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Golf Digestin Suomessa 
ilmestynyt no 2 julkaisi 
rankinglistan maamme 

parhaista kentistä. Lehti oli ke-
rännyt asiantuntijaraadin, jonka 
jäsenet edustivat mahdollisim-
man tasapuolisesti koko maata. 
Valintojen argumentit ja tulok-
set voi jokainen lukea ko. lehdes-
tä. Kenttien arvioinneissa 70 %:n 
painoarvo oli layoutissa, pelat-
tavuudessa ja ulkonäössä, 15 % 
hoidosta ja kunnosta ja loppu 
15 % viheriöiden layoutista ja 
kunnosta. Aura Golfin kenttä 
sijoittuu maan 142 kentän ar-
vioinnissa kokonaispisteissä 12. 
sijalle. Sijoitus jo 20. parhaan 
joukkoon on hyvä ja tarkempi 
sijoitus tässä joukossa onkin sit-
ten jo makuasia. Lehti suoritti 
samaan aikaan myös yleisöää-
nestyksen, jossa arvioinnit on 
tehty puhtaasti tunnepohjalta. 
Siinäkin arvioinnissa kenttäm-
me sijoittui 26. sijalle.

Arviointien lähempi tarkas-
telu tuo esille kiinnostavia asioi-
ta. Kahdenkymmenen parhaan 
joukkoon mahtui vain 8 kent-
tää, jotka on rakennettu ennen 
vuotta 1990. Tästäkin joukosta 
erottuvat vielä 2 vanhaa kenttää, 
Aura Golf ja Helsingin Golfklu-
bi. Kumpikin kenttä on layoutil-
taan sellainen kuin niiden muita 
pienemmät maa-alueet antavat 
myöden. Nykyisten välineiden 
ja pelaajien kehittyminen on 
aikaansaanut toisenlaiset vaati-
mukset kenttien suunnitteluun 
kuin vuosikymmeniä sitten, jo-
ka on hyvä niin. Vanhat kentät 

Aura Golf menestyi kenttäarvioinneissa
ovat nykykenttiä ahtaampia ja 
pelaaminen niillä aiheuttaa mm. 
fore-huutoja selvästi enemmän. 
Sen sijaan siirtymät lyöntipaik-
kojen välillä ovat inhimillisiä, 
eikä jyrkkiä mäkiäkään ole sii-
nä määrin kuin uusilla kentillä. 
Vanhojen kenttien layoutit ovat 
kävelijöiden mieleen.

Uudet kentät menestyi-
vät kokonaisuutena odotetun 

hyvin. Kytäjän ja Vanajalinnan 
kenttien hyvä sijoitus ei ole mi-
kään ihme. Ne on voitu rakentaa 
muita suuremmilla budjeteilla. 
Maasto-olosuhteet näiden kent-
tien osalla ovat olleet suunnit-
telulle suosiolliset. Lisäksi Va-
najalinnan klubirakennus ja sen 
ympäristö on todella hieno ja 
vaikuttava. Kytäjän sinänsä toi-
mivasta klubirakennuksesta on 
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

Aura Golf menestyi kenttäarvioinneissa

V I H E R I Ö  4/2007 3

Sakari Laitervo

sen sijaan varmaan yhtä monta 
mielipidettä kuin arvioijiakin. 

Asiantuntijoiden kenttäar-
vioinneissa ehkä eniten ihmetystä 
aiheutti Hirsalan uuden kentän 
sijoittuminen 20. parhaan jouk-
koon. Kenttä on niin uusi, että 
todellisten arviointien antami-
nen ei tunnu aivan uskottavalta. 
Vasta muutaman vuoden kulut-
tua voidaan nähdä, säilyykö ken-

tän sijoitus parhaiden joukossa. 
Julkisuudessa useat pelaajat ovat 
esittäneet hyvin ristiriitaisia mie-
lipiteitä Hirsalan kentästä.

Kenttien lisäksi arvioitiin 
erikseen golfklubien caddiemas-
terien palvelut sekä parhaat ra-
vintolapalvelut. Nämä palvelut 
ovat henkilöiden tuottamia ja 
näihin asioihin voi jokainen klu-

bi omalla toiminnallaan vaikut-
taa. Ravintolapalveluissa saavu-
timme 5. sijan, jonka kuullessaan 
ravintoloitsija Jukka Lavonen 
totesi AG:n päättäjäisissä heillä 
olevan taas tavoitteena nousta 
ykköseksi. Se oli miehen puhetta 
ja ykkösaseman saavuttaminen 
maistuisi Jukan lisäksi varmaan 
meille kaikille ruokailijoillekin. 
Caddiemaisterien palvelu arvos-
tettiin 11. sijalle. Sekin sijoitus 
on hyvä, muttei sellainen ettei 
sitäkin voisi parantaa. 

Kenttien rankinglistat 
ovat tervetulleita. Niiden avulla 
saamme tietää mitä muut ajatte-
levat omasta rakkaasta ja ”maa-
ilman parhaasta” kentästämme. 
Samalla arviot auttavat kutakin 
kenttää valitsemaan omia kehi-
tyskohteitaan. Kilpailu kenttien 
välillä on hyvä asia silloin, kun 
pelaajille tarjotaan lopputulok-
sesta koko hyöty ilman pelimak-
sujen nostamista.     

Kaiken kaikkiaan Aura 
Golf voi olla tyytyväinen ja yl-
peäkin asemastaan suomalaisten 
golfinharrastajien mielipiteissä. 
Tästä on hyvä lähteä kehittä-
mään toimintaa edelleen.

Kuva: Tertti Pietilä
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Sittemmin harrastajien luku-
määrän kasvu on hidastunut 
noin 7 % vuositasolle ja esimer-
kiksi kuluvana vuonna lisäys oli 
runsaat 8.000 uutta harrastajaa. 
Oletettavaa onkin, että minkään-
laista räjähdysmäistä kasvua ei 
jatkossakaan tule, vaikka tuskin 
on pelkoa siitäkään, että harras-
tajien määrä kääntyisi laskuun, 
kuten Ruotsissa on käynyt.

