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Kilpailujen parhaat 2022

Kauden parhaat 2022

Kilpamenestys

Yhteistyö golfin parissa  
tuottaa aina hyviä tuloksia. 

 

Aura Golf POOL

Vuoden golfjohtaja 2021

Ladykapteeni

Seniorien  
matka Tallinnaan

Pääkirjoitus
Päättyneen golfkauden viimeinen pelipäivä Ruissalossa oli varsin totuttuun 
tapaan aivan lokakuun lopussa. Tämän jälkeen olisi ollut vielä parisen viikkoa 
varsin mukavia pelikelejä, lämpötilat huitelivat toisinaan jopa kesäisissä lukemissa. 
Marraskuussa on kuitenkin aina riski talvesta ja näin kävi myös tällä kertaa. Emme 
joutuneet kiirehtimään talvitöiden kanssa ja hometautitorjunta saatiin kentälle 
tehtyä juuri oikeaan aikaan ennen ilmojen jäähtymistä sekä lumisateita. Talvi 
tuskin tuli vielä jäädäkseen, mutta jos näin kuitenkin kävi, niin me olemme ainakin 
tehneet kaiken mahdollisen.

Pelikauden avainluvut löytyvät lehden sisäsivuilta, mutta monella on varmaan vielä 
muistissa kauden avauksen viivästyminen ja siihen johtaneet syyt. Paljon parem-
paa päätöstä emme olisi pystyneet tekemään kuin parin viikon aikalisän ottamista 
kentän avaamisessa. Tämä oli keskeinen syy sille, miksi selvisimme kentän lähes 
täydellisesti tuhonneista talvivaurioista niin pian jaloillemme ja lopulta varsin erin-
omaiseen pelikuntoon. Unohtaa ei myöskään sovi ammattitaitoisen kentänhoidon 
merkitystä erityisesti vaikeilla hetkillä.

Vaikka edellinen talvi olosuhteineen oli kentänhoidolle pahin mahdollinen eikä 
kevät antanut paljon armoa sekään, niin päättynyttä pelikautta voidaan hyvällä 
syyllä luonnehtia paluuksi normaaliin tai ainakin lähelle sitä. Kahta edellistä kautta 
leimasi koronapandemia ja kierrosmäärien kasvu oli ainakin Aura Golfin näkökul-
masta hieman liian reipasta. Kierrosmäärät ovat edelleen aavistuksen korkeampia 
kuin pandemiaa edeltävänä aikana ja peliaikoja on ollut vieläkin toisinaan haasteel-
lista löytää, mutta tilanne on jäsenkyselynkin tulosten mukaan selvästi parantunut.

Edellinen merkittävä korjausprojekti Aura Golfissa on tehty syksyllä 2014, kun ran-
ge ja sen katoksen takana oleva harjoitusalue laitettiin uuteen uskoon. Tänä vuon-
na on valmisteltu kentän perusparannusprojektia, joka tullaan aloittamaan väylien 
6-11 alueelta. Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelmien pohjalta jäsenistölle esitellään 
tässä lehdessä väyläkohtainen muutossuunnitelma ja tammikuun loppupuolella on 
vuorossa projektin rahoitukseen liittyvien vaihtoehtojen esittely. Tavoitteena on 
saada asiaan liittyvä päätöksentekoprosessi valmiiksi yhdistyksen vuosikokouk-
sessa helmikuussa ja varsinaisen urakka käyntiin syksyllä 2023. Projekti edellyttää 
jäsenvelvoitteiden korottamista, mutta pelaamisen kustannukset tulevat näke-
mykseni mukaan säilymään edelleen kilpailukykyisinä verrattuna muihin alueen 
kenttiin. Kentän kehitykseen ja laatutasoon on joka tapauksessa panostettava, 
jos halutaan tulevaisuudessakin olla johtava kenttä niin omalla alueella kuin myös 
ykkösketjun toimija vähän laajemminkin. 

Aura Golfin tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Seuran ja kentän vetovoima on 
juuri tällä hetkellä suurempaa kuin koskaan, syitä tähän on varmasti useita. Kentän 
sijainti ainutlaatuisessa ympäristössä, mahdollisuus harrastaa golfia kohtuullisin 
kustannuksin erinomaisissa olosuhteissa ja seuran halu kehittää toimintaympäris-
töään, tässä varmasti muutamia tärkeimpiä. Näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin.
  
Suuret kiitokset hienosta golfkaudesta Aura Golfin jäsenille ja yhteistyökumppa-
neille. Nauttikaa talvesta, keväällä 2023 nähdään jälleen golfin merkeissä Ruissa-
lossa! Lopuksi toivotetaan Aura Golfin kaikille jäsenille riemullista joulujuhlaa.

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Kentän perusparannusprojekti

Aura Golfin strategian mukaisesti kentän korkealaatuinen ylläpito ja kehittäminen on organisaatiom-
me tärkein tehtävä. Kehitystyötä halutaan tehdä suunnitelmallisesti ja harkiten Aura Golfin perinteitä 
sekä puistokentän olemusta kunnioittaen. Seuraavassa esitellään kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilan-
derin suunnitelma perusparannuksen ensimmäisestä vaiheesta, joka koskee väyliä 6-11 sekä Huiskalan 
harjoitusaluetta.
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Pelaaminen Aura Golfin kentällä Ruis-
salossa aloitettiin syksyllä 1969, kun 
käyttöön otettiin nykyiset väylät 1-6, 
12-13 ja 18. Ensimmäinen laajennus 
valmistui kesällä 1975, kun Kuuvan 
puolen neljä uutta väylää otettiin 
käyttöön. Huiskalan puolen laajen-
nusosan valmistuminen kesällä 1983 
täydensi Aura Golfin täysimittaiseksi 
18-reiän kentäksi, kolmantena kent-
tänä Suomessa. Ruissalon ensimmäis-
ten väylien suunnittelutyö aloitettiin 
syksyllä 1966 Lauri Arkkolan toimesta 
ja seuraavien vaiheiden suunnittelusta 
vastasi Pekka Sivula.
 
Kentän arkkitehtuuri on kestänyt 
vuosia melkoisen hyvin, mutta paljon 
on vuosikymmenten varrella ehtinyt 
silti tapahtua. Aura Golfin luonne 
puistokenttänä on toki säilynyt, mutta 
paikoitellen istutetut puut ovat kasva-
neet liiaksi vieden kenttää paikoitellen 
jopa metsäkentän suuntaan. Pelin 
evoluutio myös välinepuolella on 
ollut ripeää erityisesti 2000-luvulla ja 
kentän puutteet pelistrategioissa ovat 
alkaneet korostua. Erityisesti bunk-
kereiden sijainnit ja toisaalta niiden 
muotoilut eivät enää vastaa nykypäi-
vän huippukentän vaatimuksia. Myös 
kentän tekniikka erityisesti kastelun 
osalta alkaa olemaan käyttöikänsä 
päässä. 

Tavoitteet    
Perusparannusprojektin tavoitteet voi-
daan jakaa neljään eri osaan. Ensim-
mäinen tavoite on kentän strategisten 
elementtien kehittäminen, tätä voi 
kutsua myös osaltaan kentän moder-
nisoinniksi. Tavoite sisältää esteiden 
sijoittelun nykyaikaisten vaatimusten 
ja lyöntimittojen edellyttämille paikoil-
le. Myös väylien leikkuurajojen uusi-
minen sekä väylien muotoilu kuuluvat 
olennaisena osana tähän.

