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Pääkirjoitus
Golfkausi on saateltu käyntiin melko samoilla eväillä kuin vuotta aikaisemmin, ko-
rona on varjostanut toimintaa hieman vähemmän ja ehkä sen kanssa on opittu 
paremmin myös olemaan. Golfin pelaamisen suosiossa ei puolestaan ole näkynyt 
laantumisen merkkejä ja peliajat ovat olleet edelleen varsin kysyttyjä.

Golfkenttä on tehty pelaamista varten ja siinä tarkoituksessa kenttä kesti viime 
vuonna siihen kohdistuneen rasituksen paljon odotuksia paremmin. Mennyt talvi 
oli kentänhoidollisesti perin haasteellinen eikä kaikissa suojaustoimenpiteissä sit-
tenkään onnistuttu aivan optimaalisesti. Siitä ei kuitenkaan ole epäselvyyttä, että 
kenttää ei saataisi pikaisesti sellaiseen kuntoon, mistä Aura Golf on aina ollut ja 
tulee jatkossakin olemaan tunnettu. 

Kenttämme suojelemiseksi tarvitaan kuitenkin myös pelaajien apua. Valitettavan 
paljon joudutaan käyttämään aikaa ja energiaa erilaisten ohjeiden sekä sääntöjen 
tekemiseen eikä tämäkään aina näytä riittävän. Tänä keväänä on seuran kotisivuil-
le päivitetty pelaamisen ohjeet, joissa käsitellään mahdollisimman yksityiskohtai-
sesti ja laaja-alaisesti niitä asioita, jotka kuuluvat keskeisenä osana sekä pelaajien 
viihtyvyyteen että kenttähenkilökunnan turvallisuuteen. Toivon lämpimästi kaik-
kien jäsenten tutustuvan ohjeisiin ja hetkeksi pysähtyvän miettimään, voisinko 
itse vaikuttaa omilla toimillani tähän kokonaisuuteen. 

Tänä keväänä on valitettavasti korostunut aikaisempaa enemmän myös piittaa-
mattomuus varauksista sekä niiden peruuttamisista. Osa pelaajista ei myöskään 
nähtävästi tiedä, että kierrokselle lähdettäessä oma lähtöaika tulee vahvistaa joko 
caddiemasterille tai Nexgolfin varausnäkymästä. Caddiemaster lähettää näistä 
muistutusviestejä, ensimmäiset huomautukset on annettu ja seuraavana vuorossa 
ovat sanktiomenettelyt. Pelkkä aiheesta kirjoittaminen ja rangaistuksilla uhkailu 
tuntuu todella oudolta. Jokainen voi jälleen miettiä itsensä seisomassa yksin tiillä 
odottamassa pelikavereita, jotka eivät vaan ole viitsineet peruuttaa tarpeetonta 
lähtöaikaansa. Tämä on oleellinen osa golfetikettiä ja muiden ihmisten huomioon 
ottamista.   

Aura Golfissa pelattava Ladies European Tourin kilpailu Gant Ladies Open siirtyi 
kuukaudella eteenpäin, uusi ajankohta on heinäkuun puolivälissä 15.-17.7.2021.  
Tapahtuman vapaaehtoistehtäviin tarvitaan edelleen tekijöitä, joten jos olet kiin-
nostunut olemaan mukana mahdollistamassa golfin eurooppalaista huipputapah-
tumaa, niin erityisesti tulospalvelu- ja yleisönhallintatehtävissä on innostuneille 
tekijöille paikkoja.

Mukavaa golfkautta kaikille!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Mitä kuuluu tänään Minni? 
Kiitos kysymystä, kuuluu erittäin hyvää. Sain pelata am-
mattilaisena 16 vuotta ja nyt olen siirtänyt tuon saman 
intohimon oman pelin sijasta golfkoulumme kehittämiseen. 
Vastaamme opetustoiminnasta Pickala Golfissa, Nordcenter 
Golfissa ja Ruukki Golfissa.  Uusien asioiden oppiminen 
oman yrityksen pyörittämisessä on haastavaa, mutta todella 
mukaansa tempaavaa. Olemme mieheni Roope Kakon 
kanssa saaneet ympärillemme mahtavan tiimin ja työnteko 
on ollut todella palkitsevaa yhdessä. Kun Ladies Gant Open 
julkaistiin, soitin kaikki valmentajani läpi tunnustellakseni, 
jos voisin lopettaa urani tarunhohtoiseen Aura Golfiin. 
Innostuin jo asiasta, mutta realistisesti aika ei vain riitä tree-
naamiseen yrityksen pyörittämisen ja pienten lasten ohella. 
Maaliskuussa tuli vielä tilanne, että minun tuli päättää säily-
tänkö Ladies European Tour -pelijäsenyyden. Haikein mielin 
ja pienen itkun kera kirjauduin ulos LET member login alus-
talta ja tavallaan käänsin uuden sivun. Elämässä on aikansa 
kaikelle, mutta haikeaa on päästää mistä tahansa tärkeästä 
irti ja jostain, miltä on saanut niin suunnattoman paljon. 

Naisten Euroopan kiertue palaa Suomeen 10 vuoden 
tauon jälkeen, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Aura Golf on antanut naisgolfille aina paljon ja uskon, 
että jokainen suomalainen naisgolfari on suunnattoman 
kiitollinen siitä tuesta, jota olette seurana antaneet naisten 
kilpagolfin edistämiseen. Kaikki lähtee siitä, että joku välit-
tää ja jaksaa ponnistella asioiden eteen. Meillä on naisten 
Eurooppa Tourilla hieno joukko hyviä naisammattilaisia ja 
kisa antaa valtavaa tukea myös heidän urilleen. On se sitten 
yhteistyökumppaneille lisäarvoa kotimaan kisan myötä 
tai kotiyleisön edessä pelaaminen. Itse pääsin pelaamaan 
Irlantiin 17-vuotiaana amatöörinä elämäni ensimmäisen 
LET-kisan, jossa sain mitata omia taitojani Euroopan huip-
puja vastaan, joten amatööreillekin kisa on hyvä testi ja 
mittari omalle pelille.

Minea Blomqvist-Kakko -  
edellinen suomalainen LET-voittaja

Jokaisen suomalaisen 
pelaajan unelma on 

varmasti se, että hyvä 
peli ajoittuu Aura 

Golfin kisaviikolle ja 
saa pelata itsevarmana 

suomalaisen kan-
nustusjoukon edessä 

pelistä nauttien.  

Naisten Euroopan kiertueen kilpailu pelataan kymmenen vuoden tauon jälkeen Suomessa, kun 
maanosan parhaat pelaajat kokoontuvat heinäkuussa Aura Golfin viheriöille Gant Ladies Openin 
merkeissä. Suomalaiset naispelaajat ovat menestyneet maailmalla varsin hyvin, mutta siitä huolimat-
ta edellinen suomalainen LET-voittaja on Minea Blomqvist-Kakko, joka vei vuonna 2008 kotikisassa 
Talissa voiton uskomattoman loppuratkaisun jälkeen.   

Olet toistaiseksi viimeisin suomalainen LET-voittaja, millai-
sena näet suomalaisten naisten menestysmahdollisuudet 
kesällä Ruissalossa? 
Suomalaisilla pelaajilla on varmasti hyvä etulyöntiasema, 
sillä Aura Golfissa on pelattu niin monia kisoja. Uskon, että 
kenellä tahansa suomalaisista on mahdollisuus voittoon. 
Toivotaan, että Matilda Castren pääsisi vielä täydentämään 
suomalaisten edustusta kisassa. 

Minni muistetaan vaikka mistä, mutta monen golfia seu-
raavan mielessä on eeppinen kaksintaistelu voitosta Finnair 
Mastersissa hyvää ystävääsi Ursulaa vastaan. Millaisia 
muistoja itselläsi on tästä kilpailusta ja miten se oli vaikut-
tamassa omaan uraasi?
Muistan hyvin kuinka suurelta oma kotikisa silloin tuntui, 
minulla oli ihan kuin Major-kilpailun fiilis. Ystävät, tukijat 
sekä suomalainen yleisö ja kannustus antavat aivan erilaista 
tsemppiä, mutta toki myös samalla lisää paineita. Vaikka 
isäni hokikin aina nuorena minulle, että paineita on vain 
auton renkaissa. Kisan loppumetreistä tuli todellinen 
unelmien näytelmä. Ursula laittoi vielä viimeisellä reiällä 
15 metrin putin sisään, niin että minulle jäi kolmen metrin 
voittoputti. Näitä hetkiä varten sitä oltiin EGS:n griineillä 
käytetty loputtomia tunteja treenaamiseen, mielessä ja 
harjoituksissa tuo putti oli laitettu tuhansia kertoja sisään. 

