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Talvella TapahTuu
Monen golfarin	mielestä	talvi	on	tylsää	
aikaa,	kun	lyöntikokemukset	rajoittuvat	parin	
metrin	päässä	läsähtelevään	pressuun	tai	sit-
ten	niitä	oikeita	golfkokemuksia	täytyy	lähteä	
hakemaan	jostain	vähän	kauempaa.	Osa	poru-
kasta	tosin	hyväksyy	nurisematta	vaatimattoman	
kuuden	kuukauden	pelitauon	ja	tavoitteet	onkin	
asetettu	joka	vuosi	koittavaan	uuteen	kevääseen.	
Suomen	talvessa	golfharrastajan	silmin	tapahtuu	
yleisesti	ottaen	aika	vähän	asioita.	

Golfseuran	(tai	-yhtiön)	näkökulmasta	tilanne	
on	hieman	erilainen.	Talvikuukausien	aikana	
valetaan	seuraavan	kaudet	perustukset,	joiden	
varaan	varsinainen	toiminta	sitten	pelikauden	
aikana	rakentuu.	Yksi	tärkeimmistä	asioista	on	
talous,	jonka	täytyy	pääosin	olla	raameissa	jo	
hyvissä	ajoin	ennen	pelikauden	alkua.	Kesällä	
ei	ole	mahdollisuutta	enää	suuriin	korjausliik-
keisiin,	työ	on	talven	aikana	joko	tehty	tai	jätetty	
tekemättä.	Tuottojen	merkittävä	kasvattaminen	
ilman	pahoja	kipupisteitä	on	tunnetusti	vaikeaa,	
joten	huolellinen	suunnittelu	sekä	valvonta	
ovat	luonnollisesti	taloudenpidon	tärkeimpiä	
työkaluja.

Toinen	tärkeä	asia	on	seuran	toiminnallisuus,	
jonka	ulkoisina	tunnusmerkkeinä	toimivat	kil-
pailu-	ja	tapahtumakalenterit.	Pelipäiviä	kotimai-
sessa	golfkaudessa	on	kiusallisen	vähän,	kaikki	
tapahtumat	pitäisi	saada	mahtumaan	parhaisiin	
mahdollisiin	ajankohtiin	ja	niiden	kaikkien	lisäksi	
vielä	muutama	siihen	päälle.	Isossa	porukassa	
on	monenlaisia	toiveita	ja	kompromissit	ovat	
yleensä	ainoita	kunnon	toimintamalleja.	Tänä	
talvena	tähän	osioon	kuuluivat	neuvottelut	
Suomen	Challenge	Tour	-kilpailun	järjestämisestä	
Ruissalossa	kesällä	2012.	Olisimme	varmasti	
pystyneet	vastaamaan	kovaan	haasteeseen	
ja	järjestäneet	ensiluokkaisen	kansainvälisen	
huipputapahtuman.	Huonolle	kentälle	emme	
tässä	kisassa	hävinneet,	miesten	kisakenttänä	
Kytäjä	on	yksi	Suomen	parhaista.

Talven	aikana	huolehditaan	koneista	ja	ka-
lustosta,	jotta	ne	ovat	täydessä	iskussa	kun	
valot	sytytetään	 ja	näytös	alkaa.	Koneiden	
käyttäjät,	asiakaspalveluhenkilöstö	sekä	muut	
kausityöntekijät	rekrytoidaan	talven	aikana.	

Kauden	ulkopuolella	tehdään	myös	suunnitel-
mat	kentänhoidon	toteuttamisesta.	Leikkuu-	ja	
lannoitussuunnitelmat	sekä	kentän	korjaukset	
ovat	näistä	suunnitelmista	tärkeimpiä.

Toimikuntien	ja	vakituisen	henkilökunnan	yhdes-
sä	valmistelemat	toimintasuunnitelmat	vedetään	
lopulta	yhteen	ja	lopputuotteena	syntyy	seuran	
toimintasuunnitelma,	joka	on	kaikkien	luettavissa	
tässä	lehdessä.		

Oma	lukunsa	on	tietysti	seuramme	jäsenten	
omat	toimintasuunnitelmat	tulevalle	kaudelle.	
Niistä	löytyy	kirjava	joukko	erilaisia	tavoitteita,	
jotka	toteutuvat	vaihtelevalla	menestyksellä.		
Paremmat	kierrostulokset	ja	pelistä	nauttiminen	
ovat	varmasti	aika	yleisiä	tavoitteita.	Jälkim-
mäistä	voi	parantaa	monella	tavalla,	pienikin	
asennemuutos	voi	olla	naseva	työkalu	tavoitteen	
saavuttamisessa.	

Juttelin	syystalvella	erään	seuramme	jäsenen	
sekä	yhteistyökumppanin	kanssa	ja	hieman	
yllättäen	sivusimme	siinä	myös	golfia.	Tämä	
herrasmies	oli	kovasti	mietteissään	siitä,	että	
väylät	ovat	käyneet	hänelle	kovin	pitkiksi,	vihe-
riöosumia	ei	oikein	tahdo	enää	syntyä	varsin-
kaan	pidemmillä	väylillä.	Ehdotin	siinä	sitten	
reippaasti	pelaamista	hieman	lähempää,	mutta	
eihän	sinne	punaisille	tai	sinisille	miesten	passaa	
mennä.	Jack	Nicklaus,	71,	totesi	tästä	asiasta	
seuraavaa:	”Jokin	aika	sitten	pelasin	pro-amin	
ja	tiiasin	ykkösreiän,	par-4:n,	takatiiltä.	Löin	
draiverilla	ja	puunelosella	ja	totesin,	että	nyt	
riitti.	Kakkosreiällä	siirryin	pelaamaan	kaverieni	
kanssa	klubitiiltä	ja	jatkoin	niin	kierroksen	lop-
puun.	Meillä	oli	todella	hauskaa”.	Viimeistään	nyt	
se	on	sanottu	ääneen	ja	vielä	sellaisen	herran	
toimesta,	jonka	sanoilla	todella	on	painoarvoa.	

Nähdään	Pohjalla,	siellä	voit	vaikuttaa!
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VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous	pidettiin	28.2.2011	Suomalaisella	
Pohjalla.	Kokoukseen	osallistui	107	yhdistyk-
sen	jäsentä.	

Hallituksen	erovuoroisia	jäseniä	oli	kol-
me,	joista	talousasioista	vastaava	Urpo	Pirilä	
valittiin	yksimielisesti	uudelleen	seuraavaksi	
kolmevuotiskaudeksi.	Markkinointi	 ja	PR-
asioista	vastaavaksi	hallituksen	jäseneksi	
valittiin	uutena	Micaela	Sjöholm	ja	naisten	
kapteeniksi	myös	uutena	Eija	Nummenpää.

Tilintarkastajiksi	valittiin	KHT	Osmo	Soinio	
ja	KHT	Jussi	Viitanen	sekä	varatilintarkastajiksi	
HTM	Ritva	Hopia	ja	KHT	Kimmo	Antonen.

HALLITUS	
Laakso	Toni	 puheenjohtaja
Pirilä	Urpo	 talousasiat,	varapuh.	
	 johtaja	
Granberg	Reima	 kentänhoito
Sjöholm	Micaela	 markkinointi	ja	tiedotus
Stam	Jukka	 valmennus-	ja		 	
	 junioritoiminta
Reima	Mika	 kiinteistö	ja	rakennus
Rantanen	Asko	 senioritoimikunta
Paulin	Jan-Mikael		 kilpailut
Nummenpää	Eija	 naistoimikunta,	naisten		
	 kapteeni,	hallituksen		
	 sihteeri
Eskola	Aarno	 kapteeni
Aalto-Setälä	Marja	 klubimestari

Hallitus	kokoontui	kauden	aikana	kahdeksan	
(8)	kertaa.

HALLINTO
Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Pere	Sami	 toiminnanjohtaja,		 	
	 työsuhde	alk.	v.	2008
Enberg	Soile	 kirjanpitäjä/toimistosihteeri	
	 työsuhde	alk.	v.	1997

kausityöntekijät  
Koskilahti	Ahti	(AG:n	jäsen)
	 caddiemaster	4.	kausi
Nygård	Henrik
	 caddiemaster	3.	kausi
Kerttula	Anni
	 caddiemaster	1.	kausi
Sarkki	Susanna	(AG:n	jäsen)	
	 caddiemaster	1.	kausi

toimintakauden taVoitteita.	Kauden	
päätavoitteita	oli	toimikuntien	tekemien	toi-
mintasuunnitelmien	sisällön	lisäksi	edelleen	
tarkka	taloudenpito	sekä	nuoriso-	ja	valmen-
nustoiminnan	kehittämisen	jatkaminen.

Kentän	osalta	tärkein	tavoite	oli	suorittaa	
kahden	viheriöalueen	perusparannus	sekä	
uudelleenmuotoilu.

Tärkeänä	tavoitteena	pidettiin	myös	ken-
tänhoidon	korkean	laatutason	säilyttämi-
nen	sekä	toimivan	ja	ajanmukaisen	kaluston	
varmistaminen	motivoituneelle	ja	osaavalle	
henkilökunnalle.	Myös	kentän	viimeistelyn	
tasoon	haluttiin	kiinnittää	huomiota.			

talous.	Aura	Golfin	taloudellinen	tilanne	
vuoden	2011	aikana	eteni	kokonaisuutena	
suunnitelmien	mukaisesti.	Varsinaisen	toimin-
nan	tulos	oli	noin	10	tuhatta	euroa	budjetoitua	
heikompi	ja	varainhankinnan	tulos	noin	16	
tuhatta	euroa	budjetoitua	parempi.	Yksityis-
kohtaiset	toteumaluvut	budjettipoikkeamineen	
löytyvät	jäljempänä	olevasta	tuloslaskelmasta.

Tilikauden	2011	investoinnit	olivat	noin	34	
tuhatta	euroa,	josta	piha-alueisiin	kohdistuvia	
investointeja	oli	noin	16	tuhatta	euroa	ja	lä-
hettämökatos	noin	10	tuhatta	euroa.

	Tilikauden	aikana	lyhennettiin	suunnitel-
man	mukaisesti	pitkäaikaisia	lainoja	55	tuhatta	
euroa.	Luotollisen	shekkitilin	limiitin	käyttö	
vuoden	2011	lopulla	oli	suunnilleen	samalla	
tasolla	kuin	vuoden	2010	lopulla.	

Tilikauden	päättyessä	Aura	Golfin	talous	
on	edelleen	vakaalla	pohjalla.

TOIMIKUNNAT
Aura	Golfin	sääntöjen	mukaan	hallituksen	
jäsenet	toimivat	eri	toimikuntien	puheenjoh-
tajina.	Toimikunnat	toimivat	kauden	aikana	
tehokkaasti	ja	hallituksessa	käsitellyt	asiat	
oli	hyvin	valmisteltu	eri	toimikunnissa.	Toi-
mikunnat	kokoontuivat	kauden	aikana	n.	30	
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
Välilä	Juuso

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

kausityöntekijät:
Enberg	Aki
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Helin	Esa-Pekka
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Kanervo	Santeri	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Kukko-Liedes	Ville
	 kentänhoitaja,	1.	kausi

Lithonius	Joonas	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	2.	kausi
Millner	Max	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Pietarila	Rauna	
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Sarkki	Sami	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	5.	kausi
Nermes	Ismo	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	2.	kausi
Pirilä	Tuomas	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	4.	kausi
Roima	Aleksi	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	2.	kausi

Pitkä	ja	runsasluminen	talvi	loi	kenttämme	
nurmipinnoille	hyvät	talvehtimisolosuhteet.	
Lumen	syvyyden	ollessa	n.	50	senttiä	omalla	
kalustolla	liikkuminen	kentällä	kävi	mahdot-
tomaksi,	joten	väylien	hiekoitus	ja	viheriöiden	
linkous	tilattiin	urakoitsijoilta.	Viheriöiden	
roudattomuuden	vuoksi	linkouksesta	aiheutui	
pieniä	paikallisia	vaurioita,	jotka	pystyttiin	
korjaamaan	heti	lumien	sulamisen	jälkeen	
siirtonurmiviheriöltä	otetuilla	paikoilla.	Viheri-
öiden	varsinaiset	hoitotyöt	kuten	pystyleikkuu,	
täydennyskylvöt	sekä	harsotukset	päästiin	
aloittamaan	hieman	ennen	huhtikuun	puolta	
väliä.	Syksyn	onnistuneen	hometorjunnan	
ansiosta	väylien	ja	viheriöiden	viherpeittävyys	
oli	jo	ennen	kentän	avaamista	varsin	hyvä,	
mutta	pieniä	alueita	greeneiltä	1,	6,	11	ja	15	
oli	jääpoltteen	vioittamia.	Harsot		poistettiin	
viheriöiltä	huhtikuun	viimeisellä	viikolla,	jonka	
jälkeen	tehtiin	hiekoitus	ja	näin	kenttä	saatiin	
avattua	vapuksi.	Hyvää	kentänhoitokautta	
himmensivät	loppukauden	rankat	vesisateet,	
jotka	vaikeuttivat	normaalia	kentänhoitoa	sekä	
korjausrakentamista.

