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Pääkirjoitus
Marraskuun ensimmäisen viikon lopulla saattelimme Ruissalossa varsin poik- 
keuksellisen golfkauden talviteloille, tällaista käsikirjoitusta sille olisi tuskin kukaan 
osannut etukäteen laatia. Tapahtumat maaliskuun alussa etenivät hyökyaallon lailla 
ja kaikille täysin uudessa tilanteessa suurin osa kysymyksistä jäi vastausta vaille. 
Golfin pelaaminen poikkeusoloja julistettaessa ei todennäköisesti ollut maan halli-
tuksen suurin murhe, mutta ovella kolkutellut pelikausi ja sen kohtalo kiinnostivat 
tietysti lajin harrastajia melko tavalla. Uskallan väittää, että jälkikäteen arvioituna 
ehkä jopa hieman ylimitoitetut varotoimenpiteet olivat golfin pelastus ja niiden 
avulla valettiin Golfbuumi2020-ilmiön perustaa. Muutamalla harkitsemattomalla 
harha-askeleella ja niistä mahdollisesti eskaloituneella negatiivisella julkisuudella 
olisi voinut olla tuhoisat seuraukset. 

Toisin kuitenkin kävi ja myllyt jauhoivat täysillä alusta lähtien. Kysyntä ylitti tar-
jonnan moninkertaisesti, Ruissalon perinteisen väljä ja leppoisa toukokuun varaus-
kalenteri oli enää kaukainen muisto lähimenneisyydestä. Peliaikojen saatavuuden 
parantumista odotettiin muiden harrastusmahdollisuuksien avauduttua ja yhteis-
kunnan palattua väliaikaisesti lähelle sen normaalia toimintaa. Turhaan odotettiin, 
tilanne ei merkittävästi muuttunut missään vaiheessa. 

Kierroksia kertyi ennätyspitkän kauden aikana himpun verran alle 40.000 kap-
paletta, joka ylittää kaikki aikaisemmat ennätykset ja on helppoa todeta sen olevan 
hieman liikaa. Aura Golfin oma jäsenistö pelasi yli 30.000 kierrosta ja tähän lukuun 
ei sisälly vielä kilpailukierroksia. Myös vieraspelaajia mahtui mukaan, joka toi muka-
naan ennakoimattoman piristysruiskeen yhdistyksen talouteen. Korkea käyttöaste 
ei tosin aiheuttanut pelkkiä riemunkiljahduksia, vaan myös ehtaa harmitusta muut-
tuneesta tilanteesta. Syitä muutokseen etsittiin ahkerasti ja minullekin esitettiin 
sinällään ihan hyvin perusteltuja näkemyksiä tilanteeseen johtaneista syistä. Luvut 
ovat tällaisissa tilanteissa varsin lahjomattomia ja perussyy ajanvarauksen ruuhkiin 
on niin yksinkertainen, että yksittäiset pelaajat pelasivat huomattavasti aikaisempaa 
enemmän. Kierrosmäärät eivät kasvaneet pelkästään Ruissalossa. Näin on tapahtu-
nut kaikilla Suomen kentillä, kaikissa ikä- ja tasoitusryhmissä. 

Kentän hanhiongelma saatiin varsin mukavasti hallintaan, kiitos koirapartioiden 
sekä muiden aktiivisten toimijoiden. Kokonaan linnuista ei päästy eroon eikä sellais-
ta toivottavasti kukaan tosissaan odottanutkaan. Haitat saatiin kuitenkin merkittä-
vässä määrin vähenemään ja luvanmukaiset torjuntatoimet tulevat jatkumaan myös 
seuraavalla kaudella.

Aura Golfin järjestämien arvokilpailuiden sarja saa loistavan jatko-osan, kun 
naisten Euroopan kiertue saapuu 10 vuoden jälkeen Suomeen. Gant Ladies Open 
pelataan juhannusta edeltävällä viikolla ja se on jälleen yksi upea näytönpaikka 
meille kaikille. Toivottavasti jäsenistössä nähdään kansainvälinen huippu-urheilu-
tapahtuma seuralle merkityksellisenä ja saamme jälleen kerran sitoutuneen sekä 
ammattitaitoisen vapaaehtoisorganisaation varmistamaan seuran menestys myös 
kilpailunjärjestäjänä.

Kiitos päättyneestä pelikaudesta kaikille Aura Golfin jäsenille ja yhteistyökump-
paneille sekä tietysti Ruissalossa käyneille vieraspelaajille. Kiitokset myös koko 
henkilökunnalle sekä kaikille toimikuntien jäsenille, upeaa työtä jälleen kerran.

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Ahti Koskilahti
puheenjohtaja

Vahva Aura Golf katsoo 
tulevaisuuteen
Erityinen kausi 2020 on saatu pää-
tökseen. Koronaviruksen aiheuttama 
pandemia on jyllännyt lähes koko vuo-
den kaikkialla maailmassa. Tilanteen 
kärjistyessä keväällä Suomessakin, 
ei kukaan uskaltanut kuvitellakaan, 
miten menestyksekäs golfkausi olisi 
lopulta edessä. Varauduttiin pahim-
paan, koska eihän se tilanne hyvältä 
vaikuttanut. Lopulta golf lajina ja Aura 
Golf seurana suoriutuivat haasteista 
voittajina. Varovaisen alun jälkeen 
huomattiin, että golfia on mahdollista 
pelata ohjeistuksia noudattaen kon-
taktittomana turvallisesti ja vastuul-
lisesti. Kiitos tästä kuuluu tietenkin 
pelaajille, jotka noudattivat annettuja 
ohjeistuksia esimerkillisesti. Läpi 
Suomen levinnyttä valtavaa golfbuu-
mia kiihdyttivät muihin harrastuksiin 
ja ulkomaanmatkustukseen iskeneet 
rajoitukset. Merkille pantavaa oli 
myös, miten erityisesti nuoremman 
väestön joukossa golf saavutti vahvaa 
suosiota. Golfin harrastamisesta oli 
tullut trendikästä.

Koronaviruspandemian aiheuttamista 
haasteista huolimatta kenttämme 
avattiin tänä vuonna ennätysaikaisin 
huhtikuussa ja suljettiin ennätys-
myöhään marraskuun alussa. Ja mikä 
tärkeintä, saimme läpi kauden nauttia 
äärimmäisen huippukuntoisesta 
kentästä. Kiitos Matti ja muu kenttä-
henkilökunta, suoriuduitte läpi tämän 
erityisen kauden upeasti ja koko 
jäsenistömme saa olla ylpeitä teidän 
osaamisestanne.

