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#pääkirjoitus #auragolf

Nyky-yhteiskunnassa ei käytännössä pysty vält-
tymään sosiaalisen median vaikutuksilla ja tämä 
pätee silloinkin, kun yksilö itse ei ole aktiivisesti 
mukana somessa. Mutta mitä edes tarkoittaa 
”olla somessa” ja onko siellä kaikki? Nuoret siellä 
nyt ainakin roikkuu ihan jokainen tai vähintään 
melkein jokainen, mutta entäs vanhat sitten? Ja 
keski-ikäiset, maistuuko heille sosiaalinen media? 
Yleisradion vuonna 2015 teettämän tutkimuksen 
mukaan kolmannes suomalaisista ei käytä lain-
kaan sosiaalista mediaa eli kääntäen voi todeta 
kahden kolmesta suomalaisesta käyttävän somea. 
Nuorista vastaajista taas lähes jokainen käyttää 
ainakin kahta suosituimmista sosiaalisen median 
palveluista. 

Monelle sosiaalinen media saattaa näyttäytyä 
paikkana, jossa kerrotaan ja jaetaan mahdolli-
simman hyviä juttuja sekä kuvia omasta itses-
tään. Tämä pitää toki paikkansa, mutta muitakin 
funktioita löytyy. Sosiaalinen media on sekoitus 
valtavasta määrästä erilaisia palveluita, joita 
ovat yhteisöt kuten Facebook, mediapalvelut 
(Instagram ja vaikka Snapchat), blogi- ja mikrob-
logipalvelut, joista ehkä tunnetuimpana Twitter. 
Yritysten ja yhteisöjen näkökulmasta markkinointi 
sekä nopearytminen viestintä ovat varmasti lo-
makuvien jakelua tärkeämpää, vaikka sekin on 
toki helposti miellettävissä henkilökohtaiseksi 
markkinoinniksi.   

Sosiaalinen media on jo aikoja sitten haastanut 
perinteiset viestintävälineet ihan tosissaan ja mo-
nen mielestä niiden aika on auttamattomasti ohi. 
”Uutinen lehtitaloon tullessaan on jo vanha” on 
viisaus, joka pitää paikkansa ja samaa ongelmaa 
ei somessa ihan helpolla pääse syntymään. Aura 
Golfin viestintää on myös pienin askelin siirretty 
somen suuntaan. Kentällä tapahtuva toiminta, 
kuten kilpailut ja remontit, ovat olleet jo pari 
vuoden ajan Aura Golfin Facebook-sivujen va-
kioaiheita ja on siellä saatu jotain keskusteluakin 
viriteltyä. Vaikka tavoitettavuus onkin ollut jo nyt 
toteutetuilla toimenpiteillä varsin hyvä, niin lisää 
vauhtia tähän touhuun on tiedossa. Ennen seu-
raavan kauden alkua Aura Golfilla tulee olemaan 

käytössään oma Instagram-sivusto ja muutenkin 
seuran viestintää tullaan tarkastelemaan hieman 
uudella otteella.

Ensimmäinen Viheriö-lehti ilmestyi tietojeni mu-
kaan vuonna 1996 ja lehden edeltäjänä toiminut 
painettu jäsentiedote jaettiin ensimmäinen ker-
ran kymmenkunta vuotta aikaisemmin. Lehden 
taitto ja siten myös ulkonäkö on matkan varrella 
muuttunut moneen kertaan, lehden tekijöitäkin 
on ollut runsaslukuinen määrä.  Lehden sisällöstä 
ja luettavuudesta ollaan varmasti montaa mieltä, 
samoin kuin nykypäivänä sen tarpeellisuudesta. 
Monen mielestä lehteä on kiva hypistellä, hyvässä 
tapauksessa sen sivuilta löytyy oma kuva ja par-
haassa tapauksessa kuva on otettu kilpailusta, 
jossa kohde nauttii kunniasta jonkun klubikilpai-
lun juhlittuna voittajana. Kaiken tämän ja paljon 
muuta pystyy myös halutessaan tuottamaan 
huomattavasti laajemmin, nopeammin sekä 
kustannustehokkaammin käyttäen sosiaalisen 
median ja yleisen digitalisoitumisen mahdollisuuk-
sia. Päätöksiä tällaisesta ratkaisusta ei ole tehty, 
mutta se on yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Viestintä on myös yhtenä painopistealueena 
uudessa Suomen Golfin strategiassa, joissa ala-
kohtina on mainittu laadukas viestintä moni-
puolisin viestintäkanavin, golfin mielikuvan ja 
imagon uudistaminen, ulkoisen viestinnän ja 
golfin näkyvyyden kasvattaminen sekä sisäisen 
viestinnän kehittäminen. Nämä ovat asioita, jotka 
tulisi olla myös jokaisen golfyhteisön strategiassa 
tai toimenpidesuunnitelmassa. 

#nähdäänvuosikokouksessa  
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VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 24.2.2015 Suomalaisella 
Pohjalla. Kokoukseen osallistui 86 yhdistyksen 
jäsentä. 

Kokouksessa valittiin hallituksen ero-
vuoroisten jäsenten tilalle kolme henkilöä. 
Reima Granberg (kenttätoimikunta) valittiin 
yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kolme-
vuotiskaudeksi. Senioriasioista vastaavaksi 
hallituksen jäseneksi olivat ehdolla Maija 
Mäkelä ja Kenneth Löfgren. Äänestyksen jäl-
keen valituksi tuli Kenneth Löfgren. Uudeksi 
klubimestariksi valittiin yksimielisesti Aki Lahti.

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

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 
15.6.2015 Aura Golfin klubitalolla. Kokoukseen 
osallistui 7 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi Mika 
Koivunen (valmennus- ja junioritoimikunta).

HALLITUS 
Laakso Toni puheenjohtaja
Pirilä Urpo talousasiat,   
 varapuheenjohtaja
Lahti Aki klubimestari
Kanervo Kari kapteeni 
Granberg Reima kentänhoito
Sjöholm Micaela naistoimikunta, 
 naisten kapteeni
Löfgren Kenneth senioritoimikunta
Rosenberg Peter  kilpailut
Reima Mika kiinteistö ja rakennus
Koskinen Janne  markkinointi ja 
 tiedotus (erosi hallituk 
 sesta omasta pyynnöstä  
 27.10.2015)
Koivunen Mika valmennus- ja 
 junioritoiminta   
 (15.6.2015 alkaen)

Hallitus kokoontui kauden aikana yhdeksän 
(9) kertaa.

HALLINTO
Henkilöstö
Vakituiset työntekijät
Pere Sami toiminnanjohtaja  
 työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari kirjanpitäjä/
 toimistosihteeri  
 työsuhde alkoi 2014
Kausityöntekijät  
Haavisto Tommi caddiemaster 3. kausi
Joukanen Kalle  caddiemaster 1. kausi
Milla Männistö caddiemaster 3. kausi
Roima Aleksi  caddiemaster 2. kausi
Viljanen Joni caddiemaster 2. kausi

Toimintakauden tavoitteita. Elokuussa 
järjestetty European Challenge Tour -kilpaílu 
Gant Open oli toiminnallisesti seuran tärkein 
tapahtuma kaudella 2015. Tavoitteena oli 
tarjota ensiluokkaiset puitteet kilpailulle sekä 

muodostaa siitä yhteisöllinen tapahtuma, 
jonka toteuttamiseen kaikilla jäsenillä oli 
mahdollisuus osallistua.

Kauden aikana kiinnitettiin erityistä huo-
mioita kentän kuntoon ja viimeistelyyn sekä 
piha-alueiden ja yleisten tilojen siisteyteen ja 
viihtyisyyteen. 

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

Talous. Aura Golfin taloudellinen tilanne 
vuoden 2015 aikana eteni kokonaisuutena 
suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toimin-
nan tulos oli noin 5 tuhatta euroa budjetoitua 
parempi ja varainhankinnan tulos 8 tuhatta 
euroa heikompi. 

Varsinaisen toiminnan suurimmat bud-
jettipoikkeamat syntyivät kiinteistön hoito- ja 
korjauskuluista sekä kentänhoidon henkilös-
tökuluissa. Varsinaisen toiminnan osalta kulu-
budjetti alitettiin kentänhoidossa (+20 tuhatta 
euroa) johtuen sateisen kesän aiheuttamasta 
vähäisestä kasteluveden käytöstä.  

