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PÄÄKIRJOITUS

Helsingin Sanomat julkaisi helmikuun alussa 
artikkelin, jossa käsiteltiin Itämeren ravinnekuor-
mitusta ja siinä yhteydessä myös golfin ympä-
ristövaikutukset nostettiin tikun nokkaan. Juttu 
pohjautui Ympäristökeskuksen laskelmiin, joissa 
golfkenttien viheriöiden lannoituksesta aiheutuvat 
ravinnehuuhtoumat oli laskettu moninkertaisesti 
suuremmaksi kuin mitä ne tutkimustietoon pe-
rustuen todellisuudessa ovat. Suomen Golfliito 
ja Suomen Golfkentät ry kirjoittivat asiasta hyvin 
perustellun vastineen, joka kannattaa käydä 
lukemassa liiton kotisivuilta.

Niin kuin vastineessa todetaan, viheriöiden lan-
noitus perustuu pieniin määriin ja usein toistuviin 
levityskertoihin, jolloin kasvi pystyy käyttämään 
saamansa ravinnemäärän mahdollisimman te-
hokkaasti hyödykseen. Tässä lehdessä olevasta 
toimintakertomuksesta voi itse tarkistaa Aura 
Golfin kentällä viime kaudella tehtyjen lannoi-
tusten määrät. Käytössämme olevat nykyaikaiset 
levityslaitteet sekä oikeanlaiset lannoitteet päin-
vastoin parantavat Ruissalon luonnonympäristön 
tilaa kuin kuormittavat sitä. Vaikka asia tulikin 
julkisuudessa esille ehkä hieman väärässä äänila-
jissa, niin on silti parempi, että ympäristöasioista 
puhutaan myös golfiin yhteydessä. Tällä keskus-
telulla pystytään estämään vääriä mielikuvia 
ja jakamaan tietoisuutta siitä, että suomalaiset 
golfkentät toimivat erittäin vastuullisesti myös 
ympäristöasioissa.

Uusimmassa Golflehdessä oli useita mielenkiin-
toisia kirjoituksia ja terveyteen liittyvissä asioissa 
sieltä löytyy fysioterapeutin kirjoittama artikkeli 
huimauksesta, jonka yhtenä syyksi tunnistetaan 

niska-hartiaseudun jäykkyystilat. Fysioterapeutin 
ohjeiden avulla on mahdollista saada apua myös 
moniin muihin kehon ongelmiin, joilla saattaa olla 
suuria vaikutuksia golfin pelaamiseen. Olemme 
kiinnittäneet nuorten kilpapelaajien harjoitus-
ohjelmissa aikaisempaa enemmän huomioita 
myös fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen, 
erityisesti liikkuvuuteen sekä kehon lihastasa-
painon hallintaan. Näissä asioissa on apunamme 
terveydenhuoltoalan yhteistyökumppanimme 
ja jatkossa näitä palveluita tullaan tarjoamaan 
kaikkien jäsentemme käytettäväksi.

Tähän aikaan vuodesta ajatukset alkavat jo hil-
jalleen siirtymään tulevaan golfkauteen, vaikka 
kotimaisen kauden avausta joudutaankin vielä 
hetken aikaa odottamaan. Talvi on tarjonnut 
jälleen monenlaista haastetta kentänhoidolle ja 
tällä kertaa olemme saaneet taistella viheriöiden 
jäätymistä vastaan. Edestakaisin sahaavat läm-
pötilat sulattavat vähäisiä lumia, jotka pakkaset 
sitten taas jäädyttävät kanneksi viheriöiden päälle. 
Jäätä on talven aikana kirjaimellisesti särjetty 
viheriöiltä ja tällä on yritetty parhaamme mu-
kaan estää jääpoltteen aiheuttamat kiusalliset 
talvituhot viheriöillä. 

Varma kevään merkki on ainakin Aura Golfin 
vuosikokous, joka pidetään Suomalaisella Poh-
jalla helmikuun viimeisensä päivänä. Tervetuloa 
mukaan, siellä voit vaikuttaa.
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VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 29.2.2016 Suomalaisella 
Pohjalla. Kokoukseen osallistui 92 yhdistyksen 
jäsentä. 

Kokouksessa valittiin hallituksen erovuoroisten 
jäsenten tilalle neljä henkilöä. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni 
Laakso seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. 
Kari Kanervo (kapteeni) sekä Peter Rosenberg 
(kilpailu- ja tasoitusasiat) valittiin yksimielisesti 
uudelleen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. 
Kiinteistö- ja rakennustoiminta-asioista vas-
taavaksi hallituksen jäseneksi olivat ehdolla 
Ilkka Hiltunen ja Jarmo Leinonen. Äänestyksen 
jälkeen valituksi tuli Ilkka Hiltunen. Lisäksi va-
littiin yksimielisesti Milla Hallanoro hallitukses-
ta eronneen Janne Koskisen tilalle uudeksi 
markkinointi- ja tiedotusasioista vastaavaksi 
hallituksen jäseneksi. Markkinointiasioista 
vastaavan hallituksen jäsenen kolmevuotiskau-
desta oli jäljellä yksi vuosi.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Soinio ja 
KHT Jussi Viitanen sekä varatilintarkastajiksi 
KHT Kimmo Antonen ja KHT Terho Saarinen.

HALLITUS 
Laakso Toni puheenjohtaja
Rosenberg Peter kilpailut,
 varapuheenjohtaja
Pirilä Urpo talousasiat  
Lahti Aki klubimestari
Kanervo Kari kapteeni 
Granberg Reima kentänhoito
Vilander Micaela naistoimikunta, 
 naisten kapteeni
Löfgren Kenneth senioritoimikunta
Hiltunen Ilkka kiinteistö ja rakennus
Hallanoro Milla  markkinointi ja 
 tiedotus 
Koivunen Mika valmennus- ja 
 junioritoiminta 

Hallitus kokoontui kauden aikana seitsemän 
(7) kertaa.

HALLINTO
Henkilöstö
Vakituiset työntekijät
Pere Sami toiminnanjohtaja  
 työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari kirjanpitäjä/
 toimistosihteeri  
 työsuhde alkoi 2014
Kausityöntekijät  
Haavisto Tommi caddiemaster 4. kausi
Viljanen Joni caddiemaster 3. kausi
Hukkanen Taneli  caddiemaster 1. kausi
Järvinen Hanna caddiemaster 1. kausi
Tuominen Daniela  caddiemaster 1. kausi
 
Toimintakauden tavoitteita. Aura Gol-
fin tavoitteena oli tarjota jäsenille, vieraille 
sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras 

palvelu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ra-
vintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden 
osalta. Kauden aikana kiinnitettiin erityistä 
huomioita kentän kuntoon ja viimeistelyyn 
sekä piha-alueiden ja yleisten tilojen siistey-
teen ja viihtyisyyteen. 

Toimikuntien suunnitelmien toteutta-
minen sekä tarkka taloudenpito olivat myös 
toimintakauden keskeisiä tavoitteita.   

Talous. Aura Golfin taloudellinen tilanne 
vuoden 2016 aikana eteni kokonaisuutena 
suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toimin-
nan tulos oli noin 17 tuhatta euroa budjetoitua 
heikompi ja varainhankinnan tulos 6 tuhatta 
euroa parempi. 

Varsinaisen toiminnan tuottojen suurim-
mat budjettipoikkeamat syntyivät kilpailu-, 
markkinointi- ja greenfee-tuottojen jäädessä 
alle budjetoidun tason. Varsinaisen toiminnan 
osalta kulubudjetti alitettiin sekä kentänhoidon 
että kiinteistönhoidon kuluissa.  

Varainhankinnassa ei ollut merkittäviä 
budjettipoikkeamia. Yksityiskohtaiset toteu-
maluvut budjetti-poikkeamineen löytyvät 
jäljempänä olevasta tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2016 investoinnit olivat noin 
38 tuhatta euroa, jotka koostuivat erilaisista 
kone- sekä kalustohankinnoista.

Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikai-
sia lainoja 36 tuhatta euroa. Aura Golf ry:n 
korolliset velat 31.12.2016 olivat noin 675 
tuhatta euroa, joka on noin 29 tuhatta euroa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous 
on edelleen vakaalla pohjalla.

TOIMIKUNNAT
Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen 
jäsenet toimivat eri toimikuntien puheenjoh-
tajina. Toimikunnat toimivat kauden aikana 
tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat 
oli hyvin valmisteltu eri toimikunnissa. Toimi-
kunnat kokoontuivat kauden aikana noin 20 
kertaa. Toiminnanjohtaja osallistui kokouksiin 
toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi 
toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön 
toimintaan kiitettävästi.   

KUNNIATOIMIKUNTA
Lundén Juhani puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka
Vaiste Heikki

KENTTÄTOIMIKUNTA
Granberg Reima puheenjohtaja
Höglund Matti
Laxåback Jorma
Lehto Manne
Lithonius Markus
Välilä Juuso

Vakituiset työntekijät
Höglund Matti kenttämestari  

 työsuhde alkoi 1991
Leinonen Mika kentänhoitaja  
 työsuhde alkoi 1992
Lehto Manne huoltomies  
 työsuhde alkoi 2006

Kausityöntekijät
Airio Markus kentänhoitaja 4. kausi
Del Castillo Christian kentänhoitaja 3. kausi
Jalava Niki kentänhoitaja 3. kausi
Kanervo Santeri kentänhoitaja 3. kausi
Kesälä Harri kentänhoitaja 3. kausi
Laaksonen Antti kentänhoitaja 2. kausi
Millner Max kentänhoitaja 5. kausi
Renvall Juho kentänhoitaja 3. kausi
Sanaksenaho Jere kentänhoitaja 1. kausi
Valtanen Leevi kentänhoitaja 3. kausi
Ekman Lukas  pallonkerääjä 1. kausi
Nermes Kari pallonkerääjä 1. kausi
Salmi Petteri pallonkerääjä 3. kausi

Lähtökohdat kentänhoitokauteen 2016 olivat 
erinomaiset. Kentällä ei ollut talvivaurioi-
ta käytännössä lainkaan ja pääosalla kausi-
työntekijöistä oli aikaisempaa työkokemusta 
kentältämme. Lisäksi pelikaudelle ei ollut 
merkitty yhtään kansainvälistä kilpailua, jotka 
olisivat aiheuttaneet muutoksia normaaleihin 
kentänhoitotoimenpiteisiin.

 Kentänhoitorutiinit, kuten hiekoitukset, 
harsotukset, kylvöt, hiekkaesteiden kanttauk-
set ja muut vastaavat työt suoritetaan vuosit-
tain lähes samassa aikataulussa ja samankal-
taisina toimenpiteinä. Erotuksena muutamaan 
aikaisempaan kauteen, kuluneella kaudella 
tehtiin väylien ylläpitokalkitus, noin 1,5 tonnia/
ha. Kasvukaudella otettiin viheriöiden hoidos-
sa käyttöön Primo Maxx -kasvunsäädeaine, 
joka vähentää kasvin pituuskasvua, mutta 
vastaavasti lisää viheriöheinän versoamista 
sekä juurikasvua. Pituuskasvun vähenemisen 
seurauksena viheriöt pysyvät tasaisempana ja 
pelattavampina myös iltapäivän kierroksilla.

