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Kesä 2006 tullaan muis-
tamaan ennätyksellisen 
aurinkoisena ja lämpi-

mänä. Kylmän ja huonon kevään 
jälkeen alkanut kesä helli sitten 
pelaajia lähes elokuun loppuun 
asti. Ensimmäistä kertaa Ruissa-
lossakin nähtiin joidenkin pelaa-
jien käyttävän jopa aurinkovar-
joa thaimaalaiseen tapaan. 

Auringon säteet ja lämpö 
eivät kuitenkaan olleet ainoat 
valopilkut menneeltä kaudelta. 
Suuria valopilkkuja olivat Aura 
Golfin edustuspelaajien saa-
vuttama menestys menneellä 
golfkaudella. Saavutukset ovat 
mitalien määrällä mitattuna par-
haat yhdistyksemme historiassa. 

Hieno golfkausi takana
Kolme SM voittoa on harvinais-
ta herkkua mille seuralle hyvän-
sä. Aura Golfin Kalle Samooja 
voitti reikäpelien yleisen sarjan 
ja Ahti Koskilahti juniorien Suo-
men mestaruuden. Aura Golfin 
miesten joukkue voitti joukkue 
SM:n. Lisäksi Joonas Granberg 
saavutti hopeaa lyöntipelin 
SM-kisoissa. Muitakin hyviä si-
joituksia on tullut mm. FGT:n 
osakilpailuissa, joissa Sakari Aho 
on parikin kertaa kakkosena. 

Ruissalon kesään mahtui 
suuria kilpailuja enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Aura 
Golf on kokenut, luotettava ja 
osaava kilpailujen järjestelijä ja 
näiltä osin kilpailut onnistuivat 

tänäkin vuonna erinomaisesti. 
Kiitokset onnistumisista kuu-
luvat kenttähenkilökunnalle, 
kilpailutoimikunnan jäsenille 
sekä ennen kaikkea suurelle va-
paaehtoisten jäsenien joukolle. 
Kesän harvoista sateista ehkä 
rankimmat osuivat juuri näihin 
kilpailuihin. Lisäksi yksi asia 
kentällämme ei ollut kuten ai-
kaisemmin. Greeniemme kunto 
ei kaikilta osin vastannut niitä 
odotuksia, joihin kaikki Ruis-
salossa pelanneet golffarit olivat 
aikaisempina vuosina tottuneet. 
Talvi oli kaikille Suomen ran-
nikkoseudun kentille ankara ai-
heuttaen paljon vahinkoja sekä 
ylimääräistä työtä. Jostain syystä 

SM-kisoissa oli 
kiitettävästi yleisöä.
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

TURUN PUHELIN OY
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Kuva: Tertti Pietilä

Ruissalossa emme onnistuneet 
korjaustöissä aivan odotuksiem-
me mukaisesti. Kenttähenki-
lökunta teki kyllä paljon töitä 
asian korjaamiseksi, mutta odo-
tettua parannusta ei onnistuttu 
synnyttämään. Greeniruohon 
heikko kasvu heinäkuussa pisti 
hälytyskellot soimaan. Elokuun 
alussa aloitettiin uudet kylvöt ja 
selvitettiin tehdyssä maaperä-
tutkimuksessa, johtuuko huono 
kasvu maaperästä. Kenttämesta-
rimme antaa oman selvityksen-
sä hoitotoimenpiteistä toisaalla 
tässä lehdessä. Toivottavasti 
analyysi on oikea ja korjaustoi-
menpiteet onnistuvat siten, että 
ensi kautena saamme taas naut-

tia totutun mukaisista hienoista 
Ruissalon greeneistä.   

Ensi vuonna kasvaa Turun 
alueen golfkenttien määrä kah-
della Naantaliin valmistuvalla 
kentällä. Uudet kentät tuovat 
odotettua helpotusta golfin 
harrastajille nykyisiä kenttiä 
vaivanneisiin ruuhkiin. Samalla 
luodaan mahdollisuudet lajin 
kasvuun. Kenttävalikoiman kas-
vu tuo mukanaan myös niiden 
välisen asiakaskilpailun. Kilpai-
lu toivottavasti näkyy kenttien  
kunnon paranemisena, palve-
luissa ja esimerkiksi klubien viih-
tyisyydessä. Näissä asioissa van-
hoilla kentillä on tietysti vahva 
asema suurien omien jäseniensä 

ja runsaan vieraspelaajamäärän 
turvin. Mikään golfkenttä ei 
ole kuitenkaan koskaan valmis. 
Kehittämis- ja parannustoi-
menpiteitä tarvitaan jatkuvasti. 
Niitä tullaan tekemään Ruissa-
lossakin. Tavoite on pitää Aura 
Golfin kenttä Suomen parhaa-
na golfkokonaisuutena ja kentän 
kunto aina kilpailukunnossa.

Hyvää loppuvuotta!
Sakari Laitervo

Ps. Miesten joukkue toi 
EM-pronssia Korfulta. 

Hienoa pojat. Onnittelumme!
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Kauden päätöstilaisuudessa val-
mennustoimikunnan puheen-
johtaja Hannu Paatelo luetteli 
AG:n pelaajien tänä vuonna 
saamat mitalit. Siinä moni muu 
seura olisi tyytyväinen, jos yl-
täisi edes samaan kymmenessä 
vuodessa. Lisäksi AG oli murs-
kaavan ylivoimainen, kun yn-
nätään suurkilpailuista saatuja 
pisteitä. Sitä Hannu ei osannut 
aavistaa, että yksi mitali oli tu-
lematta. Euroopan seurajouk-
kueitten mestaruuskilpailussa 
AG:n edustusjoukkue saavutti 
kolmannen sijan, eli pronssi-
mitalin. Saavutuksesta on syytä 
olla ylpeä. Joukkueessa pelasivat 
Joonas Granberg, Kalle Samooja 
ja  Antti Lehtinen sekä joukku-
een kapteenina ja varapelaajana 
Peter Rosenberg.

Lämpimän syksyn vasta-
painoksi lokakuun puolenvälin 
jälkeen tullut kylmä kausi lopet-
ti pelaamiset kertaheitolla. Jäl-
keenpäin voi todeta, että päätös 
sulkea kenttä ajoissa, oli ihan oi-
kea. Toiminnanjohtajalta kuu-

Mitalisadetta
lin, että kenttämestari henkilö-
kuntineen saivat syystyöt tehtyä, 
joten ensi vuonna saamme taas 
nauttia hyvästä kentästä.

Omalta osaltani tämä kausi 
ei pelillisesti ole sujunut kuten 
kauden alussa suunnittelin (=toi-
veajattelua). Pro-Sakari totesi-
kin, että ”aika vähän sinua on 
nähty  harjoittelemassa”. On tur-
ha odottaa tuloksia ellei harjoit-
tele. Enteellistä oli, että kauden 
avauslyönti sai hyvän lähtöhukin 
ja päätyi ulos (reilusti). Pelikier-
roksia on ollut vähemmän kuin 
minään aiempana vuonna ja tä-
mä on heijastunut pelitasoon ja 
ailehteleviin tuloksiin. Pelinau-
tinto on silti säilynyt. Täytyy vain 
nöyrästi hyväksyä se, että tasoitus 
on nousujohtoinen. Muuttuneet 
työtehtävät aiheuttivat myös sen, 
että läsnäoloni klubilla on ollut 
vähäisempää kuin olin suunni-
tellut.

Seuraavassa vuosikokouk-
sessa valitaan taas uusia hallituk-
sen jäseniä erovuoroisten tilalle. 
Minulle tulee kolme vuotta täy-

teen kapteenina ja olen toden-
nut, että näillä näkymin en pysty 
hoitamaan tehtävää niin hyvin 
kuin haluaisin. Kolme vuotta 
kapteenina on ollut kiinnostavaa 
ja upeaa aikaa. Kiinnostuneille 
totean, että parempia hetkiä 
golfin ja golfhenkisten ihmisten 
parissa ei löydy.

Talven lukemistoksi suo-
sittelen golfsääntöjen kerta-
usta. Yllättävän paljon kuulee 
kysymyksiä ihan perusasioista. 
Esimerkiksi: Mistä tilanteista 
seuraa rangaistuslyönti tai kak-
si, mitkä ovat erot pelimuotojen 
välillä sekä mistä ja miten voi 
vapautua eri ongelmatilanteista.  
Kaikki nämä olisi hyvä kerrata. 
Golfliiton web-sivuilla Erkki 
Leppävuori ylläpitää sääntöjen 
kysymys ja vastauspalstaa. Käy-
kää tutustumassa.

Golf on 
vapaaehtoista hauskanpitoa.

Peter Nyman
AG:n kapteeni

K A P T E E N I N  K Y N Ä S T Ä

Kuva: Tertti Pietilä
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Aluksi on todettava, että kentän-
hoidon vaatimustaso on noussut 
huomattavasti viimeisen viiden 
vuoden aikana niin meillä kuin 
muillakin Suomen kentillä.  
Erityisesti muutoksen huomaa 
greeneissä, joissa aikaisemmin 
kauden aikainen normaali leik-
kuukorkeus oli n. 4 mm  ja 
greenien nopeuksia lisättiin 
ainoastaan isoimpiin kilpailui-
hin. Nykyään, kevättä lukuun 
ottamatta, leikkuukorkeus on 
lähes koko kauden 2-3 mm. Itse 
leikkuukorkeus ei ole ongelma 
kylänurmikalle, mutta yksivuo-
tisena nurmena sen tuottama 
siemenmäärä taantuu, erityisesti 
varjoisissa kohdissa ja kukkivia 
siemeniäkin kerätään liian tehok-
kaasti pois leikkuun yhteydessä. 
Ongelma kärjistyy, mikäli talvi-
tuhot ovat laajoja kuten viime 
talvena, tällöin ollaan kylvetyn 
siemenen varassa.

Keväällä meillä kuten ete-
lärannikon muillakin kentillä ti-
lanne oli vaikea. Talven pakkaset 
olivat tappaneet nurmen ja vä-
hälumisuus oli mahdollistanut 
roudan pääsemisen aina met-
riin asti. Toukokuun 5., jolloin 
kenttä avattiin, ruohon siemenet 
olivat alkaneet itää vain aurin-

Greenianalyysi

Olen työskennellyt Aura 
Golfissassa yli 15 vuotta. 
Tähän ajanjaksoon mah-
tuu monenlaisia kausia, 
mutta täytyy valitettavasti 
myöntää, että koskaan vi-
heriöt eivät ole olleet yhtä 
vaatimattomassa kunnos-
sa kuin menneenä kaute-
na.

koisilla greeneillä, mutta varjoi-
sat greenit jouduttiin avaamaan 
puhtaalle hiekalle. Toukokuussa 
keskilämpötila jäi liian alhaiseksi 
jotta nurmen kasvu ja vahvistu-
minen olisi voittanut pelaami-
sesta ja leikkuista aiheutuvan 
kulutuksen. Viherpeittävyyden 
jäädessä vajaaksi alkoi greenien 
pinnalle muodostua sinilevää, 
joka vaikeutti ravinteiden, ve-
den ja hapen pääsyä nurmen 
juuristolle ja esti lopullisesti 
nurmen kasvun paljaille pai-
koille. Elokuussa greenit kyl-
vettiin kahdesti monivuotisella 
rönsyröllillä ja molemmat kyl-
vöt itivät hyvin viidessä päivässä. 
Levästä koitui kuitenkin kohta-
lonkysymys, koska se tukahdutti 
uusien kylvösten kehittymisen. 
Levää yritettiin poistaa pinta- ja 
viiltoilmastuksien sekä hiekoi-
tuksen avulla, mutta todellista 
apua niistä ei ollut. Syksyä kohti 
mentäessä ja leikkuukorkeuksia 
nostettaessa suurin osa gree-
neistä parani, mutta 14. ja 15. 
sekä osia muistakin greeneistä jäi
edelleen vajaakuntoisiksi.