Kesäkauden	leikkuukorkeudet	viheriöiden	
osalta	olivat	kesäkuun	puoleenväliin	asti	3	mm	
ja	sen	jälkeen	2,6	-	2,8	mm.	Lyöntipaikkojen	
ja	foregreenien	leikkuukorkeus	oli	7	mm	ja	
väylien	10	mm.	Kauden	aikana	viheriöitä	
lannoitettiin	20	kertaa	nestemäisellä	lan-
noitteella.	Lyöntipaikat	ja	foregreenit	lannoi-
tettiin	kolme	ja	väylät	kaksi	kertaa	rakeisella	
lannoitteella.	Sieni-	ja	hometauteja	torjuttiin	
torjunta-aineilla	kaksi	kertaa	väyliltä	ja	lyön-
tipaikoilta,	sekä	kahdeksan	kertaa	viheriöiltä.	
Sekä	fusariuminhibiittoria	että	rautasulfaattia	
käytettiin	kolmesti	viheriöillä.	Apilaa,	voi-
kukkia	ja	piharatamoa	torjuttiin	kahdesti		
raffeista	pistekohtaisesti.	Pelikauden	aikana	
greenit	vesi-ilmastoitiin	kertaalleen,	pintail-
mastettiin	yksitoista	kertaa	ja	pystyleikattiin	
neljä	kertaa.	Lyöntipaikat	viiltoilmastettiin	
kahdesti	ja	foregreenit		kertaalleen.	Viheriöt	
jyrättiin	lähes	viikoittain	torstaisin	ja	hieman	
suurempiin	kilpailuihin	myös	viikonloppuisin,	
lisäksi	Felix	Finnish	Ladies	Openissa	ja	Gant	
Openissa	päivittäin.	Rankkasateesta	johtuen	
Finnish	Senior	Openin	toinen	kilpailupäivä	
jouduttiin	peruuttamaan	kokonaan.	Kyseisissä	
kilpailuissa	pallon	vierintänopeus	eli	stimp-
meter	lukema	oli	3,0	-	3,3	metriä	ja	normaali	
pelipäivinä	2,6	-	3,0	metriä.	Pelikauden	jälkeen	

TOIMINTaKeRTOMuS 2011
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viheriöt,	foregreenit,	 lyöntipaikat	ja	väylät	
holkki-ilmastettiin	.Karheikkojen	ilmastuksia	ei	
voitu	suorittaa	liiallisen	märkyyden	johdosta.		
Kasteluvettä	käytettiin	noin	20.000	kuutiota.	
Väylät	1-5	ja	14-17	suljettiin	10.10.	ja	muut	
alueet	24.10.

Peruskorjauksia	ja	muutoksia:	Talvella	
ruopattiin	ja	suurennettiin	väylän	seitsemän	
vesiesteitä,	samalla	etuvesiesteen	vanha	paa-
lutus	poistettiin	ja	väylänpuoleinen	reuna	
luiskattiin	ja	siirtonurmetettiin	veteen	asti.	
Syys-lokakuussa	viheriöalueet	5	ja	17	korjattiin	
ja	muotoiltiin	uudelleen.	Molempia	viheriöitä	
nostettiin	n.	50	cm,	samalla	viheriöbunkkerit	
uusittiin	viheriöiden	muotoihin	sopiviksi.	5.	
väylän	viheriö	siirtyi	20	metriä	vasemmalle	
ja	kymmenen	metriä	taaksepäin.	Näin	lyönti-
paikka	saatiin	enemmän	peliin	ja	lisäksi	kentän	
turvallisuutta	pyrittiin	parantamaan.	4.	väylän	
viheriön	oikeanpuolen	foregreenin	etuosaan	
ja	11.	väylän	greenin	puoleisen	pään	märkiin	
kohtiin	tehtiin	kasvualustan	vaihto	ja	salaoji-
tus.	Kaikki	korjatut	alueet	on	siirtonurmetettu,	
joten	kevääseen	jäi	vain	pintojen	viimeistely	
hiekoituksin.

Kone-	ja	laitehankinnat:	Toinen	väyläleik-
kuri	uusittiin	Toro	5300	malliseksi.

Kaudella	2011	kenttähenkilöstö	muodostui	
kenttämestarista,	apulaiskenttämestarista,	
huoltomiehestä	yhdestä	vakituisesta	ja	seit-
semästä	kentänhoitajasta	sekä	pihatyönte-
kijästä	ja	siistijästä,	jonka	palvelut	ostettiin	
urakoitsijalta.

kilpailutoimikunta
Paulin	Jan-Mikael,	puheenjohtaja
Manninen	Mika
Manninen	Minna
Nordberg	Jonas
Palm	Kurt
Peltonen	Heli
Peltonen	Pekka
Perilä	Milla
Sanaksenaho	Rikhard
Savolainen	Heikki
Vuorinen	Raimo	J
Wahlberg	Antero

Kilpailutoimikunnan	tehtävänä	on	järjes-
tää	erilaisia	kilpailuja	ja	edistää	golfpelin	
harrastamista.

Varsinaisen	kilpailukalenteriin	kuului	34	
(2010;	33)	eri	kilpailua	joiden	lisäksi	cup	kilpai-
lut.	Näissä	kilpailuissa	tehtiin	kaikkiaan	3	266	
pelisuoritusta,	joista	Aura	Golfin	omat	jäsenet	
tekivät	2	527	(78%)	ja	vierailijat	739	(22	%)	
suoritusta.	Viime	vuonna	tehtiin	yhteensä	3	
208	pelisuoritusta.	Kutsukilpailuissa	tehtiin	1	
766	pelisuoritusta,	joista	444	(25	%)	oli	omien	
jäsenten	tekemiä.	Avoimia	kilpailuja	oli	8	kpl.	
Viimekauden	merkittävimmät	kilpailut	olivat	
Nordea	Tourin	Felix	Finnish	Ladies	Open	ja	
Gant	Open	sekä	Finnish	Senior	Open.	Kilpai-
luihin	osallistujista	yli	25	%	on	ollut	naisia.

klubimestarit 
Miehet	 Ismo	Nermes
Naiset		 Milla	Hallanoro	
Juniorit	 Aleksi	Roima
Miehet	55	 Reima	Granberg
Miehet	65	 Aarno	Eskola
Miehet	70	 Bo	Blomqvist

Miehet	75	 Reima	Nummelin	
Seniorinaiset	50	 Pirkko	Vauhkonen	
Seniorinaiset	60	 Hannele	Grandell

Vuoden	pelaaja	 Ismo	Nermes
Vuoden	nousija	 Emilia	Lappalainen

Muut	kilpailutulokset	löytyvät	nettisivullamme.

Jäsenistömme HCp-luokittain

Valmennus- Ja Junioritoimikunta
Stam	Jukka,	puheenjohtaja
Aho	Sakari
Koskilahti	Ahti
Koskinen	Janne
Lehtinen	Antti
Rissanen	Riku
Salmi	Mika
Sirkiä	Ville

ts-Golfkoulu. Järjestettiin	kaksi	golfkoulua	
puitteiltaan	samanlaisina	kuin	aikaisemmin,	
osallistujia	oli	yhteensä	lähes	sata.	Kouluun	
otettiin	sekä	Aura	Golfin	jäseniä	että	ulko-
puolisia	aloittelevia	golfareita.	Vastuullisena	
kouluttajana	toimi	Ville	Sirkiä,	apunaan	toinen	
assistant	pro	Antti	Lehtinen	sekä	eri	valmen-
nusryhmissä	olevia	pelaajia.	Apuopettajille	
järjestettiin	pelimatka	Ruotsiin.			

leirit	
kyproksen leiri: Leiri	järjestettiin	kevättal-
vella,	 jossa	pelaajia	oli	mukana	yhteensä	
11.	Matkanjohtajina	ja	valmentajina	leirillä	
toimivat	Sakari	Aho	ja	Antti	Lehtinen.	Leiri	
toteutettiin	yksityiskohtaisen	suunnitelman	
mukaisesti.
	
ruotsin leiri:	Leiri	 järjestettiin	huhtikuun	
puolivälissä	Barsebäckin	kentälle.	Mukana	
oli	Talent-ryhmästä	7	junioria	ja	Aluetour-
ryhmästä	ja	edustusjunioreista	5	pelaajaa.	
Matkan	johtajana	toimi	Sakari	Aho,	apunaan	
Ville	Sirkiä,	Mika	Salmi	ja	Matti	Mastokangas.
Pelattiin	neljä	kierrosta	ja	harjoiteltiin	yhteisen	
ohjelman	mukaisesti.

suomen Golfliiton leirit:	Suomen	Golfliiton	
valmennusleireille	ja	maajoukkuevalmennuk-
seen	osallistui	Kalle	Samooja.

talviharjoittelu.	Talviharjoitteluhallina	oli	
Luolavuoren	halli,	josta	oli	varattu	käyttööm-
me	harjoitusvuoroja	eri	tasoryhmillemme.	
Seuran	prot	osallistuivat	harjoittelun	suunnit-
teluun	ja	valmennukseen.	Lisäksi	kilpapelaajilla	

oli	mahdollisuus	omatoimiseen	harjoitteluun	
Leaf-areenan	tiloissa.

kesäharjoittelu. Valio-,	edustus-	ja	haastaja-
pelaajilla	oli	käytettävissään	ns.	valmennus-
paketti	ja	he	harjoittelivat	henkilökohtaisten	
harjoitussuunnitelmiensa	mukaisesti.	Val-
mennuspakettiin	kuuluu	olennaisena	osa-
na	pron	sitouttaminen	henkilökohtaiseksi	
valmentajaksi.	

Talent-ryhmä	harjoitteli	kesäaikana	kolme	
kertaa	viikossa	valmentajien	johdolla.	Lisäk-
si	ryhmä	osallistui	aktiivisesti	Tsemppitour	
kilpailuihin.

Siniset-ryhmä	harjoitteli	kesäkauden	aika-
na	kaksi	kertaa	viikossa	valmentajien	johdolla.

Aluetour-ryhmä	harjoitteli	assistant	pron	
johdolla	kesäkaudella	1-2	kertaa	viikossa.

Harrasteryhmän	osanotto	oli	tänäkin	
vuonna	aktiivista.	Ryhmä	harjoitteli	2-3	kertaa	
viikossa	Ville	Sirkiän	johdolla.	Apuna	valmen-
nustehtävissä	toimivat	aktiivisesti	myös	useat	
vapaaehtoiset	apuvalmentajat.

Junioritoiminta
tuet. Toimikunta	haluaa	kiittää	yhteistyö-
kumppaneitaan	rahallisesta	tuesta,	jonka	
avulla	nuorten	golfareiden	kausi	saatiin	hoi-
dettua	kunnialla.	Ilman	heitä	ei	seuramme	
juniorityötä	olisi	mahdollista	toteuttaa	näin	
laajalla	rintamalla.	Lisäksi	useiden	vapaaeh-
toisten	työpanos	nuorten	kanssa	on	kiitoksen	
arvoinen.

arvokilpailut. Osallistuttiin	miesten	joukkue	
SM-kisoihin.	Miesten	joukkue	sijoittui	9.	sijalle.

Miesten	lyöntipelin	SM-kilpailuissa	paras	
sijoitus	oli	Kalle	Leinosen	31.	sija.	Mukana	oli	4	
pelaajaa.	Naisten	puolella	Milla	Hallanoro	teki	
paluun	kilpakentille.	Menestystä	ei	vielä	tullut.	

Miesten	reikäpeli	SM-kilpailuissa	oli	mu-
kana	neljä	pelaajaa,	joista	Markus	Rytkölä	ja	
Ville	Sirkiä	pääsivät	toiselle	kierrokselle.

Junioreiden	reikäpeli	SM-kilpailuissa	oli	
mukana	neljä	pelaajaa,	joista	kaksi	pääsi	
lyöntipelikarsinnoista	mukaan	reikäpeleihin,	
mutta	putosivat	tiukoissa	peleissään	jatkosta	
1.	kierroksella.

Juniorien	lyöntipeli	SM-kilpailuissa	oli	
mukana	Kalle	Leinonen,	joka	sijoittui	alle	21	
v.	sarjassa	8.	sijalle.

Finnish tour -kisat. FT-kilpailuissa	saavutettiin	
Aura	Golfin	historian	kolmas	ranking	voitto,	
kun	Joonas	Granberg	voitti	kauden	2011	ko-
konaisrankingin.	Viime	kerralla	Joonas	Gran-
berg	juhli	kokonaisrankingin	voittoa	kausilla	
2010	ja	2007.	Kaikki	seuramme	kärkipelaajat	
osallistuivat	kauden	aikana	useaan	kilpailuun.		

FT-karsintoihin	kaudelle	2012	osallistui	
neljä	pelaajaa.	Kaikki	saavuttivat	pelioikeuden	
FT:lle.	Ahti	Koskilahti	10.,	Ismo	Nermes	18.,	
Kalle	Leinonen	ja	Ville	Sirkiä	32.	Ahti	Koskilahti	
ja	Ismo	Nermes	ansaitsivat	vahvan	pelioi-
keuden,	joka	oikeuttaa	melko	varmuudella	
osallistumisoikeuden	kauden	2012	jokaiseen	
kilpailuun.

FGt haastajakisat. Haastajakiertueelle	osal-
listui	vain	muutama	pelaaja.	

HCp 2011 2010 2009 2008

+4,4	–	4,4 55 57 62 59

4,5	–	11,4 257 260 248 258

11,5	–	18,4 325 317 315 300

18,5	–	26,4 335 329 323 317

26,5	–	36,0 271 270 277 264

Virallinen 
tasoitus 1233 1225 1198

37,0	–	54,0 287 292 284 256

tasoitus-
pelaajia 1525 1509 1454

singel-
pelaajia

229,	joista	miehiä	
216	ja	naisia	13			
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Finnish amateur ranking ja Finnish tour 
ranking.	Aura	Golfin	pelaajien	sijoitukset	
Ranking-tilastoissa	kaudella	2011:	

MIEHET:
Finnish	Amateur	Ranking:	
34.	Markus	Rytkölä
45.	Kalle	Leinonen	
58.	Ahti	Koskilahti	

Finnish	Tour:
1.	Joonas	Granberg
3.	Kalle	Samooja
65.	Markus	Rytkölä
85.	Ville	Sirkiä	
90.	Kalle	Leinonen
108.	Ahti	Koskilahti	

Finnair Junior tour -kisat, alle 21v tytöt ja 
pojat. Kiertueella	pelasi	säännöllisesti	kaksi	
pelaajaa.	Paras	sijoitus	Kalle	Leinosen	8.	sija.
Kolme	muuta	pelaajaa	vieraili	kiertueella	
satunnaisesti,	kokemusta	kartoittaen.

aluetour, alle 21v.	Osallistuttiin	8-11	hen-
kisin	joukkuein.	Kalle	Leinonen	voitti	Lännen	
rankingin.	Tytöissä	paras	oli	Susanna	Sarkki,	
ranking	sija	5.	

tsemppitour. Tsemppitour	oli	seuramme	juni-
orityön	kannalta	parasta	antia,	mitä	juniorityö	
voi	tarjota	innokkaille	golfareille.	Suuri	kiitos	
kuuluu	kuljetuksiin	osallistuneille	vanhemmille	
sekä	tietenkin	itse	pelaajille,	jotka	loivat	joka	
kilpailussa	hienon	yhteishengen.	Kisapaikoilta	
on	kuulunut	hyvää	palautetta	tsemppitourin	
hengestä	ja	yhteiseen	hiileen	puhaltamisesta.	

