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Pääkirjoitus
Aura Golfin varsin tyylikästä pelikautta väritti erityisesti Naisten Euroopan kiertu-
een kilpailu Gant Ladies Open, joka oli menestystarina millä tahansa mittarilla ar-
vioituna. Kilpailun kruunasi suomalaisvoitto ja upea yleisö sekä tietysti loistava va-
paaehtoisjoukko, joka voimiaan säästämättä teki menestyksestä mahdollisen. Kausi 
oli toki paljon muutakin kuin yksi kilpailu, vaikka sen jäljet piirtyvätkin historiaan 
kaikkein vahvimmin. 

Golfkausi Ruissalossa sai päätöksensä lokakuun viimeisenä päivänä, pelikaudelle 
kertyi mittaa 192 päivää. Tämän lehden sisäsivuilla käsitellään kauden avainlukuja, 
mutta tiukasti tiivistäen voi todeta kierrosmäärien laskeneen merkittävästi edelli-
sestä vuodesta, mutta olevan silti huomattavasti korkeammalla tasolla kuin koronaa 
edeltävänä aikana. Sama trendi on ollut havaittavissa varsin monilla suomalaisilla 
kentillä. 

Aura Golfin jäsenyys on tällä hetkellä paitsi erittäin kysyttyä, niin lisäksi myös var-
sin edullista. Jäsenmaksutulon kasvu on viime vuosina perustunut käytännössä 
kokonaan uusien jäsenten tuomaan kassavirtaan sekä pelaavien jäsenten määrän 
kasvuun. Samaan aikaan yleinen kustannustaso on noussut merkittävästi, hyvinä 
esimerkkeinä golfkentän toiminnan kannalta tärkeiden energian, polttoaineiden 
sekä lannoitteiden kohonneet hinnat. Alhaiset pelaamisen kustannukset, korkeat 
laatuvaatimukset ja peliaikojen hyvä saatavuus muodostavat yhtälön, jonka toteut-
taminen on tänä päivänä vähintäänkin haasteellista.

Golfin kasvanut suosio on näkynyt myös talviharjoittelun kysynnän kasvuna ja uu-
sia sisäharjoittelupaikkoja on avattu ympäri Suomea. Teknologia on tässäkin ollut 
kasvun kaverina, nykyaikaiset simulaattorit ovat luoneet täysin uuden lähestymisen 
asiaan aikaisemman pelkkään seinään lyömisen rinnalle. Turun alueeltakin simu-
laattoreita löytyy jo nyt varsin mukavasti, enkä pitäisi erityisen suurena yllätyksenä 
jonkun suuremman kaupallisen toimijan saapumista markkinoille. Oikeiden olosuh-
teiden löytyessä myös alueen kenttien yhteishanke laadukkaalle talviharjoittelupai-
kalle voi jonain päivänä olla todellisuutta.

Golfmatkailu on ottanut koronan jälkeen ensimmäisiä todellisia askeleita kohti 
normaalia ja matkat ovat menneet hyvin kaupaksi. Vaikka ei reissuun olisi mah-
dollisuuksia lähteä, niin seuraavaan golfkauteen voi virittäytyä, vaikka yhdistämällä 
kävelylenkin ja rangen Ruissalossa. Pyrimme olosuhteet huomioiden pitämään ran-
gen jäsenille avoinna läpi vuoden, talvikaudella tietysti hieman eri menetelmin kuin 
kesällä.

Suuret kiitokset tästä upeasta golfkaudesta kaikille Aura Golfin jäsenille ja yhteis-
työkumppaneille sekä muille asiakkaille ja sidosryhmille. Nauttikaa talvesta ja pitä-
kää itsenne terveinä, nähdään Ruissalossa keväällä 2022!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Ahti Koskilahti
puheenjohtaja

Kausi 2021 jää suomalaiseen 
golfhistoriaan
Kausi 2021 saatiin päätökseen loka-
kuun viimeisenä päivänä. Koronavirus-
pandemia varjosti vielä vuoden ja kau-
den alkua, mikä aiheutti muun muassa 
sen, että seuramme vuosikokous 
järjestettiin virtuaalisin etäkokousjär-
jestelyin. Pakotettu digiloikka onnistui 
onneksi oikein hyvin. Lisäksi jouduim-
me keväällä vaikeisiin pohdintoihin 
ja päätöksiin kesäkuulle suunnitellun 
Ladies European Tour (LET) osakilpai-
lun – Gant Ladies Openin – osalta. 
Yhdessä Suomen Golfliiton kanssa 
päädyimme siirtämään kilpailun heinä-
kuulle ja tämä siirtopäätös osoittautui 
lopulta erittäin onnistuneeksi.

Torstaina 15. päivä heinäkuuta koitti 
ensimmäinen kisapäivä, joka heti 
aamuvarhaisesta osoitti, että suoma-
lainen yleisö on lähtenyt joukolla liik-
keelle kannustamaan. Yli kymmenen 
vuoden tauko viimeisestä Suomessa 
pelatusta LET-kilpailusta sekä se, että 
hiljattain ensimmäisenä suomalaisena 
LPGA Tourin osakilpailun voittanut 
Matilda Castrén oli päättänyt osal-
listua tähtäimessään Solheim Cup, 
takasivat median maksimaalisen 
huomion. Gant Ladies Open näkyi 

vahvasti paikallismedioissa ja jopa 
Turun katukuvassa, mutta myös val-
takunnalliset mediat olivat liikkeellä. 
Ruutu-palvelu näytti suoraa kuvaa 
jokaisesta kisapäivästä ja YLE TV2 
oli mukana viimeisessä kisapäivässä 
lauantaina.

Puitteet Aura Golfissa olivat jälleen 
kerran täydellisessä iskussa. Iso 
hatunnosto ja kiitos tästä kuuluvat 
kenttämestari Matti Höglundille ja 
kenttähenkilökunnalle, toiminnan-
johtaja Sami Perelle ja toimiston 
väelle, Ville Koiviston johtamalle 
ravintolan väelle sekä erityisesti 
vielä yli satapäiselle vapaaehtoisten 
joukolle, joka mahdollisti tapahtu-
man läpiviemisen. 

Yhteisössämme on paljon 
voimaa ja osaamista, Gant 
Ladies Open oli tästä todelli-
nen todiste.

Sää oli kaunis koko kisaviikon ajan. 
Helteinen ilma ja huippukuntoinen 
kenttä laittoivat ammattilaiset to-
delliseen testiin. Lopulta kilpailu sai 
tarinanomaisen ja golfhistoriaan jää-

vän loppuratkaisun. Matilda Castrén, 
joka päästäkseen mukaan Euroopan 
Solheim Cup joukkueeseen varta 
vasten matkusti jenkeistä Aura Golfin 
Gant Ladies Openiin, oli käytännössä 
pakkovoiton edessä ja osoitti todel-
lista hermojen lujuutta ratkaistessaan 
itselleen voiton loppuun asti jännittä-
vässä kamppailussa. Voitto toi Matil-
dalle vaaditun jäsenyyden LET:lle. 

Tarinan jatkumona Matilda valittiin 
oikeutetusti Euroopan Solheim Cup 
joukkueeseen ja itse joukkuekisassa 
hän supertähden elkein ratkaisi voiton 
Euroopan joukkueelle upottamalla 
noin nelimetrisen putin päätösreiällä. 
Matildan suoritus on valittu ehdok-
kaaksi vuoden sykähdyttävimmäksi 
urheiluhetkeksi. Upea juttu, että me 
auragolfilaiset olemme saaneet olla 
mukana tässä tarinassa!

Sekä Aura Golf että toimintaympäristö 
ovat kehittyneet viimeisten vuosien 
aikana voimakkaasti. Koronavirus-
pandemian hellittäessä kausi 2022 
päästään toivon mukaan aloittamaan 
huomattavasti normaalimmissa oloissa 
kuin kaksi aikaisempaa vuotta. Varmaa 

on se, että Aura Golfilla on erittäin 
vahva pohja ponnistaa eteenpäin 
kohti tulevia vuosia. Jäsenpohja on 
uudistunut onnistuneesti ja uusia 
jäseniksi haluavia, erityisesti nuoria, 
on jonoksi asti. Seuran taloustilanne 
on kehittynyt useamman vuoden ajan 
positiivisesti mahdollistaen kentän 
ja seuran monipuolisen kehittämisen 
myös tulevaisuudessa. 

Golfkenttämme korkealaatuisen 
ylläpidon ja kehittämisen tulee olla 
ykkösprioriteetti. Kentän pelattavuu-
teen keskeisesti liittyviä strategisia 
elementtejä tulee kehittää suunni-
telmallisesti ja harkiten Aura Golfin 
perinteitä ja puistokentän olemusta 
kunnioittaen. Golfkenttämme tulee 
olla jatkossakin yksi Suomen kauneim-
mista ja laatutasoltaan parhaimmista.
Yhdessä tekemällä onnistumme ja ke-
hitymme Suomen parhaana golfseura-
na, golfpelistä ja kavereiden seurasta 
nauttien.