Kenttä avattiin kaikkien väylien osalta 
normaaliviheriöille 22.4.2016. Kesäkauden 
leikkuukorkeudet olivat viheriöiden osalta 3,0 
mm, lyöntipaikkojen ja esiviheriöiden osalta 
7,0 mm. Väylien leikkuukorkeus oli 10 mm, 
esikarheikkojen 25 mm ja karheikkojen 6 cm. 
Kauden aikana viheriöt lannoitettiin neste-
mäisellä lannoitteella 22 kertaa ja kertaalleen 
rakeisella lannoitteella. Kesäkuun alusta elo-
kuun loppuun viheriölannoituksen yhteydessä 
käytettiin Primo Maxx -kasvunsäädeainetta 
yhteensä seitsemän kertaa.  Lyöntipaikat ja esi-
viheriöt lannoitettiin neljä kertaa ja väylät kaksi 
kertaa. Sieni- ja hometauteja torjuttiin torjun-
ta-aineilla kaksi kertaa väyliltä ja lyöntipaikoilta 
yhden kerran sekä seitsemän kertaa viheriöil-
tä. Fusariuminhibiittoria käytettiin viheriöillä 
neljä kertaa. Apilaa, voikukkia ja piharatamoa 
torjuttiin kahdesti väyliltä ja karheikoista 
pistekohtaisesti. Pelikauden aikana viheriöt 
ilmastoitiin kahdeksan mm:n tapeilla kaksi 
kertaa, pintailmastettiin yhdeksän kertaa ja

pystyleikattiin neljä kertaa. Lyöntipaikat ja 
esiviheriöt tappi-ilmastettiin kahdesti. 

Viheriöt jyrättiin viikoittain torstaisin, 
jonka lisäksi Finnish Senior Openissa ja seu-
ran mestaruuskilpailuissa viheriöt jyrättiin 
päivittäin. Kyseisissä kilpailuissa pallon vie-
rintänopeus eli Stimpmeter-lukema oli n 
3,0 metriä ja normaali pelipäivinä 2,6 - 3,0 
metriä. Primo Maxx -kasvunsäädeaine vai-
kutti viheriöiden pelattavuuteen positiivisesti 
siten, että nurmen pituuskasvu oli hitaam-
paa ja pallon vierintä tasaisempaa johtuen 
kukinnan jäämisestä lyhyemmäksi. Tästä 
huolimatta kukinnan määrän arvioitiin olevan 
samankaltainen edellisiin vuosiin verrattu-
na. Pelikauden jälkeen viheriöt, esiviheriöt, 
lyöntipaikat, väylät, range, harjoitusalue sekä 
karheikkojen kulutuskohdat holkki-ilmastettiin, 
lisäksi viheriöiden ympäristöt ja kulutuskohdat 
tappi-ilmastoitiin. Kasteluvettä käytettiin noin 
20.000 kuutiota. Kenttä suljettiin viimeisten 
väylien osalta 30.10.2016.

Kentällä suoritettiin toimintakauden ai-
kana useita peruskorjauksia sekä muutoksia.  
Kevättalvella rangen oikean reunan suoja-aitaa 
korotettiin kahdella metrillä. Lokakuussa kor-
jattiin väylän yhdeksän vanha savipohjainen vi-
heriö uusimalla salaojitus, sadetuslaitteet sekä 
kasvualusta koko viheriö- ja esiviheriöalueelta. 
Samalla viheriön pinta-alaa kasvatettiin n. 
kolmasosalla sen laajennuttua pelisuunnassa 
oikealle. Kaikille uusituille pinnoille asennettiin 
siirtonurmi. Remontin yhteydessä vanhat 
hiekkaesteet korvattiin kahdella uudella.  Myös 
9. väylän miesten lyöntipaikka korjattiin uu-
simalla kasvualusta, sadetuslaitteisto ja pinta 
siirtonurmella.  Salaojitusta uusittiin väylän 
seitsemän oikealla puolella, lisäksi alueelle 
asennettiin kaksi pintavesikaivoa.

Konekantaa päivitettiin hankkimalla 
uusi väyläleikkuri, joka otettiin käyttöön 
toukokuussa.

Aura Golfin kenttähenkilöstö kaudella 
2016 muodostui kenttämestarista, huolto-
miehestä, yhdestä vakituisesta kentänhoi-
tajasta sekä yhdeksästä kentänhoitajasta ja 
pihatyöntekijästä.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter puheenjohtaja
Brandt Jerker
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Leinonen Heikki
Palm Kurt

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 18 jäse-
nille ja/tai vieraille avointa kilpailua sekä lisäksi 
cup kilpailut ja erilaiset kk-kilpailut. Näissä kil-
pailuissa tehtiin kaikkiaan 3286 pelisuoritusta, 
joista Aura Golfin omat jäsenet tekivät 2733 
(83 %) ja vierailijat 553 (17 %). Näiden lisäksi 
kutsukilpailuissa tehtiin 1280 pelisuoritusta, 
joista 23 % oli omien jäsenten tekemiä. 

Klubimestarit
Miehet Sami Sarkki
Naiset Daniella Barrett 
Pojat Santeri Grönfors
Miehet 55 Reima Granberg
Miehet 65 Teuvo Andelmin
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Seniorinaiset  Päivi Honka
Nelinpeli Ahti Koskilahti ja 
 Ville Sirkiä
Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija Simo Sääski

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivuiltamme 
ja Viheriö-lehden numerosta 3/2016.

Jäsenistömme HCP-luokittain

HCP            2016  2015  2014  2013  2012 

  +4,4–4,4      70      66      75      70      66      
4,5–11,4      234    233    223    244    241     
11,5–18,4    312    318    317    310    326    
18,5–26,4    357    340    344    346    337    
26,5–36,0    259    245    258    268    261     

Virallinen 
tasoitus     1232  1202  1217 1238  1231  

37,0–54,0    240    256   270    264    285    

Tasoitus-
pelaajia     1472   1458  1487  1502  1516  

Singel-pelaajia (<9,5) 219, joista miehiä 199 
ja naisia 20.    
 
VALMENNUS- JA JUNIORITOIMIKUNTA
Koivunen Mika puheenjohtaja
Aho Sakari
Leinonen Kalle
Salmi Mika
Salonen Antti
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu. Järjestettiin kaksi golfkoulua 
kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. 
Molempiin kouluihin otettiin 45 osallistujaa. 
Kouluun otettiin sekä Aura Golfin jäseniä että 
ulkopuolisia aloittelevia golfareita. Vastuul-
lisena kouluttajana toimi Ville Sirkiä ja apu-
kouluttajina eri valmennusryhmissä olevia 
pelaajia. TS-Golfkoululaisista koottiin uusi noin 
10 golfarin ryhmä (TS-ryhmä), joka harjoitteli 
kerran viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Leirit 
ESPANJAN LEIRI. Leiri suunnattiin kaikille 
kilparyhmäläisille. Leiri järjestettiin tällä kertaa 
Joulukuussa 2015 ja kohteena oli La Manga 
golf resort. Leirillä pelattiin kuusi kierrosta 
kolmella eri kentällä sekä harjoiteltiin pron 
ohjelman mukaan. Ohjelmaan kuului perin-
teisesti leirikisa, jonka voitti Otto Grönroos.

VIERUMÄEN LEIRI. Talent ja Pikkutalent -ryh-
mille järjestettiin keväällä kolmen päivän leiri 
Vierumäen Urheiluopistolla. Päivät täyttyivät 
lajitreeneistä, fysiikkatesteistä, salibandystä ja 
yhteisistä teemapalavereista. 

Talviharjoittelu. Ryhmien harjoitushalli-
na toimi Luolavuoren halli, josta oli varattu 
käyttöömme harjoitusvuoroja eri tasoryhmil-
lemme. Seuran prot vastasivat harjoittelun 
suunnittelusta ja valmennuksesta.

Lisäksi Talent-ryhmäläiset harjoittelivat 
kausikorteilla Leaf Areenan hallilla yksilöllisen 
suunnitelman mukaan.

Prot vetivät viikoittaiset fysiikkatreenit 
Kupittaan urheiluhallilla.

Kesäharjoittelu. Talent-ryhmä (16-18 v.) 
teki yhdessä säännöllisesti 5 % wedge testejä 
Huiskalassa ja liiton lähipelirataa. Muuten he 
harjoiteltiin yksilöllisen valmennussuunnitel-
man mukaan. Valmentajat olivat mukana kil-
pailumatkoilla yhteensä kuudessa kilpailussa.

Pelaajille järjestettiin myös henkistä val-
mennusta, josta vastasi Anneli Romana. Laji-
valmennuksessa sparrausapua otettiin Timo 
Rauhalalta, joka veti kaksi treeniä ryhmälle. 
Muuten ryhmän valmennuksesta vastasi Sa-
kari Aho.

Harraste Talent -ryhmä (18-20 v.) har-
joitteli kesäkauden aikana ohjatusti kerran 
viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Pikkutalent-ryhmän (12-15 v.) ohjattujen 
harjoitusten määrää lisättiin huomattavasti. 
Ohjattuja yhteistreenejä oli kesän aikana 
yhteensä 123 tuntia. Loma-ajan treenit olivat 
kestoltaan kolme tuntia ja sen jatkeeksi pyrit-
tiin ottamaan vielä pelikierros. Tavoitteena oli 
saada juniorit viettämään kokonaisia päiviä 
golfkentällä ja sitä kautta sitoutumaan lajiin 
entistä voimakkaammin. Vetäjinä toimivat 
Sakari Aho ja Ville Sirkiä. 

Minitalent-ryhmälle (10-12 v.) lisättiin 
harjoituksia ja mukaan otettiin loma-ajan 
leiripäivät kaksi kertaa viikossa. Leiripäivät 
alkoivat aamulla ja kestivät lounaaseen saakka. 
Leiripäivien ansiosta saimme juniorit viettä-
mään enemmän aikaa Aura Golfissa. Ohjattuja 
yhteistreenejä oli kesän aikana yhteensä 70 
tuntia, joista noin puolet koostui leiripäivistä. 
Ryhmän vetäjänä toimi Ville Sirkiä 

Harrasteryhmä (10-14 v.) harjoitteli kesäl-
lä kerran viikossa ja osallistui aktiivisesti OP-
pelipäiviin. Ryhmän vetäjänä toimi Ville Sirkiä.

Aloittajat-ryhmä (6-9 v.) koostui nuo-
rimmista junioreistamme. Ryhmä harjoitteli 
kerran kahdessa viikossa kahden tunnin ajan. 
Harjoituksissa käytiin läpi perusliikuntataitoja 
sekä pelin ideaa par 3-kentällä. Harjoituksien 
vetäjänä toimi Ville Sirkiä

OP-toiminta. Kauden aikana järjestettiin 
viisi OP-pelipäivää, joihin kaiken tasoisten ju-
nioripelaajien oli mahdollista osallistua. Jokai-

Toimintakertomus 2016

>>>
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sen pelipäivän päätteeksi syötiin yhdessä 
klubilla ja jaettiin palkinnot päivän parhaille. 
Valmentajat olivat mukana päivissä startte-
reina, opastajina, kannustajina, valvojina ja 
esimerkkeinä. Tapahtumat ovat tärkeässä 
roolissa sitouttaa alkutaipaleella olevia nuoria 
lajin pariin.