Syntyneen golfbuumin seurauksena 
Aura Golfin jäsenmäärän kehitys oli 
erittäin suotuisa. Kauden 2020 aikana 

seuraamme liittyi yhteensä 154 uutta 
jäsentä (nettomuutos n. +70 hlöä). 
Vuosikokouksessa päätetty uusi nuo-
risojäsen-ryhmä osui äärimmäiseen 
hyvään aikaan ja tuotti välittömästi 
haluttua kehitystä. Kauden 2020 uu-
sista jäsenistä merkittävä osa oli alle 
27-vuotiaita.

Jokainen seura tarvitsee kehittyäk-
seen ”uutta verta” jäsenistöön ja 
haluankin tässä vaiheessa toivottaa 
jokaisen uuden jäsenen lämpimästi 
tervetulleeksi Aura Golfiin, Suomen 
hienoimpaan golfseuraan!

Kokonaisjäsenmäärän osalta olemme 
nyt lähellä optimaalista tilannetta 
ja olemme hallituksessa päättäneet, 
että seuraavan kerran uusia jäsenha-
kemuksia käsitellään alkuvuodesta 
2021. Kannustamme silti laittamaan 
hakemukset sisään, ja tulemme 
ensi kaudella tarkastelemaan uusia 
liittymisiä poistuman kautta pitäen 
kokonaisjäsenmäärän lähtökohtaisesti 
suhteellisen stabiilina.

Aura Golf selviytyi koronan varjosta-
masta kaudesta erinomaisesti myös 
talouden näkökulmasta. Lisäksi kausi 
oli monelta osin – kuten pituutensa, 
jäsenistön kasvaneen aktiivisuuden ja 
vieraspelaajien määrän osalta – posi-
tiivisempi kuin kukaan osasi koskaan 
odottaa. Kauden alussa käynnistetyt 
suojaustoimenpiteet ja kotimaan 
golfbuumi ovat mahdollistaneet meille 
positiivisen taloudellisen kehityksen 
yritysyhteistyön mittavista menetyk-
sistä huolimatta. Koronaviruksen takia 
monet yhteistyökumppanit joutuivat 
perumaan yritys- ja asiakaskilpailunsa. 

Näihin liittyvät epävarmuudet eivät 
luonnollisesti ole vielä poistuneet ensi 
vuodenkaan osalta. Kiitos osaavan 
johdon ja organisaation, Aura Golfin 
taloudellinen asema tulee pysymään 
erittäin vahvana, mikä mahdollistaa 
katseen kääntämisen kohti tulevai-
suutta.

Ladies European Tour -osakilpailu, 
Gant Ladies Open pelataan Ruis-
salossa kesäkuussa 2021

Todellinen osoitus seuramme ja sen 
yhteistyötahojen vahvuudesta tulee 
olemaan ensi kesäkuussa pelattava La-
dies European Tour -osakilpailu, Gant 
Ladies Open.  Hanketta oli valmisteltu 
jo pitkään ja vihdoin marraskuun alus-
sa loputkin palaset osuivat kohdilleen. 
Meillä on ilo ja kunnia saada ilmoit-
taa olevamme palauttamassa Ladies 
European Touria Suomeen kymmenen 
vuoden tauon jälkeen! 

Seuran pitkäjänteinen panostus kilpa-
golf- ja valmennuspuolella on Suomen 
mittakaavassa ainutkertaista. Meidän 
kilpapelaajamme ja seuran kasvatit 
ovat kautta historian niittäneet mai-
netta niin kansallisesti amatööritasolla 
kuin kansainvälisiä ammattilaiskier-
tueita myöten. Seuramme on vuosien 
saatossa saanut kunnian järjestää 
useita merkittäviä kilpailuja. Ensi ke-
sän Gant Ladies Open on äärimmäisen 
hieno ja luontainen seuraava askel. Iso 
kiitos jälleen kerran meidän tärkeille 
yhteistyökumppaneillemme, Gantille 
ja Heikki Vaisteelle. Haluan myös 
etukäteen kiittää meidän mahtavaa 
jäsenistöä, joka tulee kokenein vapaa-

ehtoisvoimin mahdollistamaan tämän 
upean tapahtuman. Tokion olympialai-
set tuovat näkyvyyden ja jännityksen 
osalta lisämausteen ja Gant Ladies 
Open tulee olemaan meille kaikille 
Aura Golfin jäsenille hieno näytön-
paikka.

Gant Ladies Openin lisäksi seuramme 
hallituksella on myös pidempiaikai-
sempia strategisia kehityshankkeita 
selvitystyössä. Nämä kehityshankkeet 
vastaavat viime vuonna määritetyn 
strategiamme mukaisiin keskeisiin 
painopistealueisiin, niin kentän, 
ekologisuuden, harjoitusolosuhteiden 
ja muiden kiinteistöjen osalta. Näistä 
hankkeista lisää myöhemmin. Todetta-
koon kuitenkin, että yhteinen nimittäjä 
hankkeille on jäsenistömme, jonka 
olosuhteita ja harrastusmahdollisuuk-
sia haluamme aktiivisesti kehittää ja 
viedä seuraavalle tasolle. Strategiam-
me mukaisesti haluamme, että:

• Aura Golf on seura, jonka 
jäsenyys on arvostettua, minne 
on mukava tulla, ja missä kaikki 
viihtyvät.

• Golfkenttämme on yksi Suomen 
kauneimmista ja laatutasoltaan 
yksi parhaimmista.

Katse on siis vahvasti jo tulevissa vuo-
sissa. Yhdessä tekemällä ja ideoimalla 
hoidetaan nykyiset ja tulevat hankkeet 
maaliin asti.

Oikein rentouttavaa joulun odotusta 
kaikille!

