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Pääkirjoitus
Kahden koronakauden ja yhden ison kilpailuvuoden jälkeen varmasti monen toi-
veissa oli golfin osalta Ruissalossakin mukava ja tasainen pelikausi hyvissä olosuh-
teissa. Tähän oli myös seuran hallinnossa ja kentänhoidossa ladattu täydet odo-
tukset ja suunnitellut toimenpiteet olivat sen mukaisia. Alkutalvesta alkoi jo näkyä 
ikäviä merkkejä siitä, että seuraavista kuukausista saattaa tulla melkoisen vaativat 
eikä näitä merkkejä valitettavasti saatu osoitettua virheellisiksi. Erittäin vaikean 
talven ja kylmän kevään päätteeksi kenttä saatiin avattua vasta 12.5., kolmisen 
viikkoa tavanomaista myöhemmin. Kentän keskeneräinen kunto olisi saattanut 
vaatia vieläkin myöhäisemmän avaamisajankohdan, mutta nämä ratkaisut ovat 
aina monen asian muodostamia kompromisseja. 

Myös Aura Golfin jäsentilanne on puhuttanut paljon ja aiheuttanut myös jon-
kun verran vääriä käsityksiä sekä mielikuvia. Seuran hallituksen tavoitteena on 
harjoittaa mahdollisimman avointa menettelyä uusien jäsenten hyväksymisessä 
ja samalla pyrkiä turvaamaan vanhojen jäsenten pelimahdollisuudet parhaissa 
mahdollisissa olosuhteissa. Alati kasvava kysyntä on johtanut siihen, että kaikki 
halukkaat eivät pääse jäseneksi ilman odotusaikaa, joka jäsenyydestä luopuvien 
pienestä määrästä johtuen uhkaa venyä aikaisempaa pidemmäksi. Niukkuuden 
jakamisessa on aina omat haasteensa eikä ikäviltä tilanteiltakaan aina pysty vält-
tymään.

Aura Golfin jokaisen jäsenen, niin uuden kuin vanhan, tärkein asia golfissa tu-
lisi olla kentästämme huolehtiminen. Kenttähenkilökunta tekee parhaansa, jotta 
kentän kunto olisi mahdollinen hyvä ja pelaajien tehtäväksi jää huolehtia omien 
jälkiensä siistimisestä. Ykköstiillä on tarjolla ilmaiset griinihaarukat, korjattava 
lyöntijälki löytyy ja syntyy yleensä paljon helpommin kuin alastulojälki, haravat 
on sijoitettu oivallisesti valmiiksi bunkkereihin ja golfautoja käyttäville on tarjolla 
polkuja sekä autojen infojärjestelmä. Ei pitäisi olla erityisen hankalaa ja rasitta-
vaa, mutta silti näkee liian usein puhdasta välinpitämättömyyttä, jos kohta myös 
silkkaa tietämättömyyttäkin. Tässä asiassa tulisi meilläkin saada aikaan muutos 
parempaan.

Aura Golfin kentän ensimmäinen osa on rakennettu 60-luvun lopulla ja täysimit-
taiseksi kenttä laajeni lopullisesti kesällä 1983. Tämän jälkeen kenttää on varsinkin 
viheriöiden osalta remontoitu säännöllisesti eikä kentän laajamittaisia korjauksia 
ole juuri tarvittu. Toimintaympäristössä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia, 
joiden kyydissä meidän tulee pysyä myös kentän kehityksen osalta. Tämä koskee 
niin teknisiä kuin pelillisiä ratkaisuja. Lähivuosina kenttää tullaan joka tapauksessa 
nykyaikaistamaan ja selvitystyö tämän asian osalta on käynnissä. Päätökset toi-
menpiteistä ja niiden laajuudesta tulevat aikanaan jäsenistön päätettäväksi.

Toivotan kaikille oikein hyvää golfkautta!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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1PELIAIKOJEN VARAAMINEN 

Aura Golfin jäsenellä on oikeus 
varata peliaikoja kahdeksan 

päivää etukäteen. Jäsenellä on oikeus 
varata myös samassa lähdössä pelaa-
vat vieraat kahdeksan päivää ennen. 
Nexgolfissa jäsen pystyy tekemään 
itselleen yhden varauksen päivää kohti 
ja kerrallaan voimassa voi olla enin-
tään neljä varausta. Vieraspelaajien 
varausoikeus alkaa neljä päivää etu-
käteen. Tämän kauden alusta lukien 
ajanvarauksen alkamistunti on 21. 
Esimerkiksi maanantaisin klo 21:00 
aukeaa seuraavan viikon keskiviikon 
ajanvaraus, tiistai-iltaisin seuraavan 
viikon torstain ajanvaraus jne. 

