukossa on Fin-
nish Golf Tourin (FGT - Gant
Open) 6. osakilpailu, joka on sa-
malla FGT:n finaali. Kilpailu
pelataan 7.-9. syyskuuta.  Siinä
kesän FGT kiertueen parhaim-
mat selvittävät, kuka oikeastaan
on paras. Joukossa on myös
AG:n omia edustuspelaajia.

Tänä vuonna olemme saa-
neet sähköjohdot piilotettua
maan alle, joten pakolliset ”hy-
vien” lyöntien uusinnat ovat his-
toriaa. Talvi kohteli Etelä-Suo-
men kenttiä varsin kovakourai-
sesti ja sen on huomannut grii-
neistä ja väylien pälvipaikoista.
Luonnonvoimille emme toistai-
seksi mahda mitään, mutta toi-
saalta olosuhteet ovat tasapuoli-
set kaikille. Golfin perusperiaa-
tehan on, että pallo pelataan niin
kuin se makaa. Hyvällä sääntö-
tuntemuksella saa monesti hel-
potusta hankalaan tilanteeseen. 

Edellä luetellut kilpailut
ovat vain osa niistä kaikista, jot-
ka seuramme järjestää. Klubi-
golffaria varten on olemassa
muita, sekä avoimia että klubi-
kilpailuja. Täytyy muistaa, että
vaikka golf on liikuntamielessä
paremmasta päästä, niin se on
myös ennen kaikkea urheilua,
johon oleellisena osana kuuluu
kilpailutoiminta. Tämä on myös
mainittu seuramme säännöissä.

Golf on vapaaehtoista 
hauskanpitoa.

Peter Nyman
AG:n kapteeni
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Taistelu osakilpailun voi-
tosta käytiin ennakko-
odotusten mukaisesti

suomalaisten Kaisa Ruuttilan ja
Anna-Karin Salménin sekä ruot-
salaisten, ennen kaikkea Made-
leine Holmbladin kesken. En-
simmäisestä kierroksesta lähtien
oli joku näistä suosikeista kilpai-
lun johdossa. Ainoastaan toisen
kierroksen aikana oli pieni het-
ki, jolloin Englannin Jo Clingan
käväisi kärjessä kolmen peräk-
käisen birdien ansiosta. Kolme
birdietä kuitenkin taisi sekoittaa
Clinganin ajatukset, koska mel-
ko pian sen jälkeen merkittiin
hänen korttiinsa kolme peräk-
käistä bogia.

Felix Finnish Ladies Open ammattilaisk
Tämän vuoden Telia Tourin kilpailu saatiin pelata lois-
tavissa olosuhteissa. Upea kesäinen sää helli Aura Gol-
fin kentällä Ruissalossa niin kilpailujen pelaajia kuin
katselijoitakin. Kentän kunto oli saatu poikkeukselli-
sista kevätilmoista huolimatta niin hyvään kuntoon,
että kilpailijat kiittelivät niitä varauksetta. Ruissalon
kuuluisat nopeat viheriöt olivat maineensa veroisia. 

Johtoasemassa pelaaminen
tuntuu olevan kaikille vaikeaa.
Sen olemme saaneet nähdä niin
suomalaisten pelaajien kuin
myös ulkomaisten huippujen-
kin kohdalla. Viimeinen esi-
merkki tästä saatiin US-Openis-
sa, kun Phil Mickelsson hermoi-
li varmalta näyttäneen voittonsa
tekemällä viimeisellä väylällä
tuplabogeyn.  Samainen tapaus
sattui myös Telia Tourin finaa-
likierroksella viimeisessä ryh-
mässä. Siinä pelasivat kaikki kol-
me ennakkosuosikkia, Salmén,
Ruuttila ja Holmblad. Holm-
blad ja Salmén pelasivat ensim-
mäiset 9 reikää parissa. Ruutti-
lan kohtaloksi muodostui jo bo-

Kisassa jo oman osuutensa suorittaneet tytöt seurasivat kilpakumppaniensa loppuratkaisuja ja nauttivat samalla kauniista kesäpäivästä.