Toisena tavoitteena voidaan pitää 
kentän visuaalisen ilmeen yhtenäistä-
mistä sekä kehittämistä. Tähän kuuluu 
erityisesti bunkkereiden ulkomuodon 
korostaminen, jatkossa niiden tulee 
olla helposti pelisuunnasta havaitta-
via sekä ulkomuodoltaan näyttäviä, 
mutta ei kuitenkaan ylitseampuvia tai 
Ruissalon golfkentän alkuperäiseen 
arkkitehtuuriin soveltumattomia. 
Alkuperäisistä bunkkereista lähimpänä 
tätä ajatusta ovat väylien 3 ja 13 isot 
viheriöbunkkerit, joissa hiekka viedään 
lähes maanpinnan tasalle.   

Uudistuksella pyritään myös paranta-
maan kentän hoidettavuutta erityisesti 
puiden karsimisella, joka helpottaa 
kentänhoitoa väylien välisillä alueilla. 
Puiden karsimisella pyritään vaikut-
tamaan myös jo aiemmin mainittuun 

kentän visuaalisen ilmeen parantami-
seen. Huiskalan alueen merinäköalat 
on menetetty puiden kasvamisen 
takia lähes kokonaan ja tätä näkymää 
pyritään mahdollisuuksien mukaan 
palauttamaan. Myös kasteluun ja 
kuivatukseen liittyviä asioita saadaan 
vielä aikaisempaa paremmalle tasolle. 
Varsinaisen kentän perusparannus-
projektin ohessa tullaan tekemään 
kastelujärjestelmäuudistus koko 
kentän alueella.

Projektin neljäs näkökulma on tehdä 
kentästä kaikille hauskempi pelata. 
Tämä toteutuu reikien vaihtelevuu-
della, osin uusilla lyöntipaikka-alueilla 
eikä vähiten kentän lyhentymisellä 
punaiselta tiiltä. Esteenalueet ovat 
projektin jälkeen oikeilla paikoillaan, 
jolloin hyvätkin pelaajat joutuvat miet-
timään ratkaisujaan jo lyöntipaikalla 
eikä pitkä päätyyn ja perään ole enää 
välttämättä paras valinta. 

Kuvaan on merkitty 
katkoviivoilla nykyis-
ten esteiden sijainnit 
sekä väylien rajat

Väylien pelisuuntia 
kuvaavilla viivoilla 
olevien etäisyysviivo-
jen väli on maastossa 
40 metriä

200 ja 240 metrin 
etäisyyskaari on mi-
tattu aina valkoiselta 
tiiltä

Huiskalan harjoitus-
alueen olosuhteiden 
parantaminen on 
osa kehitysprojek-
tia. Yleiskuvassa 
esillä oleva versio on 
kuitenkin vain arkki-
tehdin ensimmäinen 
luonnos asiasta ja 
alueen tarkempi 
suunnitelma valmis-
tellaan sekä esitel-
lään myöhemmin.   
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Arkkitehdin tekemässä havainne- 
kuvassa on uusi vesieste katseen- 
vangitsijana ja bunkkerit uusilla 
paikoillaan. Vasemmassa reunassa 
pilkottava harjoitusalue on tässä 
kuvassa vielä ennallaan.

Väylä 6
Projektin väylistä ainoa, jossa tullaan 
uusimaan myös viheriöalue. Muutok-
set alueella ennen vesiestettä ovat 
lähinnä väylän leikkuurajojen tarkista-
mista, mutta sen jälkeen alkaa tapah-
tua. Nykyinen vesieste on visuaalisesti 
tylsä ja siitä tullaan tekemään hieman 
aikaisempaa suurempi sekä muodoil-
taan eläväisempi. Itse viheriöalueen 
suunnitelmaa ei ole vielä tehty, mutta 
väylän havainnekuva antaa hyvän 
peruskuvan asiasta. Kuutosväylän 
viheriöalue on muutenkin käyttöikän-
sä loppupuolella ja siitä syystä tällä 
väylällä tehdään isoja toimenpiteitä 
myös viheriöalueella.

Väylä 7
Tässä haettu muutos on suunnitelman 
näkyvin ja merkittävin. Viheriö on 
ollut aikaisemmin vaikeasti tavoitet-
tava edessä olevan vesiesteen vuoksi, 
käytännössä monelle väylä on par-ne-
lonen. Suunnitelman mukaan jatkossa 
tulee olemaan käytössä myös estee-

tön reitti tiiltä viheriölle, kun puolet 
nykyisestä vesiesteestä täytetään. 
Suurin ja näyttävin muutos koko suun-
nitelmassa on usean väylän vaikutus-
alueella oleva vesieste, jolla haetaan 
paitsi pelistrategisia elementtejä, niin 
myös näyttävyyttä. Vesiesteen lopul-
linen muoto ja sijainti määräytyy osin 
myös maaperätutkimusten tulosten 
perusteella, tästä syystä havainne- 
ja luonnoskuvia ei voida vielä pitää 
rakennuskuvina.  

Väylä 8
Kasiväylä on kentän pisin ja samalla 
myös vaikein väylä. Perusongelma 
väylällä on ollut paitsi kuivatukseen 
liittyvät haasteet myös oikeanpuoleis-
ten väyläbunkkereiden sijainti. Väylä 
lyhenee punaiselta tiiltä yli 20 metriä 
ja lyhennys toteutetaan jakamalla 
etummainen lyöntipaikka kahteen 
osaan. Suunnitelmassa vasenta väylä-
bunkkeria viedään reilusti eteenpäin ja 
väylän pelisuuntaa ohjataan leikkuu-
kuvioiden muutoksella enemmän 

oikealle. Oikean reunan puustoa 
harvennetaan tuntuvasti ja saman 
puolen väyläbunkkeri tuodaan kunnol-
la peliin pois metsäsaarekkeen takaa. 
Viheriöbunkkeri saa uuden näyttävän 
ulkomuodon.  

Väylä 9
Lyöntipaikat ja -matkat pysyvät en-
nallaan, väylää levennetään vasem-
malle käytännössä koko matkalta ja 
vasen väyläbunkkeri siirtyy 20 metriä 
eteenpäin. Oikeanpuoleinen väylä-
bunkkeri saa uudet muodot, mutta 
etäisyys lyöntipaikoille säilyy ennal-
laan. Etuviheriöbunkkeri saa hieman 
lisää kokoa ja siirtyy etuvasemmalle, 
takabunkkeri poistuu vesiesteen tieltä. 
Puita harvennetaan molemmilta puo-
lilta ja samalla saadaan merinäköalaa 
niin ysin lyöntipaikalta kuin kympin 
viheriöltäkin. On syytä korostaa, että 
niin tässä kuin muuallakin puiden har-
vennusta tehdään harkiten pelistra-
tegiat ja toisaalta myös turvallisuus 
huomioiden.

Väylä 10
Väylän oikeasta reunasta poistetaan 
sekä iso saarnivaahtera että väylä-
bunkkeri. Tilalle tulee kaksoisbunkkeri 
väylän vasempaan reunaan siten, että 
etäisyyttä valkoiselta tiiltä bunkkerei-
hin on 230-260 metriä. Väylän oikeas-
sa reunassa on tilaa ja turvaa, mutta 
sieltä puolelta rinteet tammet tulevat 
peliin. Parhaan lähestymislinjan saa 
pelaaja, joka uskaltaa lyödä pallonsa 
lähimmäksi bunkkereita. Lyöntipaikkoja 
laitetaan myös uusiksi ja väylä lyhenee 
siniseltä 20 ja punaiselta 30 metriä.  