Kentänhoidossa kaikki 
lähtee siemenestä. On varmis-
tettava, että maassa on riittävästi 
siemeniä. Omaa kylänurmikan 
siementä saadaan, jos leikkuu-
korkeus pidetään n. 3 mm:ssä, 
näin kaikkea kukkivaa siementä 
ei kerätä leikkureiden koppiin, 
vaan siemen jää maahan seu-
raavaksi kaudeksi. Pelillisesti 
kylänurmikan kukkiminen on 
ongelma, sillä se aiheuttaa pal-
lon lievää pomppimista ja näin 
hidastuttaa vierimistä. Suurin 
osa maailman golfkenttien vi-

heriöistä on rönsyrölliä, joka 
on monivuotinen, suhteellisen 
hyvän talvikestävyyden omaava 
nurmilaji. Rönsyrölli ei kuki 
greenien leikkuukorkeuksissa, 
joten se aina kylvetään ostosie-
menestä. Sen itäminen ja ver-
sominen vaatii korkeamman 
lämpötilan ja valoisuuden kuin 
kylänurmikan, lisäksi se muo-
dostaa kuitua, joten se vaatii 
enemmän hoitotoimenpiteitä 
eli ilmastuksia ja hiekoituksia 
pysyäkseen hyvän kuntoisena. 
Puttialustana rölli on tasaisempi 
ja näin nopeampi kuin kylänur-
mikka. Mitä tahansa nurmilajia 
käytetäänkin on aina varmistet-
tava, että siemeniä on riittäväs-
ti. 

 Leväongelman ennalta-
ehkäisemiseksi viheriöt voidaan 
avata vasta, kun nurmen kas-
vu on saatu varmasti käyntiin. 
Kasvuun vaikuttavat tekijät 
on saatava kuntoon, erityisesti 
valoisuutta olisi parannettava 
greenien 4, 8, 14 ja 15 osalta. 
Hyvin kehittyäkseen rönsy-
rölli vaatii 6 tuntia/vrk suoraa 
auringonvaloa, lisäksi aurinko 
lämmittää maan jotta kasvu yli-
päätään on mahdollista. Jos ensi 
kesänä muodostuu levää, on se 
heti poistettava mekaanisesti ja 
tehtävä täydennyskylvö. 

Greenienhoidossa jäätiin 
viime kaudella hopealle, mutta 
virheistä on otettava opikseen ja 
pyrittävä parempaan ensi kau-
teen.

Terveisin 
Matti Höglund, KM 

Kolmosen lyöntipaikka Kuva: Tertti Pietilä
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Kun Janne Karvonen syk-
syllä 2005 ilmoitti siirty-
vänsä Kultaranta Golfin 

palvelukseen maaliskuussa 2006 
oltiin huolestuneita siitä, mistä 
löydämme hyvän huoltomiehen 
korvaamaan Jannen työpanos-
ta. Sami Lahti oli jo palkattu 
apulaiskenttämestariksi Jannen 
tilalle, mutta kun Janne hoiti 
myös huoltotyöt, niin siihen piti 
löytyä sopiva mies.

Työnhakijaksi ilmoittau-
tui Manne Lehto, 32-vuotias 
levyseppä-hitsaaja Mynämäeltä. 
Manne oli myös puutarha-alan 
ammattilainen. Hän oli hoita-
nut oman hitsaajan työn ohessa 
perheen puutarhaa ja hänen avo-
vaimonsa Mira möi puutarhan 
tuotteita Turun torilla. Manne 
tuntui meidän tarpeisiin sopi-

Huoltomies 
Manne Lehto

valta mieheltä ja hän aloitti työt 
helmikuussa 2006. Olemme 
olleet Mannen työpanokseen 
erittäin tyytyväisiä ja vaikka hä-
nellä vielä on vuoden koeajasta 
muutama kuukausi jäljellä, niin 
olemme tyytyväisinä sopineet jo 
jatkosta siten, että työsuhde va-
kinaistetaan vuoden 2007 alusta 
alkaen. Mannen vastuualueena 
ovat huoltotyöt käsittäen koneet, 
työkalut, kastelujärjestelmät, 
sähköt, pumput, rakennukset 
jne. Tarpeen mukaan hän osallis-
tuu myös kentänhoitotehtäviin.

Manne kertoo viihtyvänsä 
Ruissalossa hyvin, työilmapiiri 
on hyvä ja töiden monipuo-
lisuus tuo vaihtelua päiväryt-
miin. Golfkipinä ei ole iskenyt 
muuten kuin, että hän on lyönyt 
kaksi palloa huoltoalueen pihalla 

huonolla menestyksellä. Harras-
tukset suuntautuvat enemmän 
konepuolelle. Kesällä hän tuli 
usein töihin moottoripyöräl-
lään, Kawasaki ZZR 600 m3. 
Pyörä itsessään jo kertoo mie-
hestä jotain, pää alas ja kovaa. 

Toivomme, että Manne 
viihtyy meillä pitkään, eihän 
kaikkien tarvitse pallon perässä 
kävellä.

Teksti:
Jorma Laxåback

Kuva:
Sami Lahti
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Syyskuun ensimmäisenä 
päivänä koki toiminnan-
johtaja Jorma Laxåback 

positiivisen yllätyksen. Laxå oli 
valmistautunut puheenjohtajan 
pyynnöstä selvittämään tilintar-
kastajille yhdistyksemme kulu-
ja sekä loppuvuoden budjettia. 
Palaveri oli sovittu pidettäväksi 
klubirakennuksen kabinetissa 
pidettävässä aamukahvipalave-
rissa. Astuessaan sisään kabinet-
tiin Laxån ilme paljasti hänen 
yllättyneisyytensä. Tilintarkas-
tajia ei näkynyt missään. Sen 
sijaan kabinetissa olivat Aura 
Golfin hallituksen jäsenet. Pöytä 
oli katettu ja täytekakkuakin oli 
tarjolla. Toiminnanjohtajan työ-
suhteen alkamisesta Aura Golfin 
kanssa oli kulunut täsmälleen 10 
vuotta.

Jorma Laxåback 
10 vuotta 
toiminnanjohtajana

Puheenjohtaja Heikki Vais-
te totesi Laxån toiminnanjohta-
jauran olevan pitkäaikaisimpia 
Suomen Golfseurojen histori-
assa. Aura Golf on kehittynyt 
tuona aikana merkittävästi sekä 
kentän että rakennuksien osalta. 
Samanaikaisesti Aura Golfin kil-
pailutoiminta ja juniorityö ovat 
kehittyneet maamme oloissa 
esimerkillisesti. Aura Golf on 
saavuttanut merkittävän aseman 
suomalaisessa golf-elämässä. 
Laxå on saanut olla tässä kehi-
tyksessä voimakkaasti mukana. 
Kiitospuheensa lopuksi puheen-
johtaja luovutti Aura Golfin lah-
jana toiminnanjohtajalle taitei-
lija Pentti Koivikon maalaaman 
golfaiheisen taulun. 

Kiitospuheessaan Laxå 
totesi tulleensa yllätetyksi ns. 
”housut kintuissa”. Itse hän 
muisti 10 vuotta tulevan täy-
teen juuri tänä aamuna, mutta 
mikään ei saanut häntä aavista-
maan muiden muistavan tai no-
teeraavan sitä. Samalla hän totesi 
huomanneensa Aura Golfin sekä 
myös oman itsensä arvostuksen 
kasvaneen muiden maamme 
golfseurojen silmissä.

Teksti ja kuva: 
Sakari Laitervo    

 



Valmennustoimikunnan 
kuulumisia
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Kilpailukausi 2006 on 
kotimaisten kilpailujen 
osalta ohi. Joukkueem-
me taistelee vielä mar-
raskuun alussa Korfulla 
pelattavassa seurajouk-
kueiden EM-kilpailuissa, 
johon se sai osallistumis-
oikeuden seurajoukkuei-
den SM-kullan myötä.

Menestys oli kaudella 2006 jäl-
leen erittäin hyvää. Seuramme 
pelaajat saavuttivat joukkue 
SM-kullan lisäksi 4 henkilö-
kohtaista SM-mitalia. Kalle Sa-
mooja voitti miesten reikäpelin 
kultaa, Joonas Granberg sijoittui 
hopealle SM-lyöntipelikisoissa 
kotikentällämme Ruissalossa,  
Ahti Koskilahti voitti poikien 18 
v sarjassa reikäpelin SM-kultaa 
ja Kalle Leinonen poikien 16 v 
sarjassa reikäpelin SM-pronssia. 
Mitalitaulukossa Aura Golf oli 
viimevuotiseen tapaan toinen 

viidellä mitalilla. Finnish Ama-
teur Rankingissa Aura Golfin 
pelaajia oli 10 parhaan joukossa 
kaksi, kuten myös Finnish Golf-
tour Rankingissa. FAR rankin-
gin seurakohtaisissa pisteissä 
Aura Golf oli ylivoimainen.

Erittäin iloista on ollut 
huomata nuorempien harjoi-
tuksia seuratessa se, että tyt-
töjä on pitkästä aikaa mukana 
useampia. Toivottavasti intoa 
riittää. Tulevalla kaudella tulee 
kilpajunioreissa olemaan vajaus-
ta, sillä aikuisten sarjaan siirtyy 
menestyksekäs 1988 –syntynei-
den ikäluokka, joka on tuonut 
seurallemme useita SM-mitalei-
ta juniorien sarjoissa viimeisten 
vuosien aikana. Toivottavasti 
uudet pelaajat lyövät itsensä läpi 
juniorien kansalliseen kärkeen, 
jotta pystyttäisiin jatkossakin 
yhtä hyviin menestyksiin. Yhte-
nä osana tähän perustetaan ns. 
Graniittiryhmä, johon valitaan 
7-8 lahjakasta ja motivoitunut-
ta junioria. Ryhmän ohjelman 

suunnittelusta vastaavat pro, 
assistant pro ja allekirjoittanut. 
Selkeänä tavoitteena tämän 
kolmivuotisen projektin aikana 
on juniorien joukkue SM-kulta 
vuonna 2009.

Nyt on aika vähän huilata, 
jonka jälkeen alkaa uusi valmis-
tautuminen golfkauteen 2007. 
Kilpapelaajat valmistautuvat 
uuteen kauteen tekemällä ana-
lyysin menneestä kaudesta ja 
suunnittelemalla uuden kauden 
harjoitusohjelman. Tämän jäl-
keen alkaa kova suunnitelmal-
linen harjoittelu tulevaa kautta 
varten. Me tavalliset klubigolfa-
rit valmistaudumme  kuka kun-
tosalilla, kuka sauvakävelemällä, 
kuka taas hiihtämällä. Pääasia  
on se, että jokainen tekee jotakin 
kuntonsa eteen myös talvella.

