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Pääkirjoitus
Aurinko viivähtelee taivaalla joka päivä hieman kauemmin ja tällä tavalla
muistuttaa hiljalleen lähestyvästä keväästä. Viimeistään tässä vaiheessa alkavat
pohdinnat kauden alkamisen ajankohdasta sekä siitä, missä kunnossa kentät
talven jäljiltä ovat. Kentän talvihoito on taitolaji siinä missä kesäinen ruohon
kasvattaminenkin, mutta ihan kaikkeen ei valitettavasti pysty vaikuttamaan. Kuluva talvi on ollut ainakin Etelä-Suomen kentille varsin haasteellinen ja jos kenttä
sattuu vielä olemaan meren äärellä, niin vaikeusastetta on kohotettu entisestään. Vaihtelevat olosuhteet sekä erityisesti suuret lämpötilavaihtelut laittavat
kenttien reagointikyvyn koetukselle, osoittaen sen toisinaan riittämättömäksi.
Tänä keväänä uhka jääpoltteelle on todellinen ja toteutuessaan se voi tarkoittaa
kentän avaamisen viivästymistä sekä kauden alkuun hieman vaatimattomampia
olosuhteita. Kelit ehtivät tosin vielä muuttua moneen kertaan, joten tarkempiin
arvioihin asiasta on syytä palata hieman myöhemmin.
Aura Golfin houkuttelevuus ei näytä laantumisen merkkejä, pikemminkin päinvastoin. Jäsenhakemuksia on tullut paljon ja näyttää varsin todennäköiseltä, että
kaikkia halukkaita ei tämän vuoden aikana tulla jäseneksi hyväksymään. Jäsenyydestä luopuneiden määrää on etukäteen hankala arvioida ja sillä on luonnollisesti vaikutusta uusien jäsenten lukumäärään. Edelleen ainoa tapa päästä jäseneksi
on täyttää jäsenhakemus mahdollisimman hyvissä ajoin, hakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä.
Hallitus tulee ehdottamaan vuosikokoukselle liittymismaksujen korottamista sekä myös muiden jäsenvelvoitteiden maltillista tarkistamista. Aura Golfin
maksut ovat olleet jäsenille aina varsin kilpailukykyiset ja olisivat sitä edelleen
mahdollisten hinnanmuutostenkin astuttua voimaan. Näillä hinnantarkistuksilla
vastaisimme yleisen kustannustason nousuun ja varmistaisimme riittävät resurssit sekä kentänhoitoon että kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen.
Koronapandemia on taas lyönyt kapuloita yhteiskunnan rattaisiin, toivottavasti
viimeistä kertaa tässä mittakaavassa. Tavoitteemme oli järjestää vuosikokous
perinteisellä tavalla Suomalaisella Pohjalla, mutta olosuhteet pakottivat viime
vuoden tapaan turvautumaan etämenettelyyn. Kokoukseen tulee tunnistautumisen vuoksi ilmoittautua etukäteen, ohjeet löytyvät kotisivuilta ja toimisto auttaa
tarvittaessa. Kokousjärjestelyt Aura Golfille tuottaa sama yritys kuin vuotta aikaisemmin ja tähän ratkaisuun oli viime vuoden kokemusten perusteella helppo
päätyä.
Hyvää talven jatkoa kaikille Aura Golfin jäsenille!

Sami Pere
toiminnanjohtaja

Toimintakertomus
2021

KUVA Kalle-Petter Wilkman

HALLITUS

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

Koskilahti Ahti		

puheenjohtaja

Haaslahti Ville		

talousasiat, varapuheenjohtaja

Rosenberg Peter

kilpailut

Lahti Aki		

klubimestari

VUOSIKOKOUS

Savolainen Tommi

kapteeni

Vuosikokous pidettiin etäkokousmenettelyllä 18.2.2021 ja

Granberg Reima		

kentänhoito

varsinainen kokouspaikka oli Scandic Hotel Julia. Kokouk-

Oinonen Jane		

naistoimikunta, naisten kapteeni

seen osallistui 81 yhdistyksen jäsentä.

Joenperä Veikko		

senioritoimikunta

Gustafsson Sauli		

kiinteistö ja rakennus

Kokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten

Lehtinen Harri		

markkinointi ja tiedotus

tilalle neljä henkilöä. Petri Kulmala (valmennus- ja juniori-

Kulmala Petri 		

valmennus- ja junioritoiminta

toiminta), Reima Granberg (kentänhoitoasiat), Aki Lahti
(klubimestari) sekä Veikko Joenperä (senioritoiminta) valit-

Hallitus kokoontui kauden aikana kahdeksan (8) kertaa.

tiin yksimielisesti seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.

Lisäksi pidettiin laajempi strategia- ja suunnittelupalaveri,
käytiin läpi ideoita ja kehityshankkeita koskien erityisesti

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Soinio ja KHT Jussi

kenttää ja harjoitusolosuhteita. Hallitus perusti erillisen

Viitanen sekä varatilintarkastajiksi KHT Juha Paloniemi ja

työryhmän yhdessä kenttätoimikunnan kanssa suunnittele-

KHT Terho Saarinen.

maan tarkemmin kenttään liitännäisiä kehityshankkeita.
4

Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jatkaa kentän sekä
erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että niiden laatutaso vastaa kaikilta osin haluamme ylläpitää Suomen
parasta kenttää.

HALLINTO

Tilikauden 2021 investoinnit olivat noin 73 tuhatta euroa,

HENKILÖSTÖ

jotka koostuivat pääosin kone- ja kalustohankinnoista.

Vakituiset työntekijät
Pere Sami

toiminnanjohtaja työsuhde alkoi 2008

Tilikauden aikana yhdistyksen pitkäaikaisia lainoja lyhen-

Sonck Mari

toimistopäällikkö työsuhde alkoi 2014

nettiin 36 tuhatta euroa, joita on tilikauden päättyessä
jäljellä 109 tuhatta euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat

Kausityöntekijät

31.12.2021 olivat yhteensä noin 331 tuhatta euroa, joka on

Eskola Roberta

caddiemaster

3. kausi

Jyrkkä Laura

caddiemaster

1. kausi

Rissanen Iida

caddiemaster

3. kausi

Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous on edelleen va-

Sääski Simo

caddiemaster

2. kausi

kaalla pohjalla.

Turunen Ronja

caddiemaster

1. kausi

noin 30 tuhatta euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

TOIMIKUNNAT
TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA

Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet toimivat

Toimintakauden yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jatkaa

eri toimikuntien puheenjohtajina. Toimikunnat toimivat

kentän sekä erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että

kauden aikana tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat

niiden laatutaso vastaa kaikilta osin haluamme ylläpitää

oli hyvin valmisteltu eri toimikunnissa. Toimikunnat kokoon-

Suomen parasta kenttää. Kauden aikana lisättiin kentänhoi-

tuivat kauden aikana tarpeen mukaan. Toiminnanjohtaja

don resursseja tavoitteena varmistaa kentän viimeistelyn

osallistui kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouk-

korkea laatutaso.

sien lisäksi toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön
toimintaan kiitettävästi.

Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena oli tarjota jäsenille,
vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras pal-

KUNNIATOIMIKUNTA

velu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan

Lundén Juhani (puheenjohtaja)

kuin muidenkin palveluiden osalta.

Grandell Hannu
Laakso Toni

Kauden muut tavoitteet perustuivat toimikuntien tekemiin

Vaiste Heikki

toimintasuunnitelmiin, joiden katsotaan antavan hyvän
suunnan seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä kehittämi-

KENTTÄTOIMIKUNTA

selle.

Granberg Reima (puheenjohtaja)
Hyyppä Nina

Taloudenhoidossa tavoitteena oli noudattaa tarkkuutta ja

Höglund Matti

huolellisuutta, jotta jäsenistön edut sekä pelimahdollisuu-

Kanervo Kari

det saadaan turvattua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Lehto Manne
Lithonius Markus

TALOUS

Välilä Juuso

Aura Golfin taloustilanne eteni suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tulos oli noin 25 tuhatta euroa

Vakituiset työntekijät

budjetoitua heikompi ja varainhankinnan tulos 16 tuhatta

Höglund Matti

kenttämestari

työsuhde alkoi 1991

euroa budjetoitua parempi. Yksityiskohtaiset toteumalu-

Leinonen Mika

kentänhoitaja

työsuhde alkoi 1992

vut budjettipoikkeamineen löytyvät jäljempänä olevasta

Lehto Manne

huoltopäällikkö

työsuhde alkoi 2006

tuloslaskelmasta.

