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Uusia tuulia

- Nya vindar

A

ura Golfin juhlavuosi on
takana ja edessämme ovat
uudet haasteet. Vilkaistaan
kuitenkin vielä kerran taustapeiliin, ennen kuin käännetään tarinassamme uusi sivu. Juhlavuosi
oli täynnä tapahtumia, julkisuutta, menestystä ja välillä pieniä
takaiskujakin. Kilpailullinen menestys varsinkin terävimmän kärjen osalta oli jälleen huippuluokkaa, rintama ei tosin ole ehkä niin
laaja kuin vielä parina edellisenä
vuonna. Aarni Nordqvist poistuu
kevään aikana hieman takavasemmalle aktiivisesta valmennus- ja
seuratyövastuusta, joten meillä on
haasteellinen tehtävä palauttaa
seuramme myös kokonaisuutena
maamme ehdottomaan kilpagolfin eliittiin. Tälläkään osa-alueella työt eivät tule loppumaan kesken. Onneksi osaavia ja asiasta
kiinnostuneita henkilöitä näyttää
kotisaareltakin löytyvän Aarnin
arvokkaan työn jatkajiksi ja kyllä
Aarni sentään jatkaa vielä toimikunnan jäsenenä.
Itselleni oli uusien asioiden
oppimisen lisäksi hienoa huomata, kuinka arvostettu golfyhteisö
Aura Golf on sekä Suomessa että
ulkomailla. Edessämme ovat kuitenkin vaativat ajat ja meidän tulee pystyä vastaamaan tulevaisuuden koviin haasteisiin.
Uudet tuulet puhaltavat
Aura Golfissa toivottavasti hieman lempeämmin kuin tällä hetkellä yhteiskunnassa yleisesti.
Saamme jatkuvasti lukea mediasta yritysten jättiläismäisistä irtisanomisista ja lomautuksista,
talouden matalapaine ravistelee
globaalia taloutta ankaralla otteella. Olisi varsin lyhytnäköistä
toimintaa, jos uskoisimme elävämme saarella, johon on vaikeuksilta pääsy kielletty. Samalla
kuitenkin uskon, että valmiutemme selvitä vaikeammista
ajoista ovat vähintään kohtuulliset. Jäsenpohjamme on laaja ja vakaa sekä yhdistyksemme tukijoukot ovat vuodesta toiseen uskollisesti mukana kuvioissa. Au-

ra Golfin kiinnostavuus on edelleen huippuluokkaa eikä ole mitään syytä epäillä, että meillä ei
olisi valmiuksia edelleen vahvistaa asemaamme yhtenä Pohjoismaiden parhaista golfkentistä.
Seuramme menestyksen ja
kunniakkaan historian ovat omalta osaltaan mahdollistaneet laajat
vapaaehtoisten joukot, joiden antamasta panoksesta saamme olla
kiitollisia. Tänä päivänä urheiluseuratyö on muuttunut entistä
enemmän ammattimaiseksi toiminnaksi ja tämä on selkeästi vähentänyt vapaaehtoistyön kiinnostavuutta. Toimikunnat kaipaavat edelleen lisää aktiivisia jäseniä laadukkaan seuratyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Muutoksia toimintaamme
on tehty ja niitä on myös tulossa
lisää. Yksi näkyvistä muutoksista
tehtiin tämän vuoden alusta alkaen, kun Viheriö-lehden päätoimittaja Sakari Laitervo vetäytyi
tehtävästä ja minä sain kantaakseni tämän näkyvän vastuun. Vielä kerran kiitokset Sakulle hänen
panoksestaan lehtemme päätoimittajana. Jäsenlehtemme on ulkomuodoltaan tyylikäs ja edustava, mutta sisältöpuolelle kaivataan kipeästi uutta ilmettä. Toivottavasti olen oikea henkilö kehittämään lehteämme, mutta yksin en pysty tätä tehtävää täyttämään. Laajasta jäsenistöstämme
löytyy suunnaton määrä eri alojen osaamista, jota ei ole pystytty
valjastamaan kunnolla hyötykäyttöön. Uskon, että halua myös
viestinnän kehittämiseen seurastamme löytyy ja siksi toivonkin
teräväkynäisten kotitoimittajien
ottavan minuun yhteyttä. Ryhdytään yhdessä tekemään seuramme näköistä ja arvoista jäsenlehteä, jonka kolahtamista postiluukusta odotetaan kuin joulupukkia aattoiltana.
Jäsenlehti on kuitenkin vain
yksi osa seuramme viestintää. Nykypäivän viestintä on entistä
useammin varustettu virtuaalisella postimerkillä ja jakelukanavat

poikkeavat merkittävästi perinteisestä pyörällä kulkevasta Pate
Postimiehestä. Kotisivujemme
suosio yllätti minut täysin, vaikka sivuissa on paljon kehitettävää
niin visuaalisesti kuin sisällöllisestikin. Tänä keväänä kotisivumme tulevat saamaan kokonaan uuden ilmeen ja sisältöä tullaan perusteellisesti uusimaan.
Samassa yhteydessä jäsenviestintää aktivoidaan ja sähköistetään.
Näistä uudistuksista tiedotetaan
näkyvästi kevään aikana.
Muutoksia on tiedossa myös
kilpailu- ja tapahtumakalenteriin.
Suurkilpailumme tullaan pelaamaan myös tänä vuonna ja varsinkin Gant Open nostaa profiiliaan
entisestään. Gant Openin ja Felix
Finnish Ladies Openin ajankohdat
muuttuvat hieman viime vuoteen
verrattuna ja tämä on toivottavasti
myös jäsentemme mieleen. Avoimien kisojen sekä klubikisojen
määrää tarkastellaan erittäin kriittisesti ja toivon, että panostukset
laatuun määrän asemesta saavat
myös positiivisen vastaanoton jäsenistömme keskuudessa.
Suurimmalle osalle jäsenistämme golf on kuitenkin jotain
ihan muuta kuin toimivaa viestintää tai tiukkoja kilpailuja. Ainutlaatuisen kenttämme ylläpito
ja kehittäminen ovat edelleen tärkeimmät tehtävämme ja näiden
tehtävien täyttämisessä ei tulla
tinkimään jatkossakaan. Osaava
henkilökunta ja ajanmukainen
konekanta ovat jälleen kerran
avainasemassa, näiden resurssien
riittävyydestä tulee huolehtia vaikeinakin aikoina.
Alustavien tietojen mukaan
seuraava kesä tulee olemaan yhtä
lyhyt ja vähäluminen kuin aina
ennenkin, mutta toivotaan kuitenkin yhdessä, että saamme
nauttia hienoista keleistä, mukavasta seurasta ja ehkä myös hyvistä tuloksista golfkaudella 2009.
Hyvää pelikauden
odotusta kaikille!
Sami
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Kutsu

vuosikokoukseen
25.2.2009

POOL

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous
pidetään keskiviikkona 25. helmikuuta 2009 klo 18.00
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku
(sisäänkirjautumiset klo 17.00 lähtien)
E S I T Y S L I S TA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
Valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
sääntöjen 6. pykälässä mainitun edellytyksin *)
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kausimaksujen
suuruus, näiden erääntymisajankohta ja viivästysmaksun suuruus
Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen
perustuva talousarvio
Käsitellään hallituksen uusi ehdotus yhdistyksen sääntöjen
3 ja 17 §:ksi **)
Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
1. Kentänhoitoasiat
2. Valmennus-junioritoiminta
3. Senioritoiminta
4. Klubimestari
**) 3 §:ään lisätään vanhoissa säännöissä ollut teksti
”Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät”, sekä 17 § palautetaan
sääntöihin vanhassa muodossaan ”Tällä sääntömuutoksella
ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia”.

T E R V E T U L O A !
Aura Golf ry
Hallitus

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina
hyviä tuloksia.
VIHERIÖ
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Toimintakertomus 2008
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 27.2.2008
Suomalaisella Pohjalla. Kokoukseen osallistui 161 yhdistyksen jäsentä. Ennen varsinaista kokousta
palkittiin ansioituneita jäseniämme.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä oli neljä, joista kahden kohdalla
äänestettiin. Pirkko Paatelo oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästään
ja uudeksi naisten kapteeniksi olivat
ehdolla Eeva Suhonen ja Ilana Laitervo. Äänestyksen jälkeen uudeksi
naisten kapteeniksi valittiin Eeva
Suhonen. Kilpailu- ja tasoitusasioista vastaavaksi hallituksen jäseneksi
olivat ehdolla aikaisempi tehtävän
haltija Heikki Koskilahti sekä JanMikael Paulin. Äänestyksen jälkeen
tehtävään valittiin Jan-Mikael Paulin.
Muiksi erovuorossa oleviksi
hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Urpo Pirilä (talousasiat)
sekä Kari Sjöholm (markkinointi ja
PR). Molemmat jatkavat aikaisemmissa tehtävissään.
Tilintarkastajiksi valittiin Osmo Soinio (KHT) ja Johanna Keskinen sekä varatilintarkastajiksi Sirpa Koivisto ja Pauliina Soinio.
HALLITUS
Laakso Toni
puheenjohtaja
Pirilä Urpo
talousasiat
Granberg Reima
kentänhoito
Sjöholm Kari
markkinointi ja tiedotus,
varapuh.johtaja
Paatelo Hannu
valmennus- ja junioritoiminta
Salminen Markku
kiinteistö ja rakennus
Joenperä Veikko
senioritoimikunta
Paulin Jan-Mikael
kilpailut
Suhonen Eeva
naistoimikunta, naisten kapteeni,
hallituksen sihteeri
Eskola Aarno
kapteeni
Tulonen Ilkka
klubimestari
Hallitus kokoontui kauden aikana
kymmenen (10) kertaa.
HALLINTO
Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Laxåback Jorma
toiminnanjohtaja
eläkkeelle huhtikuussa 2008
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Pere Sami
toiminnanjohtaja
työsuhde alkoi v. 2008
Enberg Soile
kirjanpitäjä/toimistosihteeri
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät
Hallanoro Milla (AG:n jäsen)
caddiemaster 4. kausi
Helin Rosa
caddiemaster 5. kausi
Nieminen Bettina (AG:n jäsen)
caddiemaster 2. kausi
Samooja Jussi (AG:n jäsen)
caddiemaster 1. kausi
Juhlavuoden tavoitteet
toteutuivat
Aura Golf täytti toimintavuotena 50
vuotta ja tämä näkyi sekä toiminnassa että julkisuudessa monella tavalla. Kesäkuun alussa ollut juhlaviikko oli täynnä monenlaista tapahtumaa. Naiset aloittivat juhlaviikon omalla kilpailullaan ja seuraavana päivänä kentällä juhlivat seniorit. Viikolla oli myös kaikille
avoin tapahtumapäivä sekä juniorien avoin juhlakilpailu. Kutsuvieraspäivänä seura vastaanotti lukuisia huomionosoituksia, pelattiin
kutsuvieraskilpailu ja päivä huipentui iltajuhlaan Marinassa. Juhlaviikon tärkein päivä oli lauantai, jolloin pelattiin jäsenten juhlakilpailu
ja juhlaviikko sai arvoisensa päätöksen, kun suuri joukko jäseniä kokoontui viettämään iltajuhlaa Aura
Golfin klubitalolle. Vielä kerran
suuret kiitokset kaikille juhlaviikon
järjestelyihin osallistuneille henkilöille ja yrityksille.
Juhlavuoteen liittyi myös merkittävä muutos hallinnossa, kun yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jorma Laxåback jäi huhtikuussa eläkkeelle. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Sami Pere, joka aloitti tehtävässään 1.4.2008.
Talous ja hallinto
Aura Golfin toiminta ja taloudellinen tilanne kauden aikana eteni kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Tilikauden tulos oli -7.144
euroa kun budjetoitu tulos oli 1.400
euroa. Varsinaisen toiminnan tulos
oli budjetoidulla tasolla ja varainhankinnan tulos ylitti budjetoidun
tuloksen. Tilikaudelle on kirjattu
veroja 25.452 euroa (budjetti 0 euroa). Verot liittyvät vuoden 2005
verotukseen, josta olemme käyneet
kirjeenvaihtoa verottajan kanssa jo
pidempään. Yksityiskohtaiset toteumaluvut budjettipoikkeamineen
löytyvät jäljempänä olevasta tuloslaskelmasta.