Vieraspelaajat pystyvät varaamaan pe-
liaikoja Teetime-sovelluksella, joka on 
käytössä Aura Golfin lisäksi kymmenil-
lä suomalaisilla golfkentillä. Kirjau-

tumalla omilla Nexgolf-tunnuksilla 
Teetime-ohjelmaan golfseuran jäsen 
pystyy varaamaan peliaikoja myös 
muille kentille. Osalle kentistä varauk-
sia pystyy tekemään ilman etukäteis-
maksua, Aura Golfin varaukset tulee 
maksaa varausta tehtäessä. Kenttien 
omat varaussäännöt ovat voimassa ja 
tehdyt varaukset tulee muistaa tarvit-
taessa myös peruuttaa. Uutena toimi-
jana golfkenttien toiminnanohjaus- ja 
varausjärjestelmiin on tullut WiseGolf, 
jonka kautta osalle Suomen kentistä 
varauksia tehdään. Aura Golf jatkaa 
siis toistaiseksi Nexgolf-kenttänä.  

2GREENFEE AG:N JÄSENEN 
VIERAALLE SEKÄ  
PASSIIVIJÄSENILLE 

Jäsenen vieraan alennettu greenfee 
on voimassa myös kaudella 2022. 
Jäsenellä on oikeus tuoda enintään 

kolme vierasta kerrallaan alennet-
tuun hintaan 40,00 eur/hlö, etu on 
voimassa kaikkina päivinä kauden 
alusta 19.6.2022 asti sekä 22.8.2022 
eteenpäin. Myös passiivijäsenet ovat 
oikeutettuja pelaamaan matalase-
songilla jäsenen vieraan hinnalla sekä 
tuomaan vieraita alennettuun hintaan. 
Jäsenen tulee itse pelata vieraidensa 
kanssa samassa ryhmässä ja hänen 
tulee olla paikalla myös pelimaksuja 
suoritettaessa.

Normaali greenfee 20.6.2022 ja 
21.8.2022 välisenä aikana on 80,00 
eur/hlö ja muina aikoina 60,00 eur/
hlö. Passiivijäsenen greenfee korkea-
sesongin 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.

Ajankohtaista 

2022

3KULKEMINEN KENTÄLLÄ JA 
PELIOHJESÄÄNTÖ 
Tässä on hyvä muistuttaa 

fore-huudon merkityksestä aina kun 
pallo harhautuu kohti muita pelaajia 
tai on syytä olettaa, että lyönti saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteen. Kentällä on 
myös paikkoja, jossa fore-huudon 
merkitystä ei aina tule ajatelleeksi. 
Tällaisia ovat 8.väylän avaus, jossa 
myös talon pihalle sekä harjoitusalu-
eelle lähtevien pallojen perään on 
syytä huutaa. Sama koskee 11.väylän 
vasenta reunaa ja siellä olevan huvilan 
pihamaata. Huipputärkeä asia on huu-
taa myös rangella, jos lyönti suuntau-
tuu oikean reunan verkkoaidan yli. 

Kentälle tehtyjen polkujen, kulkuväyli-
en sekä opasteiden tehtävänä on sekä 
parantaa turvallisuutta että suojella 
kenttää kulumiselta. 13.väylälle tapah-

tuva kulku ohjataan turvallisuussyistä 
polkua pitkin lyöntipaikan vasemmalle 
puolelle. Tässä yhteydessä on edelleen 
hyvä mainita sekä 12.väylää avaavien 
että 13.lyöntipaikalla olevien pelaajien 
tarkkaavaisuuden sekä fore-huudon 
merkityksestä myös täällä.

Väylän 16 vesiesteen vasemmalle 
puolelle on tehty polku, jota suosi-
tellaan käyttämään sillan ylittämisen 
asemesta varsinkin kärryjen kanssa 
kulkiessa. Kaikkien pelaajien on 
erityisesti tällä alueella muistaa, että 
kärryjen kanssa kulkeminen viheriön 
ja bunkkerin välistä ei ole sallittua.

Aura Golfin pelaamisen ohjeet on päi-
vitetty ja niihin on kaikkien Aura Gol-
fin kenttä käyttävien pelaajien syytä 
tutustua. Ohjeet on tehty ensisijaisesti 
auttamaan ja opastamaan pelaajia, 

huolehtimaan heidän turvallisuudes-
taan sekä takaamaan viihtyminen 
kentällä.

4KIERROKSELLE  
ILMOITTAUTUMINEN 
Pelikierrokselle ilmoittautumi-

nen ei ole vapaaehtoinen toimenpide, 
vaan jokaisen kierrokselle lähtevän 
pelaajan tulee vahvistaa olevansa 
kentällä. Ilmoittautumisen voi tehdä 
perinteiseen tapaan paikan päällä 
caddiemasterille tai vaihtoehtoisesti 
enintään 60 minuuttia ennen lähtöä 
oman Nexgolfin 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.  