Kenttien laajennuksia ja 
kokonaan uusia kenttiä sen si-
jaan suunnitellaan edelleenkin 
runsaasti. Laajennushankkeita 
huhtikuun 2007 tilaston mu-
kaan oli rakenteilla 8 sekä suun-
nitteluasteella 10 ja kokonaan 
uusia kenttiä oli rakenteilla 10 
sekä suunnitteluasteella peräti 
16. Tämän lisäksi on ns. epä-
määräisellä hankeasteella vielä 
lukuisia uusia kenttiä. Luku-
määrä on suhteellisen suuri ver-
rattaessa sitä harrastajamäärän 
kehitykseen ja niinpä ainakin 

Kilpailu kiristyy
Suomen Golfliitto lan-
seerasi aikanaan vision 
vuodelle 2010, joka oli 
”Golfista Suomen harras-
tetuin mailapeli”. Tuol-
loin harrastajien määrä 
oli kaksinkertaistunut 
viimeisen 10 vuoden ai-
kana ja oli vuonna 2002 
noin 93.000. Vastaavasti 
kenttien lukumäärä oli 
kasvanut ainoastaan 20 
%. 

hankkeiden taloudellista pe-
rustaa voidaan hieman kyseen-
alaistaa. Ylittääkö kenttätarjonta 
pian jo harrastajamäärän? 

Lounais-Suomen alueella 
meitä koskettavia hankkeita ovat 
olleet Uudenkaupungin ja Loi-
mijoen laajennukset täysimittai-
siksi 18 reiän kentiksi. Laajen-
nukset ovat taatusti perusteltuja, 
sillä ilman muuta täysimittainen 
kenttä tarjoaa suuremman ky-
synnän pelaajille kuin 9-reikäi-
nen kenttä. Kokonaan uusia 
kenttiä ovat Alastaron ja Naan-
talin Luonnonmaan kentät. 
Näistä etenkin Luonnonmaan 
kenttä on osoittanut jo tänä 
vuonna kyntensä ylittämällä ta-
voitteensa kierrosmäärissä. 

Mikä on sitten tilanne Au-
ra Golfin osalta? Vuonna 2000 
pelikauden aikana tehtiin noin 
34.600 pelikierrosta. Tasaisesti 
hiipuvalla tahdilla kierrosmää-
rät olivat vuonna 2006 24.900 
ja 2007 noin 26.000. Lähialueen 
kenttien laajennukset ja uudet 
kentät ovat siis selvästi vaikutta-
neet myös meidän kentän kier-
rosmääriin. Eikä mikään ihme, 
sillä todella usealla seuramme 
jäsenistä on osakkuuksia tai pe-
lioikeuksia myös muille kentille. 
Kierrosmäärien lasku on nimit-
täin seurausta nimenomaisesti 
omien jäsentemme pelaamises-
ta muilla kentillä, sillä green fee          
-pelaajien määrä on pysytellyt 
melko vakiona. Kun arviolta 
aktiivisesti palaavien määrä seu-

rassamme on noin 900 henki-
löä, niin eipä tarvitse olla suuri 
matemaatikko laskeakseen, että 
kun nämä pelaajat pelaavat ker-
taalleen uudet lähialueen ken-
tät, niin kierrosmäärät laskevat 
meillä jääden nykyiselle tasol-
leen. Taannoin keskustelin erään 
jäsenemme kanssa, joka kertoi, 
että hänen normaali vuotuinen 
kierrosmääränsä on noin 50 
kierrosta. Kun hän ennen pelasi 
lähes pelkästään Ruissalossa, oli 
hän tänä vuonna pelannut noin 
30 kierrosta muilla kentillä. 

Vuonna 2003, kierrosmää-
rän ollessa n. 29.700, on toimin-
takertomuksessa todettu, ettei 
enää kentällä ollut havaittavis-
sa ruuhkaisuutta. Nykyisellään 
mielestäni tilanne kentällämme 
on kuitenkin aina hyvä silloin, 
kun kierrosmäärät pysyttelevät 
25.000–28.000 välissä. Kiristy-
vä kilpailu kuitenkin aiheuttaa 
sen, että meidän tulee suhtautua 
tietyllä vakavuudella nykyiseen 
tilanteeseen ja pitää mm. kent-
tä ja sen muut oheistoiminnot 
vähintään nykyisessä kunnossa. 
Urheiluselostajan tavoin tä-
hän loppuun on helppo todeta 
”miettikääpä tätä”.

P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A

Hyvää talviharjoittelukautta 
toivottaen

Toni Laakso, puheenjohtaja 
050-1748, toni.laakso@llr.fi 
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K A P T E E N I N  K Y N Ä S T Ä

Kapteeni tiedottaa

Toimikunnan tietoon ei tullut 
ainuttakaan tapausta menneellä 
kaudella, jossa pallo olisi osunut 
pelaajaan, kenttähenkilöstöön 
tai ulkopuoliseen kulkijaan. Sii-
tä huolimatta jokaisen on teh-
tävä parhaansa ja huolehdittava 
muiden turvallisuudesta pelates-
saan, sillä vastuu on aina palloa 
lyöneellä.

Ruissalon kentällä ei var-
sinaisia sokkoväyliä ole yhtään, 
mutta otan esiin seuraavassa 
muutamia väyliä, joita pelatessa 
on syytä ottaa muut pelaajat  ta-
vallista enemmän huomioon:

Aloitusväylällä pitää huo-
mioida ajotien liikenne ja jalan-
kulkijat, eikä pitäisi avata ennen 
kuin tie on vapaa. Vastaavasti 
klubille tulijoiden on kohtelias-
ta huomata avaavat pelaajat ja 
vaikka pysähtyä kumpareella.

Kakkosväylällä avataan 
vasta, kun edellinen ryhmä on 
näkyvissä. Paras pelilinja  kul-
kee väylän oikeaa reunaa. Kol-
mosväylän ”slaissaajia” pidetään 
myös silmällä. Vasempaan reu-
naan voisi istuttaa vielä lisää suo-
jaavia puita / pensaita.

Kuten aikaisemmin on jo 
tullut mainituksi, Kap-
teenin toimikunta on 
keskustellut kenttämme 
turvallisuudesta pelaaji-
en, kenttähenkilöstön ja 
ulkopuolisten kannalta.

Kolmatta väylää pelatessa 
seurataan kakkosen avauksia, 
eikä mennä nelosen kumpareen 
taakse ennen kuin avaukset on 
sieltä lyöty.

Neljäs väylä: Viitosta pe-
laavilla on etuoikeus nelosta 
avaaviin nähden. On erittäin 
hyvä tarkkailla kolmosen kak-
koslyöntejä, kun ollaan kumpa-
reen katveessa.

Viitosväylältä kuuluu eh-
kä eniten FORE-huutoja ja hy-
vä niin, koska väylä on vaikea 
ja avaus menee helposti joko 
oikealle tai vasemmalle.

Kuutosella on muistettava 
jättää bägi merkiksi takaa tule-
ville, kun etsitään palloa.

