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Itsenäisyyspäivän	aaton	juhlat

TASOITUSRULETTI
”Hyvät naiset ja Herrat. Tervetuloa	yleis-
eurooppalaiseen	tasoitusiltaan,	jossa	paikalla	
ovat	vanhat	tuttumme	CSA,	CBA	sekä	aktiivinen	
EGA-tasoitus.	Aivan	viime	hetkellä	olemme	
saaneet	mukaamme	todellisen	yllätysvieraan	
suoraan	Sveitsistä.	Arvoisat	golfarit	saanko	
esitellä,	tasoitusten	vuositarkistus	AHR!”

Perinteisesti	hiljaisen	golftalven	kuumaksi	pe-
runaksi	on	muodostunut	nopealla	aikataululla	
käyttöön	otettu	tasoitusten	vuositarkastus	AHR	
(Annual	Handicap	Review).	Aivan	uusi	keksintö	
tämä	järjestelmä	ei	ole,	mutta	nyt	kansallinen	
liittomme	on	uudella	innolla	paimentanut	jä-
senseurojansa	suorittamaan	AHR:n	vaatimia	
toimenpiteitä.	Tämä	innokkuus	puolestaan	pe-
rustuu	European	Golf	Associationin	(EGA)	viime	
vuonna	voimaan	tulleisiin	tasoitusmääräyksiin.	

Valitettavan	harva	golfin	harrastaja	tuntee	kaikki-
en	näiden	lyhenteiden	takaa	löytyvät	käytännöt	
ja	suuri	määrä	pelaajia	ei	myöskään	välitä	niistä	
yhtään	mitään.	Tilanteen	hankaluutta	lisää	se,	
että	tasoituksia	ylläpitävät	toimijat	eli	seurat	
eivät	pysty	selkokielellä	kertomaan	kilpailuihin	
osallistuville	pelaajille	miten	muodostuu	vaik-
ka	kilpailukohtainen	CBA-arvo.	Tämän	arvon	
määrittämisen	takaa	löytyy	nimittäin	sellainen	
laskukaava,	että	sitä	ei	ole	ihan	hetkessä	saatu	
aikaiseksi	tai	sitten	tekijän	kyvyt	painotettujen	
keskiarvojen	ja	muiden	tekijöiden	laskemiseksi	
ovat	keskivertoa	todella	paljon	paremmat.			

CBA	(Computer	Buffer	Adjustment,	tasoitusvyö-
hykesäätö)	on	nimensä	mukaisesti	säätämistä.	
Sen	tarkoituksena	on	ottaa	huomioon	nor-
maalista	poikkeavat	sääolosuhteet	tai	vaikeat	
kenttäasetukset,	joiden	seurauksena	tulokset	
poikkeavat	oletetuista.	Mitä	ovat	sitten	ne	ole-
tetut	tulokset,	se	vasta	onkin	hyvä	kysymys.

AHR	sekä	CBA	ovat	kavereita	keskenään	eivätkä	
näytä	tulevan	toimeen	ilman	toisiaan.	Tasoi-
tusten	vuositarkastusta	laskettaessa	otetaan	

huomioon	kilpailutuloksiin	tehdyt	CBA-korjauk-
set.	AHR:n	perusperiaatteet	löytyvät	esimerkein	
höystettynä	Aura	Golfin	kotisivuilta.

Tasoituslaskentaan	liittyvät	menettelyt	tulevat	
seuroille	valmiiksi	pureskeltuna	ja	meidän	teh-
täväksemme	jää	annettujen	sääntöjen	noudat-
taminen.	Jokainen	voi	toki	muodostaa	oman	
mielipiteensä	näiden	sääntöjen	toimivuudesta	
tai	tarpeellisuudesta	ja	tasoitusasioihin	liittyvään	
keskusteluun	voi	ottaa	erilaisia	tulokulmia.

AHR	siis	asettaa	vahvistetut	tasoitukset	niille	
pelaajille,	 joilla	on	vähintään	neljä	tasoitus-
merkintää	kaudella	2012	ja	muille	on	tarjolla	
ei-aktiivinen	tasoitus.	Aura	Golfin	jäsenistä	vain	
vajaalla	400	pelaajalla	on	vahvistettu	tasoitus	ja	
meitä	on	sentään	hieman	runsaat	1500	jäsentä.	
Olisiko	kuitenkin	mahdollista	tai	jopa	suotavaa,	
että	pelaajien	tulisi	itse	pitää	paremmin	huolta	
tasoituksistaan?	Esimerkiksi	pelata	aikaisem-
paa	enemmän	tasoituskierroksia	ja	sen	myötä	
vahvistettujen	tasoitusten	määrä	myös	nousisi,	
toisin	sanoen	jättää	enemmän	kortteja.	Näin	
yhä	useampi	pelaaja	kuuluisi	tasoitusten	vuo-
sitarkastuksen	piiriin	ja	ajan	kanssa	tasoitukset	
olisivat	myös	isommassa	kuvassa	oikeita	tai	
ainakin	oikean	suuntaisia.	

Oman	arvioni	mukaan	suomalaisten	golfin	har-
rastajien	tasoitukset	kuvaavat	liian	usein	heidän	
parasta	joskus	pelattua	kierrostaan	kuin	sen	
hetken	todellista	pelitasoa.	Yleistykset	ovat	aina	
vaarallisia,	mutta	jos	näkemykseni	pitää	paikkan-
sa,	niin	tasoituksen	määrittäminen	hieman	laa-
jemman	lukujoukon	perusteella	saattaisi	antaa	
tukea	AHR:n	käyttämiselle.	Nämä	järjestelmät	
eivät	todellakaan	ole	valmiita	eivätkä	sellaisiksi	
ehkä	koskaan	edes	tule,	mutta	niiden	kanssa	
meidän	pitää	pystyä	elämään	ja	pelaamaan.

Tasoituksista	ja	niiden	muutoksista	huolimatta	
toivotan	kaikille	Aura	Golfin	jäsenille	aurinkoista	
kevättä!	
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TOIMINTAKERTOMUS 2012
Vuosikokous 
Vuosikokous	pidettiin	29.2.2012	Suomalaisella	
Pohjalla.	Kokoukseen	osallistui	109	yhdistyk-
sen	jäsentä.	

Hallituksen	erovuoroisia	jäseniä	oli	neljä,	
joista	Reima	Granberg	(kentänhoito),	Marja	
Aalto-Setälä	(klubimestari)	sekä	Jukka	Stam	
(valmennus-	ja	junioritoiminta)	valittiin	yksi-
mielisesti	uudelleen	seuraavaksi	kolmevuo-
tiskaudeksi.	Senioritoiminnasta	vastaavaksi	
hallituksen	jäseneksi	olivat	ehdolla	Anu	Närvä	
ja	Pekka	Peltonen.	Äänestyksen	jälkeen	vali-
tuksi	tuli	Anu	Närvä.

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
Aalto-Setälä	Marja	 klubimestari
Eskola	Aarno	 kapteeni	
Granberg	Reima	 kentänhoito
Nummenpää	Eija	 naistoimikunta,	naisten		
	 kapteeni,	hallituksen		
	 sihteeri
Närvä	Anu	 senioritoimikunta
Paulin	Jan-Mikael		 kilpailut
Reima	Mika	 kiinteistö	ja	rakennus
Sjöholm	Micaela	 markkinointi	ja	tiedotus
Stam	Jukka	 valmennus-	ja		 	
	 junioritoiminta
	 	
Hallitus	kokoontui	kauden	aikana	yhdeksän	
(9)	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	5.	kausi
Nygård	Henrik
	 caddiemaster	4.	kausi
Kerttula	Anni
	 caddiemaster	2.	kausi
Sarkki	Susanna	(AG:n	jäsen)	
	 caddiemaster	2.	kausi
Nuotio	Jaakko
	 caddiemaster	1.	kausi

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

Toimintakauden	kilpailu-	ja	tapahtumaka-
lenteri	pyrittiin	rakentamaan	mahdollisimman	
monipuoliseksi	ja	kiinnostavaksi.

talous.	Aura	Golfin	taloudellinen	tilanne	
vuoden	2012	aikana	eteni	kokonaisuutena	
suunnitelmien	mukaisesti.	Varsinaisen	toi-
minnan	tulos	oli	noin	kuusi	tuhatta	euroa	
budjetoitua	parempi	ja	varainhankinnan	tulos	
noin	yhdeksän	tuhatta	euroa	budjetoitua	
heikompi.	Varsinaisen	toiminnan	suurimmat	
budjettipoikkeamat	tulivat	kentänhoitoko-
neiden	vuokrakuluista	(+15,8	tuhatta	euroa)	
ja	kiinteistökuluista	(-14,0	tuhatta	euroa).	
Varainhankintaan	sisältyvät	jäsenmaksutuo-
tot	olivat	budjetin	mukaiset.	Liittymismaksut	
jäivät	budjetoiduista	tuotoista	neljä	tuhatta	
euroa.	Yksityiskohtaiset	toteumaluvut	budjet-
tipoikkeamineen	löytyvät	jäljempänä	olevasta	
tuloslaskelmasta.

Tilikauden	2012	investoinnit	olivat	noin	33	
tuhatta	euroa,	josta	kone-	ja	kalustoinvestoin-
nit	olivat	noin	32	tuhatta	euroa.

Tilikauden	aikana	lyhennettiin	suunnitel-
man	mukaisesti	pitkäaikaisia	lainoja	55	tuhatta	
euroa.	Luotollisen	shekkitilin	limiitin	käyttö	
vuoden	2012	lopulla	oli	noin	36	tuhatta	euroa	
pienempi	kuin	vuoden	2011	lopulla.	Aura	Golf	
ry:n	korolliset	velat	31.12.2012	olivat	noin	552	
tuhatta	euroa.	

