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Pääkirjoitus
Ruissalossa näyttää tätä kirjoitettaessa perin erilaiselta kuin vuosi sitten ja en-
nusmerkit onnistuneelle kauden avaukselle ovat olemassa. Vaihtuvat olosuhteet 
aiheuttavat toki aina hieman haasteita kentän talvehtimiselle, mutta edellis- 
kevään kaltaista pelaamatonta paikkaa ei näyttäisi olevan tiedossa. Viheriöt ovat 
juuri nyt paremmassa kunnossa kuin monella kentällä viime kesäkuussa, mutta 
tammikuun loppu on kuitenkin sydäntalvea ja enemmän kalenteria vastaavia 
olosuhteita on taatusti vielä tarjolla. 

Helmikuun vuosikokous tuo jäsenistölle päätettäväksi Aura Golfin merkittävim-
män korjaus- ja kehittämisprojektin sitten kiinteistöjen saneerauksen vuositu-
hannen vaihteessa. Aihe herättää varmasti kiinnostusta ja keskustelua jäsenis-
tön keskuudessa ja hyvä niin, onhan kenttä Aura Golfin toiminnan keskipiste 
ja tärkein yhteinen omaisuutemme. Peruskorjausprojekti ei ole hallituksen tai 
minkään työryhmän hanke, vaan koko jäsenistölle lisäarvoa tuottava pitkävaikut-
teinen projekti, joka toteutuessaan nostaa kenttämme arvoa sekä varmistaa sen 
teknisiä valmiuksia pitkälle tulevaisuuteen. 

Kustannuksia ja panostuksesta saatavia hyötyjä arvioitaessa on hyvä muistaa 
niiden jakautuminen usealle vuodelle, urakkaan liittyvää pankkilainaa maksetaan 
vuosien kuluessa ja yhdistyksen maksuvalmiuden puitteissa. Kausimaksujen on 
joka tapauksessa tarkoitus säilyä kilpailukykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. 
Mittakaavasta riippumatta kentän korjaaminen aiheuttaa aina jonkun verran 
häiriöitä normaaliin pelitoimintaan, mutta haitat tämän osalta pyritään pitämään 
mahdollisimman vähäisinä.  

Viestintä suurelle määrälle vastaanottajia on toisinaan varsin haasteellista ja 
useista kanavista huolimatta viesti ei tämänkään projektin kohdalla tavoita 
kaikkia. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta jäsenistöllä olisi parhaat mahdolliset 
tiedot päätöksenteon perustaksi, kun asiaa vuosikokouksessa käsitellään. 

Tämän lehden viimeisellä sivulla on lyhyt yhteenveto uudistuneesta jäsenlas-
kutusmenettelystä, lisätietoa löytyy myös seuran kotisivuilta ja uutiskirjeestä. 
Keskeinen muutos on mahdollisuus jatkossa saada jäsenvelvoitteisiin liittyvät 
laskut suoraan omaan verkkopankkiin. Tällä saadaan vähennettyä paperilaskujen 
suurta määrää sekä niiden yhdistykselle aiheuttamia kustannuksia. 

Nähdään vuosikokouksessa Suomalaisella Pohjalla 16.2.2023, siellä voit vaikuttaa!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Yhteistyö golfin parissa  
tuottaa aina hyviä tuloksia. 
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Toimintakertomus 

2022

VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin etäkokousmenettelyllä 16.2.2022 ja 
varsinainen kokouspaikka oli Scandic Hotel Julia. Kokouk-
seen osallistui 81 yhdistyksen jäsentä. 

Kokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten 
tilalle neljä henkilöä. 

Hallituksen puheenjohtaja Ahti Koskilahti valittiin yksimieli-
sesti tehtävään seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.

Tommi Savolainen (kapteeni) ja Lari Mallius (kiinteistö- ja 
rakennustoiminta-asiat) valittiin yksimielisesti seuraavaksi 
kolmevuotiskaudeksi. Kilpailu- ja tasoitusasioista vastaa-
vaksi hallituksen jäseneksi olivat ehdolla Peter Rosenberg 
ja Iina Jokinen. Äänestyksen jälkeen valituksi tuli Peter 
Rosenberg.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Soinio ja KHT Jussi 
Viitanen sekä varatilintarkastajiksi KHT Juha Paloniemi ja 
KHT Terho Saarinen.

HALLITUS 
Koskilahti Ahti  puheenjohtaja 
Haaslahti Ville  talousasiat, varapuheenjohtaja
Granberg Reima  kentänhoito 
Joenperä Veikko  senioritoimikunta 
Kulmala Petri   valmennus- ja junioritoiminta
Lahti Aki  klubimestari
Lehtinen Harri  markkinointi ja tiedotus
Mallius Lari  kiinteistö ja rakennus
Oinonen Jane  naistoimikunta, naisten kapteeni
Rosenberg Peter  kilpailut
Savolainen Tommi kapteeni

Hallitus kokoontui kauden aikana kahdeksan (8) kertaa. 

KUVA Antti Ranki Photography

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

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät
Pere Sami    toiminnanjohtaja   työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari    toimistopäällikkö   työsuhde alkoi 2014

Kausityöntekijät
Eskola Roberta    caddiemaster       4. kausi 
Lundén Eemil    caddiemaster      1. kausi
Rissanen Iida     caddiemaster     4. kausi
Sääski Simo    caddiemaster      3. kausi
Turunen Ronja    caddiemaster     2. kausi

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA
Toimintakauden yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jatkaa 
kentän sekä erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että 
niiden laatutaso vastaa kaikilta osin haluamme ylläpitää 
Suomen parasta kenttää. 
  
Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena oli tarjota jäsenille, 
vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras pal-
velu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan 
kuin muidenkin palveluiden osalta. 

Kauden muut tavoitteet perustuivat toimikuntien tekemiin 
toimintasuunnitelmiin, joiden katsotaan antavan hyvän 
suunnan seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä kehittämi-
selle.

Taloudenhoidossa tavoitteena oli noudattaa tarkkuutta ja 
huolellisuutta, jotta jäsenistön edut sekä pelimahdollisuu-
det saadaan turvattua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Hallituksen perustaman työryhmän tavoitteena oli edistää 
kentän kehityshankkeita syksyllä 2019 toteutetun jäsen-
kyselyn sekä sen pohjalta tehdyn strategian mukaisesti. 
Kyselyn tulosten mukaan tärkein yksittäinen asiakoko-
naisuus seuraavalla viisivuotiskaudella tulisi olla kentän 
kehittäminen ja uudistaminen, estealueita ja viheriöalueita 
uudistamalla.  

Kentän kehittämisprojektin suunnittelijaksi valittiin Tilander 
Golf Design ja suunnittelutyö käynnistyi tältä osin elo-
kuussa. Kentän kehityssuunnitelma esiteltiin jäsenistölle 
marraskuun lopussa uutiskirjeellä sekä Viheriö-lehdessä 

3/2022. Samalla kerrottiin projektin etenemisestä sekä 
siihen liittyvästä viestintäsuunnitelmasta. Tavoitteena oli 
saada vuoden 2023 vuosikokoukseen huolellisesti valmis-
teltu ehdotus päätettäväksi jatkotoimenpiteitä varten.     

TALOUS 
Aura Golfin taloustilanne eteni kokonaisuutena suunnitel-
mien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tulos oli noin 23 tu-
hatta euroa budjetoitua heikompi ja varainhankinnan tulos 
16 tuhatta euroa budjetoitua heikompi. Yksityiskohtaiset 
toteumaluvut budjettipoikkeamineen löytyvät jäljempänä 
olevasta tuloslaskelmasta.
 
Tilikauden 2022 investoinnit olivat noin 93 tuhatta euroa, 
jotka koostuivat kiinteistöhuoltotraktorin ja viheriöleikkurin 
hankinnasta sekä yhden päättyneen leasingsopimuksen 
lunastuksesta.
 
Tilikauden aikana yhdistyksen pitkäaikaisia lainoja lyhen-
nettiin 36 tuhatta euroa, joita on tilikauden päättyessä 
jäljellä 73 tuhatta euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat 
31.12.2022 olivat yhteensä noin 327 tuhatta euroa, joka 
on noin neljä tuhatta euroa vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. Koneinvestoinnit rahoitettiin kassavaroilla ja 
tästä johtuen käyttöpääomalainan määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna. 
 
Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous on edelleen va-
kaalla pohjalla.

TOIMIKUNNAT
Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet toimivat 
eri toimikuntien puheenjohtajina. Toimikunnat toimivat 
kauden aikana tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat 
oli hyvin valmisteltu eri toimikunnissa. Toimikunnat kokoon-
tuivat kauden aikana tarpeen mukaan. Toiminnanjohtaja 
osallistui kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouk-
sien lisäksi toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön 
toimintaan kiitettävästi. 

KUNNIATOIMIKUNTA
Lundén Juhani (puheenjohtaja) 
Grandell Hannu
Laakso Toni 
Vaiste Heikki
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KENTTÄTOIMIKUNTA
Granberg Reima (puheenjohtaja) 
Hoikkala Jussi
Hyyppä Nina
Höglund Matti
Kanervo Kari
Lehto Manne
Lithonius Markus
Välilä Juuso

Vakituiset työntekijät
Höglund Matti kenttämestari       työsuhde alkoi 1991
Hoikkala Jussi apulaiskenttämestari työsuhde alkoi 2017 
Lehto Manne huoltopäällikkö     työsuhde alkoi 2006
Leinonen Mika kentänhoitaja       työsuhde alkoi 1992

Kausityöntekijät   
Ingman Erik kentänhoitaja       2. kausi
Kalliokoski Julius kentänhoitaja       1. kausi
Lahti Vilho kentänhoitaja       4. kausi
Petra Lasse kentänhoitaja       1. kausi
Rutanen Arttu kentänhoitaja       3. kausi
Saarinen Onni kentänhoitaja       1. kausi
Sallinen Eero kentänhoitaja       3. kausi
Salmi Rasmus  kentänhoitaja       4. kausi
Karvonen Antti pihanhoitaja       1. kausi
Haaslahti Eino  pallonkerääjä       2. kausi
Niinikoski Alvar pallonkerääjä     1. kausi
Venhomaa Valtteri  pallonkerääjä       3. kausi

Kausi 2022 oli erinomainen esimerkki onnistuneesta ken-
tänhoitokaudesta, joka perustui oikeaan ja hyvin harkittuun 
päätökseen siirtää kentän avaamista ajankohtaan, jolloin 
nurmen kasvu oli alkanut. Aura Golfin kentän tavanomainen 
avaamisajankohta on huhtikuun loppupuolella, mutta tämä 
ajankohta oli tänä vuonna kentänhoidon näkökulmasta liian 
aikainen. Tilanne aiheutui äärimmäisen vaikeista talviolo-
suhteista sekä normaalia kylmemmästä keväästä. Nurmen 
kehittymiselle keväällä yksikin ylimääräinen viikko on mer-
kittävä aika, mutta nyt saimme käytännössä kaksi viikkoa 
lisää itämis- ja kasvuaikaa viheriöille, kun kenttä avattiin 
12.5.2022. Harsojen merkitys itämisvaiheessa on huomat-
tava, sillä kosteus- ja lämpötilaolosuhteet ovat merkittävästi 
parempia kuin ilman harsoja. 