Seiskalta pallo joskus har-
hautuu kioskin suuntaan. Mikä-
li näin käy, huudetaan FOREa 
voimalla.

Jos vesijättömaan kaislik-
koa saisi poistaa niin paljon, 
että kahdeksannen väylän lyön-
tipaikka tulisi näkyviin, veteen 
menneet pallot näkyisivät myös 
lyöntipaikalle.

Huiskalan harjoitusalueen 
etukulmaan voisi panna varoi-
tustaulun, sillä aika usein palloja 
haeskellaan sieltäkin.

Väylä 11: Annetaan sa-
tunnaisten kulkijoiden mennä 
rauhassa ohi.

Väylä 12: Turvallisin vaih-
toehto on avata vasta, kun seu-
raava aloituspaikka on tyhjä.

Kolmannentoista väylän 
pallopesuri ja opastaulu pitäisi 

siirtää metsän puolelle, jolloin 
kulku olisi turvallisempaa. Vi-
heriöbunkkereista lyötäessä 
huomioitava ulkopuoliset.

Väylä 14: Jos joku ryh-
mästä haluaa oikaista kulman 
yli, on pantava fore-caddie var-
mistamaan.

Toiseksi viimeisen väylän 
vaaratilanteet ovat vähentyneet 
selvästi väylän uuden suunta-
uksen jälkeen, mutta silti voisi 
lisätä istutuksia suojaamaan ke-
vyen liikenteen väylää matalilta 
”kantureilta”.

Lopetusväylämme on var-
sin selkeä. Parkkipaikoille päin 
suuntautuvia palloja on syytä 
saatella FORE-huudoin.

Turvallisuuteen  ja etiket-
tiin liittyen on jokaisen ”vieraal-
le väylälle” joutuvan annettava 
pelitilaa omaa väylää pelaaville.

Suurin osa pelaajista on jo 
pannut golf-mailansa odotta-
maan tulevaa kautta, joten nyt 
peruskuntoa rakentamaan; sel-
kä, vatsa, jalat, ranteet ja lavat 
kuntoon ja liikkuviksi, niin ke-
sällä saa pallo kyytiä.

Jos mieleenne tulee asioi-
ta, jotka kuuluvat Kapteenin 
toimialaan, antakaa kuulua it-
sestänne.

Kiitän jäsenistöä hyvästä 
käytöksestä kuluneella kaudella 
ja toivotan mukavaa talvikaut-
ta.

Aarno Eskola
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Turun maakuntamuseon ja Aura Golfin yhteisessä katselmuksessa on 
sovittu, että Aura Golf laatii korjaussuunnitelman Laurilan mökin 
kunnostamiseksi. Tavoitteena on säilyttää ulkonäkö rakenteiden ja 
värien osalta ennallaan käyttäen kaikki mahdolliset vanhat osat, jotka 
ovat korjattavissa. Siivoustyöt mökin sisällä on jo aloitettu. Ulkopuoli 
pyritään suoristamaan ja maalaamaan jo ensi kaudeksi.

Nyt haluammekin jäsenistön apua. Tee ehdotuksia, mihin 
käyttöön mökki voisi sopia. Kolme parasta ehdotusta julkaistaan ja 
kaikkien ehdotusten jättäneiden kesken arvotaan 100 e:n lahjakortti, 
jonka voi käyttää AG:n palveluihin, ProShoppiin tai ravintolaan. 
Lähetä ehdotukset toimistoon osoitteella Aura Golf ry, Ruissalon puis-
totie 536, 20100 Turku tai sähköpostilla office@auragolf.fi 20.2.2008 
mennessä.

Laurilan mökin 
uusi tuleminen
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Tänä syksynä pelikauden lopul-
la uusittiin 8-väylän greeni ko-
konaan. Vanhan greenin vasen 
puoli oli hyvin varjoinen, eikä 
se osa ollut kunnoltaan koskaan 
muun osan veroinen. Vasem-
malla puolella ei aikaisemmin 
ole voinut pitää lipun paikkaa, 
koska se olisi jäänyt lähestymis-
lyönnin kannalta puiden taakse 
maskiin. 

Korjauksessa greenin alku-
osaa tuotiin eteenpäin ja sitä laa-
jennettiin lyöntisuunnassa oike-
alle. Tällä toimenpiteellä greeni 
saa nyt enemmän aurinkoa. 
Uudella greenillä on nyt myös 
useampia lipun paikkoja. Gree-
nin takaa ja vasemmalta sivulta 
poistettiin bunkkerit. Edessä 
oikealla ollut bunkkeri on saa-
nut uuden muodon ja se on nyt 
myös osittain greenin edessä. 
Greenin taakse tulee muutaman 
metrin leveä raffikaista vastaan-
ottamaan kentältä ulos pyrkiviä 
palloja. Muutoksen yhteydessä 
uusittiin myös salaojat, joilla 
uskotaan eturinteen kuivuvan 
aikaisempaa paremmin.

Greenin uusi muoto on 
tehty kenttätoimikunnan suun-
nitelmien mukaan. Reima Gran-
berg teki greenistä pienoismallin 
ja hän on ohjannut korjausta. 
Greenin oikea ja vasen laita las-

Kenttämestarin 
mietteitä
Kulunut kausi oli ken-
tänhoidon kannalta kes-
kimääräistä helpompi. 
Kentän ja greenien kun-
to oli koko kauden ajan 
hyvä. Ennen kauden al-
kua tehdyt lyöntipaikko-
jen uusinnat onnistuivat 
myös hyvin ja pelaajat 
ovat olleet niihin tyyty-
väisiä. 

kevat keskiosan korkeammalta 
harjalta alaspäin. Hyvien lähes-
tymislyöntien pitääkin olla aina 
greenin lipun puoleisella osal-
la. Muussa tapauksessa voi olla 
odotettavissa 3 puttia. Greenille 
tuleminen näyttää aikaisempaa 
helpommalta, kun se aukeaa 
entistä paremmin lähestymis-
lyönneille. Greenin siirtyminen 
oikealle nostaa rinteessä olevan 
väyläbunkkerin merkitystä. 
Bunkkerista on hyvin vaikea 

saada palloa uudelle greenillle tai 
ainakin sen oikealle sivulle.

Muita merkittäviä muu-
toksia tai korjauksia ei ole tällä 
hetkellä tekeillä. Kentän valmis-
taminen talvikuntoon on eden-
nyt suunnitelmien mukaan.

Greeni 8. lähestymisnäkymä.