Voittajakolmikko vas. Stefanie Michl (3. sija), Madeleine Holmblad
(voittaja) ja Anna-Karin Salmén (2. sija)
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skilpailu avasi Ruissalon kilpailukauden 
geyt 5., 6. ja 7. väylillä ja kamp-
pailu voitosta jäi kahden kau-
paksi. Kymppiväylän birdie an-
toi Holmbladille yhden lyönnin
johdon. Sen jälkeen hänelle tuli
musta hetki. Seuraavalla 11. väy-
lällä hän löi peräkkäin 3 duffia ja
teki triplabogeyn. Ruissalon 12.
väylän par 3:lla Ruuttila löi en-
sin vajaan 2 metrin päähän lipun
yläpuolelle, Salménin pallo tuli
lipun mittaisena oikealle puolel-
le n. 3 metriin. Holmbladin pal-
lo tuli vasemmalle ja hieman pit-
känä n. 10 metriä lipusta. Siinä
Holmblad osoitti kylmäpäisyyt-
tä upottamalla vaikean pitkän
putin. Samalla ”pitenivät” Sal-
ménin ja Ruuttilan putit selvästi
ja kumpikin teki vain parin.
Holmblad jatkoi birdietehtailu-
aan vielä 13. väylällä. Salmén ot-
ti vielä eroa kiinni 14. väylän
birdiellä, mutta jäi taas seuraa-
valla väylällä Holmbladin teh-
dessä taas birdien. Ruuttila oli jo
tässä vaiheessa poissa voittotais-
telusta. Kolmella viimeisellä
väylällä sekä Holmblad että

Salmén sortuivat kolmeen bo-
giin. Valitettavasti kaksi niistä
merkittiin Salménin korttiin.
Viimeisellä väylällä Salménilla
olisi vielä ollut teoreettinen
mahdollisuus voittoon tai aina-
kin uusintaan. Se olisi edellyttä-
nyt itselle birdien ja vastustajal-
le bogin. Holmblad hallitsi kui-
tenkin hermonsa paremmin, ei-
kä antanut vastustajalleen mah-
dollisuutta edes uusintaan.
Holmbladille voitto oli jo toinen
tämän vuoden Telia Tourilla ja
hän johtaa tämän jälkeen myös
Telia Tourin rankingtilastoa.
Madeleinen caddiena toimi hä-
nen isänsä Lars Holmblad, joka
on osallistunut 1970-luvun puo-
livälissä useaan Suomi-Ruotsi
yleisurheilumaaotteluun kie-
konheitossa, ollen useimmiten
toinen Ricky Bruchin jälkeen.
Urheilullisuus on perheen gee-
neissä.

Naisten maajoukkuepelaa-
jien valmentaja Ville Kalliala oli
finaalikierroksella Ruuttilan
caddie. Hän oli tyytyväinen val-

mennettaviensa kokonaissuori-
tukseen, joskin paras onnistu-
minen jäi puuttumaan. Imatran
Sohvi Härkönen oli kolman-
neksi paras suomalainen sijoit-
tuen jaetulle 10. sijalle. Muiden
suomalaisten sijoitukset tippui-
vat hieman viimeisellä kierrok-
sella.

Olosuhteet kilpailun aika-
na olivat ihanteelliset. Ruissalon
kenttä ja henkilöstö saivat pelaa-
jilta ja Telian järjestelytoimi-
kunnan jäseniltä runsaasti kii-
tosta. Ensi vuonna tullaan pe-
laamaan Felix Finnish Ladies
Open kilpailu kymmenennen
kerran Aura Golfin kentällä. Kil-
pailun sponsorin edustaja toimi-
tusjohtaja Clas Göran Hagstöm
lupasi korottaa kilpailun koko-
naispalkintosumman vastaa-
maan Telia Tourin parhaan kil-
pailun palkintosummaa. Ensi
vuonna pelataan siis 300.000
SEK:n palkintosummasta.

Sakari Laitervo
Kuvat:Tertti Pietilä

Telia Tourin kilpailujohtaja Louise Permelin ojentaa tämänvuotisen Telia Tour -taulun puheenjohtaja Heikki Vaisteelle. 
Luovutusta seuraavat kilpailujohtaja Antero Wahlberg (vas.) ja kilpailun pääsponsorin Felix Abban toimitusjohtaja Clas Göran Hagström (oik.).

Kaisa Ruuttila seuraa Madeleine
Holmbladin suoritusta.
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Puheenjohtaja Heikki
Vaiste oli kutsunut Mik-
ko Pukkisen lounaalle

Roccaan 19.4. klo 11.00. Aihee-
na oli Turussa järjestettävät lyön-
tipelin SM-kilpailut. Olimme
pyytämässä Turun kaupungin-
johtajaa toivottamaan pelaajat
kaupungin puolesta tervetul-
leeksi SM-kisoihin Turkuun.
Tähän pyyntöön hän suostui
tarkasteltuaan päivyriään, josta
ei ilmeisesti paljon aikaa golfiin
liikene tänä kesänä.