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:
Airio	Lauri
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Helin	Esa-Pekka
	 kentänhoitaja,	2.	kausi
Kanervo	Santeri	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	2.	kausi
Kettunen	Marko
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Kukko-Liedes	Ville
	 kentänhoitaja,	2.	kausi
Millner	Max	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	4.	kausi
Ojala	Eppu
	 kentänhoitaja,	1.	kausi
Sarkki	Sami	(AG:n	jäsen)
	 kentänhoitaja,	6.	kausi
Hyytinen	Juha	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	1.	kausi
Kivimäki	Risto	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	1.	kausi
Nyfors	Joonas	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	1.	kausi
Roima	Aleksi	(AG:n	jäsen)
	 pallonkerääjä,	3.	kausi

Tapanimyrskyn	aiheuttamia	myrskyvahin-
koja	korjailtiin	pitkin	talvea	ja	kevättä,	mut-
ta	varsinainen	kentänhoitokausi	käynnistyi	
maaliskuussa	viheriöiden	ja	lyöntipaikkojen	
lumenpoistolla	sekä	väylien	hiekoituksella.	
Roudan	sulattua	viheriöt	ja	osa	lyöntipaikoista	
harsotettiin.	Huhtikuun	alkupuolella	viheriöt	
pystyleikattiin	ja	kylvettiin	kylänurmikka/
rönsyrölliseoksella,	jonka	jälkeen	nämä	alu-
eet	hiekoitettiin.	Harsot	poistettiin	viikolla	
17,	sadetuslaitteet	otettiin	käyttöön	26.4.	ja	
tätä	seuraavana	päivänä	koko	kenttä	otettiin	
pelikäyttöön,	mukaan	lukien	myös	korjatut	
viheriöt	5	ja	17.	Vaikka	loppukausi	oli	huomat-
tavasti	normaalia	sateisempi	kentän	viheriöi-
den,	väylien,	lyöntipaikkojen	ja	hiekkaesteiden	
vedenläpäisykyky	oli	hyvä	ja	muutamia	väylien	
painanteita	lukuun	ottamatta	seisovaa	vettä	
ei	juuri	ollut.	Loppusyksyä	kohti	mentäessä	
kentän	raffialueet	tulivat	kuitenkin	liian	märiksi	
ja	liikkuminen	kentällä	traktori	ja	kaivinkone-
kalustolla	olisi	aiheuttanut	enemmän	vahinkoa	
kuin	hyötyä	ja	näin	päätettiin	siirtää	kentän	
korjauksia	kuivempaan	ajankohtaan.

Kesäkauden	leikkuukorkeudet	viheriöiden	
osalta	olivat	2,7	mm,	lyöntipaikat	ja	foregreenit	
7	mm,	väylät	10	mm	ja	esikarheikot	25	mm.	
Kauden	aikana	viheriöt	lannoitettiin	nestelan-
noitteella	20	kertaa.	Lyöntipaikat,	foregreenit	
ja	väylät	lannoitettiin	rakeisella	lannoitteella	
kolme	kertaa.	Sieni-	ja	hometauteja	torjuttiin	
kemiallisilla	torjunta-aineilla	kaksi	kertaa	
väyliltä	ja	kertaalleen	lyöntipaikoilta	sekä	
yhdeksän	kertaa	viheriöiltä.	Sekä	fusariuminhi-
biittoria	että	rautasulfaattia	käytettiin	kolmesti	
greeneillä.	Apilaa,	voikukkia	ja	piharatamoa	
torjuttiin	kolme	kertaa	raffeista	pistekohtai-
sesti.	Viheriöt	vesi-ilmastoitiin	kauden	aikana	
kertaalleen,	pintailmastettiin	kaksitoista	kertaa	
ja	pystyleikattiin	kuusi	kertaa.	Lyöntipaikat	

ja	foregreenit	viiltoilmastettiin	kahdesti.	Vi-
heriöt	jyrättiin	viikoittain	torstaisin,	lisäksi	
suurkilpailuiden	aikana	jyräykset	suoritettiin	
päivittäin.	Kyseisissä	kilpailuissa	pallon	vierin-
tänopeus	eli	stimpmeter	lukema	oli	3,0	-	3,3	
metriä	ja	normaaleina	pelipäivinä	2,6	-	3,0	
metriä.	Pelikauden	jälkeen	viheriöt,	foregree-
nit,	lyöntipaikat	ja	väylät	holkki-ilmastettiin.	
Kasteluvettä	käytettiin	noin	16.000	kuutiota.	
Kenttä	suljettiin	viikolla	43.

Peruskorjauksia	 ja	muutoksia:	Vuon-
na	2013	järjestettävien	naisten	Euroopan	
mestaruuskilpailuiden	takia	päätettiin	olla	
korjaamatta	varsinaisia	pelialueita.	Suori-
tettuja	korjauksia	olivat	rangen	lyöntipaikan	
nurmettaminen,	uuden	harjoitusbunkkerin	
rakentaminen	rangen	oikealle	sivustalle,	7.	
väylän	sivuvesiesteen	loppuosan	täyttäminen	
sekä	10.	väylän	vasemman	puolen	salaojitus.	
Salaojituksia	oli	tarkoitus	tehdä	enemmänkin,	
mutta	karheikkojen	pehmeys	esti	kyseiset	työt.

Konekantaa	uudistettiin	hankkimalla	Toro	
3250D	greenileikkuri,	Toro	ProCore	648	ilmas-
tointikone,	Smitcho	Super	Star	bunkkerikone	
sekä	Smitcho	Spray	Star	1600	ruiskutusajoneuvo.

Kaudella	2012	kenttähenkilöstö	muodostui	
kenttämestarista,	apulaiskenttämestarista,	
huoltomiehestä	yhdestä	vakituisesta	ja	seit-
semästä	määräaikaisesta	kentänhoitajasta	
sekä	yhdestä	pihatyöntekijästä.

kilpailutoimikunta
Paulin	Jan-Mikael,	puheenjohtaja
Nordberg	Jonas
Palm	Kurt
Peltonen	Heli
Peltonen	Pekka
Perilä	Milla
Vuorinen	Raimo	J
Wahlberg	Antero

Varsinaiseen	kilpailukalenteriin	kuului	36	
(2011;	34)	kilpailua	sekä	lisäksi	cup	kilpailut.	
Näissä	kilpailuissa	tehtiin	kaikkiaan	3200	pe-
lisuoritusta,	joista	Aura	Golfin	omat	jäsenet	
tekivät	2398	(75	%)	ja	vierailijat	802	(25	%).	
Näiden	lisäksi	kutsukilpailuissa	tehtiin	1295	
pelisuoritusta,	joista	20	%	oli	omien	jäsen-
ten	tekemiä.	Avoimia	kilpailuja	oli	kaikkiaan	
kymmenen.	Viimekauden	merkittävimmät	
kilpailut	olivat	Nordea	Tourin	Gant	Open	
sekä	Finnish	Senior	Open	kuin	myös	useat	
klubikilpailut.	Kilpailuihin	osallistujista	yli	24	%
on	ollut	naisia.

klubimestarit
Miehet	 	 Mikael	Helminen
Naiset		 	 Milla	Hallanoro	
Juniorit	 	 Aleksi	Roima
Miehet	55	 	 Matti	Leinonen
Miehet	65	 	 Aarno	Eskola
Miehet	75	 	 Rikhard	Sanaksenaho
Seniorinaiset		 	 Hannele	Grandell

Vuoden	pelaaja	 	 Juuso	Välilä
Vuoden	nousija	 	 Jonne	Halonen

Muut	kilpailutulokset	löytyvät	nettisivullamme.

Jäsenistömme HCp-luokittain

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

ts-golfkoulu.	 Järjestettiin	kaksi	golfkoulua	
puitteiltaan	samanlaisina	kuin	ennenkin.	
Osallistujia	oli	yhteensä	n.	80.	Kouluun	otettiin	
sekä	Aura	Golfin	jäseniä	että	ulkopuolisia	aloit-
televia	golfareita.	Vastuullisena	kouluttajana	
toimi	Ville	Sirkiä	apunaan	toinen	assistant	pro	
Antti	Lehtinen	sekä	eri	valmennusryhmissä	
olevia	pelaajia.	

leirit 
espanjan leiri: Kolme	edustuspelaajaa	sekä	
assistant	pro	Ville	Sirkiä	leireili	Espanjassa	
Lauron	kentällä	maaliskuussa	yhteensä	kolme	
viikkoa.	Pro	Sakari	Aho	oli	mukana	ensim-
mäisen	viikon.

espanjan kevätleiri:	Leiri	järjestettiin	huh-
tikuun	puolivälissä	Lauron	kentällä.	Leiri	oli	
suunnattu	Talent-ryhmälle	ja	mukana	oli	8	
pelaajaa.	Matkajohtajana	toimi	Sakari	Aho,	
apunaan	Ville	Sirkiä,	Riku	Rissanen	ja	Matti	
Mastokangas.	Pelattiin	neljä	kierrosta	ja	har-
joiteltiin	yhteisen	ohjelman	mukaisesti.

suomen Golfliiton leirit:	Kansallisen	Talent	
ryhmän	leirityksiin	osallistui	Kari	Nermes	ja	
Otto	Grönroos.	Alueellisiin	leirityksiin	osal-
listui	Petteri	Salmi,	Emilia	Lappalainen	ja	
Iida	Rissanen.

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	lisätreeniin	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.	Lisäksi	
ryhmä	osallistui	aktiivisesti	Alue-	ja	Tsemppi-
tour	-kilpailuihin.

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

Harrasteryhmä	harjoitteli	kerran	viikossa	
Ville	Sirkiän	johdolla.	Ryhmällä	oli	mahdolli-
suus	osallistua	perjantaisin	ohjattuun	viiden	
reiän	pelaamiseen.	Valmennustehtävissä	
toimi	aktiivisesti	myös	useita	vapaaehtoisia	
apuvalmentajia.

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	ja	nuor-
ten	joukkue	SM-kisoihin.	Miesten	joukkue	
sijoittui	10.	sijalle	ja	juniorit	13.	sijalle.

Miesten	lyöntipelin	SM	kilpailuissa	paras	
sijoitus	oli	Mikael	Helmisen	31.	sija.	Mukana	
oli	kolme	AG:n	pelaajaa.	

Miesten	reikäpelin	SM	kilpailuissa	oli	
mukana	kolme	pelaajaa.	Kalle	Leinonen	pääsi	
3.	kierrokselle	kahdella	voitolla.

Junioreiden	reikäpelin	SM	kilpailuissa	oli	
mukana	Mikael	Helminen.	Hän	pääsi	karsin-
noista	reikäpeleihin,	mutta	putosi	niukasti	1.	
kierroksella.

Juniorien	lyöntipelin	SM	kilpailuissa	oli	
mukana	yhteensä	7	pelaajaa.	21	v.	sarjassa	
Mikael	Helminen	sijoittui	hienosti	jaetulle	3.	
tilalle,	mutta	hävisi	pronssimitalin	matemaat-
tisin	perustein.	Alle	14	v.	poikien	sarjassa	Kari	
Nermes	ja	Petteri	Salmi	sijoittuivat	jaetulle	13.	
tilalle	ja	tytöissä	Emilia	Lappalainen	6.	tilalle.

Päivi	Honka	voitti	naisten	50	v.	sarjassa	
SM	hopeaa.

Finnish tour -kisat. FT	kilpailuissa	saavutettiin	
Aura	Golfin	historian	neljäs	rankingvoitto	ja	
kolmas	peräkkäinen.	Kalle	Samooja	voitti	kau-
den	2012	kokonaisrankingin.	Joonas	Granberg	
juhli	kokonaisrankingin	voittoa	kausilla	2011,	
2010	ja	2007.	Kaikki	seuramme	kärkipelaajat	
osallistuivat	kauden	aikana	useaan	kilpailuun.	