Haasteellinen bunkkerilippa, korkein kohta lipan takana

Matti Höglundin haastattelu 
sekä kuvat: Sakari Laitervo
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Olimme epävirallisessa mitali-
taulukossa jälleen eniten mitaleja 
saavuttanut golfseura Suomessa. 
Pelaajamme saavuttivat SM-kil-
pailuissa kolme kultaa (Joonas 
Granberg: Lyöntipeli ja 21-v 
lyöntipeli, Kalle Samooja: Reikä-
peli) sekä kolme hopeaa (Markus 
Rytkölä: 21-v lyöntipeli, Aleksi 
Laurila: 18-v lyöntipeli, Aikuis-
ten joukkue). Joonas Granberg 
voitti sekä Finnish Amateur 
Rankingin että Finnish Golf-
tour Rankingin ja Aura Golf oli 
seurakohtaisissa FAR-pisteissä 
murskaavan ylivoimainen. 

Viime kauden Suomen yli-
voimainen ykkösamatööri Joo-

Valmennus- ja 
junioritoimikunnan 
kuulumisia
On aika onnitella ja kiit-
tää kaikkia Aura Golfin 
kilpapelaajia, sillä kau-
si 2007 oli Aura Golfin 
kaikkien aikojen menes-
tyksekkäin kilpakesä.

MieHeT:
Finnish Amateur Ranking   Finnish Golftour Ranking
  1. Joonas Granberg 1470       1. Joonas Granberg 520
  8. Kalle Samooja    491    10. Kalle Samooja  224
21. Markus Rytkölä   257    38. Markus Rytkölä   86
30. Ville Sirkiä    164    40. Ville Sirkiä    82
61. Ahti Koskilahti          26    43. Sakari Aho    72
66. Janne Saario      23    96. Ahti Koskilahti   13
76. Antti Lehtinen                    11    97. Janne Saario    12
79. Juuso Välilä        8  108. Juuso Välilä      5
Pisteitä sai yhteensä 84 pelaajaa.  Pisteitä sai yhteensä 119 pelaajaa.

NAiSeT:
Finnish Amareur Ranking   Finnish Golftour Ranking
9. Milla Hallanoro   288   2. Milla Hallanoro   120
Pisteitä sai yhteensä 42 pelaajaa.  Pisteitä sai yhteensä 36 pelaajaa.

FAR seurakohtaiset pisteet
1. Aura Golf  2450
2. Espoon Golfseura 1080
3. Nurmijärven Golfklubi 1061
4. Suur-Helsingin Golf   819

nas Granberg otti syksyllä ison 
askeleen urallaan siirtyessään 
ammattilaiseksi. Varmasti me 
kaikki seuran jäsenet toivotam-
me hänelle onnea ja menestystä 
tulevalla ammattilaisuralla, tie 
on kivinen, mutta suunnannäyt-
täjiä on jo Suomessa olemassa. 
Joonaksen jättämän aukon paik-
kaajaksi on tarjolla ensi kaudella 
useita pelaajia, toivottavasti tämä 
on joku Aura Golfin pelaajista.

Kaudelle 2008 Finnair Ju-
nior Tourin ikäraja tulee muut-
tumaan 21 vuoteen aikaisem-
man 18 vuoden sijaan. Se, miten 
kiertuetta pelataan, ei ole vielä 
varmaa. Toivottavasti kuitenkin 
myös nuoremmat lahjakkuudet 
saavat jatkossa kilpailla muita 
Suomen oman ikäisiä huippuja 
vastaan, etteivät he joudu tyyty-
mään pelkästään klubien omiin 
kilpailuihin sekä Aluetour-kil-
pailuihin. Tämän takia olisi 
mielestäni erittäin tärkeää, että 

jatkossakin FJT:llä olisi ainakin 
kaksi eri ikäsarjaa.

Heinäkuussa aloitimme 
myös ns. Harrasteryhmän toi-
minnan, johon saatiin mukaan 
heti  kymmenkunta innokasta 
nuorta. Ryhmän tarkoituksena 
on antaa mahdollisuus ohjat-
tuun harrastetoimintaan myös 
niille nuoremmille lapsille, jotka 
eivät ainakaan vielä ole innok-
kaita kilpailemaan. Nyt talvihar-
joittelun alkaessa on ko. ryhmän 
harjoituksiin ilmoittautunut jo 
16 lasta. Ns. Harrasteryhmän 
toimintaa pyrimme edelleen ke-
hittämään tulevalla kaudella.

Toivon kaikille Aura Gol-
fin jäsenille hyvää joulun aikaa 
ja harjoitteluintoa kautta 2008 
silmällä pitäen!

Pistetilanteet kaudella 2007

Hannu Paatelo
0400-722407

hannu.paatelo@tkukoulu.fi
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Kuva: Tertti Pietilä

Talvi-
harjoittelu

Aura Golfin Pro Sakari Ahon 
vakiotunnit Luolavuoren Golfkuplassa

- vakiovuorolla lyöntimaton, pallot ja lähipelialueen käyttö, 
  noin 20 harjoitusta alkaen 22. ja 25.11.
- yhteisiä teemaopetuksia pelin eri osa-alueista
- yksilöllistä opetusta pelaajan omien tavoitteiden mukaan.

Kysele mahdollisista vapaista paikoista ryhmätunneilla ja 
yksittäisistä vuoroista eri aikoina.

Edustuspelaajat harjoittelevat maanantaisin klo 20.00-21.00 
ja torstaisin klo 17.00-18.00. 

Assistant Pro Aarni Nordqvistin vetämä harrastelijajuniorien 
harjoitteluvuoro yhteistyössä Sakari Ahon kanssa on sunnun-
taisin klo 18.00-19.00. Kehitysryhmän harjoitteluvuoro on 
maanantaisin klo 20.00-21.00.

Lisätietoja AG:n kotisivuilta.

Hyvää talven aikaa kaikille!