18.-20.6.2021 
Aura Golf
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Aura Golf toteutti tälläkin kaudella jäsentyytyväisyyskyse-
lyn Pelaaja Ensin -työkalua apuna käyttäen. Pelaaja Ensin 
on valmis työkalu, joka on alun perin kehitetty Tanskan 
Golfliiton ja sikäläisen IT-palvelukumppanin toimesta. 
Suomen Golfliitto tarjoaa palvelua jäsenseuroilleen ja lähes 
sata suomalaista golfseuraa on ottanut palvelun käyttöönsä 
mittaamaan sekä omien jäsentensä että vieraspelaajien 
asiakastyytyväisyyttä. Palvelun lisäksi Golfliiton koordi-
noima asiantuntijatiimi on seurojen käytettävissä tulosten 

analysoimisessa 
sekä johtopää-
tösten teke-
misessä ja tätä 
mahdollisuutta 
olemme myös 
käyttäneet 
hyväksemme.   

VASTAUSMÄÄRÄT
Vastausmäärä kasvoi merkittävästi aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna, tänä vuonna vastauksia saatiin 338 kpl kun vuotta 
aikaisemmin luku oli 253 kpl. Myös vastausprosentti nousi 
reilusti, lähes 8 %-yksikköä (23%->31%).

LÄHETTILÄSPISTEMÄÄRÄ
Kyselyn keskeisimpänä tunnuslukuna toimii lähettiläspiste-
määrä, joka perustuu seuraavaan kysymykseen annettuun 
vastaukseen: ”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit 
Aura Golfia ystäville, perheelle, tai työkavereille?”

Vastauksiin perustuen pelaajat jaetaan kolmeen lähettiläs-
tyyppiin: 
1. Myönteiset (9-10) 
2. Passiiviset (7-8) 
3. Kielteiset (0-6) 
Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä kielteiset 
lähettiläät myönteisistä lähettiläistä. 

Aura Golfin lähettiläspistemäärä oli 62, jota voidaan pitää 
varsin hyvänä tuloksena ja käytännössä tulos on sama kuin 
vuotta aikaisemmin. Tulos näkyy edelleen hyvässä valossa 
myös verrattaessa muiden Pelaaja Ensin -kenttien keskiar-
voon, joka oli pysynyt ennallaan 49 pisteessä. 

ARVIOT PALVELUALUEISTA
Kyselyssä arvioitiin kentän ja toiminnan eri osa-alueiden 

palvelutekijöitä asteikolla 1-10, jossa 1 on huonoin ja 10 
paras. Tuloksena näissä on kyselyyn vastanneiden pelaajien 
vastausten keskiarvo, josta on otettu desimaali pois eli 85 
= 8,5. Käytössä on myös Benchmark (BM), joka on kaikkien 
Pelaaja Ensin -kenttien keskiarvotulos, jota voi käyttää 
vertailulukuna.

Kahdeksan palvelualueen kokonaisarvio muodostui niihin 
kuuluvien palvelutekijöiden arvioista.

Ensimmäinen suluissa oleva luku on muutos edellisen 
vuoden kyselyyn ja toinen luku on kaikkien muiden Pelaaja 
Ensin -kenttien keskiarvo. Palvelussa pystytään rajaamaan 
vertailuluku myös oman alueen lähikenttien arvioihin.

LYHYT YHTEENVETO
Saatujen vastausten mukaan voidaan tänäkin vuonna 
todeta, että Aura Golf ry on edelleen jäsentensä mielestä 
kokonaisuutena hyvin hoidettu golfyhteisö. Tämä siitäkin 
huolimatta, että yksittäisten palvelualueiden kokonaisarviot 
olivat heikentyneet kautta linjan. Aura Golfin saama lähetti-
läspistemäärä 62 ylitti selkeästi sekä kansallisen keskiarvon 
(49) että oman alueemme kenttien keskiarvon (46). Tänä 
vuonna toimintaa leimasi paitsi koronasta johtuneet poik-
keusolosuhteet sekä ainakin osittain tästä johtuneet täysin 
poikkeukselliset pelaajamäärät.    

Suurin vaikutus lähettiläspistemäärään tämän vuoden 
kyselyn mukaan oli kentän tunnelmalla, viestinnällä sekä 
asiakaspalvelulla. Näistä huolehtiminen ovat golfyhteisön 
aivan keskeisintä ydintoimintaa, joihin pyritään jatkossa 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota.   

Vuotta aikaisemmin avoimien vastauksien yleisin palautteen 
aihe oli valkoposkihanhien sekä niiden jätösten aiheuttama 
mielipaha ja haitat pelaamiseen. Tänä vuonna hanhipalaut-
teet loistivat poissaolollaan, mutta tilalla oli yhtä perustel-
lusti heikko peliaikojen saatavuus. Myös ravintolan arviot 

Kenttä 83 (ei muutosta, BM 77) 
Tunnelma 77 (-4, BM 77) 
Ravintola 72 (-8, BM 77) 
Klubitalo 89 (-1, BM 81) 
Harjoitusalueet 78 (-1, BM 77) 
Proshop 82 (-2, BM 74) 
Johto ja tiedotus 81 (-1, BM 79)  
Hinnat ja tuotteet 80 (-3, BM 78)

Aura Golf  
lukuina -
pelikausi 2020

TEKSTI Sami Pere    |    KUVAT  Kalle-Petter Wilkman 

sekä avoimet vastaukset antavat selkeästi aihetta korjaaviin 
toimenpiteisiin. 

Uusia jäseniä seuraan liittyi tänäkin vuonna runsaasti ja 
heille kohdistettiin oma kyselynsä. Uusien jäsenien tyyty-
väisyys laski merkittävästi vuotta aikaisempaan verrattuna 
ja valitettavasti kipupisteenä oli nimenomaan peliseuran 
löytäminen ja tunne kuulumisesta golfyhteisöön. 

Kysely on ensisijaisesti johdon työkalu, jonka kautta saatu 
palaute on apuna toiminnan kehittämisessä ja erityisen 
tärkeää se on niiden osa-alueiden kohdalla, jotka kaipaavat 
välittömiä toimenpiteitä.   

Aura Golf ry kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita jäseniä 
sekä vieraspelaajia.

