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Yhteistyö golfin parissa  

tuottaa aina hyviä tuloksia. 

 

Aura Golf 
POOL

Sisältö

Helmikuussa 1958 ajatus golfin peluuseen Turussa virisi pienen mutta innostu-
neen joukon keskuudessa. Aura Golfin perustavaan kokoukseen 28.2.1958 ravin-
tola Suomalaisen Pohjan tiloissa otti osaa 36 henkeä. Lehden kannessa on terveh-
dyssähke, joka  luettiin kokouksen päätteeksi osallistujille. Sähkeen on lähettänyt 
Golfliiton ensimmäinen puheenjohtaja ja Helsingin Sanomien omista Eljas Erkko.

Merkkivuoden kunniaksi julkaisemme noin 100 sivuisen katsauksen menneistä 
vuosista. Julkaisu on oiva mahdollisuus osallistua seuramme tukemiseen. Jos asia 
herätti kiinnostusta ole yhteyessä seuramme toimistoon.
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Pääkirjoitus

Painetun jäsenlehden tarpeellisuudesta käydään säännöllisin väliajoin keskus-
telua, mielipiteitä löytyy luonnollisesti puolesta ja vastaan. Ainakin toistaiseksi 
painokoneet saavat vielä laulaa ja kädessäsi olevan Viheriö-lehden ulkoasu on 
saanut uuden ilmeen, josta kiitoksia Tommi Savolaiselle sekä erityisesti toimis-
ton Marille. Tarinat sekä sisältö tosin ratkaisevat mielenkiinnon lehteä kohtaan 
ja tiedän, että yhteisöstämme löytyy teräväkynäisiä kirjoittajia, jotka voisivat olla 
mukana lehden sisällöntuotannon kehittämisessä. Näiden löytäminen on tosin 
osoittautunut hieman hankalaksi, mutta laitetaan tältäkin osin nyt uutta matoa 
koukkuun.

Yhdistyksemme saavuttaa tänä vuonna jälleen yhden tärkeän merkkipaalun, kun 
Aura Golf ry täyttää 60 vuotta. Matka on ollut suomalaisen golfin mittapuulla var-
sin pitkä sekä monivivahteinen ja siihen on kuulunut menestyksen lisäksi myös 
huonoja aikoja. Näiden vuosien aikana Aura Golf on kuitenkin onnistunut saavut-
tamaan merkittävän aseman niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tähän on ollut 
tärkeänä osana myötävaikuttamassa aktiivinen toiminta kilpailujen järjestäjänä 
sekä jäsenistön monipuolinen osallistuminen talkootöihin yhteisen hyvinvoinnin 
eteen.

Juhlavuoden tavoitteista on helppo nostaa esiin kentän ja erityisesti viheriöiden 
kunnon palauttaminen sille tasolle, joka vastaa kaikilta osin haluamme ylläpitää 
Suomen parasta kenttää. Luonto antaa lähtökohdat kentänhoidolle ja tältä osin 
tilanne näyttää melkoisesti paremmalta kuin vuotta aikaisemmin. Talvea on tosin 
vielä jäljellä, joten tarkemmat arviot kannattaa jättää toistaiseksi tekemättä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Suomalaisella Pohjalla 28.2. Nähdään silloin 
Pohjalla, siellä voit vaikuttaa!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Toimintakertomus 

2017

VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 28.2.2017 Suomalaisella Pohjalla. Ko-
koukseen osallistui 128 yhdistyksen jäsentä. 

Kokouksessa valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten 
tilalle kolme henkilöä. Micaela Vilander (naistoimikunta) 
valittiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kolmevuotis-
kaudeksi. Markkinoinnista vastaavaksi hallituksen jäseneksi 
olivat ehdolla Maarit Kakko ja Milla Hallanoro. Äänestyksen 
jälkeen valituksi tuli Maarit Kakko. Talousasioista vastaavak-
si hallituksen jäseneksi olivat ehdolla Jari Suominen ja Kari 
Narva. Äänestyksen jälkeen valituksi tuli Jari Suominen. 

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

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

Hallitus kokoontui kauden aikana kahdeksan (8) kertaa.

Toimintakertomusta ei lain mukaan tarvitse  
liittää yhdistyksen tilinpäätökseen, eikä tätä  
toimintakertomusta ole laadittu kirjanpitolain 
perusteella.

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät 
Pere Sami   toiminnanjohtaja / työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari   toimistosihteeri / työsuhde alkoi 2014
   
Kausityöntekijät  
Ahlgren Rasmus   caddiemaster / 1. kausi
Järvinen Hanna    caddiemaster / 2. kausi
Tuominen Daniela   caddiemaster / 2. kausi
Vaiste Oona   caddiemaster / 1. kausi

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA
Aura Golfin tavoitteena oli tarjota jäsenille, vieraille sekä 
yhteistyökumppaneille alueemme paras palvelu- ja laatuko-
kemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin muidenkin 
palveluiden osalta. Kauden aikana kiinnitettiin erityistä huo-
mioita kentän kuntoon ja viimeistelyyn sekä piha-alueiden ja 
yleisten tilojen siisteyteen ja viihtyisyyteen. 

Kauden aikana pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota 
kentän kuntoon ja viimeistelyyn sekä piha-alueiden ja yleis-
ten tilojen siisteyteen ja viihtyvyyteen.

Toimikuntien suunnitelmien toteuttaminen sekä tarkka ta-
loudenpito olivat myös toimintakauden keskeisiä tavoitteita.

TALOUS 
Aura Golfin taloudellinen tilanne vuoden 2017 aikana ete-
ni suunniteltua heikommin. Varsinaisen toiminnan tulos oli 
noin 25 tuhatta euroa ja varainhankinnan tulos 28 tuhatta 
euroa budjetoitua heikompi. 

Varsinaisen toiminnan tuottojen suurimmat budjettipoik-
keamat syntyivät markkinointi-, greenfee- sekä pelikausi-
maksutuottojen jäädessä alle budjetoidun tason. Varsinaisen 
toiminnan osalta kulubudjetti ylitettiin kentänhoidon henki-
löstökuluissa, kun taas kentänhoidon kuluissa kulubudjetti 
alitettiin reilusti.

Varainhankinnan tuotot jäivät tavoitteesta kohtuullisen run-
saasti, tämä näkyi erityisesti jäsenmaksu- ja liittymismaksu-
tuotoissa. Yksityiskohtaiset toteumaluvut budjetti-poikkea-
mineen löytyvät jäljempänä olevasta tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2017 investoinnit olivat noin 20 tuhatta euroa, 
jotka koostuivat erilaisista kone- sekä kalustohankinnoista.
 
Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 36 tuhat-
ta euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat 31.12.2017 olivat 
noin 640 tuhatta euroa, joka on noin 35 tuhatta euroa vä-
hemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous on edelleen vakaal-
la pohjalla.

TOIMIKUNNAT
Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet toimivat 
eri toimikuntien puheenjohtajina. Toimikunnat toimivat kau-
den aikana tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat oli hy-
vin valmisteltu eri toimikunnissa. Toimikunnat kokoontuivat 
kauden aikana noin 20 kertaa. Toiminnanjohtaja osallistui 
kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi 
toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön toimintaan kii-
tettävästi. 

KUNNIATOIMIKUNTA
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka
Vaiste Heikki
 
KENTTÄTOIMIKUNTA
Granberg Reima, puheenjohtaja
Höglund Matti
Laxåback Jorma
Lehto Manne
Lithonius Markus
Välilä Juuso
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Vakituiset työntekijät
Höglund Matti  kenttämestari / työsuhde alkoi 1991
Leinonen Mika  kentänhoitaja / työsuhde alkoi 1992
Lehto Manne  huoltomies / työsuhde alkoi 2006
   
Kausityöntekijät
Del Castillo Christian kentänhoitaja / 4. kausi
Hannula Eerik  kentänhoitaja / 1. kausi
Hoikkala Jussi  kentänhoitaja / 1. kausi
Jalava Niki  kentänhoitaja / 4. kausi
Karvonen Netta  kentänhoitaja / 1. kausi
Kesälä Harri  kentänhoitaja / 4. kausi
Sirviö Janne  kentänhoitaja / 1. kausi
Totro Maj  kentänhoitaja / 1. kausi
Täht Evely  kentänhoitaja / 1. kausi

Laitervo Jerry  pallonkerääjä / 1. kausi
Nermes Kari   pallonkerääjä / 2. kausi
Venhomaa Valtteri pallonkerääjä / 1. kausi

Pelikausi 2017 muodostui kentän-
hoidollisesti todella haastavaksi. 
Vaikeudet alkoivat heti vuodenvaih-
teessa, kun hankalissa olosuhteissa 
sään muuttuessa nopeasti pakkasis-
ta plusasteille ja tämän seurauksena 
koko kentän alueelle muodostui use-
an senttimetrin vahvuinen jääkerros. 
Viheriöiltä jäätä pyrittiin poistamaan 
mekaanisesti useaan otteeseen ilmas-
tointikoneen avulla tässä kuitenkaan 
onnistumatta. Jääpoltteen ja viileän 
alkukauden seurauksena ongelmia 
muodostui erityisesti varjoisille vi-
heriöille 4, 14 ja 15 jotka eivät koko 
kasvukautena saavuttaneet normaalia 
viherpeittävyyttä. Jälkikäteen tarkas-
teltuna voidaan todeta, että vaikeiden 
kasvuolosuhteiden lisäksi mahdollinen 
virhe oli kyseisten viheriöiden liian ai-
kainen avaaminen sekä kasvusääteen 
käyttö. Näitä kolmea viheriötä lukuun 
ottamatta muut kentän osa-alueet saa-
vuttivat nopeasti normaalin kesäkun-
non säiden lämmettyä.