Varainhankintaan sisältyvät jäsenmak-
sutuotot jäivät budjetista 6 tuhatta euroa. 
Yksityiskohtaiset toteumaluvut budjettipoik-
keamineen löytyvät jäljempänä olevasta 
tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2015 investoinnit olivat noin 90 
tuhatta euroa, josta rakennelma-, kenttä- sekä 
pihainvestoinnit olivat noin 75 tuhatta euroa 
ja kone- sekä kalustoinvestoinnit olivat noin 
15 tuhatta euroa.

Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikai-
sia lainoja 36 tuhatta euroa. Aura Golf ry:n 
korolliset velat 31.12.2015 olivat noin 646 
tuhatta euroa, joka on noin 8 tuhatta euroa 
vähemmän 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 25 
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
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 3. kausi
Del Castillo Christian kentänhoitaja 2. kausi
Jalava Niki kentänhoitaja 2. kausi
Kesälä Harri kentänhoitaja 2. kausi
Laaksonen Antti pihatyöntekijä 1. kausi
Millner Max  kentänhoitaja 4. kausi
Renvall Juho  kentänhoitaja 2. kausi
Stendahl Alex kentänhoitaja 2. kausi
Wahlsten Johan kentänhoitaja 2. kausi
Valtanen Leevi kentänhoitaja 2. kausi
Halonen Jonne  pallonkerääjä 3. kausi
Hyvärinen Andeas  pallonkerääjä 3. kausi
Pohjola Tatu pallonkerääjä 2. kausi
Salmi Petteri pallonkerääjä 2. kausi

Suomen merkittävin golftapahtuma kaudella 
2015 oli elokuun puolessa välissä kentällämme 
järjestetty European Challenge Tourin osakil-
pailu Gant Open. Kilpailun johtaja Neil Briggs 
oli vieraillut kentällämme edellisellä kaudella 
ja todennut kentän soveltuvan puuttuvista 
metreistään huolimatta hyvin kyseiseen kilpai-
luun, kunhan karheikot kasvatetaan riittävän 
pitkiksi ja viheriöiden nopeus on riittävä. 
Briggs teki vielä alkukaudesta tarkastusmatkan 
kentällämme ja oli varsin tyytyväinen näke-
määnsä, ehdottaen vielä pieniä muutoksia 
väylien ja semiraffien leikkuukuvioihin sekä 
muutoksia out-linjoihin. 

Tammi- ja helmikuu olivat vähälumisia ja 
lauhan sään seurauksena sohjoa jouduttiin 
poistamaan viheriöiltä useaan otteeseen. 
Lisäksi jäätä muodostui viheriöille 4, 8, 10 
ja 14, joista sitä poistettiin mekaanisesti viil-
toilmastointilaitteella sekä kemiallisesti kali-
magnesiumin avulla. Lähes lumettoman talven 
seurauksena viheriöt pystyttiin harsottamaan 
jo maaliskuun alkupuolella ja pystyleikkuu, 
kylvötyöt ja hiekoitus tehtiin huhtikuun alus-
sa. Maaliskuun alkuun suunniteltu väylien 
kalkitus jouduttiin siirtämään olosuhteiden 
vuoksi seuraavaan kauteen ja hiekoituskin teh-
tiin vasta huhtikuun puolessa välissä kentän 
kuivuttua. Kenttä avattiin 25.4.2015 hyvässä 
kevätkunnossa.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat vihe-
riöiden osalta 2,8–3,0 mm, lyöntipaikat 7 mm, 
esiviheriöt 8 mm, väylät 10 mm, esikarheikot 
25 mm ja karheikot 6-10 cm. Viheriöt lannoi-
tettiin kauden aikana 19 kertaa nestemäisellä 
lannoitteella ja kertaalleen rakeisella lannoit-
teella. Lyöntipaikat ja foregreenit lannoitettiin 
neljä kertaa ja väylät kaksi kertaa. Sieni- ja

Toimintakertomus 2015
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hometauteja torjuttiin torjunta-aineilla kaksi 
kertaa väyliltä, yhden kerran lyöntipaikoilta 
sekä seitsemän kertaa viheriöiltä. Fusariumin-
hibiittoria käytettiin viheriöillä kolme kertaa.  
Apilaa, voikukkia ja piharatamoa torjuttiin 
karheikoista pistekohtaisesti kaksi kertaa. Peli-
kauden 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, 
lisäksi Gant Openissa, Finnish Senior Openissa 
ja AG:n mestaruuskilpailuissa viheriöt jyrät-
tiin päivittäin. Kyseisissä kilpailuissa pallon 
vierintänopeus eli stimpmeter lukema oli 
3,0-3,3 metriä ja normaali pelipäivinä 2,6-3,0 
metriä. Pelikauden jälkeen viheriöt, esiviheriöt, 
lyöntipaikat, väylät, range, harjoitusalue sekä 
karheikkojen kulutuskohdat holkki-ilmastettiin, 
lisäksi viheriöiden ympäristöt ja kulutuskohdat 
tappi-ilmastoitiin. Kasteluvettä käytettiin noin 
14.000 kuutiota. Kenttä suljettiin viimeisten 
väylien osalta 9.11.2015.

Peruskorjauksia ja muutoksia; Edellise-
nä syksynä korjatulle lähipelialueelle sekä 
rangelle asennettiin puuttuvat siirtonurmet, 
harjoitusputtiviheriön laajennusosa nostettiin 
12 viheriön esiviheriöltä, johon asennettiin 
viljelty siirtonurmi. Piha-alueen vanha nurmi 
poistettiin, alue tasoitettiin ja siirtonurme-
tettiin, lisäksi alueen istutuksia uudistettiin. 
14 ja 18 lyöntipaikoille asennettiin Molok 
jäteastiat. 13 ja 18 väylien välisellä karheik-
koalueella istutettujen puiden juuret olivat 
tukkineet salaojaputket, joten alueen putkituk-
set uudistettiin. Syksyllä 8. ja 9. väylien väliin 
kaivettiin ja asennettiin 300 mm viemäriputki 
estämään veden nousu 8. väylälle. Samassa 
yhteydessä 8. väylän notkokohta täytettiin 
ja nostettiin samalle tasolle muun väylän 
kanssa. Alueelta poistettu nurmi asennettiin 
siirtonurmiviheriölle ja siitä tehdään ensi 
kaudella viheriötasoista nurmea. Marraskuulla 
tehtiin pienimuotoista salaojitusta 3.väylän 
alkupäässä ja 12. viheriön vasemmalla puolella 
olevassa notkossa.

Kauden aikana konekantaa päivitettiin 
hankkimalla uusi karheikkoleikkuri sekä ran-
gepallojen keräyslaite.

Kaudella 2015 kenttähenkilöstö muodostui 
kenttämestarista, huoltomiehestä, yhdestä 
vakituisesta ja yhdeksästä määräaikaisesta 
kentänhoitajasta, yhdestä pihatyöntekijäs-
tä sekä siistijästä, jonka palvelut ostettiin 
urakoitsijalta. 

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter puheenjohtaja
Hallanoro Milla
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Nordberg Jonas
Leinonen Heikki
Palm Kurt

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 18 
jäsenille ja/tai vieraille avointa kilpailua sekä 
lisäksi cup kilpailut ja erilaiset kk-kilpailut. 
Näissä kilpailuissa tehtiin kaikkiaan 3454 
pelisuoritusta, joista Aura Golfin omat jäsenet 
tekivät 2621 (74 %) ja vierailijat 883 (26 %). 
Arvokilpailuja pelattiin kaksi, European Chal-
lenge Tour –kilpailu Gant Open sekä Finnish 
Senior Open. Näiden lisäksi kutsukilpailuissa 
tehtiin 1310 pelisuoritusta, joista 21 % oli 
omien jäsenten tekemiä. 

Klubimestarit
Miehet Antti Laurila 
Pojat Matias Hyvärinen
Tytöt Iida Rissanen
Miehet 55 Reima Granberg
Miehet 65 Teuvo Andelmin
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Seniorinaiset  Hannele Grandell
Nelinpeli Jarmo Rytkölä 
 Markus Rytkölä
Vuoden pelaaja Janne Saario
Vuoden nousija Sonja Pere

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivuiltamme 
ja Viheriö-lehden numerosta 3/2015.

Jäsenistömme HCP-luokittain

HCP            2015  2014  2013  2012  2011 

  +4,4–4,4      66      75      70      66      55   
4,5–11,4      233    223    244    241    257 
11,5–18,4    318    317    310    326    325 
18,5–26,4    340    344    346    337    335
26,5–36,0    245    258    268    261    271 

Virallinen 
tasoitus     1202  1217 1238  1231  1243

37,0–54,0    256    270    264    285    287

Tasoitus-
pelaajia     1458  1487  1502  1516  1530

Singel-pelaajia (<9,5) 217, joista miehiä 198 
ja naisia 19.    
 