Lännen	Ranking:
Emilia	Lappalainen	1.	sija	(tytöt	alle15)
Kari	Nermes	1.	sija	(pojat	alle	12)
Petteri	Salmi	3.	sija	ja	Otto	Grönroos	4.	sija	
(pojat	alle	15)
Iida	Rissanen	3.	sija	(tytöt	alle	12)
Iida	Rissanen	voitti	kaikki	alueet	kattavan	
Tsemppitour-finaalin.	Otto	Grönroos	ja	Kari	
Nermes	valittiin	kansalliseen	Talentti-ryhmään.	

koulutus.	Seuramme	prot	osallistuivat	Suo-
men	ammattilaisten	liiton	PGA:n	järjestämiin	
koulutuksiin.
	 	
senioritoimikunta
Rantanen	Asko,	puheenjohtaja
Joenperä	Veikko
Laine	Aatos
Lindström	Kaj
Peltonen	Pekka
Sivuranta	Ilmo
Vierinen	Maija

Senioreiden	toiminta	kauden	aikana	kului	pää-
osin	vanhoissa	merkeissä.	Uusia	toimintamuo-
toja	olisi	hyvä	saada	aikaan,	jotta	suurempi	
joukko	seniorijäsenistöstämme	kiinnostuisi	
yhteisestä	toiminnastamme.

Seuraotteluissa	olimme	hieman	altavastaa-
jina,	hävisimme	Tammer-Golfille	Tampereella,	
tosin	erittäin	niukasti.	Salo	Golfille	hävisimme	
myös,	he	voittivat	ottelun	keväällä	Salossa,	
mutta	syksyllä	Ruissalossa	sentään	tuli	voitto.	
Harjattulalle	hävisimme	vieraissa	selvästi.		

Varsinais-Suomen	Senioriliigassa	sijoi-
tuimme	kymmenen	seurajoukkueen	sarjassa	
kuudenneksi,	mutta	vuosien	2002-2011	ajan	
pyörineen	liigan	maratontaulukossa	olemme	
hienosti	yhteispisteissä	kärjessä.	

Aura	Golfin	seniorien	kuukausikilpailut	
järjestettiin	entiseen	tapaan.	Osakilpailuissa	
oli	mukana	lähes	150	eri	pelaajaa	ja	kilpailu-
suorituksia	kirjattiin	yli	300.	Osittain	sateiden	
haittaamien	olosuhteiden	vuoksi	osanotto	
hieman	hiipui	edellisvuodesta.	Naisten	paras	
yhteispisteissä	oli	Pirkko	Vauhkonen	ja	mie-
hissä	Harri	Vehmanen.

Kauden	ajan	pyörineessä	Senior	Cupissa	
voiton	vei	Raimo	Aulas.	Seuran	mestaruus-
kisoissa	seniorien	sarjavoittajat	olivat	M55	
Reima	Granberg,	M65	Aarno	Eskola,	M70	
Bo	Blomqvist	ja	ensi	kertaa	pelatussa	M75-
sarjassa	Reima	Nummelin.	N50-sarjassa	paras	
oli	Pirkko	Vauhkonen	ja	N60-sarjan	voiton	vei	
Hannele	Grandell.	Päivi	Honka	pärjäsi	melko	
hyvin	SGS:n	kilpailuissa	pelaten	myös	naisten	
maajoukkueringissä.	Finnish	Senior	Openin	
miesten	kilpailun	voiton	pelasi	pitkästä	aikaa	
oman	seuramme	mies	Reima	Granberg.

Pelikauden	ulkopuolella	seniorit	ovat	
touhunneet	myös	melko	monipuolisesti	
lenkkeillen,	jumpaten	ja	keilaten.	Talviajan	
lyöntiharjoittelussa	avustivat	Sakari	Aho	ja	
Pertti	Rännäli.

kiinteistö- Ja rakennustoimikunta
Reima	Mika,	puheenjohtaja
Gustafsson	Sauli

Talvi	yllätti	monet	tällä	kaudella.	Meillä	ei	
lunta	sentään	tarvinnut	katolta	pudottaa,	
mutta	putoava	jää	ja	lumi	toi	mukanaan	osan	
vesikouruista	ja	laudoituksesta.	Kausi	alkoikin	
katon	kunnostuksella.	Syksyllä	asennettiin	
sosiaalirakennuksen	katolle	vielä	sulatuskaa-
pelit,	jotta	kevään	”tippuvat	rännit”	ei	toistu.

Alaparkkipaikka	asfaltoitiin	uudelleen	ja	
parkkiruudut	maalattiin	hieman	väljemmik-
si,	samalla	korjattiin	myös	yläparkkipaikan	
asfaltointia.

Ykköstiille	rakennettiin	uusi	lähetyskatos.	

kapteenin toimikunta
Aarno	Eskola,	kapteeni
Manninen	Mika
Peltonen	Heli
Pirilä	Tuomas
Saario	Janne

Sääntö-	ja	etiketti-ilta	pidettiin	jäsenille	ennen	
kauden	alkua,	jolloin	käytiin	läpi	verkossa	ollei-
ta	kysymyksiä	sekä	muita	ajankohtaisia	asioita.

Kauden	alkajaisiksi	uudet	jäsenet	tutustui-
vat	klubiimme	ja	sen	tarjoamiin	palveluihin.	
Kapteenin	kierrokselle	uskaltautui	yksi	jäsen.	

Klubiotteluita	pelattiin	perinteiset	kolme,	
joista	Tre-Kampen	Ahvenanmaalla	ja	tavan	
mukaisesti	isännät	korjasivat	voiton.	Helsingin	
Golfklubi	kohdattiin	vieraskentällä	Talissa	ja	
tuomisina	sieltä	oli	maukas	voitto.	Tampere-
laiset	saivat	joukkonsa	kasaan	aivan	kauden	
lopulla,	tulivat	ja	voittivat	niukasti	kannun	
Ruissalossa.

Lounais-Suomen	 alueen	 golf-seuro-
jen	Kapteenit	keskustelivat	yhteisistä	asi-
oista	maaliskuun	 lopun	 sääntöristeilyllä	

Maarianhaminaan.	
Aura	 Golf	 ry	 haastettiin	 Parkinson-

golfin	hyväntekeväisyystapahtumaan	Har-
jattulaan	ja	pelipäivän	tulos	on	klubimme	
palkintokaapissa.

Kapteenin	toimikunnan	kokouksessa	kau-
den	jälkeen	ei	tullut	esiin	mitään	mullistavia	
muutostarpeita.

naistoimikunta
Nummenpää	Eija,	puheenjohtaja
Manninen	Minna
Reima	Airi
Sarkki	Susanna
Suhonen	Eeva
Tuominen	Raini

Eija	Nummenpää	ja	Eeva	Suhonen	osallistui-
vat	Golfliiton	järjestämään	Ladykapteenien	
kokoukseen	tammikuussa	Helsingissä.	AG:n	
naiset	avasivat	kauden	3.5.	avaustilaisuudella	
Ruissalossa.	Tilaisuudessa	käytiin	läpi	tulevan	
kauden	ohjelmaa.	Illan	vieraina	olivat	Markku	
Salminen	ja	Sakari	Aho	esitelmineen.	Avaus-
tilaisuuteen	osallistui	44	naista.

Maanantai-iltaisin	pelattavat	naisten	kier-
rokset	aloitettiin	16.5.	Naisten	kierroksia	pe-
lattiin	yhteensä	13	kertaa.	Naisten	kierroksilla	
tutustuttiin	erilaisiin	pelimuotoihin	ja	parhaat	
palkittiin	sponsoreilta	saaduin	palkinnoin.	
Naisten	kierroksille	osallistui	70	eri	naista	
ja	kierroksia	kertyi	272	kpl.	Kierrosmäärät	
ovat	olleet	pienessä	laskussa	viime	vuosina,	
pudotusta	viime	vuoteen	verrattuna	on	n.	5	%.	
Pelimaksuina	kerätyt	varat	(2	€/kierros)	käy-
tettiin	lähipelitapahtumaan	ja	kauden	eri-
koispalkintoihin.	Pron	ohjauksella	järjestet-
tiin	lähipelitapahtuma	Huiskalassa	piknikin	
merkeissä,	tapahtumaan	osallistui	25	naista.

Perinteiseen	tapaan	osallistuimme	lä-
hiseurojen	kanssa	pelattavaan	Lady-liigaan,	
sijoitus	4.	Voittamamme	kolmoisklubiottelu	
EGS:aa	ja	Tawastia	vastaan	pelattiin	kotiken-
tällämme.	Kauden	aikana	järjestettiin	yksi	
naisten	pelimatka,	kohteena	Uusikaupunki.

Valtakunnallista	Naisten	Sunnuntaita	vie-
timme	maanantaikierroksen	merkeissä	13.6.	
Felix	Finnish	Ladies	Open	-finaalipäivästä	
johtuen.	Pelimaksut	tuolta	illalta,	joita	kertyi	
154	euroa,	lahjoitettiin	lyhentämättömänä	
Roosa	Nauha	-keräykseen	teeman	mukaisesti.

Kauden	päätöskilpailu	pelattiin	27.8.,	
osallistujia	28.	Tilaisuudessa	jaettiin	kauden	
erikoiskilpailujen	palkinnot.

markkinointitoimikunta
Sjöholm	Micaela,	puheenjohtaja
Hallanoro	Milla
Kakko	Maarit
Rosenberg	Peter

Toimikunta	kokoontui	kauden	aikana	pohti-
akseen	mm.	sähköisen	jäsenviestinnän	ke-
hittämistä,	vuoden	2013	naisten	EM-kisojen	
markkinointiviestintää	sekä	mahdollisuuksia	
kehittää	Aura	Golfin	markkinointiarvoa.	

Sähköisen	uutiskirjeen	sisältöä	ja	ilmes-
tymisajankohtia	kehitetään	vastaamaan	pa-
remmin	jäsenviestinnän	tarpeita.	Aura	Golfin	
Facebook-sivut	tulevat	toimimaan	yhtenä	
viestinnän	mediana	jatkossa.

EM-kisoille	rakennetaan	omat	verkkosivut,	
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jotka	toimivat	sekä	informatiivisen-	että	mark-
kinointiviestinnän	välineenä.	

Markkinointituottojen	tulostavoite	yli-
tettiin.	Tuottojen	kasvattaminen	tapahtui	
suunnitelmien	mukaisesti	yritystapahtumien	
määrän	hallitulla	lisäämisellä.	Kutsukilpailuissa	
oli	yhteensä	1776	pelisuoritusta,	joista	omien	
jäsenten	osuus	oli	444	ja	vierailijoiden	1322	
pelaajaa.	Kutsukilpailut	ovat	taloudellisesti	
merkittäviä	sekä	myös	tärkeä	markkinointi-
elementti	seuralle.	Myös	laadukkaan	ravin-
tolatoiminnan	kannalta	kutsukilpailut	ovat	
tärkeässä	roolissa.

PGA-kilpailut	(Felix	Finnish	Ladies	Open	
sekä	Gant	Open)	onnistuivat	sekä	toiminnal-
lisesti	että	taloudellisesti	hyvin.	Kilpailut	olivat	
osa	Ruotsin	pääkiertuetta	Nordea	Touria.	

Viheriö-lehti	 ilmestyi	toimintavuoden	
aikana	kolme	kertaa.	Lehden	mainostuotot	
kasvoivat	edelliseen	vuoteen	verrattuna	ja	
niiden	kohdalla	tavoite	saavutettiin.	Lehden	
päätoimittajana	toimi	toiminnanjohtaja	Sami	
Pere,	toimittajana	Aarni	Nordqvist,	toimi-
tussihteerinä	Soile	Enberg	ja	valokuvaajana	
Tertti	Pietilä.

Aura	Golf	ry:n	kotisivujen	www.auragolf.fi	
kävijämäärä	kasvoi	edellisestä	vuodesta	huo-
mattavasti,	kokonaisvierailujen	määrä	oli	n.	
159	000	ja	sivulatauksia	tehtiin	lähes	387	000	
kappaletta.	Luetuimpia	uutisia	olivat	edelleen	
erilaiset	kilpailuihin	liittyvät	uutiset.	Myös	
kenttään	liittyviä	uutisia	luettiin	ahkerasti.

Yhteistyökumppaneille	Aura	Golf	järjesti	
syyskuussa	yhdessä	Viking	Linen	kanssa	pe-
rinteisen	golf-	ja	seminaarimatkan	Ruotsiin,	
Vidbynäsin	kentälle.

Green	fee	-tuotot	kasvoivat	n.	9	%	edelli-
seen	vuoteen	verrattuna.	Rangetuotot	pysyivät	
edellisen	vuoden	tasolla.

klubimestarin toimikunta
Aalto-Setälä	Marja,	puheenjohtaja
Enberg	Soile
Juusti	Susanna
Lehtinen	Harri
Virkki	Antti

Kauden	ensimmäinen	tapahtuma	oli	Vappu-
humpuuki,	joka	pelattiin	ja	lounas	nautittiin	
vapunpäivänä	1.5.	Humpuukiin	osallistui	tänä	
vuonna	80	pelaajaa.	