Hyvää välikautta golfista 
toivottaa

Hannu Paatelo

MITALITAULUKKO SM-KILPAILUISSA KAUDELLA 2006

 Seura   kulta  hopea  pronssi  yhteensä
  
  1 Suur-Helsingin Golf 1  4  2  7
  2 Aura Golf  3  1  1  5
  3 Tammer Golf  -  -  4  4
  4 Lakeside Golf Vammala 2  1  -  3
  5 Keimola Golf  1  2  -  3
  6 Espoon Golfseura  -  1  2  3
  7 Oulun Golfkerho  2  -  -  2
 Kokkolan Golf  2  -  -  2
  9 Kymen Golf  1  1  -  2
10 Viipurin Golf  1  -  1  2
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FINISH AMATEUR RANKING: FINNISH GOLFTOUR RANKING:

  2. Kalle Samooja  358
  6. Sakari Aho  260
15. Joonas Granberg 176
32. Markus Rytkölä   80
      Antti Lehtinen   80

  4. Kalle Samooja  786
  7. Joonas Granberg 623
26. Markus Rytkölä 218
28. Antti Lehtinen 205
38. Juuso Välilä  124

FAR SEURAKOHTAISET PISTEET:

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

Nauti lyömisestä ja kehitä 
sekä ylläpidä taitojasi 

myös talvella
Aura Golf tarjoaa jäsenilleen lyöntiharjoitteluun varatun hallivuoron Luolavuoren hallilta 
sunnuntaisin klo 20-21.00. Hallivuoron aikana jäsenten käytettävissä on aina seuramme 
Pro Sakari Aho tai Assistant Pro Aarni Nordqvist vinkkejä sekä keskustelua varten. Vuoro 
alkaa sunnuntaina 12.11. ja jatkuu huhtikuun loppuun asti.  Tule nauttimaan mukavasta 
yhdessäolosta ja ammattilaisten avusta. Hinta Aura Golfin jäsenelle vain 90 euroa/hallikausi. 
Lyöntipaikkoja pitkän lyöntiin hallilla on max 15. Tämän lisäksi hallissa on laajennettu 
putti/chippi alue. Hallissa on WC. Ilmoittautumiset toimistoon Soilelle 02-258 9221 tai 
Sakarille 040-503 9072. Voit myös ilmoittautua sähköpostitse office@auragolf.fi. 

Talven yksityisopetusta 

voit tilata hallin yleisvuorolla sunnuntaisin klo 13-16 välillä. 
Hallimaksu 10 euroa/2h. 
Pro Sakari Aho 040 503 9072
- 55 min. 40 euroa.
- 4 x 55 min. 140 euroa 
  (sisältää kehityssuunnitelman, seurannan ja muistivihkosen)

Assistant Pro Aarni Nordqvist 040 539 5903
- 55 min. 30 euroa.
- 4 x 55 min. 100 euroa 
  (sisältää kehityssuunnitelman, seurannan ja muistivihkosen)

NAUTINNOLLISTA 
GOLFTALVEA 

TOIVOTTAVAT
Sakari Aho ja Aarni Nordqvist
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Kello oli viisi iltapäivällä ja sää 
aurinkoinen, kun toivotimme 
17 junioria tervetulleeksi viet-
tämään kolmea leikkimielistä 
tuntia golfin parissa. Lapsille oli 
valmisteltu neljä erilaista rastia, 
joissa kussakin oli tarjolla pork-
kana hyviä suorituksia varten. 
Vetäjinä rasteilla oli tehokas 
iskuryhmä: seuramme prot Sa-
kari Aho sekä allekirjoittanut, 
SM-mitalisti Ville Sirkiä ja Ville 
Virtanen. 

Heti ensisilmäyksellä yksi 

Yhdessäoloa ja golfia kivalla tavalla

OP-päivä tuo 
Aura Golfin juniorit yhteen

Turun Seudun Osuus-
pankin tukema OP-toi-
minta on ollut Aura Gol-
fin juniorien harraste-
toiminnan yksi kantavia 
voimia tavoittaen tänä 
vuonna yhteensä noin 60 
osallistujaa neljän tapah-
tuman voimin. Elokuun 
17. päivä oli vuorossa kli-
nikkapäivä, missä junio-
rit pääsivät testaamaan 
lähipelitaitojaan.

päivän positiivisimmista asioista 
oli nähdä, miten paljon tyttöjä 
olimme saaneet mukaan. Seit-
semästätoista osallistujasta tyt-
töjä oli kokonaiset viisi. Ottaen 
huomioon sekin, että olimme 
saaneet useamman peruutuk-
sen, voimme sanoa että tytöt 
ovat viimein lähteneet liikkeelle. 
HYVÄ TYTÖT! 

Päivä lähti käyntiin ryh-
miin jaolla, jonka jälkeen nel-
jä rastia odottivat pelureita. 
Taitoja testattiin bunkkerin, 

lobilyönnin, chipin sekä pu-
tin saralla. Omaa osaamista ja 
pikku palkintojen keräämistä 
pystyi harrastamaan reilun puo-
len tunnin ajan, jonka jälkeen 
rastia vaihdettiin. Yksi päivän 
tavoitteista olikin antaa lapsille 
ajatusta siitä, miten tärkeää on 
omien vahvuuksien ja heikko-
uksien kartoittaminen ja näiden 
harjoitteleminen paremmaksi 
pelinautinnon lisäämiseksi. Jo-
kainen saattoi palkintojen mää-
rästä todeta oman taitotasonsa, 

Klinikkapäivän osanottajat vetäjineen.
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sillä palkintoja jaettiin jo melko 
helposti saavutettavista asioista. 
Metrin putissa esimerkiksi neljä 
palloa oli laitettu luonnollisesti 
metrin päähän reiästä eri ilman-
suuntiin. Jos pääsi yhden kier-
roksen eli sai kaikki neljä palloa 
peräkkäin reikään, sai tiin. Kah-
desta perättäisestä kierroksesta 
sai jo useamman tiin ja suurin 
potti neljästä kierroksesta oli 
upouusi pallo. Joka rastilla oli 
sama periaate ja taitavimmat 
pelimiehet ja –naiset poistuivat 
”suuri säkki” tavaraa mukanaan 
jokaisen kuitenkin saadessa jo-
tain. 

Rastien jälkeen mentiin 
syömään Jukan herkulliset ham-
purilaiset ja ranskalaiset, jotka 
maistuivat erinomaisilta myös 
vetäjien ja ohjaajien suussa. Pal-
kintoja oli varattu suuri kasa niin 
pelillisiä suorituksia kuin arvon-
tojakin varten. Ruoan ohessa oli 
myös mukava vaihtaa ajatuksia 
nuorten vanhempien kanssa. 
Tärkeä osa nuorten harrastetoi-
mintaa on se, että lapsen ohjaa-
jat ja vanhemmat ovat tietoisia 
toistensa toiminnasta ja ajatuk-
sista lapsen harrastusta kohtaan. 
Mielipiteet jakamalla pystytään 
välttämään pidemmän päälle 
syntyvä konflikti ja antamaan 
lapselle paras mahdollinen hen-
kinen ympäristö harrastaa ja 
nauttia. 

Kun päivä oli ohi ja vetä-
jät pystyivät huokaisemaan hel-
potuksesta, pystyi yhden asian 
toteamaan nuorten toiminnasta. 
Kun nuorella on jokin aktiviteet-
ti, hänestä kumpuaa kaksi omi-
naisuutta: hauskanpito ja kilpai-
luvietti. Joillakin lapsilla on mo-
lemmat, useimmilla kuitenkin 
jompikumpi. Toiset kilpailevat 
toisiaan vastaan, toiset taas taiste-
levat omaa tavoitetta vastaa. Toi-
set pitävät hauskaa ”sähläämällä” 
yksin askareensa parissa, toiset 
taas nauttimalla toistensa seuras-
ta. Jälkimmäinen pätee varsinkin 
tyttöjen kohdalla. Tytöt viihtyvät 
porukoissa ja haluavat harjoitte-
lemisen ohessa aina tehdä hieman 
omia juttujaan. 

Nuoren lapsen taipumuk-
set antavat haasteen ohjaajille: 
miten tyydyttää nämä tarpeet? 

Ohjaajalla on suuri vastuu ra-
kentaa harjoitukset siten, että 
lapsi saa kehittäviä ärsykkeitä la-
jitaitoihinsa, mutta pääsee myös 
halutessaan pitämään hauskaa 
ja kilpailemaan. Turun Seudun 
Osuuspankin tukema OP-toi-
minta on antanut tälle haasteelle 
mitä loistavimman apuvälineen. 
Nuorten harjoitusten ympärille 
on pystytty rakentamaan tänä 
vuonna kolme OP-pelipäivää 
ja OP-klinikkapäivä tyydyttä-
mään juuri niitä kilpailullisia ja 
hauskanpidollisia viettejä, joita 
lapsille syntyy ja vieläpä lapsille 
ilmaiseksi. OP-pelipäivänä pe-
lataan leikkimieliset 18 reikää 
siten, että joka ryhmässä kiertää 
Pro jossakin vaiheessa kierrosta  
mukana opettamassa ja viihdyt-
tämässä lapsia. Palkintoja on 
varattu PB ja SCR –tuloksille, 
sekä monille muille suorituksil-
le. Yhteistä on joka kerta ollut, 
että ainakin yksi suuri palkinto 
arvotaan. Osallistujat ovat saa-
neet luonnollisesti juotavat ja 
syötävät pelin ohessa. Tunnel-
ma kummassakin tapahtumassa 
on aina ollut leikkimielinen ja 
hauskanpitoon tähtäävä, mutta 
jokaiselle on annettu silti mah-
dollisuus kilpailla joko itseään 
tai muita vastaan. 

OP –päivät ovat olleet mi-
tä mukavimpia ja arvokkaimpia 
hetkiä minulle ja Sakari Aholle 
junioritoiminnan parissa. Lap-
sen nauru ja ”JES”-huuto, lasten 
viihtyminen toistensa seurassa ja 
se mieletön energia, joka näistä 
toimintapakkauksista säteilee, 
tarttuu väistämättä vetäjiin it-
seensä ja saa unohtamaan arki-
elämän murheet. 

Haluamme päävastuuhen-
kilö Sakari Ahon kanssa kiittää 
Turun Seudun Osuuspankkia ja 
Aura Golfin valmennus- ja ju-
nioritoimikuntaa tämän lasten 
harrastetoimintaa palvelevan 
toiminnan mahdollistamisesta. 
Kiitokset kuuluvat myös Golf-
puodille ja Matti Nummen-
päälle palkintojen ja juotavien 
osal ta. Lopuksi haluamme kiit-
tää kaikkia teitä mukana olleita 
junioreita, jotka olitte näiden 
upeiden tapahtumien sielu. 
Kanssanne oli älyttömän kivaa. 

Tervetuloa taas ensi vuonna 
mukaan!

Ensimmäinen vuoteni As-
sistant Prona on ollut todella 
upea ja haluankin tässä kiittää 
kaikkia Aura Golfin jäseniä, 
koska juuri te olette tehneet sen 
mahdolliseksi. 

Hyvää talvenalkua 
kaikille seuramme jäsenille!

Teksti ja kuvat:
Aarni Nordqvist

Assistant Pro 

Tarkkaa sihtausta...

...”JES” onnistumisen iloa.
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SM 2006
20.-23.7.

Aura Golf, Ruissalo

Suomen ensimmäiset SM 
kisat pidettiin Talissa 
vuonna 1957. Aura Golfil-

le oli suotu kunnia järjestää juh-
lalliset 50-vuotis SM-kisat. Kun 
hallitus päätti ottaa vastuun ki-
sajärjestelyistä yksi perustelu oli, 
että meillä on hyviä nuoria pe-
laajia, jotka onnistuessaan voivat 
voittaa kisan. Joonas Granberg 
jäi lyönnin päähän, mutta ho-
pea oli hieno saavutus. Voittaja, 

Mitalistit vas. Sohvi Härkönen IG pronssia, Hanna-Leena Salonen KG kultaa, Kaisa Ruuttila LGV hopeaa, Joonas Granberg AG hopeaa, 
Heikki Mäntylä RG kultaa ja Mikael Salminen SHG pronssia.

raumalainen Heikki Mäntylä on 
harjoitellut aktiivisesti Ruissa-
lossa ja voi sanoa, että jos voitto 
ei tullut Turkuun niin ainakin 
lähelle. Naisten kilpailun voitti 
Hanna-Leena Salonen. Yllätys se 
oli sikäli, että alkukaudella peli ei 
ollut kulkenut ja Kaisa Ruuttila 
oli selvä ennakkosuosikki.