Väylä 11
Kyseessä on monen mielestä yksi Aura 
Golfin hienoimmalla paikalla sijaitseva 
väylä, joka on visuaalisesti menettänyt 
vetovoimaansa merinäköalan pienen-
tyessä. Suunnitelman toteutuessa 
väylän pelisuuntaa ohjataan pois 
vasemmalta ulkoilureitin sekä huvilan 
turvaksi, mutta myös muuten suoran 
väylän ilmeikkyyttä lisäävällä pienellä 
käännöksellä väylän puolivälissä. Peliä 

ohjataan oikealle vasempaan reunaan 
tulevalla muhkealla väyläbunkkerilla 
sekä laajentamalla väylää reilusti oi-
kealle entisen väyläbunkkerin kohdalta 
eteenpäin. Viheriötä ympäröivistä 
kolmesta bunkkerista kaksi tulee 
väyläuudistuksen myötä poistumaan. 
Suunnitelmassa väylä lyhenee punai-
selta tiiltä 41 metriä.   

Rahoitus
Projekti on tarkoitus rahoittaa paitsi 
normaalilla tulorahoituksella, niin 
myös pitkäaikaisella pankkilainalla. Tu-
lorahoituksen toteutuminen edellyttää 
jäsen- ja kausimaksujen korottamista 
seuraavassa vuosikokouksessa helmi-
kuussa 2023. Projektin ensimmäinen 
kustannusarvio on käytössämme 
ennen joulua ja tämän jälkeen voimme 
arvioida tarkemmin sekä lainatarvetta 
että seuraavan kauden jäsenvelvoittei-
den suuruutta.

Aikataulu
Projektin yleissuunnitelma esitel-

lään jäsenistölle tässä lehdessä sekä 
erillisessä uutiskirjeessä marraskuun 
lopulla. Tässä vaiheessa käytössä ei ole 
vielä kaikkia tietoja, kuten alustavaa 
kustannusarviota. 

Seuraavan kerran asiasta 
tiedotetaan hyvissä ajoin ennen 
vuosikokousta järjestämällä pro-
jektin esittelytilaisuus tammikuun 
loppupuolella etäyhteyksin. Tästä 
lähetetään kutsu sekä tiedote 
tammikuun aikana jäsenrekisterin 
mukaisiin sähköposteihin sekä 
julkaistaan tiedote myös seuran 
kotisivuilla.

Asia tuodaan päätettäväksi vuosiko-
koukseen, jonka päätösten perusteella 
projekti jatkuu. Töiden on tarkoitus al-
kaa syksyllä 2023, aikataulu tarkentuu 
myöhemmin. Päätöksiä tullaan teke-
mään myös töiden jaksottamisesta.
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Alla FGMA:n myöntämän kunniakirjan saatesanat:

FGMA:n valitseman vuoden 2021 golfjohtajan aikakaudella 
Aura Golf on kirkastanut asemansa kansallisen tason huippu-
kenttänä ja seurana. Aura Golf on järjestänyt lukuisia kansal-
lisen ja kansainvälisen tason kilpailuja, kuten Nordic Leaguen 
osakilpailuja, SM-kisoja, naisten Euroopan mestaruuskisat 
sekä Challenge Tourin osakilpailun. Kirsikkana kakun päällä 
oli vuoden 2021 Ladies European Tourin osakilpailu. Kaikissa 
tapahtumissa Sami on toiminut koko vapaaehtoisen seura- 
organisaation johtajana ja rakentanut samalla vahvasti Aura 
Golfin imagoa. Hän on huolehtinut menestyksekkäästi mm. 
sidosryhmätyöstä, vapaaehtoisten organisoinnista ja tapahtu-
mien taloudesta.

Vuodesta toiseen loistavassa kunnossa oleva kenttä oheis-
toimintoineen saavat kansallisen kärjen mukaista arvostusta 
omien ja vieraspelaajien taholta.

Sami on koko henkilöstön arvostama ja oikeudenmukainen 
johtaja, joka osaa motivoida ihmiset toimimaan yhteisen 
tavoitteen hyväksi.

VUODEN GOLFJOHTAJA 2021 –  
Toiminnanjohtaja Sami Pere

”On etuoikeutettua päästä kehittämään 
yhtä Suomen vanhimmista ja kuuluisim-
mista golfkentistä. Paikka on piirtynyt 
suomalaiseen golftarinaan sen merkit-
tävän kilpailuhistorian sekä toisaalta 
ainutlaatuisen luontonsa sekä sijaintin-
sa vuoksi.

Kenttä sivuaa myös omaa golfhistoriaa-
ni merkittävällä tavalla. Pelaajaurani 
alkumetreillä se oli Suomessa kotikent-
täni Talin ulkopuolella ylipäätään har-
voja kenttiä ja siten luonnollisesti myös 
ensimmäisiä golfvierailukohteita. Kenttä 
oli jo silloin tunnettu hyvästä kunnos-
taan sekä miellyttävästä ilmapiiristään.

Ensimmäiset SM-kilpailuni (alle 18 v.) 
pelasin Ruissalossa 70-luvun lopulla 
ja myöhemmin 80-luvulla oli kunnia 
edustaa kentällä Suomea miesten 
PM-kilpailuissa. Jälkimmäinen järjestet-
tiin vain hieman sen jälkeen, kun kenttä 
oli laajentunut 18-reikäiseksi.

Ruissaloon on aina ollut mukava lähteä 
pelaamaan ja sieltä on jäänyt paljon 
hienoja muistoja. 

Kuluneen vuoden tapaamisissa Aura 
Golfin edustajien kanssa on minulle 
välittynyt heidän vahva tahto kehit-
tää Ruissalon kenttää. Kehitystöiden 
tavoitteena tulee olla huippukentälle 
tärkeiden strategisten elementtien 
päivittäminen ja toisaalta kentän nuo-
rempien alueiden visuaalinen integroi-

minen lähemmäs alkuperäisten reikien 
tunnelmaa.

Pelillisten ominaisuuksien päivittämises-
tä huolimatta suunnitelman keskiössä 
tulee olla lopputulos, jossa pelaami-
nen on hauskaa ja reilua riippumatta 
pelaajan tasosta tai tasoituksesta. 
Tähän haasteeseen tartuin nöyränä ja 
innostuneena.”

Lassi Pekka Tilander on kansainväli-
sesti suomen menestynein golfkenttä- 
arkkitehti. Hän on yli 20 vuotta 
kestäneellä urallaan suunnitellut yli 
20 uutta kenttää viiteen eri maahan. 
Lisäksi hän on laatinut nykyisten kent-
tien kehityssuunnitelmia lukuisille eri 
kentille Suomessa ja ulkomailla.

Edinburghista golfkenttäsuunnitteli-
jaksi valmistuneen Tilanderin useat 
kentät ovat saavuttaneet komeita 
ranking-sijoituksia brittijulkaisujen 
Manner-Euroopan parhaiden kenttien 
listoilla.

Viimeksi julkaistulla listalla ”Top 100 
Continental Europe’s ‘X Factor’ cour-
ses” (Golf World, elokuu 2022) hänen 
kenttiään on neljä, joista parhaana 
Viron Pärnu Bay Links sijalla 18.
Tilanderin viimeisimmät uudisraken-
tamisen työt suomessa ovat olleet 
kenttien laajennukset Lahden Tak-
kulassa, Nokian River Golfissa (Rock) 
sekä Kankaisten Golfissa Maskussa.

