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Aura Golf täyttää tänä 
vuonna mielestämme 
kunnioitettavat 50 vuot-

ta. Mutta mitä merkitsee 50 
vuotta golfin ajanlaskussa? Oi-
kean kuvan ajanjaksosta saa mie-
lestäni parhaiten vierailemalla 
Brittein saarten kentillä. Edin-
burghissa kunnallisella Brait 
Hillsin kentällä silmiini osui väy-
län 4 teellä muistolaatta pelaajal-
le, joka uskollisesti oli 60 vuotta 
lähes päivittäin kiertänyt kyseistä 
kenttää. Väylän 7 teellä taasen oli 
penkki, missä upea laatta kertoi 
penkin omistetun edellä maini-
tun pelaajan puolisolle. Hän kun 
nimittäin oli tuon 60 vuoden 
ajan myös lähes päivittäin pen-
killä istuen seurannut miehensä 
pelaamista. Kyseinen kenttä, jo-
ka siis on kunnallinen, oli perus-
tettu muistaakseni noin 1890! 
Emme siis välttämättä olekaan 
mikään vanha seura, vaan olem-
me golfin ajanlaskussa saavutta-
neet vasta teini-iän. Edellä mai-
nittu huomioon ottaen on hel-
pompi ymmärtää sitä golfyhtei-
söjen kokonaisuutta, mihin 
mekin kuulumme. Näin ollen 
monesti uusilta ja hienoilta tun-
tuvat ajatukset on jo muualla 
keksitty ja myös kokeiltu käy-
tännössä.

Suomessa golf kuitenkin on 
nuori laji ja siksi mekin 50-vuo-
tiaana seurana kuulumme ns. 
vanhoihin golfseuroihin. Olem-
me onnistuneet hankkimaan it-
sellemme kunnioitetun ja arvos-
tetun aseman niin golfyhteisönä 
kuin urheiluseuranakin. Tämä 
on tapahtunut pitkäjänteisellä 
työllä ja saamme olla kiitollisia 
siitä lukemattomille pyyteettö-
mästi asian eteen toimineille seu-
ramme jäsenille. Tälläkin hetkel-
lä toimintaamme seurataan suu-
rella mielenkiinnolla koko Suo-
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messa ja toimillamme sekä mie-
lipiteillämme on merkitystä. 
Jotta pystymme jatkossakin säi-
lyttämään samanlaisen aseman, 
tulee meidän osallistua aktiivi-
sesti sekä Golfliiton toimintaan 
että muuhun seurayhteistyö-
hön.      

Mikä sitten on 50-vuoden 
villitys Aura Golfissa? Sanonta 
sinänsä on tarkoituksellakin yli-
ampuva ja monimerkitykselli-
nen. Itse jakaisin ”villityksen” 
tavallaan kahteen osaan eli juh-
lintaan ja muutoksiin, mitä seu-
rassamme ja kentällämme tapah-
tuu. 

Juhlaosa saa huipennuk-
sensa juhlaviikon muodossa ke-
säkuussa. Tällöin pyrimme jär-
jestämään erinäistä ohjelmaa 
junioreista senioreihin. Yhtenä 
pääjuhlana on kuitenkin jäsenis-
tölle tarkoitettu kilpailu ja siihen 
liittyvä vapaamuotoinen illan-
vietto. Tavoitteenamme voisi sen 
osalta olla vaikkapa osallistuja-
määrältään Suomen suurimman 
golfkisan järjestäminen. 

Muutososan suurimpana 
on varmasti pitkäaikaisen toi-
minnanjohtajamme Jorma Laxå-
backin päätös siirtyä päätoimi-
seksi golfariksi eli ansaitulle 
eläkkeelle. On vaikea pelkästään 
kiitoksella korvata sitä kaikkea 
työtä,  mitä Laxå on työvuosi-
naan tehnyt Aura Golfin hyväk-
si, mutta näinhän se on, että 
mikään ei ole ikuista. Vaikka toi-
votamme hänelle rattoisia eläke-
päiviä, uskon kuitenkin, että 
Laxå jatkossakin on päivittäinen 
näky kentällämme hänen yrittä-
essä kerätä takaisin viime vuosi-
na menettämiään pelirahoja. 
Olkaamme siis varuillamme ra-
hojemme suhteen.

Juhlavuoden kunniaksi py-
rimme tekemään myös muita 

uudistuksia toiminnassamme ja 
kentällä. Ykköselle saamme uu-
den komean kellon lähettäjäksi 
sekä myös kilpailuihin hulppean 
holaripalkinnon. Pro Shopin ja 
caddiemasterin tilat uudistetaan 
layoutin osalta ja toivottavasti 
saamme tuotevalikoimammekin 
entistä monipuolisemmaksi. 
Mahdollisuuksien mukaan tu-
lemme myös kehittämään yh-
teistyötä lähikenttien kanssa ja 
käymään neuvotteluja eri yhteis-
työmuodoista myös tulevaisuu-
den osalta. Tässä vaan muutamia 
mainitakseni, mutta voi olla, et-
tä muutakin mielenkiintoista 
ilmenee vuoden aikana. 

Seuran vuosikokous pide-
tään Suomalaisella Pohjalla hel-
mikuun 27. päivänä. Tänä vuon-
na tuskin osallistujia on yli 300  
ja sen vuoksi hallitus uskalsikin 
varata kokoustilaksi paikan, joka 
toimii myös muuten yhteistyö-
kumppaninamme. Odotamme 
silti, että kokous kiinnostaa jäse-
nistöä ja osanotto on runsasta. 
Päätettävänä kuitenkin on mm. 
sääntömuutosehdotuksia, joilla 
on vaikutusta kaikkiin jäseniin. 
Toisaalta, mikäli kiinnostusta 
riittää tutustua syvemmältikin 
yhdistystoimintaan, niin nyt on 
se paikka ja mahdollisuus asettua 
ehdolle myös johonkin avoinna 
olevaan hallitusvirkaan. Mikäli 
hallitusvirka kuitenkin vielä 
tuntuu liian vastuulliselta, niin 
toimikunnissa taatusti tarvitaan 
aktiivisia jäseniä antamaan uusia 
ideoita toimintaan. Legendaari-
sin laulun sanoin sanottuna 
”Nyt on paikka, mikset laukai-
se!”. Olemalla aktiivinen, voit 
siis vaikuttaa.

Juhlavuoden humussa 
toivottaapi

Toni Laakso
puheenjohtaja
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Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous
pidetään keskiviikkona 27. helmikuuta 2008 klo 18.00
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku

(sisäänkirjautumiset klo 17.00 lähtien)
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15.

*)

**)

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
Valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
sääntöjen 6. pykälässä mainitun edellytyksin *)
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kausimaksujen
suuruus, näiden erääntymisajankohta ja viivästysmaksun suuruus
Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen
perustuva talousarvio
Käsitellään hallituksen ehdotus uusiksi yhdistyksen säännöiksi **)
Käsitellään sääntömuutosehdotus pykälään 6, josta hallitukselle
on tehty ilmoitus määräaikaan mennessä **)
Kokouksen päättäminen.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
1. Talousasiat
2. Markkinointi ja PR
3. Naisten kapteeni
4. Kilpailut ja tasoitus

Esitykset ovat luettavissa AG:n nettisivuilla

E S I T Y S L I S T A

Kutsu
vuosikokoukseen

27.2.2008

Aura Golf ry
Hallitus

T E R V E T U L O A !

Kutsu julkaistu 12.2.08 Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä
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VUOSIKOKOUS 
JA YLIMÄÄRÄINEN 
YLEISKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 28.2. Si-
gyn-salissa. Kokoukseen osallistui 
331 yhdistyksen jäsentä. Ennen 
varsinaista kokousta palkittiin   
ansioituneita jäseniämme.

Heikki Vaisteen ilmoitettua 
ettei ole enää käytettävissä puheen-
johtajaa valittaessa ehdolla oli     
kaksi ehdokasta, talousasioista vas-
taava hallituksen jäsenToni Laak-
so ja Kalevi Kurkijärvi. Suljetussa 
lippuäänestyksessä äänet jakaan-
tuivat tasan, joten vaali ratkaistiin 
arvalla, jolloin Toni Laakso tuli 
valituksi uudeksi puheenjohtajak-
si. Näin ollen hallitus ilmoitti, 
että tulee kutsumaan koolle yli-
määräisen kokouksen, jossa vali-
taan uusi henkilö talousasioista 
vastaavaksi hallituksen jäseneksi 
Laakson toimikauden loppuun.

Heikki Vaiste kutsuttiin yh-
distyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Muiksi erovuorossa oleviksi 
hallituksen jäseniksi valittiin enti-
senä Markku Salminen (raken-
nusasiat) ja uudeksi kapteeniksi 
Aarno Eskola Peter Nymanin luo-
puessa tehtävästä. Tilintarkasta-
jiksi valittiin Osmo Soinio (KHT) 
ja Johanna Keskinen sekä varalle 
Sirpa Koivisto ja Pauliina Soinio.

Ylimääräinen yleiskokous 
pidettiin 19.6. AG:n klubitalolla. 
Läsnä oli 41 yhdistyksen jäsentä. 
Hallituksen talousasioista vastaa-
vaksi jäseneksi keskenjääneen toi-
mikauden loppuajaksi valittiin 
Urpo Pirilä. 

Käsiteltiin myös hallituksen 
nimeämän sääntömuutostoimi-
kunnan ehdotus yhdistyksen uu-
siksi säännöiksi. Keskusteltiin 
myös toimikunnan saamista kom-
menteista ja ehdotuksista, jotka 
sääntömuutostoimikunta ottaa 
huomioon ja uusi sääntömuutos-
ehdotus tuodaan seuraavan yleis-
kokouksen hyväksyttäväksi. 