Midnight	Scramble	 järjestettiin	23.6.	
Scramble	pelattiin	tuulisessa	sadesäässä	
tunnelman	ollessa	kuitenkin	mitä	mainioin.	
Sään	hieman	verottaessa	pelaajia	osanottajia	
oli	kuitenkin	50.

6.7.	kisattiin	historian	ensimmäinen	Aura	
Golf	Ryder	Cup	naiset	vastaan	miehet.	Kisan	
voitti	miesten	joukkue.	Innokkaita	osanottajia	
oli	87	ja	mukana	menossa	olivat	myös	Game-
Book	ja	Azorien	matkailu.	Palkintojen	jaon	
yhteydessä	arvottiin	kaksi	matkalahjakorttia	
Azoreille.

Kolmen	mailan	rapukisa	pelattiin	elokuun	
12.	päivä.	Mahtava	fiilis	–	sekä	kisassa	että	
illalla	rapuja	syöden.	Osanottajia	oli	noin	20.

Kausi	huipentui	huikeaan	itsenäisyyspäi-
vän	juhlailtaan	5.12.	Ravintola	Samppalinnas-
sa.	Tilaisuus	oli	loppuunmyyty.

Facebook-päivityksistä	vastasivat	caddie-
masterit	ja	toimikunnan	tapahtumien	jälkeen	
kommunikoi	toimikunta,	joka	järjesti	myös	

kaksi	FB-kisaa.	Jäseniä	ryhmässä	on	tällä	
hetkellä	334.

	

KENTÄN KÄYTTÖ 
ajalla	1.5.2011	–	30.9.2011

Kierroksia	oli	yhteensä	24	410	(viime	vuonna	
24	930),	jotka	jakaantuivat	seuraavasti:
-	omat	jäsenet	18	695	(19	400)
-	vieraat	5	715	(5	530)
Kenttä	avattiin	29.4.2011	ja	suljettiin	viimeis-
ten	väylien	osalta	24.10.2011.	Kauden	koko-
naiskierrosmäärä	oli	hieman	yli	25	000,	joka	
oli	lähes	tuhat	kierrosta	vähemmän	edelliseen	
kauteen	verrattuna.	Merkittävin	syy	kierros-
määrän	laskuun	oli	sateiset	syyskuukaudet,	
jolloin	pelaajamäärät	laskivat	huomattavasti	
verrattuna	vastaavaan	jaksoon	vuonna	2010.	

Toimintakertomuksessa	julkaistavat	kier-
rosmäärät	ovat	vertailukelpoisia	eri	vuosien	
välillä,	mutta	eivät	kuitenkaan	vertailukel-
poisia	eri	kenttien	välillä.	Aura	Golfin	kentän	
tilastointiin	huomioidaan	ainoastaan	tehdyt	
varaukset	sekä	kilpailuihin	osallistumiset.	
Caddiemasterin	aukioloaikojen	ulkopuolella,	
lähinnä	aikaisin	aamulla	pelattuja	kierroksia	
ei	nykyisessä	tilastoinnissa	huomioida.
Internetvaraus-%	oli	 70,0	 (vuonna	2010	
67,8	%).		

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Keväällä	2010	palloautomaattiin	asennettu	
uusi	maksujärjestelmä	eRange	toimi	moit-
teettomasti.	eRange-avaimet	ja	lukijat	eivät	
ole	herkkiä	kosteudelle	tai	epäpuhtauksille	
ja	koneen	käyttövarmuus	oli	hyvä.

Rangepalloja	uusittiin	kauden	alussa	sekä	
kuluneita	ja	rikkinäisiä	lyöntimattoja	vaihdet-
tiin	uusiin	kauden	aikana.	

Talvirange	oli	edelleen	toiminnassa	ja	
pallojen	keruu	tapahtui	käsin.	Toisena	talvena	
peräkkäin	runsaan	lumentulon	vuoksi	talviran-
gen	käyttö	varsinkin	kevättalvella	oli	vähäistä	
keräämättömien	pallojen	jäädessä	lumen	alle.

JÄSENTIEDOT	 	
Aura	Golfin	jäsenmäärä	vuoden	lopussa	oli	
1	530	(viime	vuonna	1525),	joista	miehiä	oli	
1	053	(1048)	ja	naisia	477	(477).	

PRO SHOP 
Pro	Shopin	palveluista	vastasi	Golfpuoti	Oy,	
kauppias	Antti	Lehtinen.	Tämän	lisäksi	Gant-
tuotemerkillä	oli	shopissa	oma	osasto.	Caddie-
masterit	hoitivat	myyntityön.

RAVINTOLA
Ruissalon	Golf-ravintola	Oy	jatkoi	AG:n	klubira-
vintolan	palvelutarjoajana	vastuuhenkilönään	
Marika	Lavonen.

www.bramhults.fi

Viheriö 92 x 135
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Tuloslaskelma
Tot.	1.1.-31.12.2011 Budj.	2011 Budj.	2012

Varsinainen toiminta

TUOTOT

Myynti 1	124 2	000 1	500

Kilpailut 35	740 35	000 36	400

Valmennus	ja	koulutus 56	414 58	300 52	000

Mainos	ja	sponsori 362	143 345	000 290	000

Green	fee 114	467 110	000 120	000

Range 29	690 30	000 30	000

Golfautovuokrat 3	923 3	000 4	000

Kausimaksut 232	582 240	000 235	000

Tilavuokrat 24	660 25	000 25	000

Sekalaiset 163 860	906 500 848	800 200 794	100

HENKILÖSTÖKULUT

Kentänhoito -251	665 -250	000 -250	000

Hallinto -136	923 -145	000 -145	000

VUOKRAT

Maavuokrat -15	182 -15	000 -16	000

Kentänhoitokoneet -27	549 -30	000 -50	000

Muut		 -3	385 -3	000 -3	200

MUUT	KULUT

Myyntituotteet -1	613 -1	000 -1	500

Kilpailut -19	058 -17	000 -18	800

Valmennus	ja	koulutus -118	352 -97	000 -92	000

Mainos	ja	sponsori -107	890 -105	000 -62	000

Green	fee -2	216 -3	500 -2	000

Range -5	345 -10	000 -7	000

Kentänhoito -226	537 -220	000 -185	000

Kiinteistö -110	822 -100	000 -105	000

Hallinto -45	777 -50	000 -50	500

Sekalaiset -500 -500

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -1	765 -3	000 -3	400

Senioritoimikunta -8	283 -7	000 -7	500

Klubimestari -6	870 -8	000 -8	000

Kapteeni -3	464 -1	092	696 -5	500 -1	070	500 -5	000 -1	012	400

Varsinaisen toiminnan tulos -231 790 -221 700 -218 300

VarainHankinta

TUOTOT

Jäsenmaksut 321	117 314	000 321	000

Liittymismaksut 65	691 50	000 50	000

Mainos	ja	ilmoitus 12	360 10	000 12	000

Vuokratuotot 1	800 400	968 1	800 375	800 1	800 384	800

KULUT

Jäsenmaksukulut -40	197 -40	000 -41	000

Tiedotus -20	860 -61	057 -12	000 -52	000 -18	000 -59	000

VarainHankinnan tulos 339 911 323 800 325 800

RAHOITUSTUOTOT	JA	-KULUT

Korkotuotot 116 50 100

Korkokulut -19	539 -23	000 -21	000

Muut	rah.kulut -1	452 -20	875 -1	300 -24	250 -1	400 -22	300

YLEISAVUSTUKSET 31	560 20	000 25	000

tilikauden tulos ennen poistoja 118 806 97 850 110 200

POISTOT -113 667 -97 850 -110 000

tilikauden tulos 5 139 0 200



9

Tase

Tilintarkastuskertomus

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

VastaaVaa

PYSYVÄT	VASTAAVAT

AINEETTOMAT	HYÖDYKKEET

Aineettomat	oikeudet 280 2	725

AINEELLISET	HYÖDYKKEET

Rakennukset	ja	rakennelmat 1	827	386 1	861	337

Koneet	ja	kalusto 88	019 115	122

Muut	aineell.	hyödykkeet 247	954 263	805

Osakkeet	ja	osuudet 181 2	163	820 181 2	243	170

VAIHTUVAT	VASTAAVAT	

SAAMISET

Myyntisaamiset 7	025 2	360

Siirtosaamiset 13	496 4	978

Rahat	ja	pankkisaamiset 4	725 25	246 4	676 12	014

tase VastaaVaa yhteensä 2 189 066 2 255 184

VastattaVaa

OMA	PÄÄOMA

			Edell.	tilik.	yli-/alijäämä 1	463	853 1	467	336

			Tilikauden	yli-/alijäämä 5	139 1	468	992 -3	483 1	463	853

VIERAS	PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat	rahoituslaitoksilta 567	308 630	984

LYHYTAIKAINEN

Lainat	rahoituslaitoksilta 75	129 70	074

Saadut	ennakot 1	476 1	773

Ostovelat 37	676 25	764

Siirtovelat 29	749 53	867

Muut	lyhytaik.	velat 8	736 720	074 8	869 791	331

tase VastattaVaa yhteensä 2 189 066 2 255 184

aura Golf ry:n jäsenille
Olemme	tarkastaneet	Aura	Golf	ry:n	kirjanpidon,	tilinpäätöksen,	toiminta-
kertomuksen	ja	hallinnon	tilikaudelta	1.1.	-	31.12.2011.	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	
mukaisesti.	Hallituksen	on	huolehdittava	siitä,	että	yhdistyksen	kirjanpito	
on	lainmukainen	ja	varainhoito	on	luotettavalla	tavalla	järjestetty.

tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme	on	antaa	suorittamamme	tilintarkastuksen	perusteella	
lausunto	tilinpäätöksestä	ja	toimintakertomuksesta.	Tilintarkastuslaki	
edellyttää,	että	noudatamme	ammattieettisiä	periaatteita.	Olemme	suorit-
taneet	tilintarkastuksen	Suomessa	noudatettavan	hyvän	tilintarkastustavan	
mukaisesti.	Hyvä	tilintarkastustapa	edellyttää,	että	suunnittelemme	ja	suo-
ritamme	tilintarkastuksen	hankkiaksemme	kohtuullisen	varmuuden	siitä,	
onko	tilinpäätöksessä	tai	toimintakertomuksessa	olennaista	virheellisyyttä,	
ja	siitä,	ovatko	hallituksen	jäsenet	syyllistyneet	tekoon	tai	laiminlyöntiin,	
josta	saattaa	seurata	vahingonkorvausvelvollisuus	yhdistystä	kohtaan,	
taikka	rikkoneet	yhdistyslakia	tai	yhdistyksen	sääntöjä.

Tilintarkastukseen	kuuluu	toimenpiteitä	tilintarkastusevidenssin	hank-
kimiseksi	tilinpäätökseen	ja	toimintakertomukseen	sisältyvistä	luvuista	
ja	niissä	esitettävistä	muista	tiedoista.	Toimenpiteiden	valinta	perustuu	
tilintarkastajan	harkintaan,	johon	kuuluu	väärinkäytöksestä	tai	virheestä	
johtuvan	olennaisen	virheellisyyden	riskien	arvioiminen.	Näitä	riskejä	

arvioidessaan	tilintarkastaja	ottaa	huomioon	sisäisen	valvonnan,	joka	on	
yhdistyksessä	merkityksellistä	oikeat	ja	riittävät	tiedot	antavan	tilinpää-
töksen	ja	toimintakertomuksen	laatimisen	kannalta.	Tilintarkastaja	arvioi	
sisäistä	valvontaa	pystyäkseen	suunnittelemaan	olosuhteisiin	nähden	
asianmukaiset	tilintarkastustoimenpiteet,	mutta	ei	siinä	tarkoituksessa,	
että	hän	antaisi	lausunnon	yhdistyksen	sisäisen	valvonnan	tehokkuudesta.	
Tilintarkastukseen	kuuluu	myös	sovellettujen	tilinpäätöksen	laatimisperi-
aatteiden	asianmukaisuuden,	toimivan	johdon	tekemien	kirjanpidollisten	
arvioiden	kohtuullisuuden	sekä	tilinpäätöksen	ja	toimintakertomuksen	
yleisen	esittämistavan	arvioiminen.

Käsityksemme	mukaan	olemme	hankkineet	lausuntomme	perustaksi	
tarpeellisen	määrän	tarkoitukseen	soveltuvaa	tilintarkastusevidenssiä.

lausunto
Lausuntonamme	esitämme,	että	tilinpäätös,	joka	osoittaa	voittoa	5	139,27	
euroa	ja	toimintakertomus	antavat	Suomessa	voimassa	olevien	tilinpäätök-
sen	ja	toimintakertomuksen	laatimista	koskevien	säännösten	mukaisesti	
oikeat	ja	riittävät	tiedot	yhdistyksen	toiminnan	tuloksesta	ja	taloudellisesta	
asemasta.	Toimintakertomuksen	ja	tilinpäätöksen	tiedot	ovat	ristiriidattomia.

Turussa	9.2.2012	

Osmo	Soinio
KHT

Jussi	Viitanen
KHT
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TAVOITTEET
Kauden	päätavoitteet	perustuvat	toimikuntien	
tekemiin	toimintasuunnitelmiin,	jotka	antavat	
hyvän	suunnan	seuran	toiminnan	ylläpitä-
miselle	sekä	kehittämiselle.	Tärkein	tavoite	
on	edelleen	juniori-	ja	valmennustoiminnan	
kehittäminen.	Keskeisessä	asemassa	tämän	
tavoitteen	saavuttamisessa	ovat	nuorten	
houkutteleminen	lajin	pariin	sekä	laadukkaan	
ja	monipuolisen	harraste-	ja	kilpailutoiminnan	
järjestäminen.

Taloudenhoidossa	noudatetaan	tarkkuutta	
ja	huolellisuutta,	jotta	jäsenistön	edut	sekä	
pelimahdollisuudet	saadaan	turvattua	par-
haissa	mahdollisissa	olosuhteissa.