Varsinaiset kentänhoitotoimenpiteet 
alkoivat maaliskuun alussa viheriöiden, 
lyöntipaikkojen, väylien ja harjoitusalu-
een kalkituksella, yhteensä 16 tonnia.  
Normaalin käytännön mukaisesti töitä 

jatkettiin samojen alueiden hiekoituk-
sella, yhteensä 400 tn.  Maaliskuussa 
viheriöt harsotettiin ja huhtikuun al-
kupuolella pystyleikattiin ja kylvet-
tiin kylänurmikka/rönsyrölliseoksella, 
harsotusta lukuun ottamatta samat 
toimenpiteet tehtiin foregreeneille ja 
lyöntipaikoille, väylät ainoastaan pys-
tyleikattiin. Sadetuslaitteet otettiin 
käyttöön 18.4, harsot poistettiin vii-
kolla 17 ja kenttä avattiin 28.4.2017.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat 
viheriöiden osalta 3,0 mm, lyöntipaik-
kojen ja esiviheriöiden osalta 7,0 mm. 
Väylien leikkuukorkeus oli 10 mm, esi-
karheikkojen 20 mm ja karheikkojen 
60 mm.  Kauden alussa väylien leikkuu-
kuvioita tarkistettiin ja semiraffialueita 
lisättiin väylien 9 ja 11 viheriöiden 
eteen. Viheriöitä jyrättiin torstaisin ja 
päivittäin klubimestaruuskilpailuissa 
sekä Finnish Senior Open -kilpailus-
sa jolloin viheriöiden vierintänopeus 
(Stimpmeter) oli n. kolme metriä. Kau-
den aikana viheriöt lannoitettiin 19 
kertaa nestemäisellä lannoitteella ja 
kahdesti rakeisella lannoitteella. Primo 
Maxx -kasvunsäädettä ruiskutettiin 
neljä kertaa nestelannoituksen yhtey-
dessä. Lyöntipaikat lannoitettiin viisi 

kertaa, esiviheriöt neljä kertaa ja väy-
lät kaksi kertaa rakeisella lannoitteella. 
Sieni-ja hometauteja torjuttiin kemial-
lisilla torjunta-aineilla viheriöiltä kuusi 
kertaa, lyöntipaikoilta kaksi kertaa ja 
väyliltä kolme kertaa. Karheikoista ja 
väyliltä torjuttiin pistekohtaisesti piha-
ratamo-, apila- ja voikukkaesiintymiä 
kaksi kertaa. Kauden aikana viheriöt 
tappi-ilmastettiin neljä kertaa ja pin-
tailmastettiin 7 kertaa. Pystyleikkauk-
sia tehtiin neljä kertaa. Lyöntipaikat 
ja esiviheriöt tappi-ilmastettiin kolme 
kertaa, lisäksi viheriöiden ympäristöt 
ilmastoitiin kahdesti. Kauden päätyt-
tyä viheriöt, esiviheriöt, lyöntipaikat, 
väylät ja harjoituspaikat holkki-ilmas-
tettiin, väylille tehtiin tupla ilmastus 
viiltoterillä lisäksi väylät, lyöntipaikat 
ja foregreenit pystyleikattiin. Drill/fill 
laitteella tehtiin syväilmastus 1, 3, 4 ja 
14 viheriöille.  Kasteluvettä käytettiin 
reilu 21.000 kuutiota.

Kentällä suoritettiin syksyn aikana 
useita korjauksia ja muutoksia.  Viheriö 
15 muotoiltiin uudelleen ja siirtonur-
metettiin siten, että nurmi otettiin 16. 
viheriöltä, johon uusi nurmi siirrettiin 
siirtonurmialueelta ja 16. foregreeniltä. 
Lisäksi 15. viheriön vasempaan etu-

kulmaan rakennettiin uusi hiekkaeste. 
Samalla ympäröivää puustoa harven-
nettiin ja runkokorkeuksia nostettiin. 
Puistokenttämme ongelma on puiden 
aiheuttama varjostus ja riittämätön 
valon saanti, nurmen pitäisi saada vä-
hintään kuusi tunti auringon/tekova-
loa jotta yhteyttäminen olisi riittävää 
säilyttämään nurmen hyväkuntoisena. 
Useilla kentän viheriö- tai lyöntipaik-
ka- alueilla ei päästä lähellekään ky-
seistä valosummaa.  Lyöntipaikka 12 
uudistettiin siten, että tie siirrettiin 
kulkemaan lyöntipaikan oikealta puo-
lelta ja lyöntialueen vasen reuna alkaa 
vanhan tie päältä. Tällä tavalla saatiin 
lyöntialueelle lisää neliöitä ja lyönti 
suuntaa siirrettyä hivenen vasemmalle 
ohi edessä olevien tammien, lisäksi 13. 
lyöntipaikka jää paremmin suojaan 12 
aloituslyönneiltä.

Konekantaa päivitettiin hankkimalla 
uusi hybridiviheriöleikkuri (Toro 3420 
Triflex Hybrid) sekä kaksi ClubCar la-
va-autoa.

Kaudella 2017 kenttähenkilöstö muo-
dostui kenttämestarista, huoltomie-
hestä, vakinaisesta kentänhoitajasta ja 
yhdeksästä kausityöntekijästä.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter, puheenjohtaja
Brandt Jerker
Hallanoro Milla
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Nordberg Jonas
Palm Kurt

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 
20 jäsenille ja/tai vieraille avointa kil-
pailua sekä lisäksi cup kilpailut ja eri-
laiset kk-kilpailut. Näissä kilpailuissa 
tehtiin kaikkiaan 3364 pelisuoritusta, 
joista Aura Golfin omat jäsenet tekivät 
2684 (80 %) ja vierailijat 680 (20 %). 
Näiden lisäksi kutsukilpailuissa tehtiin 
1182 pelisuoritusta, joista 20 % oli 
omien jäsenten tekemiä. 

Klubimestarit
Miehet  Sami Sarkki
Naiset  Milla Hallanoro 
Pojat  Santeri Grönfors
Miehet 50 Mika Manninen
Miehet 60 Reima Granberg
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Seniorinaiset  Päivi Honka
Nelinpeli  Otto Grönroos ja   
  Dennis Rike
Vuoden pelaaja Sami Sarkki
Vuoden nousija Jerry Laitervo

Jäsenistömme HCP-luokittain

 
Singel-pelaajia (<9,5) 220, joista miehiä 
198 ja naisia 22.  

VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
Koivunen Mika, puheenjohtaja
Aho Sakari
Leinonen Kalle
Salmi Mika
Salonen Antti
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu 
Järjestimme kaksi golfkoulua kesäkuun 
kahdella ensimmäisellä viikolla. Mo-
lemmilla viikoilla mukana oli 40 lasta 
ja nuorta. Kouluun otettiin sekä Aura  
Golfin jäseniä että ulkopuolisia aloitte-
levia golffareita. Vastuullisena koulutta-
jana toimi Ville Sirkiä ja apukouluttajina 
eri valmennusryhmissä olevia pelaajia. 
TS-Golfkoululaisista koottiin uusi noin 
10 harrastajan ryhmä (TS-ryhmä), joka 
harjoitteli kerran viikossa Ville Sirkiän 
johdolla. Loppukaudella ryhmä liitettiin 
Harraste-ryhmään.

Leirit 
Järjestimme kaksi leiriä Epanjassa. Pro 
Ville Sirkiä vei pelurit hiihtolomalla tu-
tulle La Mangan resortille. Kevätleiri 
huhtikuussa suuntautui Lumine Gol-
fiin. Tällä leirillä oli mukana myös Head 
Pro Sakari Aho.

Joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 
vaihteessa Sakari Aho järjesti kilpailu-
matkan Lauro Golfiin. Kilpailun järjes-
täjinä toimi Finnishgolf.com, Suomen 
Golfliitto, Andalusian Golf Federation 
ja Lauro Golf. Kilpailuun osallistujista 
noin puolet oli suomalaisia ja toinen 
puoli ulkomaalaisia. Tapahtuma oli 
kauden avauskilpailu Finnish Junior 
Tourilla ja sieltä oli myös mahdollisuus 
saada arvokkaita WAGR pisteitä. Aura 
Golfista osallistui 8 pelaajaa. Parhaiten 
sijoittuivat Elina Saksa hienosti 2. sijal-
le ja Santeri Grönfors 18. sijalle. Kaikki 
saivat arvokasta kokemusta kansainvä-
lisestä kilpailusta.

Pikkutalent ja Minitalent -ryhmille jär-
jestettiin tammikuussa kolmen päivän 
leiri Vierumäen Urheiluopistolla. Päivät 

Muut kilpailutulokset löytyvät 
nettisivuiltamme ja  

Viheriö-lehden numerosta 
3/2017. 

HCP 2017 2016 2015 2014

+4,4–4,4 62 70 66 75

4,5–11,4 240 234 233 223

11,5–18,4 304 312 318 317

18,5–26,4 359 357 340 344

26,5–36,0 255 259 245 258

Virallinen 

tasoitus
1215 1232 1202 1217

37,0–54,0 224 240 256 270

Tasoitus- 

pelaajia
1439 1472 1458 1487
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täyttyivät lajitreeneistä, fysiikkatesteistä, salibandystä ja yh-
teisistä teemapalavereista. 

Talviharjoittelu 
Ryhmien talviharjoitustiloina toimivat Luolavuoren halli sekä 
Leaf Areena, joista oli varattu käyttöömme harjoitusvuoro-
ja eri tasoryhmillemme. Seuran prot vastasivat harjoittelun 
suunnittelusta ja valmennuksesta. Lisäksi Talent ja Pikkuta-
lent -ryhmäläiset harjoittelivat kausikorteilla Leaf Areenan 
hallilla yksilöllisen suunnitelman mukaan. Prot vetivät vii-
koittaiset fysiikkatreenit Kupittaan urheiluhallilla.

Kesäharjoittelu 
Talent-ryhmä (17-19 v.) teki yhdessä säännöllisesti 5% wed-
ge testejä Huiskalassa ja Golfliiton lähipelirataa. Muuten 
harjoiteltiin yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan. 
Valmentajat olivat mukana kilpailumatkoilla yhteensä kuu-
dessa kilpailussa. Ryhmän valmennuksesta vastasi Sakari 
Aho.

Lajivalmennuksessa sparrausapua otettiin Timo Rauhalalta 
sekä liittovalmentaja Mikael Mustoselta.
• Rauhala veti toukokuussa treenipäivän Paraisilla. Toteu-

tettiin yhteistyössä Paraisten kilpapelaajien kanssa.
• Mikael Mustonen kävi heinäkuussa tekemässä kehon 

liikkeitä mittaavalla K Vest laitteilla testiä.