LASSI-PEKKA TILANDER
Suomen golfjohtajien henkilöyhdistys FGMA on palkinnut Aura Golfin toiminnanjohtaja Sami Peren vuoden 2021 golf- 
johtajana. Palkinto julkaistiin juhlallisin menoin perjantaina 25.11. FGMA:n ja SuomiGolfin toimialapäivien juhlaillallisella.

Isot onnittelut koko Aura Golfin puolesta! Tämä kunnianosoitus on enemmän kuin ansaittu ja seuramme saa olla toiminnan-
johtajastaan todella ylpeä. Kiitos tähänastisesta arvokkaasta työstä ja olkoot yhteiset tulevat vuodet myös menestyksek-
käitä!

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

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

VASTAUSMÄÄRÄT
Vastausmäärä pysyi lähes ennallaan viime vuoteen verrat-
tuna, tänä vuonna vastauksia saatiin 372 kpl kun vuotta 
aikaisemmin luku oli 363 kpl. Vastausprosentti pysyi myös 
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 66, jota voidaan pitää 
varsin hyvänä tuloksena ja parannusta viime vuoden 
vastaavaan tulokseen oli jälleen kaksi pistettä. Tulos näkyy 
edelleen hyvässä valossa myös verrattaessa muiden Pelaaja 
Ensin -kenttien keskiarvoon, joka oli 50 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. Vertailulu-
vuissa olemme merkittävästi edellä sekä oman alueemme 
kenttiä että muita suomalaisia Pelaaja Ensin -kenttiä. Aura 
Golfin saama lähettiläspistemäärä 66 ylitti selkeästi sekä 
kansallisen keskiarvon (50) että erityisesti oman alueemme 
kenttien keskiarvon (44). Yksittäisten palvelualueiden ko-
konaisarvioiden muutokset olivat pieniä, ravintolatoimintaa 
lukuun ottamatta. Kyselyn perusteella ravintolan asiakas-
tyytyväisyys laski merkittävästi ja tähän asiaan ravintoloitsi-
jan tulee suhtautua vakavasti. 

Pelaajamäärät ovat vähentyneet merkittävästi koronavuo-
sista, mutta ovat kuitenkin edelleen korkeammalla tasolla 
kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Pelikauden pituus oli 20 
päivää vuotta aikaisempaan verrattuna lyhyempi ja peräti 
35 päivää lyhyempi kuin kaksi vuotta sitten. Myös vertailu-
kelpoiset pelaajamäärät ovat olleet laskusuunnassa.    
 
Suurin vaikutus lähettiläspistemäärään tämän vuoden 
kyselyn mukaan oli edelleen erityisesti kentän tunnelmalla, 
hinnoittelulla sekä asiakaspalvelulla, jotka saivat kuitenkin 
varsin hyvät arviot. Myös kentän kunnolla on merkittävä 

Kenttä 83 (ei muutosta, BM 76) 
Tunnelma 79 (+2, BM 78) 
Ravintola 71 (-6, BM 78) 
Klubitalo 89 (-1, BM 82) 
Harjoitusalueet 78 (-1, BM 78) 
Proshop 83 (ei muutosta, BM 75) 
Asiakaspalvelu, johto ja tiedotus 83 (+1, BM 80)   
Hinnat ja tuotteet 80 (ei muutosta, BM 78)

Aura Golf  
lukuina -
pelikausi 2022

TEKSTI Sami Pere    |    KUVAT  Antti Ranki Photography

vaikutus NPS-lukemaan. Peliaikojen saatavuuteen liittyvät 
arviot olivat kolmatta vuotta peräkkäin huonoja vähenty-
neistä pelaajamääristä huolimatta.

Kyselyn avoimista vastauksista nousi tänä vuonna selkeästi 
esille huoli etikettiasioista kuten lyöntijälkien paikkaami-
sesta sekä muiden pelaajien huomioonottamisesta. Myös 
ravintolapalvelut olivat korostetusti esillä samoin kuin 
kentän kunto sekä onnistumisten mutta myös kehityskoh-
teiden osalta.  

Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan tänä vuonna huomatta-
vasti vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna ja heille 
kohdistettiin oma kyselynsä. Uusien jäsenien vähäisestä 
määrästä johtuen myös vastausmäärät jäivät alhaiseksi. 
Tyytyväisyys pysyi samalla tasolla 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 172 kpl

2022 jäsenmäärä 1.579 hlöä
Uusia jäseniä
• aikuinen 24
• nuoriso 12
• juniori 31
Jäsenyydestä luopuneita 41 hlöä

Kierrosmäärä
2022 2021 muutos
29.680 34.000 -12,7%

Jäsenet 21.800 26.280 -17,0%
Vieraat 3.850 3.995 -3,6%
Kilpailut 4.000 3.725 +7,4%
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Apulaiskenttämestari  
Jussi Hoikkala

Pitkään Aura Golfin kentänhoitotehtävissä toiminut 
28-vuotias Jussi Hoikkala vakinaistettiin marraskuussa 
seuran uudeksi apulaiskenttämestariksi. Seuraavassa 
tutustutaan lyhyen henkilökuvan merkeissä millainen 
mies leikkurin päällä istu ja mitä hän odottaa työstään 
keskeisenä tekijänä Aura Golfin kentänhoitoryhmässä.

Parikymppinen nuorimies veti Aura Golfin työhaalarit 
päällensä ensimmäinen kerran kesällä 2014, kun sali-
bandypiireistä tuttu AG-jäsen Ari Millner oli vihjannut 
avoinna olevasta kesätyöpaikasta. Golf ei silloin ollut 
tuttu juuri millään tavalla ja oma pelaaminen alkoi seu-
raavana vuonna, kun Green Cardit suoritettiin yhdessä 
Antti Hopeanaulan kanssa, joka oli myös useana kesänä 
kausityöporukan kantavia voimia yhdessä Jussin kanssa.

Keväisin tai monesti jo talvisin Jussi huomasi palaavansa 
Ruissaloon töihin ja kiinnostus kentänhoitoon kasvoi 
lisääntyneen vastuun ja vaativampien tehtävien myötä 
vuosi vuodelta. Jossain vaiheessa alkoi kypsyä ajatus 
golfkentänhoidosta ammattina ja vuonna 2020 Jussi 
aloitti kenttämestaritutkinnon suorittamisen Hämeen 
Ammattikorkeakoulussa Lepaalla. Koulutus suoritettiin 
oppisopimusmallilla ja sen tavoitteena oli saada valmiu-
det apulaiskenttämestarin tehtävään sekä Jussin sitout-
taminen Aura Golfiin tehtävän vakinaistamisella.

”Opiskelu Lepaalla oli todella hienoa aikaa. Ennen 
kaikkea silmät avautuivat siitä mitä lisäarvoa kentänhoi-
don johtaminen ja eri toimintamenetelmät voivat työn 
kehittämiseen tuoda. Luulin tietäväni jotain kurssille 

mennessä, ja varmasti tiesinkin, 
mutta uutena miehenä tultiin takaisin 
Turkuun”, arvioi Jussin koulutuksen 
merkitystä. ”Tavoitteeni on tuoda 
sopivasti uusia tuulia työyhteisön 
sekä myös itse kentänhoidon kehit-
tämiseen, jossain asioissa jopa pyrkiä 
viemään toimintatapoja ammattimai-
sempaan suuntaan. Työnantajalta 
odotan luottoa omaan tekemiseeni 
sekä myös tiettyjä vapauksia, jotka 
tulevat juurikin luottamuksen kautta ja 
tämä minun tulee omalla toiminnallani 
pystyä lunastamaan.”