Pelipäiviä 207 kpl

Jäsenmäärä vuonna 2020
1.529 hlöä
Uusia jäseniä
• aikuinen 53
• nuoriso 57
• juniori 44
Jäsenyydestä luopuneita 84 hlöä

Kierrosmäärä
2020 2019 muutos
39.525 26.270 +50,5%

Jäsenet 30.900 18.450 +67,5%
Vieraat 4.575 3.300 +38,7%
Kilpailut 4.050 4.520 -10,4%
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Kilpailujen parhaat 

2020

18.6. MIDNIGHT SCRAMBLE

1. Hot Babes & Günthers  Ahti Koskilahti (AG)  40
        Siiri Koskilahti (AG)
        Kalle Samooja (AG)  
       Laura Samooja (AG) 

2. Ökypurjehtijat ja Putkimies  Lukas Ekman (AG)  37
        Otto Grönroos (AG) 
       Dan Löfgren (AG) 
       Panu Mörönen (AG)  
 
3. El Capitan     Ville Haaslahti (AG)  36
        Ville Kemilä (AG) 
       Kari Kuikka (AG) 
       Tommi Savolainen (AG) 
 

6.6. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
     

      reikää  reiästä  slope  lyöntiä
1. Kari Kuisma (AG)   19   -0,755 m   8   79
2.   Mikko Niinimäki  (AG)  19   -1,18 m   11  82
3.   Johanna Keskinen (AG)  19   -10 m   30   101 
 

KUVAT  Kalle-Petter Wilkman 
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18.7. MAMSELLI

HCP/PB

1.   Marita Vaiste (AG)   41
2.  Hannele Lehto-Laurila (AG)  40
3.  Iina Jokinen (AG)    39

21.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
 
0-12,4 HCP/LP

1. Mika Manninen (AG)  70 
2. Svante Wickström (AG)  70
3. Pasi Peltonen (AG)  71

12,5-30,4 HCP/PB

1. Veikko Joenperä (AG)   42
2. Arja Heinomäki (AG)   40
3. Arto Koivunen (AG)  39

28.6. KM-NELINPELI

Best Ball ja Foursome

1. Dennis Rike 
  Elina Saksa   65 73 138

2. Ahti Koskilahti 
  Ville Sirkiä   68 72 140

3. Aada Rissanen  
 Riku Rissanen   71 70 141

3.7. HARTWALL SUNDAY GAME

Best Ball/PB

1. Juho Heinonen (VGC) 
 Janne Lehtovaara (AGN) 
 Markus Rantanen (VGC) 
 Teemu Rantanen (KGM)  96

2. Petri Kalkari (AG) 
 Timo Lehtinen (AG) 
 Mika Melasniemi (AG)
  Ari Millner (AG)    92

3. Riku Heinonen (KGM) 
 Jaana Rosenberg (AG)
  Peter Rosenberg (AG) 
 Sipilä Sauli (AG)    92

11.7. GANT AMATEUR OPEN

Scratch (-5,4) 

1. Petra Salko (AG)   73 
2. Stenka Karlsson (ArGC) 74 (v9) 
3. Ahti Koskilahti (AG)  74

HCP/LP (5,5-15,5) 

1. Kari Kanervo (AG)   66 
2. Sonja Pere (AG)   68 
3. Jaakko Turakainen (AG) 69

HCP/PB (15,6-36,0) 

1. Edit Pere (AG)   44 
2. Eelis Heikkilä (AG)  40 
3. Teemu Rantanen (KGM) 39
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2.8. GOLFKESÄ
 
Scramble  

1. Pasi Peltonen  (AG) 
 Teemu Vainio (AG) 60

2 Daniel Muallim (AG) 
 Minna Muallim (AG) 61

3. Olli Lintusaari (AG)
 Rossi Henrik (AG)  61

31.7. K18 ICE CREAM BOWL
 
HCP/PB

1. Miikka Kurvinen (HGCC) 45
2. Matti Nummenpää (AG) 40
3. Antti Heinonen (VGC) 39
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15.-16.8.  KLUBIMESTARUUSKILPAILU

MIEHET
1.   Otto Grönroos   68 69 72   209
2.  Arttu Kulmala   70 76 73   219
3.  Antti Laurila   76 73 73   222

NAISET
1.  Elina Saksa   74 71 145
2.  Aada Rissanen   78 78 156
3.  Iida Rissanen    76 80 156

M50
1.  Mikko Sokka   78 82 157
2.  Kari Nyman   81 76 157
3.  Mika Manninen  83 80 163

M60
1.  Matti Leinonen   77 82 159
2.  Kimmo Nermes  77 83 160
3.  Teuvo Andelmin  80 81 161

M75
1.  Aarno Eskola   81 83 164
2.  Lasse Koskenniska  86 80 166
3.  Veikko Kirjonen  78 88 166

SENIORINAISET
1.  Päivi Honka   92 94 186
2.  Hannele Grandell  95 94 189
3.  Sinikka Selänne  99 98 197

7.8. BIG HIT OPEN

BIG HIT CHAMPION   Saku Ellilä 
MIEHET     Teemu Pitkänen  301 m
SENIORIMIEHET   Mika Manninen   229 m
POJAT     Saku Ellilä    271 m
NAISET     Laura Rovio   225 m
SENIORINAISET   Sirpa Lehti   174 m
TYTÖT     Ella Salama   214 m

KUVAT René Garmider
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3.10. PÄÄTÖSKILPAILU

Best Ball/PB

1.  Olli Lintusaari (AG) 
  Joakim Paajanen (AG) 
  Timo Rahkonen (AG) 
  Jessica Sjöholm (AG)  97
 
2.  Mikko Huunonen (AG) 
  Kari Kuisma (AG)
  Pasi Peltonen (AG) 
  Mikko Sokka (AG)  89

3.  Iina Jokinen (AG) 
  Henri Lind (AG) 
  Anna Puukka (AG) 
  Olli Toivonen (AG)   89

KUVAT Stina Samsten

22.8. SUURI KLUBIKILPAILU 

Texas scramble

1.  Timo Granberg (AG) 
  René Karlsson (AG) 
  Daniel Muallim (AG) 
  Minna Muallim (AG)     53
 
2.  Otto Grönroos (AG) 
  Nicklas Nousiainen (AG) 
  Dennis Rike (AG) 
  Elina Saksa (AG)   56

3.  Janne Lehto (AG) 
  Jenna Lehto (AG) 
  Miikka Lehto (AG) 
  Tanja Lujala (AG)    56

30.8. Tallink  CLUB ONE  GOLF TOUR
 
HCP/LP

1.  Lauri Reima (AG)   72 
2.  Tony Silvan (AG)   72 
3.  Kimmo Nermes (AG)  73 
 
HCP/PB
 
1.  Kimmo Hollmén (HGCC) 36 
2.  Pekka Neejärvi (AGK)  35 
3.  Olli Ruokonen (LGV)  34

6.9.  SCRATCH TOUR  by Golfpuoti
 
Scratch

1.  Dennis Rike (AG)   68 
2.  Sami Santaluoto (AGN)  69 
3.  Stenka Karlsson (ArGC) 72

13.9. Boomerang PERHEMALJA 

Greensome

1.  Ahti Koskilahti (AG)
  Siiri Koskilahti (AG)  69
 
2.  Niko Kalkari (AG) 
  Petri Kalkari (AG)   70

3. J erry Hartman (AG) 
  Kim Hartman (AG)  71
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JAAKKO HÖRKKÖ
Väylä 1
Rauta 6