Aura Golf sopinut sekä Kankaisten Golfin että Kultaranta Golfin kanssa kaksi 
vaihtopäivää molempiin. Aura Golfin jäsenten vierailupäivät Maskussa ovat pe 
22.7.2022 sekä pe 2.9.2022. Kultarantaan Aura Golfin pelaajat ovat näissä puit-
teissa tervetulleita ke 22.6.2022 sekä ti 2.8.2022. 

Molempien kenttien vaihtopäivähinnat ovat Aura Golfin jäsenille 20 eur/hlö/
kierros. Varausohjeet ja muut tarpeelliset tiedot päivitetään kotisivuille hyvissä 
ajoin ennen ajankohtaa.

- Est. 1958 -

KUVAT @tombrunberg
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Kilpailukalenteri 2022

A=avoin
K=Aura Golfin jäsenille
BG=yritystapahtuma

HTT 
19.5. / 26.5. / 2.6. / 16.6. / 30.6. / 
7.7. / 14.7. / 28.7. / 4.8. / 11.8. / 
18.8. / 25.8.

SENIORIEN KK-KISAT  
20.5. / 14.6. / 12.7. / 9.8. / 6.9. 

Kilpailukalenterin  
muutokset mahdollisia

14.5. la 9.00-13.00 Katajisto/Oakley Lippukilpailu K

22.5. su 9.00-13.00 Aura Open A

29.5. la YL 9.30 Pihlajalinna Open/Best Ball A

1.6. ke YL 12.00 Marli-Jalostaja Golf BG

8.6. ke YL 9.30 LahiTapiola Golf BG

11.6. la YL 12.00 Hartwall Sunday Game K

15.6. ke YL 11.30 Nordea Private Banking BG

19.6. su 8.00 / 14.00 KM-Nelinpeli / Best Ball ja Foursome K

23.6. to YL 17.00 Midnight Scramble K

26.6. su 10.00-13.00 Veikko-Sedän Puteli A

2.7. la Gant Amateur Open A

22.7. pe 8.00-15.30 Finnish Senior Open A

23.7. la 8.00-15.30 Finnish Senior Open A

24.7. su 8.00-14.30 Finnish Senior Open A

30.7. la YL 12.00 Mamselli A

2.8. ti YL 10.00 Pro Basketboll Nordic BG

6.8. la YL 12.00 Ice Cream Bowl A

12.8. pe 8.00- Osuuspankki Kesäpäivä Golf BG

19.8. pe YL 9.30 Energia Golf BG

20.8. la 8.00-15.00 Klubimestaruuskilpailut K

21.8. su 8.00-14.00 KM K

23.8. ke YL 12.00 Port Masters Invitational BG

27.8. la YL 12.00 Suuri Klubikilpailu K

2.9. pe YL 9.00 Sunborn Invitational BG

3.9. la YL 9.30 Orkla Suomi Golf BG

4.9. su 9.30- Scratch Tour by Golfpuoti A

8.9. to YL 12.00 PwC Golf BG

11.9. su YL 9.30 Perhemalja K

20.9. ti 9.00- Seniori Scramble K

24.9. la YL 8.30 Rennosti vaan Invitational

1.10. la YL Kauden päätöskilpailu ja iltajuhla K

KLUBIOTTELUT  
 

Kolmoisklubiottelu  
EGS-AG-TaWG TBC

Tvåkampen siirretty 2023

Aura Golf - Helsingin Golfklubi 
10.9.

Tasoituskierrostuloksia on nykysääntöjen puitteissa mah-
dollista jättää kaikissa tasoitusryhmissä myös harjoituskier-
roksilta. Tasoituskierrokset on helpointa syöttää kirjautu-
malla omilla tunnuksilla Nexgolf-palveluun, josta ”Syötä 
tulos”-toiminnolla homma toimii helposti.

eBirdien kautta jätettävät tuloskortit menevät Golfliiton 
uuden mobiilituloskorttikumppanin mScorecardin kautta, 
eBirdiestä ei siis enää ole linkkiä Golf Gamebookiin. Käyttä-
jä voi jättää sovelluksen kautta tasoituskierrokset tasoitus-
järjestelmän hyväksymiltä reikämääriltä (9-18). Gameboo-
kin kautta on edelleen mahdollista jättää tasoituskierroksia 
kirjautumalla suoraan palveluun.

Tasoituskierrokset ja eBirdie

HARTWALL TORSTAI TUOPPI -viikkokilpailu

Aura Golfissa pelataan kesän aikana 12 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.  