HALLITUS
 
Laakso Toni
puheenjohtaja
Pirilä Urpo
talousasiat 

Granberg Reima 
kentänhoito
Sjöholm Kari  
markkinointi ja tiedotus, 
varapuh.johtaja
Paatelo Hannu
valmennus- ja junioritoiminta
Salminen Markku
kiinteistö ja rakennus
Joenperä Veikko
senioritoimikunta
Koskilahti Heikki
kilpailut
Paatelo Pirkko  
naistoimikunta, naisten kapteeni, 
hallituksen sihteeri
Eskola Aarno  
kapteeni
Tulonen Ilkka  
klubimestari
  
Hallitus kokoontui kauden aikana 
yhdeksän (9) kertaa.

HALLINTO

Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Laxåback Jorma
toiminnanjohtaja 
työsuhde alkoi v. 1996
Enberg Soile
kirjanpitäjä/toimistosihteeri
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät:
Ahonen Noora (AG:n jäsen) 
caddiemaster 2. kausi 
Hallanoro Milla (AG:n jäsen) 
caddiemaster 3. kausi  
Helin Rosa
caddiemaster 4. kausi
Koskilahti Ahti (AG:n jäsen) 
caddiemaster 1. kausi
Nieminen Bettina (AG:n jäsen)
caddiemaster 1. kausi

Tavoitteet toteutuivat
 Vuosi 2006 oli ongelmakesä ken-
tänhoidon kannalta, nurmikasvu 
oli huono varsinkin greeneillä ja 
syyskesästä tuli vielä sinihome, jo-
ka tuhosi 14. greenin koko-
naisuudessaan. Vuoden 2006 ko-
kemuksista opittiin paljon ja vuo-
delle 2007 asetettiin päätavoit-
teeksi kentän nurmipintojen laa-
dun parantaminen. Tässä onnis-
tuttiin hyvin ja usko omaan teke-
miseen palautui. Ilmasto-olosuh-
teet olivat suosiolliset ja edesaut-

toivat kasvua, mutta suurin mer-
kitys oli vuonna 2006 tehdyillä oi  -
keilla diagnooseilla ja hoito-
toimenpiteillä sinihomeen suh-
teen.

Taloudelliset ja kilpailulliset 
tavoitteet saavutettiin. Jäsentyyty-
väisyyttä ei mitattu, mutta oli 
helppo havaita, että klubihenki 
parani kauden aikana.

Talous ja hallinto
Aura Golfin taloudellinen tilanne 
kehittyi kokonaisuutena suunni-
telmien mukaisesti. Tilikauden 
tulos oli 2.500 euroa kun budje-
toitu tulos oli 3.200 euroa. Yksi-
tyiskohtaisemmat toteumaluvut 
budjettipoikkeamineen löytyvät 
jäljempänä olevasta tuloslaskel-
masta.

Tilikauden verot olivat 
23.504 euroa positiiviset, koska 
aikaisemmin maksetut vuoden 
2005 verot palautettiin veroviras-
ton tekemän päätöksen mukaises-
ti. Veroasiamies on tehnyt oikai-
suvaatimuksen veroviraston pää-
töksen johdosta. 

Tilikauden investoinnit oli-
vat yhteensä 101.900 euroa.  

Tilikauden aikana lyhennet-
tiin lainoja yhteensä 112.000 eu-
roa. Tilikauden päättyessä korol-
lisia lainoja oli yhteensä 847.800 
euroa.

Aura Golf liittyi Turun Yrit-
täjien ja Kauppakamarin jäsenek-
si.

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan 
hallituksen jäsenet toimivat eri 
toimikuntien puheenjohtajina. 
Toimikunnat toimivat kauden ai-
kana tehokkaasti ja hallituksessa 
käsitellyt asiat oli hyvin valmistel-
tu eri toimikunnissa. Toimikun-
nat kokoontuivat kauden aikana 
noin 30 kertaa. Toiminnanjohta-
ja osallistui kokouksiin toimenku-
vansa mukaisesti. Kokouksien li-
säksi toimikuntien jäsenet osallis-
tuivat käytännön toimintaan kii-
tettävästi. 

Kunniatoimikunta
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu

Sivula Pekka
Vaiste Heikki

Kenttätoimikunta
Granberg Reima, puheenjohtaja
Höglund Matti
Lahti Sami
Tervonen Hannu
Toivanen Raimo

Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti  
kenttämestari  
työsuhde alkoi v. 1991
Lahti Sami  
apulaiskenttämestari 
työsuhde alkoi v. 2006
oppisopimus alkoi v. 2004 
aikaisemmin 7 kautta 
kausityöntekijänä
Leinonen Mika  
kentänhoitaja  
työsuhde alkoi v. 1992
Lehto Manne  
huoltomies
työsuhde alkoi v.  2006

Kausityöntekijät:
Härmälä Ilkka (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 1. kausi
Lithonius Markus (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 5. kausi
Manninen Joni
kentänhoitaja 1. kausi
Norokytö Juho
kentänhoitaja 6. kausi
Rehmonen Matti 
kenttä/piha 3. kausi
Saari Marko
pihatyöntekijä 4. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 2. kausi
Surve Juuso
kentänhoitaja 1. kausi
Leinonen Kalle (AG:n jäsen) 
pallonkerääjä 2. kausi 
Kangasmäki Vili (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi 
Sirkiä Ville (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi

Lauha ja vähäluminen talvi loi 
normaalia paremman lähtökoh-
dan kentänhoitokaudelle 2007. 
Jääpoltteesta aiheutuneita nurmi-
tuhoja ei käytännössä ollut lain-
kaan ja hometautilaikkujakin sel-
västi normaalia vähemmän. Hei-
näkuussa viheriöiden pinta tiivis-
tyi liiaksi, jonka seurauksena gree -

Toimintakertomus 2007



V I H E R I Ö  1/2008 5

niruoho taantui ja tietyillä gree-
neillä tapahtui harvenemista. Ti-
lanne parani ilmastoinnin ja lan-
noituksen avulla, jonka jälkeen 
ruoho kasvoi aukkopaikoille ja 
syksyä kohti mentäessä greenien 
viherpeittävyys oli lähes täydelli-
nen.

Kentänhoitokausi 2007 
käynnistyi perinteitä noudattaen 
väylien, harjoituskentän ja rangen 
hiekoituksella maaliskuun alussa. 
Vähälumisuudesta johtuen gree-
nejä, foregreenejä ja lyöntipaikko-
ja ei aurattu, vaan kalkituksen 
jälkeen kyseiset alueet harsotet-
tiin. Roudan sulettua greenit pys-
tyleikattiin ja kylvettiin kylänur-
mikka/rönsyrölliseoksella, foreg-
reenit kylänurmikalla ja lp:t niit-
tynurmikalla, jonka päälle tehtiin 
hiekoitus. Sadetuslaitteet otettiin 
käyttöön 12.4. ja harsot poistet-
tiin 16.-18.4., jonka jälkeen teh-
tiin ensimmäiset leikkaukset ja 
kenttä avattiin 22.4.

Kesäkauden leikkuukorkeu-
det olivat: väylät 10 mm, lp:t ja 
foregreenit 7 mm ja greenit 3 mm 
17.7. asti jonka jälkeen leikkuu-
korkeus 2,7 mm:iin ja 3.9. 2,5 
mm:iin. Greenien jyräys; Felix 
Finnish Ladies Open 2,5 tn. katu-
jyrä, jolloin vierintänopeus oli 2,6 
metriä, Finnish Senior Open TS-
Classic greenileikkurijyrä, jolloin 
vierintänopeus oli 2,7 metriä, 
Klubi Mestaruus lyöntipeli greeni-
leikkurijyrä, jolloin vierintänope-
us oli 2,9 metriä ja Gant Open 
päältäajettava viheriöjyrä, jolloin 
vierintänopeus oli 3,4 metriä. 
Kauden aikana greenit lannoitet-
tiin 21 kertaa nestelannoitteella. 
Lyöntipaikat ja foregreenit lannoi-
tettiin 4 kertaa ja väylät 3 kertaa 
rakeisella lannoitteella. Sieni- ja 
hometauteja torjuttiin greeneiltä 
3 kertaa kemiallisilla torjunta-ai-
neilla ja 6 kertaa rautasulfaatin tai 
fusariuminhibiittorin avulla. Lp:t 
ja väylät ruiskutettiin kertaalleen 
lumihometta vastaan torjunta-ai-
neella. Raffeista torjuttiin apila- ja 
voikukkakasvustoja pistekohtai-
sesti kahdesti. Pelikauden aikana 
greenit ilmastoitiin 7 kertaa, joista 
5 oli pintailmastointia ja kertaal-
leen sekä vesi- että viiltoilmastus. 
Lp:t ja foregreenit viiltoilmastet-
tiin kahdesti. Kauden päättyessä 
foregreenit, lp:t ja väylät holkki-
ilmastoitiin  ja greenit syväilmas-
toitiin. Kasteluvettä käytettiin 
vajaa 20.000 kuutiota.

Lokakuussa korjattiin ja uu-
delleen muotoiltiin greeni kah-
deksan lähiympäristöineen. Syk-
syn aikana harjoituskentälle ra-
kennetaan siirtonurmigreeni ja 
10. greenin oikeanpuoleinen 
hiekkakäytävä poistetaan ja siirto-
nurmetetaan keväällä.

Kone- ja laiteinvestoinnit: 
Cushman monitoimiajoneuvo ja 
dressaushiekoitin, karheikkoleik-
kuri Kubota ja kylvökone Som-
merfeld Quickseeder.