29.4.2020

TEUVO ANDELMIN
Väylä 5
Puu 3

1.6.2020

MARKO VAINIO
Väylä 5
Rauta 3

4.6.2020

KARI NARVA
Väylä 1
Rauta 6

27.7.2020

HOLE IN ONE 
2020

MIKA KUOSMANEN
Väylä 5
Puu 3

2.8.2020

TOMMI SAVOLAINEN 
Väylä 1
Rauta 6

28.9.2020

Perhe Matchplay       
Kari 

ja Hanna Kanervo

Kauden parhaat 

2020

KM Reikäpeli 
Kalle Leinonen

Aura Cup 
Lauri Reima

Lady Cup      
Aila Nuotila

Senior Cup      
Raimo Kari

HTT 
Erik Rousi

1918

Vuoden nousija 
Eino Haaslahti
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Aura Golfin naisten tapahtumakausi 
päästiin aloittamaan toukokuussa 
teemailloilla ja kauden päätöstapah-
tumaa vietettiin lokakuun lopulla. 
Tähän väliin mahtuu paljon naurua, 
uusia ja vanhoja pelikavereita, hyvin-
vointia ja humputtelua sekä tietysti 
lukuisia kierroksia golfia upealla koti-
kentällämme. Olimme tänä vuonna 
Turun seudun aktiivisin seura naisten 
tapahtumien osallistujamäärissä*. 
Lämmin kiitos siitä teille kaikille! 

Päällimmäiset tunteeni kuluneesta 
pelikaudesta ovat ilo ja kiitollisuus. 
Olen iloinen, että niin monet teistä 
eri ikäisistä naisista olette löytäneet 
mukaan naisten tapahtumiin. Olen 
myös kiitollinen siitä kuinka hyvin 
olette ottaneet minut vastaan uutena 
naiskapteenina ja siitä, että korona 

hellitti otettaan kesällä, jotta pääsim-
me viettämään aikaa yhdessä.

Kuluneen pelikauden aikana hioimme 
swingiä kuntoon opetusteemailloissa, 
pelasimme naisten kierroksia vaihtu-
vin kisailuin ja teimme kenttävierailun 
Master Golfiin, jossa meidät toivotet-
tiin lämpimästi tervetulleiksi. Aurinkoi-
set kelit hellivät meitä tänä kesänä ja 
saimme pelata naisten kauden pääta-
pahtuman Mamsellin, kolmoisklubiot-
telun ja klubimestaruuskisat suoras-
taan helteisessä säässä. 

NAISTEN TUNNELMIA 2020

20

Jane Oinonen

ERIKOISKILPAILUJEN PALKITUT 2020

Rauni Niinimäki, Naisten kierrosten pistekuningatar
Mette Hyvärinen, Vuoden lady

Micaela Vilander, Eclectic
Maarit Kakko, Birdiepuu

VUODEN POIKAJUNIORI 
Max Aalto 

Reikäpeli SM-hopea alle 16v. 
Lyöntipeli SM-pronssi alle 16v.

Future Tour Elite | 3 osakilpailun voittoa
FJAR ranking 11. sija

VUODEN TYTTÖJUNIORI 
Daniella Barrett

Finnish Tour | osakilpailun voitto 
FJAR ranking 7. sija

Aura Golfin pelaajat olivat jälleen näyttävästi esillä kotimaan kentillä. Kirkkaimpina saavutuksina voidaan pitää Max Aallon 
ja Kaarlo Katajiston SM-mitaleja, Daniella Barrettin Finnish Tour osakilpailuvoittoa, Petra Salkon Erkko Trophyn kolmatta 
sijaa sekä junioreiden SM-joukkue kilpailun neljättä sijaa. Kansainvälistä menestystä saavutettiin USA:n yliopistogolfissa 
Elina Saksan ja Daniella Barrettin johdolla, nuorempien US Kids -osakilpailuissa voittojen makuun pääsi Nathan Tallinder. 
FJAR -rankingissä Petra, Daniella ja Elina ottivat sijat 6 – 8, Max oli parhaana poikana sijalla 11. Future Tourilla saavutettiin 
menestystä todella laajalla rintamalla, voittoja napsahti peräti yhdeksän kappaletta kuuden pelaajan voimin. Kirsikkana 
kakun päällä N50 joukkue SM-pronssia kotiin toivat Aura Golfin ladyt Micaela Vilander, Hanna Kanervo ja Maarit Kakko.

Kaarlo Katajisto
Lyöntipeli SM-hopea alle 14v.

Future Tour Challenge | osakilpailun voitto

Maarit Kakko, Hanna Kanervo ja 
Micaela Vilander

N50 joukkue SM-pronssia 

Future Tour Challenge osakilpailun 
voittajia olivat 

Alvar Niinikoski 2 voittoa
Eero Järvelä 1 voitto

Nathan Tallinder 1 voitto
Viola Venhomaa 1 voitto

KILPAMENESTYS 2020

Palautetaan vielä kertaalleen aurin-
gon lämpö kasvoille ja hymy huulille 
oheisten kuvien kautta pelikautemme 
tultua päätökseensä. Lisää kuvia ta-
pahtumista löydät AG Ladyt Facebook- 
ryhmästä.

Lämmin kiitos Alanteen tilalle, Biocodex 
Oy:lle, Fysio Heinomäelle, Golfpuodille 
ja Turun Osuuskaupalle naisten kierros-
ten sponsoroinnista/palkinnoista.

*Lähde: Nexgolf kilpailukalenteri

Jun ior i -  ja  va lmennusto imikunta



Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous tullaan pitämään 
 

torstaina 18.2.2021 klo 18.00  
Suomalaisella Pohjalla.

HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
• Reima Granberg (kentänhoitoasiat)
• Jerker Brandt (valmennus- ja junioritoiminta-asiat)
• Kenneth Löfgren (senioritoiminta- ja kuntogolfasiat)
• Aki Lahti (klubinhoitoasiat)

Virallinen kutsu julkaistaan sääntöjen määrämällä tavalla TS:ssa, 
ÅU:ssa ja AG:n kotisivuilla lähempänä ajankohtaa.

Kapteenin rooli on jo kahden ensim-
mäisen kauden aikana antanut paljon 
enemmän kuin osasin odottaa. Vaikka 
golfin parissa on kausia takana jo 31 
ja olen aina ollut sosiaalinen ihminen, 
niin silti nyt tuntuu, että olen oppinut 
suunnattomasti lisää golfin sosiaali-
sesta puolesta. Jälleen tänä kesänä 
olen päässyt tutustumaan mahtaviin 
ihmisiin ja saanut uusia hyviä ystäviä. 
Yhteinen intohimo golfiin on todella 
vahva yhdistävä tekijä.

Kulunut vuosi on tarjonnut varmasti 
riittävästi haasteita niin arkielämään 
kuin myös harrastuksiin. Meidän 
golfareiden onneksi olemme saaneet 
viettää rakkaan harrastuksen parissa 

täysipainoisen ja ainakin omalta osal-
tani ennätyksellisen pitkän kauden 
Ruissalossa.

Pandemian mukanaan tuomista 
rajoituksista huolimatta tai ehkä 
juuri niiden johdosta ihmisillä on 
ollut mahdollisuus kuluttaa enemmän 
aikaa harrastusten parissa ja tämä on 
näkynyt myös meillä seuran historian 
suurimpana kierrosmääränä.

Kentän kohonnut käyttöaste on 
tuonut mukanaan erinäisiä haasteita, 
joista yksi näkyvimmistä on ollut pieni 
lipsuminen golfetiketin ehkä oleelli-
simpien kohtien suhteen. Kun kentällä 
on samaan aikaan paljon ihmisiä, on 
entistä tärkeämpää, että jokainen hoi-
taa oman osansa mallikkaasti. Ohessa 
lyhyesti muutama muistutuksen sana, 
jotka toivottavasti jäävät mieleen 
muhimaan ensi kautta varten…

Turvallisuus
Golfpallon osuma sattuu ja jo pelkäs-
tään lähelle tullut pallo saattaa peläs-
tyttää pahasti. Tästä on allekirjoitta-
neellakin useampia kokemuksia… Älä 
siis koskaan lyö ennen kuin edellinen 
ryhmä on turvallisen etäisyyden pääs-
sä. Jos pelilinjassa on kenttätyönteki-
jöitä lyö vasta kun olet saanut heiltä 
siihen luvan.

Jos pallo lähtee kohti naapuriväylää 
tai suuntaan, jonne sinulla ei ole suo-
raa näköyhteyttä huuda FORE!

Kentän kunnosta huolehtiminen
Vaikka pääasiallinen vastuu kentän 
kunnosta kuuluu kenttätyöntekijöille, 
on myös meillä pelaajilla velvollisuus 
pitää kentästä huolta.

1. Korjaa lyöntijälkesi. Pyri aina 
palauttamaan lyönnistä irronnut 
turpeenpala takaisin paikalleen. 
Aseta turpeenpala oikein päin 
lyöntijälkeen ja lopuksi paina 
jalalla paikalleen.

2. Korjaa pallon alastulojälki 
griinillä. Aina, kun pallo lyödään 
griinille, siitä tulee jälki. Mikäli 
alastulojälkeä ei korjaa tai sen 
tekee huolimattomasti voi viheri-
önurmella kestää useampi viikko 
toipua vauriosta. Jos mahdollista 
yritä korjata kaksi putoamisjälkeä 
joka viheriöllä!

3. Haravoi kaikki jälkesi bunkkerissa! 
Pyri aina jättämään bunkkeri 
parempaan kuntoon kuin se oli 
sinun sinne astuessa. 

4. Varo reiän reunoja poimiessasi 
palloa kupista ja/tai asettaessasi 
lipputankoa takaisin paikalleen.
Golfautoa käytettäessä noudata 
niille erikseen annettuja sääntöjä.

Pelinopeus
Jokainen ryhmä määrittelee kaikkien 
perässään tulevien ryhmien vauh-
din. Yksinkertainen tapa tietää onko 
ryhmäsi pelinopeus riittävä, on pysyä 
edellisen ryhmän vauhdissa. Jos edes-
sä on kokonainen tyhjä väylä, on syytä 
kiristää tahtia. Jos kuitenkin haluat 
jatkaa omaan rauhalliseen tahtiin niin 
päästä takaa mahdollisesti tuleva 
nopeampi ryhmä ohi.

Golfetikettiä noudattamalla pidämme 
samalla huolta omasta ja kanssapelaa-
jien turvallisuudesta, kentän hyvästä 
kunnosta sekä parannamme samalla 
meidän kaikkien viihtyvyyttä golfken-
tällä!

KAPTEENIN PÄIVÄKÄSKY

Tommi Savola inen Haluan vielä kiittää teitä, upeaa jäsenis-
töämme, kuluneesta kaudesta ja hienoista 
kokemuksista, joista olen kauden mittaan 
saanut kanssanne Ruissalossa nauttia. 
Talven aikana kaipaamaan jään pelikaverei-
den ohella myös koko Aura Golf-yhteisön 
lämpöä.

Jos teille tulee talven mittaan mieleen 
asioita, joihin koette, että kapteenina 
minun tulisi kiinnittää tulevaisuudessa huo-
miota niin olkaa rohkeasti yhteydessä!

Tommi Savolainen
Aura Golf ry:n kapteeni
tommi.savolainen@me.com

5.
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nyt ajoissa lentoon. Jos ajoa suori-
tetaan useamman koiran ryhmässä, 
niin koira ei missään nimessä saa olla 
aggressiivinen muita koiria tai ihmisiä 
kohtaan.”