Tämä lehden tekemiseen tarvitaan lisää tekijöitä. Jos sinulla 
pysyy kynä kädessä, tekstin tuottaminen tuntuu luonteval-
ta ja Aura Golf on lähellä sydäntäsi, niin kävele reippaasti 
toimistoon juttelemaan. Voit myös laittaa sähköpostia tai 
kirjoittaa kirjeen, mikä nyt sitten parhaalta tuntuu.  

HUOM!

KUVA Kalle-Petter Wilkman
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Naisten tapahtumakalenteri

Toukokuu 
18.5.  
Naisten kierros I

31.5.  
Ilmoittautuminen  
Lady Cupiin päättyy

Kesäkuu
12.6.
Naisten kierros II
Naisten sunnuntai

19.6.  
Cecilia / Kankaisten Golf 
Lady Tour by Kallary Design 

26.6.  
Veikko Sedän Puteli 
Vuoden Lady osakilpailu 1

29.6.
Naisten kierros III

Heinäkuu
1.7.  
Naisten pelimatka Linna Golfiin

2.7.  
Gant Amateur Open 
Vuoden Lady osakilpailu 2
 
  
5.7.  
Ulrica / Harjattula Golf
Lady Tour by Kallary Design

13.7.  
Naisten kierros IV

17.7.  
Blanca / Archipelagia Golf
Lady Tour by Kallary Design

26.7.  
Kolmoisklubiottelu TawG-EGS-AG 
Kahdeksan hengen joukkuepeli
Tawast Golfissa

28.7.  
Naisten kierros V

30.7.  
Mamselli 
Vuoden Lady osakilpailu 3

Elokuu
16.8.
Naisten kierros VI

20.-21.8.  
Klubimestaruuskilpailut
Vuoden Lady osakilpailu 4, 5 

28.8.  
Naisten kierros VII

28.8. 
Birgitta / Aurinko Golf
Lady Tour by Kallary Design

Syyskuu 
17.9.  
Naisten kierros VII 
Naisten kauden päätöskilpailu

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 tarkoi-
tetuissa peli- ja opetusilloissa. 
Harjoittelu tapahtuu 4-6 henki-
lön pienryhmissä vaihtelevin 
teemoin. 

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

Lokakuu
21.10.  
Naisten päätösilta 
Kauden onnistujien palkitseminen 
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Lady Cup 
Vuoden Lady osakilpailu 6

Mikä tahansa naisten kierros 
Vuoden Lady osakilpailu 7

sunnuntai 19.6. Cecilia Kankaisten Golf

tiistai 5.7.  Ulrica Harjattula Golf

sunnuntai 17.7.  Blanca Archipelagia Golf

lauantai 30.7. Mamselli Aura Golf

sunnuntai 28.8.  Birgitta Aurinko Golf

LADY    TOUR
by Kallary19.6. – 28.8.2022

Nyt alkaa Lady Tourin toinen kausi! 
Viisi kisaa Varsinais-Suomessa vain naisille  
kesä–elokuussa. Pelaa vähintään kolmessa  

osakilpailussa – ja olet mukana Lady Tourilla. 
Voita upeita Kallary-tuotteita.

LLuuee  LLaaddyy  TToouurriinn  ssäääännnnöött  oossooiitttteeeessssaa
auragolf.fi/ladytour2022
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10

Uusi golfkausi on vihdoin 
täällä. 

Monelle meistä tauko golfin 
parista vuodenaikojen, ur-
heiluvamman, perhesyiden 
tai jonkin muun syyn takia 
voi tuntua ikuisuudelta.

Se voi kuitenkin olla myös 
terapeuttista.

Tauon aikana unohdetaan 
edellisen kauden soketit, 
missatut putit ja huonot 
pomput. ”Golfikävän” is-
kiessä muistellaan pelikave-
reita, onnistuneita rautavi-
tosia, upotettuja chippejä ja 
voitettuja skinejä.

Uusi kausi aloitetaan 
kuitenkin aina puhtaalta 
pöydältä.

Ehkä edessä on paras  
golfkausi ikinä? Ehkä tule-
vana kautena pelaat uuden 
ennätyksen? Ehkä nyt teet 
sen ekan holarin? 

Kausi täynnä uusia mahdol-
lisuuksia.

Uuteen golfkauteen läh-
dettäessä on hyvä muistella 
mieleen Aura Golfin peli-
ohjesäännöt. Seuraavassa 
ehkä ne tärkeimmät.

1. Kenttähenkilökunnalla on 
aina etuoikeus
Lyö vasta kun kenttähenki-
lö on varmasti turvallisen 
matkan päässä tai kun olet 
saanut häneltä siihen luvan.