Olosuhteet
Otettiin käyttöön etuvitoselle rakennettu 
Par 3 kenttä. Nuorimmat juniorit pelasivat 
treeneissään ja OP-pelipäivissä kenttää. Ko-
kemukset olivat positiivisia. Väylät eivät tunnu 
liian pitkiltä ja tuloksiakin saatiin.

Huiskalan harjoitusalueesta tehtiin paran-
nussuunnitelma. Tavoite saada lyöntialusta ja 
uusi greeni lähelle kentän tasoa. Korjausaika-
taulu jäi vielä ”pöydälle”.

Laurilan mökkiin hankittiin lisätarvikkeita 
fyysistä treeniä varten. Nyt tila toimii erinomai-
sesti verryttely-/treenihuoneena.

Junioritoiminta
24h Junnugolfille -tapahtuma
Aura Golf osallistui ensimmäistä kertaa valta-
kunnalliseen 24h Junnugolfille tapahtumaan, 
jonka tavoitteena on kerätä varoja oman seu-
ran junioritoiminnan tarpeisiin. Tapahtuman 
ideana on pelata yhden vuorokauden aikana 
mahdollisimman paljon golfia ja tehdä paljon 
hyviä tuloksia, kukin seura omalla tavallaan. 
Tapahtuma onnistui mainiosti ja rahaa saatiin 
kerättyä yli 7.000 euroa. 
Tuet
Toimikunta haluaa kiittää yhteistyökumppanei-
taan rahallisesta tuesta, jonka avulla nuorten 
golfareiden kausi saatiin hoidettua kunnialla. 
Ilman heitä ei seuramme juniorityötä olisi 
mahdollista toteuttaa näin laajalla rintamal-
la. Lisäksi useiden vapaaehtoisten työpanos 
nuorten kanssa on kiitoksen arvoinen.

SM-kilpailut
Kausi oli junioripuolella erittäin menestykse-
käs. Aura Golfin juniorit saavuttivat kauden 
aikana yhteensä 8 SM-mitalia.

KULTAA 
Naisten Joukkue SM  Daniella Barrett, Elina  

Saksa ja Iida Rissanen
Alle 18 v. tytöt 
lyöntipeli Daniella Barrett
Alle 16 v. tytöt 
reikäpeli Elina Saksa

HOPEAA 
Nuorten Joukkue SM.
Alle 18 v. reikäpeli 
pojat  Otto Grönroos 
tytöt  Daniella Barrett
Alle 16 v. tytöt 
lyöntipeli  Elina Saksa

PRONSSIA
alle 18 v. lyöntipeli Iida Rissanen

Miesten ja Naisten SM kilpailuissa parhaiten 
sijoittuivat,
Otto Grönroos 20.sija
Daniella Barrett 4. sija
Kilpailuun oli poikkeuksellisesti avoin myös 
ammattilaisille.

Finnish Tour -kisat 
Finnish Tourilla miesten sarjassa parhaiten si-
joittui ammattilaispelaajamme Kalle Samooja. 
Kalle pelasi kaksi kilpailua ja voitti molemmat. 
Ranking sijoitus 6.

Naisten puolella Daniella Barrett otti en-
simmäisen voittonsa FT:llä. Hän pelasi kolme 
kilpailua ja sijoittui rankingissa 8.sijalle.

Finnair Junior Tour -kisat, alle 21v. 
tytöt ja pojat 
Kiertueelle osallistui yhteensä 10 pelaajaa. 
Aktiivisia osallistujia oli 4. 

Tyttöjen sarjassa rankingia hallitsi tyttötri-
omme.
1. Daniella Barrett (3 voittoa)
2. Iida Rissanen (2 voittoa)
4. Elina Saksa (1 voitto)

Pojissa rankingin paras oli Otto Grönroos 
sijalla 13. Hän otti ensimmäisen voittonsa 
FJT:llä Nurmijärven osakilpailussa. 

Junioreiden valtakunnallisessa seurarankin-
gissa Aura Golf oli numero 1.

Aluetour, alle 21v 
Osallistujia noin 10 / kilpailu. 
Pojissa Santeri Grönfors oli parhaana ran-
kingin 7.
Tytöissä paras oli Aada Rissanen rankingin 7.

Tsemppitour
Tsemppitour on tärkeä osa nuorten pelaajien 
tutustuttamisessa kilpagolfiin. Kilpailuihin 
osallistui ennätysmäärä 10-15 v. junioreitam-
me. Osallistujamäärät olivat 10–17 henkeä.
Prot olivat mukana auttamassa ja kannusta-
massa kahdessa osakilpailussa.

Maajoukkue-edustukset
Elina Saksa, Daniella Barrett ja Iida Ris-

sanen edustivat Suomea tyttöjen EM joukkue 
kisoissa Oslossa. Daniella pääsi edustamaan 
Suomea naisten Joukkue MM-kisoihin.

He edustivat myös Suomea useissa kan-
sainvälisissä kilpailuissa. Kovin noteeraus oli 
Elinan voitto tyttöjen epävirallisissa Euroopan 
mestaruuskisoissa.

Ammattipelaajat
Kalle Samooja pelasi hienon kauden ja ansaitsi 
ensimmäistä kertaa täyden pelioikeuden 
Challenge Tourille.

Koulutus
Seuramme Prot osallistuivat Suomen  

ammattilaisten liiton PGA:n järjestämiin 
koulutuksiin.

SENIORITOIMIKUNTA
Löfgren Kenneth puheenjohtaja
Alanko Reijo
Kulo Matti
Liitola Markku
Mäkelä Maija
Töytäri Olli
Vierinen Maija

Ystävyysottelut pelattiin Salo Golfia ja Harjat-
tula Golfia vastaan.

Aura Golfin seniorit osallistuivat Varsinais-
Suomen senioriliigaan. 10 ottelusta Aura Golf 
saavutti viisi voittoa ja viisi tappiota, sijoitus 
tasaisessa keskikastissa kahdeksas.

Kuukausikilpailuja pelattiin yhteensä viisi 
kappaletta, osallistujamäärät pysyivät edellisen 
vuoden tasolla, n. 60 pelaajaa / kilpailu. 

Viikkokilpailut järjestettiin päivitetyillä 
säännöillä, osallistujamäärät pysyivät edelleen 
alhaisina.

KIINTEISTÖ- JA 
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Hiltunen Ilkka puheenjohtaja
Kulo Matti

Kiinteistönhoidossa suoritettiin normaale-
ja hoito- ja korjaustöitä. Kalustoa uusittiin 
sekä ravintolan koneiden ja laitteiden että 
verannan huonekalujen osalta. Kiinteistöjen 
siivouspalvelut ostettiin edelleen ulkopuoli-
selta yrittäjältä.

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari kapteeni

Alkukaudella järjestettiin uusien jäsenten 
tutustumisilta. Kauden aikana isännöitiin pe-
rinteiset klubiottelut Roslagenia sekä Helsingin 
Golfklubia vastaan.

NAISTOIMIKUNTA
Sjöholm Micaela puheenjohtaja
Koivikko Heli
Nuotila Aila
Peltonen Heli
Saario Katri
Sarkki Susanna

Naistoimikunta kokoontui neljä kertaa kau-
della 2016.

Aura Golfin naisten kauden avaustilaisuus 
pidettiin 10.5. avaustilaisuudella klubitalolla. 
Tilaisuudessa keskusteltiin tulevan kauden 
ohjelmasta ja maistelimme kesän alla erilai-
sia viinejä. Tilaisuuteen osallistui 39 naista.

Perinteiset naisten maanantaikierrokset 
päätettiin lopettaa vähäisen kiinnostuksen ta-
kia ja pääpaino siirrettiin kuukausitapahtumiin. 
Näiden tapahtumien tarkoitus oli tutustuttaa 
naiset toisiinsa ja nauttia golfista erilaisilla

pelimuodoilla ja teemoilla. Kuukausitapahtu-
mia järjestettiin kauden aikana yhteensä viisi.

Naisten Sunnuntai vietettiin 12.6. jolloin 
järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Bring 
Your Own Putter -tapahtuma. Tämä tapahtuma 
on avoin koko jäsenistölle vierailijoineen ja oli 
jälleen hyvin suosittu. Seuran jäsen sai tuoda 
mukanaan lajia harrastamattoman henkilön 
tutustumaan golfiin ihan konkreettisesti, sillä 
tapahtuman peliosuudessa jäsen löi väylälyön-
nit ja vieras puttasi pallon viheriöllä reikään.

Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pe-
lattiin heinäkuussa Hämeenlinnassa Tawast 
Golfin emännöimänä 8-henkisin joukkuein. 
Voiton vei tänäkin vuonna järjestävän seuran 
ladyt. Toinen pelimatka järjestettiin Nord-
centeriin, missä vastanotto ja palvelu olivat 
ensiluokkaiset.

Kauden aikana naisille suunnattuja tapah-
tumia oli yhteensä 14 ja niihin osallistui 105 
eri naista. Kaiken kaikkiaan naisia näissä eri 
tapahtumissa on ollut 280 joka tekee 20 naista 
tapahtuma kohden. Suosituimmat tapahtumat 
olivat Mamselli sekä avajaisiltamme. Kauden 
aikana kisailtiin myös useassa erikoiskilpai-
lussa. Vuoden Lady -pelaaja tittelissä kerättiin 
rankinpisteitä 8 eri osakilpailussa. Näihin 
osallistui 82 naista. Erikoiskilpailujen voittajat 
palkittiin naisten päätösillassa 21.10, Ravintola 
Tiirakkalassa johon osallistui 16 naista.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Hallanoro Milla puheenjohtaja
Joukanen Kalle
Kakko Maarit
Savolainen Tommi

Toimikunnan keskeisiä tavoitteita olivat jä-
senviestinnän kehittäminen sekä sosiaalisen 
median hyödyntäminen. 

Sähköisen uutiskirjeen käyttöä jatkettiin ja 
Facebook-viestintää monipuolistettiin. Lisäksi 
keväällä otettiin käyttöön Instagram-sovellus, 
jota käytettiin Facebookin rinnalla sosiaalisen 
median kanavana. Kauden aikana tehtiin 
kohdennettuja sosiaalisen median kampan-
joita, jotka tavoittivat yhteensä kymmeniä 
tuhansia golfista kiinnostunutta some-käyttäjiä 
ympäri Etelä-Suomea. Facebook toimi keskei-
senä kanavana kilpailuiden sekä tapahtumien 
markkinoinnissa.

Markkinoinnin nettotuotot laskivat mer-
kittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä 
asia oli etukäteen tiedossa, sillä edellisellä 
kaudella järjestettiin taloudellisesti hyvin 
onnistunut European Challenge Tour kilpailu 
Gant Open. Myös tavoitteesta jäätiin hieman, 
johtuen kahdesta peruuntuneesta yritystapah-
tumasta. Kutsukilpailut ovat edelleen seuralle 
taloudellisesti merkittäviä sekä myös tärkeä 
markkinointielementti. Myös laadukkaan 
ravintolatoiminnan kannalta kutsukilpailut 
ovat tärkeässä roolissa.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kolme kertaa. Lehden päätoimittajana 

toimi toiminnanjohtaja Sami Pere ja toimitus-
sihteereinä Mari Sonck. 