Harraste Talent -ryhmä (18-20v.) harjoitteli kesäkauden ai-
kana ohjatusti kerran viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Pikkutalent-ryhmän (13-16 v.) ohjattujen harjoitusten mää-
rää lisättiin huomattavasti. Ohjattuja yhteistreenejä oli kesän 
aikana yhteensä 102 tuntia. Loma-ajan treenit olivat kestol-
taan kolme tuntia ja sen jatkeeksi pyrittiin ottamaan vielä pe-
likierros. 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 viettämään enemmän aikaa Aura 
Golfissa. Ohjattuja yhteistreenejä oli kesän aikana yhteen-
sä 92 tuntia, joista noin puolet koostui leiripäivistä. Ryhmän 
vetäjänä toimi Ville Sirkiä 

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

Aloittajat -ryhmä (6-9 v.) koostui nuorimmista junioreistam-
me. Ryhmä harjoitteli kerran kahdessa viikossa kahden tun-
nin ajan. Harjoituksissa käytiin läpi perusliikuntataitoja sekä 
pelin ideaa par 3-kentällä. Harjoituksien vetäjänä toimi Ville 
Sirkiä

Fyysinen harjoittelu
Tehtiin yhteistyösopimus Mehiläisen ja Fysioksen kanssa. 
Talent ja PikkuTalent ryhmille tarjottiin kattava paketti fyy-
sistä testausta ja treenejä. Tämän seurauksena meillä on nyt 
hyvä yhteys Fysiokseen ja fysioteraupetti Marko Kinnuseen 
ja hänen asiantuntemukseen ja innokkuuteen auttaa pe-
laajia. Fyysisen harjoittelun kustannukset katettiin vuoden 
2016 24h Junnugolfille –tapahtuman tuotoista.

Kauden aikana järjestettiin viisi OP-pelipäivää, joihin kaiken 
tasoisten junioripelaajien oli mahdollista osallistua. Jokaisen 
pelipäivän päätteeksi syötiin yhdessä klubilla ja jaettiin pal-
kinnot päivän parhaille. Valmentajat olivat mukana päivissä 
starttereina, opastajina, kannustajina, valvojina ja esimerk-
keinä. Tapahtumat ovat tärkeässä roolissa sitouttaa alkutai-
paleella olevia nuoria lajin pariin.

Olosuhteet olivat hyvät. Jatkettiin edellisellä kaudella etuvi-
toselle rakennetun Par 3 kentän käyttöä. Nuorimmat juniorit 

pelasivat treeneissään ja OP-pelipäivissä kenttää. Kokemuk-
set olivat positiivisia. Väylät eivät tunnu liian pitkiltä ja tulok-
siakin saatiin.

Huiskalan harjoitusalueelle tehtiin uusi lyöntialusta noin 
30m x 10m. Tämä paransi huomattavasti treenien laatua 
ja motivoi pelaajia harjoittelemaan wedge lyöntejä hyvältä 
alustalta! Laurilan mökki toimi verryttely/treenihuoneena.

SM-kilpailut
Aura Golfin juniorit saavuttivat kauden aikana yhteensä 
kuusi SM-mitalia.

Kultaa   Daniella Barrett naisten reikäpeli
Hopeaa  Daniella Barrett alle 18 v. lyöntipeli tytöt  
  Elina Saksa alle 18 v. reikäpeli  
  Aada Rissanen alle 14 v. lyöntipeli
Pronssia  Elina Saksa alle 18 v. lyöntipeli
  Aada Rissanen alle 16 v. reikäpeli

Nuorten Joukkue SM 5.sija
Miesten ja Naisten SM-lyöntipelissä parhaiten sijoittuivat 
Otto Grönroos (17. sija) ja Elina Saksa (8. sija). Kilpailu oli 
avoin myös ammattilaisille.

Finnish Amateur Championship (Erkko Trophy) parhaat oli-
vat Daniella Barrett (2. sija) ja Otto Grönroos (12. sija).

Finnish Tour - kilpailuihin osallistui 1-3 pelaajaa. Rankig par-
haat: Daniella Barrett 3 ja Otto Grönroos 39.

Finnair Junior Tour -kisat, alle 21 v. tytöt ja pojat 
Kiertueelle osallistui keskimäärin 6 pelaajaa/kisa. 
Rankingin parhaat:
Elina Saksa 5. sija
Dennis Rike 32. sija
Voitot kiertueella: Daniella Barrett 2 voittoa, Elina Saksa 1 
voitto ja Aada Rissanen 1 voitto.

Junior Challenge Tour, alle 21 v.
Osallistujia keskimäärin 18/kilpailu. 
Rankingin parhaat:
Santeri Grönfors 3 sija.
Aada Rissanen 2. sija

Future Tour 8-15 v.
Tsemppitour on tärkeä osa nuorten pelaajien tutustuttami-
sessa kilpagolfiin. Kilpailuihin osallistui keskimäärin 17 pe-
laajaa/kilpailu. Saavutimme jo toisena vuotena peräkkäin 
nuorten seurarankingin voiton.

 

Maajoukkue-edustukset
Elina Saksa ja Daniella Barrett edustivat Suomea tyttöjen 
EM joukkuessa Lohjalla. He edustivat Suomea myös useissa 
kansainvälisissä kilpailuissa. 

Maajoukkuetoimintaan kaudelle 2018 valittiin Daniella Bar-
rett (naiset), Elina Saksa (tytöt), Aada Rissanen (haastajat), 
Akseli Puro (talent) ja Arttu Kulmala (talent).

Seuramme Prot osallistuivat Suomen ammattilaisten liiton 
PGA:n järjestämiin koulutuksiin.

SENIORITOIMIKUNTA
Löfgren Kenneth, puheenjohtaja
Joenperä Veikko
Kulo Matti
Liitola Markku
Mäkelä Maija
Töytäri Olli
Vierinen Maija

Aura Golfin seniorit osallistuivat Varsinais-Suomen seniori-
liigaan. Aura Golf voitti senioriliigan.

Kuukausikilpailuja pelattiin yhteensä viisi kappaletta, osallis-
tujamäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla, 40-60 pelaajaa 
/kilpailu. Viikkokilpailut järjestettiin päivitetyillä säännöillä, 
osallistujamäärät pysyivät edelleen alhaisina.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Hiltunen Ilkka, puheenjohtaja
Kulo Matti 

Konehallin sosiaalitilat peruskorjattiin kauden jälkeen. Muu-
ten kiinteistönhoidossa suoritettiin normaaleja hoito- ja 
korjaustöitä.  Kiinteistöjen siivouspalvelut ostettiin edelleen 
ulkopuoliselta yrittäjältä. 

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari, kapteeni

Alkukaudella järjestettiin uusien jäsenten tutustumisilta. 
Kauden aikana pelattiin perinteiset klubiottelut Roslagenia 
sekä Helsingin Golfklubia vastaan, jotka molemmat olivat 
tänä vuonna vierasotteluita.

NAISTOIMIKUNTA
Vilander Micaela, puheenjohtaja
Kanervo Hanna
Muallim Minna
Rantala Jaana
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Aura Golfin naisten kauden avaustilai-
suus pidettiin 11.4. klubitalolla. Tilai-
suudessa keskusteltiin tulevan kauden 
ohjelmasta ja tutustuimme Laurilan 
mökin tarjoamiin lämmittely- ja kuntoi-
lumahdollisuuksiin. Tilaisuuteen osal-
listui 35 naista.

Kauden 2017 pääpaino oli erilaisissa 
tapahtumissa, joissa oli tarkoitus tutus-
tuttaa naiset toisiinsa ja nauttia golfis-
ta erilaisilla pelimuodoilla ja teemoilla. 
Tapahtumia järjestettiin kauden aikana 
yhteensä kuusi.

Naisten Sunnuntai vietettiin 11.6. jol-
loin järjestettiin jo perinteeksi muo-
dostunut Bring Your Own Putter -ta-
pahtuma. Tämä tapahtuma on avoin 
koko jäsenistölle vierailijoineen ja oli 
jälleen hyvin suosittu. Seuran jäsen 
sai tuoda mukanaan lajia harrastamat-
toman henkilön tutustumaan golfiin 
ihan konkreettisesti, sillä tapahtuman 
peliosuudessa jäsen löi väylälyönnit ja 
vieras puttasi pallon viheriöllä reikään.

Aura Golf emmännöi tänä vuonna 
kolmoisklubiottelua AG-EGS-Tawast 
Golf. Klubiottelu pelattiin kesäkuussa 
8-henkisin joukkuein. Voiton vei tänä-
kin vuonna järjestävän seuran ladyt. 
Naistoimikunta järjesti kauden aika 
kaksi pelimatkaa joista toinen suun-
tautui Kullo Golfiin ja toinen Nokia 
River Golfiin. Kullo Golfin matka keräsi 
14 naista. Nokia River Golfin matka oli 
avoin koko jäsenistölle ja 23 henkilö 
kävi tutustumassa Rock- kenttään.

Kauden aikana naisille suunnattuja ta-
pahtumia oli yhteensä 15 ja niihin osal-
listui 100 eri naista. Kaiken kaikkiaan 
naisia näissä eri tapahtumissa on ollut 
277 joka tekee reilu 18 naista tapahtu-
ma kohden. Suosituimmat tapahtumat 
olivat Mamselli sekä avajaisiltamme. 
Kauden aikana kisailtiin myös useassa 
erikoiskilpailussa. Vuoden Lady-pelaa-
ja tittelissä kerättiin rankinpisteitä 8 
eri osakilpailussa. Näihin osallistui 75 
naista. Erikoiskilpailujen voittajat pal-

kittiin naisten päätösillassa 27.10. Ra-
vintola Kakolan Ruusussa johon osal-
listui 23 naista.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Kakko Maarit, puheenjohtaja
Lehtinen Harri  
Luomala Pia-Lotta
Savolainen Tommi

Toimikunnan keskeisiä tavoitteita oli-
vat edelleen jäsenviestinnän kehittä-
minen sekä sosiaalisen median hyö-
dyntäminen ja erityisesti kotisivujen 
päivittäminen. 

Aura Golfin kotisivujen auragolf.fi pit-
kään valmisteltu uudistustyö saatiin 
päätökseen keväällä ja uusien sivujen 
ensimmäinen versio otettiin käyttöön 
huhtikuun alussa. Kotisivut saivat hy-
vän vastaanoton, vaikka kehitysehdo-
tuksia tietysti saadaan runsaasti. Nämä 
on pyritty huomioimaan seuraavassa 
kehitysversiossa. Julkaisualustan muu-
toksesta johtuen vertailukelpoisia kä-
vijämääriä ei ole käytettävissä. Voidaan 
kuitenkin todeta, että luetuimpia uuti-
sia olivat edelleen erilaiset kilpailuihin 
ja tapahtumiin liittyvät uutiset sekä 
jäsenyyttä sekä pelaamista koskevat 
uutiset. 