2. Hyvät käytöstavat ja 
turvallisuus kunniaan
Tervehdi kohdattaessa ja 
huuda Fore, jos lyöntisi 
suuntautuu lähelle toista 
väylää tai suuntaan jonne 
sinulla ei ole näköyhteyttä.

3. Kentän kunnosta huo-
lehtiminen on jokaisen 
velvollisuus
Golfetikettiin kuuluu lyönti- 
ja putoamisjälkien korjaami-
nen ja bunkkerin haravointi 
käytön jälkeen

4. Riittävä pelinopeus
Pelaa sellaista vauhtia että 
pysyt edellä olevan ryhmän 
mukana. Muussa tapauk-
sessa päästä takana tuleva 
ryhmä ohi jos se etenee 
nopeammin.

Käy tutustumassa ohjeisiin 
tarkemmin seuran koti-
sivuilla osoitteessa 

auragolf.fi/pelaamaan/peli-
ohjesaanto/

KAPTEENIN PÄIVÄKÄSKY

Tommi Savola inen
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Aiheeseen sopii hyvin  
englantilaissyntyisen  
Edgar A. Guestin runo 
1930-luvun taitteesta joka 
paljastaa mistä todelliset 
golfarit on tehty. 

Proof Of A Golfer
By Edgar A. Guest

A golfer is more than a ball-driving brute,
 He is more than a mug-hunting czar;
To be known as a golfer, you don’t have to shoot
 The course of your home club in par.

But you do have to love every blade of the grass,
  Every inch of the fairways and greens;
And if you don’t take care of the course as you pass,
 You are not what “a good golfer” means.

Just watch a good golfer some day when you’re out,
  And behold what he does as he plays; 
He never goes on leaving divots about;
 Till the grass is put back, there he stays.

Observe him in traps as he stands for his shot, 
 Then note, when the ball has been played, 
That he never unthinkingly turns from the spot
 Till he’s covered the footprints he made.

You may brag of your scores and may boast of your skill,
 You may think as a golfer you’re good;
But if footprints you make, in traps you don’t fill,
 You don’t love the game as you should.

For your attitude unto the sport you enjoy, 
 Isn’t proven by brilliance or force;
The proof of a golfer - now get this, my boy -  
 Is the care which he takes of the course.

Hyvän golfarin mitta ei siis 
ole alhainen pelitulos vaan 
se miten hyvin hän pitää 
huolta kentästä ja huomioi 
muut kentällä liikkujat. 

Nähdään Ruissalossa!

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

Liput ennakkoon LIPPU.FI

kesän kuumimmat  
keikat Kaivolla!

PE 24.6.
EPPU  

NORMAALI 

NAANTALINKAIVOHUONE.FI

PE 3.6.  POPEDA  alk. 35€
PE 17.6.  RESSU REDFORD  alk. 32€

TO 23.6.  LAURA VOUTILAINEN  alk. 29,90€
PE 24.6.  EPPU NORMAALI  alk. 47,50€

PE 1.7.  KOLMAS NAINEN  alk. 32€
KE 6.7.  ISMO LEIKOLA  alk. 38,50€
PE 15.7.  NELJÄ RUUSUA  alk. 29,90€

                               IDA PAUL &  
                  KALLE LINDROTH  
                   TUURE KILPELÄINEN
             JA KAIHON KARAVAANI

LA 23.7.  MAIJA VILKKUMAA  alk. 29,90€
KE 27.7.  GASELLIT  alk. 29,90€

PE 26.8.  ELLINOORA  alk. 29,90€

LA 16.7.                                            alk. 29,90€

PE 22.7.                                                         alk. 32€



ARTTU KULMALA 
Aura Gol f in  k i lpa jun ior i 

pääk ier tue Finn i sh  Jun ior Tour

Mikä sinusta tulee isona?
Minun tavoitteeni on tulla isona golf- 
ammattilaiseksi.

Milloin aloitit golfin?
Aloitin golfin 5-vuotiaana Archipelagia 
Golf Clubin kesäleirillä.

Suosikki pelikaveri?
Suosikki pelikavereita on monia, mutta 
jos pitää nimetä yksi niin Max Aallon 
kanssa saadan parhaimmat keskinäiset 
kisat.

Unelma foursome?
Unelma foursome pari on ehdot-
tomasti Tiger Woods ja peliryhmä 
Tiger Woods, Patrick Cantlay, Victor 
Hovland ja Arnold Palmer

Esikuva?
Minun suurin esikuvani on ollut jo 
golfin aloittamisesta asti Tiger Woods.

Parasta golfissa?
Lempiasioitani on se, että golfissa ei 
tule ikinä täydelliseksi. Aina on jotain 
parannettavaa. Pidän  myös kilpaile-
misesta.