Mikko on ensi kerran tu-
tustunut golfiin nuorena opiske-
lijana Kanadassa vuonna 1976.
Ilmeisesti lajista jäi kipinä, sillä
vuonna 1986 hän oli mukana pe-
rustamassa Etelä-Pohjanmaan
Golfia. Yksi perustajajäsenistä
oli myös Antti Peltoniemi, joka
juuri nimitettiin Suomen Golf-
liiton hallituksen puheenjohta-
jaksi Kalevi Hemilän jälkeen.
Robert Trent Jonesin suunnitte-
lema kenttä sai hyvät arvostelut
heti ensi vaiheessa, kun kenttä
avattiin. Mikon puheista kävi

Mikko Pukkinen, jäsen no 1990

Henkilötiedot
• Syntymävuosi: 1954
• Sotilasarvo: yliluutnantti
• Perhe: vaimo ja kaksi aikuista poikaa
• Harrastukset: golf ja musiikki
• Kielitaito: suomi, saksa, englanti, ruotsi
• Koulutus:

oikeustieteen kandidaatti –83
varatuomari –86
asianajajatutkinto –88
Fintran vientimarkkinointi-
koulutus 90-92

• Työ: Turun kaupunginjohtaja alkaen 2006

selvästi ilmi, että hän on niiltä
ajoilta hyvin perehtynyt golf-
kentän rakentamiseen ja toimin-
taan.

Mikon tasoitus on tällä
hetkellä 16,1. Vaimo ei pelaa,
mutta pojat ovat pelimiehiä.
Vanhempi,  25-vuotias, pelaa ta-
soituksella 5 ja nuorempi, 20-
vuotias, tasoituksella 2. Ilmei-
sesti perheen sisällä on käyty vi-
heriöillä kovia kilpailuja, vaikka
isä onkin sittemmin jäänyt poi-
kien jälkeen. Kysyin, onko lyön-
ti huukki vai slaissi? Vastaus viit-
tasi siihen, että hän lyö hallittua
kaarta vasemmalle. Kun hän vie-
lä ilmaisi lempimailakseen drai-
verin, niin ajattelin, että kannat-
taa varoa ennen kuin haastaa Mi-
kon kisaan. Tietysti kiireisten
miesten ongelmana on, ettei lä-
hipeliin saa riittävästi tuntumaa,
kun ei ole aikaa harjoitella.

Kysymykseeni ”mikä on
parasta golfissa?”, tuli yllättävä
vastaus. Mikko vertasi golfia
maastohiihtoon ja sanoi, että
molemmissa lajeissa löytyvät sa-

mat elementit, ulkoilua ja kun-
toilua hyvässä seurassa kauniin
luonnon keskellä. Virroilla si-
jaitsee kesämökki, jossa ladataan
akkuja ja nautitaan kesästä. Ul-
komailla on vuosien mittaan
kertynyt lukuisia golfkierroksia,
jopa 15:ssä eri maassa. Suosikki-
kentäkseen hän ilmoitti Mosko-
van Nahabinan ja suosikki-
väyläkseen St. Andrewsin road-
hole no 17. 

Liikunta on Mikolle ollut
aina läheinen harrastus. Nuore-
na koululaisena Oulussa hän pe-
lasi jalkapalloa ja jääpalloa. Tär-
keimmäksi asiaksi elämässään
hän ilmoittaa terveyden ja liik-
kumalla se yleensä säilyy. Ter-
veelliset elämäntavat näkyivät
myös  lounaspöydässä, alkuruo-
aksi pieni artisokkakeitto ja pää-
ruoaksi kalaa. 

Mikko ei ole tyypillinen
pohjalainen, mutta kun kysyin
häneltä ”miksi pohjalaiset uho-
avat?”, vastasi hän, että se liittyy
paikalliseen huumoriin. Parasta
pohjanmaalla on Mikon mieles-

tä juuri ihmiset. Turussa Mik-
koa kiehtoo vanha historiallinen
pääkaupunki, kansainvälisyys ja
kulttuuriperinteet.  

Kun musiikista puhuttaes-
sa ilmeni, että Mikko on soitta-
nut selloa ja pianoa, pyysin hän-
tä esiintymään klubitapahtu-
maan, mutta se ei onnistunut.
Taito on kuulemma ruostunut. 

Tangoa Mikko osaa tans-
sia, joten ehkä näemme hänet
pyörähtelemässä jossakin Aura
Golfin tapahtumassa.

Toivomme, että hän viih-
tyy seurassamme ja Turussa.
Olemme ylpeitä siitä, että hän
on valinnut ykköskentäkseen
juuri Aura Golfin.

Haastattelu
Jorma Laxåback

Kuva: Turun kaupunki
Kuvaaja: Harri Falck
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Turkulaisten
RUISSALO

Toukokuussa - Kukan päivänä - sai klubimme olla isäntänä, 
kun valtio luovutti turkulaisille sen, mikä turkulaisilla entuudestaan jo oli 

- Ruissalon.