Sähköisen uutiskirjeen käyttöä lisättiin 
ja sosiaalisen median viestintää pyrit-
tiin monipuolistamaan. Sosiaalisen me-
dian kanavina toimivat lähinnä seuran 
Facebook- ja Instagram-sivut. Kauden 
aikana tehtiin kohdennettuja sosiaa-
lisen median kampanjoita, jotka ta-
voittivat yhteensä kymmeniä tuhansia 
golfista kiinnostunutta some-käyttäjiä 
ympäri Etelä-Suomea. Facebook toimi 
keskeisenä kanavana kilpailuiden sekä 
tapahtumien markkinoinnissa.

Markkinoinnin nettotuotot kasvoivat 
yli 5 prosenttia edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Tavoitteesta jäätiin kuitenkin 
hieman. 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 päätoi-
mittajana toimi toiminnanjohtaja Sami 
Pere ja toimitussihteereinä Mari Sonck. 

Green fee -tuotot pysyivät edelliseen 
vuoteen verrattuna lähes ennallaan, 
mutta niille asetettua kasvutavoitetta 
ei saavutettu. Rangen tuotot laskivat 
edellisestä vuodesta hieman ja eikä 
niille asetettua tavoitetta saavutettu. 

KLUBITOIMIKUNTA 
Lahti Aki, puheenjohtaja
Jaakola Jaana
Kalkari Petri
Kuikka Kari
Penttilä Satu
Pere Heidi
Savolainen Tommi

Klubitoimikunnan kauden 2017 tavoit-
teena oli edistää jäsenistön viihtyvyyt-
tä ja tehdä asioita ilon kautta. Klubi-
toimikunnan järjestämät tapahtumat 
olivat erittäin suosittuja, välillä joudut-
tiin hieman soveltamaan, jotta saatiin 
mahdollisimman iso joukko halukkaita 
kentälle kisaamaan ja näin sen pitää 
klubikisailuissa mennäkin.

Talkoot järjestettiin 8.4. aurinkoises-
sa säässä. Paikalle oli saapunut paljon 
innokasta ja aikaansaavaa väkeä, eri-
tyisen hienoa oli junioreiden runsas ja 
reipas esiintyminen. Talkoissa keskityt-
tiin klubitalon ympäristöön ja paljon 
saatiin tehtyä.

Vappuhumpuuki pelattiin perinteises-
ti 1.5. aurinkoisessa kelissä, mitä ei 
valitettavasti voi viimeisten vuosien 
perusteella kutsua tavan mukaiseksi. 
Vappulounaasta ja mainiosta mieslau-
lusta nautittiin pelien jälkeen klubilla.

Mahtava juhannuksen startti Mid-
night Scramble kisattiin aatonaattona. 

Sää oli varsin tavallinen ajankohtaan 
nähden, pilkkihaalarit olisivat olleet 
sopivat, mutta rohkeat pelasivat short-
seissa. Illan musiikista muuten vastasi 
viimekesän pidetyin Rami & Ville. 

Suuren Klubikilpailu pelattiin 26.8. ja 
osallistujamäärä oli huikea 144 pe-
laajaa, suhteutettuna määrään peli 
oli nautittavan ripeää. Suuresta Klu-
bikilpailusta on vuosien saatossa 
muodostunut hieno tapahtuma, jouk-
kueasuineen ja muine rekvisiittoineen. 
Tunnelmiin kannattaa palata kuvagalle-
riassa Aura Golfin nettisivuilla.

Loppusyksystä 7.10. pelattiin kauden 
päätöskilpailu kentällä ja vietettiin ilta-
juhla klubilla ja näin mahtava kausi sai 
arvoisensa päätöksen. Kauden päättä-
minen golfin merkeissä ja nimenomaan 
Ruissalon klubilla on fantastinen tapa.

KENTÄN KÄYTTÖ 
ajalla 1.5.2017 – 30.9.2017

Kierroksia oli yhteensä 24.908 (ed.
vuosi 24.314), jotka jakaantuivat seu-
raavasti:
• omat jäsenet 19.690 (19.305)
• vieraat 5.218 (5.009)

Kenttä avattiin osittain 28.4.2017 (ed.
vuosi 22.4.2016) ja kaikkien väylien 
osalta 4.5.2017. Kenttä suljettiin vii-
meisten väylien osalta 24.10.2017 (ed.
vuosi 30.10.2016), pelikausi oli lähes 
kaksi viikkoa lyhyempi kuin vuotta ai-
kaisemmin. Kauden kokonaiskierros-
määrä oli noin 26 500, joka on noin 
500 kierrosta vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. 

Toimintakertomuksessa julkaistavat 
kierrosmäärät ovat vertailukelpoisia eri 
vuosien välillä, mutta eivät kuitenkaan 
vertailukelpoisia eri kenttien välillä. 
Aura Golfin kentän tilastointiin huo-
mioidaan ainoastaan tehdyt varaukset 
sekä kaikki kilpailuihin osallistumiset. 
Caddiemasterin aukioloaikojen ulko-
puolella, lähinnä aikaisin aamulla pelat-
tuja kierroksia ei nykyisessä tilastoin-
nissa huomioida.

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

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uusit-
tiin tarpeen mukaan. 

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 1 439 (viime vuonna 1 472), 
joista miehiä oli 869, naisia 398, poikia 
129 ja tyttöjä 43. 

PRO SHOP 
Pro Shopin palveluista vastasi kaudel-
la 2017 Golfpuoti Oy, kauppias Antti 
Lehtinen. Tämän lisäksi Gant-tuote-
merkillä oli shopissa oma osasto. Cad-
diemasterit hoitivat myyntityön.

RAVINTOLA
Aura Golfin klubiravintolan yrittäjänä 
toimi Charlotte Pernell (Golfrest Oy). 
Kauden päätteeksi Golfrest Oy:n sopi-
mus irtisanottiin ja uuden ravintolayrit-
täjän haku aloitettiin joulukuun alussa. 
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Tuloslaskelma

   
1.1.2017-31.12.2017 Budjetti 2017 Budjetti 2018

VARSINAINEN TOIMINTA

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

         AG-tuotteet 472,58 1 000,00 1 000,00

         Kilpailut 40 511,81 38 000,00 54 500,00

         Valmennus ja koulutus 60 339,73 50 000,00 60 000,00

         Mainos- ja sponsori 207 429,19 220 000,00 230 000,00

         Greenfee 123 233,19 130 000,00 125 000,00

         Range 32 365,64 35 000,00 35 000,00

         Golfautovuokrat 4 342,75 4 500,00 4 500,00

         Pelikausimaksut 241 596,82 247 000,00 260 000,00

         Tilavuokrat 27 967,73 28 000,00 28 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä 738 259,44 753 500,00 798 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT

         Kentänhoito -276 153,46 -265 000,00 -269 000,00

         Hallinto -154 841,78 -157 000,00 -157 000,00

  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -430 995,24 -422 000,00 -426 000,00

  POISTOT -80 374,00 -93 500,00 -76 000,00

  VUOKRAT

         Maavuokrat -16 446,12 -16 300,00 -16 300,00

         Kentänhoitokoneet -40 761,92 -46 000,00 -38 000,00

         Toimistokoneet -4 041,04 -4 000,00 -4 000,00

  VUOKRAT yhteensä -61 249,08 -66 300,00 -58 300,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

         AG-tuotteet -3 849,70 -1 000,00 -1 000,00

         Kilpailut -17 282,36 -12 000,00 -20 000,00

         Valmennus- ja koulutus -109 447,31 -90 000,00 -95 000,00

         Mainos- ja sponsori -6 003,22 -11 000,00 -35 000,00

         Greenfee -2 358,03 -3 000,00 -3 000,00

         Range -2 804,82 -5 000,00 -4 000,00

         Kentänhoito -200 582,04 -219 000,00 -219 000,00

         Kiinteistö -132 072,12 -130 000,00 -135 000,00

         Muut toiminnan kulut -48 584,19 -42 800,00 -42 000,00

         AG 60 vuotta kulut -948,52 0,00 -10 000,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -523 932,31 -513 800,00 -564 000,00

1.1.2017-31.12.2017 Budjetti 2017 Budjetti 2018

  TOIMIKUNNAT

         Naistoimikunta -3 027,40 -3 700,00 -3 000,00

         Senioritoimikunta -4 219,71 -5 000,00 -4 000,00

         Klubimestari -5 400,92 -8 000,00 -6 000,00

         Kapteeni -3 671,68 -4 000,00 -3 000,00

  TOIMIKUNNAT yhteensä -16 319,71 -20 700,00 -16 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -1 112 870,34 -1 116 300,00 -1 140 300,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -374 610,90 -362 800,00 -342 300,00

VARAINHANKINTA

  TUOTOT

         Jäsenmaksut 315 444,98 323 500,00 315 000,00

         Liittymismaksut 63 272,73 87 000,00 65 000,00

         Mainos- ja ilmoitus 4 520,97 2 000,00 17 000,00

         Vuokratuotot 1 800,00 1 800,00 1 800,00

  TUOTOT yhteensä 385 038,68 414 300,00 398 800,00

  KULUT

         Jäsenkulut -41 184,19 -40 000,00 -40 000,00

         Tiedotus -11 243,16 -13 000,00 -22 000,00

  KULUT yhteensä -52 427,35 -53 000,00 -62 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä 332 611,33 361 300,00 336 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -41 999,57 -1 500,00 -5 500,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT 980,48 0,00 0,00

  KORKOKULUT -11 001,35 -10 000,00 -10 000,00

  MUUT RAHOITUSKULUT -3 333,37 -3 500,00 -3 000,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä -13 354,24 -13 500,00 -13 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -55 353,81 -15 000,00 -18 500,00

YLEISAVUSTUKSET 17 846,72 15 000,00 15 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -37 507,09 0,00 -3 500,00
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Tase

VASTAAVAA 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

  AINEELLISET HYÖDYKKEET

         Rakennukset ja rakennelmat 1 600 219,94 1 648 356,94

         Koneet ja kalusto 100 791,39 103 342,41

         Muut aineelliset hyödykkeet 405 271,02 414 629,02

         Osakkeet ja osuudet 181,64 181,64

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 2 106 463,99 2 166 510,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  SAAMISET

         Myyntisaamiset 18 165,00 14 980,00

         Jäsenmaksusaamiset 25 000,00 34 400,00

         Siirtosaamiset 4 697,92 1 104,33

         Rahat ja pankkisaamiset 5 252,43 5 478,38

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 53 115,35 55 962,71

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 159 579,34 2 222 472,72

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

  EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 495 234,67 1 499 352,47

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -37 507,09 -4 117,80

OMA PÄÄOMA yhteensä 1 457 727,58 1 495 234,67

VIERAS PÄÄOMA

  PITKÄAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 533 899,61 638 627,18

  PITKÄAIKAINEN yhteensä 533 899,61 638 627,18

  LYHYTAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 106 400,00 36 400,00

         Saadut ennakot 2 580,92 2 280,92

         Ostovelat 11 541,92 15 133,01

         Siirtovelat 37 701,83 30 195,15

         Muut lyhytaikaiset velat 9 727,48 4 601,79

  LYHYTAIKAINEN yhteensä 167 952,15 88 610,87

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 701 851,76 727 238,05

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 159 579,34 2 222 472,72

Vuosikokous-
kutsu

Aura Golf ry:n 
sääntömääräinen 
varsinainen kokous 
pidetään keskiviikkona 
28. helmikuuta 2018 
klo 18.00 Ravintola 
Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24 A, Turku. 