Kaikista hienointa oli hetki, kun sain voittopuheessa kiittää 
omaa perhettä, yleisöä ja niitä kaikkia ihmisiä, joiden kanssa 
on saanut tehdä sekä töitä ja jotka kisan olivat mahdollis-
tanut. Finnair Masters antoi myös tärkeän turvan LET:lle, 
sillä voitosta saa kolmen vuoden pelioikeuden. Näin pystyin 
keskittymään rauhassa LPGA-kisoihin Amerikassa. 

Jokaisen suomalaisen pelaajan unelma on varmasti se, 
että hyvä peli ajoittuu Aura Golfin kisaviikolle ja saa pelata 
itsevarmana suomalaisen kannustusjoukon edessä pelistä 
nauttien.  

Olet pelannut kilpaa myös Ruissalossa ja monien mielestä 
kenttä on erityisesti naisten kilpagolfiin varsin mainio. Mil-
laisena Aura Golfin kenttä piirtyy omaan mieleesi ja onko 
täältä jotain hauskoja muistoja?
Aura Golf sopii erinomaisesti naisten kilpagolfiin. Huippu-
kentän lisäksi Aura Golfin miljöö antaa jo erityistä tunnetta 
ja latausta kisaan. Nyt pitäisi tarkistaa oma Aura Golf kisa-
historia, mutta ainakin yksi kirvelevä 2.sija muistuu mieleen 
Telia Tourilta ensimmäiseltä ammattilaisvuodelta. Viimeisin 
ja rakkain muisto on, kun oltiin kannustamassa Roopea 
Challenge Tourin kisassa Ruissalossa ja meidän Elmeri silloin 
5v. putosi klubiravintolan edessä olevaan suihkulähteeseen 
:)

Tekst i  Sami  Pere  
Kuvat Pekka Salonen /  EMG
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Aura Golfilla on kunnia isännöidä Naisten Euroopan 
kiertueen kilpailua Gant Ladies Openia 15.-17.7.2021. 
Kisaorganisaatio toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin 
ja myös Sinä voit olla omalla panoksellasi mukana luo-
massa ainutlaatuista golftapahtumaa.

Haemme joukkoomme innostuneita 
ja motivoituneita tekijöitä seuraaviin 
tehtäviin:

Tulospalveluun
• reikäkohtainen tulospalvelu 

kilpailun aikana

Tapahtuman logistiikkaan
• pysäköinnin valvonta
• liikenteenohjaus

Neuvonta- ja valvontatehtävät
• yleisönhallinta
• yleisön ohjeistaminen
• muut vastaavat tehtävät

Rakentaminen 
• erilaisten rakennelmien pys-

tyttäminen ja purkaminen

Vapaaehtoistyöstä ei makseta palk- 
kaa eikä palkkiota, mutta kaikki 
mukana olevat saavat pääyhteis-
työkumppanin tarjoaman vaate- ja 
asustepaketin sekä tietysti päivittäi-
sen ruoka- ja juomahuollon. 

Tarjolla on lisäksi mahtava kansain- 
välinen tunnelma mukavassa seuras-
sa, joten lähde mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
AG toimisto
02 258 9221 
office@auragolf.fi
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1PELIAIKOJEN VARAAMINEN 

Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja kahdeksan 

päivää etukäteen. Jäsenellä on oikeus 
varata myös samassa lähdössä pelaavat 
vieraat kahdeksan päivää ennen. Nex-
golfissa jäsen pystyy tekemään itselleen 
yhden varauksen päivää kohti ja ker-
rallaan voimassa voi olla enintään neljä 
varausta. Vieraspelaajien varausoikeus 
alkaa neljä päivää etukäteen.

Vieraspelaajat pystyvät varaamaan pe-
liaikoja Teetime-sovelluksella, joka on 
käytössä Aura Golfin lisäksi kymmenillä 
suomalaisilla golfkentillä. Kirjautumalla 
omilla Nexgolf-tunnuksilla Teetime- 
ohjelmaan golfseuran jäsen pystyy 
varaamaan peliaikoja myös muille ken-
tille. Osalle kentistä varauksia pystyy 
tekemään ilman etukäteismaksua, Aura 

Golfin varaukset tulee maksaa varausta 
tehtäessä. Kenttien omat varaussään-
nöt ovat voimassa ja tehdyt varauk-
set tulee muistaa tarvittaessa myös 
peruuttaa.  

2GREENFEE AG:N JÄSENEN 
VIERAALLE SEKÄ PASSIIVI- 
JÄSENILLE 

Jäsenen vieraan alennettu greenfee on 
voimassa myös kaudella 2021. Jäse-
nellä on oikeus tuoda enintään kolme 
vierasta kerrallaan alennettuun hintaan 
40,00 eur/hlö, etu on voimassa kaik-
kina päivinä kauden alusta 20.6.2021 
asti sekä 23.8.2021 eteenpäin. Myös 
passiivijäsenet ovat oikeutettuja 
pelaamaan matalasesongilla jäsenen 
vieraan hinnalla sekä tuomaan vieraita 
alennettuun hintaan. Jäsenen tulee itse 
pelata vieraidensa kanssa samassa ryh-

mässä ja hänen tulee olla paikalla myös 
pelimaksuja suoritettaessa.

Normaali greenfee 21.6.2021 ja 
22.8.2021 välisenä aikana on 80,00 
eur/hlö ja muina aikoina 60,00 eur/hlö. 
Passiivijäsenen greenfee korkeaseson-
gin aikana on 65,00 eur/hlö.

Juniorin greenfee on 30,00 eur/hlö ja 
se on voimassa koko kauden ajan eikä 
siihen sovelleta mitään alennuksia.

3TASOITUSKIERROKSET JA 
eBirdie 
Tasoituskierrostuloksia on 

nykysääntöjen puitteissa mahdollista 
jättää kaikissa tasoitusryhmissä myös 
harjoituskierroksilta. Tasoituskierrok-
set on helpointa syöttää kirjautumalla 
omilla tunnuksilla Nexgolf-palveluun, 

josta ”Syötä tulos”-toiminnolla homma 
toimii helposti.

eBirdien kautta jätettävät tuloskortit 
menevät Golfliiton uuden mobiili-
tuloskorttikumppanin mScorecardin 
kautta, eBirdiestä ei siis enää ole linkkiä 
Golf Gamebookiin. Käyttäjä voi jättää 
sovelluksen kautta tasoituskierrokset 
tasoitusjärjestelmän hyväksymiltä 
reikämääriltä (9-18). Gamebookin 
kautta on edelleen mahdollista jättää 
tasoituskierroksia kirjautumalla suoraan 
palveluun.

4KULKEMINEN KENTÄLLÄ JA 
PELIOHJESÄÄNTÖ 
Kentälle on tehty uusia polkuja 

ja kulkuväyliä, joiden tehtävänä on sekä 
parantaa turvallisuutta että suojella 
kenttää kulumiselta. 13.väylälle tapah-

tuva kulku halutaan turvallisuussyistä 
ohjata uutta polkua pitkin lyöntipaikan 
vasemmalle puolelle. Tässä yhteydes-
sä on edelleen hyvä mainita sekä 12. 
väylää avaavien että 13.lyöntipaikalla 
olevien pelaajien tarkkaavaisuuden 
sekä fore-huudon merkityksestä.

Väylän 16 vesiesteen vasemmalle puo-
lelle on tehty polku, jota suositellaan 
käyttämään sillan ylittämisen asemesta 
varsinkin kärryjen kanssa kulkiessa. 
Kaikkien pelaajien on erityisesti tällä 
alueella muistaa, että kärryjen kanssa 
kulkeminen viheriön ja bunkkerin välis-
tä ei ole sallittua.