Tärkeä syy kentän avaamisen viivästyttämiseen on myös 
kulutushaittojen (pelaaminen ja kentänhoito) minimointi, 
viheriönurmen tulisi kenttää avattaessa olla leikattavassa 
kunnossa. Juuriston ollessa liian matala viheriöille muodos-
tuu helposti mekaanisia vaurioita, joita on jälkikäteen vai-
keaa korjata. Silloin kun viheriönurmi on lehtien ja juurien 
osalta säilynyt talvesta normaalisti, niin kentän avaaminen 
kasvun alettua on lähes riskitöntä.     
                  
Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat viheriöiden osalta 
2,7mm ja lyöntipaikkojen sekä esiviheriöiden osalta 7mm. 

Väylien leikkuukorkeus oli 10mm, esikarheikkojen 25mm 
ja karheikkojen 60mm. Viheriöiden, lyöntipaikkojen sekä 
väylien lannoituksessa käytettiin sekä nestemäistä että 
rakeista lannoitetta. Erityisesti viheriöiden lannoituskatta-
ukset perustuvat pieniin kertamääriin, jolloin kasvi pystyy 
käyttämään sille annetun ravinnemäärän kokonaisuudes-
saan eikä jäämiä pääse muuhun luontoon tai vesistöihin. 
Lannoitukset tehdään pääasiassa nestemäisellä lannoitteel-
la ja nykyaikaisella ruiskuajoneuvolla, jolloin myöskään pin-
tavalumia ei pääse syntymään. Kentänhoidossa seurataan 
olosuhteita sekä niiden muutoksia ympäri vuoden ja ollaan 
jatkuvasti valmiudessa reagoimaan tarvittavin toimenpitein. 
Pelialueen erilaisia ilmastuksia, pystyleikkauksia sekä vihe-
riöhiekoituksia tehtiin kauden aikana säännöllisesti. 

Pelikauden aikana viheriöt jyrättiin normaalisti 2-3 kertaa 
viikossa. Finnish Senior Openissa sekä Klubimestaruuskil-
pailussa viheriöt jyrättiin päivittäin. Tällöin viheriöiden vie-
rintänopeus eli Stimp-lukema oli keskimäärin 3,15 metriä 
(10,5 jalkaa). Normaalitoiminnan osalta vierintänopeuksia 
mitattiin kesäkuun alusta lähtien eteenpäin maanantaisin 
ja torstaisin, jolloin lukema vaihteli 2,7 ja 3,0 metrin välillä. 
Kasteluvettä käytettiin noin 26.000 kuutiota. 

Peruskorjauksia ja muutoksia
Ylimääräisen veden pois johtaminen golfkentältä on äärim-
mäisen tärkeää, tätä kutsutaan myös kentän kuivattamisek-
si. Kuuvan puolella eli väylien 14-17 alueella on istutettujen 
puiden juuristo aiheuttanut salaojaverkoston tukkeutumisia 
ja veden pois virtaaminen on estynyt. Keväällä jouduimme 
tekemään korjauksia 14 väylän mutkan salaojituksiin kaiva-
malla uuden linjan mutkasta läheiseen lampeen. 

Lokakuussa asennettiin uusi runkokuivatuslinja väylien 
14 ja 16 väliin, linjaan tuli kymmenen uutta pintavesi- tai 
tarkastuskaivoa, joihin on jatkossa helppo tehdä lisäsala-
ojituksia. Väylien 6 ja 14 keltaisten sekä valkoisten lyönti-
paikkojen pinnat uusittiin siirtonurmella, lisäksi 2. väylän 
keltaista lyöntipaikkaa laajennettiin vasemmalle. Näin 
saatiin aikaisemmin heikkokuntoisen lyöntipaikan pinta-ala 
kaksinkertaistettua, myös tämä alue reunoineen viimeistel-
tiin siirtonurmella. 

Valkoposkihanhia häädettiin ELY-keskukselta saadun uuden 
kolme vuotta voimassa olevan poikkeusluvan antamin 
valtuuksin, pääasiassa koirapartioilla. Häätötoiminnassa 
onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. 

Kaudella 2022 kenttähenkilöstö muodostui kenttämesta-
rista, apulaiskenttämestarista, huoltopäälliköstä ja yhdestä 
vakituisesta kentänhoitajasta sekä yhdeksästä kausityön-
tekijästä. Konekantaa uudistettiin pienemmän traktorin ja 
väyläpystyleikkurin osalta. Syksyllä hankittiin esittelykäy-
tössä ollut viheriöleikkuri.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter (puheenjohtaja)
Brandt Jerker
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Huusko Juuso
Jokinen Iina
Reima Lauri

Kilpailuiden osallistujamäärät pysyivät edellisen vuoden 
tasolla. Myös kilpailuiden määrä oli sama kuin edellisenä 
vuonna. Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuuluneissa jäsenil-
le ja/tai vieraille avoimissa kilpailuissa sekä cup- ja eri kk- 
kilpailuissa tehtiin kaikkiaan 2 372 pelisuoritusta, joista 
Aura Golfin omat jäsenet tekivät 1 920 (81%) ja vierailijat 
452 (19%). 

Kilpailukalenterista löytyivät perinteiset Katajisto/Oakley 
Lippukilpailu, Audi Openin tilalla pelattu Aura Open, Klubi-
mestaruuskilpailut (myös nelinpeli), Mamselli, Perhemalja 
sekä Veikko-Sedän Puteli. Pihlajalinna Open, IceCream 
Bowl, J.Lindeberg Scratch Tour sekä Ville Sirkiän isännöi-
mä Rennosti Vaan Open ottivat kalenterista myös omat 
paikkansa.

Perinteisistä kilpailuista paluun vuoden tauon jälkeen teki-
vät Gant Amateur Open ja Hartwall Sunday Game. 

Klubimestarit
Miehet  Otto Grönroos
Naiset  Aada Rissanen
Miehet 50 Pasi Peltonen
Miehet 65 Matti Leinonen
Miehet 75 Aarno Eskola
Nelinpeli  Sakari Grandell ja Joonas Välilä
Reikäpeli  Dennis Rike
Reikäpeli  juniorit Kaarlo Katajisto

Vuoden nousija Hugo Aakula

Jäsenistömme HCP-luokittain

Singel-pelaajia (<9,5) 272, joista miehiä 251 ja naisia 21.    

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivuiltamme ja  
Viheriö-lehden numerosta 3/2022. 

HCP 2022 2021 2020 2019 2018 2017

+4,4–4,4 106 105 90 75 66 62

4,5–11,4 276 259 254 259 250 240

11,5–18,4 321 333 307 323 298 304

18,5–26,4 399 386 382 355 356 359

26,5–36,0 268 269 266 253 241 250

Virallinen tasoitus 1370 1352 1299 1265 1211 1215

37,0–54,0 209 201 228 193 210 224

Tasoituspelaajia 1579 1553 1527 1458 1421 1439
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VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
Kulmala Petri (puheenjohtaja)
Aho Sakari
Lehto Lasse
Kinnunen Marko
Nieminen Juuso
Rissanen Iida
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu 
TS-Golfkoulu järjestettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. 
Leirille osallistui 50 lasta ja nuorta. Kouluun otettiin sekä 
Aura Golfin jäseniä että seuran ulkopuolisia aloittelevia 
golfareita. Vastuullisina kouluttajina toimivat PGA prot 
Sakari Aho ja Ville Sirkiä sekä Petri Kulmala. Apukouluttajina 
toimivat Janne Kulmala, Lauri Reima, Iida Rissanen, Lasse 
Lehto sekä muutamia kilpajunioreita ja toimikuntien jäseniä. 
Osa TS-Golfkoululaisista jatkoi Aura Golfin harrasteryhmis-
sä harjoituksia loppukesän.

Aloittajien leiri
Järjestimme ensimmäistä kertaa nuoremmille (6-8 v) 
suunnatun golfleirin. Kolmen päivän mittainen leiri järjes-
tettiin kesäkuun toisella viikolla maanantaista keskiviikkoon. 
Leirillä lapset harjoittelivat golfin ohella myös perusliikunta-
taitoja.

Leirit
PGA pro Ville Sirkiä järjesti kilpajunioreille harjoitusleirin 
Turkin Belekissä hiihtolomaviikolla. Matkalla oli mukana 
myös näyttämässä mallia LET-pelaaja Noora Komulainen.

Talviharjoittelu
Juniorit harjoittelivat Golfpuodin simulaattoreissa, Vamos 
Itäharjulla ja Luolavuoren kuplahallissa, joista oli varattu 
harjoitusvuoroja eri tasoryhmille. Seuran prot vastasivat 
harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta. Kilpapelaajil-
la oli ryhmäharjoitusten lisäksi kausikortit Vamokseen. Ville 
Rintala vastasi kilpapelaajien fysiikkaharjoituksista Tuure-
porinkadun toimipisteellä. Oheisharjoitteluna kilpapelaajat 
pelasivat viikoittain padelia Vamoksessa.

Kesäharjoittelu
Valio / Edustus / Haastajat (14-20 v) 
Pelaajat harjoittelivat henkilökohtaisten valmennussuun-
nitelmien mukaan. Pelaajilla oli kesän aikana kahdeksan 
yhteisharjoitusta. Ville Rintala veti fysiikkaharjoitukset 
kerran viikossa. Pelaajat osallistuivat FJT Challenge (7 
kilpailua, 6 pelaajaa/kilpailu), Finnish Junior Tour (7 kilpailua, 
7 pelaajaa/kilpailu) ja Finnish Tour -kilpailuihin (8 kilpailua, 3 
pelaajaa/kilpailu) sekä tiettyihin kansainvälisiin kilpailuihin. 
Lajivalmennuksesta vastasivat Sakari Aho ja Ville Sirkiä. 