Ranking-pisteille	pääsivät	Samoojan	ja	
Granbergin	lisäksi	Sakari	Aho,	Kalle	Leinonen,	
Ville	Sirkiä	ja	Ismo	Nermes.

	FT	karsintoihin	kaudelle	2013	osallistui	
kaksi	pelaajaa.	Molemmat	saavuttivat	peli-
oikeuden	FT:lle.

HCp 2012 2011 2010 2009 2008

+4,4	–	4,4 66 55 57 62 59

4,5	–	11,4 241 257 260 248 258

11,5	–	18,4 326 325 317 315 300

18,5	–	26,4 337 335 329 323 317

26,5	–	36,0 261 271 270 277 264

Virallinen 
tasoitus 1231 1243 1233 1225 1198

37,0	–	54,0 285 287 292 284 256

tasoitus-
pelaajia 1516 1530 1525 1509 1454

singel-
pelaajia

229,	joista	miehiä	214	
ja	naisia	15		



6 7

FGt haastajakisat.	Haastajakiertueelle	osal-
listui	vain	muutama	pelaaja.	
	 	 	
Finnair Junior tour -kisat, alle 21v tytöt ja 
pojat.	Kiertueelle	osallistui	epäsäännöllisesti	
kolme	pelaajaa.	Mikael	Helminen	pelasi	kaksi	
kilpailua	ja	molemmissa	10	joukkoon.

Kiertueen	karsintaan	osallistui	neljä	pe-
laajaa.	Pelioikeuden	kolmeen	ensimmäiseen	
kilpailuun	pelasi	itselleen	Aleksi	Roima	14.	
sijalla.

aluetour, alle 21v.	Osallistuttiin	8-12	henkisin	
joukkuein.	Kalle	Joukanen	oli	parhaana	ran-
kingin	5.	ja	tytöissä	Susanna	Sarkki	8.

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.	

Kilpailuihin	osallistui	aktiivisesti	7-10	
pelaajaa.

Tsemppitour	Ranking	2012	/	Länsi-Suomi:
Emilia	Lappalainen	1.	sija	(tytöt	alle15)
Otto	Grönroos	1.	sija	(pojat	alle	15)
Kari	Nermes	3.	sija	(pojat	alle	15)	
Iida	Rissanen	3.	sija	(tytöt	alle	15)

koulutus. Seuramme	prot	osallistuivat	Suo-
men	ammattilaisten	liiton	PGA:n	järjestämiin	
koulutuksiin.
	 	
senioritoimikunta
Närvä	Anu,	puheenjohtaja
Alanko	Reijo
Kulo	Matti
Liitola	Markku
Lindström	Kaj
Löfgren	Kenneth
Vierinen	Maija

Toimikunta	kokoontui	kauden	aikana	kuusi	
kertaa.	

Tapasimme	voitokkaasti	ystävyysklubiotte-
luissa	Salo	Golfin,	Tammer	Golfin	ja	Harjattula	
G&C	Clubin.

Varsinais-Suomen	senioriliigassa	olimme	
seitsemäntenä	kymmenestä	seurasta.

Senioreiden	kuukausikilpailut	olivat	suosit-
tuja.	Kuukausikilpaluihin	osallistui	keskimäärin	
65	pelaajaa	viiteen	eri	kisaan.	Kuukausikil-
pailujen	yhteistuloksen	voitti	Antti	Kasvinen.	
Seuran	Senior	Cupin	voitti	Veikko	Kirjonen.	
Seuran	mestaruuskilpailuissa	M55	sarjan	voitti	
Matti	Leinonen,	M65	sarjan	Aarno	Eskola,	M75	
sarjan	Rikhard	Sanaksenaho	ja	seniorinaisten	
sarjan	Hannele	Grandell.	Valtakunnallisella	
tasolla	SGS:n	kilpailuissa	oli	Päivi	Honka	toinen	
SM-naisten	kilpailuissa	ja	hän	osallistui	myös	
seniorinaisten	maajoukkueeseen.	Miesten	
seniorikilpailuissa	paras	saavutus	oli	seniorei-
den	seurajoukkueiden	SM-kisa,	jossa	AG	tuli	
kolmanneksi	joukkueella	Aarno	Eskola,	Reima	
Granberg,	Heikki	Laurila	ja	Matti	Leinonen.

Kesäkauden	muita	aktiviteetteja	oli	Pertti	
Rännälin	ohjaama	taitorataharjoittelu	Huis-
kalassa	ja	senioreiden	keskustelutilaisuus	
keväällä.

Pelikauden	ulkopuolella	seniorit	ovat	ko-
koontuneet	Sakari	Ahon	opastuksella	golfhar-
joituksiin	ja	järjestäneet	omatoimisesti	yhteistä	
tekemistä	jumpan	ja	keilailun	merkeissä.	

kiinteistö- Ja rakennustoimikunta
Reima	Mika,	puheenjohtaja
Gustafsson	Sauli

Rakennuksemme	ovat	hyvässä	kunnossa.	
Suuria	toimenpiteitä	ei	kaudella	tehty	ja	asuin-
rakennuksen	rappauksen	korjaus	edustaakin	
näkyvintä	toimintaa.	Muutoin	kausi	on	mennyt	
normaalin	ylläpidon	merkeissä	pensseliä	ja	
harjaa	käyttäen.

Kauden	päätteeksi	sanoi	miesten	saunan	
kiuas	sopimuksensa	irti	ja	niinpä	se	aloittaakin	
uuden	kauden	korjattuna.

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

Ennen	kauden	alkua	pidettiin	sääntö-	ja	eti-
ketti-ilta,	jossa	keskusteltiin	verkossa	olleista	
kysymyksistä	ja	muista	ajankohtaisista	asioista.	
Paikalla	oli	parikymmentä	yhdistyksen	jäsentä.
Kentän	avauduttua	uudet	jäsenet	tutustutettiin	
klubiin	ja	tapoihimme.

Kapteenin	kierroksia	ei	järjestetty	osanot-
tajien	vähyyden	vuoksi.	Tampereelta	käytiin	
hakemassa	KANNU	Ruissaloon	selkeällä	viimei-
sen	parin	voitolla	klubiottelussa.	Tre-Kampen	
pelattiin	Ruissalossa	ja	AG	perinteen	mukai-
sesti	kotijoukkueena	voitti.	ÅGK	on	ilmoittanut	
vetäytyvänsä	Tre-Kampenista,	joten	jatkossa	
pelataan	vain	Roslagenia	vastaan.

Aura	Golf	puolusti	menestyksellisesti	
Parkinson-Golfin	voittoa	Harjattulassa	pelatus-
sa	kilpailussa	elokuun	loppupuolella.	HGK	eli	
Talin	pelaajat	vierailivat	syyskuun	alkupuolella.	
Tämän	klubiottelun	voitti	Aura	Golfin	joukkue.

Kapteenin	nykyinen	toimikunta	on	pi-
tänyt	yhden	kokouksen,	jossa	sen	toiminta	
on	päätetty.

Suomen	Golfliitto	järjesti	Kapteenien	päi-
vät,	jonne	osallistui	vajaa	40	seuraa	ympäri	
Suomea.

Lounais-Suomen	kapteenitoimikunta	
kokoontui	toukokuussa	Paraisille,	jossa	kes-
kusteltiin	tulevasta	kaudesta	ja	sovittiin	yh-
denmukaisista	kurinpitotoimista.

Kausi	2012	sujui	varsin	mukavasti	 il-
man	mitään	vakavampia	rikkomuksia	tai	
käytöshäiriöitä.	

naistoimikunta
Nummenpää	Eija,	puheenjohtaja
Kanervo	Hanna
Manninen	Minna
Reima	Airi
Sarkki	Susanna
Tuominen	Raini

Naistoimikunta	kokoontui	neljä	kertaa	kau-
della	2012.
Eija	Nummenpää	ja	Susanna	Sarkki	osallistui-
vat	Golfliiton	järjestämään	Ladykapteenien	
kokoukseen	tammikuussa	Helsingissä.

AG:n	naiset	avasivat	kauden	14.5.	avausti-
laisuudella	Ruissalossa.	Tilaisuudessa	käytiin	
läpi	tulevan	kauden	ohjelmaa.	Illan	vieraana	
oli	kapteenimme	Aarno	Eskola	sääntömuutok-
sia	esitellen.	Tilaisuuteen	osallistui	36	naista.	
Maanantai-iltaisin	pelattavat	naisten	kierrokset	
aloitettiin	21.5.	Naisten	kierroksia	pelattiin	
yhdeksän	kertaa.	Kauden	aikana	pelattiin	
neljä	naisten	kuukausikilpailua.	Pelimaksuina	
kerätyt	varat	käytettiin	lähipelitapahtumaan	
ja	kauden	erikoispalkintoihin.	

Pron	ohjauksella	järjestettiin	lähipeli-
tapahtuma	Huiskalassa	piknikin	merkeissä.	
Tapahtumaan	osallistui	24	naista.	

Perinteiseen	tapaan	osallistuimme	lä-
hiseurojen	kanssa	pelattavaan	Lady-liigaan	
sijoituksena	3.	sija.	Kolmoisklubiottelu	AG-
EGS-Tawast	pelattiin	Espoossa.	Voiton	veivät	
järjestävän	seuran	ladyt.	Kauden	aikana	jär-
jestettiin	kaksi	naisten	pelimatkaa,	kohteina	
Vihti	Golf	ja	Aurinko	Golf.

Naisille	suunnattuihin	tapahtumiin	osallis-
tui	79	eri	naista	ja	osallistumisia	kirjattiin	343.

Valtakunnallista	Naisten	Sunnuntaita	vie-
timme	pelaten	kauden	toisen	kuukausikilpailun.

Kauden	lopulla	naistoimikunta	teki	ky-
selyn	seuran	naisille	selvittääkseen	heidän	
tyytyväisyyttään	ja	mahdollisia	toiveita	toimin-
taamme	liittyen.	Kyselyyn	vastasi	vain	kuusi	
jäsentä.	

Kauden	päätöskilpailu	pelattiin	1.9.,	johon	
osallistui	24	ladya.	Tilaisuudessa	jaettiin	kau-
den	erikoiskilpailujen	palkinnot.

markkinointitoimikunta
Sjöholm	Micaela,	puheenjohtaja
Hallanaro	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	rinnalle	otettiin	
käyttöön	viikkokalenteri	ja	EM-kisoille	raken-
netaan	omat	verkkosivut,	jotka	toimivat	sekä	
informatiivisen-	että	markkinointiviestinnän	
välineenä.	