Hannu Grandell toivotti mieluusti kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen, valtiovarainministeri Eero Heinäluoman ja kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Pertti Paasion tervetulleiksi klubillemme. Kaunis ympäristö, erityisesti upea vanha tammemme, saivat heti osakseen ihailua; 
Ruissaloa parhaimmillaan.  

Tunnelma on silloin iloinen ja leppoisa, kun molemmat osapuolet ovat
sopimuksesta yhtä mieltä. Heinäluoman kertoman mukaan pitkät,
noin seitsemän vuotta kestäneet neuvottelut saivat nopean käänteen,
kun joku valtion edustajista oli asettanut kyseenalaisiksi tsaari Nikolai
I:n  valtuudet luovuttaa Ruissalo turkulaisille ikuisiksi ajoiksi. Silloin
tuli Turusta vastakysymys: Oliko hänellä siinä tapauksessa myöskään
valtuuksia siirtää pääkaupunki Turusta Helsinkiin...? 

Malja Ruissalolle, ja Pukkisen toteamuksen mukaan myös sille, 
ettei ikuisuus sittenkään osoittautunut vain 160 vuodeksi!

Tertti Pietilä
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Nykyisin kilpailun nimi
on sponsorinsa mukai-
sesti Buick Invitational.

Kilpailulla on takanaan Ameri-
kan mittapuun mukaan pitkä
historia. Se pelattiin ensimmäi-
sen kerran San Diego Open ni-
misenä jo vuonna 1952. Torrey
Pines kenttien valmistuttua siir-
tyi kilpailu näille kentille vuon-
na 1968. 

Tämän vuoden kisan voit-
ti Tiger Woods. Voitto oli hä-
nelle jo neljäs. Aikaisemmat voi-
tot tulivat vuosina 1999, 2003 ja
2005. Phil Mickelson on voitta-
nut kilpailun kolme kertaa, vuo-
sina 1993, 2000 ja 2001. Aikai-
sempia kuuluisia voittajia ovat
olleet mm. Jose Olazabal (2002),
Scott Simpson (1998), Mark
O'Meara (1997), Davis Love III
(1996), joiden lisäksi myös Ar-
nold Palmer, Gary Player, Jack
Nicklaus, Tom Watson ja John-
ny Miller ovat voittaneet Torrey
Pinesilla.

Torrey Pines kenttä sijait-
see aivan Tyynen Valtameren
rannalla. Kenttä on kaupungin
omistamalla laajalla maa-alueel-
la, ja se on ns. Public Course eli
yleinen kenttä, jonne pääsevät
pelaamaan kaikki halukkaat.
Kahden kentän kokonaisuus
South Course ja North Course
poikkeavat monesta tyypillisestä
amerikkalaisesta kentästä. Ken-
tän väylien varrella ei ole mitään
asutusta, vaan kenttä sijaitsee
puistossa, kuten Aura Golfin
Ruissalon kenttäkin. Erikoista
oli, ettei kentällä ollut lainkaan
out-paaluja. Ne on korvattu sivu-
vesieste merkeillä, ehkä pelin no-
peuttamiseksi. Sivuvesiesteet
olivat kanjoneita tai muuten sel-
laisissa ”pöpeliköissä”, ettei ku-
kaan itseään kunnioittava hen-
kilö hakenut sinne harhautunei-
ta palloja. Jenkkityyliin klubipe-
laajat lyövät siellä aina uuden
pallon peliin, unohtaen usein
edes laskea esteeseen menneen

Torrey Pines 
U.S.-Open kenttä 2008 

Torrey Pines on vanhimpia kenttiä, jolla on pelattu PGA Tourin kilpailuja. 
Kenttä sijaitsee Kaliforniassa San Diegon alueella La Jolla nimisessä 

pikkukaupungissa. Vuosittain ensimmäinen PGA Tourin kilpailu pelataan 
aina tällä Torrey Pines kentällä.

lyönnin. Vesiestekammoa ei
kentällä tule, kun esteitä on ken-
tillä yhteensä vain kaksi, yksi
kummallakin kentällä. Muuten
kuivuutta ei voi huomata. Ken-
tän kastelujärjestelmä käyttää
ns. sekundäärivettä, jota on run-
saasti käytettävissä. Luonto ym-
pärillä on luonnostaankin hyvin
rehevää ja vihreää. 