Oikein hyvää ja rauhallista joulua 
kaikille!

KUVA  Kalle-Petter Wilkman 

54



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 hieman aikaisempiin vuosiin verrattu-
na, tänä vuonna vastauksia saatiin 363 kpl kun vuotta aikai-
semmin luku oli 338 kpl. Vastausprosentti pysyi ennallaan, 
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 kielteisten 
lähettiläiden osuus myönteisten lähettiläisten osuudesta.

Aura Golfin lähettiläspistemäärä oli 64, jota voidaan pitää 
varsin hyvänä tuloksena ja parannusta viime vuoden 
vastaavaan tulokseen oli 2 pistettä. Tulos näkyy edelleen 
hyvässä valossa myös verrattaessa muiden Pelaaja Ensin 
-kenttien keskiarvoon, joka oli 48 pistettä.  

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. Vertailu- 
luvuissa olemme merkittävästi edellä sekä oman alueemme 
kenttiä että muita suomalaisia Pelaaja Ensin -kenttiä. Aura 
Golfin saama lähettiläspistemäärä 64 ylitti selkeästi sekä 
kansallisen keskiarvon (48) että oman alueemme kenttien 
keskiarvon (47). Yksittäisten palvelualueiden kokonaisarviot 
pysyivät ennallaan tai parantuivat hieman. Kyselyn perus-
teella ravintolan asiakastyytyväisyys kasvoi selkeästi eniten, 
vaikka kehitettävää erityisesti tarjonnan sekä hinnoittelun 
osalta on vielä reilusti.  

Tänä vuonna toimintaa leimasi edelleen koronapandemiaa 
edeltävään aikaan verrattuna poikkeuksellisen suuret pe-
laajamäärät, vaikka niiden määrä laski vuotta aikaisempaan 
verrattuna selkeästi. Pelikauden pituus oli 15 päivää vuotta 
aikaisempaan verrattuna lyhyempi.

Suurin vaikutus lähettiläspistemäärään tämän vuoden kyse-
lyn mukaan oli erityisesti kentän tunnelmalla, hinnoittelulla 
sekä asiakaspalvelulla, jotka saivat kuitenkin varsin hyvät 

Kenttä 83 (ei muutosta, BM 77) 
Tunnelma 77 (ei muutosta, BM 77) 
Ravintola 77 (+5, BM 76) 
Klubitalo 90 (+1, BM 81) 
Harjoitusalueet 79 (+1, BM 77) 
Proshop 83 (+1, BM 74) 
Asiakaspalvelu, johto ja tiedotus 82 (+1, BM 79)  
Hinnat ja tuotteet 80 (ei muutosta, BM 78)

Aura Golf  
lukuina -
pelikausi 2021

TEKSTI Sami Pere    |    KUVAT  Kalle-Petter Wilkman 

arviot. Peliaikojen saatavuuteen liittyvät arviot olivat toista 
vuotta peräkkäin varsin huonoja, mutta ehkä hieman yllät-
täen näiden vaikutus lähettiläspistemäärään oli vähäisempi 
kuin kolmen edellä mainitun palvelualueen. 

Aikaisempiin vuosiin verrattuna kyselyn avoimista vastauk-
sista ei löydy yhtä tekijää, joka olisi tänä vuonna noussut 
erityisesti esille. Yleisimmät kehitysehdotukset liittyvät 
kenttään, viheriöiden lähistöihin ja hiekkaesteisiin. 

Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan tänä vuonna huomatta-
vasti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja heille kohdis-
tettiin oma kyselynsä. Uusien jäsenien tyytyväisyys parani 
merkittävästi vuotta aikaisempaan verrattuna ja edelleen 
uusille jäsenille tärkeimpinä asioina näyttäytyvät 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 192 kpl

2021 jäsenmäärä 1.553 hlöä
Uusia jäseniä
• aikuinen 52
• nuoriso 28
• juniori 12
Jäsenyydestä luopuneita 68 hlöä

Kierrosmäärä
2021 2020 muutos
34.000 39.525 -14,0%

Jäsenet 26.280 30.900 -14,9%
Vieraat 3.995 4.575 -12,7%
Kilpailut 3.725 4.050 -8,0%
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Tausta
Aura Golfin kenttä on vuosikym-
menten varrella isännöinyt lukuisia 
kansainvälisiä arvokilpailuja ja sen 
väylät ovat kestäneet loistavasti sekä 
välinekehityksen tuoman muutoksen 
että myös pelaajien urheilullisuu-
den kasvun. Nämä tekijät näkyvät 
suoraan lyöntipituuksien kasvussa 
ja siinä kisassa moni klassikkokenttä 
joutuu valitettavasti antamaan periksi 
varsinkin miesten ammattilaisgolfissa. 
Naisten puolella tilanne on onneksi 
vielä toinen ja juuri naisten huippu- 
golfiin Ruissalon kenttä eri vivahtei-
neen on kuin sitä varten tehty.

Ajatus maanosan ykköskiertueen jär-
jestämisestä Ruissalossa on ollut esillä 
aikaisemminkin, mutta aika ei ole ollut 
sille kypsä monestakin syystä. Kiertue 
ei ollut 2010-luvulla ihan menestys-
vuosiensa vireessä eikä kotimainen 
urheilumediakaan varsinaisesti täyt-
tynyt raporteista naisten kilpagolfista. 
Amatöörikilpailuissa tuli Suomeen-
kin menestystä ja Ruissalossa 2013 
pidetyt naisten EM-kilpailut viitoittivat 
osaltaan monen suomalaisen ja kan-
sainvälisen pelaajan uraa aina näihin 
päiviin asti.

Ensimmäinen pelinavaus keskustelui-
hin mahdollisuudesta pelata Naisten 
Euroopan kiertueen kilpailua Ruissa-

lossa tehtiin talvella 2020, jolloin ko-
ronavirus oli vain kiinalaisen kaupun-
gin ongelma eikä sen ollut määrä tulla 
lähellekään Eurooppaa. Neuvottelut 
Suomen Golfliiton kanssa etenivät 
varsin nopeasti, pääyhteistyökumppa-
nit Gant ja Vaiste sitoutuivat lähtemään 
mukaan tavalla, joka ei jättänyt ketään 
kylmäksi. Myös Turun Kaupunki 
ymmärsi varsin pian kansainvälisen 
naisten huippu-urheilutapahtuman 
merkityksen alueellemme.

Korona ei kuitenkaan kuunnellut suo-
malaisten asiantuntijoiden näkemyk-
siä, vaan pyyhkäisi hyökyaallon lailla 
yli maanosien ja pandemia antoi oman 
mausteensa sekä kilpailun suunnitte-
luun, että lopulta myös sen toteutta-
miseen. Sopimus Gant Ladies Open 
-kilpailusta julkaistiin niinkin myöhään 
kuin marraskuun puolivälissä ja todel-
lisuudessa myös valmistelut pääsivät 
käynnistymään silloin, ainoastaan  
7 kuukautta ennen kilpailun alkupe-
räistä ajankohtaa. Riskit pandemian 
suhteet oli tiedostettu ja niihin va-
rauduttiin myös sopimuksessa, vaikka 
uskoimme elävämme normaaleissa 
olosuhteissa alkukesällä 2021. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut. 

Keväällä pandemia kiristi jälleen 
otettaan ja olimme yhtäkkiä siinä tilan-
teessa, että kilpailun peruuttaminen 

tai siirtäminen määrittelemättömään 
tulevaisuuteen oli aivan todellinen 
vaihtoehto. Jokainen varmasti ymmär-
tää, että olosuhteet kisajärjestelyjen ja 
kumppanimyynnin viimeistelylle eivät 
olleet ihan optimaaliset. Samppanja-
baarin sijoittelun asemesta jouduttiin 
miettimään, miten katsojilta saadaan 
mitattua portilla kuume tai saadaanko 
edes ottaa yhtään katsojia. Kiertueen 
kilpailukalenterissa tapahtui pieniä 
muutoksia ja näiden kautta meille 
avautui mahdollisuus siirtää kilpailua 
alkuperäisestä ajankohdasta vajaalla 
kuukaudella eteenpäin. Muutaman 
viikon siirto ei ensikuulemalta vaikut-
tanut kovin merkitykselliseltä, mutta 
jälkikäteen arvioituna se oli kilpailulle 
painonsa arvoinen kultaa.