Markkinointituotoissa	ei	tavoiteltu	kasvua,	
vaan	tavoitteena	oli	säilyttää	aikaisempi	taso.	
Kutsukilpailuissa	oli	yhteensä	1766	pelisuori-
tusta,	joista	omien	jäsenten	osuus	oli	444	ja	
vierailijoiden	1322	pelaajaa.	Kutsukilpailut	
ovat	edelleen	taloudellisesti	merkittäviä	sekä	
myös	tärkeä	markkinointielementti	seuralle.	
Myös	laadukkaan	ravintolatoiminnan	kannalta	
kutsukilpailut	ovat	tärkeässä	roolissa.

Aura	Golfin	järjestämä	PGA-kilpailu	Gant	
Open	onnistui	sekä	toiminnallisesti	että	talou-
dellisesti	hyvin.	Kilpailu	oli	osa	Ruotsin	pää-
kiertuetta	Nordea	Touria	sekä	pohjoismaista	
Nordic	League	-kiertuetta.	

Viheriö-lehti	 ilmestyi	toimintavuoden	

aikana	kolme	kertaa.	Lehden	mainostuotot	
laskivat	edelliseen	vuoteen	verrattuna	ja	nii-
den	kohdalla	tavoitteeseen	ei	päästy.	Lehden	
päätoimittajana	toimi	toiminnanjohtaja	Sami	
Pere,	toimittajana	Aarni	Nordqvist,	toimi-
tussihteerinä	Soile	Enberg	ja	valokuvaajana	
Tertti	Pietilä.

Aura	Golfin	kotisivujen	www.auragolf.fi
kävijämäärän	kasvu	jatkui,	kokonaisvierailujen	
määrä	oli	n.	181	000	ja	sivulatauksia	tehtiin	
lähes	400	000	kappaletta.	Luetuimpia	uutisia	
olivat	edelleen	erilaiset	kilpailuihin	ja	tapah-
tumiin	liittyvät	uutiset.	Myös	kenttään	liittyviä	
uutisia	luettiin	ahkerasti.

Yhteistyökumppaneille	Aura	Golf	järjesti	
syyskuussa	yhdessä	Viking	Linen	kanssa	pe-
rinteisen	golf-	ja	seminaarimatkan	Ruotsiin,	
Waxholm	GK:n	kentälle.

Green	fee	-tuotot	kasvoivat	lähes	12	%	
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Rangetuotot	
pysyivät	edellisen	vuoden	tasolla.

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

Kauden	ensimmäinen	tapahtuma	oli	talkoot	
14.4.	Talkooväkeä	oli	runsaasti,	joten	klubin	
ympäristö	saatiin	siistittyä	ennätysajassa	ja	
SPR:n	Konttiin	kertyi	runsaasti	omistajilleen	
tarpeettomaksi	jääneitä	golfvarusteita.	Tal-
koiden	päätteeksi	maistui	grillimakkara	ja	
virvokkeet.

Vappuhumpuuki	pelattiin	ja	lounas	nau-
tittiin	vapunpäivänä	1.5.	aurinkoisessa,	joskin	
hieman	koleassa	säässä,	tämä	ei	kuitenkaan	
tahtia	haitannut.

Midnight	Scramble	kisattiin	21.6.	Tuttuun	
tapaan	oli	iloisia	ilmeitä,	aurinkoa	ja	mahtava	
tunnelma.

Aura	Golf	Ryder	Cup	pelattiin	lauantai-
na	14.7.,	joka	oli	myös	hyväntekeväisyysta-
pahtuma.	Puolet	kisasta	pelattiin	sateessa,	
paikoitellen	jopa	rankassa,	mutta	tämä	ei	
fiiliksiä	latistanut	ja	lopuksi	nautittiin	kesä-
päivästä	auringon	pilkistäessä	pilvien	takaa.	
Hyväntekeväisyyspottiin	kertyi	1000	€,	 joka	
luovutettiin	lyhentämättömänä	TYKSin	lasten	
syöpäosastolle.

Kausi	huipentui	itsenäisyyspäivän	aaton	
juhlailtaan	5.12.	Ravintola	Hus	Lindmanissa.	
Illassa	kerrattiin	viime	kauden	huippusuori-
tukset	ja	pistettiin	jalalla	koreasti.

Facebook-päivityksistä	vastasi	pääasiassa	
klubitoimikunta.	Jäseniä	ryhmässä	on	tällä	
hetkellä	385.

kentÄn kÄYttÖ 
ajalla	1.5.2012	–	30.9.2012

Kierroksia	oli	 yhteensä	24	050	 (ed.vuosi	
24	410),	jotka	jakaantuivat	seuraavasti:
•	omat	jäsenet	18	684	(18	695)
•	vieraat	5	366	(5	715)

Kenttä	avattiin	27.4.2012	ja	suljettiin	vii-
meisten	väylien	osalta	24.10.2012.	Kauden	
kokonaiskierrosmäärä	oli	hieman	yli	25	000,	

joka	on	lähes	täsmälleen	yhtä	paljon	kuin	
edellisenä	vuonna.	Poikkeuksellisen	run-
sassateinen	syksy	vaikutti	pelaajamääriin	
huomattavasti.	

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	73,3	 (ed.vuosi	
70,0	%).	

ranGe ja 
Harjoitusalueet
Rangepallojen	uusiminen	viivästyi	tavarantoi-
mittajan	ongelmien	vuoksi	eikä	uusien	pallojen	
laatu	täyttänyt	niille	asetettuja	vaatimuksia.	
Talvirange	oli	edelleen	toiminnassa	ja	pallojen	

keruu	tapahtui	käsin.	Talvirangea	käytettiin	
säännöllisesti,	mutta	käyttö	oli	kokonaisuu-
tena	vähäistä.

Syksyllä	lyöntikatoksen	edustalle	asennet-
tiin	nurmirange	sekä	siihen	liittyvät	kastelu-
järjestelmä	ja	salaojitus.	

jÄsentieDot	 	
Aura	Golfin	jäsenmäärä	vuoden	lopussa	oli	
1	516	(viime	vuonna	1530),	joista	miehiä	oli	
922,	naisia	427,	poikia	121	ja	tyttöjä	46.	

Pro sHoP 
Pro	Shopin	palveluista	vastasi	Golfpuoti	
Oy,	kauppias	Antti	Lehtinen.	Tämän	lisäksi	
Gant-tuotemerkillä	oli	shopissa	oma	osasto.	
Caddiemasterit	hoitivat	myyntityön.

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

www.bramhults.fi

Löydät minut 
kaupan kylmä-
hyllystä.
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Tot.	1.1.-31.12.2012 Budj.	2012 Budj.	2013

Varsinainen toiminta

TUOTOT
Myynti 2	096 1	500 2	000

Kilpailut 34	373 36	400 35	000

EM	2013 30	000

Valmennus	ja	koulutus 39	968 52	000 43	400

Mainos	ja	sponsori 286	370 290	000 285	000

Greenfee 127	815 120	000 130	000

Range 30	095 30	000 30	000

Golfautovuokrat 3	720 4	000 4	000

Kausimaksut 236	220 235	000 236	000

Tilavuokrat 24	232 25	000 25	000

Sekalaiset 784	889 200 794	100 200 820	600

HENKILÖSTÖKULUT
Kentänhoito -252	176 -250	000 -255	000

Hallinto -140	531 -145	000 -150	000

VUOKRAT
Maavuokrat -15	617 -16	000 -16	000

Kentänhoitokoneet -34	236 -50	000 -40	000

Muut	 -2	994 -3	200 -3	200

MUUT	KULUT
Myyntituotteet -3	039 -1	500 -2	000

Kilpailut -17	699 -18	800 -14	000

EM	2013 -30	000

Valmennus	ja	koulutus -87	604 -92	000 -84	200

Mainos	ja	sponsori -72	852 -62	000 -70	000

Greenfee -2	035 -2	000 -2	000

Range -4	825 -7	000 -8	000

Kentänhoito -178	661 -185	000 -222	000

Kiinteistö -119	008 -105	000 -115	000

Muut	toiminnan	kulut -47	236 -50	500 -52	000

Sekalaiset	kulut -2	200 -500 -500

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -2	191 -3	400 -3	400

Senioritoimikunta -6	730 -7	500 -5	800

Klubimestari -3	012 -8	000 -8	000
Kapteeni -4	919 -997	565 -5	000 -1	012	400 -5	000 -1	086	100

Varsinaisen toiminnan tulos -212 676 -218 300 -265 500

VarainHankinta
TUOTOT
Jäsenmaksut 321	895 321	000 322	000

Liittymismaksut 45	776 50	000 50	000

Mainos	ja	ilmoitus 9	440 12	000 10	000

Vuokratuotot 1	800 378	911 1	800 384	800 1	800 383	800

KULUT

Jäsenmaksukulut -42	600 -41	000 -42	000

Tiedotus -19	037 -61	637 -18	000 -59	000 -19	000 -61	000

VarainHankinnan tulos 317 274 325 800 322 800

RAHOITUSTUOTOT	JA	-KULUT
Korkotuotot 1	010 100 100

Korkokulut -16	444 -21	000 -18	000

Muut	rah.kulut -1	760 -17	194 -1	400 -22	300 -1	500 -19	400

SATUNNAISET	TUOTOT 9	507

YLEISAVUSTUKSET 28	146 25	000 25	000

tilikauden tulos ennen poistoja 125 057 110 200 62 900

POISTOT -119 603 -110 000 -62 000

tilikauden tulos 5 454 200 900

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

VastaaVaa

PYSYVÄT	VASTAAVAT

AINEETTOMAT	HYÖDYKKEET

Aineettomat	oikeudet 280

AINEELLISET	HYÖDYKKEET

Rakennukset	ja	rakennelmat 1	771	344 1	827	386

Koneet	ja	kalusto 91	126 88	019

Muut	aineell.	hyödykkeet 215	047 247	954

Osakkeet	ja	osuudet 181 2	077	698 181 2	163	820

VAIHTUVAT	VASTAAVAT	

SAAMISET

Myyntisaamiset 990 7	025

Siirtosaamiset 4	545 13	496

Rahat	ja	pankkisaamiset 4	955 10	490 4	725 25	246

tase VastaaVaa yhteensä 2 088 188 2 189 066

VastattaVaa

OMA	PÄÄOMA

		Edell.	tilik.	yli-/alijäämä 1	468	992 1	463	853

		Tilikauden	yli-/alijäämä 5	454 1	474	446 5	139 1	468	992

VIERAS	PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat	rahoituslaitoksilta 457	103 567	308

LYHYTAIKAINEN

Lainat	rahoituslaitoksilta 94	870 75	129

Saadut	ennakot 3	211 1	476

Ostovelat 16	898 37	676

Siirtovelat 31	379 29	749

Muut	lyhytaik.	velat 10	281 613	742 8	736 720	074

tase VastattaVaa yhteensä 2 088 188 2 189 066

Tuloslaskelma Tase

Tilintarkastuskertomus
aura Golf ry:n jäsenille
Olemme	tarkastaneet	Aura	Golf	ry:n	kirjanpidon,	tilinpäätöksen,	toiminta-
kertomuksen	ja	hallinnon	tilikaudelta	1.1.	-	31.12.2012.	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	

Osmo	Soinio
KHT

Jussi	Viitanen
KHT

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	ja	toimintakertomus	antavat	
Suomessa	voimassa	olevien	tilinpäätöksen	ja	toimintakertomuksen	laati-
mista	koskevien	säännösten	mukaisesti	oikeat	ja	riittävät	tiedot	yhdistyksen	
toiminnan	tuloksesta	ja	taloudellisesta	asemasta.	Toimintakertomuksen	ja	
tilinpäätöksen	tiedot	ovat	ristiriidattomia.