Voittajien puheenvuorot 
jäivät yleisön mieleen. Sekä 
Hanna-Leena että Heikki ke-

huivat kenttää ja järjestelyjä 
spontaanisti ja aidosti,  pakko 
meidän on uskoa, että meillä on 
hieno kenttä ympäristöineen ja 
kisajärjestelyt sujuvat rutiinilla. 
Kun vielä Suomen Golfliiton 
hallituksen puheenjohtaja Ant-
ti Peltoniemi hehkutti samoilla 
linjoilla, niin järjestäjille jäi hyvä 
mieli kisasta. Taloudellisesti kisa 
meni hyvin läpi, siitä kiitos yh-
teistyökumppaneille. Yleisöä oli 

kiitettävästi ja olemme saaneet 
palautteen jäsenistöltä, että green 
fee –järjestelyt naapurikenttien 
kanssa onnistuivat hyvin ja run-
sas joukko jäsenistöämme käytti 
tilaisuutta hyväkseen.

SM-kisat oli hieno koke-
mus. Ensi vuonna kilpailut pe-
lataan Kuopion Tarinaharjussa, 
toivottavasti Aura Golfin kul-
lanhuuhdonta onnistuu siellä.
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Miehet    89 osanottajaa
1. Heikki Mäntylä / RG  69-73-70-68     280
2. Joonas Granberg / AG  71-69-72-69     281
3. Mikael Salminen / SHG  70-72-69-71     282

Naiset    28 osanottajaa
1. Hanna-Leena Salonen / KG 71-69-71-76     287
2. Kaisa Ruuttila / LGV  71-78-68-71     288
3. Sohvi Härkönen / IG  71-72-71-74     288

20.-23.7. SM Lyöntipeli 54 scr 117 osanottajaa

Heikki Mäntylän loppukiri 68 
onnistui ja jännityksen laukea-
minen heijastui palkintojen ja-
ossa, harvoin näkee näin iloista 
Heikkiä.

Vas. Aura Golfin puheenjohtaja Heikki Vaiste, Suomen Golfliiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi ja taustalla 
oik. kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Heikki Koskilahti ottavat vastaan Hanna-Leena Salosen aidot 
kehut kisajärjestelyistä.

Kalle Samooja, sijoitus jaettu 9. sija, vastaanottamassa onnittelut 
SGL:n puh.joht. Antti Peltoniemeltä. Taustalla kilpailunjohtaja Juha 
Juvonen Suomen Golfliitosta.

Joonas Granbergin huikea avaus viimeisellä reiällä kohahdutti yleisöä, 
avauslyönti oli pin high vasemmalla raffissa. Chippi onnistui hyvin 
puolentoista metrin päähän, mutta putti kierähti ohi. Tulos lyönti uu-
sinnasta kismitti hetken, mutta Joonas hymyili ja kiitti yleisöä. 
Koko kilpailu oli Joonaksen osalta hieno esitys, kuvakin kertoo hyvästä 
keskittymisestä.

<<Hanna-Leena Salosen tyylinäyte, ehkä viimeinen vuosi amatöörinä. 
Toivotamme hänelle onnea ammattilaisuralla.

<Kaisa Ruuttila nousi hienosti kakkoseksi uusinnan jälkeen. Palkinto-
jenjako myöhästyi tunnin, kun odotettiin ratkaisua Sohvi Härkösen ja 
Kaisa Ruuttilan kisassa hopeamitalista.

Teksti: Jorma Laxåback
Kuvat: Tertti Pietilä
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Finnish Senior Open 
– TS Classic 2006 

Tyytyväiset voittajat Susan Pickles, Englanti ja Martti Miettinen, TGK.

Raimo Juuti ja Erkki Kortelainen hakivat yhteistä rytmiä ennen 
viimeistä kierrosta ykköstiillä.

Miehet
  1. Miettinen Martti TGK 72-73-75 220
  2. Suomela Veijo  KG 71-76-78 225
  3. Juuti Raimo  IG 78-75-74 227
  4. Utti Markku  MeG 76-75-76 227
  5. Granberg Reima AG 75-78-76 229
  6. Mäntykorpi Alpo LGV 74-78-77 229
  7. Niemikorpi Veikko KGV 75-74-81 230
  8. Bäck Börje  Ruotsi 75-81-75 231
  9. Rautio Eero  TG 81-78-73 232
10. Nyman Kari  StLG 80-73-79 232
11. Laine Pekka  MeG 76-82-74 232
12. Eskola Aarno  AG 76-79-77 232
13. Laurila Heikki AG 81-77-75 233
14. Hallanoro Heikki KGM 77-80-76 233
15. Savolainen Ari  Tarina 82-76-76 234

Naiset
1. Pickles Susan  Englanti 78-78-75 231
2. Hedén Maj-Britt Ruotsi 80-80-78 238
3. Kettunen Eija  MeG 81-77-81 239
4. Honka Päivi  AG 78-85-81 244
5. Helen-Salonen Erja AGK 78-85-82 245

28.-30.7. TS Classic 
L 54 scr 99 osanottajaa

Tulokset 

Seniorien perinteinen 
avoin Suomen Mesta-
ruuskilpailu TS Classic 

keräsi jälleen maamme parhaat 
pelaajat Turkuun. Ruotsalaiset 
maajoukkuepalaajat ovat aina 
aktiivisesti osallistuneet kilpai-
luun ja menestystäkin on tullut. 
Tänä vuonna Ruotsiin meni vain 
naisten hopeamitali Maj-Britt 
Hedénille. Naisten sarjan voitti 
englantilainen Susan Pickles ja 
kolmanneksi sijoittui Messilä 

Golfin Eija Kettunen. Suomen 
miesten taso on selvästi paran-
tunut. Martti Miettinen TGK 
voitti hyvällä tuloksella 220, 
vain 7 lyöntiä yli parin. Veijo 
Suomela KG sijoittui toiseksi ja 
ennakkosuosikki Raimo Juuti 
IG kolmanneksi uusinnan kaut-
ta, vastassa oli vuoden 2004 voit-
taja Markku Utti. Aura Golfin 
paras pelaaja Reima Granberg oli 
hienosti 5.

Susan Pickles kiertää naisten 
kisoja ympäri maailmaa, nyt oli 
vuorossa Turku ja heti voitto. 
Taustalla naisten kolmonen 
Eija Kettunen MeG.

Päivi Honka AG, iloinen 
tervehdys ja sijoitus hienosti 4.   

Teksti: Jorma Laxåback
Kuvat: Tertti Pietilä
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Gant Open 2006 

Miehet
1. Ahokas Antti  VG 71-65-75 -2
2. Aho Sakari  Pro 75-69-68 -1
3. Erofejeff Peter  Pro 73-69-71 Par
3. Mäkitalo Jaakko Pro 67-73-73 Par
5. Laitto Tommi  Pro 73-70-71 +1
5. Granberg Joonas AG 72-70-72 +1
5. Lehtinen Antti  AG 72-70-72 +1
8. Ulvio Antti  StLG 75-71-69 +2
9. Altonen Joachim HGK 74-72-70 +3
9. Perttilä Jani  MeG 72-71-73 +3
9. Gulin Tommy  KuG 70-73-73 +3

Naiset
1. Härkönen Sohvi IG 73-79-74 +13
2. Mäntyniemi Suvi MTG 78-78-73 +16
3. Westerlund Stenna EGS 81-77-72 +17
3. Vuorenpää Minna AGK 80-76-74 +17
5. Svahn Rosa  NRG 78-74-79 +18
6. Höglund Sofia  KoG 77-76-79 +19
7. Nummenpää Elina NRG 81-75-77 +20
7. Ruuttila Kaisa  LGV 78-76-79 +20
9. Salmén Anna-Karin ÅGK 81-79-76 +23
10. Ikävalko Elina  NGK 75-78-84 +24

7.-9.9. Gant Open
L 54 scr 127 osanottajaa

Tulokset 
Palkitut vas. Joonas Granberg AG jaettu 5., Tommi Laitto Pro jaettu 
5., Peter Erofejeff Pro jaettu 3., Antti Ahokas VG voittaja, Sakari Aho 
Pro toinen ja Jaakko Mäkitalo Pro jaettu 3.

GANT Open kilpailu, järjestyksessä 20. ja FGT kisana 
nyt kolmannen kerran. Antti Ahokkaalla tämä oli 
ainoa kilpailu kotimaassa. Pelillään hän osoitti, että 
paikka on kansainvälisillä kentillä. Toivottavasti hän
onnistuu syksyn ET karsinnassa.

Antti Ahokas lukee greenit 
tarkkaan.

Sakari Ahoa oli kannustamassa 
koko perhe, vaimo Susanne sekä 
lapset Aada ja Alina. Toinen 
sija lämmitti mukavasti.

Parhaat naiset vas. Suvi 
Mäntyniemi MTG toinen, Sohvi 
Härkönen IG voittaja ja 
Stenna Westerlund EGS kolmas.

Tyylikäs naisten sarjan voittaja 
Sohvi Härkönen tähtää myös 
ammattilaiseksi kaudelle 2007.

Meri Teijon Suvi Mäntyniemi vastaanottamassa palkintoa, vas. FGT:n 
toimitusjohtaja Teemu Laakso ja taustalla GANTin tytöt 
sekä kilpailunjohtaja Antero Wahlberg.

Teksti: Jorma Laxåback
Kuvat: Tertti Pietilä
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Kilpailutuloksia

6.5. KOBE Lippukilpailu L 18  hcp  
   68 osanottajaa
1. Ahti Koskilahti  19 – 
2. Tomi Tamminen 19 – 
3. Aatos Laine  18 –  2,2 m

13.5. R Alanko vain miehille L 18 hcp 
   52 osanottajaa
1. Jussi Samooja  70  tas. 3
2. Kimmo Nermes 71        3
3. Kalevi Suomalainen 72      10

20.5. Toyota Suomi Golf  L 18 hcp/scr 
   73 osanottajaa
Hcp 
1. Esa Leiskola / ArGC 64 tas. 28
2. Vesa Suojanen / RG 70         9
3. Magnus Henriksson/RuG70       12

Paras scr
Kimmo Nermes  74         3

28.5. BMW Golf Cup International 
L 18 hcp/pb  
   83 osanottajaa
Miehet 0-12,4  49 osanottajaa 

1. Magnus Henriksson/RuG 39 tas. 11
2. Juuso Välilä  38         0
3. Keijo Vihmanen 37       10 
 
Miehet 12,5-28,4  21 osanottajaa
1. Torbjörn Wiik / EGS 37 tas. 17
2. Matti Poutanen  35       17
3. Kurt Palm  34             16

Naiset    13 osanottajaa
1. Eija Finnberg  39 tas. 25
2. Niina Isaksson / ArGC 35         2
3. Kirsti Prusi  34       15

3.6. Tilitoimisto Kuikka Ky L 18 hcp/pb 
   34 osanottajaa
Sarja 0-15,4  22 osanottajaa
1. Janne Saario  72   tas. 3
2. Jorma Laxåback  73         8
3. Pasi Peltonen  73       12

Sarja 15,5-36,0  12 osanottajaa
1. Pekka Peltonen  30       23
2. Milla Perilä  27       29
3. Jaana Jaakola  26       24

23.6. Midnight Scramble L 18 scr  
   14 joukkuetta
1. Kari Haroma & 
    Antti Kasi & Ella Kasi 70
2. Kari Kanervo & 
    Tuula Makkonen & 
    Micaela Sjöholm 70
3. Marja Aalto-Setälä & 
    Timo Kruskopf & 
    Simo Malkamäki 71

26.6. Veikko-sedän Puteli L 18 hcp/pb 
   62 osanottajaa
Sarja 0-12,4  31 osanottajaa
1. Heikki Koskilahti 39  tas.  7
2. Pertti Niittymäki 38       11
3. Kalle Leinonen  38         5