Sakari Aho
Aura Golf, Pro
040 503 9072
sakari.aho@auragolf.fi

Aarni Nordqvist
Aura Golf, Assistant Pro
040 539 5903
aarni.nordqvist@tse.fi

Vakiotunti sisältää:

AJAT: Torstaisin klo 18-19.00
 Sunnuntaisin klo 19-20.00
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15.-16.9.  Starnest Open hcp/lp  
82 pelaajaa
Scr-sarja
1. Juuso Välilä  70-79 149
2. Janne Saario  75-75 150
3. Kristian Vihanto / ArGC  73-78 151
Hcp-sarja
1. Christoffer Mannström/ 
    ArGC   65-77 142
2. Tuomas Iivarinen/ 
    ArGC   71-72 143
3. Pasi Karbin/ArGC  70-74 144

22.9. Sauna Silver hcp/pb  
49 pelaajaa
1. Eero Pekuri   40
2. Marko Kallinen / AGN  38
3. Pasi Peltonen   38

23.9. Korhonen Perhemalja hcp/qs 
44 paria
1. Bo ja Roland Blomqvist  66
2. Katri ja Marko Kuningas  69
3. Ismo ja Kimmo Nermes  70

29.9. everybody hcp/pb  
57 pelaajaa
1. Kimmo Nermes  39
2. Pentti Koivikko   36
3. Marko Tiihonen  35

6.10. Loka Open i hcp/lp  
38 pelaajaa
1. Tarmo Hahto   66
2. Stenka Karlsson   70
3. Heikki Koskilahti  70

7.10. Reikäpeliosallistujat hcp/pb 
34 pelaajaa
1. Arja Jalava   39
2. Matti Leinonen   37
3. Arja Malmberg   37
Paras scratch: Juuso Välilä  74

13.10. Loka Open ii hcp/lp  
49 pelaajaa
1. Reijo Laaksonen  67
2. Matti Leinonen   68
3. Aarno Eskola   68
Paras scratch: Antti Lehtinen 68

ReiKÄPeLiT

KM Reikäpeli
Miehet
1. Ilkka Härmälä
2. Ahti Koskilahti
Juniori Cup
1. Tomi Tamminen
2. Kalle Leinonen
Aura Cup
1. Mauri Kaurala
2. Reima Hannula
Seniori Cup
1. Timo Stam
2. Raimo Iivarinen
Ladies Cup
1. Irja Kuismanen
2. Eija Finnberg
Perhe Matchplay
1. Eija Finnberg & Reijo Parviainen
2. Johanna Hakanen & Juuso Välilä

HARTWALL TORSTAi-TUOPPi

Bruttotulokset:
1. Juuso Välilä   280
2. Kimmo Nermes  289
3. Ville Sirkiä   293
Nettotulokset:
1. Kimmo Nermes  272
2. Jarno Mattila   278
3. Aarno Eskola   280
Osakilpailuvoittajat:
1. Pasi Peltonen     71
2. Pasi Jäntti     67
3. Kalle Leinonen     68
4. Reijo Laaksonen    66
5. Riku Rissanen     67
6. Jarno Mattila     69
7. Harri Lehtinen     65
8. Ville Sirkiä     72
9. Joonas Välilä     66
10. Sami Hannula     70
11. Susanna Sarkki    63
12. Kimmo Nermes    67
13. Milla Perilä     65
14. Kimmo Nermes    65

Vuoden pelaaja
Juuso Välilä    39

Vuoden nousija
Mikko Hautaniemi   17,7 –> 9,4

Kilpailutuloksia

Vuoden pelaaja Juuso Välilä

Vuoden nousija Mikko Hautaniemi
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Tasoitukset

SINGELIPELAAJAT Naiset 13 Miehet 219 Kaikki 232

TASOITUSTEN KESKIARVOT 2007

kpl Keskiarvo
NAISET -> 36 290 25,0

37-> 54 142
Yhteensä 432 33,1

kpl Keskiarvo
MIEHET -> 36 865 16,2

37-> 54 108
Yhteensä 973 19,9

kpl Keskiarvo
KAIKKI -> 36 1155 18,4

37-> 54 250
Yhteensä 1405 23,9

Tasoitukset 1999-2007
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1 2 3 4 5 6
Ryhmä

Kpl

Ryhmä 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 (+4,4 - 4,4) 26 27 31 39 48 50 49 58 59
2 (4,5 - 11,4) 178 191 191 205 216 239 256 247 252
3 (11,5 - 18,4) 244 246 260 277 289 274 273 284 283
4 (18,5 - 26,4) 279 296 304 302 300 310 290 294 306
5 (26,5 - 36,0) 257 271 268 277 268 267 265 262 255
6 ( 37- 54) 252 245 225 246 228 228 219 226 250

1236 1276 1279 1346 1349 1368 1352 1371 1405
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Kesän aikana pelasimme tuttuja 
naistenkierroksia maanantaisin 
yhteensä 14 kertaa. Kierroksilla 
pelasi yli 100 eri naista! Se on hieno 
määrä, josta voimme olla ylpeitä. 
Joka vuosi saamme joukkoomme 
aina uusia iloisia naisia, jotka löy-

Kiitokset 
hienosta golfkesästä 
kaikille AG:n naisille – on aika muistelon

AG:n naisten kausi alkoi 
lähes 70 naisen voimin 
yhteisellä naistenillalla 
28.5. klubimme edustus-
tiloissa. Kävimme läpi 
tulevan kesän toimintaa, 
saimme Riku Sanaksen-
aholta tietoa golfpallon 
historiasta, mielenkiin-
toisia vinkkejä pallon-
valinnassa (kiitos arvot-
tavista pallopaketeista) 
ja kuulimme uuden kap-
teenimme Aarno Eskolan 
mietteitä golfetiketistä 
jne.

tävät meidän oman Ladygolfim-
me AG:ssa. Kauden päättäjäisissä 
kuulin, että uusia tulee taas ensi 
kesänä. Hyvä, hyvä!

Kierroksilla pelasimme 
leikkimielisiä kilpailuja, ja pal-
kinnot jaettiin klubillamme aina 
kierroksen jälkeen. Sydämelliset 
kiitokset ja lämpimät halaukset 
useille sponsoreillemme: Turun 
Tapetti- ja Matto Oy, Suomen 
Ohutlevyasennus Oy, Woman-
hoitola, Heikki Lehto Oy, Suo-
men Puhelin Oy, Newtop Oy, 
Griippi Oy, Nordea, If, Lume-
ne Group Oy, Pizzeria Dennis, 
Huiskula Oy, Loimaan-seudun 
Sähkö Oy, LOEWE, Merxteam 
jne. Te toitte meille palkintojen, 
kioskikahvien, naistenpäivän 
kuohuvien ym. kautta lisäjänni-
tystä ja piristystä niin onnistujil-
le kuin myös meille, jotka emme 
aina onnistuneet.

Viime kesän ”uutuustuot-
teen” naisten Niksinurkan aloi-
timme heti kesän alussa. Maa-

nantaisin naistenkierroksille 
osallistuvat saivat ilmaiseksi pro 
Sakkeltamme vinkkejä svin-
giinsä. Kustannukset hoidettiin 
naistenkierrosten osallistumis-
maksuilla. 