Kokouskutsu on julkaistu 
13.2.2018 Turun  
Sanomissa ja Åbo  
Underrättelserissä.

Esityslista
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 tilin-

päätös sekä tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-

pauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille

9. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntö-
jen 6.pykälässä mainituin edellytyksin*). Lisäksi valitaan 
uusi jäsen hallituksesta eronneen kiinteistö- ja raken-
nustoiminnasta vastanneen hallituksen jäsenen tilalle

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta-
jaa

11. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kau-
simaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä 
viivästysmaksun suuruus

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
siihen perustuva talousarvio

13. Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
Kentänhoito
Valmennus- ja junioritoiminta
Senioritoiminta
Klubimestari
Lisätietoja auragolf.fi

Hallituksen esitys vuoden 2018 liittymis-, jäsen- ja kausi-
maksujen suuruudesta:

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)

• aikuinen 293 €

• päätoiminen opiskelija (ikäraja 30 vuotta) 147 €

• juniori (2000 ja jälkeen syntyneet) 103 €

PELIKAUSIMAKSUT

• aikuinen 350 €

• päätoiminen opiskelija (ikäraja 30 vuotta) 170 €

• juniori (2000 ja jälkeen syntyneet) 115 €

LIITTYMISMAKSUT

• aikuinen ja opiskelija 2 000 €

• juniori (2000 ja jälkeen syntyneet) 200 €

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus

Kesätöitä tarjolla Caddiemastereille

Kiinnostaako mielenkiintoinen kesätyö upeissa puitteissa 
monipuolisen asiakaspalvelutyön parissa? Hae Aura Golfin 
caddiemasteriksi kaudelle 2018!

Tehtävät
• Ajanvaraus ja tilastointi
• Pelaajien neuvonta ja asiakaspalvelu

• Peli- ja kilpailumaksujen vastaanottaminen
• Kilpailujen lähtörutiinit ja tulospalvelu
• Golfautojen käytön valvonta
• Pelitoiminnan, klubialueen sekä rangen valvonta
• Pro Shopin myyntitoiminta

Tarjoamme
• Edustavan ja kansainvälisen työympäristön
• Työvaatteet
• Tarvittaessa ensiapukoulutuksen

Edellytämme
• Asiakaspalveluhenkisyyttä ja joustavuutta
• Hyvää ja monipuolista kielitaitoa
• Golfin tuntemusta
• Mahdollisuutta työskennellä toukokuun alusta syys- 

kuun loppuun
• 18 vuoden ikää

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Sami Pere, puh. 0400 355 155

Hakemukset sähköpostilla 5.3.2018 mennessä: 
sami.pere@auragolf.fi
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Osmo Soinio
KHT

 
Jussi Viitanen
KHT

Tilinpäätös-
merkintä

Suoritetusta tilintar-
kastuksesta on tänään 
annettu kertomus.



       Kuva Milla Hallanoro

Kauden muut tavoitteet pe-
rustuvat toimikuntien tekemiin 
toimintasuunnitelmiin, jotka 
antavat hyvän suunnan seuran 
toiminnan ylläpitämiselle sekä 
kehittämiselle.

Toimintasuunnitelma 

2018

Kausi 2018 on seuran 60v-juhlavuosi. Tasavuosien kunniaksi 
Ruissalossa pelataan miesten ja naisten  

lyöntipelin SM-kilpailut. Tämä antaa loistavan  
mahdollisuuden seurata suomalaista huippugolfia läheltä. 

TAVOITTEET 
Aura Golfin yksi tärkeimmistä tavoit-
teista on palauttaa kentän ja erityisesti 
viheriöiden kunto vastaamaan kaikilta 
osin haluamme ylläpitää Suomen pa-
rasta kenttää. Kauden aikana tullaan 
edelleen kiinnittämään erityistä huo-
miota myös kentän viimeistelyyn sekä 
piha-alueiden ja yleisten tilojen siistey-
teen sekä viihtyvyyteen. Yhtenä osana 
viihtyvyyden lisäämistä toimii suunni-
telma aurinkoterassin rakentamisesta 
klubitalon etupihalle.

Juhlavuoden tapahtumaviikko ajoittuu 
heinäkuun puoliväliin, jolloin juhlitaan 

ensin jäsenistön kesken ja tavoitteena 
on tietysti mahdollisimman suuri osal-
listujamäärä juhlapäivän tapahtumiin. 
Viikko jatkuu naisten ja miesten lyön-
tipelin SM-kilpailuilla, joihin odotetaan 
myös runsasta osanottoa niin vapaa-
ehtoistehtäviin kuin kannustamaan 
seuran edustuspelaajia menestykseen.  

Kokonaisuutena Aura Golfin tavoit-
teena on tarjota jäsenille, vieraille 
sekä yhteistyökumppaneille alueem-
me paras palvelu- ja laatukokemus niin 
pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin 
muidenkin palveluiden osalta. Keväällä 
aloittavalla uudella ravintolayrittäjällä 

on tämän tavoitteen saavuttamisessa 
keskeinen rooli.

Aura Golfin tavoitteena on hankkia uu-
sia jäseniä ja sen myötä pyrkiä säilyt-
tämään jäsenmäärä nykyisellä tasolla. 
Tähän liittyen kauden aikana selvite-
tään myös yhdistyksen sääntöjen ajan-
mukaisuus.

Taloudenhoidossa noudatetaan tark-
kuutta ja huolellisuutta, jotta jäsenis-
tön edut sekä pelimahdollisuudet saa-
daan turvattua parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa.

KENTTÄ
Tavoitteet
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena 
on ylläpitää sekä kunnoltaan että hoi-
totasoltaan Suomen parasta kenttää, 
joka on myös kansainvälisesti kilpai-
lukykyinen. Tavoite edellyttää, että vi-
heriöiden nurmi on viherpeittävyyden 
osalta sataprosenttinen, tasainen ja 
riittävän nopea. Esiviheriöt, lyöntipai-
kat ja väylät ovat hyväkuntoisia ja riit-
tävän alhaalle leikattuja. Karheikkojen 
tulee olla rikkaruohottomia ja hiek-
kaesteiden sekä niiden reunojen tulee 
olla hyvin hoidettuja ja kantattuja.
 
Henkilöstö
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
ammattitaitoista kenttähenkilöstöä, 
asianmukaista konekantaa ja riittä-
vää kentänhoitobudjettia. Kenttä-
henkilöstö tulee muodostumaan kol-
mesta vakituisesta työntekijästä eli 
kenttämestarista, huoltomiehestä ja 
kentänhoitajasta. Näiden lisäksi ken-
tänhoidon sesonkiaikana palkataan 
yhdeksän kausityöntekijää ja pihatyön-
tekijä. Tavoitteena on, että vähintään 
puolet kausityöntekijöistä olisi vanhoja 
kentänhoitajia.
 
Koneet
Konekanta muodostuu kymmenestä 
leikkuukoneesta, kahdesta traktorista 
ja riittävästä määrästä muita hoitoko-
neita. Kentän vaatimustaso edellyttää, 
että koneet ovat jatkuvasti toiminta-
kuntoisia ja esim. leikkuuterien koh-
dalta huolellisesti teroitettuja ja oikein 
säädettyjä. Kaudelle 2018 ei ole suun-
niteltuja konehankintoja.  

Kentän hoito
Kentän koko kauden kestävä huippu-
kunto vaatii säännöllisiä kentänhoito-
toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat 
jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset, 
lannoitukset, sadetus ja torjunta-aine-
ruiskutukset. Tavoitteena on, että ky-
seiset toimenpiteet suoritettaisiin pe-
likauden ulkopuolella tai ajankohtana, 
joka vähiten häiritsee pelaamista. Ul-
kopuolisten tekijöiden vaikutus onnis-
tuneeseen hoitokauteen on suuri. Ul-
kopuolisia tekijöitä ovat ennen kaikkea 
lämpötila, sademäärä ja auringonvalo. 
Lämpötila vaikuttaa suoraan nurmen 
kasvuun ja sateet kentänhoitoon sekä 
pelaamiseen. Jotta kenttä olisi jatku-
vasti, myös rajuimpien sateiden jälkeen 
pelikunnossa, tulisi joka syksy korjata 
vanhoja viheriöitä, lyöntipaikkoja sekä 
salaojitusta koko kentän alueella. 
  
Erityistoimenpiteet
Kentänhoitokaudella 2018 erityistä 
huomiota kiinnitetään viheriöiden kun-
toon ja hoitotoimenpiteisiin. Jyräysten 
määrää lisätään viheriöillä ja myös 
lyöntipaikkoja ryhdytään jyräämään. 
Lyöntipaikkojen hoitotasoa nostetaan 
ja tarvittaessa pintojen vaihtoja voi-
daan tehdä myös pelikauden aikana. 
Viheriönurmen pituuskasvua rajoitta-
van kasvunsäädeaineen käyttöä jatke-
taan kasvukauden lähdettyä kunnolla 
käyntiin. Tämän johdosta kylänurmikan 
kukinta jää matalammaksi ja paran-
taa pallon vierimistä nurmen pinnalla. 
Kasvualustan kastelua pelikaudella py-
ritään vähentämään käyttämällä kos-
tutusainetta, joka vähentää kastelun 
tarvetta ja mahdollistaa kiinteämmän 

kasvualustan, joka puolestaan nopeut-
taa pallon rullaamista. Viheröiden pe-
lattavuuden lisäksi erityistä huomiota 
kiinnitetään harjoitusalueiden hoitoon 
ja kunnossapitoon. Kentän avaamisen 
suhteen noudatetaan keväällä erityis-
tä tarkkuutta ja tarvittaessa avataan 
kenttä väliaikaisille viheriöille. Kevään 
2018 aikana tehdään väyläkohtainen 
korjaus- ja hoitosuunnitelma, joka kat-
taa seuraavat kolme kautta. 