Hoikkala Jussi

kentänhoitaja

työsuhde alkoi 2017
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Kausityöntekijät		
Hopeanaula Antti

kentänhoitaja

4. kausi

Ingman Erik

kentänhoitaja

1. kausi

Lahti Vilho

kentänhoitaja

3. kausi

Laitervo Jerry

kentänhoitaja

4. kausi

Laitimo Ere

kentänhoitaja

1. kausi

Nohrström Otto

kentänhoitaja

2. kausi

Rutanen Arttu

kentänhoitaja

2. kausi

Sallinen Eero

kentänhoitaja

2. kausi

Jääskeläinen Emma

pihanhoitaja

1. kausi

Haaslahti Eino

pallonkerääjä

1. kausi

Heikkilä Veeti

pallonkerääjä

1. kausi

Aura Golf isännöi Naisten Euroopan kiertueen kilpailua, jonka alkuperäinen ajankohta oli kesäkuun puolivälissä. Kilpailu
siirrettiin koronapandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden vuoksi heinäkuun puoliväliin, mikä oli kentänhoidon
näkökulmasta hyvä asia. Tapahtumaa edeltävänä syksynä
kaikki kentänhoitotoimenpiteet pyrittiin tekemään mahdollisimman huolellisesti, mm. yhdeksälle viheriölle tehtiin
Drill and Fill – ilmastointi. Syksyn hometorjuntaruiskutuksiin
kiinnitettiin erityisen suurta huomiota ja niissä käytettiin parhaita mahdollisia torjunta-aineita. Toimenpiteistä huolimatta
viheriöiden lumenpoiston yhteydessä helmikuussa lähes
kaikilla viheriöillä havaittiin laajoja lumihomevaurioita.
Selvitysten perusteella voitiin jälkikäteen todeta, että tauti
oli Typhyla-sienen aiheuttama harmaalumihome (normaalisti
Microdochium), jota vastaan käyttämämme torjunta-aineen
teho oli riittämätön. Välittömästi viheriöiden pintojen kuivuttua aloitettiin kylväminen sekä muut tarvittavat toimenpiteet vaurioiden korjaamiseksi. Kenttä avattiin 23.4.2021,
jolloin viheriöt olivat vajaakuntoisia. Lämpötilan noustessa ja
kasvun päästyä kunnolla käyntiin alkoivat vauriokorjaukset
vaikuttamaan nopeasti, normaaleihin olosuhteisiin päästiin
kesäkuun alkupuolella.
Gant Ladies Openin aikana ja heinäkuussa muulloinkin kentänhoitoa hankaloitti poikkeuksellisen korkeat lämpötilat ja
pitkään jatkunut kuivuus. Kuumuudesta ja kuivuudesta huolimatta kilpailusta ja koko loppukaudesta selvittiin kunnialla.
Erityisesti kauden loppupuolella kenttä oli jopa normaalia
paremmassa kunnossa.
Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat viheriöiden osalta 2,8
mm, lyöntipaikkojen osalta 7 mm ja esiviheriöiden osalta 8
mm. Väylien leikkuukorkeus oli 12 mm, esikarheikkojen 25
mm ja karheikkojen 60 mm. Viheriöiden, lyöntipaikkojen
sekä väylien lannoituksessa käytettiin sekä nestemäistä että
rakeista lannoitetta. Erityisesti viheriöiden lannoituskattaukset perustuvat pieniin kertamääriin, jolloin kasvi pystyy
käyttämään sille annetun ravinnemäärän kokonaisuudessaan

eikä jäämiä pääse luontoon tai vesistöihin. Lannoitukset teh-

luneissa jäsenille ja/tai vieraille avoimissa kilpailuissa sekä

dään pääasiassa nestemäisellä lannoitteella ja nykyaikaisella

cup- ja eri kk-kilpailuissa tehtiin kaikkiaan 2393 pelisuori-

ruiskuajoneuvolla, jolloin myöskään pintavalumia ei pääse

tusta, joista Aura Golfin omat jäsenet tekivät 1962 (82 %) ja

syntymään.

vierailijat 431 (18 %).

Kentänhoidossa seurataan olosuhteita sekä niiden muutok-

Kilpailukalenterista löytyivät perinteiset Katajisto/Oakley

sia ympäri vuoden ja ollaan jatkuvasti valmiudessa reagoi-

Lippukilpailu, Audi Open, Klubimestaruuskilpailut (myös

maan tarvittavin toimenpitein. Pelialueen ilmastuksia, pys-

nelinpeli), Mamselli, Perhemalja sekä Veikko-Sedän Puteli.

tyleikkauksia sekä viheriöhiekoituksia tehtiin kauden aikana

Uudempia tulokkaita olivat Pihlajalinna Open, Sunborn Tour,

säännöllisesti. Pelikauden aikana viheriöt jyrättiin normaalisti

IceCream Bowl sekä J.Lindeberg Scratch Tour.

2-3 kertaa viikossa. Gant Ladies Openissa, Finnish Senior
Openissa sekä Klubimestaruuskilpailussa viheriöt jyrättiin

Gant Amateur Openia ja Hartwall Sunday Gamea ei toi-

päivittäin. Tällöin viheriöiden vierintänopeus eli Stimp-luke-

mintakaudella järjestetty, samoin yhtään kiertuekilpailua ei

ma oli keskimäärin 3,15 metriä (10,5 jalkaa). Kauden aikana

kentällä pelattu.

viheriöillä käytettiin kolmesti kostutusainetta. Kasteluvettä
kuivan kesän aikana käytettiin noin 30.000 kuutiota.

Kauden toiminnallinen päätapahtuma oli Naisten Euroopan
kiertueen kilpailu Gant Ladies Open heinäkuun puolivälissä.

Peruskorjauksia ja muutoksia

Kilpailu siirrettiin alkuperäisestä aikataulustaan kuukaudella

Näkyvin korjaustyö suoritettiin 4.väylän viheriöllä, jossa

eteenpäin koronatilanteen aiheuttamien epävarmuustekijöi-

takaosaa laajennettiin vasemmalle ja pinta tasoitettiin. Kor-

den vuoksi. Tämä osoittautui onnistuneeksi siirroksi, kilpailu

jauksella pyritään parantamaan viheriön takaosan kasvuolo-

pystyttiin järjestämään lähes normaalisti ja yleisöllä oli

suhteita ja saamaan koko viheriö kunnolla käyttöön sekä sillä

rajoittamaton pääsy seuraamaan tapahtumia.

tavalla helpottamaan viheriön leikkaamista ja muuta hoitamista. Salaojitustöitä tehtiin 8.väylän rinteessä sekä 16.väy-

Kilpailu oli menestys monella eri tavalla. Katsojien ja median

län viheriön oikealla puolella. Kentän reuna-alueiden avo-ojia

mielenkiinto tapahtumaa kohtaan oli ennen näkemättömän

perattiin, 13.viheriön eteen vasemmalle lisättiin hiekkakäy-

suurta, suomalaispelaajien menestysodotukset huipentui-

tävä sekä 15.väylän vesieste perattiin vesikasveista. Oike-

vat Matilda Castrénin historialliseen voittoon ja sitoutunut

anpuoleinen väyläbunkkeri 3.väylällä täytettiin ja 13.väylän

vapaaehtoisten joukko teki koko viikon ajan upeaa työtä.

oikean puolen viheriöbunkkereita muotoiltiin uudelleen.

Kilpailutapahtuma oli seuralle myös taloudellisesti onnistunut. Kilpailutoimikunta oli aktiivisesti mukana tapahtuman

Valkoposkihanhia häädettiin ELY-keskukselta saadun poik-

eri tehtävissä.

keusluvan antamin valtuuksin, pääasiassa koirapartioilla.
Häätötoiminnassa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Poik-

Klubimestarit

keuslupa on voimassa vuoden 2021 loppuun ja Aura Golf on

Miehet		

Valtteri Venhomaa

hakenut uutta poikkeuslupaa.

Naiset		

Viola Venhomaa

Seniorinaiset

Micaela Vilander

Kaudella 2021 kenttähenkilöstö muodostui kenttämestarista,

Miehet 50

Pasi Peltonen

huoltomiehestä, vakituisesta kentänhoitajasta, kentänhoita-

Miehet 60

Jarmo Rytkölä

jaharjoittelijasta, kahdeksasta kausityöntekijästä ja pihan-

Miehet 65

Matti Nummenpää

hoitajasta. Lisäksi syksyllä mukana oli puutarhaopiskelija

Miehet 75

Sakari Laitervo

Nelinpeli		

Elina Saksa ja Dennis Rike

Reikäpeli		

Valtteri Venhomaa

Vuoden nousija

Hugo Aakula

suorittamassa harjoitusjaksoa.
KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter (puheenjohtaja)
Brandt Jerker
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Huusko Juuso

Muut kilpailutulokset löytyvät
nettisivuiltamme ja
Viheriö-lehden numerosta 3/2021.