Kurssilla Jussi menestyi mainiosti 
ja hänet palkittiin laitetoimittajan 
Student of the Year -huomionosoituk-
sella. Palkintona opintomenestyksestä 
Jussi sai viikon reissun vapaaehtoi-
seksi FedEx Cupin finaaliin Atlantaan 
East Lake Golf Clubilla ja tämä oli 
kokemuksena todella mieleenpainu-
va. ”Käsittämättömän hieno matka! 
Itse toimin kilpailun ajan bunkkerien 
hoitoryhmässä ja oli upea nähdä toi-
mintaa aivan absoluuttisella huippu-
tasolla. Kentänhoidossa oli käytössä 
35 vakituisen työntekijän lisäksi 55 
vapaaehtoista joka puolelta maail-

maa ja jokaisen paikalla olleen ylpeys 
tekemästään työstä oli pysäyttävää, 
tehtävästä riippumatta. Kentänhoito 
ei perusteiltaan juuri eronnut koti-
maisesta, koneita sekä käsiä oli vaan 
enemmän ja näin suuren ryhmän hal-
litseminen vaatii toki viimeisen päälle 
hiottua organisointia.”

Vapaa-ajallaan Jussi pelaa puoli- 
ammattilaisena salibandya F-Liigan 
nousijajoukkue FBC:ssa. Kausi on al-
kanut pääsarjassa hieman kivikkoises-
ti, mutta joukkueen kapteeni Hoikkala 
uskoo ryhmänsä säilyttävän sarjan-
paikkansa kevyesti. Tämä lupauksen 
pitävyys nähdään keväällä 2023, 
mutta Aura Golfin kannalta tärkeintä 
on nähdä kapteenin ottavan paikkansa 
myös kentänhoitojoukkueen kärkihah-
mona. Hyvä koulutus, nuoresta pitäen 
hankittu työkokemus ja oma intohimo 
tekemiseen ratkaisee menetyksen. 

Aura Golf toivottaa Jussi Hoikkalan 
lämpimästi tervetulleeksi seuraan 
myös uudessa apulaiskenttämestarin 
tehtävässä!
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11.6. HARTWALL SUNDAY GAME (HCP/PB)

1. Maija Mäkelä (AG)  41
2. Jari Heikkilä (HGCC)  40
3. Anna Puukka (AG)  38

19.6. KM-NELINPELI (Best Ball ja Foursome)

1. Sakari Grandell     67 76 143
  Joonas Välilä
 
2. Arttu Kulmala    79 74 143
  Janne Kulmala  
 
3. Ben Casagrande   75 72 147
  Thomas Öhman 
Voitto ratkesi 5. uusintareiällä

23.6. MIDNIGHT SCRAMBLE

1. Mulligans    26
  Jerker Brandt 
  Olli Keskinen  
  Lauri Reima  
 Tony Silvan  

2. Perunasäkki   26
  Lukas Ekman  
 Otto Grönroos  
 Dan Löfgren   
  Veeti Tulonen 
 
3. Rennosti vaan!   25
  Siiri Koskilahti  
 Auli Samooja  
 Ville Sirkiä 
  Lauri Ylikylä 

26.6. VEIKKO-SEDÄN PUTELI
 
0-12,4 HCP/LP
1. Jukka Vilander (AG)  68 
2. Jukka Virta (AGN)   68
3. Valtteri Sainio (NRG)  74

12,5-30,4 HCP/PB
1. Pertti Peippo (AG)   40
2. Viking Strandfelt (AG)  39
3. Arja Heinomäki (AG)  38

3.7. GANT AMATEUR OPEN

0-5,4 Scratch 
1. Valtteri Venhomaa (AG) 70 
2. Ahti Koskilahti (AG)   71
3. Alvar Niinikoski (AG)  71

5,5-15,5 HCP/LP
1. Arne Hyvärinen (AG)  63 
2. Jan Johansson (VaG)   64
3. Marko Kinnunen (AG)  65

15,6-36,0 HCP/PB
1. Mikko Malka (AG)  42 
2. Niko Strandberg (AG)   41
3. Erkki Pere (AG)   40

14.5. KATAJISTO/OAKLEY LIPPUKILPAILU
     
           reikää  reiästä
1. Anton Söderblom (AG)  21   -13 m   
2.   Micaela Vilander (AG)  19   -21 m  
3.   Aki Lahti Aki (AG)  19   -43 m  

22.5. AURA OPEN
 
0-12,4 HCP/LP
1. Aarno Eskola (AG)  70 
2. Kari Kuisma (AG)   71
3. Jussi Perho (HGCC)  71

12,5-30,4 HCP/PB
1. Petri Kalkari (AG)   39
2. Anna Puukka (AG)   38
3.  Jukka Wind (AG)   36 

28.5. PIHLAJALINNA OPEN

Best Ball/PB 

1. Julia Laiho (AG)   51
  Matias Ville Lämsä (AGN)
 
2. Anton Hirvaskari (AG)  48
  Benjamin Lehinen (AG) 
 
3. Marko Kinnunen (AG)  47
  Janne Kulmala (AG)

15

Kilpailujen parhaat 

2022
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16.7. RENNOSTI VAAN OPEN (Best Ball/PB)

1.  Pasi Peltonen (AG)   44
   Mari Pullinen (AG)

2.  Lauri Salonen (AG)   44
   Tanja Uski (AG)

3.  Niko Kalkari (AG)   44
   Petri Kalkari (AG)
  

22. - 24.7. FINNISH SENIOR OPEN

M50
1.   Kim Wiik (EGS)    78 74 65   217
2.  Mikko Rantanen (PGC)   72 74 72   218
3.  Mikael Piltz (TaG)    69 74 75   218

N50
1.   Gitta Kauppi (HGK)    78 73 77   228
2.  Anna-Maria Lehtonen (PGC) 79 76 82   237
3.  Annie Sivelä (JG)   77 82 80   239

30.7. MAMSELLI (HC/PB)

1.  Lotta Välilä (AG)   40
2.  Maija Vierinen (AG)   39
3.  Jaana Rosenberg (AG)  39

6.8.  K18 ICE CREAM BOWL (Scramble)

1.  Olli Lintusaari (AG)   61
   Pauliina Loman (AG)

2.  Jukka Wind (AG)   62
   Nora Wind (AG)

3.  Stenka Karlsson (KGM)  64
   Pekka Tukiainen (NGCC)

20.-21.8.  KLUBIMESTARUUSKILPAILU

MIEHET
1.   Otto Grönroos    69 68 70   207
2.  Arttu Kulmala    69 73 69   211
3.   Valtteri Venhomaa   71 78 73   222

NAISET
1.  Aada Rissanen    81 74  155
2.  Viola Venhomaa   83 78  161
3.  Micaela Vilander   85 85  170

M50
1.  Pasi Peltonen    76 70  146
2.  Jukka Vilander    80 76  156
3.  Reima Granberg   82 76  158

M65
1.  Matti Leinonen    83 75  158
2.  Timo Haataja    85 86  171
3.  Jarmo Rytkölä    91 82  173

M75
1.  Aarno Eskola    85 82  167
2.  Veikko Kirjonen   82 91  173
3.  Olli Ruuskanen    90 89  179

21.8. SUURI KLUBIKILPAILU (Texas Scramble)

1.  Charlestown Chiefs    51
   Santeri Heikkilä   

Mika Koivunen 
   Sami Pere 
   Riku Rissanen 

2.   Twitsshotli      52
   Reko Laaksonen
   Ilkka Nieminen
   Aleksi Saustila
   Teemu Sjöberg

3.  Ruoska      54
   Santtu Huhtala
   Joonas Jern
   Alex Karlsson
   Roope Äikäs

4.9.  SCRATCH TOUR BY GOLFPUOTI

Scratch
1.   Teemu Haavisto (NRG)   74
2.  Mikko Laihonen (AG)   75
3.  Valtteri Venhomaa (AG)   77
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11.9. PERHEMALJA 