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 golffareita. Vas-
tuullisena kouluttajana toimi Ville Sirkiä ja 
apukouluttajina eri valmennusryhmissä olevia 
pelaajia. TS-Golfkoululaisista koottiin uusi 

noin 10 golfarin ryhmä, joka harjoitteli kerran 
kahdessa viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Leirit 
ESPANJAN LEIRI. Leiri suunnattiin kaikille 
kilparyhmäläisille. Leiri järjestettiin tammi-
kuun ensimmäisellä viikolla ja kohteena oli 
La Manga golf resort. Leirillä pelattiin kuusi 
kierrosta kolmella eri kentällä sekä harjoiteltiin 
Pron ohjelman mukaan. Ohjelmaan kuului pe-
rinteisesti leirikisa, jonka voitti Otto Grönroos.

Talviharjoittelu. Ryhmien harjoitushalli-
na toimi Luolavuoren halli, josta oli varattu 
käyttöömme harjoitusvuoroja eri tasoryh-
millemme. Seuran prot osallistuivat harjoitte-
lun suunnitteluun ja valmennukseen. Lisäksi 
edustusaikuispelaajat ja Talent-ryhmäläiset 
harjoittelivat kausikorteilla Leaf Arenan hallilla.
Yksilöllistä valmennusta oli pelaajille varattu 
12 h / pelaaja. Prot vetivät viikoittaiset fysiik-
katreenit Kupittaan urheiluhallilla.

Kesäharjoittelu. Edustusaikuisilla oli 
käytettävissään ns. Valmennuspaketti ja he 
harjoittelivat henkilökohtaisten harjoitussuun-
nitelmiensa mukaisesti. Valmennuspakettiin 
kuuluu olennaisena osana pron sitouttaminen 
henkilökohtaiseksi valmentajaksi. 

Talent-ryhmä harjoitteli kesäaikana ryh-
mänä kerran viikossa proiden johdolla, sekä 
yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan. 
Pääpaino harjoittelussa oli yksilöllisessä val-
mennuksessa, unohtamatta ryhmän tuomaa 
sparrausta ja me henkeä. Valmentajat olivat 
mukana kilpailumatkoilla yhteensä kuudessa 
kilpailussa. Pelaajat saivat mentaalipuolen val-
mennusta Seppo ja Anneli Romanalta. Asioita 
käytiin läpi yhdessä ja yksilöinä. 

Aluetour-ryhmä harjoitteli kesäkauden 
aikana 1-2 kertaa viikossa assistant- proiden 
johdolla.

Harrasteryhmä jaettiin kesällä kahteen 
ikäryhmään, jotka harjoittelivat kerran viikossa 
Ville Sirkiän johdolla

Minitalent-ryhmä harjoitteli kesällä 2 
kertaa viikossa. Harjoituksien vetäjänä toimi 
Ville Sirkiä 

Pikkutalent-ryhmä harjoitteli proiden 
ohjauksessa kaksi kertaa viikossa. Lisäksi 
ryhmä osallistui aktiivisesti alueelliselle 
Tsemppitourille.

OP-toiminta. Kauden aikana järjestettiin 
kuusi OP-pelipäivää, joihin kaiken tasoisten 
junioripelaajien oli mahdollista osallistua 
ja menestyä. Jokaisen pelipäivän päätteeksi 
syötiin yhdessä klubilla ja jaettiin palkinnot 
päivän parhaille.

Junioritoiminta
TUET. Toimikunta haluaa kiittää yhteistyö-
kumppaneitaan rahallisesta tuesta, jonka 
avulla nuorten golffareiden kausi saatiin hoi-
dettua kunnialla. Ilman heitä ei seuramme >>>



6

juniorityötä olisi mahdollista toteuttaa näin 
laajalla rintamalla. Lisäksi useiden vapaaeh-
toisten työpanos nuorten kanssa on kiitoksen 
arvoinen.

SM-kilpailut
Junioreiden Joukkue SM-kisoissa Aura Golf si-
joittui 8. sijalle. Mitalipeleihin pääsy oli pienes-
tä kiinni, käytännössä vastustajan viimeinen 
pitkä upotettu putti. Joukkueessa pelasivat 
Aleksi Roima, Petteri Salmi, Alex Aaltonen, 
Jonne Halonen, Kari Nermes, Daniella Barrett, 
Emilia Lappalainen ja Iida Rissanen. Joukkueen 
kapteenina toimi Ville Sirkiä.

Miesten lyöntipelin SM-kilpailuihin osallis-
tui neljä pelaajaa. Ei mainittavaa menestystä.

Junioreiden Lyöntipelin SM-kilpailuihin 
osallistui ennätykselliset 8 pelaajaa. Elina 
Saksa voitti SM kultaa tytöt 16v. Daniella Bar-
rett oli sijalla 4 ja Iida Rissanen sijalla 5. Otto 
Grönroos oli pojat 18v. sarjassa 10.

Miesten reikäpelien SM-kilpailuissa 
oli mukana kaksi pelaajaa. Ei mainittavaa 
menestystä.

Junioreiden reikäpelin SM-kilpailuissa oli 
mukana 7 pelaajaa. Daniella Barrett voitti 
kultaa tytöt alle 16v. sarjassa. Elina Saksa otti 
hopeaa ja Iida Rissanen oli sijalla 4.

Finnish Tour -kisat 
Finnish Tourilla pelasi satunnaisesti 3 pelaajaa, 
Sami Sarkki, Kalle Leinonen ja Kalle Samooja.
Kalle Samooja oli kahdella kilpailulla parhaana 
rankingissa 42.

Naisissa Elina Saksa ja Daniella Barrett 
pelasivat molemat yhden osakilpailun. Elina 
sijoittui kilpailussa hienosti sijalle 2. ja Daniella 
sijalle 9.

Finnair Junior Tour -kisat
ALLE 21v. TYTÖT JA POJAT 
Kiertueelle osallistui yhteensä 10 pelaajaa. 
Aktiivisia osallistujia oli 7. 

Tyttöjen rankingissa Elina Saksa oli par-
haana hienosti sijalla 2. Hän voitti kaksi 
osakilpailua. Iida Rissanen voitti kiertueen 
karsintakilpailun.

Pojissa rankingin paras oli Otto Grönroos 
25. Parhaasta yksittäisestä sijoituksesta vastasi 
Aleksi Roima, ollen 3. Lohjan osakilpailussa.

Aluetour  ALLE 21v 
Osallistuttiin 5 - 10 henkisin joukkuein. Pojissa 
Alex Aaltonen oli parhaana rankingin 10.

Tytöissä paras oli Mette Hyvärinen ran-
kingin 8.   

Tsemppitour
Tsemppitour on tärkeä osa nuorten pelaajien 
tutustuttamisessa kilpagolfiin. Suuri kiitos 
kuuluu kuljetuksiin osallistuneille vanhemmille 
sekä tietenkin itse pelaajille, jotka loivat joka 
kilpailussa hienon yhteishengen. Kisapaikoilta 
on kuulunut hyvää palautetta Tsemppitourin 
hengestä ja yhteiseen hiileen puhaltamisesta.

Kisoihin osallistui keskimäärin kahdeksan 
pelaajaa.

Eri ikäluokkien kansallisessa finaalikilpai-
lussa Aada Rissanen voitti alle 12v. sarjan.
Suomen ammattilaisten liiton PGA:n järjes-
tämiin koulutuksiin.

Maajoukkue-edustukset
Elina Saksa ja Daniella Barrett osallistuivat 
alle 18v. maajoukkuetoimintaan. He edustivat 
Suomea useissa kansainvälisissä kilpailuissa. 
Kovin noteeraus oli Elinan pronssi tyttöjen 
epävirallisissa Euroopan mestaruuskisoissa.

Koulutus
Seuramme Prot osallistuivat Suomen ammat-
tilaisten liiton PGA:n järjestämiin koulutuksiin.
Assistant Pro Ville Sirkiä sai suoritettua Suo-
men PGA:n täysjäsenyyttä edellyttävän kou-
lutusputken, viimeisenä osana Valmentajan 
ammattitutkinto (VAT).
  
SENIORITOIMIKUNTA
Löfgren Kenneth puheenjohtaja
Alanko Reijo
Kulo Matti
Liitola Markku
Mäkelä Maija
Töytäri Olli
Vierinen Maija

Senioritoimikunta kokoontui neljä kertaa 
kaudella 2015.

Ystävyysottelut pelattiin Salo Golfia ja 
Harjattula Golfia vastaan.