Aura Golfin kotisivujen www.auragolf.fi 
pitkään jatkuneen kävijämäärän kasvu taittui. 
Kokonaisvierailujen määrä pysyi ennallaan 
n.234 000, mutta sivulatauksia tehtiin hie-
man edellisvuotta vähemmän, 407 000 (-8 %) 
kappaletta. Luetuimpia uutisia olivat edelleen 
erilaiset kilpailuihin ja tapahtumiin liittyvät
uutiset sekä jäsenyyttä sekä pelaamista kos-
kevat uutiset.

Green fee -tuotot pysyivät edelliseen 
vuoteen verrattuna ennallaan, mutta niille 
asetettua kasvutavoitetta ei saavutettu. Ran-
gen tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta huo-
mattavasti ja niille asetettu tavoite ylitettiin. 

KLUBITOIMIKUNTA
Lahti Aki puheenjohtaja
Jaakola Jaana
Kalkari Petri
Lahtinen Harri
Kuikka Kari
Rantanen Jani
Savolainen Tommi
Virkki Wolf

Klubitoimikunnan kausi 2016 sisälsi paljon 
perinteistä, mutta myös hiukan jotain uutta. 
Toimikunnan kannalta kesä oli varsin onnis-
tunut, koska tavoitteiksi oli asetettu runsas 
osallistuminen tapahtumiin ja jäsenistön 
viihtyminen.

Kauden ensimmäinen tapahtuma oli 
perinteiset kevättalkoot Ruissalossa 17.4. 
Talkooväkeä oli saapunut paikalle runsaasti. 
Talkootöissä keskityttiin klubin ympäristön ja 
sisääntuloväylän siistimiseen. Töiden päätteek-
si maistuivat grillimakkara, sauna ja virvokkeet. 
Merkillepantavaa oli seuran nuorison aktiivi-
nen osallistuminen talkootöihin.

Vappuhumpuuki pelattiin 1.5. iloisissa ja 
aurinkoisissa tunnelmissa. Kilpailuun osallis-
tui kuutisenkymmentä pelaajaa. Herkullinen 
vappulounas nautittiin klubiravintolassa mies-
kuoro Laulunystävien tahtiin.

Midnight Scramble pelattiin 23.6. Kisassa 
nähtiin hienoja suorituksia niin yhtenäisen 
pukeutumisen kuin pelinkin osalta. Scramble 
on kerrassaan mahtava tapa aloittaa juhan-
nuksen vietto. Kisaan osallistui 114 peluria, 
joille isolle osalle tämä on jo pitkä perinne.

Suuri klubikilpailu pelattiin 20.8. Kilpai-
lussa oli mukana ennätykselliset 144 golfaria. 
Tähän tapahtumaan jopa jonotettiin. Kilpailu 
toteutettiin yhteistyössä kilpailutoimikunnan 
kanssa. Pelin jälkeen vietettiin iloinen ilta 5th 
Season -bändin tahtiin.

Kauden tuore tapahtumatulokas Manselli 
pelattiin 17.9. Kilpailuun osallistui 80 pelaajaa. 
Nimestään huolimatta tapahtuma oli tarkoi-
tettu kaikille sukupuoleen katsomatta. Kisasta 
on tarkoitus tehdä perinne.

Kausi huipentui 1.10. päätöskisaan. 
Päätöskisan yhteydessä palkittiin myös 

huippusuoritukset ja muisteltiin golfkesän 
onnistumisia. Klubiravintola tarjoili antimiaan 
ja viihtymisestä vastasi aivan mahtava duo 
Rami Rafael ja Ville Pere.

KENTÄN KÄYTTÖ ajalla 1.5.-30.9.2016 

Kierroksia oli yhteensä 24 314 (ed.vuosi 
23 996), jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet 19 305 (18 509)
- vieraat 5 009 (5 487)

Kenttä avattiin 22.4.2016 (ed.vuosi 
25.4.2015) ja suljettiin viimeisten väylien 
osalta 30.10.2016 (ed.vuosi 8.11.2015), 
pelikausi oli muutaman päivän lyhyempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Kauden 
kokonaiskierrosmäärä oli n. 27 000, joka on 
käytännössä sama määrä kuin vuotta 
aikaisemmin.

Toimintakertomuksessa julkaistavat 
kier-rosmäärät ovat vertailukelpoisia eri 
vuosien välillä, mutta eivät kuitenkaan 
vertailukelpoisia eri kenttien välillä. 
Aura Golfin kentän tilas-tointiin 
huomioidaan ainoastaan tehdyt vara-ukset 
sekä kaikki kilpailuihin osallistumiset. 
Caddiemasterin aukioloaikojen ulkopuolella, 
lähinnä aikaisin aamulla pelattuja 
kierroksia ei nykyisessä tilastoinnissa 
huomioida.

Internetvaraus-% oli 83,1 (ed.vuosi 77,5 %).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangen ruoholyöntipaikan käyttöä lisättiin. 
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uusittiin 
tarpeen mukaan. 

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa 
oli 1 472 (viime vuonna 1 458), joista 
miehiä oli 867, naisia 407, poikia 148 ja 
tyttöjä 50.  

PRO SHOP 
Pro Shopin palveluista vastasi Golfpuoti Oy, 
kauppias Antti Lehtinen. Tämän lisäksi 
Gant-tuotemerkillä oli shopissa oma 
osasto. Cad-diemasterit hoitivat myyntityön.

RAVINTOLA
Aura Golfin klubiravintolan uutena 
yrittäjänä aloitti keväällä Charlotte Pernell 
(Golfrest Oy).

Toimintakertomus 2016
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Tuloslaskelma Tase

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.                                                                  
 

Turussa 7. helmikuuta 2017 

 

Osmo Soinio    Jussi Viitanen
KHT    KHT

Tot.1.1.-31.12.2016 Budj. 2016 Budj. 2017

VARSINAINENTOIMINTA

TUOTOT

AG-tuotteet 386 1 000 1 000

Kilpailut 32 004 42 000 38 000

Valmennus ja koulutus 60 195 45 700 50 000
Mainos ja sponsori 202 932 215 000 220 000

Greenfee 126 614 135 000 130 000

Range 35 163 32 000 35 000

Golfautovuokrat 4 354 4 000 4 500

Kausimaksut 238 010 245 000 247 000

Tilavuokrat 27 951 26 000 28 000

Muut tuotot 97 727 706 745 700 753 500
HENKILÖSTÖKULUT

Kentänhoito -264 339 -254 000 -265 000
Hallinto -153 795 -157 000 -157 000

VUOKRAT

Maavuokrat -16 284 -16 300 -16 300
Kentänhoitokoneet -43 233 -40 000 -46 000

Muut -3 950 -3 500 -4 000

MUUT TOIMINNAN KULUT

AG-tuotteet -389 -1 000 -1 000
Kilpailut -14 007 -12 000 -12 000

Valmennus ja koulutus -96 663 -85 500 -90 000
Mainos ja sponsori -8 309 -10 000 -11 000
Greenfee -3 082 -3 000 -3 000

Range -4 181 -5 000 -5 000

Kentänhoito -208 696 -219 000 -219 000

Kiinteistö -119 690 -130 000 -130 000

Toiminnan muut kulut -48 891 -42 000 -42 800

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -3 177 -3 800 -3 700

Senioritoimikunta -3 820 -5 000 -5 000
Klubimestari -2 911 -8 000 -8 000
Kapteeni -2 958 -998 375 -4 000 -999 100 -4 000 -1 022 800

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS -270 669 -253 400 -269 300
VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 319 352 321 000 323 500

Liittymismaksut 79 273 75 000 87 000

Mainos ja ilmoitus 1 200 2 000 2 000

Vuokratuotot 1 800 401 625 1 800 399 800 1 800 414 300

KULUT

Jäsenmaksukulut -39 913 -42 000 -40 000

Tiedotus -13 081 -52 994 -15 000 -57 000 -13 000 -53 000
VARAINHANKINNAN TULOS 348 631 342 800 361 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 384
Korkokulut -11 567 -11 000 -10 000

Muut rah.kulut -3 389 -14 572 -1 500 -12 500 -3 500 -13 500

YLEISAVUSTUKSET 16 408 15 000 15 000

TILIKAUDEN TULOS ennen poistoja 79 798 91 900 93 500

POISTOT -83 916 -91 900 -93 500

TILIKAUDEN TULOS -4 118 0 0

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat 1 648 357 1 699 167

Koneet ja kalusto 103 342 82 584

Muut ainell. hyödykkeet 414 629 429 499

Osakkeet ja osuudet 182 2 166 510 181 2 211 431

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Myyntisaamiset 49 380 2 510

Siirtosaamiset 1 104 4 734

Rahat ja pankkisaamiset 5 479 55 963 5 528 12 772

TASE VASTAAVAA yhteensä 2 222 473 2 224 203

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

EDELL. TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 499 353 1 491 081

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 118 1 495 235 8 271 1 499 352

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 638 627 609 756

LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 36 400 36 400

Saadut ennakot 2 281 2 246

Ostovelat 15 133 41 806

Siirtovelat 30 195 29 915

Muut lyhytaik. velat 4 602 727 238 4 728 724 851

TASE VASTATTAVAA yhteensä 2 222 473 2 224 203
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Toimintasuunnitelma 2017
TAVOITTEET
Aura Golfin tavoitteena on tarjota jäsenille, 
vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueem-
me paras palvelu- ja laatukokemus niin pelaa-
misen, ravintolatoiminnan kuin muidenkin 
palveluiden osalta.

Kauden aikana tullaan kiinnittämään eri-
tyistä huomiota kentän kuntoon ja viimeis-
telyyn sekä piha-alueiden ja yleisten tilojen 
siisteyteen ja viihtyvyyteen. Selvitetään myös 
mahdollisuutta rakentaa taukokioskille uudis-
rakennus, joka korvaisi paikalla olevat nykyiset 
rakennukset.

Kauden muut tavoitteet perustuvat toimi-
kuntien tekemiin toimintasuunnitelmiin, jotka 
antavat hyvän suunnan seuran toiminnan 
ylläpitämiselle sekä kehittämiselle.

Taloudenhoidossa noudatetaan tarkkuutta 
ja huolellisuutta, jotta jäsenistön edut sekä 
pelimahdollisuudet saadaan turvattua par-
haissa mahdollisissa olosuhteissa.