Greensome

1.  Eliel Grandell (AG)   67
   Sakari Grandell (AG)

2.  Esko Sarkki (AG)   67
   Sami Sarkki (AG)

3.  Olli LIntusaari (AG)   70
   Pauliina Loman (AG)

1.10. KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 

Best Ball/PB

1.  Eino Haaslahti    90 
 Ville Haaslahti 

   Kari Kuikka
   Tero Suutari

2.  Juha Hyytinen    89
   Risto Kivimäki
   Rasmus Salmi
   Miikka Vismanen 

3.  Marko Kinnunen   87
   Janne Kulmala
   Juuso Nieminen
   Antti Teerimäki

Aura Golfin tapahtumissa tehdään hyvää 
– osallistujilla on ollut mahdollisuus tukea 

Naisten Pankin toimintaa. 

Kiitos yli 20 ammatista!

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN  
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ

 
torstaina 16.2.2023 klo 18.00 Suomalaisella Pohjalla.

 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat:
• Ville Haaslahti (talousasiat)
• Harri Lehtinen (markkinointi- ja PR-asiat)
• Jane Oinonen (naistoimikunta-asiat)

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

2022

KM Reikäpeli
Dennis Rike

Lady Cup 
Mari Pullinen

TOMAS TUNTURI 
Väylä 5
Driver

14.5.2022

IINA JOKINEN
Väylä 5
Rauta 6
2.7.2022

LAURI LAAKKONEN
Väylä 15
Rauta 6
4.7.2022

REIMA GRANBERG
Väylä 15
Rauta 9

3.8.2022

REIMA GRANBERG
Väylä 12
Rauta 8

4.8.2022

PETRI PARVINEN
Väylä 1
Rauta 5

10.8.2022

HOLE IN ONE 
2022

ALEX VUORI 
Väylä 5
Puu 4

18.8.2022

REINO NORDIN
Väylä 1
Rauta 6

26.8.2022

TOMAS PARKKOLA
Väylä 15

PW
10.9.2022

HARRY MALMBERG
Väylä 15 

Hybrid 28
3.10.2022

JUKKA VILANDER
Väylä 5
Puu 3

13.10.2022

NIKLAS PUISTO
Väylä 5
Rauta 5

13.10.2022

JARKKO JÄRVINEN 
Väylä 12
Rauta 6

20.10.2022

Vuoden Nousija 
Hugo Aakula

Perhe Matchplay       
Micaela ja  

Jukka Vilander

Senior Cup     
Matti Poutanen

Aura Cup 
Peter Rosenberg

Junior Cup 
Kaarlo Katajisto
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Tyttöjen sarjoissa parhaiten menestyi 
Viola Venhomaa sijoittuen Finnish 
Junior Amateur Rankingin sijalle 10. 
Aikuisten puolella Valtteri Venhomaa 
sijoittui miesten Finnish Amateur 
Rankingissa sijalle 45 ja naisissa Aada 
Rissasen rankingsijoitus oli kahdek-
sas. Aada voitti myös Finnish Tour 
-osakilpailun Peuramaalla. Senioreissa 
Päivi Honka saavutti kaksi SM-prons-
sia N65-sarjassa. Nuoremmat juniorit 
osallistuivat aktiivisesti Future Tour 
-osakilpailuihin. 

Toimikunta palkitsi Vuoden Tsemp-
parina Eliel Grandellin positiivisen 

KILPAMENESTYS 2022

Jun ior i -  ja  va lmennusto imikunta

Elina Saksa
Naisten SM-lyöntipeli hopea

Santeri Grönfors
P21 SM-reikäpeli pronssi

23

Päivi Honka
N65 SM-lyöntipeli pronssi 
N65 SM-reikäpeli pronssi

Aura Golfin pelaajat menestyivät jälleen hienosti kotimaisilla kilpakentillä kau-
della 2022. Parhaimpina saavutuksina voidaan pitää Max Aallon SM-kultaa ja 
Arttu Kulmalan SM-mitaleja sekä Elina Saksan SM-hopeaa ja Santeri Grönfor-
sin SM-pronssia.

VUODEN KILPAJUNIORI 
Arttu Kulmala

P18 SM-lyöntipeli hopea
P18 SM-reikäpeli pronssi

Finnish Junior Amateur  
-ranking 2. sija

hengen ja innostuneisuuden ansiosta. 
Parhaana pelaajana palkittiin ansai-
tusti Arttu Kulmala, joka valittiin myös 
junioreiden maajoukkueeseen tuleval-
le kaudelle. 

Kesän harjoitusryhmissä oli kuluneella 
kaudella noin 75 junioria ja toimikun-
nan tavoitteena oli saada lisäresurs-
seja ryhmien ohjaukseen. Saimme 
toimintaan mukaan kolme innokasta ja 
osaavaa vakio-ohjaajaa niin talvi- kuin 
kesäkaudellekin. Ohjaajat osallistuvat 
Suomen Golfliiton järjestämiin ohjaa-
jakoulutuksiin.

Talviharjoittelukausi käynnistyi mar-
raskuun puolivälissä ja kausi jatkuu 
huhtikuulle saakka. Harjoituspaikkoina 
junioreilla ovat Golfpuodin simulaatto-
rit Brahenkadulla ja Vamos Golfin har-
joitteluhalli Itäharjulla. Kilpapelaajien 
fysiikkaharjoituksista ympäri vuoden 
vastaa Ville Rintala. Prot järjestävät 
kilpajunioreille treenileiri hiihtolomalla 
Espanjaan, jonka yhteydessä muutama 
pelaaja osallistuu Jason Floyd Akate-
mian Triple A -osakilpailuun. Treenileiri 
järjestetään Villa Padiernan kentillä 
Marbellassa.

JUNIOREIDEN JOUKKUE SM

Aura Golf osallistui kilpailuun nuorella 
joukkueella. Tavoitteena oli paran- 

taa edellisen vuoden 7.sijaa ja jouk-
kue jäikin vain niukasti mitalipelien 

ulkopuolelle sijoittuen hienosti viiden-
neksi. Ensi vuoden kilpailussa tavoit-

teena on palata jälleen mitalikantaan! 

Kuvassa takana vas. Max Aalto,  
Santeri Grönfors, Eino Haaslahti,  

Viola Venhomaa, Sakari Aho ja  
edessä Arttu Kulmala.

Matti Leinonen 
Kari Nyman 

Reima Granberg  
M70 SM-joukkuekilpailu pronssi



MAX AALTO
Aura Gol f in  k i lpa jun ior i

Mikä sinusta tulee isona?
Emmä tiiä, kun en näe tulevaisuuteen, 
mutta tavoitteena olisi ainakin päästä 
golfissa niin pitkälle kuin mahdollista.

Milloin aloitit golfin?
Ensimmäisen kerran kokeilin golfia 
11-vuotiaana, osallistuessani  
TS-Golfkouluun Aura Golfissa. 

Suosikki pelikaveri?
Suosikki pelikavereita on useita, mutta 
Arttu Kulmalan ja Eino Haaslahden 
kanssa ollaan saatu kovimmat kisat 
aikaan.

Unelma foursome?
Unelma foursome-ryhmä olisi var-
maan: Rory McIlroy, Jordan Spieth ja 
Trevor Zegras (jääkiekkoilija).