Aura Golfin seniorit osallistuivat Varsinais-
Suomen senioriliigaan, mistä tuloksena 4.sija. 
Sijoitus vuosien 2002 - 2015 maratontaulukos-
sa sijoitus oli myös neljäs.

Kuukausikilpailuihin osallistuttiin jälleen 
aktiivisesti, osallistujia oli keskimäärin 80 
henkilöä/kilpailu. Viikkokilpailut vaativat tu-
levaisuudessa kehittämistä, osallistujia oli 
keskimäärin 15 henkilöä / vko. 

Senioritoimikunta oli vastuussa Euro-
pean Challenge Tour -kilpailu Gant Openin 
liikennejärjestelyistä. 

KIINTEISTÖ- JA 
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Reima Mika puheenjohtaja
Gustafsson Sauli

Sosiaalirakennuksen valkoiset ulkopinnat sekä 
parvekkeet maalattiin ja samassa yhteydessä 
maalattiin muita rakennelmia, kuten katoksia, 
kioskia sekä 15. reiän käymälää. Muuten kiin-
teistönhoidossa suoritettiin normaalit hoito- 
ja korjaustyöt. Kiinteistöjen siivouspalvelut 
ostettiin edelleen ulkopuoliselta yrittäjältä. 

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari kapteeni

Keväällä järjestettiin jo perinteiseksi 

muodostunut sääntö- ja etiketti-ilta. Paikalle 
saapui parisenkymmentä seuramme jäsentä.
Lounais-suomen kapteenien kokous pidettiin 
Yyterissä kesäkuussa. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Nakkila golfin Ari Kokko.

Klubiottelut Roslagenia ja Helsingin Golf-
klubia vastaan pelattiin vieraskentillä laihoin 
tuloksin.

Seuran päätapahtuma oli tietysti Gant 
Open, jota seurasin innolla. Ilokseni totesin, 
miten hienosti pelaajat ottivat muut huomi-
oon ja etikettiasiat olivat kunnossa: bunkkerit 
haravoitiin täydellisesti ja lyöntijäljet korjattiin, 
kuten myös pallon alastulojäljet viheriöillä. 

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

Naistoimikunta kokoontui neljää kertaa kau-
della 2015.

AG:n naiset avasivat kauden 15.4. 
avajaistilaisuudella Aura Golfin sosiaa-
litiloissa. Tilaisuudessa keskusteltiin tule-
van kauden ohjelmasta, saimme ravinto-
opastusta sekä valmistimme terveellisiä 
välipaloja. Tilaisuuteen osallistui 34 naista.

Naisten kierrokset pelattiin parillis-
ten viikkojen maanantaisin 11.5. alka-
en. Kierroksia pelattiin yhteensä 9 kpl 
ja tutustuttiin erilaisiin pelimuotoihin.

Kauden aikana pelattiin neljä naisten 
kuukausikilpailua. Touko- sekä syyskuun kil-
pailut pelattiin erillisinä kilpailuina ja heinä- 
sekä elokuun kilpailut pelattiin Mamsellin 
ja Klubimestaruuskilpailujen yhteydessä. 

Naisten Sunnuntaita vietettiin 7.6. 
jolloin järjestettiin Bring your own putter 
tapahtuma, joka oli yksi kauden onnistu-
neimmista tapahtumista. Aura Golfin 
jäsenellä oli mahdollisuus kutsua pelika-
verikseen henkilö, joka ei harrasta golfia. 

Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pe-
lattiin Espoon Golfseuran kentällä 8-hen-
kisin joukkuein heinäkuussa. Voiton vei 
tänäkin vuonna järjestävän seuran ladyt.

Kauden aikana naisille suunnattuja tapah-
tumia oli 19 ja niihin osallistui 96 eri naista. 
Kokonaisuutena eri tapahtumissa oli 286 
osallistuja, joka tekee 15 naista tapahtuma 
kohden. Suosituimmat tapahtumat olivat 
Mamselli sekä avajaisiltamme. Kauden aikana 
kisailtiin lisäksi useassa erikoiskilpailussa. Vuo-
den Lady-pelaaja tittelissä kerättiin ranking-
pisteitä 10 eri osakilpailussa. Näihin osallistui 
73 naista. Erikoiskilpailujen voittajat palkittiin 
Ravintola E.Ekbomissa 9.10. järjestetyssä 
päätösillassa 9.10, johon osallistui 16 naista.

Toimintakertomus 2015
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MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Koskinen Janne puheenjohtaja

Toimikunnan keskeisiä tavoitteita olivat jäsen-
viestinnän kehittäminen sekä sosiaalisen me-
dian hyödyntäminen. European Challenge Tour 
-kilpailun Gant Openin näkyvyyttä hyödynnet-
tiin monipuolisesti seuran markkinoinnissa.

Sähköisen uutiskirjeen käyttöä jatkettiin ja 
Facebook-viestintää monipuolistettiin. Kauden 
aikana tehtiin kaksi kohdennettua Facebook-
kampanjaa, jotka tavoittivat yhteensä 50 000 
golfista kiinnostunutta Facebook-käyttäjää 
ympäri Suomea. Facebook toimi keskeise-
nä kanavana Gant Openin, Gant Amateur 
Openin sekä monien muiden tapahtumien 
viestinnässä.

Markkinoinnin nettotuotot kasvoivat huo-
mattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, 
tärkein yksittäinen asia oli taloudellisesti 
hyvin onnistunut European Challenge Tour 
kilpailu Gant Open. Kutsukilpailut ovat seu-
ralle taloudellisesti merkittäviä sekä myös 
tärkeä markkinointielementti seuralle. Myös 
laadukkaan ravintolatoiminnan kannalta kut-
sukilpailut ovat tärkeässä roolissa.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kolme kertaa. Lehden mainostuotot 
laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja nii-
den kohdalla tavoitteeseen ei päästy. Lehden 
päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Sami 
Pere ja toimitussihteereinä Mari Sonck. 

Aura Golfin kotisivujen www.auragolf.fi 
kävijämäärän kasvu jatkui, kokonaisvierailujen 
määrä oli n. 237 000 (+16 %) ja sivulatauksia 
tehtiin yli 445 000 (+6 %) kappaletta. Luetuim-
pia uutisia olivat edelleen erilaiset kilpailuihin 
ja tapahtumiin liittyvät uutiset. Erityisesti Gant 
Openiin liittyviä uutisia luettiin ahkerasti.

Green fee -tuotot pysyivät edelliseen vuo-
teen verrattuna ennallaan ja niille asetettu 
tavoite saavutettiin. Rangen tuotto oli edellistä 
vuotta suurempi, tavoitteeseen ei kuitenkaan 
päästy.

KLUBIMESTARIN TOIMIKUNTA
Lahti Aki puheenjohtaja
Jaakola Jaana
Rantanen Jani
Kalkari Petri

Kauden ja uudistuneen klubitoimikunnan 
ensimmäinen tapahtuma oli talkoot 28.3. 
Talkooväkeä oli saapunut paikalle kiitettävästi 
kurjasta kelistä huolimatta. Talkootöissä kes-
kityttiin klubin ympäristön ja sisääntuloväylän 
siistimiseen. Uurastuksen päätteeksi maistui-
vat grillimakkara ja virvokkeet.

Vappuhumpuuki pelattiin 1.5. iloisissa ja 
aurinkoisissa tunnelmissa. Kilpailuun osallistui 
viitisenkymmentä pelaajaa. Herkullinen vappu-
lounas nautittiin klubiravintolassa mieskuoro 
Laulunystävien tahtiin. Lounastamassa oli 
myös paljon golfareiden perheenjäseniä, kuten 
jo perinteeksikin on muodostunut. 

Midnight Scramble pelattiin 18.6. Osallis-
tujilta nähtiin hienoa heittäytymistä ja tunnel-
ma oli hyvä. Silli- peruna- ja snapsipalkinnot 
löysivät omistajansa, vaikka kukaan ei tainnut 
ihan hampaat irvessä kisaillakaan. 

Suuri klubikilpailu pelattiin 22.8. Kilpai-
lussa oli mukana 128 golfaria. Yllätyksellinen 
ja hieman arpaonneakin vaatinut kilpailu 
toteutettiin yhteistyössä kilpailutoimikunnan 
kanssa. Pelin jälkeen vietettiin iloinen ilta 
klubilla.

Kausi huipentui 17.10 päätöskisaan, joka 
pakkasukon takia jouduttiin kertaalleen siir-
tämään viikolla eteenpäin.  Päätöskisan yhte-
ydessä palkittiin myös huippusuoritukset ja 
muisteltiin mukavan pitkän kauden kierroksia.