Kilpailuiden osallistujamäärät laskivat hieman edelliseen
vuoteen verrattuna. Myös kilpailuiden määrä oli vähäisempi
kuin edellisenä vuonna. Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuu-
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Jäsenistömme HCP-luokittain
HCP

2021

+4,4–4,4

105

90

75

66

4,5–11,4

259

254

259

250

11,5–18,4

333

307

323

298

18,5–26,4

386

382

355

356

26,5–36,0

269

266

253

241

1352

1299

1265

1211

201

228

193

210

1553

1527

1458

1421

Virallinen
tasoitus
37,0–54,0
Tasoituspelaajia

2020

2019

2018

Singel-pelaajia (<9,5) 276, joista miehiä
253 ja naisia 23.
VALMENNUS- JA
JUNIORITOIMIKUNTA
Kulmala Petri (puheenjohtaja)
Aho Sakari
Hiirsalmi Mia
Rissanen Iida
Salonen Antti
Sirkiä Ville
TS-Golfkoulu
Järjestettiin yksi TS-Golfkoulu viikolla
23, kouluun osallistui 50 lasta ja nuorta. Kouluun otettiin sekä Aura Golfin
jäseniä että ulkopuolisia aloittelevia
golfareita. Vastuukouluttajina toimivat
PGA Prot Sakari Aho ja Ville Sirkiä
sekä apukouluttajina toimikunnan
jäseniä ja vapaaehtoisia yli lajirajojen.
TS-Golfkoulussa otettiin uutena
osana käyttöön monipuolinen liikunta
(tennis, minigolf ja pesäpallo). Osa
TS-Golfkoululaisista jatkoi uudessa
TS-ryhmässä harjoituksia läpi kesän.
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa Ville
Sirkiän johdolla.
Leirit
Järjestettiin harjoitusleiri nuorempien
SM-kisakentälle Messilään. Koronan
vuoksi osa leireistä jäi järjestämättä.
Talviharjoittelu
Ryhmät harjoittelivat Luolavuoren
kuplahallissa, josta oli varattu käyttöömme harjoitusvuoroja eri tasoryhmillemme. Seuran prot vastasivat
harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta. Lisäksi Valio-/Edustussekä kilparyhmäläiset harjoittelivat

kausikorteilla Luolavuoren kuplahallissa ja Leaf Areenalla yksilöllisen
suunnitelman mukaan. Kilpapelaajista
muodostettiin kolmen hengen ryhmiä,
jotka harjoittelivat Talk Birdie Areenan
simulaattorissa läpi talven.

palkinnot päivän onnistujille. Valmentajat olivat mukana päivissä starttereina, opastajina, kannustajina, valvojina
ja esimerkkeinä. Tapahtumat ovat
tärkeässä roolissa sitouttaa alkutaipaleella olevia nuoria lajin pariin.

Sakari Aho veti viikoittaiset fysiikkatreenit halukkaille kilpapelaajille
Kupittaan urheiluhallilla. Lisäksi fysioterapeutti Marko Kinnunen osallistui
kilpapelaajien fyysisen harjoittelun
kehittämiseen.

Olosuhteet
Harjoitteluolosuhteissa ei oleellisia
muutoksia. Yhteistyökumppaneiden
avustuksella hankimme Captoputtianalysointilaitteen kilpajuniorien
käyttöön.

Kesäharjoittelu
Valio / Edustus / Haastajat (14-20v)
Pelaajat harjoittelivat yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan. Lisäksi
pelaajilla oli 8 kpl yhteisharjoituksia
kesän aikana. Valmennuksesta vastasivat Sakari Aho ja Ville Sirkiä.

Tuet
Toimikunta kiittää yhteistyökumppaneitaan rahallisesta tuesta, jonka avulla
nuorten golffareiden kausi saatiin
hoidettua kunnialla. Ilman heitä ei
seuramme juniorityötä olisi mahdollista toteuttaa näin laajalla rintamalla. Lisäksi useiden vapaaehtoisten työpanos
nuorten kanssa on kiitoksen arvoinen.

Kilpa 1 -ryhmä (14-18v)
Harjoitteli kesällä kerran viikossa kesäkuun loppuun saakka. Osa pelaajista
osallistui Future Tour ja FJT-kilpailuihin. Valmennuksesta vastasi Sakari
Aho.
Harrasteryhmät (8-18v)
Harjoittelivat kesällä kerran viikossa ja
osallistuivat aktiivisesti OP-pelipäiviin.
Osa pelaajista osallistui Future Tour
kilpailuihin. Ryhmien vetäjinä toimi
Ville Sirkiä, Sakari Aho sekä Janne
Kulmala.
Aloittajat -ryhmä (6-7v)
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa.
Harjoituksissa käytiin läpi perusliikuntataitoja pienryhmissä sekä pelin
ideaa par 3-kentällä. Ryhmä osallistui
aktiivisesti OP-pelipäiviin.
Harjoituksien vetäjänä toimi Janne
Kulmala, Iida Rissanen, Lauri Reima,
Ville Sirkiä ja Sakari Aho
Kesäkauden harjoitusryhmiin osallistui
yhteensä 70 lasta ja nuorta.
OP-toiminta
Kauden aikana järjestettiin kymmenen
OP-pelipäivää, joihin harrastetasoisten
junioripelaajien oli mahdollista osallistua. Jokaisen pelipäivän päätteeksi
syötiin yhdessä klubilla ja jaettiin
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Kilpailumenestys 2021
Future Tour (9 pelaajaa / kilpailu)
Elite
• Arttu Kulmala yksi osakilpailuvoitto
• Max Aalto finaalin voitto
• Viola Venhomaa yksi osakilpailuvoitto ja finaalin voitto
Challenge voitot
• Eero Järvelä yksi osakilpailuvoitto
FJT (5 pelaajaa / kilpailu)
FJAR ranking pojat
• Valtteri Venhomaa 14. sija
• Kaarlo Katajisto 36.sija
• Arttu Kulmala 39.sija
• Max Aalto 40.sija
FJAR ranking tytöt
• Viola Venhomaa 18.sija
• Minea Vuori 49.sija
Finnish Tour (3 pelaajaa / kilpailu)
FAR ranking naiset
• Aada Rissanen 3.sija
• Daniella Barrett 13.sija
FAR ranking miehet
• Valtteri Venhomaa 56.sija
Maajoukkue-edustus
• Daniella Barrett (Naiset)
• Elina Saksa (Naiset)
• Aada Rissanen (Tytöt)

•
•

Arttu Kulmala (European Young
Masters)
Kaarlo Katajisto (Evian Masters)

Harjoittelupaikka maajoukkueissa
• Aada Rissanen (Nuoret)
• Daniella Barrett (Yliopistopelaajien ohjelma)
SM menestys

•
•
•
•

Valtteri Venhomaa P21 lyöntipeli
hopea ja P21 reikäpeli pronssi
Viola Venhomaa T16 reikäpeli
pronssi
Kaarlo Katajisto P14 lyöntipeli
kulta
Junioreiden joukkue SM 7. sija

Koulutus
Seuramme Prot osallistuivat Suomen
ammattilaisten liiton PGA:n järjestämiin koulutuksiin.
SENIORITOIMIKUNTA
Joenperä Veikko (puheenjohtaja)
Eskola Aarno
Hakala Pertti
Kulo Matti

Leinonen Matti
Mäkelä Maija
Töytäri Olli
Senioritoiminta sujui pitkälti totuttuun
tapaan. Epidemiatilanteen vuoksi
senioritoimikunta päätti keväällä
yksimielisesti, ettei vuonna 2021
osallistuta alueen Senioriliigaan.
Seniorien klubiottelua Harjattulaa
vastaan ei myöskään järjestetty, koska
järjestämisvuorossa ollut Harjattula ei
esittänyt kutsua.
Kuukausikilpailuihin seniorit osallistuivat ahkerasti, viidessä osakilpailussa
osallistujia oli yhteensä 267. Lopputulokseen laskettiin kunkin osallistujan
kolme parasta kierrosta. Kiertopalkinnon kaappasi Jukka Vilander, hyvänä
kakkosena seurasi pisteen hävinneenä
Matti Leinonen ja kolmantena voittajasta kaksi pistettä hävinneenä Timo
Lehtinen.
Viikkokilpailut järjestettiin aikaisempien vuosien malliin koko kesän.
Osallistujamäärät pysyivät alhaisina,

vain kahdeksan kilpailijaa jätti kisan
edellyttämän kymmenen kerran tuloskortin. Tämäkin kisa oli niin tasainen
kuin voi olla – Matti Kulo ja Veikko
Joenperä pelasivat saman tuloksen.
Nimensä pokaaliin sai Matti Kulo
yhden paremman kierroksen ansiosta.
Kolmanneksi tuli pisteellä hävinneenä
Aarno Eskola.
Suomen Golfsenioreiden kilpailuissa
Aura Golfin joukkue Matti Leinonen,
Reima Granberg ja Kari Nyman saavutti hopeaa 65-vuotiaiden sarjassa
ja 4. sijan 70-vuotiaiden sarjassa. Kari
Nyman oli henkilökohtaisen kilpailun
70-vuotiaiden sarjassa kuudes. Lisäksi
75-vuotiaiden sarjaan osallistui joukkue Aarno Eskola, Veikko Joenperä ja
Veikko Kirjonen.
Senioreiden kausi päättyi Seniori
Scrambleen, johon osallistui ilahduttavasti 24 paria. Voiton korjasi pari
Jarkko Salminen ja Kimmo Tuominen.
Kauden klubimatka pelattiin Rauma
Golfissa. Osallistujia oli 33 henkilöä.