Lounais-Suomen veroviraston oikaisulautakunta on 28.11.08
antamassaan päätöksessä katsonut,
että Aura Golf ry:n sääntöjen sanamuoto ja tosiasiallinen toiminta
osoittavat, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta kohdistuu rajoitettuun henkilöpiiriin eli yhdistyksen jäseniin ja yhdistystä ei siten ole
pidettävä yleishyödyllisenä yhteisönä. Tämän johdosta oikaisulautakunta on katsonut, että yhdistyksen
koko toiminta on elinkeinotoimintaa ja vuoden 2005 tilikauden tulos
88.161 euroa on kokonaan verotettavaa tuloa. Oikaisulautakunnan
päätös saatiin marraskuussa 2008.
Tulemme valittamaan oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Tilikauden 2008 investointeihin sisältyvät Laurilan mökin korjaus, caddiemasterin ja pro shopin sisustuksen ja kalusteiden uusiminen
sekä vuonna 2006 tehdyn sähkö- ja
puhelinlinjojen maakaapeloinnista
tullut budjetoimaton meno. Maakaapelointiin liittyvät investoinnit
ovat yhteensä 89.200 euroa. Verotilanteemme epävarmuuden vuoksi
emme ole vähentäneet Laurilan mökin korjausmenoihin sisältyviä arvonlisäveroja. Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 240.981 euroa.
Tilikauden aikana lyhennettiin suunnitelman mukaisesti pitkäaikaisia lainoja 54.870 euroa. Lähinnä budjetoimattomien maakaapeli-investointien johdosta shekkitilin limiitin käyttö nousi 94.187
euroa vuoden 2008 aikana. Tilikauden päättyessä korollisten lainojen
määrä oli 887.117 euroa.
Tilikauden päättyessä Aura
Golfin talous on edelleen vakaalla
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 kokoontuivat kauden aikana noin 25 kertaa.
Toiminnanjohtaja osallistui kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi toimikuntien
jäsenet osallistuivat käytännön toimintaan kiitettävästi.
Kunniatoimikunta
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka
Vaiste Heikki

Kenttätoimikunta
Granberg Reima, puheenjohtaja
Höglund Matti
Lahti Sami
Laxåback Jorma
Lithonius Markus
Toivanen Raimo
Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti
kenttämestari
työsuhde alkoi v. 1991
Lahti Sami
apulaiskenttämestari
työsuhde alkoi v. 2006
oppisopimus alkoi v. 2004
aikaisemmin 7 kautta
kausityöntekijänä
Leinonen Mika
kentänhoitaja
työsuhde alkoi v. 1992
Lehto Manne
huoltomies
työsuhde alkoi v. 2006
Kausityöntekijät:
Härmälä Ilkka (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 2. kausi
Laurila Antti (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 1. kausi
Lehtisaari Harri
kentänhoitaja 1. kausi
Lithonius Joonas (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 1. kausi
Rehmonen Matti
kenttä/piha 4. kausi
Räsänen Virpi
kentänhoitaja 1. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 2. kausi
Vilkama Voitto
kentänhoitaja 1. kausi
Leinonen Kalle (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 3. kausi
Kangasmäki Vili (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 2. kausi
Pirilä Tuomas (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi
Puistonen Ilmari (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi
Tapahtumarikas Aura Golf ry:n 50vuotinen juhlakausi käynnistyi lauhan talven seurauksena hyvissä olosuhteissa. Roudaton ja jäätön talvi
ei aiheuttanut talvivaurioita nurmipinnoille ja keväällä kentänhoitotöitä päästiin jatkamaan siitä pisteestä mihin edellisenä syksynä oltiin päädytty. Itse pelikausi oli sateiden suhteen kaksijakoinen, alkukesä kesäkuulle asti oli hyvin kuiva
ja toisaalta elo- ja lokakuu poikkeuksellisen märkiä. Lokakuun sadesumma oli n. 160 mm, joka on yli
kaksinkertainen keskiarvoon verrattuna. Sateista aiheutuneet ongelmat
kärjistyivät hiekkaesteisiin, joiden
kuivatus ei toiminut vaaditulla ta-
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valla ja bunkkerit useasti muistuttivat lähinnä vesiesteitä.
Roudattoman maan takia väylille ei voitu mennä raskailla kentänhoitokoneilla ja näin normaali
hiekoitus jäi tekemättä. Greenit, foregreenit ja lp:t kalkittiin maalis/huhtikuussa, jonka jälkeen greenit
käsiteltiin sienitautitorjunta-aineella ja harsotettiin. Kentän kuivuttua
greenit ja väylät pystyleikattiin ja
greeneille tehtiin täydennyskylvö.
Greenit, foregreenit ja lp:t hiekoitettiin huhtikuussa. Sadetuslaitteet
otettiin käyttöön huhtikuun puolessavälissä, jonka jälkeen harsot
poistettiin greeneiltä ja kenttä avattiin 25.4.
Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat: greenit 2,8 mm, lp:t ja foret 7 mm ja väylät 10 mm. Greenit
jyrättiin torstaisin, jolloin leikkuu
jätettiin tekemättä. Kilpailuissa, kuten Felix Finnish Ladies Openissa,
jyräyksellä pallon vierintänopeudeksi saatiin yli 3 metriä, kauden
pääkilpailussa eli Gant Openissa, joka pelattiin 28.-31.8. sateet aiheuttivat ongelmia ja jyräyksiä ei voitu
suorittaa täysimääräisesti, tällöin
vierintänopeus oli 2,7 metriä, joka
samalla oli pelikauden normaali vierintänopeus. Syyskuussa muutamilla greeneillä tapahtui greeniruohon
harvenemista, mikä johtui jyräyksen
ja sateiden aiheuttamasta kasvualustan pinnan tiivistymisestä ja liettymisestä. Ongelmaa korjattiin ilmastoinnin, hiekoituksen ja paikkakylvön avulla, mutta kasvukauden ollessa lopuillaan kyseiset greenit eivät
pystyneet paranemaan normaaliin
kuntoon. Kauden aikana greenit
lannoitettiin 19 kertaa nestelannoitteella. Lyöntipaikat ja foregreenit lannoitettiin 4 kertaa ja väylät 3
kertaa rakeisella lannoitteella. Sienija hometauteja torjuttiin 4 kertaa
kemiallisilla torjunta-aineilla ja 3
kertaa fusariuminhibiittorin avulla.
Raffeista torjuttiin voikukka- ja apilakasvustoja kahdesti. Kentänhoitokauden aikana greenit ilmastoitiin 8
kertaa, joista 6 oli pintailmastointia
ja kertaalleen sekä syvä- että viiltoilmastointi. Lp:t ja foregreenit ilmastoitiin 2 kertaa. Kauden päättyessä
greenit, foregreenit, lp:t, väylät ja
osia raffeista holkki-ilmastettiin, lisäksi greenit 4, 5, 7, 12 ja 17 syväilmastoitiin drill/ fill koneella. Kasteluvettä käytettiin 26.000 kuutiota.
Kenttä suljettiin 27.10.2008.
Peruskorjauksia:
Keväällä asennettiin Huiskalaan
siirtonurmi greenin kasvualusta, joka kylvettiin alkukaudesta, samalla
15. greenin vesiesteeseen asennettiin ylivuotoputki. Loka-/marraskuussa korjattiin seuraavien bunkkereiden salaojitusta, greenibunkkerit; 3, 4, 5, 6 vasen- ja takabunkkeri, 7 oikea bunkkeri, 9, 11, 12, 14,
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16, 17 ja 18 oikeanpuoleiset bunkkerit.
Väyläbunkkerit; 8 rinnebunkkeri, 9 oikeanpuoleinenbunkkeri,
11, 14 ja 17. Lokakuun sateet tekivät kentästä pehmeän ja paikoitellen työkoneista jäi kentälle painumajälkiä.
Kone- ja laitehankinnat:
Toro-greenileikkuri, Tru-turf-viheriöjyrä, ClubCar-lava-auto, Ryan
Coreharvester -ilmastointijätteen
keruulaite ja Case-traktori etunostolaitteella.

Jäsenistömme HCP-luokittain
HCP
2008
2007
2006
+4,4 – 4,4
59
59
58
4,5 – 11,4
258
251
247
11,5 – 18,4
300
282
284
18,5 – 26,4
317
306
294
26,5 – 36,0
264
255
262
Virallinen tasoitus
1198
1153
1145
37,0 – 54,0
256
250
226
Tasoituspelaajia
1454
1403
1371
Singel-pelaajia
222, joista miehiä 210 ja naisia 12

Kaudella 2008 kenttähenkilöstö
muodostui kenttämestarista, apulaiskenttämestarista, huoltomiehestä, vakituisesta kentänhoitajasta,
seitsemästä kausityöntekijästä, yhdestä pihatyöntekijästä sekä yhdestä siistijästä jonka palvelut ostettiin
urakoitsijalta.