Sarja 12,5-36,0  31 osanottajaa
1. Raimo Iivarinen 37          tas. 22
2. Heikki Koski / HGK 37      20
3. Maija Vierinen  35      20

1.-2.7. Nike Open L 36   
   78 osanottajaa
Sarja 0-12,4 hcp  59 osanottajaa
1. Juuso Välilä  67-70    137
2. Ville Sirkiä  73-67    140
3. Joonas Granberg 74-69    143

Sarja 12,5-24,4 pb   
   19 osanottajaa
1. Henrik Hahto  42-39      81
2. Paul Sandström / ArGC 35-41      76
3. Ari Suovo / HGCC 40-35      75

7.7. Hartwall Sunday Game L 18 hcp/pb 
   65 osanottajaa
1. Jussi Samooja  42           tas. 3
2. Urpo Pirilä  39      11
3. Ville Laaksonen  38        4

9.7. Mamselli L 18 hcp/pb   
   70 osanottajaa
1. Hannele Lehto-Laurila 39          tas. 20
2. Micaela Sjöholm 38                19
3. Soili Numme / RG 38      25
 
Paras scratch
Mia Rytkölä  84

12.7. TPS-Kisa L 18 hcp   
   96 osanottajaa
1. Matti Leinonen  64            tas. 6
2. Noora Ahonen  65      10
3. Iiro A Lehtinen  66      37

15.-16.7. KM Nelinpeli 36 scr  
  48 osanottajaa (24 paria)
1. Aarni Nordqvist & 
    Joonas Toivanen 72-77    149
2. Jukka Vilander & 
    Aarno Eskola  75-75    150
3. Kalle Heiniö & 
    Janne Arvela  74-78    152

13.8. Kultavirta L 18 hcp/lp  
   89 osanottajaa
Miehet   71 osanottajaa
1. Veikko Joenperä 65          tas. 15
2. Pekka Peltonen  67                23
3. Tuomas Pirilä  67        4

Naiset   18 osanottajaa
1. Airi Reima  64          tas. 28
2. Hilkka Päivölä  70      21
3. Johanna Hakanen 71                11

18.-20.8. Klubimestaruus L 54 scr  
   86 osanottajaa
Miehet   43 osanottajaa
1. Janne Saario  71-72-72   215
2. Antti Lehtinen  77-70-71   218
3. Jussi Samooja  80-71-69   220

Seniorit M55  17 osanottajaa
1. Matti Leinonen  71-82-71   224
2. Reima Granberg 82-73-73   228
3. Aarno Eskola  81-75-74   230

Seniorit M65  10 osanottajaa
1. Kaj Lindström  9-82    171
2. Rikhard Sanaksenaho 92-80    172
3. Veikko Kirjonen 86-87    173

Naiset   5 osanottajaa
1. Eija Nummenpää 84-83-80   247
2. Noora Ahonen  84-84-81   249
3. Mia Rytkölä  86-91-91   268

Seniorinaiset  11 osanottajaa
1. Päivi Honka  76-76    152
2. Anja Jokinen  84-83    167
3. Arja Salahetdin  89-82    171

Pojat
1. Jussi Samooja  80-71-69   220
2. Aleksi Laurila  80-75-68   223
3. Ahti Koskilahti  81-72-73   226

Mid-sarja
1. Jarno Mattila  73-76-72   221
2. Dan von Weymarn 73-81-74   228
3. Jukka Vilander  78-76-78   232

26.8. Fire Scramble    
   20 joukkuetta
1. Stenka Karlsson & 
    Raija Kulo & 
    Jorma Liikkanen 66
2. Juhani Elia & 
    Arja Malmberg & 
    Raimo J Vuorinen 66
3. Reijo Jokinen & 
    Kurt Palm & 
    Heikki Savolainen 68

27.8. Auria Open L 18 hcp/pb  
   116 osanottajaa
Miehet   91 osanottajaa
1. Pasi Peltonen  65  tas. 9
2. Olli-Pekka Saario 67        9
3. Oskari Rantanen / RG 68      11

Klubimestari Janne Saario
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Naiset   25 osanottajaa
1. Seija Löfgren / HGCC 37          tas. 26
2. Ruuth Hallanoro 36                20
3. Arja Malmberg  35      20

3.9.  Felix Ketch-Cup L 18 hcp/pb  
                113 osanottajaa
1. Mikko Huunonen 41         tas. 10
2. Rauni Niinimäki 39      32
3. Jarmo Rytkölä  38        7

16.-17.9.  Starnest Open L 18+18 hcp/lp 
   88 osanottajaa
Scr-sarja   50 osanottajaa
1. Juuso Välilä  75-73    148
2. Ilkka Härmälä/WGCC 80-72    152
3. Ville Sirkiä  80-72    152

Hcp-sarja  38 osanottajaa
1. Ari-Pekka Moisio/ArGC 76-69    145
2. Niklas Löfgren/ArGC  73-74    147
3. Janne Silkka/ArGC 77-70    147

23.9.  Sauna Silver L 18 hcp/pb  
   46 osanottajaa
1. Ilari Niittymäki  39         tas. 18
2. Antti Lehtinen  37       -1
3. Pertti Rännäli  37      14

24.9. Korhonen Perhemalja L 18 hcp/gs 
   51 paria
1. Marko ja Katri Kuningas 65
2. Riikka-Leena Jalonen ja 
    Tomi Tamminen 68
3. Eija ja Matti 
    Nummenpää  70

30.9. Everybody L 18 hcp/pb  
   52 osanottajaa
1. Riikka-Leena Jalonen 40         tas. 22
2. Ilari Niittymäki  39      17
3. Tuomas Norokytö 39        5

7.10. Loka Open I  L 18 hcp/lp  
   54 osanottajaa
1. Keijo Vihmanen 68           tas. 8
2. Matti Nummenpää 69        7
3. Sami Pere  70      18

Felix Ketch-Cup vas. paras scratch Reima 
Granberg, naisten sarjan voittaja Rauni 
Niinimäki ja miesten sarjan voittaja Mikko 
Huunonen.

8.10. Reikäpeliosallistujat L 18 hcp/pb 
   38 osanottajaa
1. Ville Pere  36         tas. 13
2. Veikko Joenperä 36               13
3. Aatos Laine  36     14

14.10. Loka Open II L 18 hcp/lp  
   52 osanottajaa
1. Ville Pere  68         tas. 13
2. Peter Rosenberg 69       1
3. Christoffer Jusslin 70       0

REIKÄPELIT

KM Reikäpeli
Miehet
1. Juuso Välilä
2. Ville Sirkiä
3. Ahti Koskilahti

Jun. pojat
1. Ahti Koskilahti
2. Aleksi Laurila
3. Ei pelattu (Tuomas Pirilä/
    Tomi Tamminen)
 
Aura Cup
1. Ismo Nermes
2. Jukka Virta
3. Pasi Peltonen

Senior Cup
1. Arja Jalava
2. Arja Salahetdin
3. Raimo Iivarinen

Ladies Cup
1. Micaela Sjöholm
2. Minna Manninen
3. Arja Jalava 

Perhe Matchplay
1. Sirpa ja Tarmo Hahto
2. Riikka-Leena Jalonen ja Jukka Virta
3. Marjo ja Harri Lehtinen

HARTWALL TORSTAI-TUOPPI

Bruttotulokset:
1. Antti Laurila  279
2. Juuso Välilä  281
3. Kari Kuisma  284
    Tomi Tamminen 284

Nettotulokset:
1. Tomi Tamminen 266
2. Kari Kuisma  272
3. Ismo Nermes  274

Osakilpailuvoittajat:
1. Anssi Räty  70
2. Ilmo Sivuranta  69
3. Ahti Koskilahti  69
4. Antti Laurila  66
5. Jari Tähtinen  67
6. Milla Perilä  63
7. Tomi Tamminen 64
8. Juuso Välilä  67
9. Jouko Leppä  67
10. Kimmo Nermes 63
11. Ismo Nermes  65
12. Kari Kuisma  64
13. Tomi Tamminen 67
14. Ville Sirkiä  67

Vuoden pelaaja
Juuso Välilä  57

Vuoden nousija
Henrik Hahto  20,9 -> 12,8 

Klubimestaruus-kisojen palkitut Kuvat: Tertti Pietilä
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Lähtökohta
Päämääränä Kreikka, tavoittee-
na Euroopan mestaruus. Näistä 
asetelmista starttasi Aura Golfin 
joukkue kohti Korfun saarta. 
Team Auraan kuuluivat Joonas 
Granberg, Kalle Samooja, Antti 
Lehtinen ja heidän kapteeninsa 
’il capitano’ Peter Rosenberg.

European Club Cup Trophy
Aura Golfin joukkueen voitet-
tua seurojen välisen Suomen 
mestaruuden Talmassa, saivat 
he oikeuden osallistua seuroil-
le tarkoitettuihin Euroopan 
mestaruuskisoihin. Tämä kisa 
lukeutuu EGA (European Golf 
Association) kilpailukalenteriin 
ja kulkee nimellä European 
Club Cup Trophy. Aura Golf 
osallistui kilpailuun neljättä 
kertaa. Edelliset osanotot olivat 
vuonna 1997 ja 2002 Roomassa 
sekä 2003 Istanbulissa. Tämän 
vuoden kilpailussa oli osallistu-
jia 24:stä maasta. Skandinaviasta 
oli edustettuna Suomen lisäksi 
Tanska.

European Club 
Cup Trophy

Pelipaikalla
Monenlaisten vaiheiden jälkeen 
saavuimme Korfun saarelle sun-
nuntaina 29.10.2006. EGA:n 
edustajat olivat lentokentällä 
vastassa ja informoivat harjoi-
tuskierrosten olevan maanan-
taina ja tiistaina. Harjoitus-
kierrosten jälkeen oli kentästä 
muodostunut selkeä kuva. Par 
72 (37+35), layout haastava, 
mutta äärimmäisen mielenkiin-
toinen. Jälkimmäinen yhdeksik-
kö huomattavasti ensimmäistä 
vaikeampi. Ainoana miinuksena 
joukkue mainitsi kentän varsin 
heikon kunnon. 

Harjoituskierrosten aikana 
joukkue löysi myös kaksi suoma-
laiskannattajaa: Aki Hopea Vir-
vik Golfista ja hänen vaimonsa. 
He lupasivat auttaa parhaansa 
mukaan Suomen joukkuetta.   
 
1. Pelipäivä
Keskiviikkona oli aika aloittaa 
tositoimet. Kilpailu lähti varsin 
vauhdikkaasti liikkeelle Team 
Auran osalta. Tiedustellessani 
Joonaksen tulosta kuudennella 
reiällä oli vastauksena naurun 
saattelemana: ”Oon mä yhden 
par’in saanut aikaiseksi”. Het-

ken päästä selvisi kapteenin 
helpotukseksi, että muut tulok-
set olivat birdieitä. Kilpailu siis 
täydessä käynnissä ja Team Aura 
hyvin siinä mukana. Yhdeksän 
reiän jälkeen joukkueen tulos oli 
-7, Joonaksen pelatessa huikeat 
-6. Ensimmäinen pelipäivä päät-
tyi joukkuetulokseen -1 ja tämä 
oikeutti toiseen sijaan Islannin 
joukkueen johtaessa tuloksella 
-3. Suomen joukkueen tulok-
sista laskettiin Joonaksen 67 ja 
Kallen 76.