Talent (Future Tour)
Ryhmä harjoitteli 1-2 kertaa viikossa. Pelaajat osallistuivat 

Future Tour-kilpailuihin (8 kilpailua, 5 pelaajaa/kilpailu). Ville 
Rintala veti fysiikkatreenit kerran viikossa. Lajivalmennuk-
sesta vastasivat Sakari Aho ja Ville Sirkiä.

Vanhempi harrasteryhmä (14-18 v) 
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa ja pelaajat osallistuivat 
aktiivisesti OP-Pelipäiviin. Valmennuksesta vastasivat Ville 
Sirkiä ja Sakari Aho.

Nuorempi harrasteryhmä (9-13 v) 
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa ja pelaajat osallistuivat 
aktiivisesti OP-Pelipäiviin. Valmennuksesta vastasivat Ville 
Sirkiä, Janne Kulmala ja Sakari Aho.

Aloittajat-ryhmä (6-8 v)
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa. Harjoituksissa käytiin läpi 
perusliikuntataitoja sekä pelin ideaa par 3-kentällä. Ryhmä 
osallistui aktiivisesti OP-Pelipäiviin. Valmennuksesta vas-
tasivat Janne Kulmala, Lauri Reima, Iida Rissanen ja Lasse 
Lehto.

OP-toiminta
Kauden aikana järjestettiin kahdeksan OP-Pelipäivää, joihin 
harrastetasoisten junioripelaajien oli mahdollista osallistua. 
Jokaisen pelipäivän päätteeksi syötiin yhdessä klubilla ja 
jaettiin palkinnot päivän onnistujille. Valmentajat olivat mu-
kana OP-Pelipäivissä starttereina, opastajina, kannustajina, 
valvojina ja esimerkkeinä. Kilpajuniorit olivat mukana tapah-
tumissa kummipelaajina. Tapahtumat ovat tärkeässä roolissa 
alkutaipaleella olevien nuorten lajin pariin sitouttamisessa. 

Olosuhteet
Saimme tukijoiden avulla vahvemmin käyttöön Golfpuodin 
simulaattorit talvikaudelle. Harvia Oy antoi merkittävän 
tuen kilpapelaajien fysiikkaharjoitteluun, minkä avulla kilpa-
pelaajat ovat ottaneet mittavia askeleita eteenpäin kehityk-
sessään. Junioritoimikunta valmisteli Aura Golfin kotisivuille 
junioreiden toimintaoppaan. Toimintamme on vahvistunut 
neljän huippuohjaajan voimin (Janne Kulmala, Lauri Reima, 
Iida Rissanen ja Lasse Lehto).

Junioritoiminnan tuet
Toimikunta haluaa kiittää yhteistyökumppaneita rahallisesta 
tuesta, jonka avulla nuorten urheilijoiden harjoittelua on 
pystytty auttamaan. Ilman kumppaneita ei seuran juniori- ja 
valmennustyötä olisi mahdollista toteuttaa näin laajamuo-
toisesti. Myös useiden vapaaehtoisten työpanos nuorten 
kanssa on kiitoksen arvoinen. 

Kilpailumenestys 2022
FJAR ranking tytöt 
• Viola Venhomaa 10. sija
FJAR ranking pojat
• Arttu Kulmala 2. sija
• Max Aalto 11. sija 
Poikien maajoukkueeseen valittiin Arttu Kulmala.

FAR naiset
• Elina Saksa 12. sija
• Aada Rissanen 13. sija

Elina Saksa ja Daniella Barrett kilpaili-
vat kovissa yliopistosarjoissa Yhdys-
valloissa. 

FAR miehet
• Valtteri Venhomaa 45. sija
• Arttu Kulmala 49. sija
• Max Aalto 77. sija

SM menestys
• Max Aalto   

P18 SM-reikäpeli kulta
• Arttu Kulmala 

P18 SM-lyöntipeli hopea 
P18 SM-reikäpeli pronssi 

• Santeri Grönfors 
P21 SM-reikäpeli pronssi

• Elina Saksa 
Naisten SM-lyöntipeli hopea

• Junioreiden joukkue SM 5. sija

Koulutus
Seuramme Prot ja ohjaajat osallis-
tuivat Suomen Golfliiton ja PGA:n 
järjestämiin koulutuksiin. 

SENIORITOIMIKUNTA
Joenperä Veikko (puheenjohtaja)
Eskola Aarno
Hakala Pertti
Kulo Matti
Leinonen Matti
Mäkelä Maija
Töytäri Olli

Kuukausikilpailut järjestettiin perintei-
sen mallin mukaisesti, viidessä osakil-
pailussa osallistujia oli yhteensä 199, 
mikä on huomattavasti vähemmän 
kuin aikaisemmin. Lopputulokseen 
laskettiin kunkin osallistujan kolme 
parasta kierrosta. Kiertopalkinnon 
kaappasi Jussi Tanskanen, kakkossi-
jan kuittasi kaksi pistettä voittajalle 
jäänyt Olavi Nelimarkka ja kolmantena 
voittajasta kuusi pistettä perässä Simo 
Lieskivi.

Viikkokilpailut järjestettiin aikaisem-
pien vuosien malliin juhannuksesta al-
kaen, mutta osallistujamäärät pysyivät 
perin alhaisina. 

Kauden klubimatka järjestettiin 
Tallinnaan kesäkuun alussa. Matkalle 

osallistui 27 Aura Golfin jäsentä.

Perinteinen klubiottelu AG-HGCC 
pelattiin vieraskentällä Harjattulassa 
ja isännät olivat tällä kertaa niukasti 
vierasjoukkuetta etevämpiä.
 
Aura Golf osallistui vuoden tauon 
jälkeen V-S Senioriliigaan, jossa pelil-
linen menestys jäi vaatimattomaksi. 
Saldoksi jäi kaksi voittoa, yksi tasapeli 
ja seitsemän tappiota, joiden myötä 
Aura Golf jäi liigan viimeiselle sijalle.

Suomen Golfsenioreiden kilpailuissa 
Aura Golfin joukkue Matti Leino-
nen, Reima Granberg ja Kari Nyman 
saavutti SM-pronssia 70-vuotiaiden 
sarjassa. Henkilökohtaisissa SM-kilpai-
luissa Päivi Honka voitti kaksi pronssi- 
mitalia N65-sarjassa. Kari Nyman voit-
ti M70 Tourin ja Veikko Kirjonen M80 
Tourin päätöskilpailut Vanajanlinnassa.  

Senioreiden kilpailukausi päättyi Se-
niori Scrambleen, johon osallistui 16 
paria. Voiton korjasi Micaela ja Jukka 
Vilander.

Suomen Golfliitto palkitsi  
Arttu Kulmalan  
Vuoden Poika -juniorina 
Heikki Vaiste -palkinnolla. 

Aura Golf onnittelee Arttua ja 
toivottaa menestystä kauden  
2023 kilpailuissa!
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KIINTEISTÖ- JA  
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Mallius Lari (puheenjohtaja) 
Utunen Arttu 

Kuluneen vuoden aikana tehtiin 
kiinteistöissä normaaleja hoito- ja kor-
jaustöitä. Rangekatoksen homepesu 
ja maalaus oli merkittävin yksittäinen 
korjaustyö. Lisäksi tehtiin klubiraken-
nuksen ulkopintojen homepesu sekä 
sosiaalitilojen märkätilojen syväpuh-
distus, johon yhdistettiin laattasaumo-
jen korjaus tarvittavilta osin, silikoni-
saumojen uusiminen sekä laatoituksen 
pinnoitus. Kioskin terassin laajennus 
saatiin valmiiksi ennen pelikauden 
alkua. 

Kiinteistöjen siivouspalvelut ostettiin 
edelleen ulkopuoliselta yrittäjältä.

Vuoden aikana on myös valmisteltu 
mahdollista uuden konehallin raken-
tamista ja siihen liittyvää suunnittelua 
on edistetty.

KAPTEENI
Savolainen Tommi (kapteeni)

Kausi alkoi perinteisesti Kapteenin 
avauslyönnillä 12.5.2022.

Kesäkuun alussa järjestettiin uusille 
jäsenille tutustumistilaisuus, jossa 
käytiin läpi mm. seuran yleisiä asioita 
sekä haettiin valmentajien opastuksel-
la svingiohjeet uuteen kauteen.

Kauden aikana mm. avustettiin 
tarpeen mukaan kilpailutoimikuntaa, 
osallistuttiin seuratuomarikurssille ja 
oltiin mukana ohjaajana TS-Golfkou-
lussa.
 
Kaksoisottelu (Tvåkampen) Roslagen 
Golfklubia vastaan peruuntui valitetta-
vasti jo kolmannen kerran peräkkäin.

Helsingin Gofklubi vieraili Ruissalos-
sa syyskuussa ja tällä kertaa olimme 
ylenpalttisen kohteliaita isäntiä vierai-
den voittaessa pistein 2-8.

NAISTOIMIKUNTA
Oinonen Jane (puheenjohtaja)

Malmberg Arja
Nuotila Aila
Rissanen Iida
Salko Petra

Naistoimikunta kokoontui kolme ker-
taa kaudella 2022.

Tapahtumakausi aloitettiin toukokuun 
alussa klubitalolla pidetyllä kauden 
avaustapahtumalla, johon osallis-
tui upeasti 64 naista. Tilaisuudessa 
esiteltiin naisten tapahtumakalenteri 
kaudelle 2022, kerrattiin pistebogey- 
laskentaa sekä tutustuttiin kevään 
golfmuotiin. 

Aura Golfin valmentajien eri teemoi-
hin keskittyviä pienryhmien valmen-
nuskertoja järjestettiin yhteensä 10 
kertaa touko-kesäkuussa ja niissä oli 
kaikkiaan 51 osallistujaa. Osa naisista 
osallistui useampaan opetusiltaan.

Kauden ensimmäinen Naisten Kierros 
pelattiin toukokuun puolivälissä ja 
viimeinen syyskuun puolivälissä. Kier-
roksia pelattiin yhteensä kahdeksan 
kappaletta, joista osan yhteydessä oli 
erikoisohjelmaa. Perinteeksi muodos-
tunut kesäpiknik nautittiin heinäkuun 
ensimmäisen kierroksen jälkeen ja 
silloin keskityimme kesän makujen 
lisäksi golfin mentaalipuoleen. Naisten 
kierroksilla oli yhteensä 88 osallistu-
jaa.

Heinäkuu aloitettiin kenttävierailulla 
Linna Golfiin, jossa saimme tietois-
kun kentän historiasta 30 naisen 
ryhmällemme ennen pelikierrosta. 
Kolmoisklubiottelu AG-EGS-TawG pe-
lattiin 26.7. Tawast Golfissa 8 pelaajan 
joukkuein. Tawast Golfilaiset ottivat 
kotikenttävoiton 13 pisteen erolla 
toiseksi sijoittuneeseen Aura Golfiin ja 
29 pisteen erolla Espoo Golfiin.