Valmennus- ja
junioritoimikunta
Paatelo Hannu, puheenjohtaja
Ahonen Noora
Aho Sakari
Nordqvist Aarni
Vuorinen Raimo J
Välilä Juuso

Kilpailutoimikunta
Paulin Jan-Mikael, puheenjohtaja
Kulo Matti
Manninen Mika
Nyman Niklas
Palm Kurt
Peltonen Heli
Peltonen Pekka
Perilä Milla
Sanaksenaho Rikhard
Savolainen Heikki
Vuorinen Raimo J
Wahlberg Antero

Kilpagolfissa tapahtui toimintavuonna monia muutoksia. Parina
kesänä tutuksi tullutta mitalisadetta
ei tänä vuonna tullut, mutta edelleen seuramme pelaaja oli selkeä ykkösamatööri maassamme. Joonas
Granbergin ammattilaiseksi siirtymisen jälkeen ykkösamatöörin paikka oli auki ja sen Kalle Samooja lunasti kiistattomasti kaudella 2008.
Kalle voitti lyöntipelin SM-kultaa
sekä Finnish Amateur Openin Talissa. Lisäksi hän edusti maatamme
sekä EM- että MM-kilpailuissa.
Myös aikuisten joukkue SM-kilpailuissa tuomisina oli mitali, väriltään
pronssinen. Joukkueessa pelasivat
Kallen ja Joonaksen lisäksi Ahti Koskilahti ja Markus Rytkölä.
Juniorikilpailuissa menestystä
emme SM-tasolla saavuttaneet, sillä
ikärajauudistus teki sen, etteivät
seuramme pelaajat päässeet kilpailemaan Finnair Junior -tourilla eikä
SM-kilpailuissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Monen
pelaajamme motivaatio on selvästikin hiipunut ikärajauudistuksesta
johtuen. Aluetourilla pelaajamme
kilpailivat kuitenkin ahkerasti saavuttaen ajoittain myös kohtuullisen
hyvää menestystä. Erittäin positiivista oli se, että pitkästä aikaa meillä oli kilpailuissa mukana myös tyttötrio: Susanna Sarkki, Julia Lithonius ja Julia Lyytikkä, joista viimeksi mainittu palkittiin myös vuoden
nousijana.
Vuonna 2007 aloitimme ns.
Harrasteryhmä-toiminnan, jonka
toiminta jatkui myös tänä vuonna.
Tapahtumia ryhmällä oli kesän aikana yli 30. Ryhmän toiminnan laajenemisesta kuuluu suurkiitos Aarni Nordqvistille, joka on suunnitellut ohjelman ja toiminut ryhmän
vastuullisena vetäjänä. Kiitos kuuluu myös niille usealle vapaaehtoiselle, jotka ovat osallistuneet ryh-

Varsinaiseen kilpailukalenteriin
kuului 34 kilpailua, joiden lisäksi
pelattiin cup-kilpailut. Näissä oli
kaikkiaan 3 837 pelisuoritusta, omia
jäseniä osallistui 2 900 ja vierailijoita 755. Omista jäsenistä 571 osallistui vähintään yhteen kilpailuun.
Avoimia kilpailuja oli 18,
joista merkittävimmät:
- Felix Finnish Ladies Open,
83 pelaajaa 13 eri maasta,
mukana myös yksi Aura Golfin
jäsen
- FSO TS Classic, 110 pelaajaa,
joista 9 Aura Golfin jäsentä
- FGT Gant Open, 150 pelaajaa,
joista 12 Aura Golfin jäsentä
Klubimestarit:
Miehet
Joonas Granberg
Mid Am
Juuso Välilä
Miehet 55 Heikki Laurila
Miehet 65 Bo Blomqvist
Naiset
Milla Hallanoro
Naiset 50 Päivi Honka
Naiset 60 Kirsti Prusi
Pojat
Mikael Helminen
Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija Julia Lyytikkä
Muut kilpailutulokset löytyvät
nettisivuiltamme.

män toimintaan usealla eri tavalla.
On ollut ilo nähdä innostuneita lapsia sankoin joukoin kentällä, sillä
kuten vanha, kulunut sanonta kuuluu: ”Nuorissa on tulevaisuus”.
Harrasteryhmä jatkaa toimintaansa
edelleen talvikaudella, joten kaikki
lapset innolla mukaan, soitto Aarnille tai Sakkelle, niin kuulet tarkemmin aikatauluista ja paikoista.
Junioritoiminta kokee ison
muutoksen, sillä aikaa ja vaivaa säästämättä juniorien eteen töitä tehnyt
Aarni on ilmoittanut jättäytyvänsä
pois Assistant Pron tehtävistä keväällä 2009. Aarnin jättämän aukon
paikkaaminen ei tule olemaan helppoa, mutta uskon, että Sakke ja muu
toimikunta löytävät sopivan henkilön paikkaamaan Aarnin jättämää
aukkoa. SUURKIITOS vielä kerran Aarni!
TS-Golfkoulu
Järjestettiin 2 golfkoulua puitteiltaan samanlaisina kuin ennenkin.
Osallistujia oli yhteensä 85. Kouluun otettiin sekä Aura Golfin jäseniä että ulkopuolisia. Vastuullisena
kouluttajana toimi Aarni Nordqvist
apunaan valmennusryhmissä olevia
pelaajia ja seuran pro. Apuopettajille järjestettiin viikonloppumatka
Ruotsiin.
Leirit
Espanjan leiri helmikuussa:
Leirejä järjestettiin yksi, jossa junioripelaajia oli seitsemän. Valmentajina ja matkanjohtajina leirillä toimivat Juuso Välilä ja Antti Lehtinen. Leiri toteutettiin yksityiskohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Ruotsin leiri keväällä:
Toimikunta ei järjestänyt keväällä
harjoitusmatkaa Ruotsiin.
Suomen Golfliiton liiton leirit:
Suomen Golfliiton valmennusleireille osallistui yksi pelaaja.
Talviharjoittelu
Talviharjoitteluhallina oli Luolavuoren halli, josta oli varattu käyttöömme yhteensä kolme harjoitusvuoroa. Aluetour- ja Green Card ryhmät harjoittelivat hallissa viikoittain pron ja assistant pron johdolla. Tasoryhmien pelaajat har-
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joittelivat hallissa maanantaisin ja
torstaisin. Seuran prot osallistuivat
harjoittelun suunnitteluun ja valmennukseen.
Kesäharjoittelu
Valio-, edustus- ja haastajapelaajilla
oli käytettävissään ns. Valmennuspaketti ja he harjoittelivat henkilökohtaisten harjoitussuunnitelmiensa mukaisesti. Valmennuspakettiin
kuuluu olennaisena osana pron sitouttaminen henkilökohtaiseksi
valmentajaksi.
Valio-, edustus- ja haastajapelaajat harjoittelivat henkilökohtaisen harjoitusohjelmansa mukaisesti. Kehitysryhmä harjoitteli pron sekä assistant pron johdolla 20 kertaa.
OP-ryhmä harjoitteli 5 kertaa
pron ja assistant pron johdolla. Graniittiryhmä harjoitteli 7 kertaa pron
ja assistant pron johdolla.
Tuet
Toimikunta haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan, joita olivat OP
(valmennus), Loimaan Kivi (valmennus), Keskusautohalli (edustusjoukkue), Hartwall (kilpailut), Auto-Center (kuljetukset), Turun Sanomat (TS-golfkoulu) sekä Hilton
(majoitukset).
Finnish Golf Tour -kisat
Osallistuttiin noin 8-henkisin joukkuein. Miehistä cut selvitettiin kiertueen osakilpailuissa yhteensä 12
kertaa. Naisissa cutia ei selvitetty
kertaakaan.
FGT-karsintoihin kaudelle
2008 osallistui 7 pelaajaa, joista 3
selvitti cutin.
FGT haastajakisat
Haastajakiertueelle osallistui vain
muutama pelaaja.
Finnish Amateur ranking ja
Finnish Golftour ranking
Aura Golfin pelaajien sijoitukset:
Miehet:
Finnish Amateur ranking:
1. Kalle Samooja
1551
30. Ahti Koskilahti
97
47. Markus Rytkölä
48
51. Jussi Samooja
31
73. Antti Lehtinen
6
76. Ville Sirkiä
3
Pisteitä sai yhteensä 85 pelaajaa.
Finnish Golftour ranking:
2. Kalle Samooja
393
35. Joonas Granberg
76
38. Sakari Aho
69
49. Ahti Koskilahti
42
89. Jussi Samooja
10
Pisteitä sai yhteensä 89 pelaajaa.
Naiset:
Finnish Amareur ranking:
18. Milla Hallanoro
97
Pisteitä sai yhteensä 32 pelaajaa.
Finnish Golftour ranking:
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Pisteitä sai yhteensä 26 pelaajaa.
Finnair Junior Tour -kisat,
alle 21v tytöt ja pojat
Kilpailuihin pääsi keskimäärin kaksi pelaajaamme. Reikäpelin SM-kilpailuihin osallistui 2 ja SM lyöntipelikilpailuihin 1 pelaaja.
Aluetour,
alle 21v
Osallistuttiin 8–11 henkisin joukkuein. Menestys oli kaudella kohtuullista.
Pelaajien koulutus
Järjestettiin harrastajaryhmän jäsenille vanhempainilta ja kaikille kilpapelaajille kauden päätöstilaisuus.
Valio-, edustus- ja haastajapelaajille
tarjottiin AG:n tukitoimena Valmennuspaketti
Koulutus
Tänä vuonna ohjaus- tai valmennuskoulutuksessa oli 4 pelaajaa.
Muuta
Seuramme assistant pro Aarni
Nordqvist kuuluu Suomen Golfliiton Nuorisotoimikuntaan.
Talviharjoittelumahdollisuudet rangella ovat kehittyneet.
Huiskalan harjoitusalueen
hoito on ollut tyydyttävää. Toivottavaa olisi, että rangekatoksen takana olevaa harjoitusaluetta edelleen
kehitettäisiin.
Senioritoimikunta
Joenperä Veikko, puheenjohtaja
Haavisto Reijo
Laine Aatos
Palm Kurt
Perilä Milla
Rantanen Asko
Rännäli Pertti
Sivuranta Ilmo
Kulunut kausi oli senioreilla melko
vilkas. Oli valtakunnallisia kisoja,
kuten SM-kisat miehillä neljä ja naisilla kaksi henkilökohtaista + joukkuekisat, väli-, veteraani- ja aluetour
sekä FST naisille ja miehille. Varsinais-Suomen senioriliigaa pelattiin
yhdeksän seuran voimin. Klubiotteluita oli neljä, lisäksi vielä klubimestaruus ja muut klubikilpailut.
SM-kisoista Päivi Honka voitti lyöntipelin seniorinaisten mestaruuden, varttuneemmissa ei ollut
seurasta osanottajia. Miesten 55 v
joukkuekisassa AG:n joukkue voitti pronssia miehityksellä Aarno Eskola, Reima Granberg ja Matti Leinonen. FST:llä loppupisteissä Päivi
Honka oli kolmas. Miesten reikäpelissä Matti Leinonen saavutti
pronssia. Väli-, veteraani- ja aluetourilla ei mitalisijoja saavutettu.
Klubiotteluista Tampereen
seniorit voitettiin kotikentällä ja
Harjattula voitettiin vieraissa. Saloa
vastaan pelattiin sekä vieraissa että