Kilpailutoimikunta
Koskilahti Heikki, puheenjohtaja
Joenperä Veikko
Kulo Matti
Merikko Mikko
Nyman Peter
Paatelo Hannu
Palm Kurt
Paulin Jan-Mikael
Peltonen Heli
Peltonen Pekka
Perilä Milla
Rosenberg Peter
Tulonen Ilkka
Vuorinen Raimo J
Wahlberg Antero

Varsinaiseen kilpailukalenteriin 
kuului 33 kilpailua, joiden lisäksi 
pelattiin cup-kilpailut. Näissä oli 
kaikkiaan 3 221 pelisuoritusta, 
omia jäseniä osallistui 2 466 ja 
vierailijoita 755. Omista jäsenistä 
527 osallistui vähintään yhteen 
kilpailuun. Avoimia kilpailuja oli 
19, joista merkittävimmät:
- Felix Finnish Ladies Open, pe-
laajia 16 eri maasta, 2 omaa jäsen-
tä mukana
- FSO TS Classic, mukana 9 omaa 
jäsentä ja vierailijoita 89
- FGT Gant Open, mukana 10 
oman seuran pelaajaa

Erityisesti kiitos kaikille va-
paaehtoisille, jotka mahdollistavat 
kilpailujen sujuvat järjestelyt. Kii-
tokset lähettivät myös pelaajat, 
jotka arvostivat Gant Openin par-
haiten järjestetyksi FGT:n osakil-
pailuksi.

Klubimestarit:
Miehet    Jussi Samooja
Mid Am    Kari Kuisma
Miehet 55  Heikki Laurila
Miehet 65  Rikhard Sanaksenaho
Naiset    Milla Hallanoro
Sen.naiset   Päivi Honka
Pojat    Aleksi Laurila

Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija       Mikko 
                Hautaniemi

Muut kilpailutulokset löytyvät 
nettisivuiltamme.
 
Valmennus- ja 
junioritoimikunta
Paatelo Hannu, puheenjohtaja
Ahonen Noora
Aho Sakari
Nordqvist Aarni  
Vuorinen Raimo J
Välilä Juuso

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin kaksi golfkoulua, 
osallistujia oli yhteensä 89. Kou-
luun otettiin sekä Aura Golfin jä-
seniä että ulkopuolisia. Vastuulli-
sena kouluttajina toimi Aarni 
Nordqvist apunaan valmennus-
ryhmissä olevia pelaajia sekä seu-
ran pro Sakari Aho. Golfkoulun-
vetäjille järjestettiin matka Skan-
dinavian Mastersiin.  
 
Leirit 
Espanjan leiri helmikuussa:
Leirejä järjestettiin yksi, jossa ju-
nioripelaajia oli seitsemän. Val-
mentajana ja matkanjohtajana lei -
rillä toimi Aarni Nordqvist. Leiri 
toteutettiin yksityiskohtaisen 
suunnitelman mukaisesti. 
Suomen Golfliiton leirit:
Golfliiton valmennusleireille osal-
listui kaksi pelaajaa.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhallina oli Luola-
vuoren halli, josta oli varattu käyt-
töömme yhteensä kolme harjoi-
tusvuoroa. Aluetour ja Green 
Card -ryhmä harjoitteli hallissa 
viikoittain pron ja assistant pron 
johdolla. Tasoryhmien pelaajat 
harjoittelivat hallissa maanantai-
sin ja torstaisin. Seuran pro osal-

Jäsenistömme HCP-luokittain
HCP   2007 2006 2005
+4,4 – 4,4      59     58     49
  4,5 – 11,4    251   247   256
11,5 – 18,4    282   284   273
18,5 – 26,4    306   294   290
26,5 – 36,0    255   262   265
Virallinen tasoitus  1153 1145 1133
37,0 – 54,0    250   226   219
Tasoituspelaajia  1403 1371 1352

Singel-pelaajia 232, joista miehiä 219 ja naisia 13  

listui harjoittelun suunnitteluun 
ja valmennukseen.
 
Kesäharjoittelu 
Valio-, edustus- ja haastajapelaa-
jilla oli käytettävissään ns. Val-
mennuspaketti ja he harjoittelivat 
henkilökohtaisten harjoitussuun-
nitelmiensa mukaisesti. Valmen-
nuspakettiin kuului olennaisena 
osana pron sitouttaminen henki-
lökohtaiseksi valmentajaksi.

Valio-, edustus- ja haastaja-
pelaajat harjoittelivat henkilökoh-
taisen harjoitusohjelman mukai-
sesti.

Aluetour-ryhmä harjoitteli 
viikottain pron johdolla. Green 
Card -ryhmä harjoitteli kerran vii-
kossa assistant pron johdolla. Har-
rastajaryhmä harjoitteli kerran vii -
kossa heinäkuusta alkaen. OP-
ryhmä harjoitteli 5 kertaa pron ja 
assistant pron johdolla. Graniitti-
ryhmä harjoitteli 11 kertaa pron ja 
assistant pron johdolla.

Tuet
Toimikunta haluaa kiittää yhteis-
työkumppaneitaan, joita olivat OP 
(valmennus), Loimaan Kivi (val-
mennus), Hartwall (kilpailut), Au-
to-Center (kuljetukset), Nike (va-
rusteet), Turun Sanomat (TS-golf-
koulu) sekä Hilton (majoitus).

Arvokilpailut
Osallistuttiin miesten ja juniorien 
joukkue SM-kisoihin. AG:n mie-
het voittivat SM-pronssia. 

Aikuisten lyöntipelin SM 
kilpailuissa Joonas Granberg voit-
ti kultaa ja reikäpelikilpailussa 
Kalle Samooja voitti kultaa. Alle 
21-vuotiaiden SM-kilpailuissa 
Joonas Granberg voitti kultaa ja 
Markus Rytkölä hopeaa. Aleksi 
Laurila voitti juniorien 18-vuo-
tiaiden lyöntipelin SM-kilpailussa 
hopeaa.
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Finnish Golf Tour -kisat 
Osallistuttiin 8-henkisin jouk-
kuein. Miehistä cut selvitettiin 
kiertueen osakilpailuissa yhteensä 
20 kertaa. Naisissa cut selvitettiin 
5 kertaa.

FGT-karsintoihin kaudella 
2007 osallistui 6 pelaajaa, joista 4 
sai hyvän kategorian. 

FGT haastajakisat 
Haastajakiertueelle osallistui vain 
muutama pelaaja.

Finnish Amateur Ranking ja 
Finnish Golftour Ranking

Aura Golfin pelaajien sijoitukset:
Finnish Amateur Ranking
  1. Joonas Granberg   1470
  8. Kalle Samooja        491
21. Markus Rytkölä      257
30. Ville Sirkiä       164
61. Ahti Koskilahti         26
66. Janne Saario         23
76. Antti Lehtinen         11
79. Juuso Välilä           8
Pisteitä sai yhteensä 84 pelaajaa
  
  9. Milla Hallanoro    288
Pisteitä sai yhteensä 42 pelaajaa.

Finnish Golftour Ranking
    1. Joonas Granberg   520
  10. Kalle Samooja       224
  38. Markus Rytkölä     86
  40. Ville Sirkiä         82
  43. Sakari Aho         72
  96. Ahti Koskilahti       13
  97. Janne Saario         12
108. Juuso Välilä           5
Pisteitä sai yhteensä 119 pelaajaa.

    2. Milla Hallanoro   120
Pisteitä sai yhteensä 36 pelaajaa.

FAR seurakohtaiset pisteet
1. Aura Golf    2450
2. Espoon Golfseura  1080
3. Nurmijärven 
    Golfklubi    1061
4. Suur-Helsingin 
    Golf       819

Finnair Junior Tour -kisat 
alle 18v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin pääasiassa 4-henki-
sin joukkuein. SM kilpailuissa 
joukkueiden koko oli n. 6 pelaa-
jaa. Pisteitä sai 5 pelaajaa.

Aluetour
alle 16v ja 18v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin 4-5 henkisin jouk-
kuein. Menestys oli kaudella hyvää. 

Pelaajien koulutus
Järjestettiin harrastajaryhmän jä-
senille vanhempain-ilta ja kaikille 
kilpapelaajille kauden päätöstilai-
suus. Valio-, edustus- ja haastaja-
pelaajille tarjottiin AG:n tuki-
toimena Valmennuspaketti.

Muuta
Seuramme assistant pro Aarni 
Nordqvist kuuluu Suomen Gol-
fliiton Nuorisovaliokuntaan seu-
ramme edustajana.

Talviharjoittelumahdolli-
suudet rangella ovat kehittyneet.

Huiskalan harjoitusalueen 
hoito on ollut tyydyttävää. 

Toivottavaa olisi, että range-
katoksen takana olevaa harjoitus-
aluetta edelleen kehitettäisiin.
 
Senioritoimikunta
Joenperä Veikko, puheenjohtaja
Haavisto Reijo
Laine Aatos
Palm Kurt
Perilä Milla
Rantanen Asko
Rännäli Pertti
Sivuranta Ilmo

KILPAILUTOIMINTA
Kuukausikilpailut
Kilpailuja pelattiin jälleen viisi. 
Pelikierroksia kertyi yli 200. Voi-
ton tänä vuonna vei Reijo Haavis-
to ja naisten paras oli Irja Kuis-
manen. 
Klubiottelut
Otteluita pelattiin neljä: Saloa vas-
taan keväällä Salossa ja syksyllä 
Ruissalossa, Harjattulaa vastaan 
alkukesästä Ruissalossa ja Tampe-
reen seniorit kohdattiin heidän 
kotikentällään. Vain Harjattulan 
seniorit voitettiin.
Senioriliiga
Peleistä suoritettiin 4 kotiotteluna 
ja 3 vierasotteluna. Voittaja oli jäl-
leen MTG ja AG toisena samalla 
pistemäärällä.
ET-aluetour
Järjestimme myös aluetourin kil-
pailun toukokuun lopulla ja osan-
ottajia oli n. 100.
Senioricup
Osallistuimme lähinnä kilpailijoi-
na, osanottajia oli yli 30. Kisa oli 
erittäin kovatasoinen ja jännittävä. 
Voittajaksi selviytyi Timo Stam.
Telia Tour, TS Classic, Gant
Seniorit osallistuivat aktiivisesti 
kisatapahtumien järjestelyihin.

Kaikki kilpailut tuloksineen ovat 
nähtävissä AG:n nettisivuilla.

TALKOOT
Talkootöinä kunnostettiin etäi-
syysmerkit ja kärryt sekä tehtiin 
pieniä kunnostustöitä klubilla ja 
kentällä. 