Lady Tour -kiertue järjestettiin 
lähialueen seurojen yhteistyönä ja 
se sisälsi viisi osakilpailua viidellä eri 
kentällä. Kiertueen ensimmäinen osa-
kilpailu pelattiin Kankaisten Golfissa, 
jonka jälkeen kiertue jatkui Harjattula 
Golfissa, Archipelagia Golfissa, Aura 
Golfissa ja Aurinko Golfissa. Mamselli 

oli kiertueen toiseksi suosituin kilpailu 
yli 100 henkilön osallistujamäärällä. 

Erikoiskilpailujen (Birdiepuu, Eclectic, 
Naisten kierrosten pistekuningatar ja 
Vuoden Lady) parhaat palkittiin nais-
ten päätösillassa 21.10.2022 Ravinto-
la Agnesissa.

Aura Golfin naisille suunnattuja 
tapahtumia järjestettiin yhteensä 23 
kappaletta ja niihin osallistujia oli 267, 
joista 114 eri naista. Kokonaisuudes-
saan naisten tapahtumiin osallistumi-
sia oli noin 346 ja 136 eri naista, kun 
mukaan lasketaan osallistujat Vuoden 
Lady -osakilpailuista. Kaudelle 2022 
asetetut tavoitteet voidaan katsoa 
saavutetuiksi.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Lehtinen Harri (puheenjohtaja)
Luomala Pia-Lotta
Salonen Anna

Markkinointitoimikunta sai henkilö-
kohtaisella myyntityöllä mukaan Aura 
Golfin toimintaan muutamia uusia yri-
tyskumppanuuksia ja tämän ansiosta 
pelaajille oli edelleen tarjolla griinihaa-
rukat ykkösen tiiboksissa koko kauden 
ajan. Tämä yhteistyö jatkuu myös 
kaudella 2023.

Markkinointitoimikunta oli mukana 
viestimässä Aura Golfin tapahtumista 
Facebookissa ja Instagramissa. 

Toimikunta lähestyi vuodenvaih-
teessa kauden 2022 aikana seuraan 
liittyneitä uusia aikuis- ja nuorisojä-
seniä puhelinkyselyllä, 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.  

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kolme kertaa, kaikki kolme 
numeroa julkaistiin sekä painettuna 
lehtenä että digiversiona kotisivuilla. 
Lehden päätoimittajana toimi toimin-

nanjohtaja Sami Pere ja toimitussih-
teerinä 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

Klubitoimikunnan vuosi ja tapahtumat 
sujuivat varsin iloisissa tunnelmissa. 
Kentän myöhäinen avaamisajankohta 
tosin aiheutti sen, että perinteinen 
Vappuhumpuuki jäi pelaamatta.

Kevättalkoot saatiin parin vuoden tau-
on jälkeen pidettyä Jaana Jaakolan ja 
Mika Lundenin ohjauksessa. Talkoissa 
on ollut erittäin kiva meininki aina kun 
ne on päästy järjestämään, niin tälläkin 
kertaa.

Midnight Scramble pelattiin 23.6.2022 
seuran jäsenten kesken. Kilpailuun 
osallistui totutusti suuri joukko pelaajia 
ja tapahtuma oli kaikin puolin varsin 
onnistunut. Pelimuotona oli 9 reiän 
Texas Scramble. Tämän paremmin ei 
juhannuksen vietto voi alkaa.

Mamselli pelattiin 30.7.2022, klubi- 
toimikunta osallistui järjestelyihin yh-
teistyössä kilpailutoimikunnan ja lady-
kapteenin kanssa. Tapahtuma oli varsin 
onnistunut ja keräsi runsaasti kiitoksia.

Suuri Klubikilpailu järjestettiin 
27.8.2022 ja joukkuekilpailu houkut-
teli runsaslukuisen kilpailijajoukon 
paikalle. Pukeutumiseen oli satsattu 
ja ilmassa oli muutenkin kilpailulle 
tunnusomaista riehakkuutta.
Keli oli mitä mainion, tämänkin skaban 
kuvat kannattaa käydä katsomassa 
Aura Golfin kotisivuilta niin pääsee 
tunnelmaan kiinni.

Kauden päätöskilpailu pelattiin 
1.10.2022 yli sadan pelaajan voimin. 
Kilpailun jälkeen kokoonnuttiin klubi-
talolle nauttimaan kolmen ruokalajin 
illallinen sekä palkitsemaan kauden 
aikana pelikentillä ansioituneita jäse-
niä. Illan viimeisteli Kim Sjöholm duo 
hienolla esiintymisellään.

KENTÄN KÄYTTÖ
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli  
29 680, joka on 4 325 kierrosta 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Omia jäseniä kokonaismäärästä oli  
24 265 ja vieraspelaajia 5 415.
 
Kenttä avattiin kokonaisuudessaan 
12.5.2022 (ed. vuosi 23.4.2021). 
Kenttä suljettiin viimeisten väy-
lien osalta 30.10.2022 (ed. vuosi 
30.10.2021).

Toimintakertomuksessa julkaistavat 
kierrosmäärät ovat vertailukelpoisia 
eri vuosien välillä, mutta eivät kuiten-
kaan välttämättä ole vertailukelpoisia 
eri kenttien välillä. Aura Golfin kentän 
tilastointiin huomioidaan ainoastaan 
tehdyt varaukset sekä kaikki kilpai-
luihin osallistumiset. Caddiemasterin 

aukioloaikojen ulkopuolella, lähinnä 
aikaisin aamulla pelattuja kierroksia ei 
nykyisessä tilastoinnissa huomioida.

Internetvaraus-% oli 92,4 (ed. vuosi 
93,1 %).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja uusittiin tavanomainen 
määrä ja mattoja uusittiin normaalia 
enemmän. Rangen käyttö väheni 
merkittävästi, sen tuotot vähenivät 
edellisestä vuodesta ja niille asetettua 
tavoitetta ei saavutettu.  

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden 
lopussa oli 1 579 (ed. vuosi 1 553), 
joista aikuisjäseniä oli 1 165 (miehiä 
808 ja naisia 357). Nuorisojäseniä oli 
yhteensä 279 (miehiä 212 ja naisia 72) 
ja juniorijäseniä 135 (poikia 102 ja 
tyttöjä 33).   

Nuorisojäsenet olivat 1995-2003 syn-
tyneitä ja juniorijäsenet olivat vuonna 
2004 tai sitä ennen syntyneitä. 

PRO SHOP 
Pro Shopin palveluista vastasi Golf- 
puoti Oy, kauppias Antti Lehtinen. 
Tämän lisäksi Gant-tuotemerkillä oli 
shopissa oma osasto. Caddiemasterit 
hoitivat myyntityön.

RAVINTOLA
Aura Golfin klubiravintolan yrittäjinä 
toimivat Ville Koivisto ja Jerry Laine 
(Keilapojat Oy). 

Kaikista tapahtumista löydät kuva- 
satoa Aura Golfin nettisivuilta  
kuvagalleriasta sekä Instgramista ja 
Facebookista.
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Tuloslaskelma
Talousarvioehdotuksen alijäämä rahoitetaan kentän perus-
parannusprojektiin liittyvällä pankkilainalla.

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Budjetti 2022 Budjetti 2023

VARSINAINEN TOIMINTA

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

         Kilpailut 32 941,41 28 812,72 35 000,00 35 000,00

         Valmennus ja koulutus 64 111,45 50 620,87 50 000,00 50 000,00

         Myynti- ja markkinointi 209 214,22 259 970,25 205 000,00 210 000,00

         Greenfee 142 000,01 157 680,00 150 000,00 140 000,00

         Range 41 095,96 55 844,49 50 000,00 40 000,00

         Golfautovuokrat 20 383,06 18 093,14 20 000,00 22 000,00

         Pelikausimaksut 344 954,53 305 711,83 355 000,00 442 000,00

         Tilavuokrat 34 459,68 34 209,68 34 000,00 34 000,00

         Muut varsinaisen toiminnan tuotot 6 451,61 2 000,00 0,00 0,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä 895 611,93 912 942,98 899 000,00 973 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT

         Kentänhoito -301 011,24 -298 795,45 -300 000,00 -309 000,00

         Hallinto -169 616,91 -169 062,98 -167 000,00 -175 000,00

  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -470 628,15 -467 858,43 -467 000,00 -484 000,00

  POISTOT -126 031,00 -114 964,00 -115 000,00 -125 000,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  VUOKRAT

         Maavuokrat -17 505,50 -16 916,00 -17 000,00 -18 000,00

         Kentänhoitokoneet -40 337,47 -39 912,37 -38 000,00 -42 000,00

         Golfautot -13 000,00 -13 000,00 -12 000,00 -13 000,00

         Toimistokoneet -4 222,12 -4 172,40 -4 000,00 -4 000,00

  VUOKRAT yhteensä -75 065,09 -74 000,77 -71 000,00 -77 000,00

  MUUT KULUT

         Kilpailut -17 227,79 -10 191,67 -15 000,00 -18 000,00

         Valmennus- ja koulutus -85 436,55 -78 267,06 -85 000,00 -85 000,00

         Myynti- ja markkinointi -15 730,90 -41 317,88 -15 000,00 -15 000,00

         Greenfee -2 443,67 -3 128,15 -3 000,00 -3 000,00

         Range -6 388,50 -1 704,76 -4 000,00 -4 000,00

         Kentänhoito -237 828,69 -205 552,29 -255 000,00 -226 000,00

         Perusparannusprojekti 0,00 0,00 0,00 -450 000,00

         Kiinteistö -172 952,02 -210 138,80 -170 000,00 -180 000,00

         Muut toiminnan kulut -62 195,11 -51 487,47 -50 000,00 -55 000,00

  MUUT KULUT yhteensä -600 203,23 -601 788,08 -597 000,00 -1 036 000,00

 

       
1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Budjetti 2022 Budjetti 2023

  TOIMIKUNNAT

         Naistoimikunta -2 671,42 -2 013,58 -2 500,00 -2 500,00

         Senioritoimikunta -3 832,64 -3 198,77 -4 000,00 -4 000,00

         Klubimestari -5 895,06 -6 007,92 -6 000,00 -6 000,00

         Kapteeni -1 190,92 -1 156,80 -3 500,00 -3 500,00

  TOIMIKUNNAT yhteensä -13 590,04 -12 377,07 -16 000,00 -16 000,00

  MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT yhteensä -688 858,36 -688 165,92 -684 000,00 -1 129 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -1 285 517,51 -1 270 988,35 -1 266 000,00 -1 738 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -389 905,58 -358 045,37 -367 000,00 -765 000,00