KENTÄN KÄYTTÖ ajalla 1.5.-30.9.2015 

Kierroksia oli yhteensä 23 996 (ed.vuosi 
24 986), jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet 18 509 (19 467)
- vieraat 5 487(5 519)

Kenttä avattiin 25.4.2015 (ed.vuosi 18.4.2014) 
ja suljettiin viimeisten väylien osalta 8.11.2015 
(ed.vuosi 28.10.2014), pelikausi oli viikon 
pidempi kuin vuotta aikaisemmin. Kauden 
kokonaiskierrosmäärä oli hieman alle 27 000, 
joka on noin 1000 kierrosta vähemmän kuin 
vuonna 2014. 

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
Palloautomaatin katos uusittiin ja peruskorjat-
tu range otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 
keväällä hieman ennen pelikauden alkua. 
Rangekatoksen takana sijaitseva harjoitusalue 
uusittiin edellisenä syksynä ja sen viimeistely 
sekä käyttöönotto tapahtui toukokuussa 2015.  

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
1 458 (viime vuonna 1487), joista miehiä oli 
872, naisia 392, poikia 146 ja tyttöjä 48. 

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

RAVINTOLA
Kankaisten Golf-ravintola Oy toimi klubira-
vintolan palvelutarjoajana aputoiminimellä 
Golfravintola Ruissalo vastuuhenkilönään 
Marika Lavonen. Ravintoloitsija ilmoitti syksyllä 
luopuvansa tehtävistään ja Aura Golf aloitti 
ennen vuodenvaihdetta toimenpiteet uuden 
ravintoloitsijan löytämiseksi.  
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Tuloslaskelma
Tot.1.1.-31.12.2015 Budj. 2015 Budj. 2016

VARSINAINENTOIMINTA

TUOTOT

AG-tuotteet 656 1 000 1 000

Kilpailut 43 227 38 000 42 000

Valmennusjakoulutus 37 781 43 000 45 700
Mainosjasponsori 252 131 250 000 215 000

Greenfee 127 561 125 000 135 000

Range 30 032 32 000 32 000

Golfautovuokrat 3 887 4 000 4 000

Kausimaksut 236 254 236 000 245 000

Tilavuokrat 25 919 24 000 26 000

Muuttuotot 1 411 758 859 753 000 745 700
HENKILÖSTÖKULUT

Kentänhoito -263 443 -254 000 -254 000
Hallinto -158 064 -157 000 -157 000

VUOKRAT

Maavuokrat -16 318 -16 000 -16 300
Kentänhoitokoneet -37 395 -40 000 -40 000

Muut -3 467 -2 500 -3 500

MUUTTOIMINNANKULUT

AG-tuotteet -1 259 -1 500 -1 000
Kilpailut -18 376 -14 000 -12 000

Valmennusjakoulutus -78 121 -87 000 -85 500
Mainosjasponsori -19 133 -22 500 -10 000
Greenfee -3 015 -2 000 -3 000

Range -2 122 -4 000 -5 000

Kentänhoito -163 983 -184 000 -219 000

Kiinteistö -149 097 -122 000 -130 000

Toiminnanmuutkulut -48 096 -48 500 -42 000

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -3 332 -3 200 -3 800

Senioritoimikunta -2 937 -5 900 -5 000
Klubimestari -6 175 -8 000 -8 000
Kapteeni -3 275 -977 608 -4 800 -976 900 -4 000 -999 100

VARSINAISENTOIMINNANTULOS -218 749 -223 900 -253 400
VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 318 231 324 000 321 000

Liittymismaksut 39 000 40 000 75 000

Mainosjailmoitus 1 200 5 000 2 000

Vuokratuotot 1 800 360 231 1 800 370 800 1 800 399 800

KULUT

Jäsenmaksukulut -41 517 -42 000 -42 000

Tiedotus -12 584 -54 101 -15 000 -57 000 -15 000 -57 000
VARAINHANKINNANTULOS 306 130 313 800 342 800
RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT

Korkotuotot 634 100
Korkokulut -12 336 -15 000 -11 000

Muutrah.kulut -1 766 -13 468 -1 500 -16 400 -1 500 -12 500

SATUNNAISETTUOTOT

YLEISAVUSTUKSET 16 658 25 000 15 000

TILIKAUDENTULOS ennen poistoja 90 571 98 500 91 900

POISTOT -82 300 -98 500 -91 900

TILIKAUDENTULOS 8 271 0 0
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Tase

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
 
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
 
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki 
edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
       Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja 
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa 
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toi-
mivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
 
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
 
Turussa 29. tammikuuta 2016
 

Osmo Soinio    Jussi Viitanen
KHT    KHT

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat 1 699 167 1 738 873

Koneet ja kalusto 82 584 94 588

Muut ainell. hyödykkeet 429 499 370 048

Osakkeet ja osuudet 181 2 211 431 181 2 203 690

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Myyntisaamiset 2 510 1 310

Siirtosaamiset 4 734 47 923

Rahat ja pankkisaamiset 5 528 12 772 5 388 54 621

TASE VASTAAVAA yhteensä 2 224 203 2 258 311

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

EDELL. TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 491 081 1 477 330

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 271 1 499 352 13 751 1 491 081

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 609 756 617 705

LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 36 400 36 400

Saadut ennakot 2 246 11 341

Ostovelat 41 806 65 820

Siirtovelat 29 915 27 091

Muut lyhytaik. velat 4 728 724 851 8 873 767 230

TASE VASTATTAVAA yhteensä 2 224 203 2 258 311
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Toimintasuunnitelma 2016
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.    

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 2016 hankintalistalla on 
väyläleikkuri.

Varsinaisen pelikauden aikana erityistä 
huomiota kiinnitetään harjoitusalueen ja 
rangen hoitoon. Rangea kastellaan ja lannoi-
tetaan, joten yhtenä aamuna viikossa alue 
tulee sulkea, kerätä kaikki pallot ja leikata 
rangen nurmi semiraffikorkeuteen. Ruoho-
rangen käyttöä pyritään lisäämään sekä sen 
kunnossapitoon kiinnittämään aikaisempaa 
enemmän huomiota.

Kentän koko kauden kestävä huippukunto 
vaatii säännöllisiä kentänhoitotoimenpiteitä, 
joista tärkeimmät ovat jyräykset, ilmastuk-
set, hiekoitukset, lannoitukset, sadetus ja 
torjunta-aineruiskutukset. Kaudella 2016 
viheriöillä käyttöönotetaan kasvunsääde, jonka 

tarkoituksena on hillitä nurmen pituuskasvua 
parantaen pallon vierintänopeutta, ero pitäisi 
näkyä erityisesti iltapäiväpelaajien kohdalla.

Tavoitteena on, että kyseiset toimenpiteet 
suoritettaisiin pelikauden ulkopuolella tai 
ajankohtana, joka vähiten häiritsee pelaamista. 
Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus onnistu-
neeseen hoitokauteen on suuri. Ulkopuolisia 
tekijöitä ovat ennen kaikkea lämpötila, sade-
määrä ja auringonvalo (puiden karsiminen 
ja sen luvanvaraisuus). Lämpötila vaikuttaa 
suoranaisesti nurmen kasvuun ja sateet ken-
tänhoitoon sekä pelaamiseen. Jotta kenttä olisi 
jatkuvasti, myös rajuimpien sateiden jälkeen 
pelikunnossa, tulisi joka syksy korjata vanhoja 
viheriöitä, lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden 
salaojitusta.   

Kenttähenkilökunta tulee tarvittaessa 
osallistumaan alan koulutustilaisuuksiin, esim. 
tulityökortin uudistamiseen ja messuihin. 
Ympäristöasioissa yhteistyötä jatketaan Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 
sekä Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puu-
tarhan kanssa.

Tiivistelmä Aura Golf ry:n kentän-
hoitosuunnitelmasta kaudella 2016:
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 väylien 
ja rangen kalkitus 1,5tn/ha. Viheriöiden, esi-
viheriöiden ja lyöntipaikkojen lumenpoisto. 
Edellisten alueiden kalkitus ja hiekoitus, lisäksi 
viheriöiden Humate-käsittely (parantamaan 
maaperän pieneliötoimintaa). Viheriöaitojen 
poisto ja harsotus.  Rangen sivuaidan korot-
taminen kahdella metrillä. 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 vapuksi. 
Viheriöt leikataan päivittäin, tiistai on hoito-
päivä eli ilmastointi ja nestelannoitus, tors-
taisin mahdollinen jyräys, jolloin viheriöiden 
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 2016
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
Kesän yksi tärkeimmistä tapahtumista tulee 
olemaan viime kaudella loistavan vastaanoton 
saanut Gant Open Amateur. Uuden kilpailun 
perinnettä pyritään jatkamaan samalla rävä-
källä otteella ja isolla osallistujamäärällä kuin 
viime vuonnakin.  