Aura Golfin pelaamisen ohjeet on 
päivitetty ja niihin on kaikkien Aura 
Golfin kenttä käyttävien pelaajien syytä 
tutustua. Ohjeet on tehty ensisijaisesti 

auttamaan ja opastamaan pelaajia, huo-
lehtimaan heidän turvallisuudestaan 
sekä takaamaan viihtyminen kentällä.

5KIERROKSELLE  
ILMOITTAUTUMINEN 
Pelikierrokselle ilmoittautuminen 

ei ole vapaaehtoinen toimenpide, vaan 
jokaisen kierrokselle lähtevän pelaa-
jan tulee vahvistaa olevansa kentällä. 
Ilmoittautumisen voi tehdä perintei-
seen tapaan paikan päällä caddiemas-
terille tai vaihtoehtoisesti enintään 60 
minuuttia ennen lähtöä oman Nex-
golfin varausnäkymästä. Sama pätee 
toki käänteisesti myös siihen, että jos 
tehtyä varausta ei pysty käyttämään, se 
tulee muistaa peruuttaa vähintään 120 
minuuttia ennen lähtöä. Palvelutiskillä 
paikan päällä ei pelikaverin varausta 
enää ole mahdollista peruuttaa. 

Hyvän golfetiketin noudattaminen suojelee kenttää,  
vähentää peliin liittyviä turvallisuusriskejä, kasvattaa golf- 

henkeä ja parantaa pelaajien viihtyvyyttä. Aura Golfin 
pelaamisen ohjeet on päivitetty seuran nettisivuille ja niihin on 

kaikkien Aura Golfin kenttää käyttävien pelaajien syytä tutustua. 
www.auragolf.fi/pelaamaan/peliohjesaanto/

Ajankohtaista 

2021
- Est. 1958 -
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Kilpailukalenteri 2021

A=avoin
K=Aura Golfin jäsenille
BG=yritystapahtuma

HTT 
6.5. / 13.5. / 20.5. / 27.5. / 3.6. / 
10.6. / 17.6. / 1.7. / 8.7. / 29.7. / 
5.8. / 12.8. / 19.8. / 26.8.

SENIORIEN KK-KISAT  
11.5. / 8.6. / 6.7. / 3.8. / 7.9.

Kilpailukakenterin  
muutokset mahdollisia

Ilmoittautuminen eri reikäpelikilpailuihin tapahtuu tou-
kokuun aikana joko Nexgolfissa tai saunarakennuksen 
ilmoitustaululla., ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021 klo 
10.00. Reikäpelikilpailut selitteineen ja sääntöinen löytyvät 
seuran kotisivuilta, jälleen kerran suositelemme lämpimästi 
osallistumaan. Yhdellä 10 euron reikäpelimaksulla voit osal-
listua kaikkiin reikäpelikisoihin mihin kunkin kisan säännöt 
antavat mahdollisuuden. Tasapuolisuuden vuoksi maksu on 
sama kaikille, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Reikäpelit

HARTWALL TORSTAI TUOPPI -viikkokilpailu

8.5. la 9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu K
16.5. su 9.00-13.00 Audi Open   A
18.5. ti 8.00-  N60/70 Tour   A
29.5. la 9.00-13.00 Pihlajalinna Open / Best Ball A

6.6. su 8.00 / 14.00 KM-Nelinpeli/    K 
    Best Ball ja Foursome  
22.6. ti YL 9.00  Audi Quattro Cup  BG
24.6. to YL 17.00 Midnight Scramble  K
27.6. su 10.00-13.00 Veikko-Sedän Puteli   A

3.7. la YL 12.00 Mamselli   A
15.7. to   Gant Ladies Open  A
16.7. pe   Gant Ladies Open  A
17.7. la   Gant Ladies Open  A
23.7. pe 8.00-14.30 Finnish Senior Open  A
24.7. la  8.00-14.30 Finnish Senior Open  A
25.7. su 8.00-13.00 Finnish Senior Open  A
31.7. la 8.00-  Sunborn Tour    A 
    (kolmen kentän kisa) 

14.8. la 8.00-14.00 Klubimestaruuskilpailut  K
15.8. su 8.00-13.00 Klubimestaruuskilpailut  K
18.8. ke YL 12.00 Nordea Private Banking  BG
20.8. pe    Energia Golf   BG
21.8. la   Suuri Klubikilpailu  K
24.8.  ti    Vapaavarasto / Satama  BG
25.8. ke   LähiTapiola    BG

4.9. la    Orkla Suomi Golf  BG
12.9. su YL 9.30  Boomerang Perhemalja  K
18.9. la 9.00-  J.Lindeberg Scratch Tour  A

2.10. la YL  Kauden päätöskilpailu ja  K 
    iltajuhla 

Aura Golfissa pelataan kesän aikana 14 Hartwall Torstai 
Tuoppi -viikkokilpailua, kilpailukalenterissa nämä näkyvät 
lyhenteellä HTT ja pelipäivä on aina torstai. Osallistuminen 
on yhtä aikaa helppoa ja halpaa, voit pelata kilpailukier-
roksesi normaalin pelikierroksen yhteydessä ja ilmoit-
tautuminen tapahtuu ennen kierrosta caddiemasterille 
maksamalla kahden euron osallistumismaksu, juniorihintaa 
tai kausikorttia tähän ei enää ole käytössä. Golfsääntöjen 
mukaan pelataan ja merkitsijä täytyy tietysti olla mukana, 
palkintoina luonnollisesti Hartwallin virvoittavia juomia. 
Tuloskortit jätetään kierroksen jälkeen kilpailutoimiston 
postilaatikkoon, tulokset julkaistaan seuraavana päivänä. 
Osakilpailupalkinto jaetaan parhaalle pistebogey-tulokselle 
riippumatta siitä, miltä tiiltä on pelattu. Kauden päätteeksi 
palkitaan myös kokonaiskilpailuiden voittajat sekä lyöntipe-
lissä että pistebogeyssa. Lyöntipeli pelataan aina backteeltä.

Perinteinen 2.väylän birdiepalkinto on jatkossa jaossa 
ainoastaan HTT-kilpailuissa, joten jo pelkästään sen vuoksi 
viikkokilpailumaksu kannattaa HTT-päivinä maksaa aina.  

KLUBIOTTELUT  
 

Kolmoisklubiottelu 
EGS - AG - TaWG 

27.7. Espoossa 

Aura Golf - Helsingin Golfklubi 
Talissa TBA

Tvåkampen siirretty 2022

Stimp-lukema mittaa viheriöiden nopeutta. Lukeman 
mittaamiseen käytetään Stimpmeter-työkalua, jonka avulla 
saadaan golfpallo rullaamaan vakionopeudella viheriöllä, 
josta on valittu mahdollisimman tasainen kohta. Toimenpide 
suoritetaan kolmella pallolla neljästä eri suunnasta, jonka 
jälkeen matkoista lasketaan keskiarvo.

Viheriötä voidaan pitää nopeana, kun sen stimp-lukema on 
yli 2,9 metriä ja hitaana 1,95 metrin lukemissa. Stimp-luke-
ma ilmoitetaan myös, jolloin lukemat ovat 9,5 ja 6,5.

TIESITKÖ?
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PUUSTELLI
Ferri Paukula

1. Nimi on Ferri Pakula ja toimin Ville 
Vähäkylän kanssa Puustelli-yrit-
täjänä Turussa Puutarhakadulla. 
Puustelli on perinteinen kodin 
kiintokalusteiden eli keittiöiden 
valmistaja ja meidän kauttamme 
saa myös kaikki kodin remonttei-
hin liittyvät asennuspalvelut. 

2. Olen aloittanut golfin noin 6 vuot-
ta sitten, tasoitus 20 paikkeilla. 
Perheenlisäyksen johdosta viime 
kaudella kierroksia tuli vain 5-6, 
sitä edellisenä kesänä pelasin 30-
40 kierrosta. Golfaan sen minkä 
töiltä ja kotihommilta ehdin, pidän 
lajista varsin paljon.