Kilpailu-	ja	tapahtumakalenterin	rakenta-
misessa	pyritään	ottamaan	jäsenistön	toiveet	
mahdollisimman	hyvin	huomioon	ja	tavoit-
teena	on	eri	toimikuntien	johdolla	järjestää	
monipuolisia	ja	kiinnostavia	golfkilpailuja	sekä	
muita	tapahtumia.	

KENTTÄ 
Aura	Golfin	kentänhoidon	tavoitteena	on	
ylläpitää	kunnoltaan	Suomen	parasta	kenttää,	
joka	on	myös	kansainvälisesti	kilpailukykyinen.	
Tavoite	edellyttää,	että	viheriöiden	nurmi	
on	viherpeittävyyden	osalta	sataprosentti-
nen,	tasainen	ja	riittävän	nopea.	Foregreenit,	
lyöntipaikat	ja	väylät	ovat	hyväkuntoisia	ja	
riittävän	alhaalle	leikattuja.	Karheikkojen	tulee	
olla	rikkaruohottomia	ja	hiekkaesteiden	sekä	
niiden	reunojen	tulee	olla	hyvin	hoidettuja	ja	
kantattuja.	

Tavoitteeseen	päästäkseen	ja	siinä	pysy-
äkseen	on	vaatimuksena	ammattitaitoinen	
kenttähenkilöstö,	asianmukainen	konekanta	
ja	riittävä	kentänhoitobudjetti.	Kenttähen-
kilöstö	tulee	muodostumaan	neljästä	vaki-
tuisesta	työntekijästä	eli	kenttämestarista,	
apulaiskenttämestarista,	huoltomiehestä	ja	
kentänhoitajasta.	Näiden	lisäksi	kentänhoidon	
sesonkiaikana	palkataan	8	kausityöntekijää.	
Tavoitteena	on	ollut	että	puolet	kausityönte-
kijöistä	olisi	vanhoja	kentänhoitajia.	

Konekanta	muodostuu	kymmenestä	leik-
kuukoneesta,	kahdesta	traktorista	ja	riittävästä	
määrästä	hoitokoneita.	Kentän	vaatimustaso	
edellyttää,	että	koneet	ovat	jatkuvasti	toimin-
takuntoisia	ja	esim.	leikkuuterien	kohdalta	
huolellisesti	teroitettuina	ja	oikein	säädettyinä.	
Kaudelle	2012	konekantaa	tulisi	uudistaa	yh-
dellä	viheriöleikkurilla,	bunkkerihoitokoneella	
ja	ruiskutusajoneuvolla,	jotta	luotettavuus	
säilyisi	ja	kauden	aikana	vältyttäisiin	isoimmilta	
remonteilta.	

Kentän	koko	kauden	kestävä	huippukunto	
vaatii	säännöllisiä	kentänhoitotoimenpiteitä,	
joista	tärkeimmät	ovat	jyräykset,	ilmastukset,	
hiekoitukset,	lannoitukset,	sadetus	ja	torjunta-
aineruiskutukset.	Tavoitteena	on,	että	kysei-
set	toimenpiteet	suoritettaisiin	pelikauden	
ulkopuolella	tai	ajankohtana,	joka	vähiten	
häiritsee	pelaamista.	

Ulkopuolisten	tekijöiden	vaikutus	onnistu-
neeseen	hoitokauteen	on	suuri.	Ulkopuolisia	
tekijöitä	ovat	ennen	kaikkea	lämpötila,	sade-
määrä	ja	auringonvalo.	Lämpötila	vaikuttaa	
suoranaisesti	nurmen	kasvuun	ja	sateet	ken-
tänhoitoon	sekä	pelaamiseen.	Jotta	kenttä	olisi	
jatkuvasti,	myös	rajuimpien	sateiden	jälkeen	
pelikunnossa,	tulisi	joka	vuosi	korjata	vanhoja	
viheriöitä,	lyöntipaikkoja	ja	hiekkaesteiden	
salaojitusta.	Vuonna	2012	ei	kuitenkaan	tehdä	
viheriökorjauksia,	koska	syksyllä	2011	perus-
korjattiin	kaksi	viheriöaluetta.	Kentänhoito-
kaudella	2012	kiinnitetään	erityistä	huomiota	
käytävien	hoitoon	sekä	lyöntipaikkojen	kun-
nossapitoon.	Lisäksi	jatketaan	piharatamon	ja	
muiden	rikkakasvien	torjuntaa	karheikoista	ja	
tätä	varten	myös	karheikot	lannoitetaan,	jotta	
nurmen	kasvuun	saataisiin	voimaa.

Kenttähenkilökunta	tulee	tarvittaessa	
osallistumaan	alan	koulutustilaisuuksiin	ja	
messuihin.	Ympäristöasioissa	yhteistyötä	
jatketaan	Turun	kaupungin	ympäristö-	ja	
kaavoitusviraston	sekä	Turun	Yliopiston	Kas-
vitieteellisen	puutarhan	kanssa.	

tiivistelmä aura Golf ry:n kentänhoito-
suunnitelmasta kaudella 2012:
tammikuu
Suoritetaan	konehuoltoja,	lumitöitä	sekä	
kentän	sivustojen	raivausta	 ja	puuston	
hoitoa.

Helmikuu
Rakennusten	ja	kalusteiden	kunnossapitoa	
sekä	puuston	hoitoa.

maaliskuu
Aloitetaan	väylien	ja	karheikkojen	hiekoitus	
sekä	viheriöiden,	foregriinien	ja	lyöntipaik-
kojen	lumenpoisto.	Lisäksi	suoritetaan	vi-
heriöiden,	foregriinien	sekä	lyöntipaikkojen	
hiekoitus	ja	foregriinien	kalkitus,	viheriöiden	
humate-käsittely,	viheriöaitojen	poisto	sekä	
viheriöiden	harsotus.	Kaksi	kausityöntekijää	
aloittaa.	

Huhtikuu
Suoritetaan	ensimmäiset	viheriöiden	jy-
räykset,	pystyleikkuut	ja	kylvötyöt.	Lyönti-
paikkojen	pystyleikkuu	ja	kylväminen	sekä	
bunkkereiden	kanttaus.	Väylien	verkotus	
ja	pystyleikkuu.	Kalusteet	kentälle	sekä	
käytävien	kunnostukset	(soran	lisääminen	
sekä	lanaus).	Rangen	käyttöönotto	sekä	
sadetuslaitteiden	avaus	ja	korjaus.	Harsojen	
poisto	sekä	viheriöhiekoitus.	Viheriöiden,	
foregriinien	sekä	lyöntipaikkojen	lannoitus	
ja	ensimmäiset	leikkuut.	Korjattujen	vihe-
riöalueiden	(5/17)	viimeistelyt,	erityisesti	
bunkkerit.	Kaksi	kausityöntekijää	aloittaa.

toukokuu
Viheriöiden	nestelannoitukset	tehdään	vii-
koittain,	samoin	niiden	pintailmastointeja	
tehdään	yhtä	viikkoa	lukuun	ottamatta,	jol-
loin	viheriöt	pystyleikataan.	Väylät	lannoite-
taan	kahdesti	ja	lyöntipaikat	sekä	foregriinit	
vähintään	kerran.	Lisäksi	suoritetaan	karheik-
kojen	kylvötöitä	sekä	niiden	rikkaruohojen	

torjuntaruiskutuksia.	Loput	kausityöntekijät	
aloittavat	toukokuun	aikana.

kesäkuu
Valmistautuminen	varsinaiseen	kesäkauteen,	
johon	kuuluu	mm.	viheriöiden	nestelan-
noitus,	pystyleikkuu	sekä	hiekoitus.	Kuun	
puolessavälissä	viheriöt	pintailmastoidaan	ja	
lannoitetaan	sekä	lyöntipaikat	ilmastoidaan	
ja	hiekoitetaan.	Loppukuussa	viheriöt	pys-
tyleikataan	ja	niiden	lannoituksia	jatketaan,	
samoin	lyöntipaikat	lannoitetaan.	Viheriöt	
pintailmastoidaan	vielä	kertaalleen	sekä	teh-
dään	asianmukainen	kasvitautien	torjunta.	

Heinäkuu
Kuukauden	alussa	suoritetaan	sekä	viheri-
öiden	lannoitukset	että	pintailmastoinnit	
vähintään	kahdesti	 ja	valmistautuminen	
loppukuun	suurkilpailuihin	aloitetaan.	Vi-
heröiden	pystyleikkuut	ja	hiekoitukset	ovat	
lannoituksen	ohella	tärkeitä	asioita.	Gant	
Openin	aikana	väylät	leikataan	päivittäin,	sa-
moin	viheriöjyräykset	suoritetaan	joka	päivä.	

elokuu
Viheriöiden	pintailmastointeja	ja	lannoituksia	
jatketaan	viikoittain.	Lisäksi	lyöntipaikkoja	
ilmastoidaan	ja	hiekoitetaan.	Ensimmäiset	
kausityöntekijät	lopettavat.		

syyskuu
Viheriöt	nesteilmastoidaan	kertaalleen	ja	
pintailmastoidaan	2-3	kertaa.	Viheriöiden	
lannoituksia	suoritetaan	viikoittain,	väylät	
lannoitetaan	vähintään	kerran.	Lyöntipaikat	
ilmastoidaan,	hiekoitetaan	ja	lannoitetaan.	
Kaksi	kausityöntekijää	lopettaa.

lokakuu
Kentän	perusparannukset	aloitetaan	eril-
lisen	suunnitelman	mukaisesti.	Talvityöt	
aloitetaan,	koko	pelialueen	ilmastoinnit	
suoritetaan,	väylät	pystyleikataan	ja	kaste-
lujärjestelmä	tyhjennetään.	Väylät	pystylei-
kataan.	Viimeiset	kausityöntekijät	lopettavat.

loppuvuosi
Sääolosuhteiden	mukaisesti	tehdään	tarvit-
tavia	talvitöitä.	Erityinen	huomio	kiinnitetään	
kasvitautien	torjuntaan.		

leikkuusuunnitelma kaudelle 2012
Viheriöt:		 päivittäin,	pl.	torstai,	jolloin		
	 viheriöt	jyrätään
Foregriinit:	 maanantai/keskiviikko/	 	
	 perjantai
Lyöntipaikat:	maanantai/keskiviikko/	 	
	 perjantai
Väylät:	 maanantai/keskiviikko/	 	
	 perjantai/lauantai
Karheikot:	 n.	kerran	viikossa

Hoito-	ja	leikkuusuunnitelmaan	saatetaan	
joutua	tekemään	muutoksia,	mm.	kilpailujen	
sekä	sääolosuhteiden	vuoksi.

KILPAILU- JA  
TASOITUSTOIMINTA
Kilpailutoiminnan	tarkoituksena	on	toimia	Aura	
Golfin	jäsenten	haluamalla	tavalla.	Tavoitteena	

TOIMINTaSuuNNITelMa 2012
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on	järjestää	jäsenistöä	kiinnostavia	sekä	lajia	
edistäviä	kilpailuja.	Toimikunnan	tavoitteena	
on	kehittää	toimintaansa,	jotta	pystymme	
tarjoamaan	kaudella	2012	entistä	monipuoli-
sempia	ja	parempia	kilpailuja.	Aura	Golf	isän-
nöi	kahta	suurkilpailua,	Gant	Open	pelataan	
viikolla	30	ja	Finnish	Senior	Open	viikolla	31.

Kilpailukalenteri	2012	julkaistaan	Viheriö-
lehden	numerossa	2/2012	sekä	kevään	aikana	
Aura	Golfin	kotisivuilla.	

Tasoitukset	pidetään	ajan	tasalla	sääntö-
jen	puitteissa.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMINTA
ts-GolFkoulu. Järjestetään	laajuudeltaan	
ja	puitteiltaan	aikaisemman	mallin	mukai-
sesti,	ensimmäinen	koulu	viikolla	23	ja	toinen	
viikolla	32.	Osanottajat	valitaan	ilmoittau-
tumisjärjestyksessä	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	kumpaankin	kouluun	tulee	
50	osallistujaa.	Koulun	ohjelma	noudattaa	
aikaisempaa	mallia.	Koulu	on	tarkoitettu	9-15	
vuotiaille.	Vastuullisena	kouluttajana	toimii	
assistant	pro	Ville	Sirkiä.	Muut	kouluttajat	ovat	
seuran	edustus-,	haastaja-	ja	aluetour-pelaajia.	

leirit. Kilpapelaajille	järjestetään	helmikuus-
sa	harjoitusleiri	Espanjassa:

Leirille	lähtee	neljä	kilpapelaajaa.	Leiri	kes-
tää	kolme	viikkoa.	Pro	Sakari	Aho	on	mukana	
ensimmäisen	viikon	ja	assistant	pro	Ville	Sirkiä	
vastaa	leirin	toteutuksesta	seuraavat	kaksi	
viikkoa.	Leiri	toteutetaan	yksityiskohtaisen	
suunnitelman	mukaisesti,	jonka	pelaajat	ja	
valmentajat	yhdessä	laativat.

Kevätleiri	Ruotsiin	ennen	Aura	Golfin	
kentän	avautumista	järjestetään	Sakari	Ahon	
toimesta.	Mukaan	leirille	lähtee	Talent-juniorit,	
edustusjuniorit	ja	-aikuiset.	Leiri	toteutetaan	
yksityiskohtaisen	suunnitelman	mukaisesti,	
josta	vastaa	Sakari	Aho.	

Valmennuspaketti.	 Valio-,	 edustus-	
ja	haastajapelaajille	tarjotaan	päivitettyä	
valmennuspakettia.

talViHarJoittelu.	Talviharjoitteluhalli	on	
varattu	tasoryhmien	pelaajien	käyttöön	maa-
nantaisin	1,5	h,	tiistaisin	3	h,	torstaisin	1	h	ja	
sunnuntaisin	2	h.	Talviharjoittelun	ohjauksesta	
vastaavat	seuramme	pro	Sakari	Aho	sekä	
assistant	prot	Ville	Sirkiä	ja	Antti	Lehtinen.	
Ohjaajat	avustavat	tarvittaessa.

kesäHarJoittelu. Aikuisten	valioryhmä	
sekä	edustus-	ja	haastajapelaajat	harjoitte-
levat	henkilökohtaisen	harjoitusohjelmansa	
mukaisesti	sekä	käyvät	säännöllisesti	pron	
yksilöharjoituksissa.	