Toimikunnan kokoonpano tulee olemaan 
tulevalla kaudella melko samankaltainen 
kuin edellisinäkin vuosina, uudet jäsenet 
ovat kuitenkin aina tervetulleita. Kilpailujen 
vetovastuuta on tarkoitus levittää entistä 
suuremmalle joukolle, jolloin toimikunta 
pystyy keskittymään paremmin kilpailuiden 
kehittämiseen. Toimikunta tulee ottamaan 
yhteyttä mahdollisiin kilpailuiden vetäjiin hen-
kilökohtaisesti. Toimikunta kokee, että tämä 
malli tuo sopivaa väriä myös startteririnkiin.

Edellisten vuosien tavoin toimikunnan 
tavoitteisiin kuuluu uusien kilpailijoiden akti-
voiminen jäsenistön keskuudesta. Kilpailuihin 
osallistumisen kynnystä pyritään entisestään
madaltamaan kertomalla kilpailuista enem-
män etukäteen ja vastaamalla aktiivisesti esi-
tettyihin kysymyksiin. Myös uudet ideat ja pe-
limuotojen ehdotukset ovat aina tervetulleita,
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näitä koetetaan toteuttaa aina mahdollisuuk-
sien mukaan.

Kilpailukalenteri 2016 julkaistaan Viheriö- 
lehden numerossa 2/2015 sekä kevään aikana 
Aura Golfin kotisivuilla.

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 assistant 
pro Ville Sirkiä. Muut kouluttajat ovat seuran 
edustus-, haastajaryhmän- ja aluetour-pelaa-
jia. Kouluttajina toimiville pelaajille järjeste-
tään palkkioleiri.  

Leirit. Harjoitusryhmiin kuuluville pe-
laajille järjestetään ulkomaan harjoi-
tusleiri vuoden vaihteen tienoilla sekä 
keväällä. Sakari Aho vastaa leiriohjelmas-
ta ja toimii matkanjohtajana, assistant 
pro osallistuu leireille tarpeen mukaan. 

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

Pyritään hankkimaan tukea ainakin Liiton 
järjestämän 24h pelikampanjan avulla.

Ryhmien valmennus

TALENT-RYHMÄ (15-19 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 tavoitteellista. Kehityksen seurantaan on 
mittareita, joita seuraamalla pystymme jat-
kuvasti arvioimaan kehitystä. Mittarit toimivat 
hyvänä sitouttamiskeinona sekä parantavat 
harjoittelun 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
- tarkka tilastointi ja seuranta

Pelaajien kokonaisvaltaisessa valmentautumi-
sessa on vahvasti mukana fyysinen harjoittelu 
ja pelikauden lähestyessä mentaalivalmennus. 

Fyysinen harjoittelu tähtää lajin vaatimuksiin 
ja siinä käytetään apuna ulkopuolisia asian-
tuntijoita. Mentaalivalmennuksessa yhteistyötä 
jatketaan Seppo ja Anneli Romanan kanssa.

Jotta pelaajille tarjotaan parasta mah-
dollista valmentautumista, teemme tulevana 
kautena yhteistyötä Suomen PGA:n tuomien 
asiantuntijoiden, lähiseurojen sekä Suomen 
maajoukkueen kanssa. 
Harjoitukset
• järjestetään säännöllisesti 1-3 x kk testileiri 
läpi vuoden
• pelataan kilpailukaudella yhteisiä teema-
kierroksia 1-2 x kk
• yksilöllinen valmennussuunnitelma läpi 
vuoden
• valmentajat aktiivisesti mukana kilpailuissa

ALUETOUR-RYHMÄ (15-19 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
• pelikaudella 1-2 x viikossa 

PIKKUTALENT (12-15 v) 
Tämän ryhmän pelaajat ovat jo lajiin hu-
rahtaneita 12-15 -vuotiaita. Harrastuksina 
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.

Tulevana pelikautena ryhmälle järjeste-
tään normaalien treenien lisäksi koko päi-
vän/viikon 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
- harjoitustunnit 15 h / viikko
- kierroskeskiarvo < 85
Harjoitukset
• talvella ohjatusti 2 x lajitreeni + fysiikkatreeni
• Leafin kausikortti 
• kevät ja syksy treenejä 2 x viikko
• lomakaudella 15 x leiripäivä

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 rekryn edelleen 

tehostaminen
• Yhteistyö koulujen ja urheiluseurojen kanssa
• Ota kaveri mukaan päivät
• Harjoitusolojen parantaminen/parempi 
käyttö, jotta nimenomaan ”peliä” voidaan 
myydä houkuttelevammin junioreille.

Jotta onnistumme vastaamaan junio-
rimäärän kasvun aiheuttamiin haasteisiin, 
tarvitsemme apuohjaajia mukaan toimintaan. 
Harjoitusryhmät jaetaan iän, tasoituksen ja 
aktiivisuuden mukaan.

Kilpailut
FINNISH TOUR. Kiertueelle osallistuu satun-
naisesti Talent-ryhmän pelaajia sekä mahdol-
lisuuksien mukaan aikuispelaajia.
FINNAIR JUNIOR TOUR 
Talent-ryhmäläiset osallistuvat aktiivisesti, 
keskimäärin 6 pelaajaa / kilpailu .
ALUE TOUR
Aluetour-, Talent-  ja Pikkutalent -ryhmäläiset 
osallistuvat, keskimäärin 8 pelaajaa / kilpailu.
TSEMPPITOUR 
Pikkutalent-ryhmä ja osa Harrasteryhmästä 
osallistuvat, keskimäärin 10 pelaajaa / kilpailu.
MIESTEN JA NAISTEN SM-LYÖNTIPELIT
Osa Talent ryhmästä osallistuu sekä mah-
dollisesti muutama aikuispelaaja, arviolta 6 
pelaajaa.
FINNISH AMATEUR OPEN
Osa Talent-ryhmästä osallistuu sekä mah-
dollisesti muutama aikuispelaaja, arviolta 5 
pelaajaa.
MIESTEN JOUKKUE SM
Osallistutaan jos saadaan kilpailukykyinen 
joukkue mukaan.
NAISTEN JOUKKUE SM
Harkitaan osallistumista.
JUNIOREIDEN SM LYÖNTI- JA REIKÄPELIT
Osallistutaan mahdollisimman suurella jouk-
kueella, arviolta 10 pelaajaa.
NUORTEN JOUKKUE SM
Yksi kauden päätapahtumista nuorille 
kilpagolfareille.
JUNIOREIDEN KK-KILPAILUT
Järjestetään kauden aikana 4 kplseuran sisäisiä 
juniorikilpailuja.

OP-toiminta. Turun Seudun Osuuspankin 
tuella kehitetään Aura Golfin nuorten harras-
tetoimintaa tarjoamalla pron ja assistant pron 
avulla kilpailu- sekä tekniikkarataelämyksiä 
reilun hengen sekä nuorten pelaajien golfval-
miuksia kasvattavan toiminnan avulla. Järjes-
tetään 3 kilpailua ja 2 lähipelirata harjoitusta.

Valmentajien koulutus. Prot käyvät Prot 
käyvät jatkokoulutuksissa ja luovat yhteis-
työverkostoa ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kanssa.

>>>



12

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan tärkeimpiä asioita kaudella 
2016 ovat jäsenviestinnän kehittäminen sekä 
sosiaalisen median hyödyntäminen. 

Keskeiset asiat ovat edelleen Aura Golfin 
kotisivujen www.auragolf.fi päivittäminen 
sekä sähköisen jäsenviestinnän kehittämi-
nen. Viikkokalenterin käyttöä jatketaan, jossa 
tiedotetaan aktiivisesti seuran asioista, joista 
tärkeimpiä ovat kilpailut ja tapahtumat, ken-
tän poikkeavat aukioloajat sekä kaikki muut 
ajankohtaiset asiat. Sähköisen uutiskirjeen 
käyttöä tullaan tehostamaan.

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
Senioritoimikunnan tavoitteena kaudella 2016 
on aktivoida senioreita osallistumaan yhteisiin 
kilpailuihin ja tekemiseen.

Seurojen väliset klubiottelut pelataan Har-
jattula Golfia ja Salo Golfia, ajankohdat löytä-
vät keväällä julkaistavasta kilpailukalenterista.