kotona ja molemmat voitti Salo.
Varsinais-Suomen senioriliigan
voitti ArGC, Aura Golf oli kuudes.
Kuukausikilpailuita pelattiin
viisi kertaa. Osanottajia oli ennätysmäärä eli noin 50 henkilöä kilpailua
kohti. 92 eri henkilöä osallistui vähintään kerran. Voittaja selvisi vasta viimeisen kisan jälkeen, joka oli
Lauri Kangasmäki. Naisten paras oli
Eija Finnberg. Tulokset kokonaisuudessaan löytyvät AG:n kotisivuilta. Seniori Cup voiton vei Reima Hannula. Klubimestaruuskilpailut pelattiin kaikki samaan aikaan, joka tuntui hyvältä järjestelyltä. Tulokset näistä myös AG:n kotisivuilla.
Talvikaudella senioreilla on
Luolavuoren kuplahallissa keskiviikkoisin oma harjoitteluvuoro.
Tiistaisin ja perjantaisin keilataan Kupittaan keilahallissa.
Kiinteistö- ja
rakennustoimikunta
Salminen Markku, puheenjohtaja
Stam Jukka
Stam Timo
Stengård Charles
Tammikuussa tehtiin päätös korjauttaa ns. Laurilan mökki kesän
juhlallisuuksia ajatellen edustavaan
kuntoon. Urakoitsijaksi valittiin
NCC. Urakka piti sisällään mm.
mökin uudet perustukset ja rakenteet ulokeosien kohdalla sekä alkuperäisen rakennuksen suoristamisen
ja maalauksen. Myös hormi ja takka rakennettiin uudestaan. Työt
aloitettiin suotuisissa sääoloissa
28.1. ja saatiin valmiiksi sovittuun
laajuuteen huhtikuun loppuun
mennessä.
Caddiemasterin toimisto ja
Pro Shop saneerattiin ennen kauden
alkua. Caddiemasterin työpiste siirrettiin entisen Pro Shopin puolelle.
Shopin ja toimiston välinen seinä
avattiin sekä matot ja kalusteet
uusittiin ja seinät maalattiin.
15. väylän lyöntipaikan käymälään vedettiin vesi ja asennettiin
5,5 m3:n säiliö.
Edellä mainittujen lisäksi kuluneen vuoden aikana on kiinteistöissä suoritettu tavanomaiset huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet.
Kapteenin asiat
Eskola Aarno, kapteeni
Kiitokset jäsenistölle kuluneesta kaudesta. Kiitos myös niille lukuisille pelikavereille, joiden kanssa olen saanut
kierroksen kiertää. Toivottavasti ehditte pelata mahdollisimman monta
kierrosta ja nauttia hyvässä kunnossa
olleesta kentästämme, vaikka muutamat sateisemmat jaksot pelaamista
hankaloittivatkin.
Suurimpia ilonaiheitani olivat
klubiotteluvoitot Talista ja Tampe-

reesta.
Kiitos Teille, jotka tulitte mukaan ja autoitte vanhojen kilpakumppaneiden nujertamisessa.
Olemme säästyneet vakavilta
onnettomuuksilta kauden aikana.
Pallon osumista selvittiin mustelmilla ja muutaman päivän jomotuksella. Tavoitteena on tietysti selvitä täysin ilman vahinkoja ja siksi
on edelleen tärkeätä pitää silmällä,
mitä tapahtuu edessä ja takana.
Pallonjäljet korjattiin viheriöiltä mielestäni edelliskautta paremmin, mutta vieläkin jäi parannettavaa. Toisaalta naapurikenttien
viheriöt eivät saaneet sen parempaa
kohtelua omilta jäseniltään. Loppukaudesta ilmaantui väylille aika runsaasti korjaamattomia lyöntijälkiä ja
ehkä pitäisi aktivoida uudelleen jo
ennen kokeiltu hiekka/siemen seoksen kuljettaminen kärryssä, jolloin paikkauksella saadaan heti se
kuoppa tasaiseksi eikä takaa tulijoille aiheudu haittaa. Leikkuujätteen
poisto aiheuttaa turpeiden irtoamista ja oli varmaan yksi syy kauden
loppupuolen näkymiin.
Jäsenistön käytös suuren
enemmistön osalta on ollut aivan
loistavaa, mutta aina löytyy muutamia, joiden on pakko ”pomottaa”
peliseuraansa ja jakaa ilmaisia neuvoja kuinka pitää asiat tehdä. Tässä
kohtaa haluaisin palauttaa mieliin
Lassi Tilanderin jo vuosia sitten
esiintuoman kysymyksen, jonka
voimme aina kysyä itseltämme kierroksen jälkeen: ”Olinko mukavaa
peliseuraa?”
Ennen seuraavan kauden alkua tulen julkaisemaan verkossa tietoja seuraamuksista, jos jää kilpailuista pois ilman syytä (ja vielä ilmoittamatta), jos jatkuvasti jättää
jälkensä korjaamatta, jos ei peruuta
tekemäänsä aikavarausta jne. Ei
kuulosta hirveän kivalta työltä, mutta se kuuluu kapteenin toimenkuvaan - valitettavasti.
Yksi juttu, joka on askarruttanut ”terassiparlamenttia”, on pelaajan tasoituksen ylläpito.
Tasoitusta ylläpidetään kotiseurassa, jonka pelaaja itse valitsee
kauden alussa.
Laajempana ongelmana näen
jäsenistön passivoitumisen, koska
esimerkiksi mainittuihin klubiotteluihin piti oikeastaan puolittain pakottaa pelaajia mukaan. Minun
mielestäni jäsenet ovat tietyllä tavalla velvollisia edustamaan seuraansa,
sillä seurahan tarjoaa heille upean
kentän ja muut palvelut koko kauden ajan. Ei golfseura ole kuin teatteri, johon ostetaan lippu, mennään
paikalle nauttimaan esityksestä ja
sitten pois.
Toivoisin vähän voimakkaampaa sitoutumista ja aktiivisuutta. Ei tunnu eikä näytä mukavalta, jos pelaajien kuuluisa 19. rei-
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kä on auton takaluukku. Myönnetään, että golf vie paljon aikaa ja varmaan aiheuttaa ongelmia päästä
edes pelaamaan niin usein kuin haluaisi, mutta ehkä on palkitsevampaa itsellekin, jos pelaa ajan kanssa
sen minkä pelaa.
Olen nyt parin kauden ajan
pyytänyt jäsenistöä lähettämään teitä kiinnostavia kysymyksiä, joihin
vastaillaan verkossa tai jäsenlehdessä. Aika hiljaista on ollut.
Alkukauden sääntökysymys
oli kuulemma liian helppo, silti vastauksia tuli vain kolme, joista yksi
oli täysin oikein ja perusteltu, niinpä motoristi Kattainen sai muutaman ämpärillisen palloja vaivoistaan.
Naistoimikunta
Suhonen Eeva, puheenjohtaja
Ekholm Anne
Keskinen Johanna
Lehto Liisa
Nummenpää Eija
Reima Airi
Tuominen Raini
Naisten aloitusilta oli Turun Unikulmassa 28.5. Mukana oli runsaat
60 osallistujaa. Gun Marttila kertoi
meille hyvän unen salaisuuksista ja
saimme nauttia runsaan salaatti
pöydän antimista.
Maanantaikierrokset alkoivat
heti kesäkuun alussa. Kierroksilla
pelattiin eri pelimuotoja ja naiset
olivat innoissaan. Meillä oli ”lyöntipeliä” Greensome, BestBall, pelattiin jopa Back Tee:ltä sekä leikkimielistä ”Narukisaa”. Palautteen
mukaan toivottiin pelimuotojen pysyvän tulevanakin kesänä naisten
kierroksilla. Kierroksiin osallistui
108 eri naista.
Sakken niksinurkka oli käytössä tänäkin kesänä. Naiset voivat
aktiivisemmin ottaa osaa Sakken
opetukseen. Rohkeasti pyytämään
neuvoja ja niksejä. Aika on rajattu,
joten jokin pienikin opastus voi antaa suuren avun pelin sujumiseen.
50-vuotisjuhlakisan tunnelmat koimme jo viime numerossa.
Runsas osallistuja joukko ilahdutti
minua, 85 henkilöä. Kilpailun paras
oli Raini Tuominen.
Valtakunnallisen naistensunnuntain jälkipelit vietimme Suomen Ohutlevyasennuksen sponsoroimana.
Sosiaalirakennuksen
edustustiloissa nautimme klubiravintolan erinomaisesta salaatista ja
hyvästä viinistä. Päivän teemana olivat säännöt ja etiketti. Tunnelma oli
mielestäni yksi kesän parhaista.
Mamselli-kilpailu oli myös
Gloria Openin karsintakisa. Siinäkin oli kivasti yli 80 osallistujaa. Vieraspelaajia oli runsaasti. Olin ensimmäistä kerta kilpailun johtaja ja
siinäkin oli omat kommervenkkinsä. Voiko kilpailun johtaja osallis-
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tua myös kilpailuun, eipä ollut tullut mieleenikään. Kilpailutoimikunta ratkaisi asian ja sain osallistua
itsekin. Kilpailun voitti Hannelle
Grandell, jolla Mamselli-vitjat oli
ollut jo aikaisemminkin. Tilaisuuden jälkeen kotiin ajaessani Paatelon Pirkko soitti ja kyseli Mamsellinuken kohtaloa? Nukke oli unohtunut kokonaan. Toivottavasti ensi
vuonna kaikki sujuu jo paremmin
osaltani.
Kesän aikana oli paljon naisten tapahtumia Ruissalossa. Yksi
niistä kolmoisklubiottelu Tawast,
EGS ja Aura Golf. Heinäkuun lopulla kuumana keskiviikkopäivänä
tulivat kilpakumppanit Ruissaloon.
Sjöholmin Micaela keksi järjestää
meille mustat pelipaidat (minulle
sopi oikein hyvin). Päivä oli todella
kuuma ja paidat lämpimät. Voitto
tuli kuitenkin ja ”Tyttö” on kotona.
Tiedottaminen oli ilmeisesti myös
yksi asia, jota voidaan parantaa. Tähänkin kilpailuun moni olisi ottanut osaa, jos olisi tiennyt ilmoittautua. Ensi kesän tavoitteena on parempi tiedotus.
Elokuun viimeisenä vietettiin
naisten kierrosten päätöskilpailua.
Sponsorina tuttuun tapan Loimaan
Sähkö ja Päivölän pariskunta. Palkinnon sai jokainen valita oman menestyksensä mukaan. Ensimmäisenä valitsemaan pääsi Ulla Ruokoniemi. Suuret kiitokset Hilkalle ja
Pentille. Samalla palkittiin myös
Tuttu Juttu -kisan, Birdie ja ahkerimmin kierroksilla käynyt. Palkinnot saivat Eija Nummenpää, Micaela Sjöholm ja Airi Reima.
Naistoimikunta sekä seurahenkiset muut jäsenet auttoivat
mm. Felix Finnish Ladies Openin ja
Gant Openin tulospalveluissa sekä
muissa mittavissa järjestelyissä naisten kauden ja kisojen onnistumiseksi.
Markkinointitoimikunta
Sjöholm Kari, puheenjohtaja
Kruskopf Timo
Kuikka Kari
Varjonen Ari
Toimikunnan taloustavoitteet toteutuivat. Markkinointituotot ylittivät budjetoidun summan, mutta
toisaalta myös markkinointituottoihin liittyvät kulut olivat talousarviota suuremmat.
Markkinointituotot tulivat
pääosin kenttämainonnasta, kutsukilpailuista ja ammattilaiskilpailuista, kuten Felix Finnish Ladies Open
ja Gant Open. Jälkimmäinen pelattiin ensimmäistä kertaa yhteiskilpailuna Suomen ja Ruotsin kiertueiden kesken, palkintosumma
kaksinkertaistui edelliseen vuoteen
verrattuna.
Kutsukilpailuissa oli yhteensä
1.680 pelisuoritusta, joista omien