Daniella Barrett, Elina Saksa
ja Aada Rissanen osallistuivat
maanosan parhaiden
ammattilaispelaajien joukossa
Gant Ladies Openiin. Daniella
selvitti cutin ja pääsi mukaan
finaalikierrokselle, sijoitus 55.
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Ensimmäisen kerran matkalla järjestettiin arpajaiset, joiden tuotoilla voittaja
kuittasi tulevan vuoden kausimaksun.
Onnetar suosi Kirsti Ermeä.
Tärkeä osa senioritoimintaa on vapaaehtoistyö, niin myös vuonna 2021.
Tärkeä osoitus tästä oli erityisesti
LET-kilpailu, jonka järjestelyjen onnistumisesta saa myös runsas vapaaehtoisten senioreiden joukko olla ylpeä.
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Gustafsson Sauli (puheenjohtaja)
Mallius Lari
Uronen Kari
Merkittävin yksittäinen korjausprojekti
oli taukokioskin peruskorjaus. Kioski
oli arvioitua vielä huonommassa kunnossa ja se jouduttiin remontoimaan
perusteellisesti. Uudistettu kioski
otettiin käyttöön kesäkuun alussa.
Klubitalossa korjattiin hajonnut ilmanvaihtokone, jonka lisäksi korjattiin tai
hankittiin uusia koneita ja laitteita.
Kevättalvella keittiössä sattuneen ja
vesijohdon jäätymisestä johtuneen vesivahingon aiheuttamat vauriot korjattiin ennen kauden alkua. Yhdistyksen
kiinteistövakuutus korvasi vahingon
vakuutusehtojen mukaisesti.
Kiinteistönhoidossa suoritettiin
lisäksi runsaasti normaaleja hoito- ja
korjaustöitä. Kiinteistöjen siivouspalvelut ostettiin edelleen ulkopuoliselta
yrittäjältä.
KAPTEENI
Savolainen Tommi (kapteeni)
Pandemia asetti erilaisia haasteita
myös pelikaudella 2021 ja näistä
johtuen kaikkea suunniteltua ei saatu
kauden aikana toteutettua, mutta
kesään mahtui silti paljon tapahtumaa.
Kausi alkoi perinteisesti Kapteenin
avauslyönnillä 23.4.2021.
Isommista tapahtumista Gant Ladies
Openissa kapteeni vastasi vapaaehtoisryhmän avulla yleisönohjauksesta

sekä toimi myös mm. startterina kisan
ensimmäisinä päivinä. Lisäksi kapteeni
oli mukana ohjaajana TS-Golfkoulussa.

maisteltiin kesän makuja kuplivan
kera. Naisten kierroksilla oli yhteensä
103 osallistujaa.

Seuraotteluista taistomme Roslagenia vastaan jouduttiin valitettavasti
jo toistamiseen siirtämään vuodella
eteenpäin ja näin 50v. juhlaottelu pyritään järjestämään siis kaudella 2022.
Syyskuussa vierailimme Talissa Helsingin Golfklubin vieraana ja olimme
kohteliaita vieraita isäntien viedessä
voiton pistein 14-6.

Kesän kenttävierailu 8.7.2021 suuntautui Kytäjä Golfiin, jossa 29 naista
otti mittaa North West kentästä.
Kolmoisklubiottelu AG-EGS-TawG pelattiin 27.7. Espoo Golfissa 8 pelaajan
joukkuein. Espoolaiset veivät voiton
11 pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen Aura Golfiin ja 49 pisteen erolla
Tawast Golfiin.

Kauden aikana kapteeni osallistui Lounais-Suomen golfkapteenien kokoukseen Harjattulassa sekä kansallisille
Kapteenipäiville Joensuussa.

Gant Ladies Open -kilpailussa naisilla
oli merkittävä rooli vapaaehtoistoiminnassa, erityisesti tulospalvelussa. Lisäksi ladykapteeni toimi koko
vapaaehtoistoiminnan päällikkönä
tehden aktiivista yhteistyötä Aura
Golfin toiminnanjohtajan, Golfliiton ja
LET-organisaation kanssa.

NAISTOIMIKUNTA
Oinonen Jane (puheenjohtaja)
Malmberg Arja
Nuotila Aila
Salko Petra
Naistoimikunta kokoontui neljä kertaa
kaudella 2021.
Kauden alussa tarjottiin kaikille naisjäsenille mahdollisuus tilata Footjoyn
mallistosta hihaton pikee, neulepaita
tai trikootakki seuran logolla brodeerattuna.
Tapahtumakausi aloitettiin toukokuussa Aura Golfin valmentajien vetämillä
teemapäivillä. Eri teemoihin keskittyviä pienvalmennuskertoja järjestettiin
16 kertaa touko-elokuun aikana ja
niissä oli yhteensä 81 osallistujaa.
Peliopetuskertoja järjestettiin kahtena
iltana ja niistä vinkkejä kävi poimimassa 7 osallistujaa.
Kauden ensimmäinen naisten kierros
pelattiin sääolosuhteiden vuoksi
viikkokisana ja kuusi muuta kierrosta
tapahtumakalenteriin vahvistettuina
päivinä. Naisten sunnuntain yllätysohjelmana päästiin tekemään edullisia
löytöjä kesän golfmuodista, saatiin
neuvoja auringolta suojautumisesta
sekä laadukas kosmetiikkalahja kotiin
viemiseksi. Kesäpiknik nautittiin
heinäkuun kierroksen jälkeen ja siellä
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Naisten uusi avoin kiertue Lady Tour
järjestettiin yhteistyössä viiden seuran
kesken ja se sisälsi viisi osakilpailua,
viidellä eri kentällä, viiden viikon aikana. Kiertueen ensimmäinen osakilpailu
oli Aura Golfin Mamselli, jonka jälkeen
kiertue jatkui Harjattula Golfissa,
Archipelagia Golfissa, Kankaisten
Golfissa ja Aurinko Golfissa.
Golfkauden loppupuolella kävimme
8.9. lajitutustumisessa Padel Parkissa.
Erikoiskilpailujen (Birdiepuu, Eclectic,
Naisten kierrosten pistekuningatar ja
Vuoden-lady) parhaat palkittiin naisten päätösillassa 22.10.2021 Ravintola Oobussa.
Aura Golfin naisille suunnattuja
tapahtumia järjestettiin kaikkiaan 29
kappaletta ja niihin osallistujia oli 265,
joista 90 eri naista. Kokonaisuudessaan naisten tapahtumiin osallistumisia oli noin 370 ja 100 eri naista, kun
mukaan lasketaan osallistujat Vuoden
Lady -osakilpailuista. Kaudelle 2021
asetetut tavoitteet yhteisöllisyydestä,
golftaitojen kehittämisestä ja yhteistyön lisäämisestä lähiseurojen kanssa
voidaan katsoa saavutetuiksi.
MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Lehtinen Harri (puheenjohtaja)

Luomala Pia-Lotta
Salonen Anna
Markkinointitoimikunta sai henkilökohtaisella myyntityöllä mukaan
Aura Golfin toimintaan useita uusia
yrityskumppanuuksia, mm. ilmaiset
griinihaarukat pelaajille ja taksitolppa
parkkipaikalle.
Markkinointitoimikunta viestitti
kauden aikana aktiivisesti Aura Golfin
tapahtumista ja kentän fiiliksistä Facebookissa ja Instagramissa.
Toimikunta lähestyi vuodenvaihteessa
kauden 2021 aikana seuraan liittyneitä uusia aikuis- ja nuorisojäseniä
puhelintutkimuksella, jossa kysyttiin
jäsenien mielipiteitä kentästä yleisesti
sekä fiiliksiä siitä, miten uusi jäsen on
otettu vastaan Aura Golfissa. Palaute
oli erinomaista, se oli sitä myös vuotta
aikaisemmin vastaavassa kyselyssä.
Kenttäämme arvostetaan ja jäsenet
ovat tunteneet itsensä tervetulleiksi
uuteen seuraan.
Markkinointitoimikunta osallistui aktiivisesti Eurooppa Tourin osakilpailun
järjestelyihin Aura Golfissa. Ennakkoon
tapahtuvaa yrityspakettien myyntiä
vaikeutti koronapandemian aiheuttama
epävarmuus sekä kisan siirtyminen
parhaaseen loma-aikaan heinäkuulle.
Haasteista huolimatta Gant Ladies
Open onnistui hyvin myös taloudellisesti.
Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden
aikana kolme kertaa, kaikki kolme
numeroa julkaistiin sekä painettuna
lehtenä että digiversiona kotisivuilla.
Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Sami Pere ja toimitussihteereinä sekä taittajana Mari Sonck.
Lehteä oli tuottamassa myös Tommi
Savolainen.
KLUBITOIMIKUNTA
Lahti Aki (puheenjohtaja)
Jaakola Jaana
Kuikka Kari
Lintusaari Olli
Lundén Mika
Penttilä Satu

Salo Suvi
Stenbäck Johan
Turakainen Jaakko

Kenttä suljettiin viimeisten väylien osalta 30.10.2021 (ed. vuosi
8.11.2020).