Myös koirarodulla on merkitystä: 
”Vinttikoirat näöllä ajavina sopivat täl-
laiseen toimintaan loistavasti. Liikkuva 
kohde herättää niiden saalisvietin ja 
vastaavasti kun kohde poistuu nä-
köpiiristä, niin koira palaa ohjaajansa 
luo. Varsinaista opettamista tähän ei 
vaadittu, vaan toiminta tulee koiralta 
luontaisesti. Minusta tähän tarkoituk-
seen sopii parhaiten koirat, joilla on 
luontaisesti suuri saalisvietti ja jotka 
ovat suhteellisen välinpitämättömiä 
vieraiden ihmisten suhteen. Koiran 
tulee siis mieluummin palata ohjaa-
jan luo, kuin tervehtiä paluumatkalla 
kaikkia pelaajia. Sanomattakin on 
selvää, että koiran tulee kuitenkin 
olla hyväntahtoinen vieraita ihmisiä 
kohtaan.”, toteaa kahden vinttikoiran 
emäntä Nina. 

Paulan mielestä lähtökohtaisesti par-
haat edellytykset on niillä roduilla, jot-
ka ovat aikoinaan jalostettu työkäyt-
töön, mutta jos koiralla on luontaista 
taipumusta ajaa saalista, pystyy se 
varmasti myös toteuttamaan han-

hien ajoa. ”Tästä oli mielestäni hyvä 
osoitus meidän monirotuinen porukka 
Ruissalossa, joista nostettakoon pieni 
ja pippurinen länsigöötanmaanpys-
tykorva, joka ajoi hanhia siinä missä 
isommat kaverit.” 

Mahtava kesä upeissa maisemissa
Paulalle hanhiprojekti oli mukava 
kokemus: ”Koko kevään ja alkukesän 
kohokohta itselle oli päästä tekemään 
jotain mielekästä puuhaa, kun kaikki 
muu harrastustoiminta oli koronan 
vuoksi tauolla. Koira nautti vapaana 
juoksemisesta ja pääsi toteuttamaan 
luontaista vaistoaan, tämä oli todella-
kin enemmän huvia kuin työtä. Ihan 
parasta oli se, kuinka iloisesti meidät 
otettiin aina vastaan ja kuinka kiinnos-
tuneita ihmiset olivat koirien työsken-
telystä. Kiitokset makkaran muodossa 
golfaajilta oli myös varmasti koirien 
mieleen, eikä rapsutuksistakaan hait-
taa ollut. Aura Golfin maisemissa silmä 
lepää, siellä viihtyivät niin koirat kuin 
ohjaajatkin.”

”Kesätyömme oli kokemuksena aivan 
fantastinen. Toki ympäristönä kenttä 
on omaa luokkaansa, mutta parhaiten 
mieleeni on jäänyt pelaajien ihana 
suhtautuminen koiriin sekä tietysti 
muut koiranohjaajat, joiden kanssa 

pitkät iltalenkit kentän ympäristössä 
olivat aina yhtä hauskoja. Kesän alussa 
syntyi varmasti tilanteita, joissa emme 
aina ymmärtäneet mihin suuntaan 
pelaajat olivat menossa, mutta kesän 
mittaan opimme mielestäni ainakin 
kohtalaisen hyvin ymmärtämään ken-
tän liikennettä ja milloin saatoimme 
päästää koirat työhön. Toki varmasti 
sattui tapauksia, joissa emme huo-
manneet vuoroaan odottavaa pelaajaa 
tai muuten törttöilimme tiellä, mutta 
yllättävän nopeasti kentän liikenne 
alkoi vaikuttamaan loogiselta. Lajia 
tuntemattomalle kenttä vaikutti aluksi 
kyllä hyvin sekavalta kokonaisuudelta. 
Loppukesästä pelaajat olivat tottuneet 
siihen, miten koirat työskentelivät ja 
me ohjaajat opimme ehkä paremmin 
lukemaan pelaajien pelitilannetta, jol-
loin toiminnasta tuli omasta mielestäni 
vielä tehokkaampaa.”, toteaa Nina. 

Lähivuosien eniten julkisuutta Suomessa saanut luontoaihe on varmasti ollut valkoposkihanhet sekä niiden aiheuttamat 
haitat erityisesti maataloudelle, mutta myös monenlaiselle harrastus- ja virkistystoiminnalle. Ruissalon saarella linnut ovat 
viihtyneet jo kauan, mutta vuosi vuodelta rauhanomainen rinnakkaiselo on käynyt entistä haasteellisemmaksi ja Aura Gol-
fin oli pakko ryhtyä toimenpiteisiin. Poikkeuslupaa näihin toimenpiteisiin haettiin ELY-keskukselta ja sellainen myös lopulta 
saatiin syksyllä 2019.

Valkoposkihanhia on laiduntanut 
golfkentän alueella ainakin 1990-lu-
vun alkuvuosista lähtien. Yksilöiden 
määrät myös golfkentän alueella ovat 
kasvaneet tasaisesti luonnollisten 
vihollisten ja uhkien pääosin puuttues-
sa. Siinä vaiheessa, kun parvien kokoa 
alettiin määritellä sadoissa yksilöissä, 
niin myös lintujen aiheuttamat haitat 
alkoivat ylittää pelaajien sietorajan. 
Lintujen häätäminen pehmeillä kons-
teilla herätti pelaajien lisäksi varmaan 
myös hanhissa hilpeyttä, muovijout-
senet ja haukkaleijat eivät olleet ihan 
riittävän pelottavia nostaakseen lintuja 
pakomatkalle. Hanhiongelmaa kuvaa-
vissa jäsenpalautteissa alettiin käyttä-
mään varsin painokkaita ilmaisuja eikä 
yhdistyksen johdon näkemykset olleet 
palautteiden kanssa ristiriidassa.

Tarkasti ilmaistuna Aura Golf ry haki 
luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momen-
tin mukaista poikkeuslupaa koskien 
rauhoitetun lintulajin häirintää ja 
sellainen yhdistykselle hakemuksen 

sekä katselmuksen jälkeen myönnet-
tiin. Poikkeuslupa on voimassa vuoden 
2021 loppuun. Luvan ensisijainen vaa-
timus oli 7.väylän vasemman reunan 
aitaaminen koko matkalta ja mikäli 
aidan rakentamisesta huolimatta val-
koposkihanhia esiintyy kentällä, niin 
Aura Golfilla on oikeus karkottaa niitä 
lintuja vahingoittamattomilla tavoilla, 
joita ovat mm. laumojen hajottaminen 
golfautoilla tai koirilla ajamalla. Vuosi-
kokouksessa esitettiin kysymys, miten 
lintuja aiotaan häätää ja vielä silloin 
kokemuspohja asiasta oli vähäinen. 
Alkuperäinen suunnitelma oli käyttää 
pääasiassa golfautoja, mutta tässäkin 
asiassa sattuma puuttui Korona- 
viruksen muodossa tilanteeseen ja 
käytössämme olikin yllättäen aivan 
huikea ryhmä väsymättömiä nelijalkai-
sia taistelijoita ohjaajineen.