VARAINHANKINTA

  TUOTOT

         Jäsenmaksut 354 661,82 339 287,45 345 000,00 422 000,00

         Liittymismaksut 48 627,26 53 955,00 70 000,00 102 000,00

         Mainos- ja ilmoitus 1 300,00 1 250,00 2 000,00 2 000,00

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

  TUOTOT yhteensä 406 389,08 396 292,45 418 800,00 527 800,00

  KULUT

         Jäsenkulut -43 135,00 -41 315,00 -42 000,00 -45 000,00

         Tiedotus -10 674,31 -7 095,50 -8 000,00 -8 000,00

  KULUT yhteensä -53 809,31 -48 410,50 -50 000,00 -53 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä 352 579,77 347 881,95 368 800,00 474 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -37 325,81 -10 163,42 1 800,00 -290 200,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT 106,15 275,87 0,00 0,00

  KORKOKULUT -6 687,52 -6 666,44 -6 000,00 -12 000,00

  MUUT RAHOITUSKULUT -6 456,57 -6 321,19 -6 000,00 -10 000,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä -13 037,94 -12 711,76 -12 000,00 -22 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -50 363,75 -22 875,18 -10 200,00 -312 200,00

YLEISAVUSTUKSET 19 081,36 18 864,65 10 000,00 10 000,00

VEROT 0,00 -925,19 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31 282,39 -4 935,72 -200,00 -302 200,00
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Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT

  AINEELLISET HYÖDYKKEET

         Rakennukset ja rakennelmat 1 366 136,44 1 426 139,44

         Koneet ja kalusto 151 241,99 108 222,99

         Muut aineelliset hyödykkeet 338 120,29 353 734,29

         Osakkeet ja osuudet 181,64 181,64

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 1 855 680,36 1 888 278,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  SAAMISET

         Myyntisaamiset 8 179,00 6 360,00

         Jäsenmaksusaamiset 500,00 825,00

         Siirtosaamiset 8 901,84 9 468,25

  17 580,84 16 653,25

  RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 444,58 5 378,45

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 23 025,42 22 031,70

*TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 878 705,78 1 910 310,06

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

  EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 499 259,42 1 504 195,14

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31 282,39 -4 935,72

OMA PÄÄOMA yhteensä 1 467 977,03 1 499 259,42

VIERAS PÄÄOMA

  PITKÄAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 72 800,00 109 200,00

  LYHYTAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 254 030,86 222 022,97

         Saadut ennakot 1 840,23 5 975,69

         Ostovelat 19 507,40 10 613,03

         Siirtovelat 47 518,58 47 141,85

         Muut lyhytaikaiset velat 15 031,68 16 097,10

337 928,75 301 850,64

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 410 728,75 411 050,64

*TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 878 705,78 1 910 310,06

        

KUVA Antti Ranki Photography

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilin-

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

vapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille 

9. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntö-
jen 6. pykälässä mainituin edellytyksin *) 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11. Käsitellään hallituksen esitys kentän perusparannus- 

projektista ja sen toteuttamisesta 
11.1. Suunnitelma, alustava toteuttamisaikataulu ja 
-järjestys 
11.2. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma  
11.3. Päätetään projektin toteuttamisesta ehdotuksen 
mukaisesti 
11.4. Valtuutetaan hallitus ja toiminnanjohtaja nosta-
maan pankkilainaa esityksen mukaisesti

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kausi- 
maksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä 
viivästysmaksun suuruus **)

13. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
siihen perustuva talousarvio

14. Käsitellään jäsenen sääntömuutosehdotus, josta halli-
tukselle on tehty kirjallinen esitys ennen tammikuun 15. 
päivää kuluvaa vuotta ***)

15. Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
• Talousasiat
• Naistoimikunta-asiat (naisten kapteeni)
• Markkinointi ja PR-asiat

**) Taulukko hallituksen ehdotuksen mukaisista maksuista

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)

• aikuinen 350 €

• nuorisojäsen (1996 - 2004 syntyneet) 200 €

• juniori (2005 ja jälkeen syntyneet) 100 €

PELIKAUSIMAKSUT

• aikuinen 450 €

• nuorisojäsen (1996 - 2004 syntyneet) 250 €

• juniori (2005 ja jälkeen syntyneet) 200 €

LIITTYMISMAKSUT

• aikuinen 2 000 €

• nuorisojäsen (1996 - 2004 syntyneet) 1 000 €

• juniori (2005 ja jälkeen syntyneet) 200 €

***) Jäsen ehdottaa, että säännöissä rajataan hallituksen 
jäsenen/jäsenten kausien määrä kahteen kauteen eli 3 + 3 
vuotta. Yhteensä 6 vuotta.

Kokouskutsu on julkaistu 1.2.2023 Turun Sanomissa ja Åbo 
Underrättelserissä.

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus

Vuosikokouskutsu
Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään torstaina 16. helmikuuta 2023 klo 18.00  
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku.
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Turussa 20. tammikuuta 2023

 

Osmo Soinio
KHT

 
Jussi Viitanen
KHT

Tilinpäätös-
merkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta 
on tänään annettu kertomus.

- Est. 1958 -
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Taustaa
Vuoden 2020 vuosikokouksessa jäsenistölle esiteltiin stra-
tegia 2025, jossa Aura Golfin visioksi määriteltiin kunnian-
himoinen ”Golfkenttämme on yksi Suomen kauneimmista 
ja laatutasoltaan parhaimmista.” Yleisluontoisen strategian 
koostaminen perustui vuonna 2019 tehtyyn jäsenkyselyyn, 
jonka vastausten mukaan tärkein yksittäinen asia seuraa-
valla viisivuotiskaudella tulisi olla ”Kentän kehittäminen ja 
uudistaminen, estealueita ja viheriöalueita uudistamalla”.  
Kentällä on tehty viheriöuudistuksia sekä lukuisia muita 
toimenpiteitä pääasiassa omin voimin, mutta tämän pro-
jektin kohdalla oli alusta lähtien selvää, että suunnittelutyö 
annetaan ulkopuoliselle ammattilaiselle. Suunnittelijan 

valinta kohdistui Tilander Golf Designiin ja kenttäarkkiteh-
ti Lassi-Pekka Tilander on tehnyt erinomaista työtä Aura 
Golfin esittämisen toiveiden mukaisesti.

Projektin tavoitteet sekä kentän kehittämissuunnitelma 
on esitelty väyläkohtaisessa kuvauksessa Viheriö-lehden 
numerossa 3/2022. Lisäksi jäsenistölle on lähetetty aineisto 
tutustumista varten uutiskirjeenä marraskuun lopussa 
2022.

Projektiin liittyy keskeisenä osana myös kastelujärjestelmän 
uudistaminen koko kentän alueella. Aura Golfin nykyinen 
sadetuslaitteisto runkoputkineen sekä pumppaamoineen on 

peräisin 1980-luvun puolivälistä ja se alkaa olla käyttöikän-
sä lopussa. Nykyisten kuivien kesien yleistyessä toimiva ja 
moderni kastelujärjestelmä on aivan keskeinen osa kentän 
laadukkaassa ylläpidossa sekä korkeiden laatukriteerien 
täyttämisessä.

Kehittämissuunnitelman tavoitteina ovat kentän nyky-
aikaistaminen sen alkuperäistä henkeä kunnioittaen, 
visuaalisen ilmeen kehittäminen, kentän hoidettavuu-
den parantaminen sekä pelattavuuden nostaminen 
uudelle tasolle. 

Kokonaisuutena Aura Golfin kentästä halutaan tehdä 
hauskempi pelata kaiken tasoisille pelaajille. Toimivan 
ja nykyaikaisen kastelujärjestelmän avulla varmistetaan 
myös kentän tekniset valmiudet pitkälle tulevaisuuteen. 

Toteutus ja aikataulu
Tavoitteena on saada työt käynnistettyä syyskuun 2023 
alkupuolella, jolloin osa väylistä on loppukauden ajan pois 
käytöstä. Täyden kentän pelaaminen saattaa olla erityisjär-
jestelyin mahdollista vielä syyskuun ensimmäisillä viikoilla, 
mutta myös sääolosuhteet vaikuttavat tähän asiaan ja nämä 
asiat tarkentuvat loppukesän aikana.

Työt aloitetaan uusien bunkkereiden kaivuulla ja muotoilul-
la sekä vanhojen bunkkerien täyttämisellä, myös 6.väylän 
viheriöalueen valmistelut aloitetaan heti kun mahdollista. 
Vesiesteiden laajennukset ja niihin liittyvät kaivuutyöt suo-
ritetaan talvella, kun maa on jäässä ja olosuhteet siihen ovat 
parhaat mahdolliset.
 
Kentän käyttöönotto kokonaisuudessaan on suunniteltu 
tapahtuvan toukokuun 2024 aikana. Keväällä uusitut alueet 
viimeistellään ja erityisesti tässä vaiheessa tulee huomioida 
olosuhteiden merkitys. Kahdelta eri urakoitsijalta saadut 
arviot valmistumisajankohdasta eroavat hieman toisistaan 
ja tarkkaa päivämäärää ei tämän johdosta ole mahdollista 
arvioida. Haitat pelaamiselle keväällä pyritään luonnollisesti 
pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Kastelujärjestelmän asentaminen aloitetaan myös syksyllä 
ja tästä aiheutuvat häiriöt pelaamiset kentän muilla osilla 
ovat vähäiset. Harjoitusalueen osalta töiden aloitus tapah-
tuu aikaisintaan kesällä 2024.

Rahoitus
Projektin kustannusarvio perustuu keskusteluihin kahden 
urakoitsijan ja kastelujärjestelmän toimittajan kanssa sekä 
heiltä saatuihin laskelmiin. Projektin alustava kokonaiskus-
tannusarvio on 700.000 euroa, joka täsmentyy sitovien 
urakkatarjousten myötä. 

Urakan kokonaiskustannusten hallintaa ohjaa erityisesti yh-
distyksen lainanmaksuvalmius ja tätä valmiutta organisaatio 
sekä yhdistyksen hallitus ovat arvioineet seuran toimintaky-
vyn kannalta varovaisuuden periaatetta noudattaen. 

Suunnitelman sekä hallituksen talousarvioesityksen mu-
kaisesti urakan kustannukset jakautuvat kahdelle tilikau-
delle siten, että vuonna 2023 projektiin liittyviä kuluja ja 
investointeja syntyy 450.000 euroa. Loput 250.000 euroa 
arvioidaan toteutuvaksi tilikaudella 2024.