Klubitoimikunnan tapahtumiin koronarajoitukset vaikuttivat edelleen,
koska tapahtumien järjestämistä oli
rajoitettu. Kevättalkoot ja Vappuhumpuuki jäivät rajoituksista johtuen
tämän vuoden osalta järjestämättä.

Toimintakertomuksessa julkaistavat
kierrosmäärät ovat vertailukelpoisia
eri vuosien välillä, mutta eivät kuitenkaan välttämättä ole vertailukelpoisia
eri kenttien välillä. Aura Golfin kentän
tilastointiin huomioidaan ainoastaan
tehdyt varaukset sekä kaikki kilpailuihin osallistumiset. Caddiemasterin
aukioloaikojen ulkopuolella, lähinnä
aikaisin aamulla pelattuja kierroksia ei
nykyisessä tilastoinnissa huomioida.

Midnight Scramble pelattiin 24.6.2021
seuran jäsenten kesken. Kilpailuun
osallistui huikeat 152 pelaajaa ja
tapahtuma oli kaikin puolin varsin
onnistunut. Pelimuotona oli 9 reiän
Texas Scramble.
Suuri Klubikilpailu järjestettiin
21.8.2021 ja joukkuekilpailu houkutteli täyden kattauksen pelaajia eli
36 joukkuetta. Kilpailuaamuna kisan
järjestämisen päälle nousi kirjaimellisesti tummia pilviä, mutta normaali
käytännön mukaisesti kilpailu pelattiin
lähes sateettomassa kelissä. Palkintojako pidettiin ulkotiloissa ja tapahtumalle tavallisesti luonteenomainen
riehakkuus siirtyi seuraavaan kauteen.
Kauden päätöskilpailu pelattiin
2.10.2021 112 pelaajan voimin ja
lähes normaaleissa olosuhteissa. Kisan
jälkeen kokoonnuttiin klubitalolle
nauttimaan kolmen ruokalajin illallinen
sekä palkitsemaan kauden aikana
pelikentillä ansioituneita jäseniä. Illan
viimeisteli kahden mainion huttumuusikon sävelet, jotka houkuttelivat
juhlakansan parketille.

Kaikista tapahtumista löydät
kuvasatoa Aura Golfin nettisivuilta
kuvagalleriasta sekä Instgramista
ja Facebookista.

KENTÄN KÄYTTÖ
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli
34 005, joka on 5 520 kierrosta
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Omia jäseniä kokonaismäärästä oli
28 805 ja vieraspelaajia 5 200.
Kenttä avattiin kokonaisuudessaan
23.4.2021 (ed. vuosi 16.4.2020).
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Internetvaraus-% oli 93,1 (ed. vuosi
93,3 %).
RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uusittiin tarpeen mukaan. Rangen käyttö
kasvoi edelleen, sen tuotot kasvoivat
edellisestä vuodesta ja niille asetettu
tavoite ylitettiin.
JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden
lopussa oli 1 553 (ed. vuosi 1 527),
joista aikuisjäseniä oli 1 140 (miehiä
791 ja naisia 348). Nuorisojäseniä oli
yhteensä 284 (miehiä 212 ja naisia
72) ja juniorijäseniä 130 (poikia 102 ja
tyttöjä 28).
Nuorisojäsenet olivat 1994-2002
syntyneitä ja juniorijäsenet olivat
vuonna 2003 tai sitä ennen syntyneitä.
PRO SHOP
Pro Shopin palveluista vastasi
Golfpuoti Oy, kauppias Antti Lehtinen.
Tämän lisäksi Gant-tuotemerkillä oli
shopissa oma osasto. Caddiemasterit
hoitivat myyntityön.
RAVINTOLA
Aura Golfin klubiravintolan yrittäjinä
toimivat Ville Koivisto ja Rasmus Niittyvaara (Keilapojat Oy).

Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Budjetti 2021

Budjetti 2022

VARSINAINEN TOIMINTA
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
AG-tuotteet
Kilpailut
Valmennus ja koulutus

375,07

0,00

0,00

0,00

28 812,72

39 252,92

35 000,00

35 000,00

50 620,87

30 441,26

55 000,00

50 000,00

Mainos- ja sponsori

259 595,18

133 648,53

260 000,00

205 000,00

Greenfee

157 680,00

175 194,54

150 000,00

150 000,00

Range

55 844,49

53 741,42

50 000,00

50 000,00

Golfautovuokrat

18 093,14

17 257,26

17 000,00

20 000,00

Pelikausimaksut

305 711,83

282 090,92

285 000,00

355 000,00

34 209,68

34 193,55

34 000,00

34 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

912 942,98

765 820,21

886 000,00

899 000,00

Kentänhoito

-298 795,45

-252 589,68

-288 000,00

-300 000,00

Hallinto

-169 062,98

-156 987,11

-160 000,00

-167 000,00

HENKILÖSTÖKULUT yhteensä

-467 858,43

-409 576,79

-448 000,00

-467 000,00

POISTOT

-114 964,00

-109 986,00

-110 000,00

-115 000,00

Maavuokrat

-16 916,00

-16 881,84

-17 000,00

-17 000,00

Kentänhoitokoneet

-39 912,37

-38 239,51

-46 000,00

-38 000,00

Golfautot

-13 000,00

-12 000,00

-12 000,00

-12 000,00

-4 172,40

-3 647,13

-4 000,00

-4 000,00

-74 000,77

-70 768,48

-79 000,00

-71 000,00

-1 470,00

0,00

0,00

0,00

Tilavuokrat
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
HENKILÖSTÖKULUT

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
VUOKRAT

Toimistokoneet
VUOKRAT yhteensä
MUUT KULUT
AG-tuotteet
Kilpailut

-10 191,67

-18 596,76

-18 500,00

-15 000,00

Valmennus- ja koulutus

-78 267,06

-57 168,45

-90 000,00

-85 000,00

Mainos- ja sponsori

-39 847,88

-10 304,94

-25 000,00

-15 000,00

Greenfee

-3 128,15

-2 853,16

-4 000,00

-3 000,00

Range

-1 704,76

-10 691,17

-4 000,00

-4 000,00

Kentänhoito

-205 552,29

-190 945,89

-221 000,00

-255 000,00

Kiinteistö

-210 138,80

-124 602,59

-150 000,00

-170 000,00

-51 487,47

-48 183,42

-50 000,00

-50 000,00

-601 788,08

-463 346,38

-562 500,00

-597 000,00

Muut toiminnan kulut
MUUT KULUT yhteensä
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1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Budjetti 2021

Budjetti 2022

Naistoimikunta

-2 013,58

-1 781,63

-2 000,00

-2 500,00

Senioritoimikunta

-3 198,77

-2 460,30

-4 000,00

-4 000,00

Klubimestari

-6 007,92

-4 601,18

-6 000,00

-6 000,00

Kapteeni

-1 156,80

-678,07

-3 000,00

-3 500,00

-12 377,07

-9 521,04

-15 000,00

-16 000,00

-688 165,92

-543 636,04

-656 500,00

-684 000,00

-1 270 988,35

-1 063 198,83

-1 214 500,00

-1 266 000,00

-358 045,37

-297 378,62

-328 500,00

-367 000,00

339 287,45

328 352,40

328 000,00

345 000,00

53 955,00

65 340,00

50 000,00

70 000,00

Mainos- ja ilmoitus

1 250,00

1 250,00

2 000,00

2 000,00

Vuokratuotot

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

396 292,45

396 742,40

381 800,00

418 800,00

-41 315,00

-39 038,00

-40 000,00

-42 000,00

Tiedotus

-7 095,50

-2 998,77

-10 000,00

-8 000,00

KULUT yhteensä

-48 410,50

-42 036,77

-50 000,00

-50 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä

347 881,95

354 705,63

331 800,00

368 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-10 163,42

57 327,01

3 300,00

1 800,00

TOIMIKUNNAT

TOIMIKUNNAT yhteensä
MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksut
Liittymismaksut

TUOTOT yhteensä
KULUT
Jäsenkulut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT

275,87

4,41

0,00

0,00

KORKOKULUT

-6 666,44

-7 913,06

-7 500,00

-6 000,00

MUUT RAHOITUSKULUT

-6 321,19

-5 220,74

-6 000,00

-6 000,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä

-12 711,76

-13 129,39

-13 500,00

-12 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-22 875,18

44 197,62

-10 200,00

-10 200,00

18 864,65

14 517,71

10 000,00

10 000,00

-925,19

0,00

0,00

0,00

-4 935,72

58 715,33

-200,00

-200,00

YLEISAVUSTUKSET
VEROT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Tase
VASTAAVAA

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

1 426 139,44

1 478 833,44

Koneet ja kalusto

108 222,99

90 431,59

Muut aineelliset hyödykkeet

353 734,29

369 350,29

181,64

181,64

1 888 278,36

1 938 796,96

6 360,00

0,00

825,00

870,50

9 468,25

15 194,04

16 653,25

16 064.54

5 378,45

7 305,18

22 031,70

23 369,72

1 910 310,06

1 962 166,68

1 504 195,14

1 445 479,81

-4 935,72

58 715,33

1 499 259,42

1 504 195,14

109 200,00

145 600,00

222 022,97

216 005,94

5 975,69

18 610,69

Ostovelat

10 613,03

22 735,37

Siirtovelat

47 141,85

40 195,00

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset ja rakennelmat

Osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä

- Est. 1958 -

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Myyntisaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Siirtosaamiset
RAHAT JA PANKKISAAMISET
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä
*TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta
on tänään annettu kertomus.