TALVIHARJOITTELU
Luolavuoren halli oli jälleen käy-
tössä maanantaisin yhden tunnin. 
Pro Sakari Aho opasti.

KEILAILU
Kupittaan hallissa keilattiin tiis-
taisin ja perjantaisin. Salolaisia 
vastaan kisattiin ensin Kupittaalla 
ja sitten Salossa.

KUNTOILU
Liikuntaa venyttelyineen harrastet-
tiin Pertti Rännälin opastuksella 
kerran viikossa Kupittaalla.

Senioritoimikunta osoittaa 
sydämelliset kiitoksensa vetoteh-
täviin ja talkootöihin osallistu-
neille. Kiitokset myös muille avus-
tajille, kilpailujen sponsoreille ja 
kaikille kilpailijoille.

Päivi Honka oli vuonna  
2007 AG:n paras seniori. Hän  
voitti kaksi Suomen mestaruutta 
sekä FST-kisan suurimmalla piste-
määrällä kuin kukaan ennen.  
AG:n mestaruus tuli myös hänelle. 
Lisäksi hän sai muita hienoja suo-
rituksia ja edustuksia maajoukku-
eessa, mistä saavutuksena joukkue-
kisan pronssi PM-kisoissa.  

Kiinteistö- ja 
rakennustoimikunta
Salminen Markku, puheenjohtaja
Granberg Reima
Laakso Toni
Stam Timo

Huolto- ja rakennustöitä tehtiin 
kauden aikana seuraavasti:
- huoltohalli maalattiin 
  punaiseksi ja peltikatto 
  mustaksi
- sosiaalirakennus maalattiin 
  kokonaisuudessaan
- klubirakennus pestiin ja 
  terassilla tehtiin paikka-
  maalauksia
- shop ja caddiemaster -rakennus
  maalattiin
- asuinrakennukseen asennettiin 
  uudet lämpöpatterit, lämmin-
  vesivaraaja uusittiin ja kellarin 
  eristeet korjattiin.

Kapteenin asiat
Eskola Aarno, kapteeni

Kauden avauslyönti Lippukilpai-
lussa löytyi bunkkerista ja tulok-
sena bogey, mikä tavallaan kuvaa 
koko kauden kulkua Kapteenin 
näkökulmasta. 

Uusille jäsenille Lady-Kap-
teenin kanssa pidettiin tutustu-
mistilaisuus. Uusi Kapteeni kävi 
näyttäytymässä myös yhtenä maa-
nantaina Naisten kierroksen jäl-
keen. 

Kapteenin kierroksia järjes-
tettiin ainoastaan kerran siitä syys-
tä, ettei halukkaita löytynyt siihen 
ainoaankaan kuin yksi henkilö. 
Toimistoon oli mahdollista il-
moittaa halukkuutensa, mutta ni-
milista pysyi tyhjänä kauden lop-
puun asti.

Suurin osa kauden tapahtu-
mista meni suunnitelmien mu-
kaan, mutta olihan siellä muuta-
mia pettymyksiäkin.

Klubiotteluita pelattiin kol-
me: TreKampen, HGK ja TG. 
Talissa saavutimme tasapelin               
- kiitos viimehetken naisvahvis-
tusten mukaanpääsyn. Tampere 
oli saanut parhaat pelaajansa mu-
kaan ja jäimme pahasti jalkoihin 
Ruissalossa. TreKampenin vei 
Roslagen eli kotijoukkue voitti 
tuttuun tyyliin.

Aluemestaruuskilpailussa 
putosimme mitalisijoilta, mitä 
voidaan pitää suurena häpeänä 
Aura Golfille. 

Alueen Golf-seurojen Kap-
teenien välistä kokoontumista ei 
tällä kaudella saatu aikaan.

Kapteenin toimikunta on 
kokoontunut kerran ja pohtinut 
mm. kenttämme turvallisuuteen 
liittyviä asioita.

Naistoimikunta
Paatelo Pirkko, puheenjohtaja
Ekholm Anne
Laitervo Ilana
Luoto Irmeli
Nelimarkka Hanna
Pärkö Ulla
Suhonen Eeva

AG:n naisten kausi alkoi lähes 70 
naisen voimin yhteisellä naistenil-
lalla 28.5. klubimme edustusti-
loissa. Kävimme läpi tulevan ke-
sän toimintaa, saimme Riku Sa-
naksenaholta tietoa golfpallon 
historiasta, mielenkiintoisia vink-
kejä pallonvalinnassa ja kuulimme 
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uuden kapteenimme Aarno Esko-
lan mietteitä golfetiketistä jne.

Kesän aikana pelasimme tut-
tuja naistenkierroksia yhteensä 14 
maanantaina. Kierroksilla pelasi 
kesän aikana yli 100 eri naista. 

Kierroksilla pelasimme leik-
kimielisiä kilpailuja, ja palkinto-
jenjako tapahtui klubillamme ai-
na kierroksen jälkeen. 

Viime kesän ”uutuustuot-
teen” naisten Niksinurkan aloi-
timme heti kesän alussa. Maanan-
taisin naistenkierroksille osallistu-
vat saivat ilmaiseksi hakea pro 
Sakkeltamme vinkkejä svingiinsä. 
Kustannukset hoidimme naisten-
kierrosten osallistumismaksuilla. 

Kesän aikana kisattiin alu-
eemme klubien välinen Ladyliiga, 
jonka voitimme viime vuonna.  
Kisaan kuului neljä eri osakilpai-
lua: Harjattulan Ulrika Cup 3.7., 
Paraisten Blanka Open 8.7., mei-
dän oma Mamsellimme 15.7. se-
kä Kankaisten Cecilia Lady Open 
22.7. Jokaisesta osakilpailusta las-
kettiin klubeittain 5 parhaimman 
pelaajan pb pisteet yhteen. Tiukan 
kisan jälkeen HGCC:n Ladyt 
voittivat pisteillä 674, AG:n kerä-
tessä 644, KGM 585 ja ArGC 
579. 

Kolmoisklubiottelu TawG-
AG-EGS kisattiin Hämeenlinnas-
sa 26.7., josta toimme ”tytön” ko -
tiin. Voittajajoukkueessa pelasivat 
Maija Vierinen, Hilkka Päivölä, 
Minna Manninen, Eija Finnberg, 
Irja Kuismanen, Hannele Lehto-
Laurila, Micaela Sjöholm, Riitta 
Ahonen, Arja Malmberg ja Pirk-
ko Paatelo. Aura Golfin naiset   
ovat voittaneet 10 kisasta 5 kertaa.

Naistoimikunta järjesti ke-
säkuussa tutustumisen Kultaranta 
Golfiin. Klubin isäntä Jouni Kan-
kaanpää  piti meille mielenkiin-
toisen infon kentän rakentamises-
ta, jonka jälkeen pelasimme kier-
roksen. 

Järjestimme matkan Ahve-
nanmaalle 11.-12.8., jolloin pela-
simme molemmat kentät tiukasti 
Silveristä kisaillen. Matkaan osal-
listui 15 naista.

Kauden päätöskisa kisattiin 
sunnuntaina 9.9., jonka yhteydes-
sä pidimme kauden päätösillan. 
Päätösillassa palkittiin Tuttu Jut-
tu-kisan voittaja sekä eniten kau-
den aikana birdieitä tehneet. 

Naistoimikunta sekä seura-
henkiset muut jäsenet auttoivat 
mm. Felix Finnish Ladies Openin 

ja FGT:n Gant Openin tulospal-
veluissa sekä muissa mittavissa 
järjestelyissä naisten kauden ja ki-
sojen onnistumiseksi.

Markkinointitoimikunta
Sjöholm Kari, puheenjohtaja
Kruskopf Timo
Kuikka Kari
Lehtinen Harri
Varjonen Ari

Toimikunnan suunnitelmat ja ta-
loustavoitteet toteutuivat, tästä 
suuri kiitos Aura Golfin yhteis-
työkumppaneille.

Markkinointituotot tulivat 
pääosin kenttämainonnasta, kut-
sukilpailuista ja ammattilaiskil-
pailuista, kuten Felix Finnish La-
dies Open ja Gant Open.

Kutsukilpailuissa oli yhteen-
sä 1.853 pelisuoritusta, joista  
omien jäsenien osuus 474 ja vie-
railijoiden 1.379. Erityisesti kut-
sukilpailuissa vierailijoiden osuus 
on noussut edellisestä vuodesta.

Internet-mainonnan osalta 
asetettua tavoitetta ei saavutettu.
Viheriö jäsenlehti ilmestyi neljä 
kertaa ja lehden mainostuotot jäi-
vät budjetoitua pienemmäksi.

Rekisteröityjä pelikierroksia 
oli n. 26.000 ja vastaa edellisen 
vuoden tasoa. Green fee -pelaa-
jien määrä oli alkukaudesta kas-
vussa, mutta väheni loppukaudel-
la. Tavoitteesta jäätiin hieman. 
Luonnollinen selitys oli Kultaran-
ta Golfin avaus, joka varmasti jon-
kin verran vaikutti toimintaam-
me. Range-tulot vastasivat odo-
tuksia.

Aura Golfin kotisivuilla on 
käyty ahkerasti. Suosituimmat  
asiat olivat uutisotsikot, kilpailut 
ja tasoitukset. Sivuilla oli usein 
tekninen häiriö, joka pyritään kor-
jaamaan talven aikana.

Yhteistyökumppaneille Au-
ra Golf järjesti keväällä matkan 
Ruotsin Barsebäckiin ja syyskuus-
sa yhdessä Viking Linen kanssa pe -
rinteisen golf- ja seminaarimatkan 
Arlandastadin kentälle.

Klubimestari
Tulonen Ilkka, puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Laakso Toni
Nummenpää Matti
Nyman Peter
Vastamäki Päivi
Ylitalo Marita

Toiminta alkoi jo keväällä aikaisin 
toimikunnan kokousten myötä.