Tilikauden 2023 kustannukset rahoitetaan toiminnan 
normaaleista tuotoista saatavalla tulorahoituksella  
150.000 euron osalta ja 300.000 euroa pankin kanssa 
neuvoteltavasta pitkäaikaisesta pankkilainasta. 

Päätöksenteko
Jäsenet saavat ennen vuosikokousta järjestettävässä info-
tilaisuudessa sekä uutiskirjeessä vielä ajantasaiset tiedot 
päätöksentekoa varten aikaisemman tiedotuksen tueksi. 

Vuosikokouksessa esitellään projekti vielä kertaalleen ja ko-
kouksen päätettäväksi ehdotetaan projektin toteuttamista 
esityksen mukaisesti sekä valtuutetaan hallitus ja toimin-
nanjohtaja nostamaan pankkilainaa esityksen mukaisesti.
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Kentän  
perusparannusprojekti

Tekst i  |  Sami  Pere  
Kuva |  Ti lander Gol f Des ign

Aura Golf ry:n vuosikokouksessa helmikuun puolivälissä päätetään merkittävistä asioista, kun asialistalla on kentän perus-
parannusprojektin toteuttaminen ja rahoitus. Kentän kehittämishanke on yhdistykselle varsin merkityksellinen ja erityisesti 
kastelujärjestelmän uusiminen takaa Aura Golfin kentälle mahdollisuuden kuulua suomalaisten golfkenttien ykkösketjuun 
myös tulevaisuudessa. 



Aura Golfin kentänhoidon tavoit-
teena on ylläpitää sekä kunnoltaan 
että hoitotasoltaan Suomen parasta 
golfkenttää, joka on myös kansain-
välisesti kilpailukykyinen. 

Toimintasuunnitelma 

2023
Tavoitteenamme on tarjota jäsenille, vieraille sekä yhteistyö- 

kumppaneille alueemme paras palvelu- ja laatukokemus niin pelaamisen,  
ravintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta.

TAVOITTEET 
Toimintakauden yksi tärkeimmistä ta-
voitteista on jatkaa kentän sekä erityi-
sesti viheriöiden hoitamista siten, että 
niiden laatutaso vastaa kaikilta osin 
haluamme ylläpitää Suomen parasta 
kenttää. Toimintakaudelle on lisätty 
kentänhoidon resursseja vakinaista-
malla apulaiskenttämestarin tehtävä. 
Tällä halutaan varmistaa myös kentän 
viimeistelyn korkea laatutaso, joka 
tulee olla nähtävissä kaikilla kentän 
osa-alueilla.

Kokonaisuutena Aura Golfin tavoittee-
na 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 tark-
kuutta ja huolellisuutta, jotta jäse-
nistön edut sekä pelimahdollisuudet 
saadaan turvattua parhaissa mahdolli-
sissa olosuhteissa.

Golfkenttämme korkealaatuinen 
ylläpito ja kehittäminen on tunnistettu 
seuramme keskeisimmäksi tehtäväksi. 
Edellisenä vuonna aloitettu kentän 
kehittämisprojekti on suunnitelmien 
osalta saatu valmiiksi ja vuosikokous 
päättää jatkotoimenpiteistä. Tavoittee-
na on saada projekti käyntiin syksyllä 
ja alustavien suunnitelmien mukaan 
valmiiksi keväällä 2024. Projekti ra-
hoitetaan jäsen-, kausi- sekä liittymis-
maksuina kerättävällä tulorahoituksella 
sekä pankkilainalla. Keskeisenä osana 
kehityshankkeeseen liittyy myös 
sadetusjärjestelmän uusiminen sekä 
modernisointi koko kentän alueella.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Tavoitteet
Aura Golfin kentänhoidon tavoittee-
na on ylläpitää sekä kunnoltaan että 
hoitotasoltaan Suomen parasta golf-
kenttää, joka on myös kansainvälisesti 
kilpailukykyinen. Tavoite edellyttää, 
että viheriöiden nurmi on viherpeit-
tävyyden osalta sataprosenttinen, 
tasainen ja riittävän nopea. Esiviheriöt, 
lyöntipaikat ja väylät ovat hyväkun-
toisia ja riittävän alhaalle leikattuja. 
Karheikkojen tulee olla rikkaruohot-
tomia ja hiekkaesteiden sekä niiden 
reunojen tulee olla hyvin hoidettuja ja 
kantattuja.

Henkilöstö
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
ammattitaitoista kenttähenkilöstöä, 
asianmukaista konekantaa ja riittävää 
kentänhoitobudjettia. Kenttähenki-
löstö tulee muodostumaan neljästä 
vakituisesta työntekijästä eli kenttä-
mestarista, apulaiskenttämestarista, 
huoltopäälliköstä ja kentänhoitajasta.  
Näiden lisäksi kentänhoidon sesonki-
aikana palkataan 8 kausityöntekijää 
ja pihatyöntekijä. Tavoitteena on, että 
vähintään puolet kausityöntekijöistä 
olisi aikaisemmin kentänhoitajana 
työskennelleitä henkilöitä.

Koneet
Konekanta muodostuu kymmenestä 
leikkuukoneesta, kahdesta trakto-
rista ja riittävästä määrästä muita 
hoitokoneita. Kentän vaatimustaso 
edellyttää, että koneet ovat jatkuvasti 
toimintakuntoisia ja esim. leikkuute-
rien kohdalta huolellisesti teroitettuja 
ja oikein säädettyjä. Kaudelle 2023 
konekantaa uusitaan syksyllä 2022 

toimitetulla Toro viheriöleikkurilla ja 
keväällä toimitettavalla John Deere 
väyläleikkurilla, molemmat leikkurit 
ovat hybridejä eli leikkuuyksiköitä 
pyöritetään sähköisesti. 

Kentän hoito
Kentän koko kauden kestävä huippu-
kunto vaatii säännöllisiä kentänhoito-
toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat 
jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset, 
lannoitukset, sadetus ja torjunta-ai-
neruiskutukset. Tavoitteena on, että 
kyseiset toimenpiteet suoritettaisiin 
pelikauden ulkopuolella tai ajankohta-
na, 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 pelaa-
miseen. Jotta kenttä olisi jatkuvasti, 
myös rajuimpien sateiden jälkeen 
pelikunnossa, tulisi joka syksy korjata 
vanhoja viheriöitä, lyöntipaikkoja ja 
salaojituksia. Kaudella 2023 viheriöjy-
räysten määrää tullaan kasvattamaan 
siten, että normaaliviikkoina vihe-
riöt jyrätään kolme kertaa viikossa, 
pääsääntöisesti tiistaina, torstaina ja 
lauantaina. 

Erityistoimenpiteet
Epävakaa tilanne maailmalla aiheut-
taa jatkuvia ongelmia raaka-aineiden 
toimituksissa ja tämän vaikutukset 
heijastuvat myös kentänhoidossa 
tarvittaviin tuotteisiin kuten lan-
noitteisiin, koneiden varaosiin yms. 

Vaikutukset näkyvät kasvaneina kus-
tannuksina, saatavuusongelmina tai 
huonoimmassa tapauksessa molempi-
na. Tämän johdosta pyrimme pitämään 
itsellämme pienimuotoista varmuus-
varastoa tärkeimpien tarvikkeiden 
osalta. Tällaisia ovat erityisesti sie-
menet, lannoitteet ja torjunta-aineet. 
Kentänhoitokoneiden maahantuojilla 
on ollut huomattavia vaikeuksia saada 
tilattuja laitteita Suomeen. Aura Golfin 
kaudelle 2023 uusittavista koneista 
viheriöleikkuri on esittelykone, joka 
toimitettiin meille jo ennen vuoden 
vaihdetta ja väyläleikkurin pitäisi saa-
pua maahan pelikauden 2023 alkuun 
mennessä. Kaudella 2023 pyritään 
aloittamaan väylien 6-11 peruspa-
rannustyö sekä sadetusjärjestelmän 
uusiminen koko kentän alueella, muita 
viheriö- tai väyläkorjauksia ei ole 
suunniteltu tehtäväksi. 

KILPAILU JA  
TASOITUSTOIMIKUNTA
Kauden 2023 runko tulee seuraamaan 
edellisvuosien pohjaa ja kalenteri 
tarkentuu kevään aikana. Toimikunnan 
tavoitteena on kokeilla mahdollisia 
uusia kilpailumuotoja kilpailun järjes-
täjän niin salliessa. Myös koko kauden 
pyörivien kilpailujen loppuhuipennus-
ta tullaan suunnittelemaan.

Tasoituksia pidetään yllä WHS-järjes-
telmän mukaisesti. Toimikunta vastaa 
mielellään siihen liittyviin kysymyksiin.

Toimikunta ottaa myös mielellään 
vastaan vapaaehtoisvoimia isompien 
kilpailujen läpivientiin. Lisätietoa Aura 
Golfin toimistosta tai toimikunnan 
puheenjohtajalta.
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VALMENNUS- JA JUNIORITOIMIKUNTA
Laatuseurasta Tähtiseuraksi
Aura Golf on hakenut junioritoiminnan laatuseurajärjestel-
män Tähtimerkkiä (Suomen Golfliitto) ja tavoitteemme on 
saada alkuvuoden aikana Tähtiseura-auditoinnin puuttuvat 
osa-alueet hyväksytyiksi. 

Junioritoiminnan osalta kotisivut päivitetään uudelle tasolle 
ja sieltä löytyvät jatkossa kaikki junioreille suunnatut tiedot 
yhdessä paketissa.

TS-Golfkoulu (9–15 v)
Golfkoulu järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaita 
viikolle mahtuu 50 kpl. Koulun ohjelma noudattaa aikai-
sempaa mallia, jossa tehdään yhteistyötä muiden lajien 
kanssa. Vastuullisina kouluttajina toimivat PGA Prot Ville 
Sirkiä ja Sakari Aho. Muut ohjaajat ovat vakituisia harraste-
toiminnan koulutettuja ohjaajia ja vapaaehtoisia toimijoita.

Nuorempien golfleiri (6–8 v)
Järjestetään kolmepäiväisenä kesäkuun toisella viikolla. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaita 
viikolle mahtuu 30 kpl. Golfleiri järjestetään yhteistyössä 
muiden lajien kanssa. Vastuullisina kouluttajina toimivat 
PGA Prot Ville Sirkiä ja Sakari Aho. Muut ohjaajat ovat har-
rastetoiminnan vakituisia koulutettuja ohjaajia ja vapaaeh-
toisia toimijoita.

Leirit
Hiihtoloman treenileiri 21–28.2.2023 Espanjassa, Villa Padierna. 
Talvileiri joulu – tammikuu 2023 (kohde vielä avoinna).