Turussa	6.	helmikuuta	2013



10 11

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
taVoitteet
Naisten	EM-kilpailut	heinäkuun	lopulla	ovat	
toiminnallisesti	seuran	tärkein	tapahtuma	
kaudella	2013.	Tavoitteena	on	saada	kilpai-
lusta	seuran	jäsenten	yhteinen	projekti,	jonka	
toteuttamiseen	kaikilla	jäsenillä	on	mahdolli-
suus	osallistua.	

Kauden	muut	tavoitteet	perustuvat	toimi-
kuntien	tekemiin	toimintasuunnitelmiin,	jotka	
antavat	hyvän	suunnan	seuran	toiminnan	
ylläpitämiselle	sekä	kehittämiselle.	

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	yllä-
pitää	sekä	kunnoltaan	että	hoitotasoltaan	Suo-
men	parasta	kenttää,	joka	on	myös	kansain-
välisesti	kilpailukykyinen.	Tavoite	edellyttää,	
että	viheriöiden	nurmi	on	viherpeittävyyden	
osalta	sataprosenttinen,	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	kausityön-
tekijöistä	on	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	säädettyi-
nä.	Kaudelle	2013	konekantaa	tulisi	uudistaa	
yhdellä	viheriöleikkurilla.

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	(puiden	karsiminen	
ja	sen	luvanvaraisuus).	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	hiekkaes-
teiden	salaojitusta.	Kentänhoitokauden	2013	
merkittävin	tapahtuma	tulee	olemaan	naisten	
Euroopan	mestaruuskilpailu	heinäkuun	lopul-
la,	jolloin	kenttä	on	hyvissä	ajoin	viimeistelty	
huippukuntoon.		

Kenttähenkilökunta	tulee	tarvittaessa	
osallistumaan	alan	koulutustilaisuuksiin	ja	
messuihin.	Ympäristöasioissa	yhteistyötä	jatke-
taan	Turun	kaupungin	ympäristö-	ja	kaavoitus-
viraston	sekä	Turun	Yliopiston	Kasvitieteellisen	
puutarhan	kanssa.	Apulaiskenttämestari	Sami	
Lahti	kuuluu	Suomen	golfkenttäyhdistyksen	
hallitukseen.

tiivistelmä aura Golf ry:n kentänhoito-
suunnitelmasta kaudella 2013:
tammikuu
Suoritetaan	konehuoltoja,	lumitöitä	sekä	
kentän	sivustojen	raivausta	 ja	puuston	
hoitoa.

Helmikuu
Rakennusten	ja	kalusteiden	kunnossapitoa	
sekä	puuston	hoitoa.	Väylä	kahdeksan	oi-
keanpuoleisen	bunkkerin	täyttö	ja	muotoilu.	
Väylä	seitsemän	sivuvesiesteen	paalutus.

maaliskuu
Aloitetaan	väylien	ja	karheikkojen	hiekoitus	
sekä	viheriöiden,	foregreenien	ja	lyönti-
paikkojen	lumenpoisto.	Lisäksi	suoritetaan	
viheriöiden,	foregreenien	sekä	lyöntipaik-
kojen	hiekoitus	ja	foregreenien	kalkitus,	
viheriöiden	humate-käsittely,	viheriöaitojen	
poisto	sekä	viheriöiden	harsotus.	Kaksi	kau-
sityöntekijää	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,	
foregreenien	sekä	lyöntipaikkojen	lannoitus	
ja	ensimmäiset	leikkuut.	Edellisenä	syksynä	
tehtyjen	salaojituksien	ja	rangen	harjoitus-
bunkkerin	viimeistely.	Kaksi	kausityöntekijää	
aloittaa.

toukokuu
Viheriöiden	nestelannoitukset	 tehdään	
viikoittain,	samoin	niiden	pintailmastoin-
teja	tehdään	yhtä	viikkoa	lukuun	ottamat-
ta,	jolloin	viheriöt	pystyleikataan.	Väylät	
lannoitetaan	kahdesti	ja	lyöntipaikat	sekä	
foregreenit	vähintään	kerran.	Lisäksi	suori-
tetaan	karheikkojen	kylvötöitä	sekä	niiden	
rikkaruohojen	torjuntaruiskutuksia.	Erityistä	
huomiota	kiinnitetään	lyöntipaikkojen	nur-
men	laatuun	ja	alustan	tasaisuuteen.	Loput	
kausityöntekijät	aloittavat	toukokuun	aikana.

kesäkuu
Valmistautuminen	varsinaiseen	kesäkauteen,	
johon	kuuluu	mm.	viheriöiden	nestelan-
noitus,	pystyleikkuu	sekä	hiekoitus.	Kuun	
puolessavälissä	viheriöt	ilmastoidaan	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	esim.	
karheikkoja	kasvatetaan.	Viheriöiden	pysty-
leikkuut	ja	hiekoitukset	ovat	lannoituksen	
ohella	tärkeitä	asioita.	Viheriönurmen	kasvu	
pyritään	saamaan	mahdollisimman	vähäi-
seksi,	jotta	pelattavuus	säilyisi	samanlaisena	
aamusta	iltaan.	Gant	Openin	ja	naisten	
EM-kilpailuiden	aikana	väylät,	lyöntipaikat	
ja	foregreenit	leikataan	päivittäin,	samoin	
viheriöjyräykset	suoritetaan	päivittäin.	

elokuu
Viheriöiden	ilmastointeja	ja	lannoituksia	
jatketaan	viikoittain.	Lisäksi	lyöntipaikkoja	ja	
foregreenejä	ilmastoidaan	sekä	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 2013
Viheriöt:		 päivittäin,	pl.	torstai,	jolloin		
	 viheriöt	jyrätään
Foregreenit:	 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	toimia	Aura	
Golfin	jäsenten	haluamalla	tavalla.	Tavoit-
teena	on	järjestää	jäsenistöä	kiinnostavia	
sekä	lajia	edistäviä	kilpailuja.	Toimikunnan	
tavoitteena	on	kehittää	toimintaansa,	jotta	
pystymme	tarjoamaan	kaudella	2013	entistä	
monipuolisempia	ja	parempia	kilpailuja.	Ensi	
kaudella	pelataan	ainoastaan	yksi	Nordic	
Tourin	kilpailu	Gant	Open	viikolla	28.	Kauden	
pääkilpailuna	Aura	Golf	järjestää	naisamatöö-
rien	EM-kilpailut	viikolla	30.

Kilpailukalenteri	2013	julkaistaan	Viheriö-
lehden	numerossa	2/2013	sekä	kevään	aikana	
Aura	Golfin	kotisivuilla.	

Tasoitukset	pidetään	ajan	tasalla	sääntöjen	
ja	Suomen	Golfliiton	ohjeiden	puitteissa.

Valmennus- ja 
junioritoiminta
ts-GolFkoulu.	Järjestetään	laajuudeltaan	ja	
puitteiltaan	aikaisemman	mallin	mukaisesti.	
Osanottajat	valitaan	ilmoittautumisjärjestyk-
sessä	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	yhteismää-
räksi	tulee	55	koululaista.	Koulun	ohjelma	
noudattaa	aikaisempaa	mallia.	Alaikäraja	on	
9	vuotta.	Vastuullisena	kouluttajana	toimii	
assistant	pro	Ville	Sirkiä.	Muut	kouluttajat	
ovat	seuran	edustus-,	haastajaryhmä-	 ja	
aluetourpelaajia.	

leirit. Talent-ryhmälle	järjestetään	tammi-
kuussa	viikon	leiri	Espanjaan	Lauron	kentälle.	
Mukaan	lähtee	9	junioria.	Sakari	Aho	vastaa	
leiriohjelmasta	ja	toimii	matkanjohtajana.	Ville	
Sirkiä	avustaa	suunnittelussa	ja	toteutuksessa.	

Kevätleiri	järjestetään	samassa	paikassa	
huhtikuun	puolivälin	paikkeilla.	Leiri	on	tarkoi-
tettu	Talent	ryhmäläisille	sekä	TS-golfkoulussa	
apuohjaajina	toimineille	junioreille.

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

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

kesäHarJoittelu.	Aikuisten	valioryhmä,	
edustus-	 ja	 haastajapelaajat	 harjoittele-
vat	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	25	kertaa.
Pikkutalentryhmä	harjoittelee	harrasteryh-

män	ohjelman	lisäksi	noin	15	kertaa.

YHteistYökumppanit.	Pyritään	pitämään	
vanhat	kumppanit	sekä	kehittämään	uusia	
toimintamalleja	uusien	kumppanien	hankin-
taa	varten.

arVokilpailut.	Pyritään	osallistumaan	mies-
ten,	naisten	ja	juniorien	joukkue	SM-kisoihin.	
Aikuisten	kisoissa	on	mukana	joukkueenjoh-
taja	ja	juniorien	mukana	kisoissa	myös	yksi	
huoltaja.	Junioreille	järjestetään	nuotitusleiri	
hyvissä	ajoin	ennen	kisaa.

Pyritään	osallistumaan	kaikkiin	SM	kisoihin	
seuraavasti:
Reikäpeli	SM	miehet		
	 kolme	osallistujaa	
	 tavoite	yksi	pelaaja	8	joukkoon
Reikäpeli	SM	naiset	
	 yksi	osallistuja	 	
	 tavoite	16	parhaan	joukkoon
Lyöntipeli	SM	miehet		
	 neljä	osallistujaa	
	 tavoite	kaikki	selvittävät	cutin	ja	1	pelaaja		
	 15	joukkoon
Lyöntipeli	SM	naiset	
	 kaksi	osallistujaa		
	 tavoite	cut	sekä	yksi	pelaaja	20	joukkoon
Reikäpeli	SM	juniorit		
	 kolme	osallistujaa	
	 tavoite	yksi	pelaaja	8	joukkoon
Lyöntipeli	SM	juniorit		
	 kuusi	osallistujaa	
	 tavoite	yksi	mitali	ja	kaksi	pelaajaa		 	
	 10	joukkoon

FinnisH tour. Kolme	pelaajaa	osallistuu	
aktiivisesti.	Tavoite	lopullisessa	pistetaulu-
kossa	kaikki	pisteille	ja	kaksi	30:n	joukkoon.	
Yksittäisiä	sijoituksia	15	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	
2-3	-henkinen	joukkue.	Tavoite,	yksi	sijoittuu	
20	joukkoon.