Tyynen Valtameren ran-
nalla olosuhteet voivat muuttua
nopeasti. Tuuli, sade tai sumu
voi muuttaa olosuhteet vaikeik-
si kilpailun aikana ja se on ollut-
kin monena vuotena kilpailun
suola. Klubin järjestelyorgani-
saatio, jossa on mukana useita
liikekumppaneita ja innostunei-
ta harrastajia, mahdollistavat
loistavat järjestelyt sekä rahalli-
sesti, että ajallisesti. Kilpailun
tuotot lahjoitetaan vuosittain
San Diegon alueen nuorisojär-
jestöille. Laadukkaan historian
ja hyvien pelisuoritusten ansios-
ta Buick Invitational jatkaa San
Diegon jännittävimpänä vuosit-
taisena tapahtumana.

PGA-kilpailuilun ensim-
mäiset kierrokset pelataan yksi
kummallakin kentällä. Finaali-
kierrokset pelataan aina South
Course kentällä. Kentät näyttä-
vät kohtuullisen inhimilliseltä,
kunnes menet pallosi kanssa
back-teelle. North Coursen pi-

tuus on 6874 yardia (6286 m) ja
South Coursen pituus jopa 7607
yardia (6956 m). Bunkkerit ovat
syviä, joten varsinkin väylä-
bunkkeriin harhautunutta pal-
loa on vaikea saada greenille as-
ti ilman välilyöntiä. Bunkkerei-
den reunat ovat kaltevia ja oh-
jaavat lähelle osuvia palloja es-
teeseen. Osa greeneistä on nos-
tettu, joten niille on tultava il-
masta. 

Puistomaisen kentän hen-
ki muistutti Aura Golfin Ruissa-
lon kenttää monessa mielessä.
Lyönneille on reilusti tilaa ja
myös omalta väylältä harhautu-
neen pallon löysi kentän puolel-
la helposti ja sitä saattoi jatkaa.
Korkeuseroja on kohtuullisesti,
mutta vain väylä 13 ylämäki
greenille oli jyrkkyydessään
Ruissalon 10 väylää jyrkempi ja
pidempi. Yhdeksäs reikä ei tule
klubille vaan puolimatkan krou-
viin, kioskille kuten Ruissalossa-
kin. Kioskin tarjonta tosin oli
monipuolisempi. 

Torrey Pines on San Diegon
golftarjonnan ns. must Course.
Alueella on golfkenttiä paljon,
mutta paikallisten asukkaiden
mielestä Torrey Pines on se, jo-
ka pitää kokea. Lähtöajat ovat
varattuja viikkoja etukäteen,
mutta se ei meitä estänyt. Ajoim-
me paikalle aamulla yhdeksän

maissa ja kysyimme caddie-
masterilta mahdollisuutta pääs-
tä pelaamaan. Hän otti nimem-
me listalle ja sanoi mahdollisuu-
den tulevan tunnin sisällä. No-
pean klubiaamiaisen jälkeen
meidät jo kutsuttiin kentälle. 

Greenfee maksoi 75 USD
(n. 56 €) joka oli matkamme
kallein. Odotuksiimme nähden
hinta tuntui mieluummin hal-
valta. Kentän kunto ei kuiten-
kaan silloin hurmannut. Yleisen
kentän ongelmana tuntui olevan
pelaajien hieman huolimaton ta-
pa korjata jälkiään ja jättää jopa
korjaamatta. Kenttä varmaan
joudutaan sulkemaan ja kun-
nostamaan aina ennen suuria
kilpailuja. 

Toinen miellyttävä koke-
mus oli Torrey Pinesin klubin
ravintola. Ravintola ei ollut eri-
tyisen suuri. Siellä oli kuitenkin
valkoasuiset tarjoilijat ja ravin-
tolan ruokalistat olivat sellaisia,
joita soisin olevan useammalla-
kin suomalaisella klubilla. Miel-
lyttävää on myös amerikkalai-
nen tapa, jossa annoksen voi ja-
kaa kahden tilaajan kesken il-
man turhaa selittelyä. Tarjoilijat
tuovat automaattisesti yhden
annoksen tilaajille jaetun an-
noksen jo valmiiksi omilla lau-
tasillaan. Tämänkin tavan toi-
voisin rantautuvan meikäläisiin
ravintolatapoihin. 

Proshoppiin oli panostettu
selvästi eniten. Se oli suuri ja va-
likoima runsas. U.S.-Open 2008
tuotteita oli jo nyt tarjolla pal-
jon. Sosiaaliset tilat sitä vastoin
olivat hyvinkin vaatimattomat,
jopa melkein olemattomat.
Amerikkalaiset ilmeisesti vaihta-
vat vaatteensa ja käyvät suihkus-
sa vain kotona.  

Odotan mielenkiinnolla
vuoden 2008 U.S.-Openia ja sen
televisiointia. Onhan sen seu-
raaminen todellisempaa, kun on
itsekin pelannut kentän.  