SM–projekti 2024
Valmentajat valitsevat kilpapelaajista ryhmän, joka tähtää 
Aura Golfissa järjestettäviin junioreiden (14–16 v) SM-lyön-
tipeli kilpailuihin vuonna 2024. Toimikunta hakee Suomen 
Golfliiton tukea tälle projektille.

Henkinen valmennus
Valio, Edustus ja Haastajat -ryhmille järjestetään kolmen kerran 
henkinen valmennus yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa.

Fysiikkavalmennus
Ville Rintala vastaa kilpapelaajien fysiikkavalmennuksesta 
ympärivuotisesti.

Yhteistyökumppanit
Vanhat kumppanuudet pyritään säilyttämään sekä han-
kitaan aktiivisesti mukaan uusia tukijoita. Kilpailu- ja 
valmennustoiminnan pitäminen nykytasolla ja sen edelleen 
kehittäminen edellyttää myös seuran ulkopuolista tukea. 

Harjoitusryhmät kesä
Valio / Edustus / Haastajat (13–22 v) 
• ryhmät harjoittelevat henkilökohtaisen valmennus-

suunnitelman mukaisesti yksilövalmennuksessa
• ryhmille järjestetään yhteistreenejä 6–10 kertaa kesän 

aikana
• ryhmän pelaajat valitsevat oman yksityisopetuspaketin 
• ryhmälle järjestetään fysiikkavalmennusta kerran 

viikossa + omaehtoinen yksilöity ohjelma
• ryhmien pelaajat pelaavat Future Tour, Finnish Junior 

Tour sekä Finnish Tour -kilpailuissa

Talent-ryhmä (10–14 v) 
• ryhmä harjoittelee kesällä ohjatusti 2–3 kertaa viikossa 
• ryhmän pelaajat osallistuvat Future Tour -kilpailuihin 
• ryhmä osallistuu OP-Pelipäiviin 
• ryhmälle järjestetään fysiikkavalmennusta kerran 

kahdessa viikossa

Harrasteryhmät (kaksi ryhmää, 9–18 v) 
• ryhmät harjoittelevat kesällä ohjatusti 1–2 kertaa viikossa
• ryhmien pelaajat voivat osallistua Future Tour -kilpailuihin 
• ryhmät osallistuvat OP-Pelipäiviin 

Aloittajat (6-8 v) 
• ryhmä harjoittelee ohjatusti kerran viikossa 
• ryhmän pelaajat voivat halutessaan osallistua Future 

Tour -kilpailuihin 
• ryhmä osallistuu OP-Pelipäiviin 

TS-ryhmä (9–15 v)
• ryhmä muodostuu kesän 2023 TS-Golfkoululaisista
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1–2 kertaa viikossa
• ryhmä osallistuu OP-Pelipäiviin 

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella kehitetään Aura Golfin 
nuorten harrastetoimintaa tarjoamalla seuran valmentajien 
avulla peliharjoituksia varsinaisella kentällä ja lyhennettynä 
1-5 väylillä reilun pelin hengessä sekä nuorten pelaajien 
golfvalmiuksia kasvattavan toiminnan avulla. Pelipäiviä jär-
jestetään kauden aikana 8 kappaletta ja jokaisen pelipäivän 
päätteeksi järjestetään yhteinen palkintojenjako sekä ruokailu.

Harjoituspaikat talvi
Lajiharjoitukset pyritään järjestämään Vamos Itäharjussa ja 
Golfpuodin simulaattoreissa. Fysiikkaharjoitukset järjeste-
tään Ville Rintalan salilla Pitkämäessä Manhattanin vieressä.

Harjoitusryhmät talvi 
Valio/Edustus/Haastajat (13–22 v) 
• ryhmän pelaajat harjoittelevat oman harjoitussuunni-

telman mukaisesti
• ryhmän pelaajat valitsevat yksityisopetuspaketin
• ryhmälle järjestetään yhteisharjoitus ja testipäivä 

kerran viikossa
• ryhmälle järjestetään fysiikkavalmennusta kaksi kertaa 

viikossa + omaehtoinen yksilöityohjelma
• oheisharjoituksena padel kerran viikossa

Harrasteryhmät (kaksi ryhmää, 9–18 v)
• ryhmälle järjestetään lajiharjoitukset 1-2 kertaa viikossa

Aloittajat (6–8 v)
• ryhmälle järjestetään lajiharjoitukset kerran viikossa

Päihteettömyys
Pelaajat ja valmentajat sitoutuvat olemaan käyttämättä 
päihteitä kaikissa harjoitus- ja kilpailutapahtumissa. Päih-
teiksi katsotaan myös kaikki tupakka- sekä muut nikotiini-
tuotteet.

Valmentajien koulutus
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luovat yhteistyöverkostoa 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. 

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

Markkinointitoimikunnan tavoitteena on myös tehdä uus-
asiakashankintaa, hankkimalla Aura Golfille uusia yhteistyö-
kumppaneita henkilökohtaisen myyntityön kautta. 

Kauden lopussa jatketaan jo muutamia vuosia toteutettua 
uusien jäsenien tyytyväisyystutkimusta puhelimitse. Tämä 
toimintamalli on ollut arvostettu uusien jäsenien keskuu-
dessa. 

SENIORITOIMINTA
Kuukausikilpailut pelataan uudella konseptilla. Muodoste-
taan kaksi sarjaa siten, että tasoitukset 13,0 ja alle pelaavat 
lyöntipeliä ja 13,0< pelaavat pistebogeyta. Jos lyöntipeli-
kisassa on alle 10 osallistujaa, kaikki pelaajat osallistuvat 
pistebogey-sarjaan. Kaikki vähintään kolmeen kuukausikil-
pailuun osallistuneet pelaajat ovat mukana kauden lopussa 
suoritettavassa pelikausimaksun arvonnassa. Säännöt 
sarjojen parhaiden palkitsemisesta tarkennetaan kevään 
aikana ja julkaistaan senioritoimikunnan sivuilla. 

Aikaisempien vuosien vähäisestä osallistujamäärästä johtu-
en viikkokilpailuja ei järjestetä toimintakaudella lainkaan.

Varsinais-Suomen senioriliigan osallistutaan myös kaudella 
2023 ja Suomen Golfseniorien kilpailuihin osallistutaan 
aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Klubiottelu AG-
HGCC pelataan tulevalla kaudella Aura Golfissa, ajankohta 
vahvistetaan myöhemmin. Senioritoimikunnan golfmatkoja 
järjestetään kysynnän mukaan, matkakohteet vielä mietin-
nässä. Väripallokilpailu järjestetään 2-3 hengen joukkue- 
kilpailuna. Syksyllä järjestetään myös seniori-scramble 
kilpailu.
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Palkitsemme osuuspankkien omistaja-asiakkaita ylimääräisillä OP-bonuksilla 
vuonna 2023. Ylimääräiset bonukset vähentävät asiointisi kuluja ja tuovat  
helpotusta arjen raha-asioihin. Omistaja-asiakkaana saat myös lukuisia muita 
etuja ja alennuksia pankki- ja vakuutuspalveluista. Lue lisää op.fi/bonus 

Osuuspankin omistaja-asiakkuus – elämääsi varten

30 % enemmän  
OP-bonuksia vuonna 2023

KIINTEISTÖJEN HOITO JA RAKENTAMINEN
Toimintakaudella 2023 tullaan normaalien kunnossapitotöi-
den lisäksi suorittamaan edelleen runsaasti korjaus- ja 
maalaustöitä. Merkittävimpinä nostoina työlistalla on mm. 
klubitalon ulkopintojen maalaus sekä päärakennusten sok-
kelien rapautumien korjaus ja uudelleen pinnoitus. Sauna-
rakennuksen toisen ilmanvaihtokoneen moottori vaihde-
taan ennen pelikauden alkua, jotta ilmanvaihto saadaan 
kuntoon ja kosteuskuormaa hallittua. 

Toimintakaudella tullaan tekemään rakennuskohtainen 
pts-suunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma), jolla pyri-
tään tunnistamaan rakennuskohtaisesti tulevat korjaustar-
peet seuraavan 10 vuoden aikana ja antamaan niille karkeat 
budjetit, jotta korjauksiin osataan varautua. Suunnitelmassa 
korjaustarpeet tullaan jaottelemaan pakollisiin korjaustar-
peisiin sekä mahdollisesti tehtäviin perusparannuksiin tai 
laatutason nostoihin.  

Toimintakaudella tullaan kevään aikana jättämään raken-
nuslupahakemus konehallin uudisrakennukselle, tehtyjen 
rakennussuunnitelmien perusteella. Luvan käsittelyajaksi 
ennakoidaan 6-12kk, joten rakentamista ei suunnitella 
aloitettavaksi kauden 2023 aikana. 

Kiinteistöjen ja piha-alueiden siisteyteen kiinnitetään jat-
kossakin erityistä huomiota.  

KAPTEENI
Keväällä järjestetään tarvittaessa uusille jäsenille tutus-
tumistilaisuus Ruissalossa, jossa käydään läpi mm. seuran 
yleisiä asioita ja tutustutetaan uudet jäsenet seuran tapoi-
hin ja käytäntöihin. 

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

Vuosittainen Roslagen-ottelu pelataan 2023 Ruissalossa. 
Ensimmäinen mittelö Roslagenin kanssa on pelattu jo vuon-
na 1971 ja tulevan kesän pelien yhteydessä on tarkoitus 
juhlistaa seurojemme yli 50 vuoden yhteistä taivalta. 
Tarkkaa ajankohtaa ei olla vielä sovittu. Osallistumisoikeus 
otteluun on kaikilla Aura Golfin jäsenillä. 

Reikäpeliottelu Helsingin Golfklubia vastaan pelataan syk-
syllä Helsingin Talissa. Otteluun voi osallistua kaikki Aura 
Golfin jäsenet. Ottelupäivä sovitaan kevään 2023 aikana 
HGK:n kanssa.

Molempien otteluiden tarkemmat pelipäivät ja ilmoittautu-
misajankohdat löytyvät kauden 2023 kilpailukalenterista.

NAISTOIMIKUNTA
Kauden 2023 suunnittelussa päästään kunnolla vauhtiin 
vasta vuosikokouksen jälkeen. Toiminnan keskiössä tulee 
kuitenkin olemaan mukava yhdessäolo, golftaitojen kehittä-
minen ja yhteistyö lähiseurojen kanssa.