Ennakko-odotukset 
Suomalaisten naispelaajien hyvä me-
nestys niin Euroopassa kuin Ameri-
kassakin antoi melkoiset odotusarvot 
kilpailulle, mediassa nostettiin esille 
myös Minea Blomqvistin sekä Ursula 

Wikströmin eeppinen kaksintaistelu 
voitosta Talissa runsas 10 vuotta aikai-
semmin. Sanna Nuutinen keikkui LET:n 
rankingin kärjessä ja joukko muita 
suomalaispelaajia napsi alkukauden 
kilpailuissa säännöllisesti TOP10- 
sijoituksia. Matilda Castrén oli pelannut 
itsensä LPGA-kiertueella muidenkin 
kuin kotimaisten lajiniilojen tietoisuu-

Gant Ladies Open

Naisten Euroopan kiertueen kilpailu palasi Suomeen 10 vuoden tauon jälkeen ja tämä paluu jäi 
monella tavalla historiaan. Suomalaisten naisammattilaisten vahvat otteet antoivat aihetta odot-
taa mahtavaa golfjuhlaa, mutta lopulta tarinaan kirjoitettiin vielä huikeampi loppunäytös kuin 
ehkä kukaan oli uskaltanut toivoa.

Tekst i  ja  haastat te lu  |  Sami  Pere  
Kuvat |  Janne Tarmio ja  Tomi  Natr i

teen, mutta varsinaiset jättipotit olivat 
vielä varmistimen takana. Huhuja 
Matildan mahdollisesta osallistumises-
ta kotikisaan oli liikkeellä, mutta niiden 
totuuspohja saattoi vielä silloin olla 
hieman hutera.

Kilpailun siirtämisen myötä mene-
tettiin valttikortti, jota oltiin paljon 
julkisuudessa hehkutettu. Alkuperäi-
sessä ajankohdassa Gant Ladies Open 
olisi nimittäin ollut viimeinen kilpailu 
LET:lla, josta jaetaan pisteitä Tokion 
olympiarankingiin. 

Aura Golfin edustuspelaajia mukaan 
kilpailuun järjestäjien villeillä korteilla 
pääsivät Aada Rissanen, Elina Saksa ja 
Daniella Barrett.

Yleisön osalta alkoi vähitellen näyttää 
varsin hyvältä. Rajoitukset olivat lo-
pulta melko vähäisiä ja niiden vaiku-
tus tapahtumaan jäi paljon pelättyä 
pienemmäksi. Sääennusteet lupasivat 
kisaviikolle huikeaa keliä ja odotukset 
onnistuneelle tapahtumalle olivat 
erittäin korkealla.

Kisajärjestelyt  
Kansainvälinen huippuluokan urheilu-
tapahtuma vaatii järjestelyiden osalta 
satojen isojen sekä vähän pienempien 
asioiden huomioimista ja tähän vaadi-
taan paitsi paljon työtä, myös runsaas-
ti tekijöitä. Osa tehtävistä ja asioista 
näkyy suurelle yleisölle, osa taas jää 
verhojen taakse piiloon. Aura Golfin 
historia kilpailunjärjestäjänä on luonut 
osaamista ja rutiinia sekä luotettavan 
ja osaavan ryhmän vapaaehtoisia, 
jotka ovat mukana vuodesta toiseen. 

Kilpailun pääpromoottorina toimi  
Suomen Golfliitto ja heidän vastuullaan 
oli yhteistoiminta kiertueen sekä viran-
omaisten kanssa. Golfliitolla oli myös 
päävastuu ennakkomarkkinoinnista 
sekä kansallisesta tiedottamisesta, jota 
Aura Golf varsinkin paikallisesti oli tuke-
massa. Kilpailun taloudellinen vastuu oli 
Golfliitolla, tähän kuului tärkeänä osana 
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kilpailun laajamittainen televisiointi.  

Aura Golf oli vastuussa lukuisista käy-
tännön asioista, joista muutamia tässä 
mainitakseni. Itsestään selvyyksiä 
ovat tietysti kentän ja muiden aluei-
den asettaminen kilpailukuntoon sekä 
niiden päivittäinen hoitaminen kiertu-
een edellyttämällä tavalla. Riittävien 
verkko- ja sähköyhteyksien varmis-
taminen, golfautojen riittävyyden 
varmistaminen, majoitus- ja kuljetus-
järjestelyistä sopiminen sekä kuljetus-
ten organisointi. ProAM-tapahtumien 
toteuttaminen ja johtaminen oli myös 
järjestävän seuran hommia. Näkyvin 
osa Aura Golfin vastuista oli luonnol-
lisesti koko vapaaehtoistoiminnan 
organisointi. Tehtävää riitti ja tekijöitä 
tarvittiin. Piti valvoa pysäköintiä ja oh-
jata liikennettä, tätä ennen tuli tietysti 
varustella väliaikainen pysäköintialue 
Kallanpäähän 1500 autolle. Lyönti-
paikka- ja mainoskyltit eivät nousseet 
kentälle itsestään, eivät myöskään 
teltat ja katokset. VIP-paviljonki ja 
katsomot asennettiin toki ammatti-
laisvoimin.

Tulospalvelussa reikäkohtaisia tuloksia 
kirjattiin yli 40 henkilön voimin ja 
yleisömassoja ohjattiin sekä opas-
tettiin varsinkin päätöspäivänä lähes 
samansuuruisella porukalla. Startte-
reita ei tarvita ihan yhtä paljon, mutta 
tehtävän tärkeyttä painotettiin meille 
useaan otteeseen. Vesipulloja kuljetet-
tiin aamusta iltaan niin pelaajille kuin 
toimitsijoillekin, virvokkeiden kulutus 
laskettiin tuhansissa pulloissa.

Kaikkien tehtävien yhteinen nimittäjä 
on kuitenkin se, että jonkun tulee 
ne tehdä. Yhteistyö on avainsana 
menestykseen ja siinä onnistuimme 
erinomaisesti. 

54 reikää golfia       
1. päivä

Kilpailu lähti ensi hetkistä käyntiin 
kaasu pohjassa, kun rankingin kärkini-
met ja kilpailun suurimmat ennakko-
suosikit ampaisivat matkaan ensim-
mäisinä. Ilmassa oli todellakin suuren 
urheilujuhlan tuntua, kun kahdeksan 
jälkeen aamulla satapäin ihmisiä saa-
pui jatkuvana virtana seuraamaan gol-

fkilpailun ensimmäistä kilpailupäivää. 
Ihmismeri lyöntipaikkojen ympärillä ja 
kansainvälisen huipputason kilpailun 
tunnelma oli jotain sellaista, mikä 
nostaa vieläkin tunteet pintaan.

Avauskierroksen ykkösnimi oli 7 
birdietä upottanut 41-vuotias Ursula 

Wikström, jonka kierrostulos -5 (66) 
takasi kahden lyönnin etumatkan seu-
raaviin ensimmäisen päivän jälkeen. 
Suurimman huomion kohteena olleet 
Matilda Castrén ja Sanna Nuutinen 

olivat jaetulla 9.sijalla, viisi lyöntiä 
Wikströmiä perässä.

2. päivä

Gant Ladies Openin toisena päivänä 
kärki tiivistyi ja olosuhteet vaativat 
veronsa, joka näkyi vaatimattomina 
merkintöinä tulostaululla. Helteinen 
keli sekä tuuli olivat kovettaneet kent-
tää ja tähän vielä yhdistettynä todella 
vaikeat lipunpaikat, niin haastava 
yhtälö oli valmis. Avauskierroksen 
jälkeen johdossa ollut Wikström joutui 
antamaan periksi, kun ohi kiilasivat 
päivän ainoat par-tuloksen alittaneet 

Ursula Wikström taisteli lähes 
loppuun asti uransa ensimmäi-
sestä LET-voitosta. Tällä kertaa 
Matilda oli lopussa vahvempi ja 
Ursula jakoi toisen sijan Tvesa 
Malikin kanssa tuloksella -2. 

Kakkossija oli Ursulalle kauden 
toinen ja uran kahdeksas kiertu-
eella. TOP10-sijoituksia hänellä 
on 27 ja pelattuja kilpailuja lähes 
300!

Castrén -2 (140) sekä Intian Diksha 

Dagar -1 (141). Kolmatta sijaa jakoivat 
par-tuloksella Wikströmin kanssa 
18-vuotias Thaimaan Atthaya Thitikul 

sekä Hollannin Pasqualle Coffa. 

Kärkeen kahden kierroksen jälkeen 
siirtynyt Castrén pelasi kärsivällisesti 
ja virheitä vältellen. ”Annoin itselleni 
mahdollisuuden, ja pelaan vain omaa 
peliä”, Matilda ennakoi asetelmia lau- 
antain päätöskierrokselle. ”Solheim 
Cup on huomenna varmaan taka-
raivossa, koitan tehdä parhaani ja 
katsotaan mihin se riittää”. 