Juniorien	valio-,	edustus-	ja	haastajape-
laajat	harjoittelevat	ohjatusti	ryhmässä	20	
kertaa	+	20	yksityisharjoitusta	pron	kanssa	
sekä	henkilökohtaisen	ohjelman	mukaisesti.	

Talent-ryhmä	harjoittelee	Sakari	Ahon	
ja	Ville	Sirkiän	valmennuksessa	ohjatusti	35	
kertaa.

Sininen	ryhmä	harjoittelee	Ville	Sirkiän	
ja	Antti	Lehtisen	valmennuksessa	25	kertaa.	

Harrasteryhmä	harjoittelee	Ville	Sirkiän	
johdolla	ohjatusti	35	kertaa.

YHteistYökumppanit. Tavoitteena	on	saada	
uusia	tukijoita	mukaan	toimintaan	ja	tarjota	
kumppaneille	parempia	mahdollisuuksia	
hyödyntää	panostuksiaan.			

arVokilpailut. Pyritään	osallistumaan	
miesten	ja	juniorien	joukkue	SM-kisoihin.	Ai-
kuisten	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		
4	osallistujaa	
tavoite:	1	pelaaja	8:n	joukkoon

Reikäpeli	SM	naiset	
1	osallistuja	
tavoite:	20:n	parhaan	joukkoon.

Lyöntipeli	SM	miehet		
4	osallistujaa	
tavoite:	kaikki	selvittävät	cutin	ja	1	pelaaja	
15:n	joukkoon

Lyöntipeli	SM	naiset	
2	osallistujaa		
tavoite:	2	selvittää	cutin	ja	1	pelaaja	20:n	
joukkoon

Reikäpeli	SM	juniorit		
3	osallistujaa	
tavoite:	1	pelaaja	4:n	joukkoon

Lyöntipeli	SM	juniorit		
8	osallistujaa	
tavoite:	1	mitali	ja	2	pelaajaa	10:n	joukkoon

FinnisH tour.	4	pelaajaa	osallistuu	aktii-
visesti.	Tavoite	lopullisessa	pistetaulukossa	
kaikki	pisteille	ja	kaksi	30:n	joukkoon.	Yksit-
täisiä	sijoituksia	15:n	joukkoon.	

FinnisH tour -karsinnat.	Karsintaan	
osallistuvat	ne	aikuispelaajat,	joilla	ei	muulla	
perusteella	ole	sellaista	FT	kategoriaa,	jolla	
todennäköisesti	pääsee	useimpiin	kisoihin.	
Juniori-ikäiset	pelaajat	voivat	osallistua	kar-
sintoihin	omalla	kustannuksellaan.	He	voivat	
hakea	valmennustukea	karsintojen	aiheutta-
miin	kuluihin.	

FinnisH amateur open.	FAO:iin	osallistuu	
3-henkinen	joukkue.	Tavoite:	yksi	sijoittuu	
20:n	joukkoon.

FinnisH tour -HaastaJakiertue.	FT-haas-
tajakiertueelle	osallistuvat	ne	edustus-	ja	haas-
tajapelaajat,	jotka	eivät	ole	FT	joukkueessa.	
Pyritään	osallistumaan	4-henkisin	joukkuein,	
tavoitteena	saada	pelipaikkoja	FT:lle.	Rankingin	
perusteella	yksi	pelaaja	saa	kategorian	FT:lle.	

Finnair Junior tour -kisat, alle 21V.	
Tavoite	saada	2-4	pelaajan	ryhmä	vakitui-
sesti	kiertueelle.	Yksittäisiä	sijoituksia	10:n	
joukkoon.	

aluetour, alle 21V.	Pyritään	osallistumaan	
10-henkisin	joukkuein.	Tavoite	joka	kilpailusta	
1-3	pelaajaa	läpäisee	karsinnan	seuraavalle	
FJT:lle.	Uudet	kilpapelaajat	saavat	kokemuksia	
kilpagolfista	seuran	ulkopuolella.

tsemppitour, alle 14V tYtöt Ja poJat.	
Viimekesänä	 loistavaa	palautetta	saanut	
Tsemppitour	tulee	tulevanakin	kautena	ole-
maan	uusien	kilpagolfareiden	näytönpaikka.	
Jokaiseen	alueemme	kilpailuun	kannustetaan	
osallistujia	siten,	että	jokaisessa	kilpailussa	
olisi	ainakin	7	seuramme	jäsentä	mukana.	
Juniori-	ja	valmennustoimikunta	organisoi	kul-
jetukset	kilpailuihin	vanhempien	avustuksella.

op-toiminta.	Turun	Seudun	Osuuspankin	
tuella	kehitetään	Aura	Golfin	nuorten	harras-
tetoimintaa	tarjoamalla	pron	ja	assistant	pron	
avulla	kilpailu-	sekä	tekniikkarataelämyksiä	
reilun	hengen	sekä	nuorten	pelaajien	golfval-
miuksia	kasvattavan	toiminnan	avulla.	Seuralla	
on	ns.	puuhabägi,	jonka	avulla	leikkimielisiä	
kilpailuja	on	hyvä	järjestää.

ValmentaJien koulutus. Prot	käyvät	
jatkokoulutuksissa,	jotta	valmennus	säilyy	
tasokkaana	ja	edelleen	kehittyy.

oHJaaJakoulutus.	Assistant	prot	koulut-
tautuvat	tarpeen	mukaan.	Uusia	juniorigolf-
kouluttajia	pyritään	löytämään	vanhemmista	
ja	seuramme	varttuneimmista	jäsenistä.	Mikäli	
kiinnostusta	löytyy	riittävästi,	tullaan	järjestä-
mään	golfohjaajan	peruskoulutus	seuramme	
tiloissa	tulevan	kauden	aikana.	
	
kilpapelaaJien koulutus. Koulutus	on	
AG:n	nuorille	pelaajille	tarjoama	kasvatukselli-
nen	ja	yleisiä	elämäntaitoja	sisältävä	osa,	joka	
annetaan	kaikille	veloituksetta.	Koulutuksen	
tavoitteena	on	AG:n	juniorimenestyksen	jat-
kaminen	ja	vastaavan	menestyksen	saavut-
taminen	aikuisten	tasolla.	Pelaajat	oppivat	
asettamaan	tavoitteita,	harjoittelemaan	ja	
pelaamaan	suunnitelmallisesti	sekä	kestä-
mään	häiriötekijät	niin	harjoituksissa	kuin	
kilpailuissakin.	

Valioryhmä, edustuspelaajat ja haastajat 
saavat koulutusta seuraavissa asioissa:
Miten	AG:n	systeemi	toimii	
Harjoitussuunnitelma
Svingitekniikka	
Fyysinen	kunto	ja	ravinto	
Henkinen	kunto	
Kilpailuohjelma	ja	Game	Plan
Sääntökoulutus	

talent-, sininen- ja harrasteryhmä osallis-
tuvat yhteisiin koulutuksiin seuraavasti:
Miten	AG:n	systeemi	toimii	(1	päivä)
Sääntökoulutus	(1/2	päivää)

Ne	pelaajat,	jotka	toimivat	suunnitelmallisesti	
toimikunnan	asettamien	pelisääntöjen	mu-
kaisesti,	ovat	oikeutettuja	valmennustukeen.	
Valmennustuen	määrä	on	riippuvainen	kunkin	
pelaajan	sijoittumisesta	tasoryhmiin	ja	oman	
panostuksensa	suuruudesta.	



tiedotus. Netissä	näkyvää	tiedotusta	lisä-
tään.	Harjoitusaikataulut	eri	tasoryhmille	
tullaan	laittamaan	seuran	internet-	sivuille.

MARKKINOINTI JA 
TIEDOTUS
Toimikunnan	tärkeimpiä	asioita	kaudelle	
2012	on	jäsentiedotuksen	kehittäminen	sekä	
vuoden	2013	EM-kisojen	hyödyntäminen	
markkinoinnissa.	

Keskeiset	asiat	ovat	Aura	Golfin	kotisivujen	
www.auragolf.fi	päivittäminen	sekä	sähköisen	
jäsenviestinnän	kehittäminen.	Uutena	vies-
tintäelementtinä	otetaan	käyttöön	viikkoka-
lenteri,	jossa	tiedotetaan	aktiivisesti	seuran	
asioista,	joista	tärkeimpiä	ovat	kilpailut	ja	
tapahtumat,	kentän	poikkeavat	aukioloajat	
sekä	kaikki	muut	ajankohtaiset	asiat.	Viik-
kokalenterin	käyttöönotto	tukee	jo	käytössä	
olevaa	sähköistä	uutiskirjettä.	

	Vuoden	2013	EM-kisoille	luodaan	omat	
web-sivut.	Nämä	tulee	rakentaa	kilpailijoita,	
katsojia	sekä	tukijoita	ajatellen.	

PGA-kilpailu	Gant	Open	järjestetään	hei-
näkuun	lopulla	yhteistyössä	ruotsalaisen	am-
mattiorganisaation	kanssa.	Toimikunta	pyrkii	
hyödyntämään	kisan	ProAm-tapahtumaa	
aikaisempaa	laajemmin.	Kisan	saamaa	julki-
suutta	hyödynnetään	ulkoisessa	viestinnässä	
mahdollisemman	hyvin.

Ulkoisen	viestinnän	tavoitteena	on	myös	
green	fee	-tuottojen	hallittu	kasvu.		

Tavoitteena	 on	myös	 kehittää	 uusia	

markkinointielementtejä	perinteisten	väylä-
kumppanuuksien	rinnalle.	

SENIORITOIMINTA
Toiminnan	tavoitteena	on	edistää	seniori-
pelaajiemme	golfpelin	harrastamista.	Tässä	
tarkoituksessa	toimikunta	järjestää	senioreille	
kilpailu-,	koulutus-,	valmennus-	ja	harjoitus-
toimintaa	sekä	kuntoliikuntaa.	Toimintaoh-
jelmaan	sisältyy	myös	tilaisuuksia	ja	matkoja,	
joiden	avulla	halutaan	auttaa	seniorijäsentem-
me	sopeutumista	ja	viihtyvyyttä.

Klubiottelut:	Tammer-Golf,	Salo	Golf	ja	
Harjattula	G&C	Club

Varsinais-Suomen	liigaottelut	tulevat	pyö-
rimään	entiseen	tapaan	10	seuran	kesken	ja	
olemme	vahvasti	mukana	puolustamassa	
hyvää	menestystämme.

Seniorien	kuukausikilpailut	pelataan	kuten	
ennenkin,	ehkä	kuitenkin	uusin	ideoin.	Naisten	
osallistumishalukkuutta	pyritään	lisäämään.

Finnish	Senior	Openissa	seniorit	vastaavat	
kilpailujärjestelyistä.

Seuramme	seniorimestaruuskilpailut	pe-
lataan	sarjoissa	N50	ja	N60,	miesten	sarjat	
ovat	55,	65,	70	ja	75v.

Talvikauden	toiminta	jatkuu	entiseen	ta-
paan:	maanantaisin	jumppaa,	tiistaisin	ja	
perjantaisin	keilausta,	keskiviikkoisin	lyönti-
halliharjoitusta,	mahdollisesti	myös	lenkkeilyä.

Keilailussa	pelaamme	Salo	Golfia	vastaan	
kaksi	klubiottelua,	ensin	maaliskuun	aikana	
Turussa	ja	keväällä	keila-golfottelun	Salossa.

Seniorien	pelimatkoja	pyritään	tekemään	
ainakin	kotimaahan,	ehkä	myös	ulkomaille.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Varsinaisia	uudisrakennus-	tai	korjausprojek-
teja	ei	ole	suunnitteilla.	Toimikunnan	tärkein	
tehtävä	on	nykyisen	rakennuskannan	ylläpi-
täminen	ja	valvonta	sekä	pienet	korjaukset.

KAPTEENIN ASIAT
Ennen	kauden	alkua	järjestetään	sääntö/etiket-
ti-ilta	jäsenistölle	ja	uudet	jäsenet	tutustuvat	
Aura	Golfiin	ja	tapoihimme	toukokuun	aikana.

Klubiottelut	pelataan	seuraavasti:	Aura	
Golf	matkustaa	Taliin	ja	Ahvenanmaalle,	tam-
perelaiset	tulevat	Ruissaloon.	

Lounais-Suomen	kapteenit	tapaavat	myö-
hemmin	ilmoitettavalla	kentällä.

Tulevana	kautena	jokainen	green	card	
-kurssin	suorittanut	Aura	Golfin	uusi	jäsen	on	
velvoitettu	keskustelemaan	kapteenin	kanssa	
ennen	kuin	saa	mennä	kentälle.	Keskustelun	
ajankohta	ilmoitetaan	viikoittain,	mutta	pyri-
tään	pitämään	ns.	vakiona.

Viheriö-lehdestä	saa	edelleen	lukea	oh-
jeita,	neuvoja	ja	tarpeen	vaatiessa	moitteita.

Kapteeni	on	erittäin	halukas	keskuste-
lemaan	kaikista	jäsenistöä	askarruttavista	
kysymyksistä.	Keskustelu	asioista	lisää	keski-
näistä	ymmärtämistä	ja	parantaa	klubimme	
ilmapiiriä	ja	viihtyvyyttä.

	

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan	tavoitteena	on	aktivoida	
Aura	Golfin	naisia	ja	järjestää	heille	erilaisia	
tapahtumia	kauden	aikana.

Kausi	aloitetaan	toukokuussa	kauden	
avaustilaisuudella,	jossa	informoidaan	tulevan	
kauden	ohjelmasta	ja	johon	pyritään	saamaan	
esitelmöijä.	