3. Golfissa on itselleni paljon samaa 
kuin kalastuksessa ja metsästyk-
sessä. Siinä saa kaikki työasiat ja 

1. Kuka ja mitä yritys tekee
2. Oma suhde golfiin
3. Mikä on parasta golfissa
4. Mitä odotuksia yhteistyöstä Aura Golfin kanssa
5. Terveiset Aura Golfin jäsenistölle

muut pois mielestä. Nautintoa se 
on siinä mielessä, että saa keskit-
tyä vaan siihen yhteen asiaan ja 
ei pyöri muut jutut mielessä. Her-
molepo oikea sana ainakin omalla 
kohdalla. Ja toki sitä tulee yleensä 
pelattua tuttujen, kavereiden ja 
ystävien kanssa. 

4. En odota niinkään tiettyä määrää 
myyntiä, mutta toivottavasti Aura 
Golfin jäsenet muistavat meidät, 
kun tarvitsevat uutta ja laadukas-
ta keittiötä. AG:ssa on jo entuu-
destaan jonkin verran Puustellin 
asiakkaita ja koemme, seuran jä-
senistö on meidän kohderyhmää. 
Haluamme nähdä, että olemme 
monella tavalla samalla viivalla, 
Ruissalossa on pitkiä perinteitä ja 
muita arvoja, joiden takia halutaan 
olla siellä. Ei me haluta olla joka 
kentällä.

5. Aurinkoista golfkesää ja toivotta-
vasti nähdään kentällä!

Haastattelussa uudet 
yhteistyökumppanit

OPTIKKO UKKONEN
Kari Ukkonen

1. Olen Kari Ukkonen, 56-vuotias 
turkulainen yrittäjä. Tarjoamme 
optikko- ja silmälasipalveluita 
Turussa kahdessa toimipistees-
sä. Optikko Ukkonen sijaitsee 
osoitteessa Hämeentie 1 ja Turun 
Optiikka Humalistonkatu 5. Kat-
tavaan palvelukonseptiimme kuu-
luvat silmälääkäripalvelut, silmäla-
sien korjaus ja säätö, aurinkolasit 
ja piilolinssit. Tuotteet saat myös 
kotiin toimitettuna sekä verkko-
kaupasta.

2. Olen harrastellut golfia muutamia 
vuosia; en pelaa, mutta pelailen. 
Kierrosmäärät kesästä riippuen 
pyörii siellä 10-20 kierroksen tun-
tumassa. 

3. Nautin golfissa hyvästä peliseu-
rasta ja mukavista erilaisista kil-
pailuista.

4. Toivon, että olisin helposti lähes-
tyttävä kaveri, jolta voisi tulla ky-
symään tai tulla käymään liikkees-
sä mihin tahansa tarjoamaamme 
palveluun liittyen. Nyt esimerkik-
si ’aikuisnäköisille’ pelaajille on 
suunniteltu moniteholaseja, joista 
on hyvä tarjonta liikkeissä. Kan-
nattaa myös seurata tarjouksiam-
me Ebirdien seuraosiossa.

5. Toivotan hyvää golfkautta Aura 
Golfin jäsenille. Hienoa aloittaa 
yrityskumppanuus Aura Golfin 
kanssa.

M&M TURVAPALVELUT 
Miikka Kurvinen

1. Miikka Kurvinen ja yritys on  M&M 
Turvapalvelut. Meiltä saat tämän 
päivän älykkäät turvaratkaisut ja 
tähän liittyvät tietoliikennetyöt 
sekä suunnittelun. Teemme yh-
teistyötä turva-alan yritysten 
kanssa ympäri suomen ja myös 
Turun alueella täydennämme pal-
veluamme mm. valvonta- vartioin-
tipalveluilla.

2. Golf harrastus alkoi viitisen vuotta 
sitten kun suoritimme yrityksem-
me henkilökunnan kanssa green 
cardit ja lähdimme pelaamaan. 
Golf merkitsee minulle mukavaa 
yhdessäoloa kavereiden ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Yksi 
parhaista golfmuistoista on tullut 
juuri Aura Golfissa kun voitin syk-
syllä järjestetyn PB kisan ja sain 
palkinnoksi 1,5 litraa kuohuvaa!  

3. Yhteistyötä Aura Golfin kanssa 
on hierottu jo vuosia ja olemme 
erittäin tyytyväisiä saamaamme 
yhteistyösopimukseen. Saimme 
kovan sopimusväännön jälkeen 
neuvoteltua itsellemme väylän 
numero 13. Samaiselta väylältä 
firman toinen omistaja Miika Nor-
dblad on onnistunut tekemään 
avauksen bägi-varaston katolle. 

4. Haluamme toivottaa Aura Golfin 
jäsenille turvallisia golfhetkiä ja 
mikäli kotona, mökillä tai yrityk-
sessä tarvitaan turvajärjestelmiä 
niin olemme käytettävissä.  

5. Nähdään kentällä! 

BO LKV
Toni Sjöroos

1. Minun nimeni on Toni Sjöroos ja 
toimin myyntineuvottelijana ja 
partnerina Bo LKV:ssä. Bo LKV on 
kahden yrittäjäpariskunnan Turus-
sa vuonna 2015 perustama yritys. 
Tuomas Mäkelän ja Anna Ritakal-
lio-Mäkelän sekä Sirena ja Anssi 
Kivirannan tavoitteena oli tehdä 
asunnonvälityksessä asioita uu-
della tavalla. He halusivat panos-
taa digitaalisuuteen, parempiin 
kuviin ja stailaukseen. Nykyään 
Bo:lla on jo 10 toimistoa ympä-
ri Suomea. Itse olen ollut kolme 
vuotta Bo:lla.

2. Suoritimme viime kesänä Green 
Cardit. Pelaaminen alkoi vasta 
elokuussa, mutta kierroksia ker-
tyi lähes 70. Viimeiset kierrokset 
pelattiin joulukuussa mutavellissä, 
joten golf taisi viedä meikäläiset 
kirjaimellisesti mukanaan. 

3. Parasta golfissa on kävely ja hyvä 
fiilis kierroksen jälkeen. 

4. Bo LKV haluaa olla arvostetun ja 
perinteisen golfseuran yhteistyö-
kumppani. Erityisesti odotamme 
tältä kaudelta, että pääsemme 
tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
viettämään aikaa hyvässä seuras-
sa. Toki autamme mielellään myös 
asuntokaupoissa. 

5. Oikein hyvää alkanutta golfkautta, 
nähdään aurinkoisissa merkeissä!

PIHLAJALINNA
Kai Siren 

1. Nimeni on Kai Siren ja vastaan 
Varsinais-Suomessa Pihlajalinnan 
työterveyspalveluiden myynnis-
tä. Pihlajalinnan tavoitteena on 
olla koko Suomen lääkäriasema ja 
täyden palvelun yksityisen terve-
ydenhuollon toimija. Pihlajalinna 
tarjoaa terveyspalveluita yksityis- 
ja yritysasiakkaille, hoivapalveluita 
sekä terveydenhuollon ulkoista-
mispalveluita.  Turussa operoidaan 
paikallisella otteella Pihlajalinna 
Turku Oy:nä. 

2. Olen Aura Golfin jäsen ja pelaa 
noin 30-40 kierrosta vuodessa. 

3. Tavoitteena on lisätä Pihlajanlin-
nan tunnettavuutta toimijana ja 
brändinä erityisesti Varsinais-Suo-
men alueella. Yhteistyö Aura Gol-
fin kanssa tuo yritykselle tärkeää 
näkyvyyttä.  

4. Yritysten edustajat, ottakaa roh-
keasti hihasta kiinni, missä ja 
milloin vain. Yksityisasiakkaille 
tarjoamme tarpeen tullen kat-
tavat terveydenhuollon palve-
lut.  Olemme lanseeranneet Aura 
Golfin ja Pihlajanlinnan yhteisen 
bonusohjelman, jolla tuemme 
seuran valmennus- ja nuorisokas-
vatustoimintaa. Toivomme kaik-
kien seuran jäsenten ja heidän si-
dosryhmiensä liittyvän ohjelmaan, 
sillä Pihlajalinna maksaa Aura Gol-
fille bonusta kaikista jäsenistöm-
me käyttämistä terveydenhuollon 
palveluista.  Lisätietoa ohjelmasta 
saat caddiemasterilta.
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Pelinopeus on asia, joka 
tasaisin väliajoin herät-
tää keskustelua golfin 
pelaajien keskuudessa. 
Viime vuonna kentällämme 
pelattiin koronapandemian 
ja ”golfbuumin” innoitta-
mana ennätykselliset lähes 
40 000 kierrosta ja koska 
ennusmerkkien perusteella 

voidaan nyt alkaneesta 
kaudestakin odottaa vilkata, 
on asia varmasti hyvä ottaa 
hieman lähempään tarkas-
teluun. 