Kausi alkoi Vappuhumpuu-
killa, joka niin kisan kuin ruokai-
lunkin osalta oli onnistunut. Oh-
jelmaa oli aikaisempaa enemmän 
ja yleisöä oli kiitettävästi.

Kuluneen kauden ohjelma 
vietiin läpi suunnitelmien mukai-
sesti ja kausi päättyi päättäjäisti-
laisuuteen klubillamme 27.10. Jä -
senistöä oli paikalla runsaasti. SM-
menestyjille jaettiin stipendit, 
jonka jälkeen siirryttiin ravintola-
henkilökunnan maittavan illalli-
sen ääreen. Taina Kovalaisen tans-
sishow vauhditti mukavasti läsnä 
olijat tanssin pyörteisiin ja ilta jat-
kui leppoisassa tunnelmassa. 
Esiintyviä taiteilijoita omasta jäse-
nistöstämme ei valitettavasti löy-
tynyt. Klubilaisten omat ohjelmat 
ovat olleet erittäin suosittuja, toi-
von mukaan niitä löytyy ensi kau-
delle.

KENTÄN KÄYTTÖ 
Ajalla 1.5.-30.9.
Kierroksia oli yhteensä 24 718 
(viime vuonna 24 877), jotka ja-
kaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet   19 243 (19 632)   
- vierailijat          5 475   (5 245)         
Internetvarausten osuus oli 50 % 
(42), joten voimmekin todeta, et-
tä tietoliikenteen omaksuminen 
Aura Golfissa etenee hitaasti. Säh-
köpostiosoitteita on rekisteris-
sämme todella vähän. Toivom-
mekin, että jäsenet ilmoittaisivat 
sähköpostiosoitteensa. Sen voi 
helposti tehdä itse NexGolfissa 
omilla tunnuksilla tai voi ilmoit-
taa myös toimistoon. Näin tiedo-
tuksen kulku saadaan nopeam-
maksi.

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET

Lyöntikatokseen asennettiin kes-
kiosaa peittävät suojapressut estä-
mään lumet ja tuiskut. Lämpöpu-
haltimilla saatiin riittävästi läm-
pöä, jotta harjoittelu oli mahdol-
lista myös pienellä pakkassäällä. 
Ulkoharjoittelu oli mahdollista 
koko talven. 

Katoksen takana olevaa 
chippigreeniä parannettiin ja har-
joitusbunkkerin hiekka uusittiin.

Harjoitusalueet olivat tyy-
dyttävässä kunnossa, mutta vaati-
vat parannuksia myös jatkossa.

Rangen käyttöaste oli budje-
tin mukainen.

JÄSENTIEDOT
  
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden 
lopussa oli 1 417 (viime vuonna    
1 400), joista miehiä oli 979 (971) 
ja naisia 438 (429). 

JÄSENLEHTI

Laitervo Sakari, päätoimittaja
Enberg Soile
Eskola Aarno
Pietilä Tertti

Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. 
AG:n jäsenille tuli myös Suomen 
Golflehti sekä FGF-lehti. 

PRO SHOP 

Pro shopin toimintaa hoiti Golf-
puoti Oy. Caddiemasterit hoitivat 
myyntityön. 

RAVINTOLA

Ruissalon Golf-ravintola Oy Juk-
ka Lavosen johdolla jatkoi toi-
mintaa kaudella.

1958-2008



V I H E R I Ö  1/20088

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Myynti
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Greenfee
Range
Golfautovuokrat
Kausimaksut
Tilavuokrat
Sekalaiset

Henkilöstökulut
Kentänhoito
Hallinto

Vuokrat
Maavuokrat
Kentänhoitokoneet
Muut

Muut kulut
Myyntituotteet
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Greenfee
Range
Kentänhoito
Kiinteistö
Hallinto
Muut kulut

Toimikunnat
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Klubimestari
Kapteeni

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Mainos ja ilmoitus
Vuokratuotot

Kulut
Jäsenmaksukulut
Tiedotus

VARAINHANKINNAN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
  Korkotuotot
  Korkokulut
  Muut rahoituskulut

YLEISAVUSTUKSET
TILIKAUDEN TULOS
ennen poistoja ja veroja
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
ennen veroja
VEROT
TILIKAUDEN TULOS

Budj. 2007 Budj. 20081.1.-31.12.2007

763 400

-916 000
-152 600

3 000
34 700
40 700

322 500
97 200
32 600
1 900

199 800
27 800
3 200

-218 500
-131 500

-9 800
-3 500
-3 100

-5 300
-14 100
-75 600
-92 100
-3 000
-6 100

-149 900
-140 400
-51 300

-1 500
-2 100
-5 000
-3 200

282 600
77 500
21 700
2 300

-32 800
-22 400

400
-34 300

-700

384 100

-55 200
328 900

-34 600

21 100

162 800
-183 800

-21 000
23 500
2 500

-27 000

15 000

183 200
-180 000

3 200

3 200

-28 000

22 000

176 000
174 600

1 400

1 400

794 500

-1 016 800
-222 300

4 000
34 000
40 000

341 500
100 000
33 000
2 000

210 000
28 000
2 000

-230 000
-130 000

-12 200
-1 100
-3 600

-2 000
-15 000
-71 000
-90 000
-3 000
-9 000

-189 000
-145 000
-45 000
-54 000

-3 000
-4 900
-5 000
-4 000

290 000
150 000
20 000
2 300

-34 000
-24 000

-27 000
-1 000

462 300

-58 000
404 300

769 000

-874 300
-105 300

4 000
40 000
35 500

305 000
120 000
35 000
1 000

200 000
28 000

500

-223 000
-125 000

-9 500
-3 000
-3 000

-3 000
-14 000
-66 000
-65 000
-4 000
-6 000

-170 000
-130 000
-45 000

-2 200
-600

-3 000
-2 000

280 000
50 000
27 000
2 500

-35 000
-24 000

-26 000
-1 000

359 500

-59 000
300 500



31.12.2006

1 501 500
-30 800

844 900

114 900
11 700
20 900
27 600
15 200

9 400

2 008 000
176 600
279 900

200

600
31 100

100

2 474 100

31 800

2 505 900

1 470 700

1 035 200

2 505 900
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Tase
31.12.2007

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta
  Saadut ennakot

Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 470 700
2 500

792 900

54 900
8 800

23 600
35 900
15 800

8 680

1 930 000
179 070
274 250

200

6 150
3 850
2 900

2 392 200

12 900

2 405 100

1 473 200

931 900

2 405 100

Tilintarkastuskertomus
Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää 
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon ti-
linpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puut-
teita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden toi-
minnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 2 544,98 euroa, ja toiminta-
kertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa 
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilipäätös voidaan vahvistaa sekä 
vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Turussa 13. helmikuuta 2008 

Osmo Soinio
KHT

Johanna Keskinen
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Toimintasuunnitelma 2008
JUHLAVUOSI

Aura Golf ry:n perustava kokous 
pidettiin Suomalaisella Pohjalla 
28. helmikuuta 1958. Yhdistyk-
sen 50-vuotishistoriikki on työn 
alla ja julkaistaan kesäkuussa 
50-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Juhlat on päätetty pidettäväksi 
viikolla 24 alkaen kesäkuun 9. 
päivänä AG:n naisten juhlakil-
pailulla ja päättyen 14. päivänä 
jäsenten juhlakilpailuun. Väli-
päivinä on juhlaan liittyviä ta-
pahtumia kutsuvieraille, senio-
reille ja junioreille. Aura Golf on 
Suomen viidenneksi vanhin 
golfseura ja voimme olla ylpeitä 
seuran saavuttamasta asemasta 
Suomen golfyhteisössä. Täytyy 
myöskin huomioida, että Aura 
Golf on Turun toiseksi suurin 
urheiluseura jäsenmäärällä mi-
tattuna, edellä on ainoastaan 
Turun Urheiluliitto. Ei ole enää 
paikallaan puhua eliittiurheilus-
ta, kun golfaajia Suomessa on 
yhteensä n. 130 000 ja rekiste-
röityjä seuroja n. 130.

TAVOITTEET

Kauden päätavoitteet on kirjattu 
toimikuntien toimintasuunnitel-
miin ja noudattavat pitkälti van-
hoja, hyviksi koettuja kaavoja. 
Kierrosmäärät kentällä eivät ole 
lisääntyneet viime vuosina. Syynä 
ehkä lisääntynyt tarjonta Turun 
lähiympäristössä. Hallitus on asi-
an huomioinut ja tulee lisäämään 
jäsenmäärää n. 60 henkilöllä. 
Käytännössä tämä toimenpide 
johtaa siihen, että juniori- ja per-
hejono poistuu kokonaan. Jäsen-
poistuma vuonna 2007 oli 39, 
tässä on myöskin kasvua edelli-
seen vuoteen ja tukee hallituksen 
päätöstä lisätä jäsenmäärää.  
   
KENTTÄ 

Aura Golfin kentänhoidon ta-
voitteena on ylläpitää kunnol-
taan kenttää, joka kuuluu Suo-
men parhaiden kenttien jouk-
koon sekä on kansainvälisesti 
kilpailukykyinen. Tavoite edel-
lyttää, että viheriöiden nurmi on 
viherpeittävyyden osalta 100- 
prosenttinen, tasainen ja riittä-
vän nopea. Foregreenit, lyönti-
paikat ja väylät ovat hyväkuntoi-

sia ja riittävän alhaalle leikattuja. 
Karheikkoalueet hoidetaan si-
ten, että ne vastaavat yleisiä kil-
pailumääräyksiä. Hiekkaesteet 
ja niiden reunat hyvin hoidettu-
ja ja kantattuja. 