FinnisH tour -HaastaJakiertue.	FT-haas-
tajakiertueelle	osallistuvat	ne	edustus-	ja	haas-
tajapelaajat,	jotka	eivät	ole	FT	joukkueessa.	
Tavoite	saada	pelipaikkoja	FT:lle.	

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

aluetour, alle 21V.	Pyritään	osallistu-
maan	noin	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.	
Tsemppitour	tulee	tulevanakin	kautena	ole-
maan	uusien	kilpagolfareiden	näytön	paikka.	
Jokaiseen	alueemme	kilpailuun	kannustetaan	
osallistujia	siten,	että	jokaisessa	kilpailussa	
olisi	ainakin	7	seuramme	jäsentä	mukana.	
Juniori-	ja	valmennustoimikunta	organisoi	kul-
jetukset	kilpailuihin	vanhempien	avustuksella.
Tavoite	saada	jokaiseen	sarjaan	osallistujia.

op-toiminta.	Turun	Seudun	Osuuspankin	
tuella	kehitetään	Aura	Golfin	nuorten	har-
rastetoimintaa	tarjoamalla	pron	ja	assistant	
pron	avulla	kilpailu-	sekä	tekniikkarataelä-
myksiä	reilun	hengen	sekä	nuorten	pelaajien	
golfvalmiuksia	kasvattavan	toiminnan	avulla.	

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	kasvatuksellinen	ja	
yleisiä	elämäntaitoja	sisältävä	osa,	joka	anne-
taan	kaikille	veloituksetta.	Koulutuksen	tavoit-
teena	on	AG:n	juniorimenestyksen	jatkaminen	
ja	vastaavan	menestyksen	saavuttaminen	
aikuisten	tasolla.	Pelaajat	oppivat	asettamaan	
tavoitteita,	harjoittelemaan	ja	pelaamaan	suun-
nitelmallisesti	sekä	kestämään	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.

SM,	FT,	FJT	ja	Aluetour	-kilpailuihin	osallis-
tuneiden	AG:n	pelaajien	tulokset	ja	menestys	
julkaistaan	Viheriö-lehdessä.	
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Aura Golf ry on Suomen 

viidenneksi vanhin 

golfkenttä. Seura on 

perustettu vuonna 1958 

ja 18 reikäinen kenttä 

sijaitsee Ruissalon 

kansanpuistossa 

vain 9 km kaupungin 

keskustasta.

Perinteikäs Aura Golf ry 

on aktiivinen seura. 

Jäseniä on noin 1500, 

mikä takaa vakaan 

talouden ja mahdollistaa 

kentänhoidon ylläpitä-

mistä kansainvälisellä 

tasolla sekä tarjoaa vie-

raille ja jäsenille loistavat 

oheispalvelut.

Aura Golf järjestää naisten amatöörien EM-kilpailut ensi vuoden 

heinäkuun lopulla 24.-27.7.2013. Kisaorganisaatio toimii pääasi-

assa vapaaehtoisvoimin ja myös Sinä voit olla omalla panoksellasi 

mukana tekemässä hienoa golftapahtumaa.

Haemme joukkoomme innostuneita tekijöitä

•	 tulospalveluun

•	 tapahtuman	logist
iikkaan	(kuljetukset,	

liikenteenohjaus,	py
säköinti)

•	 erilaisiin	neuvonta-
	ja	valvontatehtäviin

•	 viestintään

Tarjoamme	mahtavan
	kansainvälisen	tunne

lman	mukavassa	seu
rassa,	

näyttävät	kisa-avajais
et	ja	päätösjuhlan.	Va

paaehtoistyöstä	ei	m
akseta	

palkkaa	eikä	palkkio
ita,	mutta	kaikki	muk

ana	olevat	saavat	vir
alliset	

kisa-asut	sekä	päivi
ttäisen	ruoka-	ja	juo

mahuollon.

Lisätiedot	ja	ilmoitta
utumiset	Aura	Golfin

	toimistoon		 	

puh.	02	258	9221	ta
i	office@auragolf.fi.

markkinointi ja 
tieDotus
Toimikunnan	tärkein	tehtävä	kaudella	2013	on	
EM-kisojen	markkinointi	ja	viestintä.	Keskeiset	
työkalut	ovat	seuran	omat	kotisivut	ja	EM-sivut	
www.egaladies2013.fi	sekä	sosiaalinen	media	
ja	painettu	kisajulkaisu.	Viestinnän	tulee	pal-
vella	mahdollisimman	hyvin	kilpailun	pelaajia,	
katsojia	sekä	yhteistyökumppaneita.

Aura	Golfin	kotisivujen	www.auragolf.fi	
päivittämistä	sekä	sähköisen	jäsenviestinnän	
kehittämistä	tulee	jatkaa.	

Vilkas	kilpailukesä	tulee	huomioida	yritys-
tapahtumien	myynnissä	ja	markkinointituo-
toille	ei	aseteta	kasvutavoitteita,	vaan	tuotot	
pyritään	säilyttämään	edellisen	vuoden	tasolla.

PGA-kilpailu	Gant	Open	järjestetään	hei-
näkuun	alussa	yhteistyössä	ruotsalaisen	am-
mattiorganisaation	kanssa.	Toimikunta	pyrkii	
jatkamaan	kisan	ProAm-tapahtuman	tehokasta	
hyödyntämistä	myös	taloudellisesti.

senioritoiminta
Toiminnallamme	pyrimme	edistämään	senio-
ripelaajiemme	golfharrastusta	eri	tasoilla	ja	
lisäämään	aktiivista	yhteistä	tekemistä	sekä	
yhdistystoimintaan	osallistumista.

Tapahtumia	ja	tekemistä:
•	Seurojen	väliset	ystävyysklubiottelut:	Tam-
mer	Golf,	Salo	Golf	ja	Harjattula	G&C	Club

•	Varsinais-Suomen	seurojen	väliset	liigaot-
telut	10	seuran	kesken

•	Senioreiden	kuukausikilpailut	joka	kuu-
kauden	toisena	tiistaina

•	Seuramme	mestaruuskilpailuihin	
osallistuminen

•	Seniorijäsenten	osallistuminen	valtakun-
nallisiin	ja	alueellisiin	seniorikilpailuihin	
yksilöinä	ja	joukkueena

•	Naisten	EM-kilpailujen	järjestämiseen	
osallistuminen

•	Mahdolliset	muut	aktiviteetit:	taitohar-
joitukset,	yhteiset	kilpailut	lähiseurojen	
kanssa	ja	keskustelutilaisuudet

•	Talviharjoittelut:	lyöntiharjoittelut,	keila	ja	
jumppa

kiinteistÖjen Hoito ja 
rakentaminen
Varsinaisia	uudisrakennus-	tai	korjausprojek-
teja	ei	ole	suunnitteilla.	Toimikunnan	tärkein	
tehtävä	on	nykyisen	rakennuskannan	ylläpitä-
minen	ja	valvonta	sekä	pienet	korjaukset,	jois-
ta	mainittakoon	taukokioskin	WC:n	laatoitus.
	

kaPteenin asiat
Perinteinen	sääntö-	ja	etikettipalaveri	järjeste-
tään	jäsenille	kevätpuolella.	Ehkä	kysymyksiä	
etukäteen	verkkoon	molemmin	puolin,	joista	
sitten	keskustellaan.

Uusille	jäsenille	järjestetään	tutustumisti-
laisuus	klubilla	heti	kentän	avauduttua.

ÅGK	on	vetäytynyt	Tre-Kampenista,	jo-
ten	palataan	vanhaan	ottelutapaan	Roslage-
nin	kanssa.	Aura	Golf	on	tulevana	kautena	
matkustusvuorossa.

Klubiotteluista	tamperelaiset	tulevat	Ruis-
saloon	ja	AG	kilpailee	Talissa.

Parkinson-golfin	voittoa	puolustamme	
myös	tulevalla	kaudella.

Muu	toiminta	tulee	jatkumaan	hyvin	sa-
manlaisena	kuin	ennenkin.	

naistoimikunta
Naistoimikunnan	tavoitteena	on	aktivoida	AG:n	
naisia	ja	järjestää	heille	erilaisia	tapahtumia	
kauden	aikana.

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

Maanantai-iltaisin	pelattavia	naisten	
kierroksia	tullaan	pelaamaan	touko-elokuun	
aikana.	Kauden	aikana	pelataan	neljä	kuukau-
sikilpailua	(touko-elokuussa)	sekä	järjestetään	
erilaisia	erikoiskilpailuja	(birdie-puu,	ahkerin	
osallistuja,	suurin	pudottaja	ja	vuoden	nais-
pelaaja).	Lähipelitapahtuma	pron	ohjauksella	
tullaan	järjestämään	edelliskauden	tapaan	
Huiskalassa.

Osallistumme	ladyliigaan	lähiseurojen	
kanssa	ja	pelaamme	kolmoisklubiottelun	
AG-EGS-Tawast	perinteiseen	tyyliin.	Kolmois-
klubiottelu	pelataan	Hämeenlinnassa.	

Kauden	aikana	tullaan	järjestämään	use-
ampi	naisten	pelimatka,	mikäli	kiinnostuneita	
on	riittävästi.

Kauden	päätöstilaisuus	pidetään	elokuun	
lopulla,	jolloin	palkitaan	päätöskilpailun	par-
haat	ja	kauden	erikoiskilpailujen	voittajat.

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

kluBimestari
Klubitoimikunta	järjestää	kaudella	2013	seu-
raavat	tapahtumat	jäsenistölle:
Huhtikuu
Talkoot	huhtikuun	lopulla.	Talkoissa	siistitään	
klubin	ympäristö.	Tarjoilua.	Kutsu	julkaistaan	
www-sivuilla.

toukokuu
Vappuhumpuuki	pelataan	keskiviikkona	
1.5.	Perinteinen	vappulounas	on	katettuna	
klubilla	pelin	jälkeen.	Kutsu	Viheriössä,	netti-
sivuilla	ja	ilmoitustauluilla.	Ei	kilpailumaksua.	
Vappulounas	on	maksullinen.

kesäkuu
Midnight	Scramble	torstaina	20.6.	juhannuk-
sen	aaton	aattona.	Juhannusateria	tarjoillaan	
klubilla	pelin	ja	juhannussaunan	jälkeen.	
Ei	kilpailumaksua.	Ateria	on	maksullinen.