Turussa 26. tammikuuta 2022

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
OMA PÄÄOMA yhteensä

Osmo Soinio
KHT

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
LYHYTAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA yhteensä
*TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

16 097,10

14 824,54

301 850,64

312 371,54

411 050,64

457 971,54

1 910 310,06

1 962 166,68
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Jussi Viitanen
KHT

KUVA Kalle-Petter Wilkman

Vuosikokouskutsu
Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään keskiviikkona 16. helmikuuta 2022 klo 18.00
etäkokousjärjestelyin. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.auragolf.fi.
Hallituksen esitys vuoden 2022 liittymis-, jäsen- ja kausimaksujen suuruudesta:

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 tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 6. pykälässä mainituin edellytyksin *)
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
12. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja
kausimaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta
sekä viivästysmaksun suuruus
13. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja
siihen perustuva talousarvio
14. Kokouksen päättäminen

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)
•

aikuinen

300 €

•

nuorisojäsen (1995 - 2003 syntyneet)

150 €

•

juniori (2004 ja jälkeen syntyneet)

100 €

PELIKAUSIMAKSUT
•

aikuinen

380 €

•

nuorisojäsen (1995 - 2003 syntyneet)

200 €

•

juniori (2004 ja jälkeen syntyneet)

150 €

LIITTYMISMAKSUT
•

aikuinen

1 500 €

•

nuorisojäsen (1995 - 2003 syntyneet)

750 €

•

juniori (2004 ja jälkeen syntyneet)

150 €

Kokouskutsu on julkaistu 1.2.2022 Turun Sanomissa ja Åbo
Underrättelserissä.

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

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus
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Toimintasuunnitelma
2022
TAVOITTEET
Toimintakauden yksi tärkeimmistä tavoitteista on jatkaa kentän sekä erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että
niiden laatutaso vastaa kaikilta osin
haluamme ylläpitää Suomen parasta
kenttää. Kentän viimeistelyn korkeaan
laatutasoon tullaan kiinnittämään
erityishuomiota ja tulosten tulee olla
nähtävissä kaikilla kentän osa-alueilla.
Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena on tarjota jäsenille, vieraille sekä
yhteistyökumppaneille alueemme
paras palvelu- ja laatukokemus niin
pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin
muidenkin palveluiden osalta.
Kauden muut tavoitteet perustuvat
toimikuntien tekemiin toimintasuunni-

telmiin, jotka antavat hyvän suunnan
seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä
kehittämiselle.
Taloudenhoidossa noudatetaan tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta jäsenistön edut sekä pelimahdollisuudet
saadaan turvattua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Kentänhoidon kasvavat laatuvaatimukset sekä toisaalta
jatkuvasti nouseva kustannustaso ovat
yhdistyksen taloudenhoidon kannalta
lähivuosien keskeisiä haasteita.
Valitettavasti emme ole varmoja
kuinka paljon globaali koronaviruspandemia tulee edelleen vaikuttamaan
kauden 2022 toimintaan ja suunnitelmiin. Aura Golf ja sen organisaatio
ovat kuitenkin hyvin varautuneita

tilanteeseen ja selviytynyt kahdesta
aikaisemmasta kaudesta hyvin. Loppukesästä 2021 hallitus ja organisaatio
jatkoivat strategiatyötä ja tulevien
kehityshankkeiden suunnittelutyötä
niin kentän kuin muiden olosuhteiden
osalta. Golfkenttämme korkealaatuisen
ylläpidon ja kehittämisen on tunnistettu olevan ykkösprioriteetti. Kentän
pelattavuuteen keskeisesti liittyviä
strategisia elementtejä tullaan kehittämään suunnitelmallisesti ja harkiten
Aura Golfin perinteitä sekä puistokentän olemusta kunnioittaen. Hallitus
on perustanut erillisen työryhmän
yhdessä kenttätoimikunnan kanssa
suunnittelemaan tarkemmin kenttään
liitännäisiä kehityshankkeita.
kauden 2022 aikana.

Aura Golfin kentänhoidon
tavoitteena on ylläpitää sekä
kunnoltaan että hoitotasoltaan
Suomen parasta golfkenttää,
joka on myös kansainvälisesti
kilpailukykyinen. Tavoite edellyttää, että viheriöiden nurmi on
viherpeittävyyden osalta sata
prosenttinen, tasainen ja riittävän
nopea.
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Tavoitteenamme on tarjota jäsenille, vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras palvelu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Tavoitteet
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena on ylläpitää sekä kunnoltaan että
hoitotasoltaan Suomen parasta golfkenttää, joka on myös kansainvälisesti
kilpailukykyinen. Tavoite edellyttää,
että viheriöiden nurmi on viherpeittävyyden osalta sata prosenttinen,
tasainen ja riittävän nopea. Esiviheriöt,
lyöntipaikat ja väylät ovat hyväkuntoisia ja riittävän alhaalle leikattuja.
Karheikkojen tulee olla rikkaruohottomia ja hiekkaesteiden sekä niiden
reunojen tulee olla hyvin hoidettuja ja
kantattuja.
Henkilöstö
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää
ammattitaitoista kenttähenkilöstöä,
asianmukaista konekantaa ja riittävää
kentänhoitobudjettia. Kenttähenkilöstö tulee muodostumaan kolmesta vakituisesta työntekijästä eli
kenttämestarista, huoltomiehestä ja
kentänhoitajasta. Vakituisen henkilöstön lisäksi töissä jatkaa määräaikaisella
työsopimuksella kentänhoitaja, joka
opiskelee oppisopimuksella Hämeen
Ammatti-instituutissa Lepaalla.
Näiden lisäksi kentänhoidon sesonkiaikana palkataan 8 kausityöntekijää ja
pihatyöntekijä sekä tarpeen mukaan
muita työntekijöitä. Tavoitteena on,
että vähintään puolet kausityöntekijöistä olisi aikaisemmin kentänhoitajana työskennelleitä henkilöitä.
Koneet
Konekanta muodostuu kymmenestä
leikkuukoneesta, kahdesta traktorista
ja riittävästä määrästä muita hoitokoneita. Kentän vaatimustaso edellyttää,
että koneet ovat jatkuvasti toimintakuntoisia ja esim. leikkuuterien kohdalta huolellisesti teroitettuja ja oikein

säädettyjä. Kauden 2022 hankintalistalla on uusi kiinteistönhoitotraktori
sekä väyläpystyleikkuri.
Kentän hoito
Kentän koko kauden kestävä huippukunto vaatii säännöllisiä kentänhoitotoimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat
jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset,
lannoitukset, sadetus ja torjunta-aineruiskutukset. Tavoitteena on, että
kyseiset toimenpiteet suoritettaisiin
pelikauden ulkopuolella tai ajankohtana, joka vähiten häiritsee pelaamista.
Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus
onnistuneeseen hoitokauteen on
merkittävä. Ulkopuolisia tekijöitä ovat
ennen kaikkea lämpötila, sademäärä,
auringonvalo (puiden karsiminen ja
sen luvanvaraisuus) ja talven sää olosuhteet. Lämpötila vaikuttaa suoranaisesti nurmen kasvuun ja sateet kentänhoitoon sekä pelaamiseen. Jotta
kenttä olisi jatkuvasti, myös rajuimpien
sateiden jälkeen pelikunnossa, tulisi
joka syksy korjata vanhoja viheriöitä,
lyöntipaikkoja ja salaojituksia.
Erityistoimenpiteet
Kentänhoitokaudella 2022 tullaan
kiinnittämään erityishuomiota lyöntipaikkojen kuntoon. Osa lyöntipaikoista on niiden kulutukseen nähden
liian pieniä ja niiden sijainti varjoisissa
paikoissa ei luo parhaita mahdollisia
kasvuolosuhteita.
Huomiota kiinnitetään edelleen myös
viheriöiden nopeuteen eli stimplukemaan. Viheriöiden leikkuukorkeus
kasvukaudella tulee olemaan 2,7 mm.
Viheriöiden hiekoituksia eli dressauksia tehdään kahden viikon välein
ja jyräyksiä riittävän usein, jolloin
vierintänopeus tulisi olemaan 3,0 m.
Kentän väylä- ja karheikkoalueiden
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rikkakasvien torjunta-aineruiskutuksia tullaan tekemään aikaisempaa
laajemmin. Väylillä tullaan käyttämään
kostutusaineita ja kasvunsäädeaineita,
jolloin sekä kastelua että leikkuukertoja voidaan vähentää.
KILPAILU JA
TASOITUSTOIMIKUNTA
Jäsenille ja muille pelaajille suunnattu
kilpailutarjonta kaudella 2022 tulee
seuraamaan edellisvuosien pohjaa ja
kalenteri tarkentuu kevään aikana.
Tulemme luonnollisesti seuraamaan
vallitsevaa tilannetta tarkasti. Jokainen
kilpailutapahtuma tullaan arvioimaan ja toteuttamaan sen hetkisten
suositusten ja rajoitusten puitteissa.
Kilpailuissa käytettävien sääntöjen
osalta toimikunta seuraa tilannetta ja
informoi kilpailuissa pelaavia pelaajia
aina tilanteen mukaan.
Kilpailutoimikunnan tavoitteena on
myös kehittää perinteisten kilpailuiden
rinnalle uusia pelimuotoja ja kilpailutapahtumia.
Tasoitukset pidetään ajan tasalla
WHS-järjestelmän periaatteiden
mukaisesti.
VALMENNUS- JA
JUNIORITOIMIKUNTA
TS-Golfkoulu
Järjestetään kesäkuun ensimmäisellä
viikolla. Osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaita viikolle
mahtuu 50 kpl. Koulun ohjelma noudattaa aikaisempaa mallia. Alaikäraja
on 9 vuotta.
Vastuullisina kouluttajina toimivat
PGA Prot Ville Sirkiä ja Sakari Aho.
Muut ohjaajat ovat kilpa- ja harrasteryhmiin kuuluvia pelaajia sekä talvella