Tavoitteeseen päästäkseen 
ja siinä pysyäkseen on vaatimuk-
sena ammattitaitoinen kenttä-
henkilöstö, asianmukainen ko-
nekanta ja riittävä kentänhoito-
budjetti. Kenttähenkilöstö tulee 
muodostumaan neljästä vakitui-
sesta työntekijästä kenttämesta-
rista, apulaiskenttämestarista, 
huoltomiehestä ja kentänhoita-
jasta. Näiden lisäksi sesonkiaika-
na kentänhoitoon palkataan 6-7 
kausityöntekijää. Tavoitteena on 
ollut, että puolet kausityönteki-
jöistä olisi vanhoja kentänhoita-
jia. 

Konekanta muodostuu 
kymmenestä leikkuukoneesta, 
traktorista ja riittävästä määrästä 
hoitokoneita. Kentän vaatimus-
taso edellyttää, että koneet ovat 
jatkuvasti toimintakuntoisia ja 
esim. leikkuuterien kohdalta te-
roitettuina ja oikein säädettyinä. 
Konekantaa tulisi vuosittain uu-
sia yhdellä tai kahdella koneella, 
jotta luotettavuus säilyisi ja että 
kauden aikana vältyttäisiin 
isommilta remonteilta. Kaudelle 
2008 tulisi uusia greenileikkuri, 
viheriöjyrä ja ilmastointijätteen-
keräyslaite.

Kentän koko kauden kestä-
vä huippukunto vaatii säännöl-
lisiä kentänhoitotoimenpiteitä, 
joista tärkeimmät ovat jyräykset, 
ilmastukset, hiekoitukset, lan-
noitukset, sadetus ja torjunta-
aineruiskutukset.

Tavoitteena on, että kysei-
set toimenpiteet suoritettaisiin 
pelikauden ulkopuolella tai 
ajankohtana, joka vähiten häirit-
see pelaamista. Ulkopuolisten 
tekijöiden vaikutus onnistunee-
seen hoitokauteen on suuri. Ul-
kopuolisia tekijöitä ovat ennen 
kaikkea lämpötila ja sademäärä. 
Lämpötila vaikuttaa suoranai-
sesti nurmen kasvuun ja sateet 
kentänhoitoon ja pelaamiseen. 
Jotta kenttä olisi jatkuvasti, myös 
rajuimpien sateiden jälkeen pe-
likunnossa, tulisi joka syksy kor-
jata vanhoja greenejä, lyönti-
paikkoja ja hiekkaesteiden sala-
ojitusta. Kentän korjauksista on 

tehty viisivuotinen ohjelma.
Kenttähenkilökunta tulee 

osallistumaan alan koulutusti-
laisuuksiin ja messuihin. Ympä-
ristöasioissa yhteistyötä jatke-
taan Turun kaupungin ympäris-
tö- ja kaavoitusviraston sekä 
Turun Yliopiston Kasvitieteelli-
sen puutarhan kanssa. 

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA

Toimikunta järjestää jäsenistöä 
kiinnostavia sekä lajia edistäviä 
kilpailuja. Lajin kehittymisen ja 
arvostuksen nostamiseksi hyvä 
kilpailullinen menestys kotimai-
silla sekä kansainvälisillä kentillä 
on avainasemassa. Hyvät harjoi-
tus- sekä kilpailuolosuhteet luo-
vat siihen edellytykset.

Alustava kilpailukalenteri 
noudattaa pitkälti vanhaa perin-
nettä. Jo perinteinen Felix Fin-
nish Ladies Open pelataan hei-
näkuun puolessa välissä ja TS 
Classic elokuun alussa. Audi 
Tour ja Nike Open jatkavat 
myös tänä vuonna, samoin FGT 
Gant Open.

Uudet kilpailut
Vuosi 2008 on seuran 50-vuotis-
juhlavuosi ja sen kunniaksi jär-
jestetään kesäkuun alussa viikol-
la 24 jäsenistölle  Naisten, Seni-
orien ja Yleisen sarjan juhlakil-
pailut sekä avoin juhlakilpailu 
Nuorille. Kutsuvieraille järjeste-
tään myös juhlakilpailu.

Uutena kilpailuna pelataan 
heinäkuussa Volvo Amateur 
Masters.

Muutoksia
Hartwall Torstai-tuopissa pela-
taan 14 osakilpailua, joista 5 
parasta scratch-tulosta huomioi-
daan Vuoden Pelaaja –pisteissä, 
jossa pelataan backtiiltä.

Klubimestaruuskilpailut 
alkavat 22.8. Sarjaan vaaditaan 
vähintään 6 osaottajaa. Naisten 
osalta pelataan kaksi päivää.

Kilpailukalenteri on nähtä-
vissä kevään Viheriö lehdessä 
sekä nettisivuillamme.

Tasoitukset 
Pidetään ajan tasalla sääntöjen 
puitteissa. 

Huom! Pelaajalla on viral-

linen tasoitus, mikäli hän on 
pelannut vähintään neljä tasoi-
tuskierrosta. Virallinen tasoitus 
vaaditaan avoimissa kilpailuissa.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMINTA

TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja 
puitteiltaan aikaisemman mallin 
mukaisesti.  Osanottajat valitaan 
halukkaista ilmoittautumisjär-
jestyksessä siten, että vasta-alka-
jia ja lapsia, jotka eivät ole yhdis-
tyksen jäseniä otetaan mukaan 
noin puolet ja seuran jäseniä, jo 
golfia osaavia otetaan mukaan 
niin monta, että yhteismääräksi 
tulee 55 koululaista. Koulun oh-
jelma noudattaa aikaisempaa 
mallia. Alaikäraja on 9 vuotta ja 
hinta 170 .

Vastuullisena kouluttajana 
toimii Aarni Nordqvist. Koulut-
tajina ovat seuran edustus-, haas-
tajaryhmä- ja aluetourpelaajat. 
Kouluttajina toimiville pelaajille 
järjestetään palkkioleiri.

Leirit 
Junioreille järjestetään helmi-
kuussa harjoitusleiri Espanjassa: 

Leirille valitaan halukkais-
ta 7 junioria tai mikäli halukkai-
ta ei ole tarpeeksi valitaan mu-
kaan nuoria aikuisia. Juniorien 
leirillä on mukana yksi aikuinen, 
jonka Aura Golf kustantaa. Lei-
ri toteutetaan yksityiskohtaisen 
suunnitelman mukaisesti siten, 
että pelataan 7-10 kierrosta gol-
fia ja lisäksi harjoitellaan vähin-
tään 4 tuntia päivässä. Aikuisten 
leiriä ei järjestetä tänä vuonna 
keskitetysti. Halukkaat aikuis-
pelaajat voivat anoa leiritukea 
henkilökohtaisesta valmennus-
tuesta.

Kevätleirit ennen Aura 
Golfin kentän avautumista jär-
jestetään omatoimisesti. 

Suomen Golfliiton liiton 
leirit: AG:n pelaajat, jotka vali-
taan Suomen Golfliiton liittoval-
mennusleirille, lähetetään sinne. 
AG maksaa liittovalmennusryh-
mien kotimaan leirien kulut.

Valmennuspaketti
Valio-, edustus- ja haastaja-       
pelaajille tarjotaan päivitettyä 
valmennuspakettia. 
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Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli on varattu 
tasoryhmien pelaajien käyttöön 
maanantaisin ja torstaisin 1 h/ 
päivä. Lisäksi tasoryhmien käy-
tössä on mahdollisesti sunnun-
taisin 1 tunti.  Kehitysryhmä ja 
Green Card -ryhmä sekä harras-
tajaryhmä harjoittelee ohjatusti 
sunnuntaisin. Talviharjoittelus-
sa on seuran pro ja assistant pro 
sekä 1-2 seuravalmentajaa sään-
nöllisesti mukana. 

Kesäharjoittelu 
Aikuisten ja juniorien Valioryh-
mä sekä edustus- ja haastajape-
laajat harjoittelevat henkilökoh-
taisen harjoitusohjelmansa mu-
kaisesti. Kehitysryhmän pelaa-
jille järjestetään pron suunnitte-
lemana 12 harjoituskertaa kesän 
aikana. Green Card- ja harrasta-
jaryhmä harjoittelee ohjatusti 
kerran viikossa.

Yhteistyökumppanit
Toimikunta pyrkii uusimaan 
voimassaolevat yhteistyösopi-
mukset. 

Arvokilpailut 
Pyritään osallistumaan miesten, 
naisten ja juniorien joukkue 
SM-kisoihin. Aikuisten kisoissa 
on mukana joukkueenjohtaja ja 
juniorien mukana kisoissa yksi 
huoltaja. Junioreille järjestetään 
nuotitusleiri hyvissä ajoin ennen 
kisaa.

Pyritään osallistumaan kaikkiin 
SM-kisoihin seuraavasti: 

Reikäpeli SM miehet 
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM naiset 
2 osallistujaa, 
tavoite semifinaalipaikka
Lyöntipeli SM miehet 
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM naiset
2 osallistujaa, tavoite 1 pelaaja 
6. parhaan joukkoon
Reikäpeli SM juniorit
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM juniorit 
6 osallistujaa, tavoite 1 mitali
Halli SM
ei osallistuta

Finnish Golf Tour
Valitaan max 8-henkinen FGT 
joukkue. Tavoite lopullisessa 
pistetaulukossa kaikki pisteille ja 
kaksi viiden joukkoon miehissä 
ja naisissa yksi viiden joukkoon. 
Aura Golfissa järjestettävään 

FGT-osakilpailuun maksetaan 
kaikki mukaan päässeet. Toimi-
kunta päättää järjestävän seuran 
villien korttien saajat.

Finnish Golf Tour -karsinnat
Karsintaan osallistuvat ne ai-
kuispelaajat, joilla ei muulla pe-
rusteella ole sellaista FGT kate-
goriaa, jolla todennäköisesti 
pääsee useimpiin kisoihin. Juni-
ori-ikäiset pelaajat voivat osallis-
tua karsintoihin omalla kustan-
nuksellaan ja voivat anoa val-
mennustukea karsintojen ai-   
heuttamiin kuluihin.

Finnish Amateur Open
FAO:iin osallistuu 6-henkinen 
FGT joukkue. Tavoite: yksi 10 
joukkoon.