Koirapartiot liikkeelle
Koiraryhmään kuului parhaimmillaan 
10 erirotuista koiraa ohjaajineen ja 
kaikilla heillä oli valtava merkitys 

onnistuneessa projektissa. Näkyvim-
mät hahmot toiminnassa olivat Paula 
Susi sekä saksanpaimenkoira Banda 
ja erityisesti Nina Herpola sekä hänen 
unkarinvinttikoiransa Kuisku ja Hiisku.

Koirien sekä myös ohjaajien erilaiset 
ominaisuudet tulevat tällaisissa tehtä-
vissä hyvin esiin: ”Tilannetajun tulee 
olla sekä koiralla että ohjaajalla koh-
dallaan. Turvallisuus edellä mennään 
tässäkin asiassa ja tämä koskee niin 
lintuja, koiria kuin kentällä liikkuvia 
ihmisiä. Ohjaajan tulee myös kyetä 
arvioimaan, onko parvi sellainen, että 
koiran voi hanhia vaarantamatta pääs-
tää työhönsä. Tarkoitus ei ole missään 
olosuhteissa vahingoittaa hanhia, vaan 
tehdä niille golfkentästä vähemmän 
houkutteleva ruokailupaikka. Mikäli 
parvessa näkyi poikasia, niin koiria ei 
päästetty ajamaan hanhia, vaan parvi 
ohjattiin koiria taluttaen pois kentältä. 
Tietyillä koirilla oli myös varmuuden 
vuoksi kuonokopat päässä, jos hanhi 
ei jostain syystä olisi päässyt tai lähte-

Aura Golf haluaa lämpimästi 
kiittää koko koirapartiota kesästä 
2020 ja toivomuksenne toimin-
nan jatkumisesta myös tulevaisuu-
dessa on myös meidän tahtomme. 
Kiitoksia myös moottoroiduille 
yksiköille eli aktiivisille jäsenillem-
me, jotka esimerkillisesti tukivat 
koirapartioita vaativassa häätö-
tehtävässä!

Rauha  Paula   Banda

Hanhet kentällä

Koirien ja ohjaajien nimet

• Riikka Heiskanen ja rhodesiankoira Idris 
• Tarja Rosten ja Elina Laakso sekä whippet Misty
• Mia Karlsson ja whippet Tempo 
• Nina Herpola ja unkarinvinttikoirat Kuisku sekä 

Hiisku
• Paula Susi ja saksanpaimenkoira Banda
• Sanna Pere ja suursnautseri Rauha
• Heli Rajala  ja saksanpaimenkoira Pyry
• Karoliina Olin ja irlanninsetterit Elli ja Aava

TEKSTI Sami Pere 
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hidex.com

kasviperäinen

100%

naturli’-tuotteet 
ovat herkullisia 

ja sopivat monipuolisesti arjen 
erilaisiin käyttötarkoituksiin!

YOUR COMPLETE
PROMOWEAR &

GOLF ACCESSORIES
SUPPLIER

www.griippi.fi      +358 (0)2 251 6611

Organisoitua varastotilaa  
280 000 m2 Turun 
satamassa.

Turvallista kenttävarastointia 
tai sopiva lämpösäädelty tila 
herkemmille tavaroille? 

Meillä tuotteesi pysyvät tallessa 
ja ensi-luokkaisessa kunnossa – 
lyhyen tai pidemmän aikaa. Turun 
Vapaavarastossa varastointi on 
mutkatonta, siistiä ja luotettavaa. 

LEAVE IT 
TO US

DON’T 
WORRY



Herkuttele,
hanki ja
harrasta
halvemmalla!

Turku Energian asiakkuus  
on paljon enemmän kuin sähköä.  
Tee edullinen sähkösopimus ja  
liity kanta-asiakkaiden Etupiiriin –  
säästät satoja euroja vuodessa!

Tutustu monipuolisiin asiakasetuihin:  
www.turkuenergia.fi/etupiiri

Hyödynnä edullinen sähkötarjouksemme:  
www.turkuenergia.fi/kampanja/sahkotarjous

 

Apartm
ents,

Hostels and
Aparthotels.

stay easy

Kodinomaista 
majoitusta liikkuville 
yrityksille ja 
urheilijoille

Golfvarusteet mukaan 
työmatkalle? Oma keittiö 
terveellisen ruoan 
valmistamiseen sekä täysi 
kodin varustelu 
urheiluvaatteiden pesuun ja 
säilyttämiseen? Forenomilta 
löytyy kaikki tämä ja paljon 
muuta.

Varaukset forenom.com  



ANNA LAHJAKSI  
ELÄMYKSIÄ JA  
YHTEISTÄ AIKAA

Hemmottelevat hoidot, lämpimät  
altaat ja ihanat illalliset. Kylpyläloma  
on elämyksiä ja aikaa yhdessä.
Joulun lahjakortit nettisivuiltamme  
naantalispa.fi & ruissalospa.fi

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 533 102: ma–pe 9–18, la 10–15

Audi Center Turku > audicenter.fi

Puhelut kaikkiin K Caara Oy:n 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm. Hinnat sis.alv 24 %. 

Uusi Audi A3.
Edistystä, jonka tunnet.

Progress-lisävarustepaketti: Adaptiivinen vakio-
nopeudensäädin + Seisontalämmitys ja -tuuletus,
kauko-ohjattava erikoishintaan alk. 990 €

Audi A3 Sportback Business 30 TFSI 1.5 81 kW MHEV S tronic (110 hv) alk. 30 548,80 €, hinta CO₂-päästöllä 117 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 640 €, käyt-
töetu 475 €. Yhdistetty EU-kulutus 5,2 l/100 km. Audi A3 Sedan Business 30 TFSI 1.5 81 kW MHEV S tronic (110 hv) alk. 31 253,43 €, hinta CO₂-päästöllä 114 g/km 
(uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 650 €, käyttöetu 485 €. Yhdistetty EU-kulutus 5,0 l/100 km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. 
Maahantuoja on K Auto Oy.

Sähköistetyt kevythybridit
A3 Sportback alk. 30 549 €
A3 Sedan alk. 31 254 €
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