Toisen kilpailupäivän vaativissa 
olosuhteissa päivän yksi kotimaisista 
huippusuorituksista oli Aura Golfin 
Daniella Barrettin tulos +1 (72), jonka 
myötä Dannu selvitti tiensä pelaa-
maan täydet kolme kisakierrosta.

3. päivä

Lähtökohdat kolmanteen ja ratkaise-
vaan päivään olivat suomalaisittain 
herkulliset. Neljä lyönnin sisällä kär-
jestä olivat Matildan ja Ursulan lisäksi 

neljä muuta suomalaista.  Edellisestä 
suomalaisvoitosta LET:lla oli kulunut 
jo 13 vuotta ja silloin voiton napan-
nut Minea Blomqvist-Kakko istui nyt 
kommentoimassa kilpailun tapah-
tumia YLE:n suorassa lähetyksessä. 
Tunnelma Ruissalossa oli aamusta 
lähtien suorastaan käsinkosketeltavan 
jännittävä.

Päätöskierroksen parhaan tuloksen -4 
(67) pelasi Alice Hewson (ENG), mutta 
kilpailun voittokamppailun osalta sillä 
ei ollut merkitystä. Matilda avasi kier-
roksensa birdiella, mutta ei pystynyt 
vielä etuysillä sellaiseen irtiottoon, 
jota kotiyleisö hurjasti kannustaen 
janosi. Itse asiassa haastajat pistivät 
pelin varsin tiukaksi, 14.reiän jälkeen 
Intian Tvesa Malik oli noussut jo Ma-
tildan kanssa tasoihin ja Ursulakin oli 
kärkikaksikosta vain lyönnin päässä. 
Ursulan viimeisen reiän bogey kui-
tenkin sammutti toiveet uran ensim-
mäisestä LET-voitosta ja aikakirjoihin 
jäi kauden toinen ja uran kahdeksas 
kakkossija kiertueella. Ursula jakoi 
toisen sijan Malikin kanssa tuloksella 

-2 (211), palkintorahoja molemmille 
15.000 euroa.

Kilpailun voitto ratkaistiin lopulta väy-
lillä 16 ja 17, joihin Matilda Castrén 
teki kylmäpäisillä ja jopa helponnäköi-
sillä suorituksilla molempiin birdiet. 
Päätösväylälle varma viheriöosuma 
oikeaan reunaan ja kisaviikon suve-
reeni kuningatar sai kävellä putteri 
kädessään viimeistelemään voittoaan 
tuhatpäisen yleisön hurratessa. 
Kaksi puttia oli vain muodollisuus ja 
seuraava luku huikeassa tarinassa oli 
kirjoitettu päätökseen. 

Loppunäytös
Matilda saapui Turkuun ainoastaan 
voittamaan ja niin helpolta kuin hän 
sen saikin näyttämään, niin sitä se 
ei todellakaan ollut. Voiton myötä 
Matildan jäsenhakemus leimattiin 
LET:n Lontoon officessa hyväksytyksi 
ja polku Solheim Cupiin oli avoinna. 
Tokion olympialaisissa ei suomalaista 
golfmitalia juhlittu, mutta kisojen jäl-
keen oli aihetta juhlaan, kun Euroopan 
joukkueen kapteeni Catriona Matthew 
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valitsi varsin odotetusti Matildan villil-
lä kortilla mukaan joukkueeseen. Yksi 
Matildan suurimmista golfunelmista 
oli toteutunut.

Tarinan loppu olikin sitten kuin satu-
kirjasta. Matilda ei lähtenyt Solheim 
Cupiin vain osallistumaan, vaan voit-
tamaan. Neljästä ottelusta hän keräsi 
kolmella voitolla kolme pistettä ja millä 
tavalla viimeinen piste joukkueelle 
naulattiin. Neljämetrinen alamäkiputti 
sisään, USA:n Lizette Salasille jauhot 
suuhun ja Suomen Matilda Castrén 
oli juuri ratkaissut Solheim Cupin 
Euroopalle! 

Menestys on joskus pienestä kiinni 
ja onnistumiset johtavat useiin toisiin 
onnistumisiin. Tämä huikea menestys-
tarina on tietysti kokonaan Matildan 
itsensä ja hänen taustajoukkojensa 
ansiota, mutta Aura Golf voi ylpeänä 
kirjoituttaa nimensä suomalaiseen 
golfhistoriaan oltuaan omalta osaltaan 
mukana mahdollistamassa tätä hienoa 
tapahtumien sarjaa.

Kiitokset 
Gant Ladies Openin järjestäminen 
vaati niin suuren porukan työpanosta 
ja osallistumista, että kaikkien kiittämi-
nen henkilökohtaisesti ei tässä  
valitettavasti onnistu. Jokaisen kilpai-
lun järjestelyihin jollain tavalla osal-
listuneen panos on yhtä arvokasta ja 
ainutlaatuista. Haluan kuitenkin yrittää 
nostaa tässä esille muutamia tahoja, 
joiden kanssa sain itse olla läheisesti 
tekemisissä. Samalla haluan lähettää 
lämpimät terveiset ja kiitokset kaikille 
Teille, jotka olitte mukanamme raken-
tamassa tätä menestystarinaa.

Kiitos pääyhteistyökumppaneille, 
Lasse ja Heikki. Te olette ainutlaa-
tuisia Aura Golf -henkisiä ihmisiä, 
jotka molemmat ymmärrätte hyvän 
päälle. Kirjaimellisesti. Kiitoksia myös 
tapahtuman muille kumppaneille, 
ProAM-vieraille sekä yrityksille, jotka 
halusivat tuoda itselleen tärkeitä 
ihmisiä Ruissaloon. Kiitos Suomen 
Golfliitolle sekä heidän kumppaneil-
leen, olitte tärkeä osa menestystä.

Kiitos kaikille vapaaehtoisille! Te olitte 
tämän tapahtuman sielu ja ydin, ilman 
Teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. 
Toivottavasti osaatte olla riittävän 
ylpeitä siitä, että Teidän ansiostanne 
Ruissalossa järjestettiin Suomen kaik-
kien aikojen hienoin golfkilpailu.

Kiitokset ja kunniamaininta Aura 
Golfin henkilökunnalle. Matti ja koko 
kentänhoitoporukka, loistavaa työtä! 
Kiitos myös asiakaspalvelulle sekä 
erinomaisesti toimineelle Oakyn hen-
kilökunnalle.

Kiitoksia myös kilpailun pääpro-
moottorille Suomen Golfliitolle ja 
sen paikalla olleelle henkilökunnalle. 
Yhteistyömme toimi mutkattomasti 
ja pienistä haasteistakin selvittiin 
hienosti. Lämmin kiitos yhteistyöstä 
myös Turun kaupungille. Turku on 
aina ollut aito urheilukaupunki, nyt ja 
tulevaisuudessa. 

     total R1 R2 R3
1 Matilda Castrén (FIN)   -5 208 71 69 68
T2 Tvesa Malik (IND)    -2 211 68 75 68
T2 Ursula Wikström (FIN)   -2 211 66 76 69
T4 Marianna Skarpnord (NOR)   -1 212 71 73 68
T4 Atthaya Thitikul (THA)   -1 212 69 73 70
T4 Diksha Dagar (IND)   -1 212 72 69 71

8 Kiira Riihijärvi  +1
T12 Tiia Koivisto  +3
T15 Noora Komulainen +4
T15 Sanna Nuutinen  +4
T21 Krista Bakker  +6
T21 Kerttu Hiltunen (a) +6
T26 Elina Nummenpää +7
T40 Emilia Tukiainen  +10
T55 Daniella Barrett (a) +13

Kuvassa vas. ylhäällä  
Lars Lönnqvist, Hanna Hartikainen (SGL), Heikki Vaiste

oik. ylhäällä 
Ahti Koskilahti ja Davide Lantos (LET)

oik. alhaalla
Kilpailun jaettu 2.sija Tvesa Malik (IND)
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Matilda Castrén ponnahti suomalaisen golf- ja urheilukansan 
tietoisuuteen syksyllä 2019 ansaittuaan LPGA-karsinnoissa itsel-
leen täyden pelioikeuden maailman ykköskiertueelle seuraavaksi 
kaudeksi. Kaksi ensimmäistä kilpailua meni tutustuessa kiertueen 
meininkiin, mutta suorastaan rakettimaisen nopeasti nuori suoma-

lainen vakiinnutti paikkansa päätöspäivän pelaajana. 