Finnish Golf Tour 
-haastajakiertue
FGT-haastajakiertueelle osallis-
tuvat ne edustus- ja haastajape-
laajat, jotka eivät ole FGT jouk-
kueessa. Pyritään osallistumaan 
4-henkisin joukkuein. Tavoite 
joka kilpailussa: 2 selvittää cutin 
ja kokonaistuloksissa 1 sijoittuu 
10 joukkoon.

Finnair Junior Tour -kisat, 
alle 18v tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 3 sijoittuu 10 joukkoon.

Aluetour, 
alle 16v ja 18 v tytöt ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 3 sijoittuu 10 joukkoon.

Tsemppitour, 
alle 13v tytöt ja pojat
Osallistumista ei tueta.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tu-
ella kehitetään Aura Golfin 
nuorten harrastetoimintaa tarjo-
amalla pron ja assistant pron 
avulla kilpailu- sekä tekniikka-
elämyksiä reilun hengen sekä 
nuorten pelaajien golfillisia val-
miuksia kasvattavan toiminnan 
avulla.

Graniittiryhmä
Graniittiryhmä, johon on valit-
tu 8 motivoitunutta, tavoitteel-
lista junioria, jatkaa toimintaan-
sa. Tavoitteena on juniorien 
SM-kulta kaudella 2009. Ryh-

män vastuullisina valmentajina 
toimivat pro ja assistant pro.

Valmennustoimikunnan 
junioriryhmä
Valmennus- ja junioritoimikun-
ta pyrkii lisäämään aktiivisten 
AG:n toimintaan osallistuvien 
juniorijäsenten määrää. Tämän 
vuoksi perustetaan Junioriryh-
mä, jonka vetäjänä toimii toimi-
kunnan jäsen Aarni Nordqvist. 
Ryhmän tehtävänä on suunni-
tella ja organisoida nuorimpien 
ikäluokkien harjoittelua ja osal-
listumista toimintaan siten, että 
laajasta pohjasta saadaan tulevai-
suudessa edelleen kilpailullisesti 
menestyviä pelaajia.

Ohjaajakoulutus
Järjestetään Golfohjaajan perus-
tutkinto -koulutus kaikille ha-
lukkaille. Koulutetut velvoite-
taan toimimaan ohjaajina kau-
den 2008.

Pelaajien koulutus
Koulutus on AG:n nuorille pe-
laajille tarjoama kasvatukselli-
nen ja yleisiä elämäntaitoja sisäl-
tävä osa, joka annetaan kaikille 
veloituksetta. Koulutuksen ta-
voitteena on AG:n juniorime-
nestyksen jatkaminen ja vastaa-
van menestyksen saavuttaminen 
aikuisten tasolla. Pelaajat oppi-
vat asettamaan tavoitteita, har-
joittelemaan ja pelaamaan suun-
nitelmallisesti sekä kestämään 
häiriötekijät niin harjoituksissa 
kuin kilpailuissakin.

Valioryhmä, Edustuspelaajat ja 
Haastajat saavat koulutusta 
seuraavissa asioissa:
1. Miten AG:n systeemi toimii? 
2. Harjoitussuunnitelma 
3. Svingitekniikka
4. Fyysinen kunto ja ravinto 
5. Henkinen kunto 
6. Kilpailuohjelma ja 
    Game Plan 
7. Sääntökoulutus
 
Kehitysryhmä, Green Card- ja 
harrastajaryhmä osallistuvat yh-
teisiin koulutuksiin seuraavasti:
1. Miten AG:n systeemi toimii? 
2. Harjoitteleminen ja 
    pelaaminen 
3. Sääntökoulutus 

Ne pelaajat, jotka toimivat suun-
nitelmallisesti toimikunnan 
asettamien pelisääntöjen mukai-
sesti, ovat oikeutettuja valmen-
nustukeen. Valmennustuen 

määrä on riippuvainen kunkin 
pelaajan sijoittumisesta tasoryh-
miin ja oman panostuksen suu-
ruudesta.

Tiedotus
Netissä näkyvää tiedotusta kehi-
tetään palvelemaan kaikkia pe-
laajaryhmiä.

FGT, FJT ja Aluetour-kil-
pailuihin osallistuneiden AG:n 
pelaajien tulokset ja menestys 
julkaistaan Viheriö-lehdessä. 

Aura Golfissa järjestettä-
västä FGT-osakilpailusta tiedo-
tetaan julkisesti, tavoitteena saa-
da paikalle mahdollisimman 
paljon yleisöä.

MARKKINOINTI 
JA TIEDOTUS

Toiminta markkinoinnin osalta 
jatkuu noudattaen hyväksi ha-
vaittuja toimintalinjoja, tavoite 
on säilyttää nykyinen taso.

Aura Golfin yhteistyö-
kumppanit ovat olleet aina hy-
vin pitkäjänteisiä, joten vaihtu-
vuutta on ollut hyvin vähän 
esim. pool- ja väyläsponsoreiden 
osalta. Tätä positiivista trendiä 
halutaan jatkaa.

Yhteistyökumppaneille 
järjestetään perinteiset kevät- ja 
syysmatkat. Tapahtumiin pyri-
tään lisäämään korkeatasoisia 
business-seminaareja ja toimin-
taa tapahtumien osalta pyritään 
kehittämään varsinkin ammatti-
laiskilpailujen osalta tavoitteena 
laajempi näkyvyys mediassa.

Kutsukilpailujen määrä 
säilyy entisellä tasolla. PGA-kil-
pailut Felix ja Gant jatkuvat ku-
ten ennen. 

Green fee ja range –tulot 
pyritään pitämään nykyisellä ta-
solla kuluja lisäämättä.

SENIORITOIMINTA

Kilpailu- ja ottelutoiminta
Klubiottelut: 20.5. AG-TG ja 
16.9. AG-SaG, molemmat Ruis-
salossa, SaG-AG Salossa vapun 
tienoilla ja HGCC-AG Harjat-
tulassa.

Liigaottelut: Otteluiden 
määrä selviää myöhemmin, kos-
ka liigaan tulee mahdollisesti 1-2 
joukkuetta lisää..

Kuukausikilpailut: 5 kisaa 
tiistaisin 13.5., 3.6., 8.7., 12.8. 
ja 9.9.



V I H E R I Ö  1/200812

Talvikausi
Lyöntiharjoittelua Luolavuoren 
kuplahallissa maanantaisin klo 
11-12. Kuntoilu jatkuu torstaisin 
Kupittaalla ja keilailu tiistaisin ja 
perjantaisin samassa paikassa. 
Keilailukisat Saloa vastaan.

Talkootyöt
Seniorit suorittavat osuutensa 
tarvittavista talkootöistä myös 
alkavalla kaudella. 

KIINTEISTÖJEN HOITO 
JA RAKENTAMINEN

Kiinteistöjen hoito ja rakenta-
minen jatkuu entiseen tapaan. 
F.C.Palvelut hoitaa siivouksen ja 
huoltomies Manne Lehto valvoo 
tekniikan toimivuuden.

Hallitus esittää, että kiin-
teistöjen hoitoon varataan              
50 000  euroa. Ensisijaiset kor-
jaukset ovat Laurilan mökki ja 
asuinrakennus. Korjauksista 
tehdään tarkemmat suunnitel-
mat ja kustannusarviot kevään 
aikana.

KAPTEENIN ASIAT

Kauden alkuvaiheessa järjeste-
tään sääntö/keskustelutilaisuus 
pääaiheena kaudelle tulevat 
sääntömuutokset.

Kapteenin kierrokset jat-
kuvat tarpeen mukaan.

Kotikentällä pelataan klu-
biottelu Helsingin Golfklubia 
vastaan ja Tammer-Golf kutsu-
nee Aura Golfin vieraakseen. 
TreKampenin järjestämisvuoro 
on Ahvenanmaalla.

Lähdemme siitä, että Alue-
mestaruuskilpailu voitetaan tällä 
kaudella ja klubimestaruuskil-
pailujen mitalistit ovat velvolli-
sia edustamaan seuraa.

Lähialueen golfseurojen 
kapteenien yhteistyötä jatketaan 
ja Viheriö-lehdessä  tulee ole-
maan kirjoitelmia ajankohtaisis-
ta aiheista.

  
NAISTOIMIKUNTA

Aura Golfin naisille suunnattu 
toiminta jatkuu samantyyppise-
nä kuin viime kaudella.

• Kauden alussa vietetään 
   naisten ilta, jossa käydään 
   läpi tuleva kausi.
• Suositut maanantaikierrokset 
   (startit klo 16-17.30) alkavat
   toukokuussa ja jatkuvat elo-
   kuun loppuun asti (tutustu-
   minen mahdollisesti eri peli-
   muotoihin leikkimielisten 
   kilpailujen merkeissä). 
   Palkintoihin pyritään
   saamaan omat sponsorit 
   aikaisemman tavan mukaan.

• Jatketaan naistenkierrosten 
   yhteydessä suosittua Niksi-
   nurkkaa, jossa kierrokseen 
   osallistuvat naiset saavat 
   ”ilmaiseksi” prolta opetusta 
   ennen kierrosta. Kustannuk-
   set katetaan naisilta kerätyistä
   kierrosmaksuista.
• Kesäkuussa on naisten valta-
   kunnallinen golfsunnuntai, 
   jolloin pelataan leikkimieli-
   nen kisa. Samana päivänä 
   pelataan AG:ssa Felix Finnish
   Ladies Openin finaali, joka 
   on SAS Masters Tourin 
   osakilpailu.
• Kilpailu- ja pelimatkoja lähi-
   kentille järjestetään omalla 
   kustannuksella.
• LADYLIIGA jatkuu eli kisa-
   taan kiertopalkinnosta. 
   Mukana kisassa AG, ArGC,
   KGM ja HGCC, joiden 
   kunkin klubin naisten pää-
   kilpailusta lasketaan klubeit-
   tain viiden parhaimman 
   Pb-pisteet yhteen. Kauden 
   lopuksi palkitaan paras klubi 
   kiertopalkinnolla.
• Kolmoisklubiottelu (AG-
   Tawast-EGS), jonka 
   järjestelyvuoro on AG:lla.