Sakari Laitervo
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Carmen Florea
040 589 9878

on tehokas ja huomaavainen tapa
muistaa asiakasta ja yhteistyö-

kumppania.

Kukkatervehdys

Voitte tilata kukat kauttamme puhelimitse tai tulla
henkilökohtaisesti käymään. Meiltä saatte myös

monenlaisia asetelmia kaikkiin tilaisuuksiin.
Piristä yrityksesi työympäristöä viikkokukilla,

tämäkin onnistuu meillä.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

www.dennispizza.fi
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Diili-ohjelmasta tuttu
Donald J. Trump on ra-
kennuttanut Kaliforni-

aan lähelle Los Angelesia maail-
man kalleimman golfkentän.
Trump National Golf Clubin ra-
kentaminen tuli maksamaan ra-
kennuttajan ilmoituksen mu-
kaan 264 miljoonaa dollaria (n.
210 milj. euroa). Sillä summalla
oltaisiin rakennettu tänne Suo-
meen enemmän kuin parikym-
mentä Kytäjän arvoista kenttää.
Amerikkalaisen tavan mukaan
investoinnin hinta kerrotaan jul-

Maailman kallein golfkenttä
kisesti ja sillä on tapana jopa ke-
hua. Kalliilla kentällä on tietysti
myös kallista pelata. Selasin netis-
tä hieman kentän tietoja. Green-
fee maksaa maanantaista torstai-
hin 195 USD ja perjantaista sun-
nuntaihin 300 USD. Mailojen
vuokra ”vain”  60 USD. Rahalla
saa ja hevosellakin pääsee ajele-
maan, vaikkapa Prinsessa Ruusu-
sen kurpitsavaunuissa. 

Upeassa klubiravintolassa
on kolme erillistä painettua ruo-
kalistaa. Yksi lista on aamiaista,
yksi lounasta ja yksi päivällistä

varten. Annosten hinnat eivät
vielä huimanneet, mutta vilkai-
su viinilistaan sai jo varautu-
neeksi. Kalleimmat samppanjat
maksoivat yli 500 USD/pullo ja
paras ranskalainen viinipullo jo
lähes 800 USD. Jos asiakkaita
näillä hinnoilla riittää voi olla,
että investointi tulee joskus mak-
settua. Epäilen kuitenkin vah-
vasti siihen kuluvan Trumpin
hermojakin raastavan pitkän
ajan. Omalla rahalla siellä tuskin
monikaan pelaa. En liioin usko
meidän suomalaisten ainakaan

S

Oletko huomannut, että arvok-
kaan klubitalomme koristeisiin
kuuluu joukko hienoja vaaku-
noita. Ne on ripustettu kurkihir-
teen terassille johtavan oven ja
baaririskin välimaille. Isännöi-
dessämme historiallista tilaisuut-
ta, jossa Ruissalon saari luovu-
tettiin valtiolta Turun kaupun-
gille, huomio ja keskustelu pie-
nessä seurueessa kohdistui näi-
hin vaakunoihin. Ilmeni, että ai-
ka harva oli ne huomioinut ja vie-
lä harvempi vaakunat ja niiden
taustat tunsi. Sain tehtäväkseni
asian tarkemman selvittämisen ja
tiedon levittämisen lehtemme
kautta jäsenistölle.

Varmasti joukon arvokkain
vaakuna on keskellä oleva punai-
sen leijonan kuvittama maail-
man vanhimman golfliiton Scot-
tish Golf Unionin meille ama-
töörien EM-kisojen yhteydessä
lahjoittama vaakuna. Samassa ti-
laisuudessa Aura Golf sai kiitok-
seksi hyvin hoidetusta arvokil-
pailusta Euroopan Golfliiton
vaakunan, joka on Skotlannin
vasemmalla puollella ja oikealla
puolella on Walesin Golfliiton
vaakuna. Nämä kaikki saimme
vastaanottaa vuonna 1994.

Norjan Golfliitto oli puo-
lestaan paljon aiemmin asialla
lahjoittaessaan äärimmäisenä va-

semmalla olevan liittonsa vaaku-
nan jo vuonna 1985, jolloin seu-
ramme järjesti golfin Pohjois-
maiset Mestaruuskilpailut ken-
tällämme. Sen rinnalla, toisena
vasemmalta on Suomen Golflii-
ton AG:lle vuonna 1988, seu-
ramme 30-vuotisjuhlien yhtey-
dessä lahjoittama hopeinen golf-
pallo vaakuna, kiitokseksi ja tun-
nustukseksi ansiokkaasta työstä
golfurheilun hyväksi.