Tälle kaudelle odotukset menestyksestä olivat onnistuneen debyytti- 
kauden jäljiltä korkealla ja eikä turhaan. Kesäkuun alussa Matilda 

teki suomalaista golfhistoriaa voittamalla LPGA:lla ja käynnisti 
samalla tapahtumasarjan, joka hakee vertaistaan. Kaksi viikkoa 

ennen Gant Ladies Openia Matilda sijoittui vielä LPGA:lla toiseksi 
ja palkintorahaa näistä kahdesta kisasta tipahti napakat 360.000 
dollaria. Spekulaatiot paikasta Euroopan Solheim Cup -joukkueeseen  

kiihtyivät, mutta golfbyrokratia heitti hiekkaa ladulle. Ilman 
LET-kiertueen jäsenyyttä asiaa Solheim Cupiin ei olisi ja sellaista 

Matildalla ei taskussaan ollut. Vaihtoehtoja oli lopulta jäljellä tasan 
yksi, osallistua Gant Ladies Openiin ja voittaa Ruissalossa.

14 15

Matilda  
Castrén

Suomalainen golfyleisö odotti jännittyneenä ilmoitustasi osallistumisesta Gant  
Ladies Openiin, kerro hieman tekijöitä päätöksen taustalla ja oliko helppo päätös 
lähteä Turkuun tavoittelemaan LET-jäsenyyttä?
Mietin pitkään päätöstä, ja olin aika 50/50 kunnes Catriona Matthew tuli PGA 
Championshipissä kertomaan Solheim Cupin säännöistä. Ilman LET-jäsenyyttä 
ei asiaa joukkueeseen olisi ja se teki päätöksestä oikeastaan tosi helpon. Halu-
sin antaa itselleni mahdollisuuden päästä joukkueeseen, mikä on ollut haaveeni 
pikkutytöstä saakka. Vaikka jouduin jättämään väliin LPGA:n parikilpailun, oli 
päätös tietenkin sen arvoinen. Kokemus Turussa oli unohtumaton. 

Urasi on ollut upeassa nousukiidossa, voitto LPGA-kiertueella ja tukku muita hyviä 
sijoituksia taskussa. Millaisilla odotuksilla lähdit pelaamaan Gant Ladies Openiin?
Tavoitteena oli tietysti voitto, mikä oli tosi erilainen lähtötilanne kuin normaa-
listi. Kilpailussa oli erilainen paine ja vaakalaudalla oli niin paljon enemmän kuin 
missään aiemmissa kisoissa. Olin kuitenkin pelannut hyvää kautta alle, joten 
päätin luottaa omaan peliin ja katsoa mihin se riittää. Koitin keskittyä omaan 
tekemiseen. 

Odotukset suomalaismenestykselle Ruissalossa olivat korkealla ja yleisön kiinnostus 
tapahtumaa kohtaan oli ennen näkemätöntä. Mitä kotiyleisön tuki sinulle merkitsi?
Siitä oli hurjan pitkä aika, kun olen viimeksi pelannut kotiyleisön edessä, 
puhumattakaan tuosta yleisömäärästä. Ensinnäkin oli tosi makeeta nähdä noin 
paljon naisgolfin ystäviä ja upeaa, kuinka tapahtuma toi suomalaisen golfkansan 
yhteen.  Yleisöstä sai ehdottomasti virtaa, ja oli mahtavaa nähdä niin paljon 
tuttuja kasvoja, sukulaisia ja ystäviä. Koko perheeni oli paikalla ja siitä on niin 
kauan aikaa, etten edes muista, milloin näin on ollut edellisen kerran.
Koko Suomen golfkansa toivoi suomalaisvoittajaa, ja minulla oli nyt kunnia olla 
se pelaaja. 

Olosuhteet olivat kuumuuden vuoksi poikkeukselliset Suomessa pelattavaan golfkil-
pailuun. Millaisena sinä näit Aura Golfin kentän maanosan naisten ykköskiertueen 
kisakenttänä?
Kenttä pelattiin haastavampana kuin yleensä kuumuuden ja kovan alustan 
vuoksi. Mielestäni kenttä oli viritetty reilusti ja se sopi hyvin LET-kilpailuun. 
Viheriöt olivat ihanteelliset, niin kuin ne yleensä ovat Aura Golfissa. Kenttä on 
monipuolinen ja toi pelaajille sopivaa haastetta. 

Upea voittosi kruunasi hienon kisaviikon ja avasi sinulle tien Solheim Cupiin. Loista-
vat otteet jatkuivat sielläkin maailman parhaiden pelaajien joukossa, kerro hieman 
kokemuksistasi kilpailussa.
Solheim Cup on yksi parhaista golfkokemuksistani. Ei ole mitään, mihin sitä 
tunnelmaa voisi verrata. Se oli aikamoinen show ja välillä tuntui siltä, että olim-
me ennemmin jenkkifudispelissä kun golfkilpailussa. Joukkueen henki oli ihan 
parasta sillä viikolla. Kaikki olimme yhdessä suorittamassa tehtävää, ja puhal-
simme yhteen hiileen. Joukkuepelit ovat mieleeni ja tämä oli parempi kokemus, 
kuin olisin koskaan osannut unelmoida. Viimeisen putin säkitys oli ”cherry on 
the top”!

Saavutuksesi ovat jo nyt vertaansa vailla suomalaisessa kilpagolfissa, mitä tulevai-
suuden tavoitteita olet itsellesi asettanut?
Tavoitteeni on parantaa peliäni vuosi vuodelta, ja olla rutiinitasolla top 10 
sakissa ja taistelemassa voitoista. Se on tässä lajissa parasta. Voitosta ja kär-
kisijoituksista pelaaminen on mahtavaa. Flow-tilassa pelaaminen vaatii paljon 
keskittymistä ja harjoittelua, mutta sitten kun siihen pääsee, niin alkaa tapah-
tua. Tavoitteena on parantaa pelin jokaista osa-aluetta päivä päivältä ja vuosi 
vuodelta sekä seuraavan kahden vuoden kuluessa voittaa major-kilpailu. 

Terveiset nuorille suomalaisille golfjunioreille
Me tulemme pienestä golfmaasta, mutta se ei estä unelmoimasta mistä ta-
hansa. Kaikilla meillä on omanlaiset polkumme, mutta jos uskoo itseensä, niin 
kaikki on mahdollista. Asettakaa itsellenne korkeat tavoitteet, sillä ne ovat saa-
vutettavissa. Määrätietoinen treeni ja positiivinen usko itseensä tuottaa aina 
tulosta, ennemmin tai myöhemmin. Tsemppiä kaikille talvikauteen!



29.5. PIHLAJALINNA OPEN (Best Ball/PB)

1. Markus Rimmanen (AG) 48
  Veeti Tulonen (AG)
 
2. Tero Ahokas  (KGM)  47
  Janne Mäkelä (KGM) 
 
3. Olli Keskinen (AG)  46
  Erik Rousi (AG)

6.6. KM-NELINPELI (Best Ball ja Foursome)

1. Dennis Rike    65 73 138
  Elina Saksa 
 
2. Ilkka Nieminen     72 74 146
  Kristian Vihanto  
 
3. Ben Casagrande   70 76 146
  Thomas Öhman 

18.6. MIDNIGHT SCRAMBLE

1. Aalto Max (AG)   26
  Eino Haaslahti (AG)
  Veeti Heikkilä (AG)  
 Arttu Kulmala (AG) 

2. Maarit Kakko (AG)  25
  Hanna Kanervo (AG) 
 Kari Kanervo (AG) 
 Micaela Vilander (AG)  
 
3. Ville Haaslahti (AG)  24
  Ville Kemilä (AG) 
 Kari Kuikka (AG) 
 Tommi Savolainen (AG)
 

27.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
 
0-12,4 HCP/LP
1. Kari Kanervo (AG)  65 
2. Tony Silvan (AG)   69
3. Aarno Eskola (AG)  71

12,5-30,4 HCP/PB
1. Veikko Joenperä (AG)   41
2. Arja Heinomäki (AG)   39
3. Viking Strandfelt (AG)  37

3.7. MAMSELLI (HCP/PB)

1. Pirjo Viitanen-Paju (SaG)  45
2. Minna Domander (ArGC)  44
3. Katja Aminova (AG)  42

23. - 25.7. FINNISH SENIOR OPEN

M50
1. Mikael Piltz (TaG)   70  73 74 217
2. Harri Murtonen (PGC)  73  72 73 218
3. Antti-Pekka Kaarna (VG) 76  76  70 222

N50
1. Gitta Kauppi (HGK)   85  74 74 233
2. Marika Soravuo (PGC) 83  76 76 235
3. Minna Kaarnalahti (SGC) 84   83 79 246

8.5. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
     
      reikää  reiästä
1. Aarno Eskola  (AG)  19   -0,1 m   
2.   Eero Strandberg (AG)  19   -1,33 m  
3.   Alvar Niinikoski (AG)  18   

16.5. AUDI OPEN
 
0-12,4 HCP/LP
1. Casper Lehto (ArGC)  67 
2. Mikko Huunonen (AG)  67
3. Juho Renvall (AG)  68

12,5-30,4 HCP/PB
1. Timo Virkkunen (AG)   44
2. Jonni Peräaho (UGK)   39
3.  Sasu Lehto (ArGC)  38 