Kenttähenkilökunta tulee tarvittaessa 
osallistumaan alan koulutustilaisuuk-
siin ja messuihin. Ympäristöasioissa 
yhteistyötä jatketaan Turun kaupungin 
ympäristö- ja kaavoitusviraston sekä 
Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puu-
tarhan kanssa.

KILPAILU- JA  
TASOITUSTOIMIKUNTA
Kausi 2018 tulee olemaan seuran 
60v-juhlavuosi ja se näkyy myös kil-
pailutoimikunnan toiminnassa. Ta-
savuosien kunniaksi seuraan saatiin 
neuvoteltua vuosien jälkeen miesten ja 
naisten lyöntipelin SM-kilpailut. Tämä 
antaa loistavan mahdollisuuden seu-
rata suomalaista huippugolfia läheltä. 
Kyseiseen tapahtumaan tullaan tar-
vitsemaan vapaaehtoisia, joten laita-
pa jo nyt kalenteriin ylös päivät 18.7. 
–21.7.2018. Kisojen onnistumiseen 
tarvitaan aina runsaasti vapaaehtoisia 
ja reipasta talkoomieltä.

Muina merkillepantavina kilpailuina 
on seuran oma 60v-juhlakilpailu hei-
näkuun puolen välin tienoilla. Lisäksi 
toimikunta pyrkii järjestämään sekä 
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kilpailullisia, että klubillisia tapahtumia 
sopivissa määrin. Erityisen painopis-
teen toimikunta on päättänyt asettaa 
klubimestaruuskilpailulle, josta on tar-
koitus juhlavuonna järjestää entisai-
kojen tyyliin rento, mutta kilpailullinen 
tapahtuma. Toimikunta suunnittelee 
kilpailuun myös uusia palkittavia sar-
joja, jotta osallistujamäärä saataisiin 
korkeammalle ja näin ollen parempi 
kisatunnelma.

Edellisten vuosien tavoin toimikunnan 
tavoitteisiin kuuluu uusien kilpailijoi-
den haaliminen jäsenistön keskuudes-
ta niin pelaamaan kuin osallistumaan 
myös kilpailuiden järjestelyihin. Kilpai-
luihin osallistumisen kynnystä pyritään 
madaltamaan kertomalla kilpailuista 
enemmän etukäteen. Myös uudet ide-
at ja pelimuotojen ehdotukset ovat 
aina tervetulleita, näitä koetetaan to-
teuttaa aina mahdollisuuksien mukaan.
Toimikunnalla on myös tavoitteena 
värvätä riveihinsä uusia jäseniä, joten 
liity ihmeessä mukaan remmiin! Lisä-
tietoja saa Aura Golfin toimistosta tai 
toimikunnan puheenjohtajalta.

Tasoitukset pidetään ajan tasalla sään-
töjen ja Suomen Golfliiton ohjeiden 
puitteissa.

VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja puitteil-
taan aikaisemman mallin mukaisesti. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumis-
järjestyksessä 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 seu-
ran kilpa- ja harrasteryhmiin kuuluvia 
pelaajia. 

Leirit 
Harjoitusryhmiin kuuluville pelaajille 
järjestetään ulkomaan harjoituslei-
ri koulujen hiihtoloma-aikana Lauro 
Golfin kentälle. Pyritään myös järjestä-
mään lyhyempi kevätleiri huhtikuussa. 
Ville Sirkiä vastaa talvileirin ja Sakari 
Aho/Ville Sirkiä kevätleirin toteutuk-
sesta.

Järjestetään tammikuussa Vierumäen 
viikonloppuleiri Talent ja PikkuTalent 
-ryhmille.

Yhteistyökumppanit 
Vanhat kumppanuudet pyritään säi-
lyttämään sekä hankitaan aktiivisesti 
mukaan uusia tukijoita. Kilpailu- ja 
valmennustoiminnan pitäminen nyky-
tasolla ja sen edelleen kehittäminen 
edellyttää myös seuran ulkopuolista 
tukea. 

Ryhmien valmennus
Kilpapelaajat (17-20 v.) 
Tässä ryhmässä ja ikäluokassa golfin 
merkitys elämässä on jo suuri. Sydän 
palaa golfille ja se tunnistetaan omak-
si lajiksi. Kilpailulliset tavoitteet ovat 
vähintään kansallisen tason huipulla.
Harjoittelu on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista. Kehityksen seurantaan on 
mittareita, joita seuraamalla pystymme 

jatkuvasti arvioimaan kehitystä. Mitta-
rit toimivat hyvänä sitouttamiskeinona 
sekä parantavat harjoittelun laatua.

Harjoittelussa hyvänä mittarina toimii 
Suomen Golfliiton tekemä Urheilijan 
polku. Esimerkkeinä mm. seuraavia 
testejä ja tavoitteita:
• SGL lähipelitesti 90 pistettä (kul-

tainen merkki)
• 5 % testissä osumatarkkuus 8/10
• kierroskeskiarvo < 75
• Trackman arvot
 
Jotta pelaajille tarjotaan parasta mah-
dollista valmentautumista, teemme 
tulevana kautena yhteistyötä Suomen 
PGA:n tuomien asiantuntijoiden, lähi-
seurojen sekä Suomen maajoukkueval-
mennuksen kanssa. Pelaajat täyttävät 
harjoituspäiväkirjaa.

Harjoitukset
• järjestetään säännöllisesti yhteisiä 

testitreenejä läpi vuoden
• yksilöllinen valmennussuunnitel-

ma läpi vuoden
• valmentajat aktiivisesti mukana 

kilpailuissa

Harraste Talent -ryhmä (18 – 20 v.)
Ryhmän pelaajat ovat aktiivisia harras-
tajia, jotka osallistuvat myös kilpailu-
toimintaan. Tavoite edelleen kehittää 
pelaajia ja pitää heidät aktiivisina lajin 
parissa.

Harjoitukset
• talvella 1 x viikossa tammi-

kuu-maaliskuu Luolavuoren halli
• pelikaudella 1 – 2 x viikossa

Talent -ryhmä (13 - 17 v.)
Tämän ryhmän pelaajat ovat jo lajiin 
hurahtaneita. Harrastuksina on vielä 
muitakin lajeja, mutta golf on jo kään-
tymässä ykköslajiksi. 

Tässä vaiheessa lajin sisäiset pääta-
voitteet ovat oppia harjoittelemaan ja 
kilpailemaan. Yleisesti huomioitavaa 
on pitää huolta perusliikuntataidoista 
kuten nopeus, ketteryys, liikkuvuus ja 
kehon hallinta. Fyysisen harjoittelun 
asiantuntijana toimii Marko Kinnunen 
Fysioksesta.

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

Tällä ryhmällä toteutetaan myös Suo-
men Golfliiton testipatteristoa ja täh-
dätään ikäluokan vaatimuksiin.
• SGL:n lähipelitesti ka. 80-90 pis-

tettä
• 5% osumatarkkuus 7/10
• kierroskeskiarvo <80

Talvella ohjatusti 3 x lajitreeni + 2-3 x 
fysiikkatreeni. 
• Leaf Areenan Golfhallin kausikort-

ti (pienryhmätreenit)
• Luolavuori koko ryhmän lähi- 

peli-treeni
• kevät ja syksy treenejä 2 x viikko + 

1 x fysiikkatreeni
• lomakaudella 15 x leiripäivä

Talent ryhmä jaetaan keväällä kilpailu-
menestyksen, harjoitteluaktiivisuuden 

ja kehityksen mukaan tasoryhmiin. Pe-
laajat täyttävät harjoituspäiväkirjaa.

Pikku Talent -ryhmä (10 – 13v.)
Tämä ryhmä on Talentin pikkuveli tai 
-sisko. Ryhmän jäsenet ovat innok-
kaita golfiin hurahtaneita alakoululai-
sia. Ryhmän harjoituksissa opetellaan 
pelitaitoja sekä lajin perustekniikoita. 
Ryhmällä on myös kerran viikossa fy-
siikkatreenit, joissa opetellaan ja kehi-
tetään perusliikuntataitoja lajitaitojen 
tueksi.

Tulevalla kaudella ryhmälle järjeste-
tään lajitreenien lisäksi leiripäiviä. Lei-
ripäivät koostuvat niin laji-, fysiikka- 
kuin mentaalipuolenkin harjoituksista. 
Leireillä opetellaan harjoittelemaan ja 
kannustetaan lapsia viettämään aikaa 
golfympäristössä.

Tällä ryhmällä toteutetaan myös Suo-
men Golfliiton testipatteristoa ja täh-
dätään ikäluokan vaatimuksiin.
• SGL:n lähipelitesti 70 pistettä
• 5% osumatarkkuus 5/10
• kierroskeskiarvo < 85

Harjoitukset
• talvella 3 x lajitreenit + 2 x fysiik-

katreeni / vko + vapaavalintaisena 
yksityistunnit

• Leaf Areenan Golfhallin kausikort-
ti + torstaitreenit Luolavuoressa

• kevät ja syksy 2 x vko lajitreenit + 
1 x fysiikkatreenit

• lomakaudella 15 leiripäivää 

Harraste-ryhmä (8 – 15 v.)
Tässä vaiheessa tavoite on houkutella 
juniorit lajin pariin ja saada golfkipinää 
syttymään. Toiminnan pitää olla kan-
nustavaa ja pyritään tuomaan esiin la-
jin parhaita puolia.

Tulevina vuosina pyrimme eri keinoin 
lisäämään nuorten harrastajien määrää 
sekä aktivoimaan passiivisia harrasta-
jia. Toimenpiteitä tulevat olemaan mm.
• TS-Golfkoulun kautta jäsenhan-

kinnan edelleen tehostaminen
• ”Ota kaveri mukaan” -päivät
• harjoitusolojen parantaminen/pa-

rempi käyttö, jotta nimenomaan 
”peliä” voidaan myydä houkuttele-
vammin junioreille

18 19



Jotta onnistumme vastaamaan junio-
rimäärän kasvun aiheuttamiin haastei-
siin, tarvitsemme apuohjaajia mukaan 
toimintaan.