KENTTÄ 
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena on yllä-
pitää sekä kunnoltaan että hoitotasoltaan Suo-
men parasta kenttää, joka on myös kansain-
välisesti kilpailukykyinen. Tavoite edellyttää, 
että viheriöiden nurmi on viherpeittävyyden 
osalta sata prosenttinen, tasainen ja riittävän 
nopea. Esiviheriöt, lyöntipaikat ja väylät ovat 
hyväkuntoisia ja riittävän alhaalle leikattuja. 
Karheikkojen tulee olla rikkaruohottomia ja 
hiekkaesteiden sekä niiden reunojen tulee 
olla hyvin hoidettuja ja kantattuja. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
ammattitaitoista kenttähenkilöstöä, asian-
mukaista konekantaa ja riittävää kentänhoi-
tobudjettia. Kenttähenkilöstö tulee muodos-
tumaan kolmesta vakituisesta työntekijästä 
eli kenttämestarista, huoltomiehestä ja ken-
tänhoitajasta. Näiden lisäksi kentänhoidon 
sesonkiaikana palkataan 9 kausityöntekijää 
ja pihatyöntekijä. Tavoitteena on, että vähin-
tään puolet kausityöntekijöistä olisi vanhoja 
kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu kymmenestä leik-
kuukoneesta, kahdesta traktorista ja riittävästä 
määrästä muita hoitokoneita. Kentän vaati-
mustaso edellyttää, että koneet ovat jatku-
vasti toimintakuntoisia ja esim. leikkuuterien 
kohdalta huolellisesti teroitettuja ja oikein 
säädettyjä. Kauden 2017 hankintalistalla on 
viheriöleikkuri lisäyksiköineen.

Kentän koko kauden kestävä huippukunto 
vaatii säännöllisiä kentänhoitotoimenpiteitä, 
joista tärkeimmät ovat jyräykset, ilmastukset, 
hiekoitukset, lannoitukset, sadetus ja torjunta-
aineruiskutukset. Tavoitteena on, että kysei-
set toimenpiteet suoritettaisiin pelikauden 
ulkopuolella tai ajankohtana, joka vähiten 
häiritsee pelaamista. Ulkopuolisten tekijöiden 
vaikutus onnistuneeseen hoitokauteen on 
suuri. Ulkopuolisia tekijöitä ovat ennen kaikkea 
lämpötila, sademäärä ja auringonvalo (puiden 
karsiminen ja sen luvanvaraisuus). Lämpötila 

vaikuttaa suoranaisesti nurmen kasvuun ja 
sateet kentänhoitoon sekä pelaamiseen. Jotta 
kenttä olisi jatkuvasti, myös rajuimpien sa-
teiden jälkeen pelikunnossa, tulisi joka syksy 
korjata vanhoja viheriöitä, lyöntipaikkoja sekä 
salaojitusta koko kentän alueella.   

Kentänhoitokaudella 2017 erityistä huo-
miota kiinnitetään viheriöiden pelattavuu-
teen. Uudistetun viheriöleikkurin kehittyneet 
leikkuuyksiköt seuraavat pinnanmuotoja tar-
kemmin ja 14-lehtisten kelojen leikkuujälki 
on tasaisempi. Viheriöiden nestelannoituk-
sen yhteydessä käytetään kasvunsäädettä, 
joka rajoittaa nurmen pituuskasvua. Tämän 
johdosta kylänurmikan kukinta jää matalam-
maksi ja parantaa pallon vierimistä nurmen 
pinnalla. Kasvualustan kastelua pelikaudella 
pyritään vähentämään käyttämällä kostu-
tusainetta, joka vähentää kastelun tarvetta 
ja mahdollistaa kiinteämmän kasvualustan, 
joka puolestaan nopeuttaa pallon rullaamista. 
Viheröiden pelattavuuden lisäksi erityistä huo-
miota kiinnitetään harjoitusalueiden hoitoon 
ja kunnossapitoon. Myös lyöntipaikkojen 
hoitotasoa nostetaan. 

Kenttähenkilökunta tulee tarvittaessa 
osallistumaan alan koulutustilaisuuksiin ja 
messuihin. Ympäristöasioissa yhteistyötä 
jatketaan Turun kaupungin ympäristö- ja 
kaavoitusviraston sekä Turun Yliopiston Kas-
vitieteellisen puutarhan kanssa.

Tiivistelmä Aura Golf ry:n kentän-
hoitosuunnitelmasta kaudella 2017:
TAMMIKUU
Suoritetaan konehuoltoja, lumitöitä, kentän 
sivustojen raivausta ja puuston sekä istutus-
ten hoitoa.
HELMIKUU
Rakennusten ja kalusteiden kunnossapito, 
konehuolto. Kaatuneiden / konkeloiden pui-
den poisto.
MAALISKUU
Väylien ja karheikkojen hiekoitus sekä tarvit-
taessa suoritetaan viheriöiden, esiviheriöiden 
ja lyöntipaikkojen lumenpoisto. Edellisten 
alueiden kalkitus ja hiekoitus, lisäksi viheriöi-
den Humate-käsittely (parantamaan maape-
rän pieneliötoimintaa). Viheriöaitojen poisto 
ja harsotus. Risujen haketus sekä kantojen 
jyrsintä.
HUHTIKUU
Olosuhteiden salliessa viheriöiden jyräys, 
pystyleikkuu, kylvötyöt. Esiviheriöiden ja lyön-
tipaikkojen pystyleikkuu, kylvö ja kalkitus. 
Bunkkerit kantataan ja lisätään tarvittaessa 
hiekkaa. Väylien pystyleikkuu ja verkotus. 
Kalusteet kentälle. Käytävien soran lisääminen 
ja lanaus. Rangen käyttöönotto. Sadetuslaittei-
den korjaus ja käyttöönotto. Harsojen poisto. 
Viheriöiden, esiviheriöiden sekä lyöntipaikko-
jen rakeinen lannoitus. Risujen kerääminen.
TOUKOKUU
Kenttä pyritään avaamaan viimeistään va-
puksi. Viheriöt leikataan päivittäin, tiistai on 

hoitopäivä eli ilmastointi ja nestelannoitus, 
torstaisin mahdollinen jyräys, jolloin viheriöi-
den viherpeittävyyden oltava kunnossa. Väylät 
ja lyöntipaikat lannoitetaan kahdesti. Karheik-
kojen rikkakasvitorjunta. Erityistä huomiota 
kiinnitetään hiekkaesteiden kunnossapitoon. 
Suoritetaan väylien leikkuukuvioiden tarkistus.
KESÄKUU
Kesäkuun alkupuolella kenttä pitää olla nor-
maalissa kesäkunnossa. Viheriöitä ilmastetaan, 
pystyleikataan ja lannoitetaan viikoittain ja 
hiekoitetaan kertaalleen. Viheriöiden Primo 
Maxx -kasvunsääde ruiskutukset alkavat. Esivi-
heriöt ja lyöntipaikat ilmastoidaan kertaalleen.
HEINÄKUU
Finnish Senior Openin aikaan kenttää leikataan 
päivittäin myös esiviheriöiden, lyöntipaikkojen 
ja väylien osalta, viheriöt jyrätään päivittäin. 
Karheikkojen leikkuukorkeus 6 cm. Muut 
hoitorutiinit kuten kesäkuussa.
ELOKUU
Normaalit hoitorutiinit.
SYYSKUU
Kentän hoitorutiinit jatkuvat kuten edellä 
mutta leikkuuvälit pitenevät. PK eli syyslan-
noituksia. Hometorjunnat alkavat.
LOKAKUU
Alustavan suunnitelman mukaan yksi viheriö 
korjataan. Talvityöt aloitetaan, koko pelialue 
ilmastoidaan. Väylät, esiviheriöt ja lyöntipaikat 
pystyleikataan. Kastelujärjestelmä tyhjenne-
tään. Kalusteet kerätään pois.
LOPPUVUOSI
Sääolosuhteiden mukaisesti tehdään tarvit-
tavia talvitöitä. Erityinen huomio kiinnitetään 
kasvitautien torjuntaan.

LEIKKUUSUUNNITELMA KAUDELLE 2017
Viheriöt: Päivittäin, torstai jyräys
Foregreenit: Ma, ke, pe
Lyöntipaikat: Ma, ke, pe
Väylät: Ma, ke, pe, la
Esikarheikko: Kaksi kertaa viikossa
Karheikko: Kerran viikossa

KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Mennyt kausi oli kilpailijoiden määrässä mi-
tattuna positiivinen. Edelleen klubin sisäisissä 
kilpailuissa on haasteita löytää osallistujia. 
Klubin yhteiset tapahtumat sen sijaan houkut-
televat osallistujia, niin vieraita kuin jäseniäkin 
todella hyvin. Näistä tullaan ottamaan oppia 
myös muihin kilpailuihin.

Vuosi 2017 tulee olemaan kilpailuiden 
osalta samankaltainen kuin mennyt vuosi. 
Isoja ammattilaiskilpailuja ei tulla järjestä-
mään. Isoimmaksi pelilliseksi kilpailuksi tulee 
nousemaan jo vuodelta 2016 tuttu Gant Ama-
teur Open. Sen kehittäminen on toimikunnan 
yksi päätavoitteista. Lisäksi toimikunta jatkaa 
hauskojen klubitapahtumien toteuttamista 
yhteistyössä klubitoimikunnan kanssa.

Aura Golf isännöi seniorien avointa SM-kil-
pailua, Finnish Senior Openia, 28. - 30.7.2017.

Edellisten vuosien tavoin toimikunnan ta-

voitteisiin kuuluu uusien kilpailijoiden hou-
kutteleminen jäsenistön keskuudesta niin 
pelaamaan kuin osallistumaan myös kilpailui-
den järjestelyihin. Kilpailuihin osallistumisen 
kynnystä pyritään entisestään madaltamaan 
kertomalla kilpailuista enemmän etukäteen ja 
vastaamalla aktiivisesti esitettyihin kysymyk-
siin. Myös uudet ideat ja pelimuotojen ehdo-
tukset ovat aina tervetulleita, näitä koetetaan 
toteuttaa aina mahdollisuuksien mukaan.

Toimikunnalla on myös tavoitteena värvätä 
riveihinsä uusia jäseniä, joten liity ihmeessä 
mukaan porukkaan. Lisätietoja saa Aura Golfin 
toimistosta tai toimikunnan puheenjohtajalta.

Tasoitukset pidetään ajan tasalla sääntöjen 
ja Suomen Golfliiton ohjeiden puitteissa.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMIKUNTA 

TS-Golfkoulu. Järjestetään laajuudeltaan ja 
puitteiltaan aikaisemman mallin mukaisesti. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä siten, että molemmille viikoille otetaan 
40 osallistujaa. Koulun ohjelma noudattaa 
aikaisempaa mallia. Alaikäraja on 9 vuotta.  
Vastuullisena kouluttajana toimii pro Ville 
Sirkiä. Muut kouluttajat ovat seuran kilpa- ja 
harrasteryhmiin kuuluvia pelaajia.

Leirit. Harjoitusryhmiin kuuluville pelaajille 
järjestetään ulkomaan harjoitusleiri koulu-
jen hiihtoloma-aikana La Mangan kentälle 
sekä keväällä pääsiäisen aikana Lumine Gol-
fiin. Ville Sirkiä vastaa talvileirin ja Sakari 
Aho / Ville Sirkiä kevätleirin toteutuksesta. 

Yhteistyökumppanit. Vanhat kumppanuu-
det pyritään säilyttämään sekä hankkimaan 
mahdollisuuksien mukaan uusia tukijoita. 
Talent-ryhmän menestyksen vuoksi panokset 
kasvavat ja tukijoita tarvitaan.