18.5. N60/N70 TOUR

N60 SCR
1. Minna Kaarnalahti (SGC) 78
2. Eeva Määttänen (HIFK) 81
3. Sini-Päivi Aaltonen (NRG) 83

N70 SCR
1. Heli Ekström (HGK)  89
2. Hannele Moisala (TaG) 89
3. Vuokko Karjalainen (Kurk) 90
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31.7. SUNBORN TOUR (Best Ball/PB)

1.  Asko Kärkäinen (WGCC)  48
   Tor-Björn Löfberg (WGCC)

2.  Pasi Einonen (AGN)   41
   Tuula Vesala (AGN)

3.  Manu Koskelainen (AG)  41
   Olli Toivonen (AG)
  

14.-15.8.  KLUBIMESTARUUSKILPAILU

MIEHET
1.   Valtteri Venhomaa   69 70 75   214
2.  Otto Grönroos    71 71 75   217
3.  Dennis Rike    77 73 74   224

NAISET
1.  Viola Venhomaa   78 80  158
2.  Iida Rissanen    87 90  177
3.  Iina Jokinen    96 86  182

M50
1.  Pasi Peltonen    77 79  156
2.  Kari Kuisma    77 81  158
3.  Reima Granberg   76 82  158

M60
1.  Jarmo Rytkölä    86 84  170
2.  Simo Lieskivi    88 89  177
3.  Hannu Paatelo    86 92  178

M65
1.  Matti Nummenpää   80 84  165
2.  Timo Haataja    82 86  168
3.  Teuvo Andelmin   85 90  175

M75
1.  Sakari Laitervo    80 90  170
2.  Aarno Eskola    86 85  171
3.  Veikko Kirjonen   84 89  173

SENIORINAISET
1.  Micaela Vilander   87 92  179
2.  Hanna Kanervo   91 91  182
3.  Karita  Ahlstrand   87 96  183

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN  
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ

KUVAT @tombrunberg
21.8. SUURI KLUBIKILPAILU (Texas Scramble)

1.  Jasu Elomaa     56
   Santeri Rytkölä 
   Iiro Räty 
   Juho Österman

2.  Olli Keskinen      57
   Henri Lind 
   Lauri Reima 
   Tony Silvan 

3.  Santeri Heikkilä     57
   Mika Koivunen 
   Sami Pere 
   Riku Rissanen 

4.9. K18 ICE CREAM BOWL (HCP/PB)

1. Ville Vähäkylä (KGCN)       41
2. Jessica Sjöholm (AG)        40
3. Mikko Huunonen (AG)      38
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12.9. BOOMERANG PERHEMALJA 

Greensome

1.  Ahti Koskilahti (AG)   63
   Siiri Koskilahti (AG)

2.  Esko Sarkki (AG)   64
   Sami Sarkki (AG)

3.  Anssi Salminen (KGV)  68
   Jarkko Salminen (AG)

18.9.  SCRATCH TOUR BY GOLFPUOTI

Scratch

1.   Eemil Alajärvi (AGN)   72
2.  Dennis Rike (AG)   72
3.  Mika Brunou (KGM)   74

2.10. KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 

Best Ball/PB

1.  Herman Haavisto    86
   Erkki Heinonen 
   Jukka Wind 
   Nora Wind 

2.  Arja Malmberg     85
   Harry Malmberg 
   Martti Scharlin 
   Pirketta Scharlin 

3.  Juha Hyytinen     84
   Juho Järvinen 
   Risto Kivimäki 
   Peter Rinne 

Aura Golfin tapahtumissa tehdään hyvää 
– osallistujilla on ollut mahdollisuus tukea 

Naisten Pankin toimintaa. 

Kiitos 33 ammatista!

Aura Golf ry:n varsinainen vuosikokous tullaan pitämään 
 
keskiviikkona 16.2.2022 klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
• Ahti Koskilahti (puheenjohtaja)
• Tommi Savolainen (kapteeni)
• Sauli Gustafsson (kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat)
• Peter Rosenberg (kilpailu- ja tasoitusasiat) 

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

2021

KM Reikäpeli 
Valtteri Venhomaa

Senior Cup     
Hanna Kanervo

HTT  |  Lady Cup 
 Anna Puukka

Vuoden Nousija | Kauden tsemppari 
Hugo Aakula

TAPIO FAGERSTRÖM
Väylä 12
Rauta 5

23.4.2021

JUHO HAAPASALO
Väylä 15 
Rauta 9
1.5.2021

PETER PALMROTH
Väylä 15
Rauta 9
8.5.2021

KARI KANERVO
Väylä 12
Rauta 7

16.5.2021

TIMO HAATAJA
Väylä 7

Hybrid 22
7.6.2021

TOMMI SAVOLAINEN
Väylä 12
Rauta 8
8.7.2021

HOLE IN ONE 
2021

MICHELE THOMPSON 
Väylä 12
Rauta 8

14.7.2021

EMMA GRECHI
Väylä 12
Rauta 8
17.7.2021

JUHANI LEHTO 
Väylä 12
Rauta 8
4.9.2021

TIMO HAATAJA
Väylä 5
Puu 5

13.9.2021

JUKKA VILANDER
Väylä 1
Rauta 6

16.9.2021

TEEMU SJÖBERG
Väylä 5
Rauta 4

19.9.2021

REIMA GRANBERG
Väylä 1
Rauta 6

14.10.2021

Perhe Matchplay       
Santeri ja  

Veeti Heikkilä

Aura Cup 
Jussi Perho

Junior Cup 
Max Aalto
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Aura Golfin harraste- sekä  
kilpajuniorit harjoittelevat  

talvikaudella Vamos Itäharjun  
loistavissa olosuhteissa. 

Marraskuussa avattu urheilu- ja viih-
dekeskus tarjoaa ensiluokkaiset peli- 

ja harjoitteluolosuhteet sekä golfin 
että padelin harrastajille.  

Vamosista löytyy 12 lyöntipaikan 
sekä lähipelialueen lisäksi viisi nyky-
aikaista golfsimulaattoria. Yhdeksän 

Mondo supercourt XN sisäkenttää 
ja kaksi katettua ulkokenttää takaa-
vat loistavat peliolosuhteet padelin 

harrastajille.

Tervetuloa tutustumaan 

vamositaharju.fi 
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VUODEN TYTTÖJUNIORI 
Aada Rissanen

Finnish Tour voitto Hill Side
Finnish Amateur ranking 4. sija

Aura Golfin pelaajat olivat jälleen näyttävästi esillä koti-
maan kentillä. Kirkkaimpina saavutuksina voidaan pitää 
Kaarlo Katajiston SM-kultaa, Valtteri ja Viola Venhomaan 
SM-mitaleja sekä Aada Rissasen Finnish Tour osakilpailu-
voittoa. 

Maajoukkue-edustus
• Aada Rissanen (tytöt)
• Daniella Barrett (naiset)
• Elina Saksa (naiset)
• Arttu Kulmala (EYM)
• Kaarlo Katajisto (Evian)

KILPAMENESTYS 2021

Jun ior i -  ja  va lmennusto imikunta

Aura Golf on Laatuseura 

Junioritoiminnan laatumerkki on tarkoitettu seuroille, joilla 
on aito halu kehittää omaa junioritoimintaansa. Laatumerk-
ki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, 
jotka tarjoavat tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa 
junioreille. Lisäksi seurassa juniorit toteuttavat harjoituksis-
saan juniorigolfohjelman mukaista harjoittelukulttuuria.

Golfliiton junioritoiminnan laatumerkin luovutti 24.9.  
seurakehittäjä Hannu Paatelo ja Aura Golfin puolesta sen 
vastaanottivat toiminnanjohtaja Sami Pere sekä päävalmen-
taja Sakari Aho.
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Kaarlo Katajisto
Lyöntipeli SM-kulta alle 14v.

Viola Venhomaa
Reikäpeli SM-pronssi alle 16v.

VUODEN POIKAJUNIORI 
Valtteri Venhomaa 

Lyöntipeli SM-hopea alle 21v.
Reikäpeli SM-pronssi alle 21v.



Golfin kapteeniperinne juontaa juurensa 
1700-luvun puoliväliin Skotlantiin, jossa 
titteli annettiin vuosittain seuran/yhtei-
sön mestarille. Kun 1800-luvun alussa 
titteliin alettiin liittämään myös tehtäviä, 
luovuttiin yleisesti tästä käytännöstä ja 
siitä lähtien kapteeni on ollut erikseen 
tehtävään valittu henkilö. Nykyään kap-
teeni-instituutio on voimissaan lähinnä 
maissa, joissa brittiläisen golfkulttuurin 
vaikutus on ollut suuri. Golfseuran 
kapteenin käsite muissa Pohjoismaissa 
kuin Suomessa on lähes tuntematon. 
Suomeen kapteeniperinne tuli heti alusta 
pitäen Helsingin Golfklubilta. 