Kesän aikana kisattiin 
alueemme klubien välinen La-
dyliiga, jonka voitimme viime 
vuonna.  Kisaan kuului neljä eri 
osakilpailua: Harjattulan Ulrika 
Cup 3.7., Paraisten Blanka Open 
8.7., meidän oma Mamsellimme 
15.7. sekä Kankaisten Cecilia 
Lady Open 22.7. Jokaisesta osa-
kilpailusta laskettiin klubeittain 
viiden parhaimman pelaajan pb 
pisteet yhteen. Tiukan kisan jäl-
keen HGCC:n Ladyt voittivat 
pisteillä 674 AG:n kerätessä 644, 
KGM 585 ja ArGC 579. Onnea 
Harjattulan Ladyille!

Kolmoisklubiottelu TawG-
AG-EGS kisattiin Hämeenlin-
nassa 26.7., josta toimme ”ty-
tön” kotiin. Voittajajoukkueessa 
pelasivat Maija Vierinen, Hilk-

Ahvenanmaan matkalta...
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ka Päivölä, Minna Manninen, 
Eija Finnberg, Irja Kuismanen, 
Hannele Lehto-Laurila, Micaela 
Sjöholm, Riitta Ahonen, Arja 
Malmberg ja Pirkko Paatelo. Au-
ra Golfin naiset ovat voittaneet 
10 kisasta viisi! Toivotamme 
Espoon ja Tawastin naiset ensi 
kesänä tervetulleiksi Ruissaloon 
– eiköhän pidetä ”tyttö” Ruis-
salossa.

Naistoimikunta järjesti 
kesäkuussa tutustumisen Kul-
taranta Golfiin. Klubin isäntä 
Jouni Kankaanpää piti meille 
mielenkiintoisen infon kentän 
ja klubin historiasta, jonka jäl-
keen pelasimme uuden kentän. 
Kiitokset Jounille vieraanvarai-
suudesta ja palkinnosta, jonka 
annoit meille kilpailuun.

Ratkiriemukkaalla mat-
kalla Ahvenanmaalle 11.–12.8. 
pelasimme molemmat kentät 
tiukasti Silveristä kisaillen. Hie-
nosti hoidetun matkan järjes-
telijänä oli matkavastaavamme 
Ilana, joka luotsasi loistavasti 
osaltaan melko tiukankin aika-
taulun puitteissa meitä 15 nais-
ta. Ilanan riittoisasta kassista löy-
tyivät niin banaanit kierroksille 
kuin juustot ja keksitkin illan-
viettoon. Tuhannesti kiitoksia ja 
halauksia Ilanalle.

Kauden päätöskisa kisat-
tiin sunnuntaina 9.9., jonka yh-
teydessä pidimme kauden pää-

Rentouttavaa talvea
 ja kaikkea hyvää!

Pirkko Paatelo
naisten kapteeni, AG

p. 0400 523 500

tösillan. Päätösillassa palkittiin 
Raija Joutsia Tuttu Juttu -kisan 
voittajana. Raija oli pelannut 
kisan sääntöjen mukaan eniten 
eri naisten kanssa kentällämme 
naisten kauden aikana. Onnea 
Raijalle! 

Kiitokset myös naistoimi-
kunnalle ja muille seurahenki-
sille, jotka kauden aikana olitte 

auttamassa mm. Felix Finnish 
Ladies Openin ja FGT:n Gant 
Openin tulospalveluissa – sekä 
muissa mittavissa järjestelyissä 
naisten kauden ja kisojen onnis-
tumiseksi!

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

Ensi kaudelle meille nai-
sille on luvassa ainakin Riikan 
matka, josta lisää alempana.

...ja hytissä on tunnelmaa.

Kauden 2007 pelit Ruissalossa on pelattu ja on aika suunnata 
katseet seuraavaan pelikauteen. Aloitammekin vuoden 2008 pelit 
Riikassa. Lähdemme Riikaan 18. – 20.5.2008, jossa pelaamme 2 
kierrosta upealla OZO:n kentällä.(www.ozogolf.lv). Kustannus-
arvio on n. 470  / pelaaja (sis. lennot, majoituksen, kuljetukset 
ja green feet). 

Naisten pelimatka Riikaan 2008

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 
20.12.2007 Ilanalle p. 040–716 0151 tai ilana.laitervo@pp.inet.fi. 
Mukaan mahtuu 12 ilmoit-
tautumis- (huom. maksu-) 
järjestyksessä! Ilmoittautu-
minen on sitova ennakko-
maksua vastaan 120  
(tilinumeron saa ilmoittau-
tuessa). 

Kuvat: Liisa Lehto
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Klubiotteluita pelattiin neljä. 
Saloa vastaan keväällä Salossa ja 
syksyllä Ruissalossa. Harjattulaa 
vastaan alkukesästä Ruissalossa. 
Tampereen seniorit kohtasim-
me heidän kotikentällään. Vain 
Harjattulan seniorit voitimme.

Senioriliigasta suoritettiin 
neljä kotiotteluna ja kolme vie-
rasotteluna. Voittaja oli jälleen 
MTG ja AG toinen samalla pis-
temäärällä.

Toukokuun lopulla jär-
jestimme ET-aluetourin, jossa 
osanottajia oli ilahduttavasti 
noin 100.

Senioricupiin osallistuim-
me lähinnä kilpailijoina. Maa-
joukkuerinkiin ensi vuodeksi 
ovat päässeet Reima Granberg 
ja Aarno Eskola.

Kaikki kilpailut tuloksi-
neen ovat nähtävissä AG:n net-
tisivuilla.

Toimimme myös merkittä-
vänä apuna järjestelykoneistolle 
Telia Tourin, TS-Classicin ja 
Gantin kilpailuissa.

Talkootöinä kunnostettiin 
etäisyysmerkit ja kärryt sekä 
tehtiin pieniä kunnostustöitä 
klubilla ja kentällä. 

Alkuvuonna talviharjoitte-
lua on ollut maanantaisin Luo-
lavuoren hallissa tunnin ajan 
Sakari Ahon valvovan silmän 
alla. Keilailua on harrastettu 
kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja 
perjantaisin. Salolaisia vastaan 
on myös kisattu keilailussa en-
sin Kupittaalla ja sitten Salossa. 

Seniorien toiminta 
on ollut vilkasta 
menneenä kautena

Kuukausikilpailuja pe-
lattiin jälleen viisi ja peli-
kierroksia kertyi yli 200. 
Voiton tänä vuonna vei 
Reijo Haavisto ja naisten 
paras oli Irja Kuisma-
nen. 

Kuntoliikuntaa venyttelyineen on 
vetänyt Pertti Rännäli kerran vii-
kossa Kupittaan urheiluhallissa. 