Maanantai-iltaisin	pelattavia	naisten	
kierroksia	erilaisine	pelimuotoineen	tullaan	
pelaamaan	touko-elokuun	aikana.	

Kauden	aikana	pelataan	4	kuukausikil-
pailua	(touko-elokuussa)	sekä	järjestetään	
erilaisia	erikoiskilpailuja	(birdie-puu,	ahke-
rin	osallistuja,	suurin	pudottaja	ja	vuoden	
naispelaaja).	

Lähipelitapahtuma	 pron	 ohjauksella	
tullaan	järjestämään	edelliskauden	tapaan	
Huiskalassa.

Osallistumme	ladyliigaan	lähiseurojen	
kanssa	ja	pelaamme	kolmoisklubiottelun	
Espoon	Golfseuraa	ja	Tawastia	vastaan	pe-
rinteiseen	tyyliin.	Kauden	aikana	tullaan	jär-
jestämään	vähintään	yksi	pelimatka	jollekin	
lähialueen	kentälle.

Kauden	päätöstilaisuus	pidetään	elokuun	
lopulla,	jolloin	palkitaan	kauden	erikoiskilpai-
lujen	voittajat.

Naistoimikunta	toimii	tarvittaessa	yhteis-
työssä	klubi-	ja	kilpailutoimikunnan	kanssa.

KLUBIMESTARI
Klubitoimikunta	järjestää	kaudella	2012	seu-
raavat	tapahtumat	jäsenistölle	–	Rakkaudesta	
golfiin
Huhtikuu
Talkoot	huhtikuun	lopulla.	Talkoissa	siistitään	
klubin	ympäristö.	Tarjoilua.	Kutsu	Viheriössä	
ja	www-sivuilla.

toukokuu
Vappuhumpuuki	pelataan	tiistaina	1.5.	Pe-
rinteinen	vappulounas	on	katettuna	klubilla	
pelin	jälkeen.	Kutsu	Viheriössä,	nettisivuilla	
ja	ilmoitustauluilla.	Ei	kilpailumaksua.	Vap-
pulounas	on	maksullinen.

kesäkuu
Midnight	Scramble	torstaina	21.6.	juhannuk-
sen	aaton	aattona.	Juhannusateria	tarjoillaan	
klubilla	pelin	ja	juhannussaunan	jälkeen.	
Ei	kilpailumaksua.	Ateria	on	maksullinen.

Heinäkuu
Aura	Golf	Ryder	Cup	lauantaina	14.7.	yh-
teislähtö	klo	12.

syys-/lokakuu
FireScramble.	18-reikäinen	scramble.	Lisä-
tietoa	saatavilla	kauden	alkaessa.

kauden päätösjuhla
Itsenäisyyspäivän	aaton	juhlailta	järjestetään	
keskiviikkoiltana	5.12.	Tarkempaa	tietoa	
lähempänä	ajankohtaa.

	 	 		

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro	Shopin	toimintaa	jatkaa	Golfpuoti	Oy	ja	
golfravintolan	toiminnasta	vastaa	Ruissalon	
Golf-ravintola	Oy,	Marika	Lavonen.
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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	sekä	rangen	valvonta
•	Pro	Shopin	myyntitoiminta
•	muut	toiminnanjohtajan	määräämät	tehtävät

tarjoamme:
•	edustavan	ja	kansainvälisen	työympäristön
•	työvaatteet
•	kilpailukykyisen	palkkauksen
•	ensiapukoulutuksen

edellytämme:
•	asiakaspalveluhenkisyyttä	ja	joustavuutta
•	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	9.3.2012	
mennessä:	sami.pere@auragolf.fi

kentänHoitaJille Ja pallonkerääJille

•	kentänhoitotehtäviä	töiden	ja	tarpeen	mukaan
•	edellytämme	hyvää	fyysistä	kuntoa,	mielellään	
ajokorttia	ja	kokemusta	vastaavista	töistä	sekä	18	
vuoden	ikää

•	pallonkerääjien	ikäraja	15	vuotta	

Lisätietoja	kentänhoitajan	tehtävistä	antaa	
kenttämestari	Matti	Höglund,	puh.	0500	720	430.

Hakemukset	sähköpostilla	9.3.2012	mennessä,	
kentänhoitajat:	matti.hoglund@auragolf.fi,	
pallonkerääjät:	sami.lahti@auragolf.fi	

KESÄTÖITÄ TARJOLLA



ÄlÄ chippaa 
draiverilla.

Ifiltä saat käyttöösi parhaat asiantuntijat sekä laajan koke-
muksen eri toimialojen riskeistä. Siksi osaamme valita juuri oi-
keat vakuutusratkaisut sinulle ja yrityksellesi. Ja jos kaikesta 
huolimatta juutut bunkkeriin, korvauspalvelumme nostaa sinut 
sieltä sujuvasti viheriölle.
 

if.fi
010 19 15 00

Taloyhtiölaina vai henkilö-
kohtainen laina?
Taloyhtiön ottama yhtiölaina kohdistuu kaikkiin osakkaisiin
samalla tavalla, jolloin vastike saattaa joidenkin kohdalla
nousta kohtuuttoman korkeaksi. Tällöin henkilökohtainen
peruskorjauslaina, jolla voit maksaa yhtiölainaosuuden pois,
voi olla parempi vaihtoehto. Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja varaa aika keskusteluun.
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Aura	Golfin	takaysi	ei	kenties	ole	yhtä	vaihteleva	kuin	etuysi.	Moni	
pitää	takalenkkiä	helpompana,	lähinnä	lyhyempien	par	3	-väylien	
ansiosta.	Siitä	löytyy	kuitenkin	mielenkiintoisia	piirteitä:	kauniita	
väyliä,	lyhyitä	mutta	kinkkisiä	par	4-reikiä	sekä	eräs	harvinaisuus	
missä	tahansa	mittakaavassa,	nimittäin	väylistä	12-15	ei	yksikään	
ole	par	4.	Harjaantuneimmat	kenttäbongarit	arvuutelkoot	löytyykö	
vastaavaa	miltään	muulta	täysimittaiselta	kentältä.	Allekirjoitta-
nut	ja	Sakke	eivät	omista	muistilokeroistaan	sellaista	löytäneet.

10. VÄYlÄ, Par 4	Lyhyestä	pituudestaan	huolimatta	kymppi	
aiheuttaa	monella	tapaa	harmaita	hiuksia	lyhytlyöntisille.	Jos	
palloa	ei	avauksellaan	saa	tarpeeksi	pitkälle	ja	väylälle,	on	edessä	
pituuttaan	huomattavasti	vaikeampi	lähestymislyönti.	Korkean	
rinteen	päälle	viheriölle	on	lyötävä	vähintään	yhtä	mailaa	pidem-
mällä	mailalla.	Lisäksi	sivusuunnasta	tultaessa	esteenä	ovat	puut,	
jotka	vaativat	lyönniltä	lisäkorkeutta.	Vältä	kaikin	keinoin	oikeaa	
väyläbunkkeria.	Ennen	viheriölle	nouseva	rinne	leikattiin	väyläpi-
tuuteen.	Griinin	etuosaan	liialla	ahneudella	lyöty	lyönti	saattoi	pari	
metriä	lyhyeksi	jäätyään	valua	25	metriä	alaspäin	jättäen	jäljelle	
todella	haastavan	noston,	kysykää	vaan	Sakkelta.	Viheriön	takana	
on	tilaa.	Putti	kannattaa	lukea,	sillä	viheriöllä	on	tasaisuudestaan	
huolimatta	pieniä	kaltevuuksia.	

11. VÄYlÄ, Par 4 Allekirjoittaneen	mielestä	kentän	kaunein	
ja	yksi	Suomen	kauneimmista	avauslyönneistä.	Tiiauspaikalta	
voi	aamu-	ja	iltapäiväkierroksilla	ihailla	ruotsinlaivoja.	Avaus-
lyönti	vaatii	kuitenkin	keskittymistä.	Hukkia	vaanii	out.	Miesten	
avauslyöntipaikalta	vasemmalla	edessä	olevat	puut	ja	oikealle	
viettävä	väylä	saattavat	tehdä	väylälle	yrittämisestä	tuskaa.	Jos	
päädyt	oikealle	Huiskalan	kasvaneisiin	puihin,	kannattaa	pyrkiä	
nöyrästi	vasta	kolmannella	lyönnillä	griinille,	sillä	esimerkiksi	
oikea	pusikko	katajineen	on	paikka,	jonne	et	palloasi	halua.	
Voimakkaasti	korotettu	viheriö	myös	vaatii	suoraan	viheriölle	
pehmeästi	laskeutuvan	lyönnin.	Ennen	viheriö	oli	muuten	kaksi-
tasoinen,	jonka	takaosa	oli	alempana!	Suuri	harvinaisuus	sekin.

12. VÄYlÄ, Par 3 Kun	vanha	kaksitasoinen	harjoitusviheriö	
aikanaan	yhdistettiin	väylän	vanhaan	viheriöön	90-luvulla,	tuli	
viheriöstä	poikkeuksellinen	kolmitaso	ja	väylästä	kenttämme	
muuntautumiskykyisin.	Lipun	ollessa	edessä	ja	sään	normaali	
kyseessä	on	leppoisa	ja	helppo	par-3.	Jos	lippu	on	keskellä	tai	
jopa	ylhäällä	ja	tuuli	voimakkaampi,	on	kyseessä	täysin	eri	
peli.	Nyt	pallo	on	suurten	tammien	ansiosta	nostettava	tuulen	
armoille	ja	valtavasta	viheriöstä	tulee	yllättävän	pienen	oloinen.	
Vaikeat	bunkkerit	eivät	helpota	urakkaa.	Ja	mailavalintaan	tulee	
pituuden	ohella	enemmän	lisäystä	viheriön	korotuksen	johdosta.	
Huomioi,	että	tiiausalue	osoittaa	viheriöstä	vasemmalle	äläkä	
siis	lankea	ansaan.	

13. VÄYlÄ, Par 5 Pitkälyöntiset	pitävät	tästä	birdieväylästä.	
Lyhytlyöntisempi	vaatii	tarkkuutta	avaukseen.	Kannattaa	tähdätä	
juuri	vasemmalla	olevan	rinteen	väylänpuoleiseen	reunaan.	
Avauslyöntiä	varten	poista	ylimääräiset	häiriötekijät.	Slaissi-
päivänä	lataa	keuhkosi	FORE-huutoasentoon.	Tällä	reiällä	on	
lyöty	hole	in	one	–	18:een	reikään!	Puolessa	välissä	tähtää	vielä	

Miten pelata takaysi

Teksti aarni Nordqvist

edellisessä numerossa pro Sakari Aho kertoi 
miten kannattaa pelata kenttämme etuysi. Nyt 
Sakke kertoo, mikä on hyvä ottaa huomioon 
jälkimmäistä yhdeksää reikää pelattaessa. pidä 
vinkit tallessa seuraavaa pelikautta varten. 

viheriöstä	vasemmalle	välttääksesi	ikävän	raffialueen	ja	suuren	
ilkeän	bunkkerin	edessä	oikealla.	Viheriölle	pyrittäessä	lyö	pallo	
lipun	alapuolelle,	sillä	alamäkeen	viheriö	on	todella	liukas.	

14. VÄYlÄ, Par 5 Täysiverinen	90:n	asteen	dog	leg	vasem-
malle	vaatii	avaukselta	pituutta	tai	sitten	se	tulee	lyödä	aavistus	
oikealle,	josta	pääsee	kulmaa	viistäen	etenemään	lähemmäksi	
viheriötä.	Tämän	jälkeen	on	tilaa	edetä	pitkälle	kaksitasovihe-
riölle.	Lippua	kannattaa	lähestyä	yhtä	numeroa	pidemmällä	
mailalla,	sillä	viheriö	on	korotettu.	Pitkälyöntisemmät	vertailevat	
miten	lähelle	lippua	ovat	kulman	yli	lyödyn	pallonsa	saaneet.	
Eräs	Gant	Openin	pelaaja	löi	pomminsa	tuulen	avustuksella	
120	metrin	päähän	viheriön	keskustasta.	Aika	käsittämätöntä!

15. VÄYlÄ, Par 3 Aloittelijalle	vinkiksi:	tämä	väylä	on	rankattu	
kentän	helpoimmaksi.	Rentouta	olosi	ja	kuvittele,	että	olet	ran-
gella.	Kyllä,	se	valtava	vesieste	on	siinä,	mutta	keskinkertainen	
lyönti	helpolla	mailalla	riittää	mainiosti.	

Jos	ilmalento	ei	kuitenkaan	tahdo	riittää	niin	tässä	kaksi	
tarinaa	inspiraatioksi:	Eräs	nainen	päätti	lyöntipelikilpailussa	
ottaa	lopulta	putterin	käteen	ja	puttailla	itsensä	tietä	pitkin	
esteen	ohi	viheriölle.	Lyöntejä	tuli	kuuleman	mukaan	lähemmäs	
sata.	Jukka	Arvela	puolestaan	alle	kymmenenvuotiaana	käytti	
fysiikan	lakeja	hyväkseen.	Hän	löi	pallon	muutaman	leivän	tuella	
yli	esteen	pomppien	lopulta	reikään	–	hole-in-one.

16. VÄYlÄ, Par 4 Tämä	on	yksi	kenttämme	vaikeimmista	
avauksista	kilpapelaajalle.	Pituutta	on	tällä	pitkällä	väylällä	
syytä	saada	draiviinsa	yli	200	metriä.	Vasemmalla	vaanii	tuttuun	
tyyliin	out	ja	oikealla	väyläbunkkeri	sekä	peliä	haittaavat	puut.	
Klubipelaajan	kannattaa	sen	sijaan	punnita	tarkkaan	riskit	ava-
uksen	jälkeen.	Väylän	vesieste	tuntuu	tekevän	väylästä	varsinkin	
naisille	par	vitosen.	Kuivalla	kelillä	juuri	vesiesteen	yli	mennyt	
pallo	saattaa	kuitenkin	päätyä	aivan	viheriön	tuntumaan.	Viheriö	
puolestaan	on	todella	helppo.	Tasainen	ja	selkeä	pieni	kallistus	
on	mahdollistanut	todella	pitkiä	upotuksia.	