Pelinopeus on kriittinen te-
kijä pelin nautittavuudessa. 
Yhdysvaltain Golfliiton 
tutkimukseni mukaan kolme 
neljästä harrastajasta on 
sitä mieltä, että pelinopeus 
on yksi tärkeimmistä nau-
tittavan golfkierroksen osa-
tekijöistä. Suuri osa golfin 
pelaamista vähentäneistä 
tai kokonaan lopettaneista 
mainitsi golfkierrokseen 
kuluvan ajan merkittävänä 
syynä. Saman tutkimuksen 
mukaan ideaali golfkierrok-
sen kesto mielletään olevan 
hieman alle 4 tuntia.

Mitä tarkoitetaan peli- 
nopeudella? 
Yksinkertaisin määrittely 
on varmasti katsoa kel-
losta, kierrokseen kulunut 
aika. Mutta kurkistetaan 
vielä hieman syvemmälle. 
Otetaan esimerkiksi kaksi 
ryhmää, jotka molemmat 
pelaavat kierroksensa 
reilussa neljässä tunnis-
sa. Edellä pelaava ryhmä 
eteni omaa tahtiaan ja sen 
pelaajat pitivät kierrosta 
mukavana ja pelinopeutta 
sopivana, kun taas taka-
na tuleva ryhmä odotti 
ennen jokaista lyöntiään ja 
ryhmän jäsenet valittivat 

turhautuneena kierroksen 
olleen kuolettavan hidas. 
Pelinopeus on siis hieman 
monimutkaisempi käsite, 
kuin ensi alkuun luulisi. 
Edellä olleessa esimerkissä 
eri ryhmissä pelanneilla oli 
samasta kierrokseen kulu-
neesta ajasta huolimatta, 
huomattavan erilaiset koke-
mukset pelinopeudesta. 

Vaikka kentät asettavat oh-
jeellisia kierrosaikoja (meillä 
Aura Golfissa ei ihannepe-
liaikaa ole asetettu mutta 
mielestäni ei kierrokseen 
meillä tulisi kuin poikkeus-
tapauksissa kulua yli neljää 
tuntia), ne eivät ole sopivan 
pelinopeuden virallisia 
määritelmiä. Sellaista ei 
ylipäänsä ole. Sopiva pe-
linopeus tarkoittaa koke-
musta siitä, että kierroksen 
rytmi on pelaajalle itselleen 
sopiva. Tässä kokemuksessa 
odottamiseen menevä aika 
on kriittinen. Koska ryhmät 
pelaavat reikiä eri nopeuk-
silla ei odottamisesta päästä 
koskaan täysin eroon mutta 
kiinnittämällä huomiota eri-
näisiin asioihin voimme sitä 
merkittävästi vähentää.

Golfkenttä on kuin kapea 
maantie missä ei pääse 
ohittamaan. Yksi hidas auto 
hidastaa myös kaikkien ta-
kana tulevien matkantekoa. 
Jos edellä olevalle tapahtuu 
vielä jotain odottamaton-

ta esim. rengasrikko tms. (vrt. pallo 
katoaa tms.) niin muiden eteneminen 
hidastuu entisestään...

Mitkä asiat vaikuttavat  
pelinopeuteen? 
Koska 99% golfin pelaajista pitää 
itseään nopeana tai ainakin keskiver-
tonopeana pelaajanaii on yleisin vas-
taus edessä oleva ryhmä. Entä miten 
peliä voisi nopeuttaa? Usein käsketään 
kävelemään reippaammin, antamaan 
lyhyet putit, nostamaan pallo taskuun, 
kun ei voi enää saada bogipisteitä 
pelattavalta reiältä, pelaamaan edem-
pänä olevilta tiimerkeiltä jne.  Vastaus 
ei kuitenkaan ole ihan näin yksinker-
tainen vaan pelinopeuteen vaikuttavat 
lukuisat asiat, joista osa ei liity millään 
tavalla pelaajaan itseensä. Pelinope-
udesta tehdyn tutkimukseniii mukaan 
pelinopeuteen vaikuttavat tekijät 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 

1. Kenttäsuunnittelu & kentän 
”asetukset”

2. Lähtöaikojen väli
3. Pelaajan teot

Jo kenttää suunniteltaessa voidaan 
vaikuttaa pelinopeuden muodostu-
miseen. Mm. pitkät siirtymät reikien 
välillä, sokkolyönnit, pitkät par 3 ja 
lyhyet par 4 reiät saattavat kaikki 
aiheuttaa pullonkauloja kentälle. 
Samoin pitkät karheikot, liian nopeat 
viheriöt, vaikeat lipunpaikat ja pitkä 

KAPTEENIN PÄIVÄKÄSKY

Tommi Savola inen

kokonaispituus tekevät kaikki kentästä 
vaikeamman, joka usein on suoraan 
verrannollinen pelinopeuteen. 

Liian lyhyt lähtöaikojen väli (esim. 8 
min.) aiheuttaa pidempiä kierroksia. 
Mitä enemmän pelaajia kentällä, sitä 
kauemmin kierros kestää. Minimi jär-
kevä lähtöväli on 10 min ja osalle ken-
tistä se voisi olla jopa 12 min. Pidempi 
lähtöväli tarkoittaa luonnollisesti 
vähemmän peliaikoja per päivä, joten 
tässä joutuu kentän johto tekemään 
valintoja kierrokseen kuluvan ajan ja 
peliaikojen määrän suhteen. Monet 
kentät yrittävät saada lyhyemmällä 
lähtöjen välillä mahdollisimman monta 
pelaajaa kentälle ja tämän johdosta 
kierrosajat saattavat nousta lähemmäs 
viittä tuntia.

Yhdysvalloissa vuonna 2013 tehty 
tutkimusiv kierrosajoista (mukana 175 
kenttää ja 40 460 kierrosta) kertoi 
kierrokseen kuluvan aikaa keskimäärin 
4 tuntia 17 minuuttia. Aiempi vuonna 
1989 tehty tutkimus (USGA) kertoi 
suurin piirtein samaa (4h15min). Kier-
rokseen kuluva aika ei siis ole merkit-
tävästi muuttunut mutta käsitys siitä 
on. Aika koetaan tänä päivänä usein 
arvokkaampana.

Päivän ensimmäisen kierroksen keski-
kesto oli 3 tuntia 45 minuuttia, joten 
tästä voidaan vetää johtopäätös, että 
jokainen ryhmä odottaa edellä olevan 

ryhmän johdosta keskimäärin 32 
minuuttia per kierros.

Sama tutkimus kertoi, että yhden 
pelaajan käyttämä aika on 2 tuntia 35 
minuuttia eli käytännössä odotat joka 
kierros oman ryhmän pelaajia tunnin 
ja 10 minuuttia.

Viidesosalla kentistä kaikkien  
kierrosten keskiaika alitti 4 tuntia.

Top 5 nopeimpien kenttien kier-
rosten keskiaika oli 3 h 36 min ja 
bottom 5 kenttien 4h 50 min.

Aamupäivät olivat nopeampia 
kuin iltapäivät ja ma-to olivat 
nopeampia kuin pe-su. 

Kuten jo yllä vertauksen avulla esitin 
niin hitain ryhmä kentällä, määrittelee 
kaikkien takanaan tulevien pelinopeu-
den ja ryhmän hitain pelaaja ryhmänsä 
nopeuden.