jäsenien osuus 500 ja vierailijoiden
1.180. Kutsukilpailujen osallistujamäärä oli hieman pienempi kuin
edellisellä kaudella.
Viheriö jäsenlehti ilmestyi
neljä kertaa ja lehden mainostuotot
jäivät budjetoitua pienemmäksi.
Rekisteröityjä pelikierroksia
oli n. 25.000 ja vastaa edellisen vuoden tasoa. Sateinen kesä vaikutti pelaamiseen eikä kierrosmäärät kasvaneet, vaikka aktiivijäsenten määrä
on noussut. Myöskään greenfee-tulot eivät nousseet, vaan pysyivät
edellisen vuoden tasolla. Tavoitteesta jäätiin hieman.
Aura Golfin kotisivujen
www.auragolf.fi kävijämäärä vuonna 2008 oli lähes 130.000 ja sivulatauksia tehtiin yli 300.000.Luetuimpia uutisia olivat yleisesti ottaen kaikki kilpailuihin liittyvät uutiset. Myös juhlakilpailuihin liittyviä uutisia luettiin aktiivisesti, samoin yleistä tiedottamisesta oltiin
kiinnostuneita.
Yhteistyökumppaneille Aura
Golf järjesti keväällä matkan Italiaan ja syyskuussa yhdessä Viking Linen kanssa perinteisen golf- ja seminaarimatkan Arlandastadin kentälle.
Klubimestari
Tulonen Ilkka, puheenjohtaja
Juusti Susanna
Koskilahti Ahti
Nummenpää Matti
Sjöholm Micaela
Vastamäki Päivi
Toimikunta kokoontui kauden aikana neljä kertaa ja kokouksiin osallistui jäsenten lisäksi naisten kapteeni Eeva Suhonen sekä toiminnanjohtaja.
Klubimestarin toiminatakauden avasi perinteinen Vappuhumpuuki-tapahtuma vapunpäivänä
1.5.2008. Humpuukiin osallistui
lähes sata jäsentä. Juhlaviikon järjestelyihin klubitoimikunta ei osallistunut.
Midnight Scramble järjestettiin perinteisesti juhannuksen aatonaattona, pelissä ja illanvietossa
oli jälleen mukava osanotto.
Kauden päättäjäiset järjestettiin klubitalolla 25.10.2008. Illan
aikana nautittiin loistavasta ruoasta,
mainiosta golfmusikaalista sekä hyvästä tanssimusiikista. Kauden päätöksen kruunasi näyttävä ilotulitus.

voidaan pitää erinomaisena.
RANGE JA
HARJOITUSALUEET
Rangepallot vaihdettiin kesäkuun
alussa uusiin AG 50-v logopalloihin
sekä kuluneet rangematot vaihdettiin uusiin. Syksyllä uudet pallot
vaihdettiin takaisin vanhoihin, jotka jätettiin paikalle talviharjoittelua
varten. Edellisen talven tapaan rangelle asennettiin korjatut suojapressut sekä lämpöpuhaltimet. Talviharjoittelu rangella on maksutonta
ja tarkoitettu ainoastaan Aura Golfin jäsenille.
Vuoden 2009 aikana rangekatos pestään ja maalataan sekä rikkinäiset pleksilasit korjataan. Uusia
mattoja hankintaan tarpeen mukaan sekä huolehditaan palloautomaatin toiminnasta ja pallojen riittävyydestä entistä paremmin.
JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 1451 (viime vuonna
1417), joista miehiä oli 997 (979) ja
naisia 454 (438).
JÄSENLEHTI
Laitervo Sakari, päätoimittaja
Enberg Soile
Pere Sami
Pietilä Tertti
Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa.
AG:n jäsenille tuli myös Suomen
Golflehti.
Sakari Laitervo luopui loppuvuodesta päätoimittajan tehtävästä,
uutena päätoimittajana aloittaa
vuoden 2009 alusta toiminnanjohtaja Sami Pere.
PRO SHOP
Uusitussa Pro Shopissa toimintaa
hoiti Golfpuoti Oy, lisäksi Gant- sekä Alberto-tuotemerkeillä oli shopissa omat osastot. Caddiemasterit
hoitivat myyntityön.
RAVINTOLA
Ruissalon Golf-ravintola Oy Jukka
Lavosen johdolla jatkoi toimintaa
kaudella.

KENTÄN KÄYTTÖ
Ajalla 1.5.-30.9.2008
Kierroksia oli yhteensä 25 248 (viime vuonna 24 718), jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet 19 212 (19 243)
- vierailijat
6 036 (5 475)
Internetvaraus-% oli jo lähes 60
(vuonna 2007 50 %), tätä kehitystä
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Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2008
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Myynti
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Green fee
Range
Golfautovuokrat
Kausimaksut
Tilavuokrat
Sekalaiset
Henkilöstökulut
Kentänhoito
Hallinto
Vuokrat
Maavuokrat
Kentänhoitokoneet
Muut
Muut kulut
Myyntituotteet
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Green fee
Range
Kentänhoito
Kiinteistö
Hallinto
Muut kulut
Toimikunnat
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Klubimestari
Kapteeni
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Mainos ja ilmoitus
Vuokratuotot
Kulut
Jäsenmaksukulut
Tiedotus
VARAINHANKINNAN TULOS
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
YLEISAVUSTUKSET
TILIKAUDEN TULOS
ennen poistoja ja veroja
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
ennen veroja
VEROT
TILIKAUDEN TULOS
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1 780
39 960
37 540
353 100
96 100
29 310
1 730
204 420
27 930
690

792 560

Budj. 2008

4 000
34 000
40 000
341 500
100 000
33 000
2 000
210 000
28 000
2 000

Budj. 2009

794 500

2 000
42 000
52 300
350 000
100 000
30 000
2 000
215 000
24 500
1 000

-214 880
-128 240

-230 000
-130 000

-243 000
-140 000

-12 900
-8 340
-3 560

-12 200
-1 100
-3 600

-14 400
-21 300
-3 600

-600
-16 830
-77 340
-123 870
-3 400
-9 130
-142 540
-119 570
-66 250
-67 900

-2 000
-15 000
-71 000
-90 000
-3 000
-9 000
-189 000
-145 000
-45 000
-54 000

-2 500
-18 000
-83 300
-127 000
-3 500
-9 000
-179 300
-124 000
-51 000

-2 870
-4 800
-5 800
-4 200 - 1 013 020
-220 460

293 260
177 900
17 990
1 580
-34 390
-18 250

670
-33 040
-870

490 730
-52 640
438 090

-33 240

-3 000
-4 900
-5 000
-4 000 -1 016 800
-222 300

290 000
150 000
20 000
2 300
-34 000
-24 000

-27 000
-1 000

462 300
-58 000
404 300

-28 000

818 800

-3 000
-6 200
-5 000
-5 000 -1 039 100
-220 300

295 000
150 000
15 000
800 460 800
-34 000
-20 000

500
-30 000
-1 000

-54 000
406 800

-30 500

22 020

22 000

22 000

206 410
-188 100

176 000
-174 600

178 000
178 000

18 310
-25 450
-7 140

1 400

0

1 400

0
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Tase
31.12.2008

31.12.2007

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

8 680

6 510
1 958 050
151 560
328 780
180
10 950
24 520
2 900

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 445 080

38 370

1 930 000
179 070
274 250
200 2 392 200
6 150
3 850
2 900

12 900

2 483 450

2 405 100

1 466 060

1 470 700
2 500 1 473 200

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

1 473 200
-7 140
744 100

792 900

143 020
13 820
56 760
56 400
3 290

54 900
8 800
23 600
35 900
15 800

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 017 390
2 483 450

931 900
2 405 100

Tilintarkastuskertomus
Aura Golf ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten,
että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja
esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä
johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Turussa 30. tammikuuta 2009

Osmo Soinio
KHT
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Johanna Keskinen
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Toimintasuunnitelma 2009
TAVOITTEET
Kauden päätavoitteet perustuvat
toimikuntien tekemiin toimintasuunnitelmiin, jotka antavat hyvän suunnan seuran kehittämiselle. Tärkeimpinä tavoitteina voidaan pitää juniori- ja valmennustoiminnan kehittämistä, jossa
myös yhteistyökumppaneiden
osuus on merkittävä. Nuorisotyön
keskeinen tavoite on saada lisää
nuoria lajin pariin sekä kehittää
valmennuksessa tasoryhmäajattelua, jotta harjoittelu on mielekästä ja tavoitteellista. Aktiiviset työryhmät sekä hyvien suhteiden luominen ja ylläpitäminen myös ulkomaille ovat merkittävässä roolissa.
Yleinen taloudellinen tilanne pakottaa kiinnittämään entistä
tarkempaa huomiota taloudenpitoon, jotta pystymme turvaamaan
jäsenistön edut myös jatkossa.
Myös kilpailujen määrään ja laatuun tullaan kiinnittämään huomiota ja pyritään tarjoamaan jäsenille oikeasti kiinnostavia tapahtumia. Kentänhoitoon tullaan
edelleen panostamaan, mutta suurempia investointeja ei tulla lähiaikoina tekemään. Yhteistyökumppaneiden rooli tulee edelleen olemaan merkittävä ja myös
kumppaneille halutaan tarjota parasta mahdollista palvelua.
Jäsenviestinnän kehittäminen on yksi tärkeistä tavoitteista,
joka on tärkeä osa jäsentyytyväisyyden parantamisessa. Aura Golfin toiminnan kulmakivi on laaja
ja aktiivinen jäsenkunta, jonka säilyttämiseen seuran tavoitteet ensisijaisesti tähtäävät
KENTTÄ
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena on ylläpitää kunnoltaan
kenttää, joka kuuluu Suomen parhaiden kenttien joukkoon sekä on
kansainvälisesti kilpailukykyinen.
Tavoite edellyttää, että viheriöiden
nurmi on viherpeittävyyden osalta
sataprosenttinen, tasainen ja riittävän nopea. Foregreenit, lyöntipaikat ja väylät ovat hyväkuntoisia ja
riittävän alhaalle leikattuja. Karheikot rikkaruohottomia. Hiekkaesteet ja niiden reunat ovat hyvin
hoidettuja ja kantattuja.
Tavoitteeseen päästäkseen ja
siinä pysyäkseen on vaatimuksena
ammattitaitoinen kenttähenkilös-
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tö, asianmukainen konekanta ja
riittävä
kentänhoitobudjetti.
Kenttähenkilöstö tulee muodostumaan neljästä vakituisesta työntekijästä eli kenttämestarista, apulaiskenttämestarista, huoltomiehestä ja kentänhoitajasta. Näiden
lisäksi kentänhoidon sesonkiaikana palkataan 7 kausityöntekijää.
Tavoitteena on ollut, että puolet
kausityöntekijöistä olisi vanhoja
kentänhoitajia.
Konekanta
muodostuu
kymmenestä leikkuukoneesta,
kahdesta traktorista ja riittävästä
määrästä hoitokoneita. Kentän
vaatimustaso edellyttää, että koneet ovat jatkuvasti toimintakuntoisia ja esim. leikkuuterien kohdalta teroitettuina ja oikein säädettyinä. Konekantaa tulisi vuosittain uusia yhdellä tai kahdella
koneella, jotta luotettavuus säilyisi ja että kauden aikana vältyttäisiin isommilta remonteilta.
Kaudelle 2009 tulisi hankkia uutena laitteena väylien dressauslaite sekä lava-auto.
Kentän koko kauden kestävä huippukunto vaatii säännöllisiä
kentänhoitotoimenpiteitä, joista
tärkeimmät ovat jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset, lannoitukset,
sadetus ja torjunta-aineruiskutukset. Kentänhoitokaudella 2009
erityistä huomiota kiinnitetään
piharatamon ja muiden rikkakasvien torjuntaan karheikoista.
Tavoitteena on, että kyseiset
toimenpiteet suoritettaisiin pelikauden ulkopuolella tai ajankohtana, joka vähiten häiritsee pelaamista. Ulkopuolisten tekijöiden
vaikutus onnistuneeseen hoitokauteen on suuri. Ulkopuolisia tekijöitä ovat ennen kaikkea lämpötila ja sademäärä. Lämpötila vaikuttaa suoranaisesti nurmen kasvuun ja sateet kentänhoitoon ja
pelaamiseen. Jotta kenttä olisi jatkuvasti, myös rajuimpien sateiden
jälkeen pelikunnossa, tulisi joka
syksy korjata vanhoja greenejä,
lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden
salaojitusta. Kentänhoitokaudella
2009 tulisi jatkaa loppuun edellisenä kautena aloitettu hiekkaesteiden kunnostus ja mahdollisesti
uusia yksi viheriö.
Kenttähenkilökunta tulee
osallistumaan alan koulutustilaisuuksiin ja messuihin. Ympäristöasioissa yhteistyötä jatketaan Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston sekä Turun Yli-