Pyritään hankkimaan kumppaneita toi-
sen kerran järjestettävään 24 h Junnugolfille 
-tapahtumaan.

Ryhmien valmennus

TALENT-RYHMÄ (16-19 v) 
Tässä ryhmässä ja ikäluokassa golfin merkitys 
elämässä on jo suuri. Sydän palaa golfille ja 
se tunnistetaan omaksi lajiksi. Kilpailulliset 
tavoitteet ovat vähintään kansallisen tason 
huipulla.

Harjoittelu on suunnitelmallista ja tavoit-
teellista. Kehityksen seurantaan on mittareita, 
joita seuraamalla pystymme jatkuvasti arvi-
oimaan kehitystä. Mittarit toimivat hyvänä 
sitouttamiskeinona sekä parantavat harjoit-
telun laatua.

Harjoittelussa hyvänä mittarina toimii 
Suomen Golfliiton tekemä Urheilijan pol-
ku. Esimerkkeinä mm. seuraavia testejä ja 
tavoitteita:

- SGL lähipelitesti 90 pistettä (kultainen 

  merkki)
- 5 % testissä osumatarkkuus 7/10
- harjoitustunnit 25 h / viikko
- kierroskeskiarvo < 75
- Trackman arvot

Pelaajien kokonaisvaltaisessa valmentautumi-
sessa on vahvasti mukana fyysinen harjoittelu. 
Tulevalle kaudelle tulemme tekemään yhteis-
työsopimuksen vahvan terveysalan toimijan 
kanssa, joka tulee vastaamaan pelaajien fyy-
sisen harjoittelun suunnittelusta ja suurelta 
osin myös toteutuksesta. Saman katon alta 
hoituvat myös mahdolliset lääkäripalvelut.

Jotta pelaajille tarjotaan parasta mah-
dollista valmentautumista, teemme tulevana 
kautena yhteistyötä Suomen PGA:n tuomien 
asiantuntijoiden, lähiseurojen sekä Suomen 
maajoukkueen kanssa. 
Harjoitukset
• järjestetään säännöllisesti yhteisiä testitree-
nejä läpi vuoden
• yksilöllinen valmennussuunnitelma läpi 
vuoden
• valmentajat aktiivisesti mukana kilpailuissa.

Pelaajat täyttävät harjoituspäiväkirjaa.

HARRASTE TALENT -RYHMÄ (18-20 v) 
Ryhmän pelaajat ovat aktiivisia harrastajia, 
jotka osallistuvat myös kilpailutoimintaan. 
Tavoite edelleen kehittää pelaajia ja pitää 
heidät aktiivisina lajin parissa.
Harjoitukset
• talvella 1 x viikossa
• Leaf Areenan Golfhallin kausikortti
• pelikaudella 1-2 x viikossa 

PIKKUTALENT (12-16 v) 
Tämän ryhmän pelaajat ovat jo lajiin hu-

rahtaneita. Harrastuksina on vielä muitakin 
lajeja, mutta golfin odotetaan kääntyvän 
ykköslajiksi. 

Tässä vaiheessa lajin sisäiset päätavoitteet 
ovat oppia harjoittelemaan ja kilpailemaan. 
Yleisesti huomioitavaa on pitää huolta pe-
rusliikuntataidoista kuten nopeus, ketteryys, 
liikkuvuus ja kehon hallinta.

Fyysiseen harjoittelun osalta selvitetään 
mahdollisuuksia saada Pikku Talent mukaan 
edellä mainittuun Talent-ryhmää koskevaan 
yhteistyömalliin. Tavoitteena saada myös 
Pikku Talentille laadukas testaus, harjoittelun 
ohjelmointi sekä seuranta koskien fyysistä 
harjoittelua.

Tulevana pelikautena ryhmälle järjeste-
tään normaalien treenien lisäksi koko päivän 
kestäviä leirejä. Opetellaan näin harjoitteluun 
ja kannustetaan pelaajat yhä vahvemmin lajiin.

Tällä ryhmällä toteutetaan myös Suomen 
Golfliiton testipatteristoa ja tähdätään ikäluo-
kan vaatimuksiin.
- SGL:n lähipelitesti 80 pistettä
- 5 % osumatarkkuus 6/10
- kierroskeskiarvo < 85

Harjoitukset
• Leaf Areenan Golfhallin kausikortti 
• kevät ja syksy treenejä 2 x viikko
• lomakaudella 15 x leiripäivä

Pelaajat täyttävät harjoituspäiväkirjaa.

MINI TALENT -RYHMÄ (9-11 v) 
Tämä ryhmä on Pikku Talentin pikkuveli tai 
-sisko. Ryhmän jäsenet ovat innokkaita golfiin 
hurahtaneita alakoululaisia. Ryhmän harjoi-
tuksissa opetellaan pelitaitoja sekä lajin perus-
tekniikoita. Ryhmällä on myös kerran viikossa 
fysiikkatreenit, joissa opetellaan ja kehitetään 
perusliikuntataitoja lajitaitojen tueksi.

Tulevalla kaudella ryhmälle järjestetään 
lajitreenien lisäksi leiripäiviä. Leiripäivät koos-
tuvat niin laji-, fysiikka- kuin mentaalipuolenkin 
harjoituksista. Leireillä opetellaan harjoittele-
maan ja kannustetaan lapsia viettämään aikaa 
golfympäristössä.

Tällä ryhmällä toteutetaan myös Suomen 
Golfliiton testipatteristoa ja tähdätään ikäluo-
kan vaatimuksiin.
- SGL:n lähipelitesti 70 pistettä
- 5 % osumatarkkuus 5/10
- kierroskeskiarvo < 95

Harjoitukset
• talvella 1 x lajitreenit + fysiikkatreenit / vko  
  + 3 yksityistuntia talven aikana
• Leaf Areenan Golfhallin kausikortti
• kevät ja syksy 1 x vko lajitreenit
• lomakaudella 1 x vko lajitreenit 
  + 10 leiripäivää + 2 yksityistuntia kesän aikana

HARRASTERYHMÄ (8-15 v) 
Tässä vaiheessa tavoite on houkutella juniorit 
lajin pariin ja saada golfkipinää syttymään. 
Toiminnan pitää olla kannustavaa ja pyritään 
tuomaan esiin lajin parhaita puolia.

Tulevina vuosina pyrimme eri keinoin 
selkeästi lisäämään nuorten harrastajien mää-
rää sekä aktivoimaan passiivisia harrastajia. 
Toimenpiteitä tulevat olemaan mm.
• TS-Golfkoulun kautta jäsenhankinnan edel-
leen tehostaminen
• Yhteistyö koulujen ja urheiluseurojen kanssa
• ”Ota kaveri mukaan” -päivät
• Harjoitusolojen parantaminen / parempi 
käyttö, jotta nimenomaan ”peliä” voidaan 
myydä houkuttelevammin junioreille.

Jotta onnistumme vastaamaan juniorimäärän 
kasvun aiheuttamiin haasteisiin, tarvitsemme 
apuohjaajia mukaan toimintaan.

Harjoitusryhmät jaetaan iän, tasoituksen 
ja aktiivisuuden mukaan. 

Kilpailut
FINNISH TOUR
Kiertueelle osallistuu Talent-ryhmän pelaajia 
sekä mahdollisuuksien mukaan aikuispelaajia.

 >>>



12

Aura Golf ry:n sääntömääräinen 
varsinainen kokous pidetään 
tiistaina 28. helmikuuta 2017 klo 18.00 
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24 A, Turku. 

E S I T Y S L I S T A
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja   
 sihteeri
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja   
 päätösvaltaisuus
7. Esitetään hallituksen laatima    
 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä   
 tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen    
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden   
 myöntämisestä hallituksen jäsenille 
 ja muille tilivelvollisille
9. Valitaan jäsenet hallituksen
 erovuoroisten tilalle sääntöjen 
 6. pykälässä mainituin edellytyksin
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
 kaksi varatilintarkastajaa
11. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, 
 jäsen- ja kausimaksujen suuruus, näiden 
 erääntymisajankohta sekä viivästysmaksun 
 suuruus
12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toiminta-
 suunnitelma ja siihen perustuva talousarvio
13. Kokouksen päättäminen

 Erovuoroisten hallituksen jäsenten  
 vastuualueet ovat:
 Markkinointi ja PR
 Naistoimikunta-asiat
 Talousasiat

 T E R V E T U L O A
 Aura Golf ry hallitus

PS. KOKOUSKUTSU ON JULKAISTU 13.2.2017 
TURUN SANOMISSA JA 10.2.2017 ÅBO UNDERRÄTTELSERISSÄ.

VUOSIKOKOUSKUTSU
C A D D I E M A S T E R E I L L E

Tehtävät
Ajanvaraus ja tilastointi
Pelaajien neuvonta ja asiakaspalvelu
Peli- ja kilpailumaksujen vastaanotto sekä 
kilpailujen lähtörutiinit ja tulospalvelu
Golfautojen vuokraus sekä käytön valvonta
Pelitoiminnan, klubialueen sekä rangen valvonta
Pro Shopin myyntitoiminta
Muut toiminnanjohtajan määräämät tehtävät

Tarjoamme
Edustavan ja kansainvälisen työympäristön
Työvaatteet
Kilpailukykyisen palkkauksen
Ensiapukoulutuksen

Edellytämme
Asiakaspalveluhenkisyyttä ja joustavuutta
Hyvää ja monipuolista kielitaitoa
Golfin tuntemusta
Mahdollisuutta kaksivuorotyöhön sekä 
mahdollisuutta työskennellä toukokuun alusta 
syyskuun loppuun
18-vuoden ikää

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Sami Pere, 
puh. 0400 355 155
Hakemukset sähköpostilla 4.3.2017 mennessä: 
sami.pere@auragolf.fi  

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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•
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KESÄTÖITÄ TARJOLLA

KENTÄNHOITAJILLE JA
PA L L O N K E R Ä Ä J I L L E

Pallonkerääjät huolehtivat rangen harjoitus-
pallojen koneellisesta keräämisestä koko 
pelikauden ajan. Tehtävä soveltuu erinomaisesti 
kaikille 15 vuotta täyttäneille reippaille, 
täsmällisille ja työtä pelkäämättömille nuorille.