2020 ohjaajakoulutuksen aloittaneita
seuran jäseniä.

•

Leirit
Treenileiri viikolla 8 Turkin Belekissä.

•

Yhteistyökumppanit
Vanhat kumppanuudet pyritään säilyttämään sekä hankitaan aktiivisesti
mukaan uusia tukijoita. Kilpailu- ja
valmennustoiminnan pitäminen nykytasolla ja sen edelleen kehittäminen
edellyttää myös seuran ulkopuolista
tukea. Toimikunta järjestää junioreiden
tukitapahtuman pelikauden aikana,
jolla kerätään varoja toiminnan kehittämiselle.
Harjoitusryhmät kesä
Valio / Edustus / Haastajat (13-22v)
• ryhmät harjoittelevat henkilökohtaisen valmennussuunnitelman
mukaisesti yksilövalmennuksessa
• ryhmille järjestetään yhteistreenejä 6-10 krt kesän aikana
• ryhmien pelaajat pelaavat Future
Tour/FJT/FT -kilpailuissa
• Fysiikkavalmennuksesta vastaa
Ville Rintala
• Pelaajille tavoitteita henkiseen
valmennukseen
Talent-ryhmä (10-14v)
• ryhmä harjoittelee kesällä ohjatusti 2-3 krt / vko
• ryhmän pelaajat pelaavat Future
Tour -kilpailuissa
• ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin
Harrasteryhmät 1-4 (9-16v)
• ryhmät harjoittelevat kesällä
ohjatusti 1-2 krt / vko
• ryhmien pelaajat voivat osallistua
Future Tour -kilpailuihin
• ryhmät osallistuvat OP-pelipäiviin
Aloittajat (6-8v)
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1 krt
/ vko

ryhmän pelaajat voivat halutessaan osallistua Future Tour
-kilpailuihin
ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin

Tyttöryhmä (9-16v)
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1-2
krt / vko
• ryhmän pelaajat voivat halutessaan osallistua Future Tour
-kilpailuihin
• ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin
TS-ryhmä (9-15v)
• TS-ryhmä muodostuu kesän 2022
TS-Golfkoululaisista
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1-2
krt / vko
• ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin

Harrasteryhmä (8-15v)
• ryhmälle järjestetään 1-2 krt /
vko lajiharjoitukset
Aloittajat (6-7v)
• ryhmälle järjestetään 1 krt / vko
lajiharjoitukset
Päihteettömyys
Pelaajat ja valmentajat sitoutuvat olemaan käyttämättä päihteitä kaikissa
harjoitus- ja kilpailutapahtumissa.
Päihteiksi katsotaan myös kaikki tupakka- sekä muut nikotiinituotteet.
Valmentajien koulutus
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luovat yhteistyöverkostoa ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella kehitetään Aura Golfin nuorten
harrastetoimintaa tarjoamalla seuran
valmentajien avulla peliharjoituksia
varsinaisella kentällä ja par 3 -kentällä
reilun hengen sekä nuorten pelaajien
golfvalmiuksia kasvattavan toiminnan
avulla. Pelipäiviä järjestetään 6-10
kappaletta kauden aikana.

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan keskeisiä tavoitteita ovat
edelleen kumppanusmarkkinoinnin
sekä jäsenviestinnän kehittäminen ja
sosiaalisen median hyödyntäminen.
Toimikunta jatkaa aktiivista tapahtumaviestintää Facebookissa sekä
Instagramissa, jotka toimivat keskeisinä infokanavina omalle jäsenistölle,
mutta myös vieraspelaajille.

Harjoituspaikat talvi
Harjoitukset pyritään järjestämään
Vamos Itäharjussa, Golfpuodin simulaattoreissa ja Luolavuoren kuplahallissa

Markkinointitoimikunnan tavoitteena
on myös tehdä uusasiakashankintaa,
hankkimalla Aura Golfille uusia yhteistyökumppaneita henkilökohtaisen
myyntityön kautta.

Harjoitusryhmät talvi
Valio/Edustus/Haastajat (13-22v)
• ryhmän pelaajat harjoittelevat
oman harjoitussuunnitelman
mukaisesti
• ryhmäläiset osallistuvat fysiikkaharjoituksiin 2 krt / vko
• ryhmälle järjestetään 1 krt / vko
testipäivä
• ryhmälle järjestetään 1 krt / vko
padelpelit
• pelaajat voivat osallistua 3 hlön
simulaattoripeleihin Golfpuodissa

Kauden lopussa jatketaan jo muutamia vuosia toteutettua uusien
jäsenien tyytyväisyystutkimusta
puhelimitse. Tämä toimintamalli on
ollut arvostettu uusien jäsenien keskuudessa.
SENIORITOIMINTA
Kuukausi- ja viikkokilpailut pelataan
aikaisemmilta vuosilta tutulla kaavalla.
Senioriliigaan osallistutaan, mikäli
liiga järjestetään ja osallistuminen

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ
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on muutenkin olosuhteiden puolesta
mahdollinen.
Toimikunta kannustaa osallistumaan
Suomen Golfsenioreiden kilpailuihin
ja Aura Golf osallistuu seniorien eri
ikäluokkien joukkue SM-kilpailuihin.
Toimintakaudella on tarkoitus tehdä
pelimatka johonkin Etelä-Suomen
kentälle, kohde vahvistetaan alkukesän aikana.
Toimikunta tarkentaa toimintasuunnitelmaansa kauden aikana sekä pyrkii
parantamaan senioreille suunnattua
viestintää. Tavoitteena on saada toimikuntaan mukaan eri-ikäisiä senioreita
kehittämään toimintaa monipuolisesti,
joten otathan yhteyttä toimikunnan
puheenjohtajaan, jos tunnistat itsessäsi halua ja kykyä olla mukana rakentamassa jotain uutta.
KIINTEISTÖJEN HOITO JA
RAKENTAMINEN
Toimintakaudella 2022 tullaan
normaalien kunnossapitotöiden
lisäksi tullaan suorittamaan edelleen
runsaasti korjaus- ja maalaustöitä.
Työlistalla ovat ainakin päärakennusten sokkelien rappaaminen, klubitalon
homepesu, kioskin terassialueen
viimeistelytyöt sekä lukuisa määrä
pienempiä kohteita.
Selvitetään mahdollisuuksia konehallin
laajennukseen tai uudisrakennuksen
tekemistä.
Piha-alueen sekä sisääntulon siisteyteen sekä istutuksiin tullaan kiinnittämään erityishuomioita.
Toimikunnalle valitaan uusi puheenjohtaja, joka tulee toimikuntansa
kanssa tarkentamaan toimintasuunnitelmaa kauden aikana.
KAPTEENI
Keväällä tullaan mahdollisuuksien ja
tarpeen mukaan järjestämään uusille
jäsenille tutustumistilaisuus Ruissalossa, jossa esitellään seuran yleisiä
asioita ja käytäntöjä sekä tutustutaan
jäsenistön käytössä oleviin tiloihin.