Viheriö-lehdessä 2/2019 kirjoitin, 
miten meillä jokaisella, on oma ta-
pamme pelata golfia. Se mikä yhdelle 
näyttäytyy golfin parhaana puolena 
ei välttämättä ole sitä samaa toisel-
le. Kaikki tavat ovat kuitenkin yhtä 
tärkeitä! Toisilla nautinnolliseen peliin 
saattaa kuulua hieman verkkaisempi 
pelinopeus kuin toisilla. Hitaammin 
pelaamisessa ei ole mitään pahaa, jos 
kentällä on tilaa ja tilanteen tulles-

GOLF Magazinen mukaan hitaan pelin kaksi yleisintä syytä:
1. Pelaaja ei ole valmis lyömään omalla vuorollaan
2. Tulevan lyönnin ja tai etäisyyden ylianalysointi



sa ryhmä ymmärtää päästää takaa 
tulevan nopeamman ryhmän ohitseen. 
Ohi päästämisessä ei ole mitään noloa, 
vaan se on osoitus hyvästä tilanne-
tajusta silloin, kun huomataan ettei 
oma ryhmä jostain syystä pysy edellä 
menevien vauhdissa. Toivonkin, että 
tästä eteenpäin ottaisimme paremmin 
huomioon myös kanssapelaajat ja 
päästämme tarvittaessa takana tulevat 
ohittamaan. Tehdään näin, vaikka oma 
pelivauhti tuntuisikin sopivalta. Ai-
nakin itselleni on vielä piinallisempaa 
pelata niin että takana tuleva ryhmä 
joutuu odottamaan, kuin joutua itse 

välillä odottamaan edellä pelaavia. 

Muutama nyrkkisääntö, jotka joudut-
tavat peliä:
1. Liiku suoraan pallollesi ja ole 

valmis lyömään vuorollasi. 
2. Seuraa pallon liikettä loppuun 

asti, jotta tiedät, minne se meni. 
Tee varmuuden vuoksi sama 
myös pelikavereiden palloille.

3. Pelatkaa ready golfia *
4. Älä kuitenkaan hätäile lyömisen 

kanssa. Epäonnistunut lyönti hi-
dastaa peliä enemmän kuin uskot 
hieman hosumalla säästäväsi.

5. Viheriö on paikka, jossa ryhmänä 
voitte täysin kontrolloida omaa 
vauhtianne. Muut ryhmät ei 
vaikuta siihen, kuinka kauan teillä 
menee viheriöllä. Jos voimme 
hieman nopeuttaa viheriöllä käy-
tettyä aikaa se ratkaisisi monet 
peliaikaongelmat. Kaikki menee 
taaksepäin viheriöltä!

Lopuksi kannattaa myös muistaa, ettei 
omaan makuun hitaamman etenemi-
sen takia kannata turhautua tai suut-
tua edellä pelaavalle ryhmälle vaan on 
parempi pitää keskittyminen omassa 
tekemisessä. Opetetaan hyviä pelita-
poja (pelinopeus, jälkien korjaaminen 
jne.) kanssapelaajille, jos he eivät vielä 
niitä osaa ja ollaan aina kohteliaita 
muille kentällä liikkujille.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei 
ole missään nimessä saada ihmisiä 
juoksemaan kentällä - Speed Golf on 
aivan eri peli. Ajatus on saada jokainen 
meistä miettimään omaa käyttäyty-
mistämme ja arvostamaan myös tois-
ten kentällä olijoiden aikaa ja tapaa 
pelata.  Olemme kuitenkin kaikki siellä 
nauttimassa golfista, pelikavereiden 
seurasta ja kauniista miljööstä. Teh-
dään golfkierroksesta vielä entistäkin 
nautinnollisempi kokemus meille 
kaikille! 

Hyvää golfkautta 2021

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

i  USGA, Pace of Play
ii GOLF Magazine
iii Riccio, The Truth About Slow Play
iv Riccio, The Status of Pace of Play in  
   American Golf

*) Ready Golf
Jotta pelinopeus pysyisi sujuvana Golfliitto suosittelee pelattavan ”Ready 
Golfia”. Ready Golf on yleisesti käytetty sanonta, joka ilmaisee, että 
pelaajien tulisi pelata aina, kun ovat valmiita pelaamaan, sen sijaan, että 
noudatettaisiin tiukasti ”kauimpana reiästä pelaa ensin” määräystä. Pelaa-
jien tulee kuitenkin toimia aina järkevästi varmistaakseen, että ”väärällä 
vuorolla” pelaaminen ei vaaranna tai häiritse muita pelaajia. Ready Golf ei 
saa myöskään estää normaalia kohteliaisuutta tai urheiluhenkeä eikä nor-
maaleja golfkäytäntöjä, kuten merkitsijän velvollisuuksia ja pallon etsinnän 
avustamista.

Ennen kierrosta
Golfauton voi varata pelikierrokselle caddiemasterilta tai 
lisäpalveluna peliaikavarauksen yhteydessä Nexgolfista. 
Varaus alkaa 60 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. Auton 
avaimen saa caddiemasterilta maksun suorittamisen tai sar-
jakortin leimaamisen yhteydessä. Autot ovat numeroituja, 
muistathan ottaa varauksen mukaisen auton.

GPS VIsage 
Golfautoihin on asennettu GPS-laitteet, joiden ensisijaisena 
tarkoituksena on auttaa pelaajaa pysymään sallituilla kulku-
reiteillä sekä estää ajamasta vahingossa vaikka bunkkeriin 
tai vesiesteeseen. Laitteen toiminnoissa on useita tasoja ja 
niistä kevyimmässä auto kulkee normaalisti, mutta näyttö 
kehottaa kuljettajaa ryhtymään toimenpiteisiin. Seuraavalla 
tasolla auto kulkee muuten normaalisti, mutta sen vauh-
ti hidastuu ja näyttö antaa ajo-ohjeita. Tällaisia paikkoja 
on esimerkiksi lähestyttäessä viheriöitä tai vesiesteitä. 
Kolmannella tasolla auto pysähtyy kokonaan ja se tulee pe-
ruuttaa alueelta pois. Tällaisia paikkoja ovat kaikki viheriö-
alueet, esteet sekä muut alueet, joissa autolla ei tule kulkea. 

Golfautolla liikkuminen kentällä ja klubialueella
Kentällä liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta sekä 
ottaa muut pelaajat huomioon. Kentällä olevia opasteita 
tulee seurata ja käyttää aina teitä tai polkuja missä siihen 
on mahdollisuus. Viheriöille, foregriineille tai lyöntipaikoille 
auton ajaminen ei missään olosuhteissa ole sallittua. Auton 
kuljettajan tulee olla täyttänyt vähintään 15 vuotta.

Kierroksen jälkeen
Auto tulee peruuttaa paikalleen ja kytkeä latausjohto sei-
nässä olevaan pistorasiaan. Auto on kohteliasta palauttaa 
siistinä.

Huomioitavia asioita
• henkilökunnan ohjeita on noudatettava
• keliolosuhteiden johdosta kentälle voidaan asettaa 

autonkäyttökielto
• autoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava 

henkilökunnalle
• golfauton käyttö alkoholin vaikutuksen alaisena on 

ehdottomasti kiellettyä
• golfautolla liikkuminen kentän alueellamuussa kuin 

pelitarkoituksessa ei ole sallittua

Hinnasto
• vieraille 40,00 eur
• AG:n jäsenille 25,00 eur
• AG:n jäsenille 10-kortti 200,00 eur
• AG:n jäsenet yli 75v 20,00 eur

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN  
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ

Golfauton käyttö
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Naisten tapahtumakalenteri

Toukokuu
16.5.  
Audi Open 
Vuoden Lady osakilpailu 1 
Avoin kilpailu 

26.5.  
Naisten kierros I 

29.5.  
Pihlajalinna Open
Vuoden Lady osakilpailu 2
Avoin kilpailu

Kesäkuu
13.6.  
Naisten kierros II
Naisten sunnuntai 
Ohjelmaa pelin jälkeen

24.6.  
Midnight Scramble 
Keskikesän viihdyttävin klubitapah-
tuma jäsenille ja heidän vieraille

30.6.  
Naisten kierros III

Ilmoittautuminen  
Lady Cupiin  
päättyy 31.5.2021

Sakarin ja Villen 
teemapäivät  
naisille

Kauden aikana on hyvä hioa  
golftaitojaan. Aura Golfin Prot  
Sakari Aho ja Ville Sirkiä auttavat 
pitämään swingin vireessä juuri 
naisille tarkoitetuissa peli- ja  
opetusilloissa. Harjoittelu tapahtuu 
noin 6 henkilön pienryhmissä vaih-
televin teemoin. 

