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AIKATAULU JA TOTEUTUS
Syksyn korjaustyöt
Tavoitteena on saada urakka käynnistettyä 
syyskuun 2023 alussa. Urakan työjärjestys 
vahvistetaan myöhemmin, mutta alustavan 
suunnitelman mukaan työt aloitetaan 6.väylän 
viheriöalueesta ja kastelujärjestelmän 
uusimisella koko kentän alueella. Samoin syksyn 
töihin kuuluu bunkkereiden kaivuu ja muotoilu 
sekä hiekkojen ja massojen ajaminen 
kohteeseen.

Syyskuussa kenttää tullaan Huiskalan väylien 
osalta sulkemaan ja aikataulu tämän osalta 
täsmentyy myöhemmin. Käytössä on joka 
tapauksessa vähintään 12 väylää kauden 
loppuun asti.

Talven korjaustyöt
Talven aikana toteutetaan vesiesteiden kaivuu ja 
massojen levitys harjoitusalueen pohjaksi sekä 
mahdollisesti 7.väylän sivuvesiesteen 
täyttämiseksi enintään mereen johtavaan 
uomaan asti.

Vesiesteiden laajennusta varten alueella on 
tehty tarvittavat maaperätutkimukset ja näistä 
saatujen tietojen perusteella vesiesteiden 
laajentaminen on teknisesti mahdollista. 

Hanke edellyttää maisematyölupaa sekä 
ympäristönsuojelun osalta myös Natura-
esiarviota. Kaavoitusviranomaisella ei ole 
hankkeeseen huomautettavaa. Aura Golf hakee 
tarvittavat luvat ja lupamenettely saattaa 
vaikuttaa hankkeen aikatauluun erityisesti 
vesiesteiden osalta.



AIKATAULU JA TOTEUTUS

Kevään korjaustyöt
Keväällä tehdään urakkaan liittyvät viimeistelytyöt. Väylät 6-11 tullaan ottamaan 
käyttöön heti kun on mahdollista ja tämä tarkentuu vasta keväällä 2024. 
Alkuvaiheessa urakan alaisella alueella tullaan varmasti merkitsemään useita alueita 
korjauksenalaiseksi, mutta pelitoiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman 
pikaisesti. 

Harjoitusalue
Aloitus aikaisintaan kesällä 2024.



ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO
Alustava kustannusarvio on 700.000 euroa. 

Arvio sisältää suunnitelman mukaiset kenttä-
muutokset sekä maanrakennustyöt, kastelu-
järjestelmän uudistuksen sekä Huiskalan
harjoitusalueen perusparannuksen. 

Kustannusarvio perustuu kahdelta urakoitsijalta 
saatuihin kustannuslaskelmiin sekä yhdeltä 
kastelujärjestelmätoimittajalta saatuun 
kustannusarvioon.

Rakentamiseen tarvittavien maa- sekä kivi-
ainesten määrät tarkentuvat sen mukaan kuinka 
paljon uusien bunkkereiden kaivamisesta 
syntyvää maa-ainesta pystytään rakentamisessa 
hyödyntämään. 

Vesiesteiden kaivamisesta syntyvän savimassan 
läjittämisratkaisut vaikuttavat myös urakan 
kustannuksiin. Myös vesisteiden reunaratkaisut 
vaikuttavat lopulliseen kustannusarvioon eikä 
näitä ole ollut mahdollista arvioida etukäteen.

Lopullinen kustannusarvio ja sitovat tarjoukset 
urakoitsijoilta saadaan kevään aikana. Urakan 
kokonaiskustannusten hallintaa ohjaa erityisesti 
yhdistyksen lainanmaksuvalmius ja tätä 
valmiutta organisaatio sekä yhdistyksen hallitus 
ovat arvioineet seuran toimintakyvyn kannalta 
varsin huolellisesti. 



RAHOITUS
Urakka rahoitetaan toiminnan normaaleista 
tuotoista saatavalla tulorahoituksella sekä Turun 
Seudun Osuuspankin kanssa neuvoteltavalla 
pitkäaikaisella pankkilainalla. Vuosikokoukselle 
tehtävän ehdotuksen mukaisesti yhdistyksen 
johto valtuutetaan neuvottelemaan esityksen 
mukaisesta sekä riittävän suuruisesta pankki-
lainasta, jota nostetaan käyttöön tarpeen 
mukaan.

Arvio kustannusten jakautumisesta 

Tilikausi 2023 
Kustannuksia arvioidaan syntyvän 450.000 
euroa, josta 150.000 euroa maksetaan 
tulorahoituksesta syntyvillä kassavaroilla ja 
300.000 euroa pankkilainalla.  

Tilikausi 2024 
Kustannuksia arvioidaan syntyvän 250.000 
euroa, jotka alustavan suunnitelman mukaan 
katetaan 100.000 euron tulorahoituksella sekä 
150.000 euron pankkilainalla. Vuoden 2024 
talousarvio vahvistetaan saman vuoden 
vuosikokouksessa. 

Kustannusten jakautuminen eri tilikausille on 
alustava arvio ja se voi poiketa merkittävästi 
toteutuneesta.   

Pankkilainan kustannukset on laskettu nykyisen 
korkotason mukaisesti, 12 kk Euribor + 2,15 % 
marginaali. Laina-aika on 7 vuotta ja tarvittaessa 
siihen on pankin kanssa neuvoteltavissa 10 
vuoden maksuaika. 



MAKSUT 2023
HALLITUKSEN ESITYS

JÄSENMAKSUT
• aikuinen (+ 50 eur) 350 € 
• nuorisojäsen (+ 50 eur) 200 €  
• juniori (ei korotusta) 100 €  

PELIKAUSIMAKSUT 
• aikuinen (+ 70 eur) 450 €  
• nuorisojäsen (+ 50 eur) 250 €  
• juniori (+ 50 eur) 200 €  

LIITTYMISMAKSUT
• aikuinen (+ 500 eur) 2000 €  
• nuorisojäsen (+ 250 eur) 1000 € 
• juniori (+ 50 eur) 200 € 

Nuorisojäsenet (1996 – 2004 syntyneet)
Juniorijäsenet (2005 ja jälkeen syntyneet)

VIIVÄSTYSMAKSU
25 €

MAKSUJEN ERÄPÄIVÄ

31.3.2023 tai liityttäessä

PASSIIVIJÄSENET

Passiivijäsen maksaa normaalin jäsenmaksun ja mikäli 
hän haluaa pelata, tulee hänen maksaa kierrokselta 
kulloinkin voimassa oleva green fee. AG:n
järjestämissä kilpailuissa passiivijäsen maksaa 
vierailijan kilpailumaksun tai muun kilpailukohtaisesti 
määritetyn maksun.

Mikäli jäsenvelvoitteet ovat vielä maksamatta kuluvan 
vuoden HUHTIKUUN lopussa, hallitus voi katsoa 
jäsenen eronneen yhdistyksestä (sääntöjen 4 §).
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