Paljonko treenaat?
Fysiikkatreenejä on kuusi kertaa 
viikossa ja lajia treenaan noin 15-20 
tuntia viikossa talvikaudella ja kesällä 
enemmän lajia ja fysiikkaa hieman 
vähemmän.

Mieleenpainuvin golfhetki?
Mieleen painuvin hetki oli kun aloitin 
kisakierrokseni 2 eaglella peräkkäin.

Tavoite kaudelle 2022?
Tavoitteet pärjätä SM-kisoissa sekä 
päästä poikien joukkue EM-kisoihin. 

Terveiset Aura Golfin jäsenille:
Hyvää ja onnekasta pelikautta kaikille.

Mikä sinusta tulee isona?
En vielä tiedä mikä minusta tulee iso-
na. Golfammattilaisen ura on tietenkin 
mahdollisuus ja myös jonkinlainen 
unelma, mutta vaikeaahan se on tässä 
vaiheessa elämää sanoa mikä tulee 
olemaan isona. 

Milloin aloitit golfin?
Pelasin golfia jo nuorempana kesäi-
sin par 3-kentillä ja sain greencardin 
10-vuotiaana. Kiinnostuin pelaamaan 
tavoitteellisesti kesällä 2019 ja aloin 
kisata kesällä 2020.

Suosikki pelikaveri?
En sanoisi, että mulla olisi suosikkipe-
likaveria, mutta ehdottomasti Valtterin 
(veli) kanssa on kivointa treenata! 
Tykkään pelata muutenkin perheen 
kanssa ja tietenkin kisoista on saanut 
hyviä kavereita. Niiden kanssa har-
vemmin kuitenkaan pääsee pelaamaan 
kisojen ulkopuolella, koska asutaan eri 
kaupungeissa.

Unelma foursome?
Unelma foursome-ryhmä olisi Nelly 
Korda, Rory Mcllroy ja Justin Thomas.

Esikuva?
En sanoisi, että minulla on esikuvaa, 
mutta katson kuitenkin valmentajia ja 
perheenjäseniä ylöspäin.

Parasta golfissa?
Parasta golfissa on ehdottomasti kisat. 
Niissä on ihan oma tunnelmansa ja ne 
on ehdottomasti kivointa. Sitten myös 
kaikki onnistumisen tunteet on aina 
kivoja, oli se sitten vaan joku onnistu-
nut rangesessio, peli tai kilpailu.

Paljonko treenaat ja suosikkiharjoitus?
Talvella treenasin fysiikkaa 3-4 kertaa 
viikossa (yleensä kaksi kertaa viikossa 
valmennettua fysiikkaa ja kaksi kertaa vii-
kossa oma salitreeni). Lajia treenasin viisi 
kertaa viikossa. Tänä kesänä tuun treenaa-
maan fysiikkaa kolme kertaa viikossa ja 
lajia todennäkösesti kuusi kertaa viikossa.

Suosikkiharjoitus on chippipeli nimeltä 
21. Tykkään myös erilaisista puttihar-
joituksista ja tietenkin rangella on aina 
kivaa lyödä, jos vaan lyönti lähtee.

Mieleenpainuvin golfhetki?
Mieleenpainuvin golfhetki oli varmaan 
Gant Amateur Open, minkä voitin 
kesällä 2019. Se oli ensimmäinen 
golfkilpailu mihin ikinä osallistuin ja 
vaikka olinkin pistebogey-sarjassa en 
olettanut todellakaan voittavani kilpai-
lua. Se antoi uskoa itseeni ja käynnisti 
halun pelata golfia tavotteellisesti ja 
lähteä kilpailemaan. 

Viime kesänä voitin myös 
SM-reikäpeleistä pronssia, mikä 
oli hienoa.

Tavoite kaudelle 2022?
Tavoite golfkaudelle 2022 on menes-
tyä hyvin kisoissa ja nousta  rankingis-
sa ja pelata ylipäätään hyvää golfia. 

Terveiset Aura Golfin jäsenille:
Hyvää pelikautta kaikille ja hyviä 
lyöntejä!

VIOLA VENHOMAA
Aura Gol f in  k i lpa jun ior i 

 i kä 17  vuot ta

“21”

Vähintään kaksi pelaajaa. 
Jokaisella on 2 palloa, jotka 
chipataan vuorotellen. Lähim-
mästä pallosta saa 2 pistettä 
ja toiseksi lähimmästä pisteen. 
Sisään menneestä pallosta 
saa 3 pistettä. Halutessa voi 
asettaa lisäsääntöjä esimerkiksi 
miinuspisteitä, jos pallo menee 
ulos greeniltä ym. Se jolla on 
ensin 21 pistettä voittaa.
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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. 
Kilpailunjohtajien tiedot päivitetään hyvissä ajoin ennen 
kilpailukauden alkua.