Esikuva?
Suurimpia esikuviani ovat Rory  
McIlroy ja Cristiano Ronaldo. 

Parasta golfissa?
Parasta golfissa kilpailemisen lisäksi 
on se, että ikinä ei tiedä mitä tapahtuu 

seuraavaksi, sillä yksi huono tai hyvä 
lyönti voi joko pelastaa tai pilata koko 
kierroksen. Golfissa myös kiehtoo se, 
että ikinä ei ole tarpeeksi hyvä, vaan 
aina on jotain parannettavaa. 

Paljonko treenaat?
Fysiikkatreenejä on nyt talvella viisi 
kertaa viikossa salilla ja kahtena päi-
vänä viikossa joku palauttava aero-
binen. Golfia harjoittelen joka päivä 
ja suosikkiharjoitus on ehdottomasti 
joku lähipelikisa. 

Mieleenpainuvin golfhetki?
Ainakin yksi mieleenpainuvimmista 
golfhetkistä oli ensimmäisen hole-in-
onen tekeminen Espanjassa. 

Tavoite kaudelle 2023?
Tavoite on voittaa kisoja ja pelata pa-
remmin kuin aikaisempina kausina.  

Terveiset Aura Golfin jäsenille:
Jatketaan harjoituksia!

Ikä 18 vuotta
 
Opiskelee  
Kerttulin urheilulukiossa

Saavutukset 2022
P18 SM-reikäpeli kulta
Finnish Junior Amateur  
-ranking 11. sija

Kausi 2022 on tullut päätökseen, 
ja myös kolmivuotiskauteni Aura 
Golfin ladykapteenina alkaa olla 
lopuillaan. Nyt on aika kiittää 
teitä jäseniä kuin myös aktiivista ja 
innovatiivista naistoimikuntaani, 
jonka kanssa on ollut ilo suunnitella 
teille golfiin liittyviä tapahtumia ja 
koulutuksia. 

Astuessani Aura Golfin ladykapteenin 
saappaisiin keväällä 2020 tuskin 
kukaan meistä osasi kuvitella kuinka 
kauan ja rajoittavasti koronapandemia 
tulee vaikuttamaan jokapäiväiseen 
elämäämme. Golfin pelaamiselle 
pandemia sen sijaan oli varsinainen 
piristysruiske siitäkin huolimatta, että 
se aiheutti haasteita golfyhteisöjen 
tapahtumien suunnitteluun ja järjes-
tämiseen.

Aura Golfin naisten tapahtumat saatiin 
vietyä suunnitellusti läpi kaikilla kau-
silla pandemiasta huolimatta, mutta 
varsinaiseen normaaliin palattiin vasta 
tämän vuoden keväällä, kun kauden 
avaustapahtuma voitiiin järjestää klu-
bitalolla ennen varsinaisen pelikauden 
alkua. Kauden aikana pelattiin muun 
muassa naisten kierroksia ja käytiin 
kenttävierailulla Linna Golfissa sekä 
kolmoisklubiottelussa Tawast Golfissa.

”If there is a will there is a way” kuvas-
taa upean naistoimikuntani toimintaa 
kuluneina vuosina. Lämmin kiitos Arja, 
Aila, Petra ja Iida. On ollut ilo ideoida 
ja toteuttaa asioita yhdessä! 

Kiitos myös Alanteen tilalle, Fysio 
Heinomäelle, Golfpuodille ja Raija 
Kulolle, Raisio-Yhtymälle ja Wiklundin 
Apteekille naisten kierrosten palkin-
noista kaudella 2022.

LADYKAPTEENI

Jane Oinonen

ERIKOISKILPAILUJEN  
PALKITUT 2022

Arja Malmberg,  
Naisten kierrosten  

pistekuningatar 

Nora Wind, Vuoden lady 

Seija Löfgren, Eclectic 

Maarit Kakko, Birdiepuu

Ladykapteenina toimiminen on antanut 
paljon ja siinä tärkeimmässä roolissa 
olette olleet te kaikki Aura Golfin jäsenet  
- on ollut kunnia tutustua, keskustella, 
hassutella ja pelata tätä hienoa lajia 
yhdessä. Toivon että olen ollut luotta-
muksenne arvoinen tehtävässä. Olen 
kiinnostunut jatkamaan Aura Golfin 
ladykapteenina, jos te jäsenet näin 
haluatte. -Jane
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Linja-auto kiertää Jätkäsaaren 
terminaalia kuin Keke Rosberg 
Monacon syheröistä katurataa 
40 vuotta sitten. Turkulaiset ovat 
saapuneet isolle kirkolle. Muuta-
man kierroksen jälkeen Ari Millner 
ehdottaa, josko pysähdymme 
läheiselle pysäkille, jotta matkan-
johtaja Veikko Joenperä pääsee 
hakemaan seurueen laivaliput. 
Suunnitelma toimii ja pian kirjava 
joukko Aura Golfin jäseniä istuu 
tyytyväisenä m/s Finlandian 
aamiaispöydässä.

Senioritoimikunnan klubimatka 
Estonian Golf and Country Clubille 
(EGCC) myytiin loppuun hyvissä ajoin 
ennen lähtöä. Matka oli ensimmäinen 
laatuaan, mutta suosio ei ole ihme. 
Edullinen 300 euron hinta, hyvä po-
rukka ja väsyttävän talven aiheuttama 
innostus takasivat menekin. Seuraa-
vassa tärkeimmät faktat.

Ajankohta oli 6.-7.6.2022 ja matkaan 
lähti 27 golfaria sekä kuski vaimoi-
neen. Parin päivän pelien lisäksi 
pakettiin sisältyi yöpyminen siistissä 
bisneshotellissa sekä edestakaiset 
laiva- ja bussikuljetukset Turusta 
Tallinnaan, joten bägiä ei tarvinnut 
kantaa kuin autosta klubin portaille. 
Mennessä nautimme laiva-aamiaisen 
ja tullessa santsasimme noutopöydän 
antimia. Taisi siinä joku siemailla myös 
kattaukseen kuuluvaa olutta ja viiniä.

EGCC sijaitsee alle tunnin ajomatkan 
päässä Tallinnan laivasatamasta, mutta 
tutuksi käyneeseen tapaan kiersimme 
muutaman liikenneympyrän ennen 
klubille saapumista. Kimmo Tuominen 
hyppäsi kartturin paikalle ja löysimme 
kentän. Monikerroksinen klubitalo on 
uskomattoman hieno uudisrakennus; 
tyyliltään se lienee jonkinlainen sekoi-
tus virolaista maalaistaloa ja nykyai-
kaista golfklubia. Yläkerta on varattu 
toimivan viihtyisälle ravintolalle. Pro 
shop ja caddiemaster sijaitsevat aulati-
lassa, josta pääsi kätevästi pukuhuo-
neisiin.

Jo kaukaa näki, että kentän kunto 
on priimaa, vaikka isännät valitteli-
vat griinien huonoa tilaa. Jääpolte 
tai mikä lie home oli tehnyt pahoja 
laikkuja muuten tasaiseen pintaan. 
Hyvitykseksi he lupasivat tarjota koko 
porukalle lasilliset kuohuvaa kierrok-
sen päätteeksi. Kiva ele. Kohtuullisen 

tilava ja hyväksi havaittu sauna pantiin 
Matti Kulon aloitteesta päälle ennen 
kentälle lähtöä. Ei muuta kuin kamat 
niskaan ja rangen kautta ykköstiille.