Näitä samoja ohjelmia tul-
laan toteuttamaan myös talvi-
kaudella 2007-2008.

Senioritoimikunta esittää 
sydämelliset kiitoksensa veto-
tehtäviin ja talkootöihin osal-
listuneille. Kiitoksemme myös 
muille avustajille sekä kilpailu-
jen sponsoreille. Myös kaikki 
kilpailuihin osallistunet ansait-
sevat kiitoksen.

Päivi Honka oli vuonna 
2007 AG:n paras seniori. Hän 

voitti kaksi Suomen mestaruut-
ta sekä FST-kisan suurimmalla 
pistemäärällä kuin kukaan en-
nen. AG:n mestaruus tuli myös 
hänelle. Lisäksi hänellä on muita 
hienoja sijoituksia ja edustuksia 
maajoukkueessa, mistä saavu-
tuksena joukkuekisan pronssi 
PM-kisoissa. Onnea ja tsemppiä 
Päiville myös tulevalle kaudelle!

Aina iloiset seniorit Milla ja Kurre

Hyvää loppuvuotta kaikille!

Veikko Joenperä
Senioritoimikunnan pj

Kuva: Tertti Pietilä
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”Aura Golfin vahva valmennus-
työ näkyi näissäkin valinnois-
sa”, kirjoitti Suomen Golflehti 
lokakuussa. Kaiken kaikkiaan 
urheilukoulussa palvelee 74 va-
rusmiestä.  Kaikki he edustavat 
omissa lajeissaan ikäluokkansa 
huippua. Urheilukoulussa gol-
fin pelaajat ovat kaikki samassa 
joukkueessa yhdessä yleisurheili-
joiden kanssa. Puolustusvoimat 
on järjestänyt tämän erikoisosas-
ton koulutuksen ja palvelun niin, 

Poikamme armeijassa
Suomen armeijan urhei-
lukoulussa Lahden Hen-
nalassa aloitti syksyllä 
varusmiespalveluksensa 
yhtä aikaa neljä Aura 
Golfin parasta pelaajaa. 
Joonas Granberg, Ahti 
Koskilahti, Kalle Samoo-
ja ja Ville Sirkiä edustavat 
2/3 osaa armeijan ”golf-
joukoista”.

että se ei haittaisi kenenkään ur-
heilullista kehitystä. Kuultuani 
poikien puheita voisi sanoa, että 
pikemminkin päinvastoin, sillä 
niin hyviltä kuulostivat varus-
miesten harjoitusmahdollisuu-
det ja olosuhteet, ettei kaikilla 
varmaan ole kotioloissakaan 
vastaavaa. Urheilukoulussa va-
rusmiesten palveluaika on 6 tai 
12 kk. Pidemmän palveluajan 
sotilaat käyvät kaikki ainakin 
aliupseerikoulun ja osa vielä 
RUK:n. Ammattilaiseksi siirty-
neen Joonaksen palveluaika on 
6 kk, muut kaikki ovat 12 kk:
n miehiä.

Minkälainen on sitten 
sotilaan päiväohjelma urhei-
lukoulussa? Aamuherätys klo 
6.00, jonka jälkeen aamutoimet 
ja aamiainen kuten muillakin 
varusmiehillä. Sotilaskoulutus 
ajoittuu pääosin alkuviikon 
päiviin. Aamupäivät ovat soti-
laskoulutusta ja luentoja, sul-
keisharjoituksia unohtamatta. 

Loppuviikon ohjelma on ur-
heilupainotteinen. Alokasajan 
päätyttyä harjoitteluvapaa alkaa 
jo aamupäivien koulutuksen jäl-
keen iltapäivällä. Seuraava yhtei-
nen ja palvelukseen kuuluva asia 
on päivällinen klo 17.00. Ennen 
sitä ja sen jälkeen oleva aika on 
kokonaan harjoitteluvapaata. 
Normaalisti iltapäivisin ennen 
päivällistä käydään lenkillä. 
Lenkkikavereista ei ole pulaa 
ja sellaiseksi voi valita vaikka 
huippu kestävyysjuoksijan, jos 
haluaa. Päivällisen jälkeen on 
usein lihasvoimaharjoituksia 
punttisalilla tai omaa lajiharjoi-
tusta. Golfharjoittelua ei tarvitse 
tehdä pelkästään omin neuvoin, 
vaan sitä ohjaa pari kertaa vii-
kossa ammattimainen pro Mi-
ka Mustonen Lahden Takkulan 
golf-klubilta. Vierumäen Ur-
heiluopisto on lähellä ja har-
joitteluvapaa-aikana sinne ehtii 
hyvin. Pelaaminen lähikentillä 

on urheilujoukkojen golffareil-
le ilmaista. Urheilukoululaiset 
voivat saada maksimissaan 100 
urheilukomennuspäivää, jona 
aikana kilpailumatkat ja ulko-
maanleirit lasketaan palvelu-
ajaksi.  

Urheilukoulussa toiminta 
on ammattimaista. Verryttely- ja 
urheiluasutkin ovat nykyaikai-
sia materiaaleja ja moderneja. 
Varusmiehet ovat kaikki hyvin 
motivoituneita ja samanhenki-
siä nuorukaisia. Henki ja fiilin-
ki ovat hyviä ja hauskaakin on 
ollut. Kaverit tutustuvat toisiin 
lajiryhmiin ja oppivat samalla 
erittäin paljon toisiltaan. Yllätys, 
yllätys on se, että varusmiehet 
kehuvat armeijan ruokaa erittäin 
hyväksi. Kaiken tämän kuultuani 
tuli mieleen, että vanha sanonta 
pitää paikkansa ”Kyllä kruunu 
pojistaan huolen pitää.”

Sakari Laitervo

2.tiedustelukomppanian alokkaat Joonas, Ahti, Kalle ja Ville
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Kauden päätös
Kauden päättäjäisiä vietettiin klubilla lauantaina 27.10. ilahduttavan 
monen jäsenen voimin. Puheenjohtajan toivotettua kaikki tervetul-
leeksi ojennettiin pitkäaikaiselle jäsenellemme ja uutteralle talkoo-
miehelle Aatos Laineelle Koivikon grafiikkaa hänen täytettyään 70 
vuotta. Vielä jaettiin kaikille SM-mitalisteille AG:n stipendit sekä 
palkittiin vuoden pelaaja ja nousija, Ladies Cupin, Aura Cupin, Perhe 
Matchplayn ja KM Reikäpelin parhaat (nimet kilpailutuloksissa). 