17. VÄYlÄ, Par 4 Lyhyellä	väylällä	avauksen	suoruus	mer-
kitsee	jälleen	paljon.	Jos	vältyt	vasemmalta	väyläbunkkerilta	ja	
oikeasta	raffista	puineen,	olet	melko	turvallisilla	vesillä.	Tämän	
jälkeen	edessä	on	uudistettu	griinialue,	jonka	testaamista	
odotamme	innolla.	Pienen	tarkastuskeikan	jälkeen	Sakke	ja	
allekirjoittanut	totesivat	uudistuksen	mielenkiintoiseksi.	Väy-
län	pituutta	on	mahdollista	muokata	melko	paljon	ja	viheriön	
muodot	varsinkin	sen	takaosassa	vaikuttava	aika	kinkkisiltä.	

18. VÄYlÄ, Par 4 Viimeinen	on	erinomainen	päätösreikä	
lyhyestä	pituudesta	huolimatta.	Hurjapäisimmät	lyövät	tätä	
suoraan	viheriölle,	mutta	saattavat	silti	 joutua	todelliseen	
pulaan	viheriön	oikealle	puolelle	puihin	tai	bunkkereihin.	Klu-
bipelaajalta	tämä	väylä	vaatii	suoraa	tai	vasemmalle	kaartuvaa	
lyöntiä.	Väylän	vasen	puoli	on	alusta	loppuun	stressittömämpi	
suunta	tulla.	Bunkkerien	sijoittelussa	suunnittelu	on	kiusanteon	
näkökulmasta	onnistunut	täydellisesti.	Moni	meistä	on	joskus	
yhdellä	kerralla	vieraillut	kaikissa	niissä	kolmessa.	Varsinkin	
lipunsuunnasta	kauemmassa	vasemmassa	griinibunkkerissa	
ollessaan	pelaajalla	on	edessään	kenties	kenttämme	vaikein	
lyönti.	Pituudenhallinta	ilmalennon	osalta	on	avainasemassa	
lähestymislyönnissä.	Lipunpaikalla	on	tähän	sanansa	sanot-
tavana,	sillä	viheriö	on	pitkittäinen,	vaikkei	aivan	näytä	siltä	
väylän	suunnasta.
	
19. VÄYlÄ	Täällä	viihdyt	varmasti!

Ota vinkit talteen!
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MALJA KAIKILLE!
Oli	tumma	joulukuinen	alkuilta.	Ulkotulet	lepatti-
vat	ja	ison	pitsihuvilan	ikkunoista	loisti	valo.	Elävä	
pala	Turun	historiaa	sykki	huvilassa,	joka	oli	seissyt	
näyttävästi	Aurajoen	rannalla	jo	vuodesta	1865;	
arvokkaana	ja	valmiina	yhteen	kauden	suurimmista	
juhlista.

Hetki	ennen	juhlan	alkua	Saana	Murtojärvi	Band	
oli	soundchekillä	–	kuulosti	hyvältä	–	viimeinen	ti-
lannepalaveri	ravintolapäällikön	kanssa,	pöytäkartat	
ja	-numerot	paikoilleen	sekä	viimeinen	katsaus	läpi	
ravintolasalien.	Kaikki	oli	kunnossa	–	vieraat	olivat	
tervetulleita	Aura	Golfin	juhlailtaan,	joka	oli	loppuun-
myyty.	Pitkälti	toistasataa	auragolflaista	ystävineen	
ja	puolisoineen	oli	tulossa	viettämään	kauden	

päättäjäisiä	ja	itsenäisyyspäivän	aaton	juhlailtaa.
Alakerran	ovi	alkoi	käydä.	Hyväntuulisia	ja	tyy-

likkäitä	AG:n	jäseniä	seuralaisineen	alkoi	virrata	
Ravintola	Samppalinnaan.	Puheensorina	ja	jäl-
leennäkemisen	riemu	täytti	vanhan	rakennuksen.	
Juhlaa	kunnioitti	läsnäolollaan	Suomen	Marsalkka	
Mannerheim	alias	Timo	Närhinsalo.	Juhlapuheen	
jälkeen	kohotettiin	malja,	joka	tällä	kertaa	oli	kuo-
huvaa.	Mahtava	ilta	onnistui	hienosti.	Tarjolla	oli	
yllin	kyllin	mukavaa	seuraa,	palkintoja	ja	palkittuja,	
sopivasti	viihdettä	sekä	maittavaa	ruokaa.	Lämmin	
kiitos	kaikille!

Seuraavalla	aukeamalla	tunnelmia	juhlasta.

Teksti Marja aalto-Setälä, kuvat henrik lagercrantz





Katso lisää kuvia juhlasta www.auragolf.fi
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aura golfin ensiMMÄisen,	upean	Ryder	
Cupin	päätteeksi	saimme	iloisena	yllätykse-
nä	Azores–saariryhmän	hienon	esittelyn	sekä	
kaikkien	osallistuneiden	kesken	suoritettavan	
matka-arvonnan.	Onnetar	tiesi	tehtävänsä,	sillä	
kisan	parhaan	tuloksen	pelanneen	petri kalka-
rin	tuloskortti	nostettiin	Azorien	matkan	toisena	
voittajana	ja	toinen	onnekas	oli	lindströmin kaj.
Kyseessä	oli	Azoreiden	turistiministeriön	osittain	
rahoittama	markkinointikampanja.	Käytännön	
järjestelyissä	sekä	ideoinnissa	olivat	mukana	
Golfloma	Oy:stä	tutut	markku	ja	maarit Valo.	
Suomessa	vastaavia	esittelytilaisuuksia	oli	eri	
kentillä	yhteensä	kymmenen	ja	niistä	arpa	vei	
Azoreille	kolmekymmentä	golfaria.	Kun	mukaan	
laskee	vielä	matkansa	itse	maksaneen	pienen	
joukon,	olikin	meitä	perillä	bussillinen	reippaita	
turisteja,	joukossa	myös	9	sveitsiläistä,	valmiina	
tutustumaan	uuteen	ja	mielenkiintoiseen	koh-
teeseen	keskellä	Atlanttia.			

”Tervetuloa	lennollemme	vihreälle	saarelle”,	
sanoi	Finnairin	kapteeni	matkamme	alussa.	Ja	
sitä	Azorien	pääsaari	São	Miguel,	kuten	muutkin	
saaret,	todella	on.	Portugaliin	kuuluvat	saaret	
levittäytyvät	n.	600	km:n	matkalle	kolmen	man-
nerlaatan	kohtaamalla	alueella.	Siksi	tuliperäi-
syys,	hedelmällisyys	ja	paikoin	jopa	trooppinen	
vehreys.	Retkillämme	saimme	nähdä	kauniita	
kraaterijärviä,	kiehuvia	lähteitä	ja	kuplivia	mu-
talampia.	Rohkeimmat	riensivät	jopa	uimaan	
pariin	terveelliseksi	mainittuun	35	asteiseen	
pikkujärveen.	Oli	hieno	tunne,	kun	jostain	ylhääl-
tä	rinteestä	solisi	luonnon	oma	lämmin	suihku!		

Matkamme	ajoittui	marraskuun	toiselle	viikolle	
ja	syksy	oli	juuri	saapumassa	myös	Azoreille.	
Saimme	kokea	keskellä	suurta	merta	olevan	
saaren	sään	vaihtelevaisuuden.	Se	saattoi	”par-
haimmillaan”	muuttua	10	minuutin	sisällä	kolme,	
jopa	neljäkin	kertaa.	Kaikkea	saatiin;	aurinkoa,	
lämpimän	pehmeää	tuulta,	kovaa	tuulta	ja	
vettä.	Ja	kun	vettä	tuli,	sitä	tuli	paljon.	Kokemus	
sekin.	Touko-lokakuun	aikaa	sanotaan	parhaaksi	
matka-ajaksi.	Kesällä	saari	on	täynnään	kukkia,	
niin	niityillä,	tienvarsilla	kuin	golfkentilläkin.	Vielä	

ARPA VEI AZOREILLE
Teksti	ja	kuvat	Tertti	Pietilä	ja	Kaj	Lindström1

2

3
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nytkin	monia	tienvarsia	reunusti	hiukan	kukkivat	
siniset	jalohortensiat.	Voi	vain	kuvitella,	miten	
kauniita	ne	ovat	kesällä.

Golfia	pelattiin	neljänä	päivänä.	Batalha,	toinen	
saaren	kahdesta	täysmittaisesta	kentästä	sijait-
see	vain	noin	10	minuutin	ajomatkan	päässä	
Azorien	pääkaupungista	Ponta	Delgadasta.	
Se	koostuu	kolmesta,	luonteeltaan	erilaisesta	
9-reikäsestä	kentästä.	Väylät	ovat	osittain	kapeita	
ja	korkeuserot	paikoin	suuria.	Kentät	ovat	kau-
niita	ja	usein	niitä	ympäröivät	vanhat	kiviaidat,	
jotka	ovat	koko	saarella	hyvin	yleisiä.	Bunkkerit	
ovat	meille	outoa	tummaa	laavamurskaa	ja	hel-
posti	pelattavia.	Kenttää	voisi	myös	mainostaa	
upealla	avomerinäköalalla.

Golf	ei	Azoreillakaan	ole	aivan	uusi	asia.	Furnas	
Colf	Coursen	kenttä	perustettiin	jo	vuonna	1936	
(ensin	9-reikäisenä)	yli	500	metrin	korkeuteen	Ja-
panin	seetripuumetsän	keskelle.	Täysimittaiseksi	
se	rakennettiin	1980-luvulla.	Ajoa	kaupungista	
on	noin	tunnin	verran,	näköalareittiä	melkein	
koko	matka.	Merta	ei	täältä	näy,	vaikka	ollaan	
ylhäällä.	Vanhat,	korkeat	seetripuut	ympäröivät	
väyliä	ja	muodostavat	niille	myös	saarekkeita.	
Näky	on	vaikuttava	ja	kaunis.	Kentän	vaikeus	on	
runsaasti	kallistuvilla	greeneillä.
	
Kuten	niin	monet	matkat	ja	kilpailut,	tämäkin	
päättyi	yhteiseen	illanviettoon.	Aura	Golfilaisena	
siitä	on	hauska	kirjoittaa,	sillä	PETRI	VEI	KOKO	
POTIN!	Hän	voitti	sekä	henkilökohtaisen	kilpailun	
että	kahtena	ensimmäisenä	päivänä	pelatun	pa-
rikilpailun	yhdessä	arvotun	pelikaverinsa	kanssa.

Koettu	matka	oli	oikeastaan	onnenkantamoinen	
lähes	kaikille	osanottajille,	sillä	niin	moni	tote-
si,	ettei	tänne	ehkä	muuten	olisi	tullut	tultua.	
Kirjataan	hienojen	kokemusten	kansioon	ja	
suositellaan	vilpittömästi	muillekin.	Tosin	vähän	
aikaisempaan	ajanjaksoon	–	kastuu	vähemmän.

1. upea Furnaksen kenttä
2. Metsän keskelle 

rakennetussa Furnaksessa 
pallo voi mahtua puiden 
väliin – mutta hakija ei

3. Meni lyönti niin tai näin, 
on maisema kuitenkin 
parhaasta päästä.

4. paikoin on hyvä pysytellä 
aidan takana, ettei polta 
jalkojaan.

5. Batalhan golfkentän  
tyylikkyyttä

6. peTRI veI KOKO pOTIN!

4

6

p.S. Katsellessamme merta hotellin ikkunasta 
leikittelimme ajatuksella, että tästä jos lähtisi 
suoraan purjehtimaan, niin etelämanner taitaisi 
olla vastarantana. Minkähänlaiset golfkentät 
siellä olisi...... 
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Merellinen Ruissalon Kylpylä tarjoaa koko-
uksellenne joustavat järjestelyt ja moder-
nit kokoustilat. Yhdistä kokoukseen kierros 
Auragolfin viheriöllä. Pelin jälkeen on mu-
kava pulahtaa kylpylän virkistäviin altaisiin 
tai rentoutua hemmottelevissa hoidoissa.

Päiväkokous 
alk. 44,-/hlö (min. 10 hengelle)
Sisältää kokoustilan, 2 x kahvin ja  
kahvileivän sekä buffetlounaan.

Kokous & saunailta 
alk. 42,50 /hlö (min. 10 hengelle)
Sisältää kokoustilan, kahvin ja kahvileivän,  
sauna- ja allasosaston käytön sekä iltapalan.

NAuti golfiStA 
RuiSSAloSSA

Lisätiedot ja varaukset
p. 02 44 55 300  |  www.ruissalospa.fi 
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aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen 
kokous pidetään keskiviikkona 29. helmi-
kuuta 2012 klo 18.00 ravintola suomalaisella 
pohjalla, aurakatu 24 a, turku 

esitYslista
1. kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja 

sihteeri
3. esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus
7. esitetään hallituksen laatima 

toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
tilintarkastajien lausunto

8. päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 
muille tilivelvollisille

9. Valitaan jäsenet hallituksen 
erovuoroisten tilalle sääntöjen 6. 
pykälässä mainituin edellytyksin *)

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa

11. Vahvistetaan kuluvan vuoden 
liittymis-, jäsen- ja kausimaksujen 
suuruus, näiden erääntymisajankohta 
sekä viivästysmaksun suuruus

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelma ja siihen 
perustuva talousarvio

13. kokouksen päättäminen

*) erovuoroisten hallituksen jäsenten 
vastuualueet ovat:

1. kentänhoito
2. Valmennus- ja junioritoiminta
3. klubimestari
4. senioritoiminta

terVetuloa!
aura Golf ry
Hallitus

vuosikokouskutsu

ps. kokouskutsu on julkaistu 14.2.2012 turun sanomissa ja Åbo underrättelserissä.