Joku paremmin pelaava osaisi 
kuvailla kentän haastavuutta 
ja layoutia, mutta itse nautin 
hienoista maisemista, mainiosta 
peliseurasta ja väylien hyvästä 
laadusta. 

Sileää nurmea riitti silmän ja pallon 
kantamattomiin. Väylät kiersivät 
kumpuilevaa nummimaisemaa ja 
tasaista merenrantaa, jonka varrelle oli 
rakennettu ilmeisen arvokkaita huvi-
loita. Varisten hätyyttämä merikotka 
kaarteli majesteetillisesti takaysin yllä, 

Seniorien  
matka  
Tallinnaan

mikä oli hieno näky mutta enteenä 
onneton: birdie ja eagle jäivät lintu-
bongauksen varaan.

Itsepalveluun perustuvalla tauko- 
kioskilla suomalainen sai hämmästellä 
kahta asiaa. Ensinnäkin avoimessa 
jääkaapissa oli tarjolla olutta, lonkeroa 
ja kuohuviiniä. Vierestä löytyi tuoreita 
voileipiä, sipsejä ja muuta napostel-
tavaa. Toisekseen kaikki ostokset 
maksettiin digitaalisesti kuten kaupan 
itsepalvelukassoilla. Viro todellakin 
on Suomea edellä monessa asiassa. 
Kioski osui eteen väylällä 5 ja uudes-
taan väylällä 13. 

Kaikkiaan matka ylitti korkealle 
asetetut odotukset, myös pelilliset. 

Tähän oli ennen kaikkea syynä mukava 
porukka, kiinnostava kohde, sujuvat 
järjestelyt ja hyvä sää. Voisiko reissus-
ta tehdä jokavuotisen perinteen? 

Kiitos kuuluu kaikille mukana olleille, 
mutta hatun noston ansaitsevat mat-
kanjohtaja Veikko Joenperä, teräs-
hermoinen kuljettaja Tarmo Konki ja 
toimiston Mari Sonck.

TEKSTI: Henrik Hyyppä 
KUVA: Maarit Kakko

Klubilta avatutuu  
näkymä väylälle 18

YLI 100 TUHATTA PAKETTIA
JAETTU ILMAN LÄHIPÄÄSTÖJÄ.

Olemme Turun seudun ekologisin 
kuriiripalvelua tarjoava yritys.

Ympäristö on meille ensiluokkaisen 
tärkeä ja siksi keskitymme tulevaan.

 
Loppuvuodesta meillä on jo kahdeksan 
sähköistä jakeluautoa kuljetuksiin sekä 

omalla aurinkoenergialla varustettu 
toimipiste valmiina lataamaan.

www.actionlahetit.fi
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Tule pelaamaan  
kierros golfia simulaattorissa  
tai harjoittelemaan rangella. 

 
Meidän nykyaikaiset ja tarkat FlightScope X3 tutkat 

mittaavat lyönnistäsi kaiken tarvittavan.

Lisätietoja ja varaukset www.golfpuoti.fi

Golfpuoti
Brahenkatu 20

20100 Turku
02-2345305

golfpuoti@golfpuoti.fi

TARJOUS  
AURA GOLFIN JÄSENILLE

SIMULAATTORI

-15%

Golfpuoti

Kaikille
toiveillesi
löytyy
kaunis
koti.

auratumasunnot.fi
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hidex.com

Turvallisesti 

yhdessä jo

yli 170 vuotta!

O T A  Y H T E Y T T Ä

020 730 8600

www.master-chemicals.fi

L A A T U  A L K A A 
L A T T I A N  T A S O LT A .

Haluamme auttaa sinua löytämään juuri 

sopivat lattiapinnoiteratkaisut, jotka ovat 

kestäviä niin materiaalien kuin elinkaaren 

puolesta. Kysy lisää, niin kerromme, mikä 

kaikki on tämän päivän massalattioilla 

mahdollista, ja etsimme luovat ratkaisut tilaasi.

Helppoa pysäköintiä Turun keskustassa, ja kuivin jaloin lähikortteleihin. 

600 autopaikkaa ja 20 sähkölatauspaikkaa käytössäsi ympäri vuorokauden.
Sisäänajo Yliopistonkadulta Aninkaistenkadun suunnalta.

Pysäköintiä Sinulle tai yrityksellesi? Ota yhteys info@turuntoriparkki.fi

HINNAT
KLO 06-22            0-3 tuntia 3 € /h
          seuraavat tunnit 2 €/h

SOPIMUSPYSÄKÖINTI
24/7:   200 €/kk            
24/7 + 2 kpl autopesuja: 220 €/kk

KLO 22-06            0,50 €/h
VUOROKAUSI      24 €

Yö ja viikonloppu: 70 €/kk



Apartm
ents,

Hostels and
Aparthotels.

stay easy

Kodinomaista 
majoitusta liikkuville 
yrityksille ja 
urheilijoille

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

Varaukset forenom.com  



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

K-Auto Audi Turku
> audi.fi 

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

Audi A6 Progress EditionTDI quattroAudi A6 Progress EditionTDI quattroAudi A6 Progress EditionTDI quattro
Audi A6 todistaa, että käytännöllinen ja tilava voi olla myös katseet kääntävä. Vakiona quattro-neliveto 
ja Progress-varustelu, jossa on enemmän edistystä kun yhteen mainokseen mahtuu. Lue lisää: audi.fi 

Automyynti 010 5333 214: ma–pe 9–18, la 10–15 > audi.fi 
Puhelut kaikkiin 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm. Hinnat sis.alv 24 %. 

Audi A6 Avant Progress Edition 40 TDI quattro S tronic 150 kW (204 hv) alk. 55 594,77 €, hinta CO₂-päästöllä 148 g/km. Vapaa autoetu 990 €, käyttöetu 
825 €. Yhdistetty EU-kulutus 5,6 l/100 km. Audi A6 Sedan  Progress Edition 40 TDI quattro S tronic 150 kW (204 hv) alk. 52 594,21 €, hinta CO₂-
päästöllä 143 g/km. Vapaa autoetu 950 €, käyttöetu 785 €. Yhdistetty EU-kulutus 5,5 l/100 km. Suositusvähittäishinnasto 15.7.2022 (WLTP). Hinnat 
sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Maahantuoja K-Auto Oy.

Audi A6 Avant Progress Edition 40 TDI quattro S tronic alk. 55 595 €
Audi A6 Sedan Progress Edition 40 TDI quattro S tronic alk. 52 595 €

K-Auto Audi Turku
Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100

> audi.fi 

K-Auto Audi Turku

Audi A6 Avant Progress Edition 40 TDI quattro S tronic alk. 55 595 €

Audi A6 Sedan Progress Edition 40 TDI
Saatavana nopeaan toimitukseen.

KERÄÄ SEURALLE  
RAHAA KESKITTÄMÄLLÄ

Tapaturman tai sairauden yllättäessä pääset nopeasti  
lääkärin vastaanotolle Pihlajalinnan toimipisteissä.  
Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja erikois-lääkäripalveluiden 
lisäksi monipuolisia tutkimus-, toimenpide- ja leikkaus-
mahdollisuuksia. 

pihlajalinna.fi

Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen 
joka tarkoittaa sitä, että kaikki seuramme jäsenet, perheen-
jäsenet sekä fanit voivat nyt kerryttää seurallemme varoja 
helposti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY pihlajalinna.fi/bonus

Lääkärikäynnit  
Pihlajalinnaan

VÄYLÄ- 
SPONSORIT

Rauhallista 
Joulua 

JA  

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
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