Seniorien kuukausikilpailuja järjestetään 
aikaisempien kausien tapaan viisi kappaletta. 
Viikkokilpailuja jatketaan ja niiden sääntöjä 
tullaan tarkistamaan. Osallistumme myös 
Varsinais-Suomen senioriliigaan, missä muka-
na on 11 joukkuetta. Toivomme runsaslukuista 
osallistumista kaikkiin näihin tapahtumiin. 
Myös muihin kilpailukalenterista löytyviin 
kilpailuihin odotetaan aktiivista osallistumista.

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.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Tuleva kausi tulee noudattamaan aikaisem-
paa linjaa eikä uudisrakennuksiin panosteta. 
Kiinteistön ja rakennelmien korjauksia sekä 
kunnossapitotöitä tehdään tarpeen mukaan 
kauden aikana. Huoltohallin maalaus ja muut 
ulkopuoliset kunnostustyöt pyritään tekemään 
kesällä 2016.

KAPTEENI
Keväällä järjestetään sääntö- ja etiketti-ilta 
jäsenistölle sekä uusille jäsenille tutustuminen 
seuran toimintaan.

Lounais-Suomen kapteenien kokous pide-
tään Nakkilassa ja valtakunnalliset kapteenin 
päivät Katinkullassa. Pyritään osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan.

Klubiottelut Helsingin Golfklubia ja 
Roslagenia vastaan pelataan tänä vuonna 
Ruissalossa.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan tavoitteena on järjestää 
tapahtumia, jotka edesauttavat yhteisöllisyyttä 
sekä avartavat golfin tuntemusta.

Kausi aloitetaan huhtikuussa kauden 
avaustilaisuudella, jossa informoidaan tu-
levan kauden ohjelmasta ja järjestämme 
golfia tukevan ohjelman. Maanantai-iltaisin 
pelattavia naisten kierroksia ei enää järjestetä, 
vaan tilalle järjestetään kerran kuukaudessa 
pelitapahtuman, missä pidetään hauskaa pe-
laten golfia ja yhdessäolosta nauttien. Tämän 
lisäksi järjestetään erilaisia erikoiskilpailuja 
(Birdie-puu, ahkerin osallistuja, suurin pudot-
taja ja Eclectic). Vuoden naispelaaja ratkotaan 
kk-kilpailujen ja Aura Golfin järjestämien kil-
pailujen aikana kerättyjen pisteiden yhteistu-
loksella. Golfopetusta pron ohjauksella tullaan 
järjestämään kauden alussa kurssi-muodossa. 

Osallistumme ladyliigaan lähiseuro-
jen kanssa ja perinteinen kolmoisklubiot-
telu AG-EGS-TaGCC pelataan tänä vuonna 

Hämeenlinnassa Tawast Golfin isännöimänä. 
Kauden aikana tullaan järjestämään pelimat-
koja kotimaahan ja ulkomaille mikäli kiinnos-
tuneita on riittävästi. Jokin niistä on avoin 
kaikille seuran jäsenille. Kansallisen Naisten 
Golfsunnuntaina järjestämme toistamiseen 
Bring Your Own Putter- tapahtuman.

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

KLUBIMESTARI
MAALIS-HUHTIKUU
Talkoot maalis - huhtikuussa. Talkoissa siis-
titään klubin ympäristö. Sauna ja tarjoilua. 
Kutsu julkaistaan www-sivuilla.
TOUKOKUU
Vappuhumpuuki pelataan 1.5. Perinteinen 
vappulounas on katettuna klubilla pelin jäl-
keen. Kutsu Viheriössä, nettisivuilla ja ilmoi-
tustauluilla. Ei kilpailumaksua. Vappulounas 
on maksullinen.
KESÄKUU
Midnight Scramble torstaina 23.6. 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 Gol-
fin nettisivuilta, Facebookista ja kentän 
ilmoitustauluilta.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy 
ja golfravintolan uusina yrittäjinä aloittavat 
Charlotte ja Stig Pernell.



Aura Golf ry:n sääntömääräinen 
varsinainen kokous pidetään maanantaina 
29. helmikuuta 2016 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. Puheenjohtajan valinta
10. Valitaan jäsenet hallituksen
 erovuoroisten tilalle sääntöjen 6.   
 pykälässä mainituin edellytyksin.
 Lisäksi valitaan uusi jäsen hallituksesta  
 eronneen markkinointi- ja tiedotusasioista 
 vastanneen hallituksen jäsenen tilalle
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
 kaksi varatilintarkastajaa
12. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, 
 jäsen- ja kausimaksujen suuruus, näiden 
 erääntymisajankohta sekä viivästysmaksun 
 suuruus
13. Vahvistetaan kuluvan vuoden toiminta-
 suunnitelma ja siihen perustuva talousarvio
14. Kokouksen päättäminen

 Erovuoroisten hallituksen jäsenten  
 vastuualueet ovat:
 Kapteeni
 Kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat
 Kilpailu- ja tasoitusasiat

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

PS. KOKOUSKUTSU ON JULKAISTU 12.2.2016
TURUN SANOMISSA JA ÅBO UNDERRÄTTELSERISSÄ.

VUOSIKOKOUSKUTSU
C A D D I E M A S T E R
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 4.3.2016 mennessä: 
sami.pere@auragolf.fi  

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

KESÄTÖITÄ TARJOLLA

TARJOAMME TÖITÄ MYÖS OSA-AIKAISILLE 

PA L L O N K E R Ä Ä J I L L E
Pallonkerääjät huolehtivat rangen 
harjoituspallojen 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 4.3.2016       
          mennessä: matti.hoglund@auragolf.fi 



14

Teksti EERO SARKKI // Kuvat LEIRILÄISET



15

HARJOITUSLEIRI
Perinteeksi jo muodostunut harjoitusleiri 
järjestettiin jälleen La Mangan urheilukes-
kuksessa Cartagenassa joulukuussa 2015. 
Matkaan lähti kaikkiaan kuusitoista henki-
löä, joista kilpapelaajia sekä harjoitusryh-
miin kuuluvia pelaajia olivat Iida Rissanen, 
Matilda Gustafsson, Inka Kulju, Sami 
Sarkki, Otto Grönroos, Kari Nermes, 
Petteri ja Rasmus Salmi, Alex Aaltonen 
sekä Mikael Mastokangas. Pelaajien taus-
tajoukoista mukana olivat Riku Rissanen, 
Markku Kulju, Sauli Gustafsson sekä Eero 
Sarkki. Valmennuksesta ja matkanjohtajan 
tehtävistä vastasivat Aura Golfin Prot Sakari 
Aho ja Ville Sirkiä.

Aamupäivien ohjelmaan kuului pääasiassa 
harjoittelua lähipelialueella ja rangella. 
Putteja, chippejä, wedgejä sekä bunkkeri-
lyöntejä harjoiteltiin todella antaumuksella 
ja tässä näkyi myös nuorten upea tuki toi-
silleen. Lähipelin Kultakortti- tason saavut-
tivat kaksi pelaajaa Otto Grönroos ja Sami 
Sarkki. Vaikka golf onkin yksilöurheilua niin 
pelikaverin kannustus ja rohkaisu tuntui 
vahvana. Myös leikillinen innostus tarttui 
kaverilta toiselle. Rangepalloja swingailtiin 
lipuille ja takalaidan taatelipalmuille. Myös 
klubipelaajat saivat kerrankin draiverilla pal-
lonsa näkymättömiin, mutta vain sen yhden 
päivän sumuverhoon. Muuten aurinkoinen 
sää suosi harjoitusviikkoa ja upea illan kuu 
kasvoi kohti joulun täysikuuta. Rangen yh-
teydessä toimii Leadbetter Academy ja tällä 
viikolla leadbetterit saivatkin ottaa oppia 
Aura Golfin leiriläisten hienoista swingeistä.

Iltapäivinä pelattiin North, South ja West 
kenttiä. Viikon paras kierrostulos oli Otto 

Grönroosin -3. Hän voitti myös leirin scr-
kisan.  Paras tasoitustulos oli 44 pistettä 
Inka Kuljun toimesta. South on kelpo kilpa-
kenttä, jonka edellinen design kunnostus 
tuli Arnold Palmerin toimistolta. North on 
puolestaan mielenkiintoinen klubikenttä, 
josta muistiin jäi ainakin yhden par-kol-
mosen monitasoinen viheriö, jossa pallon 
sijoittamisella todella oli merkitystä. Westin 
vuoristokenttä koetteli pelitaitoja ja välillä 
tuntui empire lyövän takaisin. Toivo toki 
säilyi ja jedien voimat heräsivät kurujen, 
rotkojen, kuilujen ja kanjonien ylityksiin. 
Viimeisen väylän korkealta tiipaikalta välkkyi 
kaukainen Välimeri. Kukin löysi voimansa 
ja ampui kauas laaksoon. 