Vaakunarivistön oikeassa
reunassa on Rhodoksen Golf-
klubin lahjoittama vaakuna kii-
tokseksi useana vuonna toistu-
neesta jäsentemme talvi mesta-
ruuskilpailuista ja harjoitusmat-

koista. Toisena oikealta on Bel-
gian Seniorigolfliiton vaakuna,
jonka he lahjoittivat puolestaan
seurallemme 1999 pidettyjen se-
niorien EM-kilpailujen yhtey-
dessä.

En ole varma löytyykö esi-
merkiksi Skotlannin Golfliiton
vaakunaa minkään muun suo-
malaisen golfklubin seinältä, eh-
kä Talista voi löytyä. Voimme
siis olla ylpeitä seuramme an-
sioista tälläkin saralla. Vilkaise
seuraavalla kerralla klubitalon
kurkihirteen.

Hannu Grandell
Kuva: Tertti Pietilä

Arvokkaat vaakunat 
klubitalomme katonrajassa

kiinnostuvan ko. kentän palve-
luista ja innostuvan höyläämään
luottokorttejaan näillä hinnoilla.  

Sakari Laitervo
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MIDNIGHT SCRAMBLE
Koivun oksia, aurinkoa, sadepisaroita, 
hauskoja juttuja, naurua...

...ruusuja, birkku(pullo)ja, tuplapaareja,
herkkuruokaa,  ja leppeää haitarin
soitantaa.... sitä kaikkea on 
M i d n i g h t  S c r a m b l e !!!

...joukkuehenkeä, leikkisää kilpailua,
tiukkoja putteja, riemukkaita 
voittoja... 

Mukana myös Tertti Pietilä
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Idea golfkentän rakentamiseksi
Luonnonmaalle, Isokylän mail-
le, ei ole nykyisten rakennutta-
jien. Projektin käynnisti aika-
naan Erkki Verho. Hän kuiten-
kin luopui hankkeesta ja hank-
keen jatkajiksi tulivat Muumi-
maailma Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Jokisuu kumppaneineen.
Matkailubisneksen ammattilai-
sena Jokisuulla on runsaasti
uusia ideoita kenttähankkeen
markkinoinnin toteuttamiseksi.

Golfkenttä on toistaiseksi
ilman virallista nimeä. Kentän
rakennuttajayhtiö on Kultaran-
ta Golf Oy, mutta Kultaranta
Golfin nimen käyttämiseen
kentästä on ilmaantunut esteitä
hieman yllättävältä taholta, pre-
sidentti Tarja Haloselta.

Kentän on suunnitellut
ruotsalainen golfkenttäarkki-
tehti Jan Söderholm. Söder-
holm on suunnitellut Suomeen,
laskutavasta riippuen kaikkiaan
13…15 kpl kenttää. Sederhol-
min suunnittelemia kenttiä ovat
mm. Espoo, Katinkulta, Kul-
loo, Meri Teijo, Pikkala Forest,
Sarfvikin molemmat kentät,
Tahko ja Ahvenanmaan kentät.
Jan Sederholm onkin Pekka Si-
vulan kanssa Suomen toiseksi
käytetyimpiä kenttäarkkitehte-
ja. Heidän pöydältään on lähte-
nyt yhteensä n. kolmenkymme-
nen kentän suunnitelmat.

Klubirakennuksen ympä-
ristöineen on suunnitellut Tur-
kulainen Arkkitehtitoimisto
Schauman. Vanha maalaismai-
sema pyritään säilyttämään
mahdollisimman alkuperäisenä.
Muutamia piharakennuksia
siirretään kuitenkin sellaisenaan

Pay and play kenttä Naantaliin
valmistuu ensi kesänä

Turun seudun golfkenttä-
tarjonta kasvaa, kun
Naantalin Luonnon-
maalle rakennettava golf-
kenttä valmistuu aika-
taulussaan. Kenttä tullaan
avaamaan yleisölle 
kauden 2007 alussa. 

hieman toiseen paikkaan. Van-
hojen rakennusten ulkoasu säi-
lyy ja kaikki vanhat rakennukset
saavat pinnalleen punamullan.
Uusi rakennettava klubiraken-
nus sitä vastoin edustaa hyvin
modernia arkkitehtuuria.

Golfkentän rakennustyöt
on urakoinut Lemcon Oy. Ra-
kennustyöt alkoivat loka-mar-
raskuussa 2004, jolloin ensim-
mäiseksi rakennettiin kaikki
kentän lammet. Lampia on yh-
teensä 7 kpl ja niiden pinta-ala
on yhteensä 3 ha. Kentän kaste-
lujärjestelmä on suunniteltu
käyttämään lampiin kerättyä
vettä. Rakennustyöt ovat eden-
neet hyvin aikataulussa. Lemco-
nilla on kokemusta monesta
Suomeen viime aikoina raken-
netussa golfkentässä. Kentän
maapohja oli pääosin entistä pel-
toa. Vanhat salaojat ovat viljely-
ajan peruja, mutta ne toimivat
edelleen hyvin. Kentän rakenta-
miseen kuljetettiin paikalle
50.000 m3 soraa. Lemcon saa
urakkansa valmiiksi kentän osal-
ta aikataulussa heinäkuussa
2006.