Harjoitusryhmät jaetaan iän, tasoituk-
sen ja aktiivisuuden mukaan. Pyritään 
muodostamaan seuraavat ryhmät:
• Aloittajat 6-8 v.
• Harraste 9-12 v.
• Harraste 13-16 v.
• TS-Golfkoulun osallistujista muo-

dostettu TS-Ryhmä

SM projekti 2018 Aura Golf
Projektiryhmä valitaan kärkipelaajis-
tamme ja lupaavista nuorista pelaajis-
ta. Ohjelmaan kuuluu:
• mentaalisparrausta ulkopuoliselta 

asiantuntijalta
• K Vest swingianalyysi liiton val-

mentaja
• Putt Lab -testi ja kehityskohdat 

Kytäjä learning Center
 
Kilpailut
Finnish Tour kiertueelle osallistuu kil-
paryhmän pelaajia keskimäärin 3 pe-
laajaa sekä mahdollisuuksien mukaan 
aikuispelaajia.

Junior Tour (JT) on Suomen ylin kil-
pailukiertue alle 21-vuotiaille kilpape-
laajille. Kilparyhmän ja Talent-ryhmän 
pelaajat osallistuvat aktiivisesti JT:lle, 
6 pelaajaa/kilpailu.

Junior Challenge Tour (JCT) toimii kar-
sintajärjestelmänä JT:lle. Harraste Ta-
lent ja Talent -ryhmäläiset osallistuvat 
JCT:lle, 15 pelaajaa/kilpailu. 

Future Tour on matalan kynnyksen 
kilpailukiertue, jota pelataan useassa 
eri sarjassa. Pikku Talent- ja Harraste-
ryhmät osallistuvat aktiivisesti Future 
Tourille, 15 pelaajaa/kilpailu.

Miesten ja naisten SM-lyöntipeleihin 
osallistuvat Kilparyhmäläiset ja osa Ta-
lent-ryhmäläisistä. Nuorille lupauksille 
saadaan pelipaikkoja villeillä korteilla.

Osallistutaan kaikkiin joukkue SM-kil-
pailuihin. Naisilla ja nuorilla mitalita-
voite.

Junioreiden SM lyönti- ja reikäpelikil-
pailuihin osallistutaan mahdollisimman 
suurella joukkueella.

Finnish Amateur Openiin osallistuu 
Kilparyhmän sekä mahdollisesti Ta-
lent-ryhmän jäseniä, 6 pelaajaa.

Seuran sisäisiä junioreiden kk-kilpailuja
järjestetään vähintään 4 kpl.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella ke-
hitetään Aura Golfin nuorten harras-
tetoimintaa tarjoamalla proiden avulla 
peliharjoituksia varsinaisella kentällä 
ja par 3 -kentällä reilun hengen sekä 
nuorten pelaajien golfvalmiuksia kas-
vattavan toiminnan avulla. 

Järjestetään 4-5 tapahtumaa kauden 
aikana.

Olosuhteet
Huiskalan harjoitusalueen uusi väy-
länurmipohja tarjoaa mahdollisuuden 
laadukkaampaan harjoitteluun. Huis-
kalaa tullaan käyttämään aktiivisesti 
kaikkien ryhmien harjoittelussa. Lauri-
lan mökki varustettiin lämmittely- sekä 
fysiikkaharjoitustilaksi ja sen käyttöä 
tullaan jatkamaan viime kesän mukai-
sesti kaikkien ryhmien oheisharjoit-
teissa. 

Valmentajien koulutus
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luo-
vat yhteistyöverkostoa ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa.

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan tärkeimpiä asioita kau-
della 2018 ovat seuran 60 v juhlajul-
kaisun tuottaminen sekä heinäkuussa 
pelattavien SM-kilpailuiden kumppa-
nimyynti.

Keskeisiä asioita ovat edelleen Aura 

Golfin uusien kotisivujen auragolf.fi 
päivittäminen sekä sähköisen jäsen-
viestinnän kehittäminen.  

Yhteistyösopimuksissa on tavoitteena 
säilyttää nykyiset kumppanuudet sekä 
hankkia mukaan muutamia merkittäviä 
uusia toimijoita. Tavoitteena on myös 
vastata kovenevaan kilpailuun kehit-
tämällä palveluiden laatua sekä kiinnit-
tämällä erityistä huomiota asiakkaiden 
ja kumppanien saamaan palvelukoke-
mukseen.

SENIORITOIMINTA
Seurojen seniorien välinen klubiotte-
lu pelataan Harjattula Golfia vastaan, 
mistä tarkemmin kilpailukalenterissa. 
Osallistumme Varsinais-Suomen seni-
oriliigaan, jossa tällä kertaa lähdemme 
puolustamaan viimevuotista voittoa. 
Toivomme runsaslukuista osallistumis-
ta niin senioriliigaan, ystävyysotteluun 
kuin kuukausi- ja viikkokilpailuihin. 
Myös muut kilpailukalenterissa maini-
tut kilpailut odottavat aktiivista osallis-
tumistamme.

Seniorien Aluetourin osakilpailut (Alue 
1 Lounais-Suomi) ja muut Suomen 
Golfliiton alaiset kilpailukalenterissa 
olevat kilpailut kaipaavat myös meiltä 
vahvaa osallistumista. Senioritapahtu-
mista ilmoitetaan seuran kotisivuilla, 
sosiaalirakennuksen ilmoitustaululla 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 vinkata seniori-
toimikunnan jäsenille. Yhteistyö on tae 
tulevaisuuden kehittämiselle.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA  
RAKENTAMINEN
Huoltohallin maalaus ja muut ulkopuo-
liset kunnostustyöt pyritään tekemään 
kesällä 2018. Muita kohteita ovat 
sosiaalirakennuksen vesikaton kor-

jausmaalaaminen, aurinkoterassin ra-
kentaminen klubitalon etupihalle sekä 
liittyminen Kuuvan alueelle rakennet-
tavaan paineviemärijärjestelmään. 

Normaaleja kiinteistöjen ja rakennel-
mien korjauksia sekä kunnossapito-
töitä tehdään tarpeen mukaan kauden 
aikana.

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

Aura Golf isännöi klubiotteluja sekä 
Roslagenia että Helsingin Golfklubia 
vastaan kotikentällä. Kapteenien päi-
ville tullaan osallistumaan mahdolli-
suuksien mukaan (Lounais-Suomen/
valtakunnalliset kapteenien päivät).

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan pääpaino vuonna 
2018 on yhteisöllisyydessä, golftaidon 
kehittymisessä sekä golfin tunnetta-
vuuden kasvussa. 

Kausi aloitetaan huhtikuussa kauden 
avaustilaisuudella, jossa informoidaan 
tulevan kauden ohjelmasta sekä järjes-
tämme naisia kiinnostavan oheisohjel-
man. Alkukaudesta panostamme gol-
fopetukseen teemailtojen merkeissä ja 
viilausvinkkejä on saatavilla myös pit-
kin kautta. Palautamme ohjelmaamme 
naisten kierrokset, jotka pelataan joka 
toinen viikko (parilliset viikot) perin-
teisellä pistebogey kilpailumuotona. 
Tämän lisäksi järjestetään erilaisia eri-
koiskilpailuja (birdie-puu, ahkerin osal-
listuja, suurin pudottaja ja Eclectic). 
Vuoden naispelaaja ratkotaan Aura 
Golfin järjestämien kilpailujen aikana 
kerättyjen pisteiden 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 Es-
poossa. Kauden aikana järjestetään 
myös muita pelimatkoja niin Ruotsiin 
kuin kotimaahankin.

Kauden päätöstilaisuus pidetään lo-
kakuussa, jolloin palkitaan kauden 
erikoiskilpailujen voittajat. Naistoi-
mikunta toimii yhteistyössä klubi- ja 
kilpailutoimikunnan kanssa sekä kap-
teenin tukena.

KLUBIMESTARI
Suurimpana tavoitteenamme on Aura 
Golfin jäsenistön viihtyminen ja iloinen 
ilmapiiri.

Maalis-huhtikuu
Talkoot maalis - huhtikuussa. Talkoissa 
siistitään klubin ympäristö. Sauna ja tar-
joilua. Kutsu julkaistaan www-sivuilla ja 
Facebookissa, kaikki mukaan!

Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan tiistaina 1.5. 
Perinteinen vappulounas on katettuna 
klubilla pelin jälkeen. Kutsu Viheriössä, 
nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Ei kilpai-

lumaksua. Vappulounas on maksullinen.

Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 21.6. ju-
hannuksen aatonaattona. Jälkipelit 
klubilla juhannussaunan jälkeen. Ei kil-
pailumaksua. Ateria on maksullinen.

Elo-lokakuu
Elokuun kilpailu on suuren suosion 
saavuttanut Suuri Klubikilpailu. Lop-
pusyksystä pelataan kauden päätös-
kilpailu kentällä ja vietetään iltajuhla 
klubilla. 

Kisatapahtumia järjestetään osin yh-
teistyössä muiden toimikuntien kans-
sa.

Lisätietoa tapahtumista saat Aura Gol-
fin nettisivuilta, Facebookista, Insta-
gramissa ja kentän ilmoitustauluilta.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti 
Oy ja golfravintolaan valitaan kevään 
aikana uusi yrittäjä, joka aloittaa tehtä-
vässään kauden alkuun mennessä.

Kauden aikana on 
jälleen luvassa  

paljon tiukkoja sekä
viihteellisiäkin  

kilpailuja -
merkitse jo nyt  

kalenteriisi 2018  
tärkeimmät  

tapahtumat!

Katajisto Oakley-Lippukilpailu

Mamselli

Perinteistäkin perinteisempi kauden 
avauskilpailu
 

Naisten kauden päätapahtuma jo vuo-
desta 1984

5.5. 

16.6.

Aura Golf 60v Juhlakilpailu

Klubimestaruuskilpailu

Juhlavuosi huipentuu kisan jälkeiseen 
jäsenistön juhlatapahtumaan

Kesän tärkeimmässä kilpailussa rat-
kotaan sekä kaveriporukan kingit että 
seuran parhaat pelaajat

14.7.

18.-19.8.

Perhemalja
Supersiisti parikilpailu

9.9.