Aamuisin nautimme monipuolisia aamiaisia 
cato gordon kurkkiessa pihalla. Lounaak-
si maistuivat yleensä pastat, ja iltasella 
söimme paellaa, kalaa, raviolia ja monia 
liharuokia. Pitkien päivien jaksamiseen 
opimme myös tärkeitä asioita ruokahuol-
lon merkityksestä. Outlyöntien ja muiden 
kummien lentojen aiheuttamat tunnetilat 
opeteltiin käsittelemään” anger manage-
ment” ja ”let it be”-tavoin ja menetelmin. 
Tärkeintä antia oli kuitenkin lähilyöntien 
ja kenttäpelin opit sekä kentän lukeminen 
oman pelin eduksi. 

Urheilukeskuksesta löytyy golfpalveluiden 
lisäksi kahdeksan jalkapallokenttää, kaksi 
rugbykenttää ja jopa kaksi krikettikenttää. 
Tällä viikolla emme onnistuneet bonganneet 
Arsenalin tai Bayernin futareita, kentillä 
järjestetään nimittäin monenkin mahti-
seuran leirejä. Alue sopii mainiosti myös 
maantie- ja maastopyöräilyyn. Parhaat 

puitteet La Manga tarjoaa kuitenkin golfin 
pelaamiseen ja harjoitteluun. Alicanten 
lentokentältä matkaa La Mangaan kertyy 
noin sata kilometriä. Alue on varsin rauhal-
linen, ja lähikaupan hyllyille on matkaa vain 
puolisen kilometriä. Hotelliin kuuluu myös 
kuntoilusali, jossa meidänkin ryhmä kävi 
kolistelemassa. Jo muinaiset roomalaiset 
pelailivat Cartagenan areenalla, joten alue 
sopii hienosti myös Aura Golfin porukoille.

La Manga tarkoittaa hiekkasärkkää ja ni-
mensä velvoittamana paksuhiekkaiset 
bunkkerit ahmivat palloja sekä viheriöi-
den vierellä että väylien reunoilla. Palmut 
huiskivat lehviään ystävällisesti, mutta 
Northin viitosväylän taatelipuu taisi syödä 
välipalaksi myös golfpalloja. Alueen linnut 
antoivat mukavan rentoutuksen lyöntien 
välillä. Northin viime väylän kakkoslyönnin 
vahtina toimi reippaasti nuori tuulihaukka. 
Pääskyset singahtelivat ympäriinsä ja väs-
täräkki, mustarastas sekä nokikana toivat 
terveisiä meidän kesästä. Darth Vaderin 
mustat kaverilinnut merimetsot tuijottivat 
lammen mättäillä. Paikallisia lintuja edus-
tivat lehmähaikarat ja eritoten värikkäät 
Munkkiaratti-papukaijat. Papukaijan tiede-
tään oppivan jopa suomenkieltä, 
mutta nämä vain räksyttivät 
South kentän ykköstiillä. 
Hyvinhän me avasim-
me siinäkin 
musiikissa, 
vaikka joku 
taisi lähettää 
pallonsa 
matkaan 
viheltelemällä. 
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0200 3000
nordea.fi 
0200 3000
nordea.fi 

Pankkitapaaminen 
omassa lempituolissasi.
Arkisin klo 7.30–22 ja la klo 10–16

Nyt voit jutella asuntolainasta*, säästämisestä ja 
sijoittamisesta mukavasti vaikkapa kotona. Varaat 
vain ajan verkkotapaamiseen pankkineuvojan 
kanssa. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk. 
nordea.fi /verkkotapaaminen

*Asuntolainaneuvottelut arkisin klo 8–20 ja la 10–16

Teemme sen mahdolliseksi



Jenni
perhostelija
Martista

www.turkuenergia.fi

Olemme valaisseet ja lämmittäneet Turun alueella jo 
vuodesta 1898. Mikä on pitkän ikämme salaisuus? 
Se on kyky katsoa tulevaisuuteen ja miettiä myös 
jälkipolvia. Olemme luvanneet, että vuonna 2020 
Turku Energian sähköntuotannon omavaraisuus on 
vähintään 50 prosenttia ja myymästämme energias-
ta puolet on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. 

Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen kaupungeis-
ta alhaisimmat hiilidioksidipäästöt.  
Kuvassa on Jenni Samppalinnan maauimalassa, 
pyöreässä vatsassaan uusi turkulainen. Siitä ilosta 
että kaupunki kasvaa, Turku Energia lupaa pitää ko-
dit lämpiminä ja tulevaisuuden valoisana. Olemme 
lähellä, näemme kauas.

Mukana  
kantamassa
Turun
tulevaisuutta.

Täysin uusi Audi A4 Avant.
Teknistä vetovoimaa.  Alk. 40 585 €.

Audi Care Base
-huolenpitosopimus

A4-malleihin
alk. 32 €/kk.

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
Juha Aho 02-3388 829

Audi A4 Avant Business 1.4 TFSI (110 kW/150 hv) alk. 40 584,41 €,
autoveroton hinta 32 010 €, arvioitu autovero 7 974,41 € CO2-päästöllä 128 g/km.
Vapaa autoetu 780 €/kk, käyttöetu 615 €/kk. Keskikulutus 5,4 l/100 km.
Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.
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PUHEENJOHTAJA
Seuran hallituksen puheenjohtaja Toni Laakso 
on ilmoittanut olevansa käytettävissä vielä 
yhdelle jatkokaudelle, jos jäsenistö näin 
haluaa ja luottamusta tehtävän hoitamiseen 
edelleen löytyy. Toni on toiminut Aura Golf ry:n 
puheenjohtajana vuodesta 2007.

KAPTEENI
Erovuorossa oleva kapteeni Kari Kanervo 
on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelle 
kolmevuotiskaudelle, jos jäsenistö näin haluaa 
ja luottamusta tehtävän hoitamiseen edelleen 
löytyy.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikunnan puheenjohtaja Peter Rosenberg 
on myös ilmoittanut olevansa käytettävissä 
jatkokaudelle, jos jäsenistö näin haluaa ja 
luottamusta tehtävän hoitamiseen edelleen 
löytyy.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Mika Reima ei ole käytettävissä valittaessa 
uutta toimikunnan puheenjohtajaa.
Tämän lehden painoon mennessä ovat Aura Golf 
ry:n jäsenet Ilkka Hiltunen ja Jarmo Leinonen 
ilmoittaneet olevansa käytettävissä valittaessa 
uutta henkilöä hallitukseen vastaamaan 
kiinteistö- ja rakennusasioista. 
Ilkka Hiltunen on 57-vuotias rakennusalan 
diplomi-insinööri ja työskentelee tällä hetkellä 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssa. Jarmo 
Leinonen on 56-vuotias ja Aura Golfiin hän on 
liittynyt vuonna 1987.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Markkinointi- ja tiedotusasioista vastannut 
hallituksen jäsen Janne Koskinen on 
eronnut yhdistyksen hallituksesta ulkomaille 
muuton vuoksi, joten kokous tulee valitsemaan 
uuden henkilön myös tähän tehtävään. 
Markkinointiasioista vastaavan hallituksen 
jäsenen kolmivuotiskaudesta on jäljellä yksi 
vuosi. 
Aura Golf ry:n jäsen Milla Hallanoro on 
ilmoittanut olevansa käytettävissä valittaessa 
uutta henkilöä tähän tehtävään.   

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



Vuorokauden 
kokousristeily 
Viking Gracella 

alk. 61,50 €
hlö/Inside Two -hytti

Vuorokauden 
kokousristeily Amorellalla 

alk. 56 €
hlö/B2-hytti

Piknik-päiväkokous 

alk. 41 €
hlö

Varaukset: Turku 02 333 1332 tai ryhma@vikingline.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kaipaako tiimisi uusia ideoita, aikaa ajatusten vaihdoille ja tulevan suunnittelemiseen? 
Tai hetken irtiottoa arjen rutiineista? Punaisten laivojen merikokouksessa se onnistuu. 
Kaikki palvelut hoituvat saman katon alla, ja hinta-laatusuhde on kohdallaan. 
Kokouspaketit sisältävät hytin, aterioita ja kokoustilan. Päiväkokouspaketti ilman 
hyttiä. Räätälöidään matkasta teidän näköisenne. Tervetuloa!

Maisemanvaihdos
piristää