opiston Kasvitieteellisen puutarhan kanssa.
KILPAILU- JA
TASOITUSTOIMINTA
Kilpailutoiminnan tarkoituksena
on toimia AG jäsenten haluamalla tavalla. Tavoitteena on järjestää
jäsenistöä kiinnostavia sekä lajia
edistäviä kilpailuja. Viime kaudella tuli myös selkeästi esille se että
hyville kilpailuille on kysyntää jäsenistössämme. Toimikunnan tavoitteena on kehittää toimintaansa, jotta pystymme tarjoamaan
kaudella 2009 entistä monipuolisempia ja parempia kilpailuja.
Alustava kilpailukalenteri
noudattaa pitkälti vanhaa perinnettä. Felix Finnish Ladies Open
pelataan kesäkuun toisella viikolla ja Gant Open heinäkuun toisella viikolla. Molemmat kilpailut
kuuluvat ruotsalaisen SAS Masters Tourin ohjelmaan. TS Classic pelataan heinäkuun loppupuolella.
Muutoksia
Kilpailukalenteriin on tulossa
useita muutoksia, näistä tiedotetaan lisää kevään aikana seuran kotisivuilla sekä Viheriö-lehdessä
2/2009.
Klubimestaruuskilpailut pelataan 21.-23.8.2009. Sarjaan
vaaditaan vähintään 6 osaottajaa.
Naisten osalta pelataan kaksi päivää.
Kilpailukalenteri on nähtävissä kevään Viheriö-lehdessä sekä
nettisivuillamme.
Tasoitukset
Pidetään ajan tasalla sääntöjen
puitteissa.
Huom! Pelaajalla on virallinen tasoitus, mikäli hän on pelannut vähintään neljä tasoituskierrosta. Virallinen tasoitus vaaditaan avoimissa kilpailuissa.
VALMENNUS- JA
JUNIORITOIMINTA
TS-Golfkoulu
Golfkoulu järjestetään laajuudeltaan ja puitteiltaan aikaisemman
mallin mukaisesti. Osanottajat valitaan halukkaista ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että vasta-alkajia ja lapsia, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä otetaan mukaan
noin puolet ja seuran jäseniä, jo

golfia osaavia otetaan mukaan niin
monta, että yhteismääräksi tulee
55 kpl. Koulun ohjelma noudattaa aikaisempaa mallia. Tarvittaessa järjestetään toinen kurssi loppukesällä.
Vastuullisena kouluttajana
toimii seuran assistant pro. Kouluttajina ovat seuran edustus-,
haastaja- ja aluetourpelaajat. Kouluttajina toimiville pelaajille järjestetään palkkioleiri. Alaikäraja
on 9 vuotta ja hinta on 180 €.
Leirit
Junioreille järjestetään helmikuussa harjoitusleiri Espanjassa:
Leirille valitaan halukkaista
10 junioria tai mikäli halukkaita ei
ole tarpeeksi valitaan mukaan
nuoria aikuisia. Juniorien leirillä
on mukana seuran pro Sakari Aho,
jonka Aura Golf kustantaa. Leirit
toteutetaan yksityiskohtaisen
suunnitelman mukaisesti siten, että pelataan 7-10 kierrosta golfia ja
lisäksi harjoitellaan vähintään 4
tuntia päivässä. Aikuisten leiriä ei
järjestetä tänä vuonna keskitetysti. Halukkaat aikuispelaajat voivat
hakea leiritukea henkilökohtaisesta valmennustuesta.
Kevätleirit ennen Aura Golfin kentän avautumista järjestetään omatoimisesti.
Suomen Golfliiton liiton leirit:
AG:n pelaajat, jotka valitaan Suomen Golfliiton liittovalmennusleirille, lähetetään sinne. AG maksaa liittovalmennusryhmien kotimaan leirien kulut.
Valmennuspaketti
Valio- edustus- ja haastajapelaajille tarjotaan päivitettyä valmennuspakettia.
Talviharjoittelu
Talviharjoitteluhalli on varattu tasoryhmien pelaajien käyttöön
maanantaina ja torstaina 1 h / päivä. Lisäksi tasoryhmien käytössä
on mahdollisesti sunnuntaisin yksi tunti. Kehitysryhmä, Green
Card -ryhmä sekä harrastajaryhmä harjoittelevat ohjatusti sunnuntaisin. Talviharjoittelussa ovat
seuran pro ja assistant pro sekä 12 seuravalmentajaa säännöllisesti
mukana.
Kesäharjoittelu
Aikuisten ja juniorien Valioryhmä
sekä edustus- ja haastajapelaajat

VIHERIÖ

1/2009

ss. 2-15 10.2.2009 05:09 Sivu 11

harjoittelevat henkilökohtaisen
harjoitusohjelmansa mukaisesti.
Kehitysryhmän pelaajille
järjestetään pron suunnittelemana
12 harjoituskertaa kesän aikana.
Harrasteryhmät harjoittelevat ohjatusti.
Yhteistyökumppanit
Toimikunta pyrkii uusimaan voimassaolevat yhteistyösopimukset.
Arvokilpailut
Pyritään osallistumaan miesten,
naisten ja juniorien joukkue SMkisoihin. Aikuisten kisoissa on
mukana joukkueenjohtaja ja juniorien mukana kisoissa yksi huoltaja. Junioreille järjestetään nuotitusleiri hyvissä ajoin ennen kisaa.
Pyritään osallistumaan
kaikkiin SM kisoihin seuraavasti:
REIKÄPELI SM MIEHET:
6 osallistujaa, tavoite: 1 mitali.
REIKÄPELI SM NAISET:
2 osallistujaa, tavoite:
semifinaalipaikka
LYÖNTIPELI SM MIEHET:
6 osallistujaa, tavoite: 1 mitali.
LYÖNTIPELI SM NAISET:
2 osallistujaa, tavoite:
1 pelaaja 6 parhaan joukkoon.
REIKÄPELI SM JUNIORIT:
6 osallistujaa, tavoite: 1 mitali.
LYÖNTIPELI SM
JUNIORIT:
6 osallistujaa, tavoite: 1 mitali.
HALLI SM: ei osallistuta
Finnish Golf Tour
Valitaan max 8-henkinen FGT
joukkue. Tavoite lopullisessa pistetaulukossa kaikki pisteille ja
kaksi 5 joukkoon miehissä ja naisissa 1 viiden joukkoon. Aura
Golfissa järjestettävään FGT-osakilpailuun maksetaan kaikki mukaan päässeet. Toimikunta päättää järjestävän seuran villien korttien saajat.
Finnish Golf Tour -karsinnat
Karsintaan osallistuvat ne aikuispelaajat, joilla ei muulla perusteella ole sellaista FGT kategoriaa, jolla todennäköisesti pääsee useimpiin kisoihin. Juniori-ikäiset pelaajat voivat osallistua karsintoihin omalla kustannuksellaan. He
voivat hakea valmennustukea karsintojen aiheuttamiin kuluihin.
Finnish Amateur Open
FAO:iin osallistuu 6-henkinen
FGT joukkue. Tavoite: yksi 10
joukkoon.
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Finnish Golf Tour
-haastajakiertue
FGT-haastajakiertueelle osallistuvat ne edustus- ja haastajapelaajat,
jotka eivät ole FGT joukkueessa.
Pyritään osallistumaan 4-henkisin
joukkuein. Tavoite joka kilpailussa 2 selvittää cutin ja kokonaistuloksissa 1 sijoittuu 10 joukkoon.
Finnair Junior Tour -kisat,
alle 21v
Pyritään osallistumaan 6-henkisin
joukkuein. Tavoite joka kilpailussa 1 mitali ja kokonaistuloksissa 3
sijoittuu 10 joukkoon.
Aluetour, alle 21v
Pyritään osallistumaan 6-henkisin
joukkuein. Tavoite joka kilpailussa 1 mitali ja kokonaistuloksissa 3
sijoittuu 10 joukkoon.
Tsemppitour,
alle 13v tytöt ja pojat
Osallistumista ei tueta.
OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella kehitetään Aura Golfin nuorten
harrastetoimintaa tarjoamalla
pron ja assistant pron avulla kilpailu- sekä tekniikkarataelämyksiä reilun hengen sekä nuorten pelaajien golfillisia valmiuksia kasvattavan toiminnan avulla.
Graniittiryhmä
Graniittiryhmä, johon on valittu
8 motivoitunutta, tavoitteellista
junioria, jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on juniorien SM-kulta
kaudella 2009. Ryhmän vastuullisina valmentajina toimivat pro ja
assistant pro.
Valmennustoimikunnan
junioriryhmä
Viime vuonna perustettu junioriryhmä jatkaa toimintaa edellisen
vuoden malliin. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja organisoida
nuorimpien ikäluokkien harjoittelua ja osallistumista toimintaan
siten, että laajasta pohjasta saadaan tulevaisuudessa edelleen kilpailullisesti menestyviä pelaajia.
Ohjaajakoulutus
Pyritään kouluttamaan ohjaajia
edelleen.
Pelaajien koulutus
Koulutus on AG:n nuorille pelaajille tarjoama kasvatuksellinen ja
yleisiä elämäntaitoja sisältävä osa,
joka annetaan kaikille veloituksetta. Koulutuksen tavoitteena on
AG:n juniorimenestyksen jatka-