Heinä-lokakuu
Yksi	tai	useampi	golfkisa	klubitoimikunnan	
tyyliin	–	pilke	silmäkulmassa.	Seuraa	ilmoit-
telua	Ruissalossa	ja	nettisivuilla.

kauden päätösjuhla
Itsenäisyyspäivän	aaton	juhlailta	järjes-
tetään	torstaina	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.

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	9.3.2013	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	9.3.2013	
mennessä,	
•	kentänhoitajat:	
matti.hoglund@auragolf.fi

•	pallonkerääjät:	
sami.lahti@auragolf.fi

kesÄtÖitÄ 
tarjolla

tYöPAIkAt
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Oletko tyytyväinen pankkiisi?
Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin.
Kerromme mielellämme, mitä kaikkea Nordea voi tarjota
sinulle. Se saattaa olla merkittävästi enemmän kuin mitä
nykyinen pankkisi tarjoaa. Soita ja varaa aika 0200 3000
(pvm/mpm) ma-pe 8-20 tai tule käymään
konttorissamme.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Lauantaina 12.1. matkamme alkoi	kohti	
Malagaa	yhdeksän	juniorin	kokoonpanolla:	alex 
aaltonen, risto kivimäki, emilia lappalainen, 
mikael mastokangas, ismo	ja	kari nermes, 
iida rissanen, aleksi roima	ja	petteri salmi.	
Mukana	olivat	myös	valmentajamme	sakari aho 
ja	Ville sirkiä	sekä	kaksi	vanhempaa	aimo aal-
tonen	ja	riku rissanen.	Illalla	saavuimme	Lauro	
Golfin	kämpille	27-reikäisen	golfkentän	keskelle.	
Paikka	oli	kaikille	tuttu	jo	viime	vuodesta.

Lauro	Golf	on	27-reikäinen	golfkeskus,	joka	
sijaitsee	noin	30	kilometriä	Malagasta	länteen	
Alhaurin	De	La	Torren	alueella.	Kentän	reiät	
1-18	ovat	vanhaa	kenttää	ja	reiät	19-27	uutta.	
Vanha	kenttä	tarjoaa	haasteen	kapeudestaan	ja	
vaikeista	greeneistään.	Uusi	kenttä	on	leveämpi,	
joten	tilaa	on,	mutta	lähipeli	on	yhtä	haastavaa.	
Mailavalinnat	ovat	tärkeitä	kaikilla	väylillä.

Ville	toimi	matkanjohtajana	tiistaihin	asti,	koska	
Sakken	matka	viivästyi	sairastumisen	vuoksi.

ESPANJAN HARJOITUSLEIRI 12.1.-19.1.2013

Lauro Golf

Aamut	alkoivat	aamulenkillä	ja	verryttelyllä,	
jonka	jälkeen	oli	vuorossa	aamupala.	Ennen	
kierroksia	otimme	tuntumaa	rangella	sekä	chip-
pi-	ja	puttigreenillä.	Treenasimme	pimeän	tuloon	
asti	ja	joskus	jopa	pimeälläkin.	Fiilis	oli	kaikilla	
kohdillaan	koko	viikon.	Kova	tuuli	vaikeutti	peliä,	
mutta	alkukankeuden	jälkeen	saimme	nauttia	
hyvistä	tuloksista.	

Keskiviikkona	16.1.	Emilia	Lappalainen	teki	
väylällä	26	rautakasilla	holarin.	Keskiviikkoiltana	
menimme	syömään	Benalmadenan	rannalle	ja	
saimme	kuulla	Riku	Rissasen	yllätysholarista.	
Hän	oli	tehnyt	sen	väylällä	2	ollessaan	iltapäi-
vällä	pelaamassa	Sakken	ja	Villen	kanssa.	Tuntui	
aivan	uskomattomalta,	että	samana	päivänä	
onnistuttiin	tekemään	kaksi	holaria!

Vapaa-aikana	olimme	kämpillä.	Kuuntelimme	
musiikkia	ja	katsoimme	televisiosta	yleensä	
jalkapalloa	tai	koripalloa.	

Iloinen joukkueemme palmujen katveessa vas. Ville, Iida, Sakari, 
Mikael, Risto, Kari, Ismo, Emilia, Aleksi, Riku, Petteri, Aimo ja Alex

Kahtena	viimeisenä	päivänä	oli	vuorossa	lei-
rikilpailu.	Perjantaina	18.1.	oli	lämmin	ja	puo-
lipilvinen	sää,	kun	pelasimme	ensimmäistä	
kierrosta.	Johdossa	oli	upeasti	71	lyönnillä	(	-1)	
Risto	Kivimäki	ja	toisena,	vain	neljän	lyönnin	
päässä,	Alex	Aaltonen.

Lauantaina	lähtömme	kierrokselle	myöhästyi	pa-
rilla	tunnilla	yön	myrskyn	vuoksi.	Yöllä	tuuli	noin	
25	m/s	ja	vettä	satoi.	Onneksi	kuitenkin	sade	ja	
tuuli	loppuivat	ja	kentänhoitajat	saivat	1-18	reiät	
kuntoon.	Välillä	kuitenkin	tuli	vielä	sadekuuroja	
ja	tuuli	yltyi	kovaksi,	mikä	vaikeutti	pelaamista.	
Tämän	vuoksi	pelasimme	leirikilpailua	lauantaina	
vain	yhdeksän	reikää.	Kilpailusta	muodostui	
tosi	tiukka	ja	se	ratkesi	vasta	viimeisellä	reiällä	
Riston	yhden	lyönnin	voittoon.	Illalla	oli	vuorossa	
palkintojenjako	ja	kotimatkalle	lähtö.

Iso	kiitos	Aura	Golfille,	Sakkelle	ja	Villelle	an-
toisasta	leiristä.

Gracias!

Petteri	Salmi
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selkä

Kolmas	osa	golfiin	liittyvistä	vammoista	on	
selän	alueella	(2,3,4,5,6,24,25).	Nämä	vaivat	
ovat	ymmärrettävästi	yleisempiä	pelaajilla,	
joilla	on	ylipainoa,	mutta	myös	nuoret,	aktii-
visesti	golfia	harrastavat	pelaajat	ovat	muita	
alttiimpia	selkävaivoille	(11).	Näiden	ryhmien	
selkävaivat	johtuvat	erilaisista	taustatekijöis-
tä.	Selän	kuormituskestävyyttä	parhaiten	
ylläpitävä	tekijä	on	hyvä	ns.	syvien	selkä-	ja	
vatsalihasten	hallinta.	Poikittainen	vatsalihas	
ja	multifidus	ovat	näitä	lihaksia,	ja	muista	
keskivartalon	lihaksista	poiketen	ne	kiinnit-
tyvät	selkärankaan	joko	suoraan	(multifidus)	
tai	kehoa	kiertävän	lihasjännekalvon	avulla	
(poikittainen	vatsalihas).	Selän	kestokyky	on	
lujilla	golfswingin	kiertävässä	liikkeessä	ja	
esimerkiksi	välilevyn	kuormituskestävyys	on	
kiertoliikkeessä	ainoastaan	murto-osa	sen	
kestävyydestä	liikesuunnan	ollessa	suoraan	
eteen-taaksepäin.	Nykyaikainen	golf-	swingin	
loppuasento	on	myös	omiaan	lisäämään	selän	
vammoja	ja	rasitusvaivoja.	Loppuasennossa	
suositaan	nimittäin	voimakasta	selän	taakse	
taivutusta	ja	se	muistuttaakin	selän	osalta	
lähinnä	isoa	C-kirjainta.	(25).

pään alue

Golf	on	tavallisin	syy	urheiluun	liittyvissä	
pään	 alueen	 vammoissa	 lapsilla.	 Smith	

työtovereineen	kartoitti	pään	alueen	vammat	
232	lapsella,	joista	139	oli	poikia	ja	93	tyttöä	
(7).	Tavallisin	syy	oli	kaatuminen	(113	lasta),	
toiseksi	tavallisin	syy	liikenneonnettomuus	
(84	lasta)	ja	lopuilla	lapsilla	urheiluvamma	(27	
lasta).	Huomionarvoista	on,	että	näistä	pää-
hän	sattuneista	urheiluvammoista	noin	40	%
sattui	golfissa	ja	näistä	puolestaan	valtaosa	
joko	varsinaisen	golfkentän	ulkopuolella,	har-
joittelualueella	tai	kokonaan	muualla.	Usein	
lapset	olivat	saaneet	kokeiltavakseen	jonkun	
vanhempiensa	mailoista	ja	vamma	aiheutui	
huolimattomasta	lyönnistä,	ennen	kaikkea	
taakse	viennin	yhteydessä	kun	mailanpää	
kolahti	leikkitoverin	kalloon.	Golfpallon	osumi-
nen	päähän	on	jonkin	verran	harvinaisempaa,	
mutta	myös	tällaisia	tapaturmia	on	esiintynyt.	
McCarrollin	ja	Gioe:n	tekemän	haastattelutut-
kimuksen	mukaan	lähes	puolet	vastaajista	oli	
ainakin	kerran	saanut	osuman	golfpallosta	
ja	näistä	osumista	neljäsosa	oli	kaulan	tai	
pään	alueella	(12).	Samassa	tutkimuksessa	
todettiin,	että	miehet	olivat	yli	kaksi	kertaa	
alttiimpia	saamaan	osuman	golfpallosta	kuin	
naiset.	Queenslandin	sairaalassa	tehtiin	seu-
rantatutkimus	kuuden	ja	puolen	vuoden	ajan	
golfvammojen	takia	ensiapuklinikalle	tulleista	
potilaista.	Pääasiallinen	vammamekanismi	oli	
se,	että	pelaajaan	osui	toisen	pelaajan	maila	
(37	%)	tai	golfpallo	(28	%).	Aikuisilla	pelaajilla	

tavallisin	golfin	aiheuttama	pään	alueen	vam-
ma	ensiapupoliklinikalle	tulon	syynä	oli	osuma	
golfpallosta,	kun	taas	lapsilla	ja	kasvuikäisillä	
tavallisin	syy	oli	isku	golfmailasta	(23).

GolFin aiHeuttamia muita VammoJa

Golf-swingin	liikelaajuuteen	ja	mailanpään	
kiihtyvyyteen	liittyvät	suuret	voimat	saattavat	
aiheuttaa	laajoja	keskivartalon	pehmytku-
dosvaurioita	ja	jopa	luunmurtumia,	joita	on	
kuvattu	sekä	raajojen,	kylkiluiden,	rintalastan	
että	selkärangan	alueella	(27-32).	Harvinaisem-
pia	vammoja	on	raportoitu	silmissä	ja	onpa	
kuvattu	joitakin	kuolemaankin	johtaneita	golf-
tapaturmia.	(33-35).	Golfautolla	liikkumiseen	
liittyy	myös	tapaturmariski	ja	tavallisimmin	
vammautuu	kuljettajan	vieressä	oleva	mat-
kustaja	pudotessaan	liikkuvasta	ajoneuvosta	
(36-37).	Onneksi	nämä	muut	vammat	ovat	
hyvin	harvinaisia	ja	vakavien	vammojen	osuus	
golfin	aiheuttamista	tapaturmista	on	hyvin	
vähäinen	verrattaessa	esimerkiksi	palloilu-	tai	
kamppailulajeihin.