Ilmoittautuminen  
opetusiltoihin osoitteessa  
ag.nexgolf.fi/ag  
(Nexgolfin kilpailukalenteri).

Heinäkuu
3.7.  
Mamselli 
Vuoden Lady osakilpailu 3
Avoin naisille

8.7.
Naisten pelimatka
Kenttä vahvistetaan myöhemmin

27.7.  
Kolmoisklubiottelu
TawG - EGS - AG  
Kahdeksan hengen joukkuepeli 

29.7.  
Naisten kierros IV
Yllätysohjelmaa pelin jälkeen

Elokuu
11.8.
Naisten kierros V

14.-15.8.  
Klubimestaruuskilpailut
Vuoden Lady osakilpailu 4, 5 

24.8.  
Suuri Klubilkilpailu 
Jäsenille ja heidän vieraille

29.8.  
Naisten kierros VI

Syyskuu
11.9.  
Naisten kierros VII 
Kauden päätöstapahtuma

Lokakuu
22.10.  
Naisten päätösilta 
Kauden onnistujien palkitseminen 
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Lady Cup 
Vuoden Lady osakilpailu 6

Mikä tahansa naisten kierros 
Vuoden Lady osakilpailu 7

Tervetuloa osallistumaan naisten avoimelle kiertueelle. Viisi osakilpailua, viidellä eri kentällä, viiden 
viikon ja viiden päivän aikana. Voit osallistua yhteen, kahteen — tai vaikka kaikkiin. Joka tapauksessa 
vain kolme parasta kilpailutulosta huomioidaan, vaikka olisit osallistunut kaikkiin viiteen. Pelimuotona 
on 18 reiän pistebogey. Kilpailu pelataan naisten teeltä.la 3.7. MAMSELLI Aura Golf

ti 6.7. Ulrica Harjattula Golf

su 18.7. Blanca Archipelagia Golf

la 31.7. Cesilia Kankaisten Golf

su 8.8. Birgitta Aurinko Golf

Tourin säännöt osoitteessa 
wwwwww..aauurraaggoollff..ffii//llaaddyyttoouurr//

Viisi kisaa, noin viisi viikkoa 
– osallistu ainakin kolmeen

LADY      TOUR

Kiertue starttaa Aura Golfista, jossa 
pelataan Mamselli 3.7. ja päättyy 8.8. 
Aurinko Golfiin. Lähdetään vaikka 
isommallakin porukalla valloittamaan 
naapurikenttiä.

Ilmoittautumiset osakilpailuihin tapah-
tuu järjestävän seuran Caddiemaste-
rin, NexGolfin tai TeeTimen kautta. 

Kauden 2021 osakilpailut
• la 3.7. Mamselli/ Aura Golf
• ti 6.7. Ulrica/ Harjattula Golf
• su 18.7. Blanca (pari scramble)/ 

Archipelagia Golf
• la 7.8. Cecilia/ Kankaisten Golf
• su 8.8. Birgitta/ Aurinko Golf

Kilpailumaksu
Osakilpailun kilpailumaksu on kunkin 
kilpailun normaali kisamaksu. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan osakilpailuihin 
kunkin kentän caddiemasterin, Nex-
golfin tai TeeTimen kautta. Samalla 
osallistut automaattisesti Lady 
Tourille.

Pelimuoto
18 reiän PB

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan yleisiä 
voimassaolevia golfin sääntöjä sekä 
järjestävän kentän kilpailukohtaisia kil-
pailumääräyksiä. Tasatuloksen ratkaisu 
yksittäisessä osakilpailussa: tasoitus, 
viimeiset 9 reikää, viimeiset 6 reikää, 
viimeiset 3 reikää, viimeinen 1 reikä. 
Jos kokonais tuloksissa on pelaajia 
tasapisteillä kolmen (3) osakilpailun 
yhteistuloksen jälkeen, ratkaisee 
järjestyksen viimeksi pelatun kisan 
viimeiset 9/6/3 reikää.

Palkinnot
Tourin viisi (5) parasta palkitaan vii-
meisen kilpailun jälkeen. Jos palkinnon 
saaja ei ole läsnä palkintojenjaossa 
ollaan häneen henkilökohtaisesti 
yhteydessä. Jokaisessa osakilpailussa 
palkitaan kunkin seuran omalla tavalla 
parhaat.

Viimeisessä osakilpailussa suoritetaan 
erillinen arvonta niiden osallistujien 
kesken, jotka ovat osallistuneet useim-
paan osakilpailuun.

Osallistumisoikeus
Naispelaaja, jolla on jonkun suoma-
laisen golfseuran jäsenyys ja ikää yli 

18-vuotta, on oikeutettu osallistu-
maan tourille. Kun on osallistunut 
johonkin viidestä osakilpailusta, on 
automaattisesti mukana myös tourilla. 
Kilpailun johtajana toimii kussakin 
osakilpailussa vastaava kilpailunjohtaja 
/ tuomari.

Pisteytys
Yhteistulokseen lasketaan kussakin 
osakilpailussa ansaitut bogeypisteet. 
Poikkeus on Paraisten kilpailu, joka 
on parikilpailu. Tässä osakilpailussa 
molemmat parit saavan kilpailutulok-
sen muutettuna pb-tulokseksi. Tourille 
tuloksesta kelpuutetaan ¾ tulos.

Tulosseuranta
Kun Lady Tour käynnistyy voit seurata 
kokonaistilannetta osoitteessa 
auragolf.fi/ladytour/.
 
Sääntöihin voi tulla vielä muutoksia 
ennen ensimmäistä kisaa.
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Senioriliigaan emme tällä kaudella osallistu, vaikka 
sitä koronasta riippumatta pelattaisiin. Klubiottelu 
Harjattulaa vastaan pelataan Harjattulassa elo- tai 
syyskuussa.                                                                                                   

Ajatuksissa on myös pelimatka vieraskentälle kesän 
aikana, ehdotuksia kentästä sää tehdä toimikunnalle.                                                                                                                                   
Viime syksynä pelattiin parikilpailu, jos moinen peli 
kiinnostaa niin anna vinkkejä toimikunnalle. Tässä 
mielestäni tärkeimmät ja kysyä saa jos jokin jäi 
vaivaamaan. 

Senioritoimikunnan puolesta    
Veikko Joenperä
050 366 6101

Kuukausikilpailut
 
Kuukausikilpailu pelataan joka kuukauden alkupuolen 
tiistaina klo 9.00 alkaen. Esteen sattuessa on mahdollista 
pelata myös klo 17.00 Kilpailumuoto on tasoituksellinen 
pistebogey täysillä tasoituksilla. Myös näissä kisoissa saa 
valita haluamansa tiin, jolta pelaa kauden kaikki kk-kilpailut.

• 11.5.2021 (kilpailunjohtaja Veikko Joenperä)
• 8.6.2021 (Aarno Eskola)
• 6.7.2021 (Matti Kulo)
• 3.8.2021 (Maija Mäkelä)
• 7.9.2021 päätöskilpailu ja yhteinen ruokailu sekä 

palkintojenjako

Ilmoittautuminen Nexgolfin kautta viimeistään kilpailua 
edeltävänä maanantaina klo 12.00 mennessä. Huomioithan 
ilmoittautuessasi seuraavat asiat lähtöaikatoiveista:
Aikainen lähtö = lähtöaika ensimmäisten joukossa aamulähdöissä
Myöhäinen lähtö = lähtöaika viimeisten joukossa aamulähdöissä
Iltapäivälähtö = jos haluat pelata klo 17.00 lähdöissä, niin ilmoita 
asiasta caddiemasterille tai merkitse tieto tästä Nexgolfiin ilmoit-
tautuessasi kilpailuun

Kilpailumaksu 5 euroa menee lyhentämättömänä palkintoi-
hin. Jokaisen kilpailun voittaja palkitaan ja lisäksi arvotaan 
kolme palkintoa kaikkien osallistuneiden kesken. Kauden 
aikana voi saada vain yhden osakilpailupalkinnon.