Lisätietoja: kenttämestari Matti Höglund, 
      puh. 0500 720 430
         Hakemukset sähköpostilla 4.3.2017       
          mennessä: matti.hoglund@auragolf.fi 

JUNIOR TOUR
Junior Tour (JT) on Suomen ylin kilpailukiertue 
alla 21-vuotiaille kilpapelaajille. Talent-ryhmän 
pelaajat osallistuvat aktiivisesti J:lle, 6 pelaajaa/
kilpailu.
JUNIOR CHALLENGE TOUR
Junior Challenge Tour (JCT) toimii karsintajär-
jestelmänä JT:lle. JCT tunnettiin aikaisemmin 
Aluetourina. Harraste Talent- ja Pikkutalent-
ryhmäläiset osallistuvat JCT:lle, 10 pelaajaa/
kilpailu. Aura Golf isännöi JCT 4 Länsi -osakil-
pailua 4.7.2017.
FUTURE TOUR 
Future Tour (ent. Tsemppitour) on mata-
lan kynnyksen kilpailukiertue, jota pelataan 
useassa eri sarjassa. Pikku Talent -ryhmä ja 
Minitalent-ryhmä osallistuvat, 15 pelaajaa/
kilpailu.
MIESTEN JA NAISTEN SM-LYÖNTIPELIT
Osa Talent-ryhmästä osallistuu sekä mah-
dollisesti muutama aikuispelaaja, 6 pelaajaa.
FINNISH AMATEUR OPEN
Osa Talent-ryhmästä osallistuu sekä mah-
dollisesti muutama aikuispelaaja, arviolta 5 
pelaajaa.
MIESTEN JOUKKUE-SM
Osallistutaan jos saadaan kilpailukykyinen jouk-
kue mukaan.
NAISTEN JOUKKUE-SM
Osallistutaan ja puolustetaan 2016 mestaruutta.
JUNIOREIDEN SM LYÖNTI- JA REIKÄPELIT
Osallistutaan mahdollisimman suurella jouk-
kueella, 10 pelaajaa.
NUORTEN JOUKKUE-SM
Yksi kauden päätapahtumista nuorille kilpa-
pelaajille, mitalitavoite.
JUNIOREIDEN KK-KILPAILUT
Järjestetään seuran sisäisiä juniorikilpailuja 
vähintään 4 kpl. 
OP-TOIMINTA
Turun Seudun Osuuspankin tuella kehitetään 
Aura Golfin nuorten harrastetoimintaa tarjo-
amalla pron ja assistant pron avulla kilpailu- 
sekä tekniikkarataelämyksiä reilun hengen sekä 
nuorten pelaajien golfvalmiuksia kasvattavan 
toiminnan avulla. 

Järjestetään 4-5 tapahtumaa kauden aikana. 
OLOSUHTEET
Huiskalan harjoitusalueen parannussuunnitel-
man ja toivotun toteutuksen myötä, otetaan 
alue entistä aktiivisemmin harjoituskäyttöön. 
Laurilan mökki varustettiin lämmittely- sekä 
fysiikkaharjoitustilaksi ja sen käyttöä tullaan 
lisäämään kaikkien ryhmien oheisharjoitteissa.   
VALMENTAJIEN KOULUTUS
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luovat yhteis-
työverkostoa ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kanssa.   

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan tärkeimpiä asioita kaudella 
2017 ovat jäsenviestinnän kehittäminen sekä 
sosiaalisen median hyödyntäminen. 

Keskeiset asiat ovat edelleen Aura Golfin 

kotisivujen www.auragolf.fi päivittäminen 
sekä sähköisen jäsenviestinnän kehittäminen. 

Yhteistyösopimuksissa on tavoitteena 
säilyttää nykyiset kumppanuudet sekä hankkia 
mukaan muutamia merkittäviä uusia toimijoi-
ta. Tavoitteena on myös vastata kovenevaan 
kilpailuun kehittämällä palveluiden laatua sekä 
kiinnittämällä erityistä huomiota asiakkaiden 
ja kumppanien saamaan palvelukokemukseen.

SENIORITOIMINTA
Seurojen seniorien välinen klubiottelu pe-
lataan Harjattula Golfia vastaan, mistä tar-
kemmin kilpailukalenterissa. Kevään aikana 
selvitämme toista mahdollista klubiottelu-
kumppanin jostain toisesta lähialueen seu-
rasta, tästä tiedotetaan erikseen.

Osallistumme Varsinais-Suomen seniorilii-
gaan, missä mukana on 11 joukkuetta.

Toivomme runsaslukuista osallistumista 
niin senioriliigaan, ystävyysotteluun kuin 
kuukausi- ja viikkokilpailuihin. Myös muut 
kilpailukalenterissa mainitut kilpailut odottavat 
aktiivista osallistumistamme.

Seniorien Aluetourin osakilpailut (Alue 1 
Lounais-Suomi) ja muut Suomen Golfliiton 
alaiset  kilpailukalenterissa olevat kilpailut 
kaipaavat myös meiltä vahvaa osallistumista.

Senioritapahtumista ilmoitetaan seuran 
kotisivuilla, sosiaalirakennuksen ilmoitustau-
lulla ja Viheriö- lehdessä.

Hyviä ideoita liittyen erilaisiin tapahtu-
miin otetaan mielellään vastaan. Myös kaikki 
muutosehdotukset kilpailuihin ja muihinkin 
tapahtumiin on enemmän kuin tervetulleita. 
Edellä mainituista ehdotuksista voi aina vin-
kata senioritoimikunnan jäsenille. Yhteistyö 
on tae tulevaisuuden kehittämiselle.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Tuleva kausi tulee noudattamaan aikaisempaa 
linjaa. Kiinteistön ja rakennelmien korjauksia 
sekä kunnossapitotöitä tehdään tarpeen mu-
kaan kauden aikana. Huoltohallin maalaus 
ja muut ulkopuoliset kunnostustyöt pyritään 
tekemään kesällä 2017.

KAPTEENI
Keväällä tullaan järjestämään uusille jäsenille 
tutustumistilaisuus Ruissalossa. Käydään läpi 
seuran yleisiä asioita ja esitellään jäsenistölle 
käytössä olevia tiloja.

Klubiottelu Roslagenia vastaan pelataan 
vieraskentällä 7.-8.7.2017 ja HGK:ta vastaan 
niin ikään vieraskentällä myöhemmin vahvis-
tettavana ajankohtana.

Kapteenien päiville tullaan osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan (Lounais-Suomen/
valtakunnalliset kapteenien päivät).

Muuten toiminta tulee jatkumaan ennallaan.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan pääpaino vuonna 2017 on 

yhteisöllisyydessä, golftaidon kehittymisessä 
sekä golfin tunnettavuuden kasvussa. 

Kausi aloitetaan huhti-toukokuussa kau-
den avaustilaisuudella, jossa informoidaan 
tulevan kauden ohjelmasta ja järjestämme 
golfia tukevan ohjelman. Alkukaudesta panos-
tamme golfopetukseen teemailtojen merkeissä 
ja viilausvinkkejä on saatavilla myös pitkin 
kautta. Kerran kuukaudessa järjestettävissä 
pelitapahtumissa pääpaino on yhteisöllisyy-
dessä, pidetään hauskaa eri golfpelimuotojen 
merkeissä sekä nautitaan yhdessäolosta. 
Tämän lisäksi järjestetään erilaisia erikoiskil-
pailuja (birdie-puu, ahkerin osallistuja, suurin 
pudottaja ja Eclectic). Vuoden naispelaaja 
ratkotaan kk-kilpailujen ja Aura Golfin järjes-
tämien kilpailujen aikana kerättyjen pistei-
den yhteistuloksella.  Naisten sunnuntaina 
kesäkuun alussa jokaisella on mahdollisuus 
perehdyttää ystävää, sukulaista, työkaveria 
tai muu kaveri golfin saloihin.

Perinteinen kolmoisklubiottelu AG-EGS-
TawG pelataan tänä vuonna Turussa. Kauden 
aikana tullaan järjestämään pelimatkoja koti-
maahan. Ulkomaille lähdemmekin seuran jär-
jestämillä matkoilla mm. Ruotsiin (Tvåkampen)

Kauden päätöstilaisuus pidetään lokakuus-
sa, jolloin palkitaan kauden erikoiskilpailujen 
voittajat. Naistoimikunta toimii yhteistyössä 
klubi- ja kilpailutoimikunnan kanssa sekä kap-
teenin tukena.

KLUBIMESTARI
MAALIS-HUHTIKUU
Talkoot maalis - huhtikuussa. Talkoissa siis-
titään klubin ympäristö. Sauna ja tarjoilua. 
Kutsu julkaistaan www-sivuilla.
TOUKOKUU
Vappuhumpuuki pelataan perjantaina 1.5. 
Perinteinen vappulounas on katettuna klubilla 
pelin jälkeen. Kutsu Viheriössä, nettisivuilla ja 
ilmoitustauluilla. Ei kilpailumaksua. Vappulou-
nas on maksullinen..
KESÄKUU
Midnight Scramble torstaina 22.6. juhannuk-
sen aatonaattona. Jälkipelit klubilla juhan-
nussaunan jälkeen. Ei kilpailumaksua. Ateria 
on maksullinen.
ELO-LOKAKUU
Yksi tai useampi golfkisa klubitoimikunnan 
tapaan – ilon kautta. Elokuun kilpailu on suu-
ren suosion saavuttanut ”Suuri Klubikilpailu”. 
Loppusyksystä pelataan kauden päätöskilpailu 
kentällä ja vietetään iltajuhla klubilla.

Kisatapahtumat järjestetään yhteistyössä 
muiden toimikuntien kanssa.

Lisätietoa tapahtumista saat Aura Golfin net-
tisivuilta, Facebookista ja kentän ilmoitustauluilta.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja 
golfravintolan uusina yrittäjinä jatkavat vuonna 
2016 aloittaneet Charlotte ja Stig Pernell.

kentänhoitotehtäviä töiden ja tarpeen mukaan
edellytämme hyvää fyysistä kuntoa, mielellään 
ajokorttia, kokemusta vastaavista töistä sekä 
18 vuoden ikää

•
•
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Laurilan mökistä 
kuntosali

Syksyllä 
tehtyä

Mökki on entinen rengintupa niiltä ajoilta, 
kun nykyisillä golfkentän mailla vielä har-
joitettiin maataloutta. Rakennus rapistui 
vuosikymmenien kuluessa, kunnes talven ja 
kevään 2008 aikana se saneerattiin museo-
viraston ohjeita noudattaen nykykuntoon-
sa. Hieno tila on seissyt koko lailla tyhjän 
panttina lähes 10 vuotta, lukuun ottamatta 
käyttöä muutamien kilpailuiden yhteydessä. 

Loppukesästä 2016 ryhdyttiin yrittä-
mään jotain uutta ja ajatuksena oli tehdä 
sinne verryttelytila, jota voisi käyttää ennen 
ja jälkeen kierroksen. Tilaan hankittiin hie-
man välineistöä ja varovaisena tavoitteena 
oli tietysti se, että joku siellä edes joskus 
kävisi. Todella iloinen yllätys oli huomata 
kuinka paljon positiivista palautetta tämä 
asia sai ja mökillä alkoi olla säännöllistä 
käyttöä. Välineistöä hankittiin hieman lisää 
ja huomattiin, että vaikka sieltä ei perintei-
siä kuntosalilaitteita löydykään, niin mökki 
alkaa muistuttaa enemmän jopa kuntosalia 
kuin verryttelytilaa. Varusteluun kuuluu 
tällä hetkellä kahvakuulia, kuntopalloja, 
käsipainoja, jumppamattoja, kuminauhoja, 
stepperi ja mikä parasta, niin myös hyviä 
ohjeita ja vinkkejä treenaamiseen. 

Kehitysehdotuksia tähänkin aiheeseen 
liittyen otetaan mielellään vastaan.