20 21



Kilpailu pelattiin kolmen mie-
hen joukkueilla, joten Juuso Vä-
lilä toimi joukkueen kapteenina,
joukkueen johtajana ja huoltaja-
na. Joukkueen pelaajat olivat
Kalle, Ana ja Pete. Kilpailussa pe-
lattiin neljä kierrosta ja kaksi pa-

rasta huomioitiin tuloksissa.
Kenttä oli pitkä ja kumpuileva
metsä/ puistokenttä. Väylät oli-
vat kapeat ja metsä oli aina vaa-
nimassa, greenit olivat hyväkun-
toiset ja nopeat. Turkki on uusi
golfmaa, kenttiä on etelässä tu-

ristirannikoilla useampia ja Is-
tanbulissa kolme. Järjestelyt oli-
vat erinomaiset ja isännät vie-
raanvaraisia. Järjestelyistä vastasi
Euroopan Golfliitto yhdessä Ke-
mer Golf & Country Clubin
kanssa. Ainoa negatiivinen asia

EUROPEAN 
CLUB CUP TROPHY

30.10.–2.11.2003
Kemer Golf & 
Country Club

Aura Golfin joukkue, Kalle Laukkanen, Antti Lehtinen, 
Peter Rosenberg ja Juuso Välilä (kapteeni), voitti SM-joukkuekilpailun 

heinäkuussa Koski-Golfissa. Voitto oli toinen peräkkäinen ja Aura Golfin 
historian kolmas. SGL valitsi Aura Golfin joukkueen edustamaan Suomea

Euroopan Mestaruuskilpailuihin, joka pelattiin Istanbulissa loka-marraskuun
vaihteessa Kemer Golf & Country Clubilla.

AG:n joukkue vas. kapteeni Juuso Välilä, Kalle Laukkanen, Antti Lehtinen ja Peter Rosenberg.
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Julkaistu 
Viheriössä 

1/2004

Anan ja Peten taustalla Kemer Golfin väylä 6 par 4 ja takana häämöttää klubirakennus.

1. R.C.D.L.P. De Hierro (SPA) 585
2. G.C. Bordelais (FRA) 587
3. G.B De Deauville (FRA) 587
4. Odense G.C. (DEN) 592
5. Klassis G.C. (TUR) 599
6. CL.de G.De Vilamoura (POR) 606
7. Southern Valley G.C. (ENG) 612
8. Portmarnock G.C. (IRE) 614
9. Hamburger G.C. (GER) 614

10. C.Golfe Rapallo (ITA) 615
11. Royal Waterloo G.C. (BEL) 619
12. Dumfries & Galloway G.C. (SCO) 620
13. Aura Golf (FIN) 622
14. G.C. Schloss Frauenthal ((AUS) 627
15. Golf De Luxembourg (LUX) 629
16. Pontnewydd G.C. ((WAL) 630
17. U.G.C. De Pan (NED) 631
18. Borregaard G.C. (NOR) 633
19. Reykjavik G.C. (ICE) 639
20. Glyfada G.C. Athens (GRE) 641
21. G.C. Bled (SLO) 646
22. Club De Benmont (SWI) 651
23. Binowo Park G.C. (POL) 669
24. Park G.C. Ostrava (CZE) 670
25. G.C. Pula (CRO) 685
26. Tallinn G.C. (EST) 689
27. L.M. Moscow G.C. (RUS) 720

oli kentän sijainti, hotellia ei ol-
lut lähellä kenttää, joten siirty-
miset hotellista ruuhkaliiken-
teessä kestivät noin tunnin. Kul-
jetukset olivat kuitenkin hyvin
järjestettyjä, mutta herääminen
aamulla klo 05.00 tuotti vai-
keuksia ja aamupalan sai vasta
kentän klubiravintolassa.

Kilpailussa oli mukana 27
maata. Aura Golf sijoittui 13.,
vuonna 2002 sijoitus oli 12. En-
simmäinen päivä onnistui hyvin
ja sijoitus oli jaettu viides, kolme
lyöntiä kärjestä. Kärkijoukkueet
olivat Ranska, Espanja, Tanska
ja isäntämaa Turkki. Toisena
päivänä kova tuuli sekoitti peliä
ja Aura Golfin joukkue putosi
keskikastiin, mihin se myös
juuttui, vaikka tulostaso pa-
ranikin loppua kohden. Kilpai-
lun voitti Espanjan joukkue kah-
della lyönnillä ennen viime vuo-
den voittajaa Ranskaa.

Aura Golfin joukkueen tu-
los oli ehkä hieman odotettua
huonompi, mutta myöhäinen
ajankohta Suomen kilpailukau-
den jälkeen tuottaa aina vai-
keuksia pelirytmin löytämiseen.
Kokemusta tuli ja moni tunnet-
tu golfmaa jäi Suomen taakse. 

European Club Cup Trophy 
Kemer Golf & Country Club 30.10.-2.11.2003
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Lauro Finnish 
Golf.com Open

Aura Golfin juniorit 
kansainvälisillä  
kilpakentillä!

Espanjan aurinkoisessa säässä, huippukuntoisella Lauro Golfin 
kentällä pelattiin 3-5.1.2018 alle 21 -vuotiaiden poikien ja  

tyttöjen kansainvälinen WAGR -kilpailu FinnishGolf.com Open 
Hosted by FugeTeamLauro.

Yhteensä 84 osallistujasta 
noin puolet olivat suoma-
laisia ja loput pääasiassa es-
panjalaisia. Pelaajia oli myös 
mm. Ruotsista, Islannista, 
Virosta ja Hollannista. Kil-
pailun tasosta kertoo paljon 
se, että osallistuneista po-
jista 15 pelaajan tasoitus oli 
alle nolla. 

Aura Golfista mukana kilpai-
lussa oli kahdeksan pelaajaa 
ja valmentajana allekirjoitta-
nut.
Matilda Gustafsson  
Elina Saksa
Santeri Grönfors
Otto Lähdesmäki
Dennis Rike
Petteri Salmi
Rasmus Salmi 
Valtteri Venhomaa

Parhaiten poikien sarjassa 
pärjäsi Santeri, joka sijoittui 
hienosti 18. tilalle. 

Kilpailu oli samalla 
Suomen Golfliiton 
kilpailukalenterin 
avaava kilpailu, josta 
nuorilla oli mahdolli-
suus ansaita World 
Amateur Ranking 
pisteitä. Kuvassa Elina 
Saksa.

Tyttöjen sarjassa Elina si-
joittui upeasti toiselle sijalle 
ja ansaitsi sijoituksestaan 
arvokkaita World Amateur 
Ranking pisteitä. 

Muista pelaajistamme viisi 
sai arvokkaita Finnish Juni-
or Amateur ranking pisteitä 
Suomen Golfliiton kilpailu-
kalenterin avaavasta kilpai-
lusta.

Joukkuekisassa Aura Golf 
sijoittui 9. sijalle, vaikka Eli-
na edusti Suomen joukkuet-
ta. Mukana oli yhteensä 22 
joukkuetta

Parasta matkassa oli kuiten-
kin kansainvälinen ilmapiiri. 
Suurin osa pelaajistamme 
pelasi ensimmäisen kan-
sainvälisen kilpailunsa maan 
rajojen ulkopuolella! Peli-
kaverina ei aina ollutkaan 
turvallisesti suomea puhuva 

tuttu. Peli pysyy samana, 
mutta tunnelma on erilainen 
ja kasvattava. Sivusta seu-
ranneena voin olla todella 
ylpeä pelaajistamme ja hei-
dän edesottamuksista ken-
tällä ja sen ulkopuolella!

Kilpailumatkalaisia oli mu-
kana tukemassa Anssi Räty,  
iso kiitos. Teksti Sakari Aho

Kuvat finnishgolf.com
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VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL

Puheluhinta 010-alkuisiin numeroihin lanka- 

ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh

+ 12,09 snt/min (sis. alv.) + pvm tai mpm.

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

Audi Center Turku Audi-myynti 010 5333 214
Tommi Tuominen 010 5333 139
Kari Seppälä 010 5333 140
Sini Kasula 010 5333 141
Matti Leppikoski 010 5333 134
Juha Aho 010 5333 131

Uusi Audi A4 Avant g-tron on tehty sinulle, joka arvostat viimeisintä 
tekniikkaa ja huippuluokan viimeistelyä. A4 g-tronin TFSI-moottori 
toimii niin kotimaisella biokaasulla, maakaasulla kuin
bensiinilläkin. Kaasun loppuessa moottori siirtyy
automaattisesti käyttämään bensiiniä, jolle
on oma erillinen tankkinsa. Uudella
Audi A4 g-tronilla ajat taloudellisesti,
urheilullisuudesta ja ajomukavuudesta
tippaakaan tinkimättä.
Tutustu osoitteessa audi.fi 

Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron Business 125 kW (170 hv) alk. 43 585,87 €, CO2-päästöllä 109 g/km.  Vapaa autoetu 805 €, käyttöetu 655 €. 
Keskikulutus maa- ja biokaasulla 4,0 kg/100 km, bensiinillä 6,0 l/100 km. Kuvien autot erikoisvarustein. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.

Puhtaasti kaasulla
Uusi Audi A4 Avant g-tron alk. 43 586 €

Audi g-tron myös
A3 Sportback ja
A5 Sportback -malleihin.

Uusi Audi A4 Avant g-tron on tehty sinulle, joka arvostat viimeisintä 
tekniikkaa ja huippuluokan viimeistelyä. A4 g-tronin TFSI-moottori 
toimii niin kotimaisella biokaasulla, maakaasulla kuin
bensiinilläkin. Kaasun loppuessa moottori siirtyy
automaattisesti käyttämään bensiiniä, jolle
on oma erillinen tankkinsa. Uudella
Audi A4 g-tronilla ajat taloudellisesti,
urheilullisuudesta ja ajomukavuudesta
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Lennot:   Suorat lennot Helsinki - Varna  
Majoitus:  Lighthouse Hotel 4* (2 hengen huone)  
Green feet:  Rajaton golf Lighthouse Golfissa  
Ruuat:   Aamiaiset, 4 illallista  
Kuljetukset:  Lentokenttäkuljetukset kohteessa  
Opetus:   PGA -proiden opetus 
  + kierros pron kanssa

TREENI-JA PELIMATKA  
MUSTANMEREN RANNIKOLLE  

14.-21.4.2018

Hinta:   1 249€ aikuiset
  1 099€ (alle 18–vuotias)
  + golfbägin kuljetus

All inclusive lisä: 130€
Lisä green feet:  90€ Thracian Cliffs / 
  Black Sea Rama

Ilmoittautumiset: 
sales@goldensungolf.fi tai 
040 841 5887



Onni on hetkissä.
Niissä, joissa aika tuntuu pysähtyvän. Vierellä tärkeimmät  

ihmiset eikä kiire mihinkään. Paitsi pallomereen pomppimaan 
ja buffettiin vetämään napa täyteen jäätelöä. Päivän päätteeksi 

vaikka italialaiseen Tavolàta -ravintolaan ihmettelemään,  
miten merellä ruoka maistuukin niin ihanalle.

Varaa aikaa yhdessä silja.fi