Naisten avaustapahtuma on tavoitteena järjestää ennen 
pelikauden alkua tai heti pelikauden alussa ja siinä tullaan 
käymään läpi naisten tapahtumakalenteri sekä järjestetään 
naisia kiinnostavaa oheisohjelmaa. Seuran kaikki naisjäse-
net ovat tervetulleita tapahtumaan viihtymään ja verkostoi-
tumaan.
 
Golfin sääntöjä uudistetaan neljän vuoden välein ja viimei-
sin päivitys tehtiin 1.1.2023. Sääntökertaus on siis ajan-
kohtainen ja koulutusta tullaan järjestämään kauden alussa 
naisille erikseen ja/tai kaikille seuran jäsenille yhteistyössä 
kapteenin kanssa.

Suosittuja peli- ja opetusiltoja vaihtelevin teemoin tullaan 
järjestämään alkukausipainotteisesti seuran valmentajien 
Sakari Ahon sekä Ville Sirkiän vetäminä. Naisten kierroksia 
pelataan toukokuulta syyskuulle ja niissä pääsee tutustu-
maan esimerkiksi uusiin pelimuotoihin ja pelikavereihin 
rennossa seurassa. Valtakunnallista Naisten Sunnuntaita 
juhlistetaan mahdollisuuksien mukaan erityisohjelmalla. 
Kauden aikana järjestetään myös erikoiskilpailuja, kuten 
Birdie-puu ja Eclectic.

Perinteinen kolmoisklubiottelu AG-EGS-TawG pelataan 
vuorotellen Turussa, Espoossa ja Hämeenlinnassa. Tulevana 
kesänä on Aura Golfin vuoro toimia tämän ystävyysottelun 
järjestäjänä. Heinäkuulle on suunnitteilla myös kenttävie-
railu sopivan ajomatkan päässä olevalle kentälle ja lähiseu-
rojen kanssa yhteistyössä järjestetty alueellinen Lady Tour 
jatkunee myös tulevana kesänä.

Naistoimikunta toimii kauden aikana yhteistyössä sekä 
kapteenin että klubi- ja kilpailutoimikuntien kanssa. 

Naisten tapahtumien itseoikeutettu kohokohta tulee 
olemaan kesällä 50 vuotta täyttävä Mamselli-kilpailu, 
josta teemme yhdessä ikimuistoisen.

KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunnan tärkein tavoite on edistää Aura Golfin koko 
jäsenistön viihtymistä.
 
Huhtikuu
Talkoot järjestään huhtikuussa, aikataulu tarkennetaan 

VIHERIÖ-LEHTI PAINETAAN TÄYSIN  
HIILINEUTRAALISTI NEWPRINTISSÄ

erikseen. Talkoissa siistitään klubin ympäristö ja sisääntu-
loväylä. Kutsu julkaistaan hyvissä ajoin seuran viestintäka-
navissa.
 
Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan maanantaina 1.5.2023. Perintei-
nen vappulounas on katettuna klubilla pelin jälkeen, ruokai-
lu sisältyy osallistumismaksuun. Vain Aura Golfin jäsenille.
 
Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 22.6.2023 juhannuksen aato-
naattona. Jälkipelit klubilla juhannussaunan jälkeen. Osallis-
tumismaksu sisältää ruokailun, vain Aura Golfin jäsenille.
 
Elokuu
Elokuun kilpailuna järjestetään jo perinteeksi muodostunut 
Suuri Klubikilpailu lauantaina 26.8.2023.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja golfravintolan 
yrittäjänä jatkaa Keilapojat Oy. Aura Golfilla on tavoitteena 
yhdessä golfravintolan yrittäjien kanssa kehittää ravintolan 
toimintaa ja pyrkiä aikaisempaa korkeampaan asiakas- 
tyytyväisyyteen.

Lisätietoa tapahtumista saat  
Aura Golfin nettisivuilta,  

Facebookista, Instagramissa ja  
kentän ilmoitustauluilta.



• Finnairin suorat lennot
• 5 kierrosta  

Golf Son Muntaner  
Golf Son Servera  
Canyamel Golf

• Hotelli Cala Millor **** | 2hh 
• Aamiainen ja puolihoito
• Rangepallot ja  

PGA pro Ville Sirkiä opetusta
• Lento- ja golfkenttäkuljetukset

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

Virallinen matkanjärjestäjä  
Golden SG Oy
 
Ilmoittautumiset 
sales@goldensungolf.fi | 02 845 7500

Hinta 1 899 euroa / hlö  
+ golfbäginkuljetus  
(1 hengen huonelisä 159€)

Tulevat matkat 2023 
 
Islanti, Reykjavik | elokuu 
Espanja, Gran Canaria | marraskuu

RENNOSTI VAAN -MATKA  
MALLORCALLE 19.-26.4.2023

Sakarin pienryhmät ja ajankohdat

Teoriakoulutus 3.5.2023 klo 17.00–19.00
Treenit ovat viikoilla 19–24

1. ryhmä HCP 0-25 
keskiviikko klo 18.00–19.00

2. ryhmä HCP 25-54 
keskiviikko klo 19.15–20.15

3. ryhmä HCP 25-54 
torstai klo 19.15–20.15

4. Seniorit 
keskiviikko klo 13.00–14.00

Hinta 155 € / hlö (senioriryhmä 135€ / hlö)
sis. 2h teoriakoulutus, lajiopetus pienryhmässä 6 x 60min 
ja rangepallot

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

Villen pienryhmät ja ajankohdat

Teoriakoulutus 4.5.2023 klo 17.00–19.00 
Treenit ovat viikoilla 19–24

1. ryhmä HCP 0-15 
maanantai klo 17.00–18.00

2. ryhmä HCP 15-36 
maanantai klo 18.00–19.00

3. ryhmä HCP 15-36 
tiistai klo 19.30–20.30

4. ryhmä HCP 36-54 
maanantai klo 19.15–20.15

5. ryhmä HCP 36-54 
tiistai klo 18.30–19.30

6. Seniorit 
maanantai klo 13.00–14.00 

Hinta 155 € / hlö (senioriryhmä 135€ / hlö)
sis. 2h teoriakoulutus, lajiopetus pienryhmässä 6 x 60min 
ja rangepallot

Kaikki Villen ryhmien pelaajat kutsutaan syksyllä järjes-
tettävään Rennosti Vaan - Invitationaliin 2023. Ryhmät 
on jaettu taitotason mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
PGA Pro Ville Sirkiä
www.sirkia.pro
040 761 1876
ville.sirkia@auragolf.fiOpetustoimintamme on avointa kaikille.  

 Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Varaa paikkasi aikuisten pienryhmätreeneihin. PGA prot Sakari Aho ja Ville Sirkiä järjestävät alkukaudesta tehokkaan 
harjoittelujakson 4-6 henkilön pienryhmissä. Olet sitten aloittelija tai pidemmän peliuran omaava single-pelaaja, niin  

sinulle löytyy taitotasosi mukaista toimintaa. Ryhmät ovat hyvä vaihtoehto säännölliseen harjoitteluun.  

Proilla käytössä laadukkaat lyöntianalysaattorit ja muut opetuslaitteet kehittymisen tukena.  
Teoriakoulutus järjestetään kaikille yhteisesti Aura Golfin edustustilassa kahvin ja naposteltavan kera.

Aikuisten pienryhmätreenit 6 x 60 min + 2 h teoriakoulutus

Alkeiskurssit

Kevään alkeiskurssit vedetään pienryhmissä 4-8 henkilöä/
kurssi. Kurssi sisältää:
• ammattivalmentajan opetuksen 4h
• pallot ja mailat kurssin ajaksi
• green cardin

Kurssi voi toimia myös kertauskurssina jo aloittaneelle 
golffarille. Ilmoittautuminen www.auragolf.fi.

Hinta 99 € / hlö

Opetustarjonta aikuisille 2023

• 28.4. klo 17.00–21.00 (Ville)
• 3.5. klo 17.00–21.00 (Ville)
• 9.5. klo 17.00–21.00 (Sakari)
• 11.5. klo 17.00–21.00 (Ville)
• 16.5. klo 17.00–21.00 (Sakari)
• 18.5. klo 13.00–17.00 (Ville)
• 23.5. klo 17.00–21.00 (Sakari)
• 30.5. klo 17.00–21.00 (Sakari)
• 1.6. klo 17.00–21.00 (Ville)
• 6.6. klo 17.00–21.00 (Ville)
• 12.6. klo 17.00–21.00 (Sakari)
• 20.6. klo 17.00–21.00 (Sakari)
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Turun Toriparkki

Uusi täyssähköinen
Audi Q8 e-tron.

Täydellistä timanttia
ei synny  vain yhtä
sivua hiomalla.

Myynti on alkanut.

Varmista paikkasi: audi.fi/q8-e-tron 

Aja edistystä, aja uusi Audi Q8 e-tron.

Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress täyssähköauto 250 kW (664 Nm) alk. 75 590 €, CO2-päästöllä 0 g/km. Audi Q8 e-tron malliston yhdistetty 
EU-kulutus 20,4–22,4 kWh/100 km. Suosituisvähittäishinnasto 2.1.2023 (WLTP). Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. 
Maahantuoja K Auto Oy.

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 5333 214: ma–pe 9–18, la 10–15

K-Auto Audi Turku
> audi.fi 

Puhelut kaikkiin 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm. Hinnat sis.alv 24 %. 

SIIRRYMME NEXGOLFIN  
LASKUTUKSESSA  
SÄHKÖISEMPÄÄN  

MUOTOON

Jatkossa voit tilata laskun suoraan omaan 
verkkopankkiisi. Voit valita seuran e-laskun 

hakemalla laskuttajaa laskuttajan  
nimen tai y-tunnuksen perusteella. 

Aura Golf ry, 0409264-3 
 

Tilaa e-lasku omalla jäsennumerollasi.  
Voit tilata e-laskuna myös muiden perheen- 

jäsenten laskut heidän jäsennumerollaan.

Vaihtoehtoisesti voit tilata laskusi myös  
omaan sähköpostiisi. Täydennä tällöin jäsen-

tietoihisi kenttään ’Laskutussähköpostiosoite’, 
se sähköpostiosoite, johon haluat laskusi  

tulevan. Mikäli haluat myös muiden perheen- 
jäsenten laskut omaan sähköpostiisi, aseta 

myös heille oikea Laskutussähköpostiosoite. 
Laskujen lähettäjänä näkyy Maventa Transaction. 

  
Mikäli e-laskua ei ole tilattu tai laskutussähkö-

postiosoitetta ei ole asetettu, toimitetaan 
lasku paperisena laskuna. 

 
Lisätietoja

auragolf.fi/laskutus

Kaikille
toiveillesi
löytyy
kaunis
koti.

auratumasunnot.fi
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