• 20.5.2022 / Veikko Joenperä (pvm muuttunut)
• 14.6.2022 / Aarno Eskola
• 12.7.2022 / Maija Mäkelä
• 9.8.2022 / Pertti Hakala
• 6.9.2022 päätöskilpailu

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 ilmoittautuessasi 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 ar-
vonta paikallaolijoiden sekä vähintään kahteen kuukausikil-
pailuun osallistuneiden kesken.

Senioritoiminta 2022

VIIKKOKILPAILUT
 
Seniorien viikkokilpailut aloitetaan viikolla 21 ja ensin 
pelataan kolmen viikon testijakso. Päätös jatkosta tehdään 
testijakson päätteeksi. Peliaika on maanantaista sunnuntai-
hin ja kilpailuun voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa. 
Osallistumismaksu 2 eur/kierros maksetaan caddiemasteril-
le 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.

KLUBIMATKA
Seniorien klubimatka tehdään Golf Pirkkalaan perjantaina 
12.8.2022. Merkkaa päivä ylös, tarkemmat tiedot ilmoite-
taan myöhemmin.

SENIORILIIGA
 
Joukkue koostuu jokaiseen otteluun ilmoittautumisjärjestyksessä valittavasta 12 pelaajasta, neljä miestä, kaksi naista ja 
kuusi veteraanipelaajaa (65 vuotta). Joukkueen tulokseen otetaan huomioon yhden naispelaajan, kahden miespelaajan sekä 
kolmen veteraanin tulos.

Ilmoittautuminen sekä koti- että vierasotteluihin ag.nexgolf.fi. Kilpailumaksu vierasotteluissa on 25 euroa, josta seura mak-
saa 10 euroa. Kaikkien otteluiden jälkeen on ruokailu, joka kuuluu hintaan.

Veteraanit pelaavat kaikissa Senioriliigan otteluissa punaiselta tiiltä.

PVM OTTELU KAPTEENI

17.05.2022 AG – ArGC Matti Kulo

31.05.2022 LoG – AG Veikko Joenperä

20.06.2022 AG – MTG Maija Mäkelä

28.06.2022 AG – SaG Olli Töytäri

04.07.2022 AlGo – AG Aarno Eskola

18.07.2022 AG – AGN Matti Leinonen

26.07.2022 HGCC – AG Olli Töytäri

15.08.2022 AG – UGK Matti Kulo

23.08.2022 KGM – AG Matti Leinonen

29.08.2022 WGCC – AG Veikko Joenperä

Tältä aukeamalta löytyy tietoa kaikista tapahtumista 
kuten kuukausi-, viikko- ja senioriliigapeleistä.  
Klubiottelu Harjattulaa vastaan pelataan 13.9.2022. 

Pelaillaan kesän kisa- ja hupikierrokset  
reippaalla ja iloisella mielellä.

Senioritoimikunnan puolesta    
Veikko Joenperä
050 366 6101

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN  
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ

Roberta Eskola
även på svenska

Iida Rissanen Ronja Turunen

Caddiemasterit 2022

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

Simo Sääski
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KENTTÄMESTARIN KYNÄSTÄ

Matt i  Höglund

Kiitoksia kaikille talkoihin  
osallistuneille, siistiä jälkeä 
jälleen kerran!

Kentän avaaminen myöhästyi alkanee-
na kautena kaksi, jopa kolme viikkoa 
normaaliin verrattuna. Viivästymisen 
pääsyyt olivat jääpolte sekä myöhäi-
nen kevät ja näihin liittyviä haasteita 
sekä toimenpiteitä kuvailen seuraa-
vassa lyhyesti. 

Joulukuun pakkaset ja lumeton maa 
muodostivat kymmenien senttien pak-
suisen routakerroksen. Tilanne olisi 
talvehtimisen kannalta ollut huomat-
tavasti parempi, jos lämpötilat olisivat 
pysyneet pakkasen puolella tai ainakin 
olisi vältytty vesisateilta. Tammikuun 
alkupuolella satoi kuitenkin jo vettä 
ja kun vesi ei päässyt imeytymään 
maahan niin viheriöille muodos-
tui jääkerros, jota yritettiin poistaa 
murskaamalla. Alussa jäätä saatiinkin 
poistettua kohtuullisen hyvin, mutta 
uudet vesisateet seurasivat pakkas-
jaksoja ja jäätä muodostui aina vain 
uudestaan lisää. Onnistunut mekaani-
nen jään poistaminen vaatii kunnolla 
plusasteita ja tällainen jakso tulikin 
helmikuun puolivälissä. Jäätä rikottiin 
taas, mutta kunnolla jäästä ei pääs-
ty eroon koko talvena. Normaalisti 
pinnalle muodostunut jää on ongelma 
ainoastaan viheriöillä, mutta mennee-
nä talvena myös lyöntipaikat ja väylät 
sekä osittain myös karheikot jäätyivät 
luistinradoiksi.