Kapteenin tehtäviä ei suomalaisessa 
golfkulttuurissa ole kovinkaan tarkasti 
määritelty ja näin jokainen voi tehdä 
kapteeniuudestaan itsensä näköisen. 

Omasta mielestäni kapteenin tärkeim-
piin tehtäviin kuuluvat hyvän golf-
hengen vahvistaminen ja sosiaalinen 
kanssakäynti jäsenten ja muun golfyh-
teisön kanssa. 

Hyvä golfhenki lisää viihtyvyyttä ja 
viihtyvyys on klubin toiminnan tärkeä 
elementti, sekä jäsenille että vieraille. 
Golfhenki ei kasva eikä säily itsestään, 
vaan sen eteen täytyy tehdä työtä. Kap-
teeni voi omalla esimerkillään edesaut-
taa hyvän ja avoimen ilmapiirin syntyä. 
Tätä on esimerkiksi tasapuolisuus kaik-
kia pelaajia kohtaan riippumatta heidän 
yhteiskunnallisesta asemastaan, pelitai-
doistaan, sukupuolestaan tai iästään. 
Sitä on myös ystävällinen tervehtiminen 
ja käytös, vieraspelaajien kohtelias 
tapaaminen ja vastaanottaminen sekä 
kaikkien pelikaverien auttaminen ja 
kunnioittaminen. Hyvään golfhenkeen  
kuuluu olennaisesti myös se, että 
voimme kaikki pelata samanaikaisesti 
ja turvallisesti kentällä, peliin saadaan 
riittävä ripeys ja pelinopeus turvallisuu-
desta tinkimättä ja pelaajat toteuttavat 
kenttää säästävää pelitapaa.

Kapteenin tulee olla helposti jäsenten 
tavoitettavissa, olla lähestyttävä sekä 
näkyä ja tarvittaessa myös kuulua ken-
tällä. Kapteenin velvollisuuksiin kuuluvat 
sääntöjen ja etiketin tunteminen sekä 
tilanteen niin vaatiessa myös opastaa 
jäsenistöä niiden toteutumiseksi.

Jäsenistön luottamushenkilönä kapteeni 
vie jäsenistön mielipiteitä, nuhteita 
ja toiveita eteenpäin keskusteltaviksi, 
ratkaistaviksi ja toteutettaviksi. 

Edellä mainitun lisäksi kapteenin tehtä-
vät pitävät sisällään esimerkiksi klubiot-
teluiden järjestämisen, uusien jäsenten 
tervehtimisen, mahdolliset jäsenistöön 
kohdistuvat kurinpidolliset toimet sekä 
tietenkin hallitustyöskentely ja yhteistyö 

muiden toimikuntien kanssa. Toimen-
kuva myös venyy tarvittaessa kuten 
kuluneena kesänä, jolloin olin mukana 
ohjaajana TS-Golfkoulussa ja vastasin 
Gant Ladies Openin yleisönohjauksesta 
huikean vapaaehtoisryhmän avulla.

Tämä ei missään nimessä ole tyhjentävä 
kertomus kaikista kapteenin velvol-
lisuuksista mutta uskoisin että sain 
tässä mainittua ainakin ne (mielestäni) 
tärkeimmät. 

Kolmivuotiskauteni Aura Golfin 
kapteenina on nyt lopuillaan. Niistä 
kahdessa viimeisimmässä on korona-
pandemia ollut vahvasti mukana. Tästä 
huolimatta tai ehkä juuri sen johdosta 
olen saanut vietettyä paljon aikaa 
Ruissalossa. Päällimmäisenä muistona 
on lukuisat kohtaamiset teidän jäsen-
ten kanssa klubilla, rangella ja kentällä. 
Oman kirjanpitoni mukaan edelliseen 
kolmeen vuoteen on mahtunut 274 
eri pelikaveria, joista reilut 200 on 
Aura Golfin jäseniä eli voin ilokseni 
todeta pelanneeni kapteenikausieni 
aikana melkein joka viidennen pelaa-
van jäsenen kanssa!

Olen erittäin kiitollinen lähes kolme 
vuotta sitten saamastani luottamuk-
sesta ja jäsenistön niin halutessa olen 
valmis jatkamaan myös seuraavan 
kolmivuotiskauden seuramme kap-
teenina.

Kiitokset menneestä kaudesta ja  
hyvää ja turvallista loppuvuotta!

tommi.savolainen@me.com

KAPTEENI

Tommi Savola inen

Kesä 2021 oli naisten golfin juhlaa. 
Gant Ladies Open ja uusi suoma-
lainen golftähti Matilda Castrén 
jäävät varmasti meille kaikille golfia 
seuraaville pysyvästi mieleen viime 
kesästä. Yhteistyön merkitys korostui 
myös uudessa alueellisessa Lady 
Tourissa, jonka suunnitteluun osallis-
tuivat  viiden kentän naistoimikunnan 
puheenjohtajat.

Gant Ladies Open oli kuluneen kesän 
suuri ponnistus Aura Golfille. Lämmin 
kiitos teille kaikille vapaaehtoisille 
ikään, sukupuoleen ja seuraan kat-
somatta. Me teimme tämän yhdessä 
mahdolliseksi! 

Roolini kisoissa oli toimia vapaaeh-
toisten päällikkönä Chief Marshallina 

sekä vastata tulospalvelusta. Päivät 
olivat pitkiä ja kiireisiä, mutta en 
vaihtaisi hetkeäkään pois. Tunnelma 
Gant Ladies Openissa oli niin ainutlaa-
tuinen.  Sain tunteen etten ole ainoa 
näin ajatteleva, kun kävin jututtamassa 
sitoutuneita, iloisia ja innostuneita 
vapaaehtoisia eri tehtävissä. Olette 
osaltanne ansainneet kaiken positiivi-
sen palautteen mitä olemme saaneet 
eri sidosryhmiltä.

Aura Golfin naisten omat tapahtu-
mat kuluneella kaudella koostuivat 
muun muassa opetusteemailloista, 
naisten kierroksista vaihtuvin tee-
moin, kenttävierailusta Kytäjä Golfiin, 
kolmoisklubiottelusta EGS-TaWG-
AG, Padel -lajitutustumisesta sekä 
kauden päätöstapahtumasta ravintola 
Oobussa. 

NAISTEN GOLFIN JUHLAA 2021

Jane Oinonen

ERIKOISKILPAILUJEN  
PALKITUT 2021

Johanna Keskinen,  
Naisten kierrosten pistekuningatar 

Arja Malmberg, Vuoden lady 

Julia Helenius, Eclectic 
 

Maarit Kakko, Birdiepuu

Kesän aikana pääsimme pelaamaan 
myös naisten uutta avointa kiertuetta 
Lady Touria, joka sisälsi viisi osakilpai-
lua, viidellä eri kentällä, viiden viikon ja 
viiden päivän aikana.  Kiertue start-
tasi Aura Golfista Mamsellilla, jonka 
jälkeen sitä pelattiin Harjattulassa, 
Archipelagia Golfissa, Kankaisissa ja 
Aurinko Golfissa.

Lämmin kiitos kaikille naisten tapah-
tumiin osallistuneille positiivisesta 
energiasta ja iso halaus aktiiviselle nais-
toimikunnalleni! Kiitos myös Alanteen 
tilalle, Fysio Heinomäelle, Golfpuodille ja 
Janssen Cosmeticsille naisten kierrosten 
tukemisesta.
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Radiologian erikoislääkäri Ville 
Armio on kuvantamisen asiantun-
tija Pihlajalinnan Turun yksikös-
sä, jossa tehdään magneetti-, 
röntgen- ja ultraäänitutkimuksia. 
Ville Armio kertoo, että radiologi 
vastaa viime kädessä edellä mai-
nituista kuvantamistutkimuksista, 
jotka tehdään tiimityönä. Radiolo-
gi myös diagnosoi ja tekee erilaisia 
kuvantamisohjattuja toimenpi-
teitä, esimerkiksi nivelinjektioita 
ultraääniohjauksessa ja hermojuu-
ripuudutuksia. Hän toimii myös 
lähettävien lääkärien konsulttina 
ja jatkotoimien ohjaajana. 

Sujuva hoitopolku johtaa nopeaan 
kuntoutumiseen
Kuvantamistutkimukset ja radiologin 
lausunnot ovat osa hoitopolkua ja toi-
mivat hoitavan lääkärin hoitopäätök-
sen tukena. Pihlajalinnassa yhteistyö 
toimii joustavasti ja asiakkaan asia 
etenee mutkattomasti.
• Potilaan tukena on moniamma-

tillinen tiimi. Tuki- ja liikuntae-
linsairauksissa tämän muodos-
tavat lääkäri, radiologi, ortopedi, 
röntgen- ja magneettihoitaja sekä 
fysioterapeutti. Moniammatil-
lisuus ja tiimityö ovat keskeisiä 
vahvuuksiamme. Tieto kulkee 
saumattomasti, se ei jää lausun-
toihin matkalle. Kaiken saa saman 
katon alta, potilaan tilanteen ja 
löydöksen mukaan vaikka samana 
päivänä. Kaikella edellä mainitulla 
on iso merkitys potilaan nopean 
kuntoutumisen kannalta, painot-
taa Armio.