Kentän väylien kaikki kyl-
vöt on saatu suoritettua alkuke-
sän aikana. Juhannuksen jälkei-

senä maanantaina greenit olivat
jo tasaisen vihreitä ja tuuheita.
Rakennuttajayhtiön Pekka Joki-
suun mukaan kenttä voitaisiin
periaatteessa avata jo tulevana
syksynä, mutta kaikki on kui-
tenkin enemmän ilmoista kuin
rakentajista riippuvaisia. 

Kenttä on tarkoitettu klubi-
pelaajille. Valkoisia lyöntipaik-
koja, backteetä ei ole suunnitel-
tu. Kentän pituus klubiteeltä on
5700 m. Perinteistä hieman poi-
keten, kentällä on vain kolme par
3 ja kolme par 5 väylää.

Kenttämestareita on kaksi,
joista toinen on Aura Golfissa
apulaiskenttämestarina toimi-
nut Janne Karvonen. Janne ker-
toi kylvöjen onnistuneen hyvin.
Väylille kylvettiin natanurmik-
kaseos, joka kestää hyvin pohjo-
lan ankeat olosuhteet. Greenit
kylvettiin rönsyröllisiemenillä. 

Pekka Jokisuu haluaa teh-
dä golfkeskuksen käytöstä ym-
pärivuotisen. Rakennettavaan
2000 m2:n klubirakennukseen
tulee kokous- ja edustustiloja.
Klubitiloja voidaan käyttää eri-
laisiin kokous ja juhlatarkoituk-
siin. Rakennukseen tulee nor-
maalitoimintojen lisäksi mm.
golfsimulaattori, proshop, viini-

kellari, kuntosali sekä yläkertaan
VIP-tila. Golfkentän alueelle
tullaan rakentamaan 9 kpl
100 m2:n rakennusta. Lisäksi
alueen rakennuskaava sallii lähes
100 tonttia kesämökkien raken-
tamiseen. Alueella saa myös ter-
veyspalveluja mm. hierontaa ja
fysioterapiahoitoja. Golfkenttää
markkinoidaan myös saaristo-
teemalla. Alueelle tulee vierasve-
nesatama, johon pääsevät myös
ne suuret purjeveneet, jotka ei-
vät pääse siltojen alta Naantalin
vierasvenesatamaan. Näille ve-
neilijöille Jokisuu lupaa järjestää
myös kuljetuspalvelun Naanta-
liin.

Projektin kustannukset
ovat pysyneet golfkentän raken-
tamisen osalta suunnitellussa n.
3 M€:n budjetissa. Maa-alueen
hankinta ja koneiden investoin-
tikustannukset ovat myös pysy-
neet suunnitelluissa rajoissa.
Muu rakennustoiminta saattaa
kuitenkin muuttaa vielä alkupe-
räistä budjettia, koska vanhan
rakennuskannan korjaamiseen
liittyy paljon riskejä ja yllätyksiä.
Kokonaisbudjetti on tällä het-
kellä hieman yli 10 M€.

Golfkentän markkinointi
tehdään yhteistyössä Muumi-
maan kanssa. Pääosa markki-
noinnista tehdään netin kautta
maailmanlaajuisesti. Markki-
noinnissa ovat mukana myös yh-
teistyökumppanit Turun seu-
dulta. Merkittävimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat mm. lento-
yhtiöt Blue 1 ja Finnair, laiva-
yhtiöt Viking ja Silja Line, kyl-
pylähotellit Naantalin Kylpylä ja
Kylpylähotelli Caribia sekä Tu-
run Osuuskauppa TOK. 

Jokisuu tavoittelee 20…
30000 greenfee pelaajaa kaudes-
sa. Hinnoittelu tulee olemaan
sesonkiluonteista, kysynnän ja
tarjonnan huomioivaa. Kentälle
pääsevät pelaamaan kaikki green
cardin haltijat tasoituksista riip-
pumatta. Periaatteena on pay
and play.

Sakari Laitervo9. väylän greeni. Kuva: Janne Karvonen
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

1

2

3

4

5

18

17

16

15

14

12

11

10

8

7

6

13

9

V I H E R I Ö  3/2006 33

HIEKAT
GOLFKENTÄN TARPEISIIN

SP Minerals Oy Ab
puh. 09-225 25821
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