2. Pelipäivä
Toinen pelipäivä valkeni pil-
visenä ja kylmempänä kuin 
edellinen päivä. Pelikaverei-
na jatkoivat Belgian ja Tsekin 
joukkue. Olosuhteet tekivät 
pelistä huomattavasti vaikeam-
paa, kovat kuuroittaiset sateet 
ja useimmilla rei’illä puhaltava 
sivutuuli nostivat tulostasoa. 
Joukkueen tulokseksi tuli kui-
tenkin hienosti +2 olosuhteista 
huolimatta. Tulos koostui Kal-
len ja Joonaksen 73 lyönnin kier-
roksista. Antin hyvä 75 lyönnin 
kierros jätettiin pois laskuista. 
Kovimman nousun teki Saksan 
joukkue, joka pelasi joukkueena 

Klubien Euroopan mestaruuskilpailut
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-7 ottaen kilpailun kärkipaikan. 
Myös Englanti nousi Suomen 
ohi tiputtaen joukkueemme 
neljännelle sijalle, kuitenkin 
vain lyönnin päähän kolmante-
na olevasta Islannista.

Final day 
Viimeinen kolmas pelipäivä val-
keni aurinkoisena. Aurinko teki 
kuitenkin tepposet ja kentälle 
saavuttuamme oli Gore-texit 
tarpeen sään ollessa hirmuisen 
kylmä lähinnä tuulen takia. 
Joukkue uskoi kuitenkin tämän 
olevan vain edukseen varsinkin 
kun pelikavereina viimeiseen 
päivään lähtivät lämpimään 
tottuneet Portugal ja Turkki. 
Matkaan lähdettiin Antin joh-
taessa joukkoa, Kallen seuratessa 
ja Joonaksen pitäessä ankkurin 
paikkaa. Yhdeksän reiän jälkeen 
oli Suomen joukkueen yhteistu-
los +4, Portugal ja Turkki roik-
kuivat sitkeästi mukana nousten 
tasoihin. Muiden joukkueiden 
tilanteesta ei tässä vaiheessa ol-
lut paljoa tietoa, joten oli vain 
uskottava omaan vahvaan teke-
miseen.

Jälkimmäinen yhdeksikkö 
alkoi Joonaksen osalta murheel-

lisissa merkeissä. Kadonnut ava-
us 10. reiällä pakotti Joonaksen 
palaamaan avauspaikalle. Kort-
tiin merkattiin loppujen lopuksi 
tripla, joka nakersi yhteistulosta. 
Myös muut joukkueet kokivat 
Korfu Golf klubin jälkimmäisen 
yhdeksikön vaikeuden. Mm. Is-
lannin joukkueen yhteistulos 
pelkästään viimeiseltä yhdeksäl-
tä reiältä oli +10.

Edellisistä päivistä oppi-
neena tämä oli myös joukkueen 
kapteenin tiedossa ja näin ollen 
kapteenin tärkeimmäksi tehtä-
väksi muodostuikin pelaajien 
rauhoittelu ja tsemppaaminen 
vastoinkäymisistä huolimat-
ta. Kallen birdie 15. reiällä ja 
Joonaksen birdie sitä edellisellä 
nostivat joukkueen fiilistä. Joo-
naksen lopettaessa vielä huikeas-
ti kahteen birdieen oli Suomen 
joukkueen viimeisen pelipäivän 
tulos +4. Selvää oli, että olim-
me karistaneet ainakin Turkin 
ja Portugalin kannoiltamme. 
Saavuttuamme klubille, tilanne 
oli jo melkoisen selvä. Islanti oli 
lähtenyt ”laukalle” jo etumai-
sella yhdeksiköllä ja näin ollen 
miltei varmana asiana voitiin pi-
tää Suomen joukkueen kolmat-

ta sijaa. Tulosten julkistaminen 
varmisti asian ja näin ollen Team 
Aura otti Euroopan mestaruus 
pronssia, JIIHAA!

19th hole
Matka oli kokonaisuutena on-
nistunut. Joukkue puhalsi hyvin 
yhteen hiileen ja fiilis joukkueen 
sisällä oli äärimmäisen reilu. 
Suurimmat kiitokset tästä hie-
nosta saavutuksesta kuuluvat 
toki pelaajille, mutta ei pidä 
unohtaa myöskään Aura Golfin 
pyyteetöntä taloudellista tukea. 
Myös Golfliitto auttoi joukkuet-
ta matkanjärjestelykuluissa.

Well done boys!!!

Kilpailusta on mahdollista katsoa 
myös liikkuvaa kuvaa osoitteesta 
www.peterrosenberg.com/corfu.

Peter ’il capitano’ Rosenberg

Tyytyväiset mitalistit vas. Peter Rosenberg, Kalle Samooja, Joonas Granberg ja Antti Lehtinen 
sekä Kreikan Golfliiton edustaja Presidentti Petros G. Doukas.
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”Golfpallo kyykyttää eniten” 
vastasi Heikki Vaiste kysymyk-
seeni mikä golfissa motivoi. 
”Pelaaminen ei ole kuitenkaan 
pelkästään masokistista itsen-
sä kurittamista. Onnistumiset 
kentällä palkitsevat ja antavat 
uutta uskoa motivoiden jatka-
maan harrastusta. Miten saisi 
hallittua lyönnit niin, että pallo 
menee sinne minne pitäisikin? 
Tuskin olen kuitenkaan klubin 
ainoa jäsen, josta tuntuu, ettei 
ehjää golfkierrosta tahdo mil-
lään saada. Harvat onnistumi-
set kuitenkin palkitsevat ja usko 
oman taidon kehittymiseen on 
vielä olemassa tässäkin iässä. 
Motivaatiota riittää vielä mm. 
pron tunneille. Viime kausi jäi 
kuitenkin harjoittelun ja pe-
laamisen kannalta vähemmälle 
muiden projektien takia. Kuu-
ma kesä ei jaksa innostaa minua 
golfkentälle. Oman kunnon ja 
terveyden kannalta golf on mi-
tä parhainta liikuntaa. Lisäksi 
pieni kilpailu panoksineen lisää 
motivaatiota. Sosiaalinen puoli 
on yhtä merkittävä. Harrastus 
tuo mukanaan myös golfmatkai-
lun, joka on virkistävää vaihte-
lua arkiaherrukseen. Golfkentät 
ympäristöineen ovat tunnetusti 
kauniita ja eri kentistä maail-
malla on aina jotain opittavaa 
kotiin viemisiksi ja Aura Golfin 
kehittämiseksi. 

Paras muistoni golfkentil-
tä on ehkä hole in one, jonka 
onnistuin tekemään Espanjassa 
Ramblaksen kentällä. Monia 
muitakin upeita muistoja on 
matkojen varrelta kertynyt ja 
kertyy varmasti jatkossakin. 
Golfmatkojen kohteet valitaan 
tietysti hienojen kenttien perus-
teella, mutta nautinnon täyden-
tää aina vielä hyvä ruoka. Gour-

Klubimme puheenjohtaja 
kiinteistöneuvos

met ruokailut ovat osa täydellistä 
golfnautintoa. Näillä kriteereil-
lä suosikkikohteet löytyvätkin 
Pohjois-Italiasta Como-järven ja 
Ranskasta Cannesin alueilta.”

Koko Vaisteen perhe on 
golfharrastuksessa mukana, 
kukin kuitenkin oman ajan-
käyttönsä säätelemänä. Lapsen-
lapsistakin vanhin on jo AG:n 
jäsen ja muut nuoremmat jo-
nottamassa jäsenyyttä. Tullaan-
ko muutaman vuoden sisällä 
näkemään Heikki-vaari kentällä 
lapsenlapsiensa kanssa? Sen aika 
näyttää.

”Aloittaessani Aura Golfin 
hallituksessa 1995 oli tavoitteena 
saada AG vakavaraisten klubien 
joukkoon sekä klubirakennus 
sos.tiloineen maan parhaaseen 
kuntoon. Tänään Aura Golf voi 
olla ylpeä tiloistaan. Meidän esi-
merkkimme on myös rohkaissut 
monet muut suomalaiset klubit 
kunnostamaan omia tilojaan. 
Silloin 12 vuotta sitten tarvittiin 
vielä muutamien jäsenien henki-
lökohtaisia takauksia AG:n lai-
nojen vakuudeksi. Yhdistyksen 
taloudellinen asema parani no-
peasti, eikä vuoden 1997 jälkeen 
enää tarvittu henkilötakauksia. 
Viime vuonna toteutuneet ken-
tän vuokrasopimuksen jatko ja 
rakennusten ostaminen omaksi 
on mielestäni Aura Golf ry:n 
tärkein saavutus viime vuosien 
aikana.

Aura Golfin johtamiseen 
on kulunut aikaa keskimäärin 
puoli päivää viikoittain ympä-
ri vuoden. Viime kesänä se jäi 
hieman vähemmälle oman mök-
kiprojektin takia. Ajankäyttö ei 
ole mennyt hukkaan. On ollut 
ilo olla AG:n fiksun jäsenistön 
kanssa tekemässä Suomen pa-
rasta golfkokonaisuutta pyy-

teettömästi ja yhteisen hyväksi 
tehden. 

Golfkenttä ei ole koskaan 
valmis. Ruissalossakin paran-
nuskohteita riittää. Nyt työn 
alla olevien greenien ja lyönti-
paikkojen lisäksi mm. lampien 
kunnostuksessa, puiden istu-
tuksessa ja varmasti myös pai-
koitellen maaston muotoilussa. 
Nämä tulevat ensimmäisenä 
mieleen kentän tulevaisuudesta 
puhuttaessa.” 

Golfharrastuksen lisäksi 
Heikki on mukana vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä sekä 
monissa yhdistyksissä. Aktiivise-
na ja kantaa ottavana henkilönä 
hän on niissä monissa harras-
tuksissa myös vastuupaikoilla. 
Oma työ kiinteistöalalla antaa 
mahdollisuuden näinkin laajaan 
harrastustoimintaan. 

Heikki Vaiste vietti merk-
kipäiväänsä elokuussa Merimas-
kuun rakennetussa uudessa mö-
kissään. Juhlia vietettiin kolme 
päivää, jotta kaikilla ystävillä, 
sukulaisilla ja yhteistyökumppa-
neilla oli mahdollisuus osallistua 
niihin. Lahjojen sijaan Heikki 
halusi osallistujien lahjoittavan 
lahjoihin varatut varat TYKS-
säätiölle. Lahjoituksista kertyi 
yli 10.000 euroa, josta Heikki 
esittää vielä Viheriönkin välityk-
sellä lämpimät kiitokset kaikille 
lahjoittajille.

Sakari Laitervo

Heikki Vaiste 
60 v
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Aura Golf ry:n ja Viking Line 
Abp:n yhdessä järjestämä perin-
teinen sponsorimatka Aura Gol-
fin yhteistyökumppaneille kerä-
si jälleen 35 innokasta golffaajaa 
kilpailemaan Arlandastads Golf-
klubin kentälle. Kenttä on vuo-
den 2007 Scandinavian Masters 
kilpailun areena ja tänä vuon-
na kentällä pelattiin Eurooppa 
Tourin karsinnat juuri päiviä 
ennen meidän saapumista. 
Kenttä oli hiottu upeaan kilpai-
lukuntoon ja nopeat greenit sekä 
pitkät raffit tuottivat ongelmia. 
Kilpailun voitti Xeroxin tykki 
Heikki Koskilahti pistemääräl-
lä 33 ja toiseksi sijoittui samal-
la pistemäärällä Great Skaten 
Markku Salminen.

Teksti ja kuva: 
Sakari Laitervo

Tutustumis-
matka 

Kankaisten 
Golfiin

Aura Golfin hallitus oli kutsuttu 
Kankaisten Golfiin tutustumaan 
ja keskustelemaan Turun 
seudun golfasioista. Yhteisiä 
ideoita koskien kentänhoitoa ja 
rakentamista tuli siinä määrin, 
että näiden asioiden tiimoilta 
päätettiin jatkaa yhteydenpitoa. 