minen ja vastaavan menestyksen
saavuttaminen aikuisten tasolla.
Pelaajat oppivat asettamaan tavoitteita, harjoittelemaan ja pelaamaan suunnitelmallisesti sekä kestämään häiriötekijät niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
Valioryhmä, edustuspelaajat
ja haastajat saavat koulutusta seuraavissa asioissa:
1. Miten AG:n systeemi toimii
2. Harjoitussuunnitelma
3. Svingitekniikka
4. Fyysinen kunto ja ravinto
5. Henkinen kunto
6. Kilpailuohjelma ja Game Plan
7. Sääntökoulutus
Kehitysryhmä, green card- ja harrastajaryhmä osallistuvat yhteisiin
koulutuksiin seuraavasti:
1. Miten AG:n systeemi toimii
2. Harjoitteleminen ja
pelaaminen
3. Sääntökoulutus
Ne pelaajat, jotka toimivat suunnitelmallisesti toimikunnan asettamien pelisääntöjen mukaisesti,
ovat oikeutettuja valmennustukeen. Valmennustuen määrä on
riippuvainen kunkin pelaajan sijoittumisesta tasoryhmiin ja oman
panostuksensa suuruudesta.
Tiedotus
Netissä näkyvää tiedotusta kehitetään palvelemaan kaikkia pelaajaryhmiä.
FGT, FJT ja Aluetour-kilpailuihin osallistuneiden AG:n
pelaajien tulokset ja menestys julkaistaan Viheriö-lehdessä.
Aura Golfissa järjestettävästä
FGT-osakilpailusta tiedotetaan
julkisesti, tavoitteena saada paikalle mahdollisimman paljon yleisöä.
MARKKINOINTI JA
TIEDOTUS
Jäsentiedotuksen kehittäminen
on toimikunnan tärkein tavoite
kaudella 2009. Keskeiset asiat ovat
Aura Golfin kotisivujen www.auragolf.fi uusiminen sekä sähköisen
jäsenviestinnän kehittäminen.
Uusien kotisivujen käyttöönoton
yhteydessä saadaan uutena viestintäelementtinä mukaan myös
sähköinen uutiskirje, jossa aktiivisesti tiedotetaan seuran jäseniä
koskevista asioista. Tärkeimpiä
näistä ovat kilpailu- ja tapahtumakutsut, kentän poikkeavat aukioloajat sekä kaikki muut ajankohtaiset asiat. Uutiskirje lähetetään jäsenille sähköpostitse ja sitä

ei tulla käyttämään kaupalliseen
mainontaan. Uutiskirjeen saavat
kaikki jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa
NexGolf-järjestelmään. Ennen
kauden alkua tullaan järjestämään
kampanja, jonka tavoitteena on
kerätä mahdollisimman kattava ja
ajanmukainen sähköpostirekisteri
jäsenpostituksia varten. Sähköisestä viestinnästä on mahdollista
myös kieltäytyä.
Markkinoinnin osalta eletään varsin haasteellisia aikoja, joten tavoitteena on säilyttää nykyiset yhteistyökumppanit sekä kehittää ja syventää näitä kumppanuuksia. Yritystapahtumien määrää ei tulla kasvattamaan, vaan
myös näiden kohdalla pyritään
entisestään nostamaan tapahtumien tasoa ja kiinnostavuutta.
Yhteistyökumppaneille järjestetään perinteiset kevät- ja syysmatkat. Tapahtumiin pyritään lisäämään korkeatasoisia businessseminaareja ja toimintaa tapahtumien osalta pyritään kehittämään
varsinkin ammattilaiskilpailujen
osalta tavoitteena laajempi näkyvyys mediassa.
PGA-kilpailut järjestetään
yhteistyössä ruotsalaisen ammattiorganisaation kanssa ja molempien kisojen asema SAS Master
Tourin ykköskisoina on ehdoton
ykköstavoitteemme. Toimikunta
tulee hyödyntämään näiden kisojen saamaa julkisuutta myös Aura
Golfin omassa ulkoisessa viestinnässä, johon tullaan myös kiinnittämään aikaisempaa enemmän
huomiota. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on myös green fee -tulojen hallittu kasvu. Range-tulojen odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla.
SENIORITOIMINTA
Kilpailu ja ottelutoiminta
Klubiottelut:
Koti:
AG-HGCC
AG-SaG syksyllä
Vieras: SaG-AG Salossa
vapuntienoilla
TG-AG Tampereella
Liigaottelut: Otteluiden aikataulu
ja määrä selviää myöhemmin, koska liigaan tulee mahdollisesti yksi
joukkue lisää.
Kuukausikilpailut: 5 kisaa, jotka
pelataan joka kuukauden 2. tiistai
kilpailukalenterin mukaan.
Talvikauden toiminta
Lyöntiharjoittelua Luolavuoren
kuplahallissa maanantaisin klo
12-13.30.
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Kuntoilu jatkuu Kupittaalla
torstaisin klo 13. Keilailu tiistaisin
ja perjantaisin samassa paikassa
klo 13. Keilakisat myös Saloa vastaan.
Talkootyöt
Seniorit suorittavat osuutensa tarvittavista talkootöistä myös alkavalla kaudella.
KIINTEISTÖJEN HOITO JA
RAKENTAMINEN
Kiinteistöjen hoito jatkuu entiseen tapaan. F.C.Palvelut hoitaa
siivouksen ja huoltomies Manne
Lehto valvoo tekniikan toimivuuden.
Laurilan mökin sisätilat saatetaan käyttökuntoon ja alapohjan tuuletusta varten tehdään ilmanvaihtoaukot. Tavoitteena on,
että mökkiä voitaisiin käyttää taukotupana aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, kun muut tilat eivät
ole käytössä. Tämä edellyttää kuitenkin valvontaa esim. jonkin toimikunnan toimesta.
Sosiaalirakennuksessa miesten saunan kiukaan löylykupu
uusitaan ja naisten saunan kiukaan tilalle hankitaan ns. hetivalmis-kiuas. Naisten suihkutilojen
ovet korjataan tarvittavilta osin.
Caddiemasterin toimistoon
hankitaan ilmalämpöpumppu tilojen jäähdytykseen/lämmitykseen.

Rangen lyöntikatos maalataan ja seinäpleksit uusitaan. Maalaus pyritään tekemään ainakin
osittain talkootyönä.
Asuinrakennuksen saneeraus on päätetty siirtää seuraaville
vuosille. Rakennus pidetään kuitenkin kunnossa niin, etteivät rakenteet vahingoitu.
Konehallin lisätiloja varten
selvitetään kevytrakenteisen katoksen mahdollisuutta.
Muuten suoritetaan kaikki
tavanomaiset huolto- ja korjaustoimenpiteet kiinteistöjen kunnossapitämiseksi. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota rakennusten rakenteiden kuntoon
ja ilmastointilaitteiden toimivuuteen.
KAPTEENIN ASIAT
Uusille jäsenille järjestetään tutustumistilaisuus heti kauden alussa.
Uusia sääntöjä muistellaan
sääntöillassa, jolloin myös puhutaan pallon- ja lyöntijälkien paikkaamisesta.
Kapteenin kierroksia jatketaan vanhaan malliin. Etsitään
muitakin mahdollisuuksia totuttaa uudemmat pelaajat golfetikettiin ja -sääntöihin.
Klubiottelut pelataan Talissa (HGK) ja Ruissaloon kutsutaan
TG. Lisäksi olemme Tre-Kampen
järjestelyvastuussa.
Aluemestaruuskilpailujen

järjestämisestä pitää käydä vakava
keskustelu
alueorganisaation
kanssa ja selvittää kisan jatkamisen kokonaisuus.
Lähiseurojen Kapteenit /Ladykapteenit kutsutaan neuvonpitoon Ruissaloon.
Viheriö-lehdessä julkaistaan
ohjeita ja neuvoja entiseen malliin.

• Kolmoisklubiottelu
AG-EGS-TawG elokuussa.
• Autetaan klubi- ja kilpailutoimikuntaa tarpeen mukaan.
Pyritään järjestämään klubi- ja
kilpailutoimikunnan kanssa
yhteisiä tapahtumia jäsenille.
(esim. Vappu, Juhannus ja
elokuun tapahtuma).
KLUBIMESTARI

NAISTOIMIKUNTA
Aura Golfin naisille suunnattu
toiminta jatkuu samantyyppisenä
kuin viime kaudella.
• Kauden aikana tullaan järjestämään naistenkierrokset maanantaisin, samaan tapaan kuin
kaudella 2008. Käydään läpi
pelimuotoja, sääntöjä ja
etikettiä.
• Niksinurkkaa kehitellään
Sakari Ahon kanssa.
• Järjestetään aloitus ja päätösillat, molempiin luennoitsija
omasta seurasta. Järjestetään
yksi kilpailu tai tutustumismatka.
• Otetaan osaa Ladyliigaan ja
pyritään kehittämään yhteistyötä muiden lähiseudun
seurojen kanssa.
• Kehitetään Mamselli kilpailua
ja pyritään tekemään siitä
”suuri” kilpailu. Tavoitteena
saada yli sadan hengen osanottajajoukko.