Viheriöheinä voi selvitä jään alla hen-
gissä hyväkuntoisena noin kuukauden 
ajan. Tosin monivuotiset heinälajit, 
kuten röllit ja natat kestävät hapetto-

mia olosuhteita kauemminkin. Aura 
Golfin kentänhoito on yrittänyt kylvää 
viheriöille myös monivuotisia lajik-
keita, mutta meidän ongelmana on 
näiden lajikkeiden tarvitsema huomat-
tavan suuri valon määrä. Monivuotiset 
lajikkeet kyllä itävät, mutta kasvuun 
lähtö ja pitkäkestoinen menestyminen 
on heikkoa. Tällaisia ongelmallisia ja 
varjoisia viheriöitä kentällämme on 
useita, erityisesti 4, 8, 10, 14 ja 15. 
Olemme saaneet jonkin verran puiden 
kaatolupia kyseisten viheriöiden 
ympäriltä ja tilannetta onkin saatu 
hieman parannettua (paitsi 4.viheriö, 
joka on keskellä lehtojensuojelualuet-
ta). Varjoisten paikkojen viheriöiden 
kuntoa pyritään helpottamaan myös 
aminohappo- ja hiilihydraattilan-
noituksin, jotka helpottavat kasvien 
yhteyttämistä hankalissa olosuhteissa. 
Pidemmän päälle kylänurmikka taitaa 
kuitenkin olla ainoa mahdollinen nur-
milaji kyseisillä viheriöillä, ellei jollain 
tavalla saada hankittua lisävalaistusta 
esim. kasvatuslamppujen avulla.

Tilanne kentällä tätä kirjoitettaessa 
avauspäivän alla on aika vaatimaton, 
mutta paljon positiivista on jo nyt 
nähtävissä. Sääolosuhteista riippuen 
normaaliin kesäkuntoon päästään 
viimeistään kesäkuun puolivälissä, 
parhaamme yritämme ja kaikkemme 
teemme.

Matti Höglund
kenttämestari
matti.hoglund@auragolf.fi
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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

W W W . H A R O M A PA R T N E R S . F I

ASUNTO OY PRIMUS, TURKU
Kellonsoittajankatu 9
www.primusturku.fiItävalta 8.-12.9.2022

DIAMOND / ADAMSTAL / FONTANA

• Finnairin lennot Turku - Helsinki - Wien 8.9. klo 6.00-9.55  
Wien - Helsinki - Turku 11.9. klo 19.25-00.40 (+1)

• Majoitus (3 yötä)  
Diamond Resort ****, 2hh, sis aamiainen

• Pelit 4 kierrosta  
2 kierrosta Diamond  
1 kierros Adamstal 
1 kierros Fontana

• PGA pron ryhmä- /peliopetus
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa 

Hinta: 1 549€/hlö + golfbägin kuljetus lennoilla 
Yhden hengen huonelisä 125€

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

Virallinen matkanjärjestäjä  
Golden SG Oy
 
Ilmoittautumiset 
sales@goldensungolf.fi

RENNOSTI VAAN  
opetus- ja pelimatkat

Saunan ylläpito- ja hoito-ohjeet sekä takuuehdot

JULKISET TILAT



Vastuullinen ja Vastuullinen ja 
ympäristöystävällinen ympäristöystävällinen 

painotalo.painotalo.

newprint.finewprint.fi

YOUR COMPLETE
PROMOWEAR & 

GOLF ACCESSORIES
SUPPLIER

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

BRÄNDITUOTTEET JA YRITYSTEKSTIILIT



REMONTTITIEDOTE

TURUN PUUSTELLI
PUUTARHAKATU 19 B

p. 050 357 6065 / 
FERRI PAKULA

SUUNNITTELU • MITTAUS • PURKU • REMONTTI • PUTKI- JA 
SÄHKÖTYÖT • KULJETUS JA SISÄÄNKANTO • ASENNUS
KAIKKI TYÖT TAKUUTYÖNÄ • KOKO REMONTIN RAHOITUS

HOIDAMME KOKO

KEITTIÖ-
REMONTTISI
TÖINEEN JA TARVIKKEINEEN
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Varaa maksuton suunnitteluaika, niin saat tietää uuden 
keittiösi kokonaishinnan töineen ja tarvikkeineen! 

VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL
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SEURAA AURA GOLFIA  
FACEBOOKISSA 

 JA INSTAGRAMISSA

Turun Toriparkki
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