Kuvassa illallispöydässä vasemmalta tilintarkastaja Ritva Hopia, Aura Golfin puheenjohtaja Heikki Vaiste, 
Matka-Agenttien Arja Salahetdin, varapuheenjohtaja Toni Laakso, toiminnanjohtaja Jorma Laxåback ja 
Viking Linen aluejohtaja Pekka Ahlgren.

Sponsorimatka

Kuvassa osanottajat 
Maskun klubirakennuksen edessä. 
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Kiitos teille AG:n naiset 
ahkerasti golfatusta ke-
sästä. Totuttuun tapaan 

pelasimme kauden aikana tuttu-
ja maanantaikierroksia  13 ker-
taa. Kierroksilla pelasi yhteensä 
yli 90 eri naista ja keskiarvo oli 
huikeat 36 naista /kierros!!! Tä-
mä oli kaikkien aikojen ennätys. 
Vuosittaisessa naiskapteenien 
kokouksessa Helsingissä aina 
kerrotaan ja kuullaan kuulumiset 
muilta klubeilta, ja tietojeni mu-
kaan missään ei ole näin vilkasta 
naisten toimintaa ja näin aktii-
visia ladyjä kuin meillä. Olette 
te upeita naisia! Sydämelliset 
kiitokset myös anteliaille spon-
soreillemme, jotka maanantaisin 
olette innostaneet ja auttaneet 
runsailla palkinnoillanne ja ysin 
kioskin antimilla. Teidän tuken-
ne on ollut korvaamatonta.

Upea, aurinkoinen kesä 
on ohi - on aika kiitosten

Tänä kesänä uutuutena oli 
myös kokeiluluonteisena prom-
me Sakken ”Niksinurkka”. Tun-
nit ostimme häneltä naistenkier-
rosten maksuilla. Niksinurkka 
toimi ennen naistenkierroksen 
alkua, josta kaikki kierroksille 
osallistuvat saivat hakea ilmaisia 
neuvoja ja niksejä tuloksekkaan-
paan peliin. Niksinurkka oli me-
nestys. Liekö se syynä, että kier-
roksilla tehtiin useita laskevia 
kortteja  ja vielä naistenkierros-
ten historian ensimmäinen Ho-
le In One! Naistoimikuntamme 
jäsen ja aktiivinen golfladymme 
Eeva Suhonen löi 7.8.2006 pal-
lonsa yhdellä lyönnillä kuppiin 
väylällä 15. Näin toteutui hänen 
kohdallaan jokaisen golffarin 
unelma. Onnea Eevalle!

Kesän aikana kisattiin myös 
ensimmäistä kertaa alueemme 
klubien välinen Ladyliiga. Lii-

gassa oli neljä osakilpailua: 4.7. 
Harjattulan Ulrika Cup, 9.7. 
meidän oma Mamsellimme, 
23.7. Kankaisten Cecilia Lady 
Open ja viimeiseksi Paraisten 
Blanka, joista jokaisesta osakil-
pailusta laskettiin klubeittain 
viiden parhaimman PB pisteet 
yhteen. Tiukan kisailun jälkeen 
voitimme liigan pistemäärällä 
551, toinen HGCC 540 pistet-
tä, kolmas KGM 507 pistettä ja 
ArGC sijoittui neljänneksi 447 
pisteellä. Kiiltävä ja kaunis kiero-
palkinto on ihailtavana klubim-
me vitriinissä, jossa se ylpeänä 
kiittää kaikkia kisoissa mukana 
olleita ladyjämme. Hyvä me!

Kolmoisklubiottelu AG-
TawG-EGS kisattiin Espoossa, 
jossa iloa pursuvan ystävyyski-
sapäivän päätteeksi jouduimme 
luovuttamaan kiertopalkinnon 
järjestävälle Espoon klubille. 

Iloisia naisia terassilla
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Päivä oli aurinkoinen ja iloa riit-
ti, kuten aina matkoillamme.

Isot halaukset ja kiitokset 
myös ahkeralle naistoimikun-
nalleni ja muille seurahenkisil-
le, jotka vapaa-aikananne olitte 
auttamassa  Felix Finnish Ladies 
Openin, SM Lyöntipelin sekä 
FGT:n Gant Openin tulospalve-
lu- ja muissa mittavissa järjeste-
lytehtävissä. Palkaksi siitä saim-
me tutustua huippupelaajiin ja 
seurata heidän hienoa peliään.

Kesän aikana teimme nais-
toimikunnan järjestämiä matko-
ja omalla kustannuksellamme, 
joista toimikuntamme jäsen, 
matkajärjestelyistä hienosti vas-
tannut Ilana kertoo lisää omassa 
kirjoituksessaan,

Kausi alkoi keväällä yhtei-
sellä naistenillalla, jossa iloisen 
keskustelun lomassa suunnitte-
limme kesää. Mielestäni lähes 
kaikki suunnitelmamme onnis-
tuivat ja toteutuivat yli odotuk-
sen ja lisäksi saimme aurinkoisen 
ja ikimuistettavan kesän.

Kausi päättyi totuttuun  
tapaan naistenillalla, jossa Min-
na Sutela avasi meille Pilateksen 
saloja. Saimme myös hieman 

konkreettista ”korsetin kun-
nostusvinkkiä” talveksi ja ehkä 
kipinän uuteen talviharrastuk-
seen. Illan aikana palkitsimme 
myös muutamia: kaikilla nais-
tenkierroksilla pelanneet Hillevi 
Kankkusen, Airi Reiman, Raini 
Tuomisen, Liisa Lehdon, Ilana 
Laitervon ja Sinikka Laineen. 
Eeva Suhonen oli ollut myös 
kaikilla kierroksilla mutta jäi 
itävaltalaisen palkintojenjaon 
vuoksi ilman palkintoa poissa-
olleena. Pirketta Scharlinin pal-
kitsimme kauden aikana eniten 
birdejä tehneenä. Irmeli Luoto 
taas oli bongannut eniten naisia 
Tuttu Juttu kisassa eli pelannut 
kauden aikana eniten eri naisten 
kanssa. Lisäksi arvoimme muu-
tamia palkintoja.

Kulunutta kesää toimikun-
tani kanssa analysoidessamme 
olemme päättäneet, että Niksi-
nurkka on aloitettava jo heti al-
kukaudesta. Naistenkierroksiin 
toivomme saavamme lisää aikaa, 
koska nyt meille varattu 16.00-
17.30 ei enää aina riitä. Tulem-
me tekemään yhteisesti myös 
totuttuun tapaan päivämatkoja 
ja ehkä myös yhden 2-päiväisen 

matkan. Talven aikana yritäm-
me ideoida myös jotain uutta, 
vanhaa hyvää unohtamatta. Il-
moita, jos sinulla on mielessäsi 
joku hyvä idea, niin eiköhän 
kokeilla!!

Naisille ohjatusta talvihar-
joittelusta saatte informaatiota 
AG:n sivuilta sekä pro Sakari 
Aholta p. 040 504 9072.

Rentouttavaa talvea kaikille!

Pirkko Paatelo
naisten kapteeni, AG

p. 0400 523 500

Onnellinen Eeva nauttimassa kuohuvaa pelikaveriensa kanssa.

Harriet ja Raija tutkivat tark-
koina pallopakettien selostuksia.

29.6. klo 8.00 kaikki ilmoittau-
tuneet eli 23 AG:n reipasta ladya 
istuvat linja-autossa, joka lähtee 
kohti Vihtiä, Hill Side Golf & 
Country Clubia. Onko nimi 
enne, sen tulemme näkemään 
paikan päällä. Matkamme alkaa 
aamukahvilla tuoreen juusto-
sämpylän kera. Kahvinjuonnin 
aikana kerron hieman mihin 
olemme menossa ja millaisissa 
ryhmissä kukin pelaa. 11/2   tun-
nin kuluttua saavumme aurin-
koiselle golfkentälle, joka näyttää 
aika ”hillimäiseltä”! Toiminnan-
johtaja Raoul Jokilehto sattuu 
olemaan paikalla ja hän toivot-
taa meidät tervetulleiksi sekä 
kertoo ison kartan avulla hieman 

kentästä ja sen ”knopeista”. Siir-
rymme kaikki ykköstiin tuntu-
maan ja Päivi vetää vielä pienen 
alkuverryttelyn, jonka jälkeen 
kapteenimme Piko suorittaa 
avauslyönnin. Kenttä todettiin 
nimensä veroiseksi, muttei kui-
tenkaan ihan mahdottomaksi. 
Totuushan on, että ensimmäinen 
kierros tuntemattomalla kentällä 
on vaikea ja se olisi pelattava uu-
destaan, niin osaisi mahdollisesti 
jo pelata paremmin, siis mahdol-
lisesti! Lounaan jälkeen lähdim-
me kohti Turkua ja jälkipelit 
pelattiin tietenkin linja-autossa. 
Kaikkien pelaajien kierroksen 
pistekeski-arvo oli 26,1, siis aika 
hyvä ensikertalaisilta. 

27.7. klo 8.00 linja-auton 
nokka kohti Vammalaa ja siel-
lä Lakeside Golfia. Tällä kertaa 
mukana oli 14 naista. Alun pe-
rin tarkoituksemme oli pelata 
Järvenranta, mutta koska olin 
kuullut joidenkin haluavan haas-
teita, uskalsin muuttaa pelimme 
Pirunpellolle. Saavuimme Lake-
sideen hyvissä ajoin, jossa toi-
minnanjohtaja Liisa Kuparinen 
toivotti meidät tervetulleeksi. 
Ehdimme ennen peliä tutustua 
pro shopiin, joka on tunnetusti 
korkeatasoinen. Ykköstiille siir-
tyminen enteili jo ”vaikeuksia”. 
Kenttä oli tosiaan nimensä veroi-
nen, paljon sokkoväyliä, kapeita 
väyliä ja väylillä oli pysyttävä! 

Miehet sanoisivat, että golfia 
kuuluukin pelata väylillä, mutta 
ei se aina heiltäkään onnistu. Jos 
jouduit, ja aika usein ainakin al-
lekirjoittanut, pois väylältä, olit 
joko pusikoissa tai ”pirunpellol-
la” eli kivenkoloissa. Pelin jälkeen 
maistuivat Lakesiden loistavat si-
lakkapihvit muusin kera ja vielä 
kahvit päälle ja taas jaksoimme 
istua linja-autossa Turkuun. Pal-
kintojakin jaettiin sekä tietysti 
”silverirahat”. Pirunpellon kier-
roksen keski-arvo oli 23,7, ker-
too aika paljon kentästä.

AG:n naisten 
pelimatkat kesällä 2006 
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9.8. klo 9.00 Veritas sta-
dionin parkkipaikalla siirtyy 16 
golfbagia autoista linja-auton 
uumeniin. Olemme lähdössä pe-
laamaan joka kesäistä kolmois-
ottelua AG – EGS – TawG, tällä 
kertaa Espooseen. Tapana on, 
että järjestävä seura on voittanut 
kiertopalkinnon. Tosin AG on 
kerran napannut sen Espoossa. 
Joukkueeseen kuuluu 10 pelaa-
jaa, joista 6 parasta tulosta las-
ketaan mukaan. Joukkueen ul-
kopuolisia pelaajia saa aina tulla 
mukaan, kuten tälläkin kertaa 
oli. Espoon kenttä ei ollut tänä 
vuonna lainkaan suotuisa AG:n
naisille! Muutama hyvä tulos 
tuli, mutta muuten aivan alle 
kaiken ymmärryksen. Joskus 
ajattelee, että jos jollakin me-
nee huonosti, niin muut pe-
laavat hyvin. Tällä kertaa se ei 
pitänyt paikkaansa. Jäimme 
viimeiseksi ja EGS voitti, siis 
kotiseura. Mehän emme moi-
sista lannistu vaan tsemppaam-
me ensi vuonna pystin kotiin!