Klubitoimikunnan toimenkuvaan kuuluvat erilaiset golfiin ja
muuhunkin toimintaan kohdistuvat tehtävät. Tulevana toimikautena toimikunta järjestää ainakin
neljä jäsenille tarkoitettua tilaisuutta. Tarpeen mukaan tulemme
järjestämään myös muita tilaisuuksia jäsenistölle päämääränä
hyvä viihtyvyys. Olemme jäsenistön apuna tarvittaessa ohjelman
ym. suhteen.
Kausi alkaa Vappuhumpuukilla toukokuun ensimmäisenä
päivänä. Tähän seuramme perinteiseen golfkauden avaukseen toivotamme jäsenet jo nyt tervetulleiksi.
PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja golfravintolan toiminnasta vastaa edelleen Ruissalon Golfravintola Oy, Jukka Lavonen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Reima Granberg
kenttätoimikunta
Minulla on toimikuntavuosia takana melko runsaasti, mutta olen
edelleen motivoitunut jatkamaan
aktiivista työskentelyä kenttätoimikunnan vetäjänä. Jos yhdistyskokous haluaa minun jatkavan tehtävässäni, olen valmis asettumaan ehdolle uudelle kolmivuotiskaudelle
kenttäasioista vastaavana hallituksen jäsenenä.
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Hannu Paatelo

Veikko Joenperä

Ilkka Tulonen

valmennus- ja junioritoimikunta
Olen toiminut valmennus- ja junioritoimikunnan puheenjohtajana 6 vuotta ja
aika on ollut erittäin antoisaa ja menestyksellistä. Nykyinen ajankäyttöni on
kuitenkin muuttunut, ja mielestäni en
pysty enää hoitamaan tätä vaativaa tehtävää sen vaatimassa laajuudessa. Tämän
takia en katso voivani enää asettua ehdolle, ja uskon ja toivon, että tilalleni löytyy sopiva ehdokas. Kiitos kaikille kuluneista vuosista!

senioritoimikunta
Hallituskausia minulla on takana kolme
kappaletta (9 vuotta). Olen valmis asettumaan uudestaan ehdolle ja käytettävissä jatkokaudella, jos jäsenet ja ennen
kaikkea seuramme seniorit näin haluavat.

klubitoimikunta (klubimestari)
Olen toiminut klubimestarina 9
vuotta ja nyt on aika antaa uuden
henkilön jatkaa klubitoimikunnan
vetäjän töitä. En aio enää asettua ehdolle uutta klubimestaria valittaessa
ja toivonkin seurastamme löytyvän
aktiivisen ja innokkaan henkilön,
jolta löytyy halukkuutta kehittää
klubitoimikunnan toimintaa jäsenistön viihtyvyyden lisäämiseksi.
Kiitokset kaikille kuluneista yhdeksästä toimikuntavuodesta!
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Aura Golf ry
- liiketoimintaa
harjoittava yhdistys???
S

ääntöjemme mukaisesti yhdistyksemme tarkoitus on ensisijaisesti edistää golfpelin harrastamista. Tätä tarkoitusta seura on
vaalinutkin jo 50 vuotta ja toiminta jatkuu edelleen samanlaisena. Verottaja kuitenkin on muutama vuosi sitten muuttanut täysin oman toimintalinjansa ja verottajan nykykannan mukaan Aura Golf ry onkin
liiketoimintaa harjoittava yhdistys!
Sinänsä mielenkiintoinen tulkinta,
sillä jo yhdistyslain osalta lähtökohta on tavallaan se, että yleensä yhdistys ei harjoita liiketoimintaa tai
sen harjoittaminen on vähäpätöistä
toiminnan tukemista. Minkään
ylemmän oikeusasteen päätöstä
asiassa ei vielä ole saatu, joten tilanteen lopullinen tulkinta saataneen
vasta myöhemmin. Nykyinen tilanne kuitenkin aiheuttaa sen, että
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olemme pakotetut lisäämään jäsenja liittymismaksuihin arvonlisäveron eli 8 %, mutta eikös se niin ollut, että kaikki kansa oli verolle pantava. Toisaalta kiertäessämme kenttää voimme kertoa olevamme harjoittamassa liiketoimintaa. Ainakin
työnantajalle on vastaisuudessa helpompi perustella golfin pelaamista…
Pitkään vireillä ollut sääntöuudistusasia palautuu myös uudelleen yleiskokouksen käsiteltäväksi.
Syynä on se, että viime kokouksen
päätöksestä tehtiin erään pelaamattoman jäsenemme toimesta valitus
yhdistysrekisteriin. Valituksessa
katsottiin, että päätös sääntömuutoksesta loukkaa ns. ainaisjäseniä,
koska uusista säännöistä oli jätetty
pois 3 §:n maininta saavutettujen jäsenoikeuksien pysyvyydestä sekä sa-

maa asiaa vastaava 17 §. Missään
vaiheessa ei sääntöuudistuksen yhteydessä ollut ajatuksena, että ainaisjäsenten etuuksia saatikka muidenkaan etuuksia loukattaisiin, eikä
se mielestäni tulevaisuudessakaan
ole hyväksyttävää. Yhdistyslaissa on
jo suoraan olemassa selvät säännöt
samasta asiasta. Tämän vuoksi katsottiin uudistustyön yhteydessä, että säännöissä on turha asiasta mainita. Hallitus kuitenkin katsoi, että
on helpompaa palauttaa ko. kohdat
takaisin sääntöihin, kuin käydä
asiasta juridista keskustelua mikä
olisi oikein ja mikä väärin. Siksi
sääntöasiaa siis käsitellään jälleen
kerran.
Tapaamisiin
”liiketoiminnan” yhteydessä
Toni Laakso
puheenjohtaja
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Vapaaehtoistyö
- seuratoiminnan perusta
Viittasin tämän lehden pääkirjoituksessa vapaaehtoistyön nykytilaan ja tulevaisuuden haasteisiin, siitä seuraavassa hieman lisää.

P

erinteinen urheiluseuratoiminta Suomessa on aina
perustunut vapaaehtoisuuteen ja tämän asian kanssa elämme selkeästi havaittavaa murroskautta. Myös Aura Golf on perustamisestaan lähtien toiminut
vapaaehtoisvoimin ja tätä voimavaraa on vielä jäljellä, mutta tulevaisuus nostaa esiin suuria kysymysmerkkejä. Omassa seurassamme on edelleen voimissaan
vahva toimikuntaperinne, jonka
kautta yhdistystoimintaa pyöritetään. Toimikunnat ovat aktiivisia, erityisesti nais- ja senioritoimikunnat ovat talkoissa mukana
aina kun pyydetään ja välillä vaikka ei pyytäisikään. Näiden toimikuntien aktiivisuus ei rajoitu pelkästään oman ryhmän toiminnan
pyörittämiseen, vaan voimiaan
säästämättä ollaan mukana siivous- ja rakennustalkoissa sekä
suurkilpailujen eri vapaaehtoistehtävissä. Toki muutkin toimikunnat ovat kunniamainintansa
ansainneet. Myös hallitustyöskentely yhdistyksessä perustuu
vapaaehtoisuuteen, ja Aura Golf
on koko olemassaolonsa ajan ollut etuoikeutettu saadessaan
nauttia myös yhteiskunnallisesti
merkittävien henkilöiden panoksesta hallitustyössä. Näiden kaikkien ansiosta saamme tänään pelata golfia parhaassa seurassa.
Ongelmakohtia etsiessä törmää hyvin nopeasti siihen, että
näissä hommissa mukana pyörivät aina samat ihmiset. Nuoremmat sukupolvet loistavat yleensä
näissä porukoissa poissaolollaan.
Työ, opiskelu, perhe, harrastukset
– vaativia aikavarkaita kaikki, varsinkin nuoremmissa ikäluokissa.
Väistämättä tulee mieleen
onko urheiluseuratyö menettämässä merkitystään ammattimaisen toiminnan lisääntyessä ja millaisia keinoja meillä on houkutella innokkaita tekijöitä seuratyön
pariin erityisesti nuorten harrastus- ja valmennuspuolelle. Seura
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tukee taloudellisesti omien aktiivien koulutusta mm. golfohjaajan
peruskurssien muodossa, mutta
halukkuus yhdistystyöhön lähtee
kuitenkin asiasta kiinnostuneista
yksilöistä. Pitäisikö seuralla ja toimikuntien vetäjillä sittenkin olla
suurempi rooli ihmisten motivoinnissa ja miten se tehdään? Kävin taannoin mielenkiintoisen
keskustelun tästä asiasta erään talousalueemme merkittävän vaikuttajan kanssa ja se pisti ajattelemaan asioita vähän uudesta näkökulmasta. Olisiko ennakkoluulottomuus jonkinlainen avainsana? Keskustelun aikana tuli esille,
että hänkin olisi kiinnostunut toimimaan vaikka forecaddiena ammattilaiskisoissa, jos joku vaan
pyytäisi. Ei ollut käynyt aikaisemmin mielessäkään lähteä tällaisella asialla häiritsemään, mutta voisiko tässä olla uusi lähestymistapa
asiaan? Nykyiset seura-aktiivit
tuntevat paljon ihmisiä, joita he
voisivat omalla esimerkillään houkutella mukaan ja saada heidät oikeasti kiinnostumaan urheiluseuratyöstä.

Talkoolaisia säässä kuin säässä

Tarkkaa tulostenpitoa

ANTERO WAHLBERG
70 VUOTTA
Yksi pitkäaikaisista seura-aktiiveista täytti joulukuussa 70 vuotta, Viheriö-lehti onnittelee Antsaa! Antero Wahlberg liittyi Aura
Golfin jäseneksi 80-luvun lopulla
ja hän on ehtinyt toimia mm. caddiemasterina, marshallina sekä ollut pitkään myös hallitustyössä
mukana. Antsa on ollut näkyvä
hahmo myös Telia Tourin ja SAS
Masters Tourin kisojen järjestelytoimikuntien vetäjänä. Urheiluseuratoimintamme kaipaa lisää
antsoja, toivottavasti heitä löytyy
myös tulevaisuudessa.

Sami
Kuvat: Tertti Pietilä

Aina iloinen Antsa
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KESÄTÖITÄ
tarjolla!

VÄYLÄSPONSORIT
1
2

3

4
5

6

CADDIEMASTEREILLE
Tehtävät:
- ajanvaraus ja tilastointi
- pelaajien neuvonta ja asiakaspalvelu
- peli- ja kilpailumaksujen vastaanotto
sekä kilpailujen lähtörutiinit ja tulospalvelu
- golfautojen vuokraus sekä käytön valvonta
- pelitoiminnan, klubialueen ja rangen valvonta
- Pro Shopin myyntitoiminta
- muut toiminnanjohtajan määräämät
tehtävät
Tarjoamme:
- edustavan ja kansainvälisen työympäristön
- työvaatteet
- kilpailukykyisen palkkauksen
- ensiapukoulutuksen
Edellytämme:
- asiakaspalveluhenkisyyttä
- hyvää ja monipuolista kielitaitoa
- golfin tuntemusta
- mahdollisuutta kaksivuorotyöhön sekä
mahdollisuutta työskennellä toukokuun
alusta syyskuun loppuun
- 18 vuoden ikää
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Sami Pere
puh. 02 258 9221 tai
0400 355 155
Hakemukset sähköpostilla
13.3.2009 mennessä
sami.pere@auragolf.fi

KENTÄNHOITAJILLE
JA PALLONKERÄÄJILLE
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Tehtävät:
- kentänhoitotehtäviä töiden ja
tarpeen mukaan
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Edellytämme:
- hyvää fyysistä kuntoa, mielellään
ajokorttia ja kokemusta vastaavista
töistä sekä 18 vuoden ikää
- pallonkerääjien ikäraja 15 vuotta
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Lisätietoja kentänhoitajan tehtävistä
antaa kenttämestari Matti Höglund
puh. 0500 720 430
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Hakemukset sähköpostilla
13.3.2009 mennessä
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Kentänhoitajat:
matti.hoglund@auragolf.fi
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Pallonkerääjät:
sami.lahti@auragolf.fi
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina
hyviä tuloksia.
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