Kauden lopussa viimeisen kilpailun yhteydessä palkintojen 
jako ja ruokailu sekä seuraavan kauden pelikausimaksun 
arvonta paikallaolijoiden sekä vähintään kahteen kuukausi-
kilpailuun osallistuneiden kesken.

TUE AURA GOLFIN TOIMINTAA 
KESKITTÄMÄLLÄ LÄÄKÄRI- 
KÄYNNIT PIHLAJALINNAAN
Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen joka tarkoittaa sitä, 
että kaikki yhdistyksemme jäsenet, perheenjäsenet sekä fanit voivat nyt tu-
kea Aura Golfin nuorisokasvatus- ja valmennustoimintaa keskittämällä lää-
käriasioinnin Pihlajalinnaan.

Kaikki yksityisesti maksetut tai vakuutusyhtiön maksamat käynnit Pihlajalinnan lääkärikeskuksissa ja 

sairaaloissa (poislukien hammasklinikka- ja työterveyskäynnit) kerryttävät yhdistyksellemme makset-

tavaa tukisummaa. Sinun tarvitsee vain rekisteröityä Pihlajalinnan kanta-asiakasohjelmassa yhdistyk-

semme tukijaksi. Voit liittää mukaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet sekä jakaa tätä viestiä 

eteenpäin muille, joiden haluaisit tukevan yhdistyksemme toimintaa vaivattomasti. 

TOIMI NÄIN:

1. Lataa Pihlajalinna-terveyssovellus maksutta App Storesta tai Google Playsta.

2. Tunnistaudu sovelluksen käyttäjäksi verkkopankkitunnuksillasi.

Ensimmäisellä kerralla luot oman PIN-koodin, jolla kirjaudut

palveluun jatkossa.

3. Valitse sovelluksen alareunan valikosta Bonus.

4. Etsi ja valitse haluamasi tukikohde valikosta.

Samalla voit liittää myös alaikäiset lapsesi

Pihlajalinna Bonukseen.

Aura Golf

LIITY
NYT!

TUE AURA GOLFIN TOIMINTAA 
KESKITTÄMÄLLÄ LÄÄKÄRI- 
KÄYNNIT PIHLAJALINNAAN
Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen joka tarkoittaa sitä, 
että kaikki yhdistyksemme jäsenet, perheenjäsenet sekä fanit voivat nyt tu-
kea Aura Golfin nuorisokasvatus- ja valmennustoimintaa keskittämällä lää-
käriasioinnin Pihlajalinnaan.

Kaikki yksityisesti maksetut tai vakuutusyhtiön maksamat käynnit Pihlajalinnan lääkärikeskuksissa ja 

sairaaloissa (poislukien hammasklinikka- ja työterveyskäynnit) kerryttävät yhdistyksellemme makset-

tavaa tukisummaa. Sinun tarvitsee vain rekisteröityä Pihlajalinnan kanta-asiakasohjelmassa yhdistyk-

semme tukijaksi. Voit liittää mukaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet sekä jakaa tätä viestiä 

eteenpäin muille, joiden haluaisit tukevan yhdistyksemme toimintaa vaivattomasti. 

TOIMI NÄIN:

1. Lataa Pihlajalinna-terveyssovellus maksutta App Storesta tai Google Playsta.

2. Tunnistaudu sovelluksen käyttäjäksi verkkopankkitunnuksillasi.

Ensimmäisellä kerralla luot oman PIN-koodin, jolla kirjaudut

palveluun jatkossa.

3. Valitse sovelluksen alareunan valikosta Bonus.

4. Etsi ja valitse haluamasi tukikohde valikosta.

Samalla voit liittää myös alaikäiset lapsesi

Pihlajalinna Bonukseen.

Aura Golf

LIITY
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Senioritoiminta 2021

Viikkokilpailut
 
Seniorien viikkokilpailuja pelataan 10.5.2021 alkaen, viimei-
nen kilpailuviikko päättyy 3.9.2021. Peliaika on maanantais-
ta sunnuntaihin ja kilpailuun voi osallistua niin monta kertaa 
kuin haluaa. Osallistumismaksu 2 euroa/kierros maksetaan 
caddiemasterille ennen kierrosta.

Kilpailumuoto on tasoituksellinen pistebogey täysillä tasoi-
tuksilla. Kilpailijoiden lopputuloksiin huomioidaan 6 parasta 
pistebogeytulosta.

HUOM. Pelaaja saa valita kauden alussa miltä tiiltä 
haluaa pelata. Tätä valintaa ei voi vaihtaa kesken 
kauden.

Jokaisen viikkokilpailun paras palkitaan ja päätöstapahtu-
massa arvotaan vähintään 10 viikkokilpailuun osallistunei-
den kesken palkintoja.

Ilmoittautuminen kilpailuun Caddiemasterille ennen kier-
rokselle lähtöä (kilpailija saa leimatun kortin). Tuloskortti 
palautetaan samana päivänä kierroksen jälkeen kilpailutoi-
miston postilaatikkoon tai caddiemasterille.

Viikkokilpailun tulokset ja kokonaistilanne julkaistaan jokai-
sen viikon maanantaina Nexgolfissa.
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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

Roberta Eskola
även på svenska

Iida Rissanen Simo Sääski

Caddiemasterit 2021

Tervetuloa Aura Golfiin!
puhelin 02 258 9201    |    caddiemaster@auragolf.fi

Rennosti vaan - matkat
Turkki, Voyage Belek Golf & Spa 10.-17.11.2021
Matkalla pelataan kaksi European Tour -kenttää

• Finnairin suorat lennot Helsinki - Gazipasa
• Majoitus Voyage Belek Golf & Spa 5*, 2hh
• Ruokailut All Inclusive
• Montgomerie 2 kierrosta, National 1 kierros, Carya 1 kierros, 

Lykia Links 1 kierros
• PGA pron ryhmäopetus 5 x 2h + kierros pron kanssa
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa

Hinta 2 099€ / hlö + golfbägin kuljetus lennolla

Thaimaa, Hua Hin, Springfield Village 6.-17.1.2022
• Finnairin suorat lennot Helsinki - Bangkok
• Majoitus Springfield Village Golf & Spa 4*, 2hh, sis. aamiainen
• 7 kierrosta Springfield ja 2 kierrosta Black Mountain Golf Club
• Sisältää caddien ja caddie feen (Tippi caddielle noin 250 

bahtia ei sisälly hintaan)
• PGA pron ryhmäopetus 5 x 2h +  

kierros pron kanssa.
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset  

kohteessa

Hinta 2 899€ / hlö 
+ golfbägin kuljetus lennolla
Yhden hengen huonelisä 495€

Paikkoja rajoitetusti!
 
Lisätietoja 
Ville Sirkiä
ville.sirkia@auragolf.fi / 040 761 1876

Virallinen matkanjärjestäjä  
Golden SG Oy
 
Ilmoittautumiset 
sales@goldensungolf.fi

Muista myös Villen kotimaan matkat kesällä 2021

PRINTTI 
MYYMÄLÄMAINONTA 
SUURKUVATULOSTEET 
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VYÖTTEET 
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TERVETULOA TURUN 
AURINKOISIMMALLE TERASSILLE
Ruissalon Kylpylän upealla näköalalla varustetulla terassilla nautittu 
herkullinen pizza ja iso huurteinen kruunaavat pelikierroksesi.

Ruissalon Kylpylä
Ruissalon puistotie 640, Turku | ruissalospa.fi 



VÄYLÄ- 
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HOIDAMME KOKO 

KEITTIÖREMONTTISI
TÖINEEN JA TARVIKKEINEEN!

TILAA TÄSTÄ 
MAKSUTON 

IDEAKIRJA KOTIISI

TURUN PUUSTELLI
PUUTARHAKATU 19 B, 20100 TURKU

P. 050-3576065 / FERRI PAKULA

108
SIVUA

Keittiön 

ostajalle vuoden 

2022 pelioikeus* 

Aura Golfiin 

KAUPAN
PÄÄLLE

 

* Etu Aura Golfin jäsenille 
31.10.2021 mennessä 

tehtyihin uusiin
keittiökauppoihin.

ideakirja.puustelli.com

Seuraa Aura Golfia  
FACEBOOKISSA ja 
INSTAGRAMISSA

Turun Toriparkki
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