Kiitos kaikille Teille, jotka osal-
listuitte kesän 2006 matkoihin. 
Matkoilla oli mukana 40 eri  
naista. 

Matka alkoi aina kahvilla 
ja tuoreella juustosämpylällä. 
Tarjoilu oli pieni juttu, mutta 
ilmeisesti se oli mieleinen kaikil-
le matkalaisille. Jatkamme ensi 
kesänä samoin eväin!

Haluaisin ehdotuksia ke-
sän 2007 matkoihin. Muutamia 
tuli jo viimeisessä naisten illas-
sa, jossa suosituimmaksi nousi 
Ahvenanmaan matka. Toinen 
varteenotettava ehdotus oli Hä-
meenlinnan uusi kenttä Eversti. 

Kiitos kesästä 2006 ja 
iloisesta matkaseurasta

Ilana Laitervo
ilana.laitervo@pp.inet.fi

040-716 0151

AG:n naiset rentoutumassa kovan kisan jälkeen.

Ilana ojentaa kiertopalkinnon EGS:n ladykapteeni 
Kirsti Eräkankaalle.
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Päivi skoolaa Kaarina Leskisen ja Heli Ekströmin kanssa.

ROYAL WATERLOO GOLF CLUB, BELGIUM

EUROPEAN LADIES SENIOR TEAM 
CHAMPIONSHIP 2006 

Kilpailu pelattiin 5.-8.9. La Ma-
rachel kentällä, paikassa jossa 
aikoinaan Napoleon joukkoi-
neen kävi kovimmat taistelunsa. 
Golfkenttä näki päivänvalonsa 
vuonna 1923 ja on ollut mo-
nien kansainvälisten kilpailujen 
kisakenttänä. 

Waterloo pelattiin 5.535 m 

kumpuilevassa maastossa osin 
vanhan puiston keskellä. Kenttä 
oli upeassa kunnossa. Griinien 
ympäristöt oli hyvin bunkke-
roitu, joten haasteita kyllä riit-
ti. Kaikilla joukkueilla oli oma 
emäntänsä, meillä reipas Char-
lotte Tanberg. Suomalaisilla oli 
lisäksi tukena entinen missimme 

Kaarina Leskinen, joka klubin jä-
senenä auttoi ja kertoi paljon ta-
pahtumien kulusta. Joukkueille 
oli varattu kaksi harjoituskierros-
ta ennen kisaa ja ne todella olivat 
tarpeellisia.

Viikko vierähti kisahumus-
sa, aamulla kentälle ja kierrosten 
jälkeen syömään ja levolle. Oli ilo 

ja kunnia saada pelata Suomen 
joukkueessa, vaikka kärkipäätä 
emme hätyytelleetkään. Matka 
antoi paljon kokemusta ja poh-
dittavaa.

Suomen joukkue vas. Erja Helen-Salonen, Heli Ekström (kapt.), 
Päivi Honka, Vuokko Karjalainen ja Anna-Liisa Koskinen.

• Syntynyt  12.8.1955
• Ammatti  Musiikin 
  opettaja
• Perhe  Sinkku
• Harrastukset golf, 
  sauvalenkki,  
  jumppa,
  kuntosali 
• Aloittanut golfin 1993 
   Harjattulassa
• Tasoitus  3,9  
• AG:n jäsen vuodesta 2004
 

• Lempimaila rauta 8
• Suosikkikenttä Aura Golf
• Paras kierros Wiurila 73
• Maajoukkue-edustaja vuosina
    2005 ja 2006 
• Paras saavutus SM-reikä-
  pelin hopeaa
  2006 
• Hole in one 2 kertaa
• Suosikkipelaaja Annika 
  Sörenstam
• Tavoite  Lyöntipelin 
  SM-kulta

Päivi Honka

Syysterveisin kaikille ja 
EIKU TREENAAMAAN!

Päivi Honka
Jäsen 1935
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S E N I O R I K U U L U M I S E T

Viime kesä oli todella kaunis, 
lämmin ja vähäsateinen eli oikea 
golffarin unelma. Kuukausikil-
pailuissa tämä näkyi ennätyk-
sellisen suurena osanottajamää-
ränä. Tämän kauden voiton 
jakoivat viime vuoden paras 
nainen Arja Jalava sekä Aatos 
Laine. Ilmeisesti Arja voittaa en-
si kaudella yksinään koko kisan 
(ennustus). Palkinnot on jaettu 

Syksy saapui sittenkin
”Vielä on kesää jäljellä, 
vielä tulee kauniita päi-
viä”, laulaa Mamba. Vain 
loppuosa pitää paikkan-
sa, kesä on ohi, golfken-
tät sulkeutuvat ja pelit on 
todella lämpimän kesän 
sekä syksyn osalta pelat-
tu.

kauden päättäjäisissä. Osakilpai-
lun voittajat on palkittu seuraa-
vien lahjoittajien toimesta: tou-
kokuussa Silja Line, kesäkuussa 
Turun Eurosiivous, heinäkuussa 
Ravintola Suomalainen Pohja, 
elokuussa Turun Kellomarket ja 
syyskuussa Suomen Ohutlevy-
asennus. Lahjoittajille ja kaikille 
osanottajille lämpimät kiitokset. 
Tervetuloa ensi kesänä vielä suu-
remmalla joukolla mukaan hy-
vin harjoitellun talven jälkeen! 
Klubiotteluita pelattiin neljä. 
Salon senioreita vastaan keväällä 
Salossa hävittiin, mutta syksyllä 
Ruissalossa voitettiin. Harjattula 
voitettiin ylivoimaisesti heidän 
kotikentällään ja Tampereen se-
niorit puolestaan hakivat vieras-
voiton Ruissalosta. 

Senioriliiga pelattiin kah-
deksan seuran kesken yksinker-

taisena sarjana. Meri-Teijo voitti 
ja Aura Golf sijoittui neljännek-
si. Välitourin viimeinen kisa 
pelattiin syyskuun puolivälis-            
sä Ruissalossa. Seniorisarjassa           
AG:n menestys ei ollut kehutta-
va, mutta veteraanisarjassa Riku 
Sanaksenaho näytti taitonsa ja 
voitti sekä hcp-sarjan että scrat-
sin. Onnea! Kiitos osanottajille 
ja järjestelyihin osallistuneille 
sekä erityiskiitos lähetystyöstä 
vastuunkantaneille.

TS-Classic pelattiin erin-
omaisissa olosuhteissa heinä-
kuun viimeisenä viikonloppuna. 
Palkinnotkin saatiin vielä jaettua 
ennen ukkossateen alkua. Mies-
ten sarjan voitti Martti Mietti-
nen ja paras auragolfilainen oli 
Reima Granberg (5. sija). Nais-
ten sarjan voittaja oli Susan Pick-
les ja Päivi Honka oli paras Aura 
Golfista sijoittuen neljänneksi. 
Onnittelut!

Kauden parhaaksi seniori-
golffariksi on valittu ensimmäi-
sen kerran nainen ja hän on Päi-
vi Honka. Onnea ja menestystä 
Päiville myös maajoukkueessa.

Talven toiminnasta seuraavaa:
•Lyöntiharjoittelu on vähäisen
  kiinnostuksen vuoksi vielä 
  täysin avoin.
•Keilailua Kupittaalla 
  tiistaisin ja perjantaisin 
  klo 13.00-14.00.
•Jumppa- ja venyttelyharjoi-
  tuksia torstaisin Kupittaan 
  urheiluhallissa on lupautunut 
  vetämään Pertti Rännäli.

Toivotan hyvää Joulun odotusta 
ja talvea! Ensi keväänä palaam-
me viheriöille entistä paremmas-
sa sekä fyysisessä että henkisessä 
kunnossa ja teemme vielä pa-
rempia tuloksia.

Vaikka sataa, 
niin siitä huolimatta 

hyvää syksyä!
 

Veikko Joenperä
 Senioritoimikunnan 

puh.johtajaKuukausikilpailujen voittajakaksikko Arja Jalava ja Aatos Laine
Kuva: Tertti Pietilä
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Päättäjäiset
Kauden päättäjäiset pidettiin klubilla lauantaina 28.10. 

Osanottajia oli tänä vuonna ilahduttavasti lähes sata ja illan ohjelmat 
palkintojen jakoineen saivat paljon kiitosta. Ravintolahenkilökunta Jukka ja Marika Lavosen johdolla 

oli taas tehnyt herkullisen illallisen. Musiikista vastasi tanssiorkesteri Salama, tanssiteatteri ERI 
Tiina Lindforsin johdolla esiintyi kaksi kertaa ja illan hauskuuttajana oli stand up –koomikko 

TV:n Itsevaltiaat-ohjelmasta tuttu Heikki Hilander. Tunnelma oli leppoisan iloinen ja toivottavasti 
sana kiertää niin, että ensi vuonna meitä olisi jo yli sata jäsentä juhlimassa kauden päättymistä.

SM-mitalistit vas. 
Päivi Honka (sen.naisten hopea), 
Kalle Samooja (miesten reikäpelin 
kulta ja joukkue-kulta), 
Joonas Granberg (miesten lyönti-
pelin hopea ja joukkue-kulta), 
Ahti Koskilahti (pojat 18 v reikä-
pelin kulta), Kalle Leinonen 
(pojat 16 v reikäpelin pronssi) ja 
Antti Lehtinen (joukkue-kulta).

Kukin mitalisti palkitaan Aura 
Golfin myöntämällä stipendillä.

Puheenjohtaja Heikki Vaiste ja valmennustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Paatelo 
jakoivat seuraavat palkinnot:

Vuoden 
pelaaja 
Juuso Välilä.

Vuoden nousija 
Henrik Hahto

Kuvat: Tertti Pietilä

Aura Cupin 
voittaja 
Ismo Nermes

Ladies Cupin voittaja 
Micaela Sjöholm. Perhe Matchplayn voittajat Sirpa ja Tarmo Hahto.
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Pro Sakari Ahon 
kiitospuhe Aura 
Golfin myöntämästä 
stipendistä PGA:n 
seminaarimatkalle 
vuonna 2007.

Vuoden 
senioriksi valittu 
Päivi Honka 
pitämässä 
kiitospuhetta.

Puheenjohtaja kiittää ravintolan henkilökuntaa.

Tanssiteatteri ERI viihdytti barokkiesityksellä...  ....sekä folkilla.

Ääni ja asento on Lipposen, 
esiintyjä Heikki Hilander

Yleisö viihtyi erinomaisesti.

Tervetuloa taas ensi vuonna!
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

1

2

3

4

5

18

17

16

15

14

12

11

10

9

8

7

6

13
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Karting

HOLE 
IN ONE 

2006

20.5. Ari Millner  väylä 15 rauta 8
20.5. Pasi Peltonen     ” PW
16.6. Kirsti Lehti  väylä 5 puu 5
11.7. Ismo Nermes  väylä 15 rauta 7
  7.8. Eeva Suhonen      ” puu 3
  8.8. Joakim Viheriä  väylä 12 rauta 7
10.8. Petri Abrahamsson väylä 15 rauta 8
3.10. Tapio Fagerström  väylä 7 puu 3

Onnea!

Caddiemaster Rosa Helin pisti 
miehet lujille vuoden 2006 hen-
kilöstön karting-kisassa. Ainoa-
na naisena hän voitti 13 miestä 
ja toimitus oli huomaavinaan, 
että voittaja Mikko Hallanoro 
ohitti Rosan loppukierroksilla 
helpohkosti, lieneekö sovittu 
kuvio. Matti Höglund oli on-
nellinen päästyään ensimmäistä 
kertaa palkintopallille 8 vuoden 
uurastuksen jälkeen.

Teksti ja kuva: 
Jorma Laxåback 