VammoJen ennaltaeHkäisY

Merkittävä	osa	golfvammoista	voitaisiin	eh-
käistä	noudattamalla	hyvää	etikettiä	ja	varo-
vaisuutta	golfkentällä.	”Fore”	(varokaa)	huuto	
saisi	kuulua	mieluummin	liiankin	herkästi	
kuin	liian	varovaisesti.	Lapsia	ei	saisi	päästää	
harjoittelemaan	golfmailojen	kanssa	ilman	
valvontaa.	Hyvä	lihashuolto,	venyttelyt	ja	
hieronta	parantavat	kudosten	toipumista	rasi-
tuksen	jälkeen	ja	ehkäisevät	vammautumista.	
Ylirasitusvammat	voivat	johtua	esimerkiksi	
siitä,	että	viikoittaisia	golfkierroksia	on	lii-
kaa,	harjoitusalueella	(range)	harjoitellaan	
liian	paljon,	tai	ennen	varsinaista	lyöntiä	
suoritetaan	liikaa	harjoitusswingiä.	Eräs	syy	
vammautumiseen	on	huono	lyöntitekniikka,	
ja	on	varsin	tavallista,	että	aloitteleva	golfari	
kipeyttää	nopeasti	keskivartalon	lihaksistoa,	
kun	suuri	osa	lyönneistä	tehdään	väärällä	
tekniikalla	liikaa	voimaa	tai	toistoja	käyttäen.	
Golf	on	turvallinen	liikunta-	ja	urheilumuoto	
kaiken	ikäisille	kunhan	muistetaan	kehon	
kuormittamisen	rajallisuus,	huolehditaan	siitä,	
että	lyöntitekniikka	on	oikea,	noudatetaan	
hyvää	golfetikettiä	ja	riittävää	varovaisuutta	
golf-	kentällä.

Luvut tekstissä viittaavat lähdekirjallisuuteen. 
Lähdeluettelo saatavissa kirjoittajalta.

Harri Selänne, LKT
ylilääkäri, LIKES tutkimuskeskus
vastaava lääkäri, Mehiläisen 
liikuntaklinikka, Jyväskylä
www.mehilainen.fi

Vinoa draivia tai liian lyhyitä putteja emme pysty parantamaan,  
mutta oikuttelevan olkapään ja pakottavan polven kanssa kannattaa  
tulla Mehiläisen Liikuntaklinikalle. Ortopedimme sekä liikuntalääke
tieteen erikoislääkärimme ovat urheilu ja rasitusvammojen sekä 
nivelvaivojen, revähdysten, venähdysten ja kulumien asiantuntijoita.

Tapaturmien välittömässä ensihoidossa auttaa tapaturma
päivystyksemme niin arkisin kuin viikonloppuisinkin.

Ajanvaraus klo 7-20 joka päivä.

Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika 

www.mehilainen.fi tai 010 41400. 
Puhelun hinta 8,28 snt/puh + 12 snt/min.
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Klubitoimikunta	kiittää	kaikkia,	jotka	olitte	juhlistamassa	
kauden	päätöstä.	Illan	kuluessa	kerrattiin	viime	kauden	
huippusuoritukset,	pistettiin	jalalla	koreasti	ja	suunniteltiin	
pakoretkiä	kaamoksesta	vihreämmille	greeneille.	Aterioinnin	
osalta	saatiin	hyvää	vertailupohjaa	ja	tuli	todistettua,	että	
oman	klubiravintolamme	ruoka	on	todella	hyvää.

Tunnelmapaloja kauden 2012  päätösjuhlasta
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Jatkuu	seuraavalla	sivulla.
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Teksti Sami Pere, kuvat Elinan arkisto

naisten euroopan kiertueelle

Elina
 Nummenpää

Katso	lisää	kuvia	juhlasta	www.auragolf.fi

aura GoLfin jäsen	ja	Nokia	River	Golfia	edus-
tava	elina nummenpää	selvitti	upeasti	karsin-
tojen	kautta	tiensä	naisten	Euroopan	kiertueella	
kaudeksi	2013.	Elina	on	kolmas	Aura	Golfin	jäsen,	
joka	on	selvittänyt	tiensä	pääkiertueille	seuraten	
kalle samoojan	ja	Joonas Granbergin	jalanjäl-
kiä.	Seuraavassa	on	hieman	juttua	Elinasta	sekä	
hänen	omia	mietteitään	menneestä	ja	tulevasta.

Elina	aloitti	pelaamisen	”vasta”	13-vuotiaana	ja	
liittyi	isänsä	Matin	myötä	Aura	Golfin	jäseneksi	
vuonna	1996.	Ensikosketus	golfiin	ei	vielä	sytyt-
tänyt	innostusta	täysillä,	vaan	muut	harrastukset	
olivat	etusijalla,	vaikka	TS-golfkoulukin	oli	 jo	
käytynä.	Parin	hiljaisen	vuoden	jälkeen	alkoi	golf	
kiinnostaa	isosti	ja	risto mäkisen	sekä	sakari 
ahon	ohjauksessa	Elina	innostui	harjoittelemaan	
tosissaan	sekä	kiertämään	alueellisia	juniorikier-
tueita.	Hieman	myöhemmin	valmennuksesta	vas-
tasi	mika mäki ja	2000-luvun	alussa	Elina	siirtyi	
pelaamaan	aikuisten	kisoja	silloiselle	Finnish	Golf	
Tourille.	Nykyään	Elinan	tekniikkavalmennuksesta	
vastaa	mika piltz.

Amatööriura	jatkui	läpi	2000-luvun,	mutta	varsi-
nainen	menestys	karttoi	lupaavaa	pelaajaa	uran	
alkuvuosina.	Harjoitusinto	ja	tahto	kuitenkin	
säilyivät,	koska	koko	ajan	oli	fiilis	että	pystyy	
parempaan.	Vuosikymmenen	loppupuolella	Elina	
pääsi	maajoukkuetehtäviin	ja	kotimaisilla	kilpa-
kentillä	alkoi	tulla	myös	menestystä.	Lyöntipelin	
SM-kulta	vuonna	2009	sekä	menestys	Finnish	
Tourilla	antoivat	uskoa	omiin	mahdollisuuksiin	ja	
kauden	2010	jälkeen	Elina	siirtyi	ammattilaiseksi.	
Ensimmäinen	ammattilaisvuosi	meni	Ruotsin	
kiertueella	ja	seuraavana	vuonna	Elina	pelasi	
pääasiassa	naisten	haastajakiertueen	LET	
Access	Series-kilpailuja.	Uran	todellinen	
käännekohta	tapahtui	joulukuussa	2012,	
kun	Elina	saavutti	karsintojen	täyden	peli-
oikeuden	naisten	Euroopan	kiertueelle.

Omista	tavoitteistaan	Elina	kertoo	seuraavasti:	
”Tehtyäni	päätöksen	panostaa	täysillä	golfam-
mattilaisen	uraan,	asetin	tavoitteeksi	olla	LET:lla	
vuonna	2013	tai	viimeistään	2014.	Henkisesti	oli	
tosi	tärkeetä	saavuttaa	tuo	paikka	tälle	kaudelle	
ja	nyt	katse	on	tietysti	alkavan	kauden	kisoissa.	
Turistiksi	ei	ole	tarkoitus	Tourille	lähteä,	vaan	
kunnianhimoinen	tavoite	on	olla	avauskauden	
päätteeksi		50	parhaan	joukossa	sekä	tietysti	säi-
lyttää	työpaikka	myös	jatkossa	ilman	karsintoja”.	
”Kauden	2014	aikana	tavoite	on	pelata	säännöl-
lisesti	kärjen	tuntumassa	ja	hieman	pitemmän	
aikavälin	tavoitteena	myös	osallistuminen	Rio	
de	Janeiron	olympiagolfiin	vuonna	2016	siintää	
mielessä”,	Elina	jatkaa.	

Perheestä	löytyy	myös	toinen	ammattilaispe-
laaja,	puoliso	Janne mommo	pelaa	Challenge	
Tourin	sekä	Nordic	Leaguen	kisoja.	Onko	siitä	
jotain	etua,	että	puolisoilla	on	sama	ammatti?	
”Ei	siitä	ainakaan	haittaa	ole,	että	treenikaudella	
saadaan	harjoitella	yhdessä	ja	toisaalta	on	myös	
hyvä,	kun	puoliso	ymmärtää	lajia	ja	sen	vaati-
muksia”,	toteaa	Elina.

Missä	näet	itsesi	viiden	vuoden	kuluttua?	”Rion	
kisat	käyneenä	LPGA-	pelaajana!	Tällä	hetkellä	
kaikki	panostukset	ovat	golfissa	ja	usko	omaan	
tekemiseen	sekä	mahdollisuuksiin	on	korkealla.	
Menestys	on	monen	tekijän	summa	ja	ilman	ko-
vaa	työntekoa	sitä	ei	ole	mahdollista	saavuttaa”.

Viheriö-lehden	toimitus	toivottaa	Elinalle	onnea	
ja	menestystä	tulokaskaudella	naisten	Euroopan	
kiertueella.
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Merellinen Ruissalon Kylpylä tarjoaa 
kokouksellenne joustavat järjestelyt ja 
modernit kokoustilat. Yhdistä kokoukseen 
kierros Aura Golfin viheriöillä. Pelin jälkeen 
on mukava pulahtaa kylpylän virkistäviin 
altaisiin tai rentoutua hoidoissa.

Päiväkokous 
alk. 45,-/hlö (min. 10 hengelle)
Sisältää kokoustilan, 2 x kahvin ja  
kahvileivän sekä buffetlounaan.

Kokous & saunailta 
alk. 44,- /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 

aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään keskiviikkona   
27. helmikuuta 2013 klo 18.00 ravintola suomalaisella pohjalla, aurakatu 24 a, turku 

terVetuloa!
aura Golf ry
Hallitus

ps. kokouskutsu on julkaistu 12.2.2013 turun sanomissa ja Åbo underrättelserissä.

VUOSIKOKOUSKUTSU

if.fi /yritys
010 19 15 00

Tunnemme Ifi ssä eri toimialojen riskit ja löydämme 
kokemuksella oikeat vakuutusratkaisut juuri sinulle ja 
yrityksellesi. Jos kaikesta huolimatta juutut bunkkeriin, 
korvauspalvelumme nostaa sinut sujuvasti viheriölle. 

Älä chippaa
draiverilla.