Vuoden seniori –palkinto ojennettiin Päivi Hongalle. Tämän jälkeen 
juhlakansa pääsikin Jukan ja kumppaneiden tekemien herkkujen 
ääreen. Ruoka maistui ja juttu luisti mukavassa tunnelmassa. Illan 
kohokohtana ruokailun jälkeen oli Taina Kovalaisen tanssiryhmän 
esitys. Loppuilta kuluikin sitten leppoisasti tanssiorkesteri Salaman 
tahdittamana.

Herkkujen äärellä.

Aatos Laine 70 v. Vauhdikasta ohjelmaa katsellen…



V I H E R I Ö  4/2007 19

Kapteenin pöydässä.

Pelikavereiden ja hyvän viinin seurassa.

SM-mitalistit lähtökuopissaan 
jo seuraavalle kaudelle, vas. Antti Lehtinen, 
Aleksi Laurila, Päivi Honka, Kalle Samooja ja Joonas Granberg.

Kippis 
ja kulaus!

…ja iloiten.

Kuvat: Tertti Pietilä 
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Henkilökunnan päättäjäiset - Karting

Jännittyneitä ilmeitä ennen starttia.

Jälkipeli käynnissä Aura Golfin klubiravintolassa. Palkintopallilla vas. Matti Höglund 2., voittaja Juho Norokytö ja 
3. Sami Lahti. Kuvat: Soile Enberg
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issabonista vajaa 100 
km pohjoiseen sijaitseva 
Praia D´El Rey Golf and 
Beach Resort on valittu 

2007 Euroopan golfresortiksi. 
Praia D´El Rey sijaitsee lähellä 
Òbidoksen kaupunkia Atlantin 
rannalla. Portugalin matkaop-
paat sanovat Óbidoksen muurien 
ympäröimän kaupungin olevan 
melkein liian kaunis ollakseen 
todellinen. Lähialueella löytyy 
toinen toistaan viehättävämpiä 
aitoja portugalilaisia pikkukau-
punkeja ja kyliä. 

Golfresortissa on vain yksi 
golfkenttä. Lokakuun alkupuo-
lella kentällä oli erittäin hyvin 
tilaa. Kentän par oli 72 ja sen pi-
tuus klubitiiltä on 5666 m. Ver-
rattuna Ruissaloon kentän mitta 
tuntui lyhyeltä. Par-3 reiät olivat 
huomattavan lyhyitä olematta 
kuitenkaan helppoja. Niiden 
yhteismitta oli lähes 300 m vä-
hemmän kuin kotikentällämme. 
Se sama 300 m tulikin sitten lisää 
muiden väylien pituuteen, pää-
asiassa par-4 väyliin. Kokonai-
suudessaan kenttä oli haastava. 

Praia D´El Rey Golf and 
Beach Resort - vuoden golfresort

Slopetaulukko antoi 3 lyöntiä vä-
hemmän kuin kotikentällämme. 
Ensimmäisenä tulikin mieleen, 
että kenttä olisi helppo. Käytän-
tö oli kyllä ihan muuta. Tuloksen 
tekeminen olisi mahdollista, jos 
lyönnit olisivat pysyneet väylillä. 
Osa väylistä kulki puiden välissä 
ja osassa väylien laidoilla oli tihe-
ää pusikkoa. Väylille osuminen 
oli avainasemassa. Raffit olivat 
pitkää, tuuheaa ja sitkeää ruohoa, 
josta ei kannattanut yrittää san-
karitekoja puumailalla. Kokemus 
opetti nopeasti, että paras tulos 
saatiin tulemalla raffista nöyrästi 
rautaysillä takaisin lyhyeksi leika-
tulle. Lähellä rantaa olevilla väy-
lillä puuttui vielä tuuli peliin.

Kenttä on parhaiten hoi-
dettuja mitä olen elämässäni 
nähnyt. Kaikki ruohoalueet oli-
vat tasaisen vihreitä eikä kuivia tai 
ruohottomia paikkoja kentältä 
löytynyt. Greenit olivat pääosin 
suuria, mutta vaikeasti luettavia. 
Ne olivat liukkaita tai jopa liuk-
kaampia kuin Ruissalossa par-
haimmillaan. 

Golfresort tarjosi monia 

erilaisia asumismahdollisuuksia. 
Koko alue oli upea, siisti ja rau-
hallinen. Muurien ympäröimälle 
resort-alueelle pääsi vartiomiehen 
kautta. Alueella oli pieniä kerros-
taloja omakotitaloja sekä rivitalo-
ja (townhouse). Rivitalot sijaitsi-
vat pääosin alueen sisällä olevalla 
suljetulla alueella. Townhouse-
tyyppiset talot olivat uusia, hy-
vin varusteltuja ja tiloiltaan sekä 
kalustukseltaan huippuluokkaa.  

Kohteeseen voi tutustua 
www.praia-del-rey.com ja lisä-

tietoa koko upeasta Lissabonin 
pohjoispuolisesta alueesta löytyy 
sivulta www.rt-oeste.pt. 

Suomesta ei tietääkseni jär-
jestetä vielä matkoja sinne, mut-
ta ruotsinkielisessä Golf Digest 
no 7/2007 huomasin Berglund 
Travelin mainoksen edullisista 
matkoista ko. kohteeseen.

L

Atlantin valtameri näkyy taustalla Praia D´El Rey:n 10. teen lyöntipaikalta.

Teksti ja kuvat
Sakari Laitervo 

Asuntoalue oli uusi, siisti ja huolella rakennettu. 
Lokakuu ei ole vilkkainta sesonkia, kuten kuvakin paljastaa.
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Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 27.2.2008 klo 18.00  
Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä 
mainitut asiat. Käsitellään myös sääntöasia.

Varaa jo nyt aika almanakkaasi:
ePÄViRALLiNeN KOKOUSKUTSU

Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:
- talousasioista vastaava 
- markkinoinnista vastaava
- kilpailutoiminnasta vastaava
- naisten kapteeni

Virallinen kutsu julkaistaan entiseen tapaan TS:ssa, ÅU:ssä sekä AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa. 



VÄYLÄ-
SPONSORiT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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28.4. Teuvo Andelmin väylä 15 rauta 6
11.6. Lasse Santala  väylä 5  puu 3
22.6. Jari Tähtinen  väylä 5  rauta 4
1.7. Jari Tähtinen  väylä 15 rauta 9
2.7. Pertti Vuorenheimo väylä 15 rauta 7
15.8. Airi Lamminmäki väylä 15 rauta 5
23.8. Auli Samooja  väylä 12 puu 7

HOLE IN ONE 2007

Onnea kaikille!

Hyvää Joulua!

Toivotamme Viheriö-lehden lukijoille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!