Toimikunta lähettää edustajan 
tammikuussa 2008 pidettävään 
naiskapteenien kokoukseen 
Helsinkiin. 

Naistoimikunta pyrkii toi-
minnallaan kehittämään ja paran-
tamaan klubihenkeä sekä klubin 
viihtyvyyttä. Toimikunta auttaa 
tarvittaessa kilpailutoimikuntaa 
suurkilpailujen yhteydessä.

KLUBIMESTARI

Klubitoimikunnan toimenku-
vaan kuuluvat erilaiset golfiin ja 
muuhunkin toimintaan kohdis-
tuvat tehtävät. Tulevana toimi-
kautena toimikunta järjestää ai-
nakin neljä jäsenille tarkoitettua 
tilaisuutta. Tarpeen mukaan tu-
lemme järjestämään myös muita 
tilaisuuksia jäsenistölle päämää-
ränä hyvä viihtyvyys. Olemme 
jäsenistön apuna tarvittavan oh-
jelman ym. suhteen.

Kausi alkaa Vappuhum-
puukilla toukokuun ensimmäi-
senä päivänä. Tähän seuramme 
perinteiseen golfkauden avauk-
seen toivotamme jäsenet jo nyt 
tervetulleiksi.

      

PRO SHOP JA RAVINTOLA

Caddiemasterin ja Pro Shopin 
osalta tullaan näkemään uudis-
tuksia kaudella 2008. Ravinto-
lan toiminta jatkuu entisen mal-
lin mukaan Jukka Lavosen joh-
dolla.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Pirkko Paatelo
Naisten kapteenin toiminta-alue ja 
vastuut ovat käytännössä samat 
kuin seuran kapteenilla. Toiminnan 
painopiste on naisten toiminnan 
aktivointi seurassa. Olen ollut nais-
ten kapteeni ja naistoimikunnan 
puheenjohtaja vuodesta 2002. En 
ole kuitenkaan enää käytettävissä 
valittaessa uusia jäseniä hallituk-
seen. Lämmin kiitos kaikille!

Urpo Pirilä
Talousasioista vastaava hallituksen 
jäsen valitaan helmikuun vuosikoko-
uksessa. Aura Golfin talous on hyväs-
sä kunnossa. Suurimmat talousasioi-
den haasteet liittyvät yhdistyksen ve-
roaseman selvittämiseen sekä talous-
raportoinnin informatiivisyyden pa-
rantamiseen sekä yhdistyksen halli-
tukselle että jäsenistölle. Uuden toi-
minnanjohtajan sisäänajo tuo oman 
lisäyksensä tehtäviin. Mikäli jäsenistö 
haluaa, niin olen käytettävissä valitta-
essa talousasioista vastaavaa hallituk-
sen   jäsentä.

Heikki Koskilahti
Olen ollut kilpailutoimikunnan pu-
heenjohtaja vuodesta 1999 ja seuran jä-
sen vuodesta 1975. Olen valmis jatka-
maan tehtävässä, mikäli seuran säännöt 
sen sallivat ja minut halutaan jatka-
maan.

Kari Sjöholm
Ensimmäinen kolmivuotiskausi markki-
nointitoimikunnan vetäjänä alkaa olla 
lopuillaan. Paljon tehtiin ja paljon on 
vielä tekemättä. Itselläni on vielä ideoita 
mm. webin sekä pro-shopin kehittämi-
seksi, joten toinen kolmivuotiskausi 
kiinnostaa.
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Voimme olla ylpeitä siitä, mitä 
seuramme on saanut aikaan ky-
syttäessä montako Suomen mes-
taruutta viimeisen kymmenen 
vuoden aikana on tullut. Luku 
on luultavasti Suomen suurin.  
Junioritoiminnan laatua kan-
nattaa miettiä myös seuraavien 
kysymysten kautta: Viihtyykö 
juniori seurassamme ja haluaako 
hän tulla klubille niinä päivinä, 
kun ei ole koulua tai muita har-
rastuksia? Kokeeko juniori saa-
vansa mieluista tekemistä klubil-
tamme oli hän huippu-urheilus-
ta kiinnostunut tai ei? Onko 
meidän seurassa harrastaminen 
hauskaa?

Aura Golfin juniori- ja 
valmennustyö on tuotta-
nut monia huippupelaa-
jia sekä Suomen mesta-
ruuksia viime vuosina. 
Nyt on aika antaa myös 
harrastetoiminnalle lisää 
arvoa.

Seuramme on ottanut jäse-
nekseen parin viimeisen vuoden 
aikana huomattavasti uusia juni-
oreita. Näistä sekä nykyisistä 
junioreista huolehtiminen on 
ensiarvoisen tärkeää, mikäli ha-
lutaan, että he jatkaisivat harras-
tustaan aikuisikään asti. Lapsen 
harrastamisen tekeminen mie-
leenkiintoiseksi sekä hauskojen 
kokemusten tarjoaminen mah-
dollistaa sen, että seuramme 
tuottaa tasaisesti paitsi huipulle 
pyrkiviä kilpagolfareita myös 
tyytyväisiä jäseniä, jotka innos-
tavat kavereitaan nauttimaan 
tästä hienosta lajista. Yhtenä 
konkreettisena osoituksena on 
TS-Golfkoulu. Viimeisen nel-
jännesvuosisadan aikana koulun 
on käynyt toista tuhatta nuorta, 
Sinä mahdollisesti yhtenä heistä, 
jotka ovat nauttineet leiristä ja 
päättäneet liittyä seuraan. Tä-
mänkaltaisen toiminnan vahvis-
taminen on seurassa kuin seuras-
sa arvokasta työtä.

Valmennus- ja junioritoi-
mikunta on asettanut yhdeksi 
keskeiseksi tavoitteekseen vuon-
na 2008 juuri harrastetoimin-
nan monipuolistamisen sekä 
kiinnostavuuden lisäämisen en-
tisestään. Tarkoituksena on ma-
daltaa jäseneksi tulemisen kyn-
nystä, lisätä harjoituksia kaiken-
tasoisille pelaajille sekä järjestää 
mieleenpainuvia, erilaisia tapah-
tumia, joista mm. Turun Seudun 
Osuupankin OP-pelipäivä ja 
klinikka -toiminta ovat olleet 
tähän asti merkittävässä roolissa. 
TS-Golfkoulusta alkaen halu-
taan luoda ympäristö, missä kai-
kentasoisilla junioreilla olisi 
hauska harrastaa yhdessä. Myös 
nuoret, seuramme juniori-iän 
ylittäneet, halutaan ottaa huo-
mioon järjestämällä heille esi-
merkiksi mahdollisuuksia ohjata 
ryhmiä sekä auttaa proita val-
mennuksessa, mikäli he ovat 
siitä kiinnostuneet. Tätä vapaa-
ehtoisuutta luonnollisesti pal-

kittaisiin heitä kiinnostavalla 
tavalla.

Valmennus- ja Junioritoi-
mikunta perustaa tämän vuoden 
aikana harrastejunioritoimin-
nan työryhmän. Tähän työryh-
mään etsitään nuorten ja junio-
reiden asioista kiinnostuneita 
nuoria sekä aikuisia pohtimaan 
seuramme proiden kanssa, mil-
laisia tapahtumia seuramme lap-
set ja nuoret haluavat sekä millä 
keinoin Aura Golf olisi vieläkin 
mielenkiintoisempi paikka olla 
ja harrastaa. Haluamme toivot-
taa kaikki juniorimme, niin uu-
det kuin nykyisetkin, mukaan 
nyt 50-vuotisen seuramme toi-
mintaan!

Seuraa junioritoimintaa 
netissä kohdassa Opetuspalvelut 
-TS-Golfkoulu.

Maineeltaan vahvan TS-Golfkoulun lisäksi on tärkeää luoda lisää seuramme junioriystävällisyyttä kasvattavia tapahtumia. 

Juniori- ja nuorisotoimintaan 
UUSIA TUULIA

Terveisin 
Valmennus- ja Juniori-
toimikunnan puolesta,

Aarni Nordqvist
Assistant Pro, työryhmän vetäjä

Kuva: Aarni Nordqvist
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Range on ollut koko talven vilkkaassa käytössä. Kuva: Seppo Sarimo

CADDIEMASTEREILLE

Tehtävät:
- kentänhoitotehtäviä töiden ja
  tarpeen mukaan
- edellytämme hyvää fyysistä kuntoa,
  mielellään ajokorttia ja kokemusta
  vastaavista töistä sekä 18 vuoden ikää
- pallonkerääjien ikäraja 15 vuotta

Hakemukset 15.3.2008 mennessä.
Tiina Lindforsin
sooloteos
FOUR WALLS

Tarjoamme AG:n nuorille

KESÄTÖITÄ

Asiakaspalvelu on vaativaa ja edustuksellista.
Edellytämme golfin tuntemusta, kielitaitoa
ja mahdollisuutta työskennellä touko-
kuusta syyskuuhun sekä 18 vuoden
ikää.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja
Jorma Laxåback, puh. 02-258 9221
tai 0500 433 773.

KENTÄNHOITAJILLE
JA PALLONKERÄÄJILLE

Tehtävät:
- ajanvaraus ja tilastointi
- pelaajien vastaanottaminen,
  neuvonta ja asiakaspalvelu
- pelimaksujen vastaanotto, kilpailujen
  lähtörutiinit ja tulospalvelu
- kentän pelitoiminnan, klubialueen
  ja rangen valvonta
- muut toiminnanjohtajan määräämät
  tehtävät

Lisätietoja kentänhoitajan tehtävistä
antaa kenttämestari Matti Höglund,
puh. 0500 720 430 ja pallonkerääjän
tehtävistä apulaiskenttämestari
Sami Lahti, puh. 040 546 9662.