Moniammatillinen yhteistyö vähentää 
hoitotarpeita, kuten lääkäri- ja tutki-
muskäyntejä ja sitä kautta myös aikaa 
ja hoidon kustannuksia.
• Tarvittava tieto on myös yleislää-

käreillä ja työterveyslääkäreillä. 
On tärkeää, että vastaanottava 
lääkäri osaa arvioida, milloin 
tarvitaan ortopedin jatkotutki-
musta vai kannattaako lähteä 
kuvaamaan jo alkuvaiheessa. Näin 
kokonaisprosessi lyhenee, samoin 
lyhenevät sairaspoissaolot ja hen-
kilö pääsee pian takaisin töihin.

”Henkilö meni töihin jo seuraavana 
päivänä”
Perusteellisella tutkimuksella saatu 
tieto auttaa usein ratkaisevasti hoidon 
suunnittelussa. Esimerkiksi tuki- ja lii-
kuntaelimistön sairauksien ja vammo-
jen kohdalla magneettitutkimus antaa 
hoitavalle lääkärille tarkan kartan 
löydöksistä jatkotoimenpiteitä varten.
• Käytettävissämme ovat uusimmat 

menetelmät ja osaaminen. Olem-
me miettineet meille mahdollisim-

man nykyaikaisen ja tarkoituksen-
mukaisen laitteiston.

Tuki- ja liikuntaelinten kuvantamiseen 
erikoistunut Armio kertoo tyypillisen 
käytännön esimerkin pitkittyneen 
olkapäävamman kuvantamisesta ja 
hoidosta.
• Kyseisellä henkilöllä on fyysinen 

työ ja hän harrastaa urheilua. 
Vasemmassa olkapäässä oli ollut 
pieniä vammoja jo aiemmin ja 
elokuun lopulla olkapäähän alkoi 
tulla rasituskipua nostaessa ja 
särkyä levossa. Työn tekeminen 
oli vaikeata ja hän joutui jäämään 
sairaslomalle. Ensi vaiheessa 
tehtiin ultraääni- ja röntgenku-
vaukset. Molemmissa oli siistit 
löydökset. Niinpä henkilö palasi 
kipulääkityksellä töihin, mutta 
työnteko ei tahtonut onnistua. 
Hän ei lopulta ollutkaan työky-
kyinen. 

Jatkotutkimuksena henkilölle tehtiin 
magneettitutkimus, jossa nähdään 
tarkkaan myös olkanivelen syvemmät 
rakenteet.
• Löytyi nivelen tukirakenteen 

vaurio, pieni nestepussi painoi 
yhtä hermoa. Tämä selitti oireet. 
Löydös pystyttiin hoitamaan 
saman tien, kun paikka tiedettiin. 
Nestepussi tyhjennettiin ultra-
ääniohjauksessa pienellä naulalla 
ja tilalle laitettiin puudutetta ja 
kortisonia. Toimenpide vei kivut 
kokonaan pois ja henkilö meni 
seuraavana päivänä töihin. Jos 
kipu uusiutuu, tiedämme heti 
mistä on kyse ja jatkotoimiin 
päästään nopeasti, kuvailee 
Armio.

Magneettitutkimus tuo tarvittavan 
lisätiedon, mikä puolestaan tuo 
myös lisävarmuutta asiakkaalle. Kun 
vamman syy on tiedossa, uskaltaa sitä 
myös kuntouttaa fysioterapialla. Aina 
ei tarvita leikkausta.

Magneetti-
tutkimuksella 
usein ratkai-
seva merkitys 
tuki- ja liikun-
taelinvaivoissa

Päiv i  Mar jomaa Faktaa
• Pihlajalinnan Varsinais-Suomen toimi-

pisteet sijaitsevat Turussa, Naantalissa, 
Salossa, Raisiossa, Liedossa, Paraisilla ja 
Kemiössä. Alueemme kuvantamiset on 
keskitetty pääosin Turkuun.  

• Pihlajalinna tarjoaa työterveyshuol-
lon asiakkaille kustannustehokkaan ja 
korkeatasoisen magneettitutkimuksen ja 
sairaanhoidon palvelut nopeasti.

• Magneettitutkimuksissa on käytössä 
tehokas General Electricsin (GE®) Signa 
Pioneer 3.0 teslan magneettikuvauslaite, 
joka on kehittyneimpiä kliinisessä käy-
tössä olevia magneettikuvauslaitteita.

• Magneettitutkimus on hyvä tehdä useis-
sa tapauksissa jo aikaisessa vaiheessa, 
jotta oikea diagnoosi saadaan heti selvil-
le ja hoito voidaan kohdentaa oikein.

• Pihlajalinnassa hoitolinjat ratkeavat 
nopeasti ja työntekijä palaa nopeasti 
töihin, jolloin sairauspoissaolot jäävät 
lyhyemmiksi.

LAHJA AURA  
GOLFIN JÄSENILLE
Pihlajalinna Bonus on varainhankintaa urheiluseuroille ja 
yhdistyksille. Pihlajalinna maksaa kaikkien bonusasiakkaiden 
lääkärikäynneistä (poislukien työterveys- ja hammaslääkäri-
käynnit) bonushyvityksen asiakkaan valitseman urheiluseuran 
tai yhdistyksen osoittamalle tilille seuran tai yhdistyksen kans-
sa tehdyn sopimuksen mukaisen korvauksen.

LIITY PIHLAJALINNAN BONUSASIAKKAAKSI
1.  Lataa Pihlajalinna-terveyssovellus maksutta App Storesta  
 tai Google Playsta.
2.  Tunnistaudu sovelluksen käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla.
3.  Valitse sovelluksen alareunan valikosta Bonus ja valitse  
 tukikohteeksi Aura Golf ry.

Tule käymään Pihlajalinna Turun lääkärikeskuksessa osoit-
teessa Yliopistonkatu 29 B. Näytä vastaanottotiskillä että olet 
ladannut sovelluksen ja valinnut Bonuskohteeksi Aura Golfin.

Saat mukaasi kolmen golfpallon pakkauksen.  
Laadukkaita palloja on jaossa 100:lle ensimmäiselle.

TURKU, Kivikukkaro, Yliopistonkatu 29 • pihlajalinna.fi

Aura Golf

LIITY
NYT!

www.pihlajalinna.fi
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hidex.com

Turvallisesti 

yhdessä jo

yli 170 vuotta!





ASUNTOKAUPASSA 
SEN OIKEAN TUNTEE

ihan  kaikesta.

JANI HELENIUS

myyntipäällikkö, ylempi 

kiinteistönvälittäjä YKV, LKV, partner

0400 185 947 | jani@bo.fi

Tiimiini kuuluvat alan parhaat 

stailaajat, valokuvaajat ja markkinoinnin osaajat. 

Yhdessä saavutamme parhaat tulokset.

Bo LKV Turku, Läntinen Rantakatu 53 | bo.fi

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 5333 214: ma–pe 9–18, la 10–15

K-Auto Turku > audi.fi 

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

Audi Q4 35 e-tron SUV täyssähköauto 125 kW (310 Nm) alk. 47 595,19 € (autovero 1 245,19 €), hinta CO2-päästöllä 0 g/km. Hinta sisältää valtion myöntämän täyssähköautojen hankinta-
tuen (-2 000 €).  Audi Q4 35 e-tron Sportback täyssähköauto 125 kW (310 Nm) alk. 51 893,93 € (autovero 1 303,93 €), hinta CO2-päästöllä 0 g/km. Q4 e-tron -malliston yhdistetty EU-ku-
lutus 17,5–18,3 kWh/100 km. Suositusvähittäishinnasto 1.10.2021 (WLTP). Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. *Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on 
määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljet-
tajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, varusteista, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, 
matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofi ilista tai tieprofi ilista. Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika 
riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Maahantuoja K Auto Oy.

Eläköön edistys.
Uusi täyssähköinen Audi Q4 e-tron

~
Audi Q4 35 e-tron SUV alk. 47 596 € sis. 2 000 €:n hankintatuen
Audi Q4 35 e-tron Sportback alk. 51 894 €
Q4-malliston toimintamatka jopa 333–518 km (WLTP*)

VÄYLÄ- 
SPONSORIT

Rauhallista 
Joulua 

JA  

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
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Turun Toriparkki
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