Viime syksynä otettiin jälleen kuokka kau-
niiseen käteen ja vuoden tauon jälkeen 
jatkettiin viheriöiden peruskorjaamista. 
Tällä kertaa vuorossa oli 9. väylän viheriön 
korjaustyöt. Viheriön pinnan sekä vanhan 
kasvukerroksen alta paljastui kivikova sa-
vikerros, joka ei taatusti läpäissyt yhtään 
mitään ja jota sai kaivurillakin työstää ihan 
tosissaan. Kaivuutöiden jälkeen uusittiin 
viheriön salaojitus sekä sadetuslaitteet ja 
vaihdettiin kasvualusta koko viheriöalueelta. 
Korjauksen yhteydessä viheriön pinta-alaa 
kasvatettiin kolmasosalla, viheriön laajentu-
essa pelisuunnassa oikealle. Myös viheriö-
bunkkerit uusittiin. Korjaustyöt viimeisteltiin 
siirtonurmipinnoitteella.

Saman väylän ylempi lyöntipaikka kor-
jattiin uusimalla kasvualusta sekä sade-
tuslaitteet ja tämäkin kohde viimeisteltiin 
siirtonurmella, jotta sieltä päästään pelaa-
maan heti kauden alussa.

8. väylän oikean puoleinen väyläbunk-
keri koki myös pienen uudistuksen, kun 
se täytettiin osittain viheriön puoleisesta 
kärjestä. Tämän muutoksen taustalla oli 
se, että bunkkerin kärjestä oli käytännössä 
mahdotonta lyödä kohti viheriötä edessä 
olevan ison kuusen vuoksi eikä tämän tyyp-
pinen kaksoisrangaistus (bunkkeri sekä este 
lyöntilinjalla) ole pelin hengen mukainen.    

Alaparkkipaikan kainalossa sijaitseva 
punainen mökki on varmasti kaikille 
jäsenille ulkoiselta olemukseltaan tuttu, 
mutta sisällä ei taida olla käynyt kuin 
pieni osa porukasta.

Laurilan mökin kuntosali on avoinna 
pelikauden aikana samoin aukioloajoin 

kuin caddiemasterkin palvelee. Kuntosalia 
saa rajoituksetta käyttää kaikki Aura Golfin 

jäsenet ja tietysti täysin veloituksetta. 

Tervetuloa
Laurila Gymiin!

9. väylä

9. väylä

8. väylä
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Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Puh. 010 3429 400, molok@molok.com, www.molok.fi

ETELÄ-SUOMI

Tumik Oy
Mikko Tuominen
puh. 040 831 1812
tumik@tumik.fi

STP-Group Oy
Sebastian Kemiläinen
puh. 045 125 8967
info@stp-group.fi

Porvoon Huoltomiehet Oy
Mika Uusi-Simola
puh. 0400 493 814 
toimisto@ 
porvoonhuoltomiehet.fi

Maanrakennuspalvelu H-Point
Harri Koivulahti
puh. 040 820 2084
info@hpoint.fi 

Futuren Oy
Hannu Lahti
puh. 0400 604 698
hannu.lahti@molok.com

VARSINAIS-SUOMI

Fontell Granite Oy
Matti Fontell
puh. 0400 620 842
matti.fontell@smail.fi

Loimaan Seudun 
Ympäristöhuolto Oy
Toni Mäkelä
puh. 050 2279

PIRKANMAA

Kuljetus-Hiitelä
Markku Hiitelä
puh. 040 0620262
kuljetus.hiitela@tpnet.fi

POHJANMAA

TTP-Huolto Ky
Timo Pahkakangas
puh. 040 740 6104
ttp.huolto@gmail.com

SATAKUNTA

Maaurakointi Seppä Oy
Rami Seppä
puh. 0400 563 386
maaurakointiseppa@gmail.com

OULUN SEUTU

Oulun Maa- ja vesitekniikka Ky
Juho-Pekka Ek
puh. 040 595 0253
Matti Ek
puh. 0400 684 248
etunimi.sukunimi@
maajavesitekniikka.fi

LAPPI

MHK-Kuljetus Oy
Matti Heikkilä
puh. 0400 891 908
matti.heikkila@pp.inet.fi

Voit myös lähettää sähköpostia huoltopalvelu@molok.com tai olla yhteydessä suoraan yhteistyökumppaneihimme:

Valtakunnallinen 
huoltopalvelunumero

040 621 1007
palvelee arkisin klo 8–16.00

Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa 
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin 
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluk-

sella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi 
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi 

viranomaispalveluissa.

Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililait-
teesi sovelluskaupasta jo tänään.

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

 
0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI

Nordea Pankki Suomi Oyj 

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 02-3388 875
Automyynti: ma–pe 9–18, la 10–15
www.auditurku.fi 

Audi Center Turku Tommi Tuominen 02-3388 860
Kari Seppälä 02-3388 861
Juhani Halme 02-3388 822
Matti Leppikoski 02-3388 824
Tommy Harju 02-3388 898
Juha Aho 02-3388 829

V a p a u s  k u t s u u

Audi Q5 Business 2.0 TDI 120 kW quattro S tronic
120 kW (163 hv) alk. 55 263,73 € CO2-päästöllä

129 g/km. Vapaa autoetu alk. 965 €, käyttöetu alk. 
815 €. Yhdistetty EU-kulutus 4,9 l/100 km. Kuvan auto 

erikoisvarustein. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.

Audi Center Turku Tommi Tuominen 02-3388 860

Täysin uusi
Audi Q5 quattro.
Alk. 55 264 €

Kuuletko? Täysin uuden Audi Q5:n quattro-neliveto ja
taloudelliset TDI-moottorit kutsuvat poikkeamaan totutuilta teiltä. 

Haluatko vielä kauemmas tavallisesta? Valitse lisävarustelistalta 
mukautuva ilmajousitus, täysin digitaalinen Audi virtual cockpit 

-mittaristo tai kirkkaasti paremmat Matrix LED -ajovalot.
Vastaa vapauden kutsuun osoitteessa audi.fi 
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Nuorisotyötä 
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HAROMA & PARTNERS
A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O

Nuorisotyötä
tukemassa

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina

hyviä tuloksia.

VÄYLÄ-
SPONSORIT

AURA GOLF
JUNIORI

POOL

AURA GOLF

SEURAA 
AURA GOLFIA 
FACEBOOKISSAJA
INSTAGRAMISSA 

LADYKAPTEENI
Erovuorossa oleva naistoimikunnan 
puheenjohtaja Micaela Vilander on 
ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelle 
kolmevuotiskaudelle, jos jäsenistö 
näin haluaa ja luottamusta tehtävän 
hoitamiseen edelleen löytyy.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Toimikunnan puheenjohtaja Milla 
Hallanoro on ilmoittanut olevansa 
käytettävissä jatkokaudelle, jos jäsenistö 
näin haluaa ja luottamusta tehtävän 
hoitamiseen edelleen löytyy.
 Tämän lehden painoon mennessä 
Aura Golf ry:n jäsen Maarit Kakko on 
myös ilmoittanut olevansa käytettävissä 
valittaessa uutta henkilöä hallitukseen 
vastaamaan markkinointiasioista.

TALOUSASIAT
Urpo Pirilä ei ole käytettävissä 
valittaessa uutta toimikunnan 
puheenjohtajaa.
 Tämän lehden painoon mennessä 
ovat Aura Golf ry:n jäsenet Jari 
Suominen ja Kari Narva ilmoittaneet 
olevansa käytettävissä valittaessa uutta 
henkilöä hallitukseen vastaamaan 
talousasioista.

Lisätiedot ja päivitykset hallituspaikkoihin 
liittyvistä asioista löydät seuran 
kotisivuilta www.auragolf.fi

JARI SUOMINEN - TALOUS

"Olen Jari Suominen, 50-vuotias, ja nykyisin 
Auratumin toimitusjohtaja ja osakas. 
Koulutukseltani olen varatuomari, minkä lisäksi 
olen suorittanut Kauppakorkealla erinäisiä 
laskentatoimen kursseja. Ensimmäiset kirjanpidot 
ja tilinpäätökset olen tehnyt jo 1980-luvun 
lopulla perustettuani oman laki- ja tilitoimiston, 
joka myöhemmin muuttui yritysjuridiikkaan 
erikoistuneeksi asianajotoimistoksi. Auratumissa 
olen ollut mukana nyt viimeiset viisi vuotta. 
Taloushallinnollista ja juridista osaamistani olen 
aikaisemmin hyödyntänyt monien eri yhdistysten 
toiminnassa kuten Turun Nuorkauppakamarissa 
sekä sen kansallisessa kattojärjestössä. Juuri 
talous- ja sponsoriasiat koen sekä tärkeiksi että 
itseäni kiinnostaviksi myös vapaaehtoisessa 
harrastustoiminnassa. Pelikierroksia kertyy 
vähintään 70 vuodessa, Suomessa ja ulkomailla."

KARI NARVA - TALOUS

"Olen Kari Narva, 46-vuotias turkulainen 
naimisissa oleva kolmen lapsen isä. 
Koulutukseltani olen KTM Turun 
kauppakorkeakoulusta vuodelta 1996, 
pääaineena laskentatoimi. Valmistumiseni jälkeen 
olen toiminut taloushallinnon asiantuntija- ja 
johtotehtävissä Tunturipyörällä, Raisio-
yhtymässä sekä Nokialla. Tällä hetkellä toimin 
talousjohtajana Ascom Miratel Oy:ssa. Golfin 
pelaamisen olen aloittanut 90-luvun alussa ja 
Aura Golfin jäsen olen ollut vuodesta 1995. 
Pelikierroksia tulee keskimäärin 40 vuodessa, 
tasoitus on 8 ja valitettavasti jyrkässä nousussa."

MAARIT KAKKO – MARKKINOINTI 

"Olen Maarit Kakko ja Aura Golf ry: n jäsen 
vuodesta 2004. Koulutuksestani olen yo-
merkonomi ja tätä tutkintoani olen täydentänyt 
eMBA opinnoilla. Työurani koostuu kansallisten 
ja kansainvälisten hotelliketjujen sekä 
rahoitusyhtiöiden markkinoinnin- ja myynnin 
johtotehtävistä. Olen tehnyt myös pitkän hypyn 
mainos- ja viestintätoimistoon.  Markkinointi ja 
digitalisointi ovat työni suola. Tunnen ja osaan 
tämän päivän digimarkkinoinnin ja viestinnän 
kanavat verkossa, ja niiden kautta vaikuttamisen 
kustannustehokkailla tavoilla. Tämän päivän 
markkinointi on aina mitattavaa ja se haastaa 
minut päivittäin tuloksen tekoon. Uskon, että 
valitsemalla minut saatte hallitukseen strategisen 
sparraaja ja suunnittelusta toteutukseen 
vastaavan vahvan ja aikaansaavan tekijän."



KE U L A  KO HTI 
Y H D E S SÄO LOA

Silja Linen risteilyllä arki ei ole ulottuvillasi. 
Sen sijaan ammattikokkien valmistamat 

herkkuannokset, rento ilmapiiri, huippuviihde 
sekä miniloma merinäköalalla ovat. 

Varaa aikaa yhdessä: silja.fi