Kesällä Aura Golf isännöi klubiottelua Roslagenia (50.vuosi) vastaan ja
syksyllä vieraaksi saapuu Helsingin
Golfklubi.
Kapteenien päiville osallistuminen
mahdollisuuksien mukaan (LounaisSuomen / valtakunnalliset kapteenien
päivät).
NAISTOIMIKUNTA
Naisten toiminnassa vuonna 2022
tullaa keskittymään hyvinvointiin, golftaitojen kehittämiseen, kaikenikäisten
naisten aktivointiin sekä yhteistyöhön
lähiseurojen kanssa.
Naistoimikunta on suunnitellut
tapahtumia keväällä jo ennen kentän
aukeamista ja ne toteutetaan, mikäli
pandemiatilanne ja siihen liittyvät
rajoituksen sen mahdollistavat.
Kevättalvella on tavoitteena järjestää
golfjooga workshop ja varsinainen
kauden avaustapahtuma on suunniteltu huhtikuulle tapahtumakalenterin
valmistuttua.
Suosittuja peli- ja opetusiltoja vaihtelevin teemoin tullaan järjestämään
muun muassa kauden alussa sekä elokuussa ennen klubimestaruuskilpailuja. Rentoja naisten kierroksia pelataan
toukokuusta syyskuulle ja niille ovat
tervetulleita niin lajia aloittavat kuin
kokeneemmatkin pelaajat. Valtakunnallisena Naisten Sunnuntaina
järjestetään erikoisohjelmaa tilanteen
mukaan.
Perinteinen kolmoisklubiottelu AGEGS-TawG pelataan Hämeenlinnassa
heinäkuussa, jokaisesta seurasta
osallistuu kahdeksan hengen joukkue.
Kauden aikana järjestetään myös
muita kenttä- ja lajitutustumisia sekä
mahdollista yllätysohjelmaa. Kauden
päätöstilaisuus pidetään lokakuussa
ja siinä palkitaan erikoiskilpailujen
voittajat sekä käydään yhdessä läpi
kulunutta kautta ja toiveita seuraavalla
kaudelle.
Naistoimikunta toimii kauden aikana
yhteistyössä kapteenin sekä klubi- ja
kilpailutoimikuntien kanssa. Naisten
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kilpailutapahtumien ehdoton kohokohta on heinäkuussa pelattava
Mamselli.
KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunnan tärkein tavoite on
edistää Aura Golfin koko jäsenistön
viihtymistä.
Huhtikuu
Talkoot järjestään huhtikuussa, aikataulu tarkennetaan erikseen. Talkoissa
siistitään klubin ympäristö ja sisääntuloväylä. Kutsu julkaistaan www-sivuilla ja Facebookissa.
Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan sunnuntaina
1.5.2022. Perinteinen vappulounas
on katettuna klubilla pelin jälkeen,
ruokailu sisältyy osallistumismaksuun.
Vain Aura Golfin jäsenille.
Kesäkuu
Midnight Scramble järjestetään torstaina 23.6.2022 juhannuksen aatonaattona. Jälkipelit ja ruokailu klubilla
juhannussaunan jälkeen. Osallistumismaksu sisältää ruokailun, vain Aura
Golfin jäsenille.
Elo-lokakuu
Elokuun kilpailuna järjestetään jo perinteeksi muodostunut Suuri Klubikilpailu lauantaina 27.8.2022.
Loppusyksystä pelataan kauden
päätöskilpailu kentällä ja vietetään
iltajuhla klubilla. Tämä tarkentuu
myöhemmin.

Lisätietoa tapahtumista saat Aura
Golfin nettisivuilta,
Facebookista, Instagramissa ja
kentän ilmoitustauluilta.
Kisatapahtumien järjestämisessä
huomioidaan voimassa olevat kokoontumisrajoitukset sekä muut ohjeet ja
suositukset.
PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti
Oy ja golfravintolan yrittäjänä jatkaa
Keilapojat Oy.

Opetustarjonta aikuisille 2022
PGA prot Sakari Aho ja Ville Sirkiä tarjoavat kattavan opetus-menun kesällä 2022. Olet sitten aloittelija tai pidemmän
peliuran omaava single -pelaaja, niin sinulle löytyy taitotasosi mukaista toimintaa. Aikuisten ja senioreiden -pienryhmät
ovat paras vaihtoehto säännölliseen harjoitteluun. Leiripäivät, teemapäivät ja peliopetus ovat yksittäisiä tapahtumia ja
niihin voi osallistua myös kertaluontoisesti. Alkeiskursseista kannattaa mainita kaikille tuttaville, jotka eivät ole löytäneet
vielä tämän mahtavan lajin pariin. Julkaisemme lisää uusia peli- ja opetusmatkoja kevään aikana.

Aikuisten pienryhmät Sakari
1.

HCP 0-25 /
• 4.5.
• 11.5.
• 18.5.
• 25.5.
• 1.6.
• 8.6.

keskiviikko klo 18.00 - 19.00
Peliharjoitus 5 reikää
Svingi + Chippi
Svingi + Drive
Svingi + Bunkkeri
Svingi + Putti
Svingi + Pitchi

2.

HCP 25-54 /
• 5.5.
• 12.5.
• 19.5.
• 2.6.
• 9.6.
• 16.6.

torstai klo 18.00 - 19.00
Peliharjoitus 5 reikää
Svingi + Chippi
Svingi + Drive
Svingi + Bunkkeri
Svingi + Putti
Svingi + Pitchi
Hinta: 135€/hlö

Leiripäivät
•
•
•

UUTUUS!

Teemat 2 kpl
Välipala / Ruokailu
Simulaattoripeli / Lähipelirata

Vamos

Aura Golf

Lauantai klo 12.00 - 16.00
5.3. Puhdas osuma raudoilla

Lauantai klo 10.00 - 14.00
14.5. Lavan hallinta (kierteet

Chipit haltuun
26.3. Kuinka lyödä pitkälle
Putti kuntoon

Chipit eri alustoilta
28.5. Lähestymiset lipulle
Bunkkerista viheriölle

Hinta: 99€/leiri/hlö

Alkeiskurssit
Maanantai ja tiistai klo 17.00 - 21.00
• 25.4. ma
(Ville)
• 17.5. ti
(Sakari)
• 28.4. to
(Sakari)
• 23.5. ma
(Ville)
• 2.5. ma
(Ville)
• 24.5. ti
(Sakari)
• 3.5. ti
(Sakari)
• 30.5. ma
(Ville)
• 9.5. ma
(Ville)
(Sakari)
• 31.5. ti
• 10.5. ti
(Sakari)
Hinta: 99€/hlö
• 16.5. ma
(Ville)

Yksityisopetus 45min 60€ /hlö, 45min 2 hlöä 35€ /hlö

Aikuisten pienryhmät Ville
1.
2.
3.

HCP 0-15 /
HCP 15-36 /
HCP 36-54 /
• 4.5.
• 11.5.
• 18.5.
• 25.5.
• 1.6.
• 8.6.

keskiviikko klo 19.30 - 20.30
keskiviikko klo 18.15 - 19.15
keskiviikko klo 17.00 - 18.00
Peliharjoitus 5 reikää
Svingi + Chippi
Svingi + Drive
Svingi + Bunkkeri
Svingi + Putti
Svingi + Pitchi

4.

HCP 36-54 /
• 10.5.
• 17.5.
• 24.5.
• 31.5.
• 7.6.
• 14.6.

tiistai klo 20.00 - 21.00
Peliharjoitus 5 reikää
Svingi + Chippi
Svingi + Drive
Svingi + Bunkkeri
Svingi + Putti
Svingi + Pitchi
Hinta: 135€/hlö

Teemapäivät / Peliopetus
Perjantai klo 17.00 - 18.00
• 6.5.
Peliopetus
• 13.5. Drive
• 20.5. Peliopetus
• 27.5. Raudat

•
•

3.6.
Peliopetus
10.6. Chippi/Bunkkeri

Hinta: 25€/hlö/krt

Senioreiden pienryhmä
Keskiviikko klo 13.00 - 14.00
• 4.5. Peliharjoitus 5 reikää
• 11.5. Svingi + Chippi
• 18.5. Svingi + Drive
• 25.5. Svingi + Bunkkeri
• 1.6. Svingi + Putti
• 8.6. Svingi + Pitchi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
PGA pro Sakari Aho
040 503 9072
sakari.aho@auragolf.fi

Hinta: 115€/hlö

PGA pro Ville Sirkiä
040 761 1876
ville.sirkia@auragolf.fi
www.sirkia.pro

Opetustoimintamme on avointa kaikille ja toimimme harjoituksissa THL:n ja AVI:n ohjeistuksien mukaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

RENNOSTI VAAN opetus- ja pelimatkat
Syyskuussa kohteena Itävalta ja marraskuussa Belek

PGA Pro Ville Sirkiä
Lisätietoja Rennosti vaan matkoista löydät
www.sirkia.pro/matkat

Golfpuoti

Entistäkin
parempi.

Aja edistystä, aja Audi. Uudessa Audi-mallistossa on enemmän
edistystä kuin yhteen mainokseen mahtuu. Lue lisää: audi.fi

K-Auto Turku

> audi.fi

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 5333 214: ma–pe 9–18, la 10–15
Puhelut kaikkiin 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm. Hinnat sis.alv 24 %.

Audi e-tron Progress Plus SUV 55 quattro 265 kW (360 hv) täyssähköauto alk. 80 590 €, CO2-päästöt: 0 g/km. Yhdistetty EU-kulutus 22,6 kWh/100 km. Suositusvähittäishinnasto 11.1.2022 (WLTP). Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti
yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta,
akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja
kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Maahantuoja K Auto Oy.
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