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TALVILEIRI

MUUTTUVA MAAILMA

SUOMALAISESSA GOLFISSA on viime aikoina 
käyty monenlaisia keskusteluja alan haasteista, 
tulevaisuuden näkymistä, harrastajamääristä, 
kustannuksista, yleisistä vapaa-ajan käytön muu-
toksista sekä golfosakkeiden arvoista. Suurim-
malle osalle lajin harrastajista alan trendit ovat 
yhdentekeviä, ainoa todellinen kiinnostuksen 
kohde on oman golfharrastuksen mahdollista-
minen kohtuullisin kustannuksin.

Viime vuoden puolella toteutetun Aura Golfin 
jäsenkyselyn vastaukset olivat todella mielenkiin-
toista luettavaa. Kyselyn vastauksista päätellen 
meillä menee yleisesti ottaen varsin hyvin, 
vaikka myös parannettavaa löytyy tietysti paljon. 
Tästä lehdestä löytyy laaja yhteenveto kyselyn 
tuloksista, suosittelen lämpimästi tutustumaan.
Aura Golf seisoo tukevasti jaloillaan, mutta myös 
Ruissalossa elämme muuttuvassa maailmassa, 
halusimme sitä tai emme. Nyt on aika katsoa 
eteenpäin ja tehdä myös rohkeita ratkaisuja 
säilyttääksemme asemamme sekä houkutte-
levuutemme. Mielestäni golfkentän keskeiset 
vetovoimatekijät ovat kentän sijainti ja kunto 
sekä kilpailukykyiset pelaamisen kustannukset. 
Myös peliaikojen saatavuus on harrastajalle 
tärkeä asia. Tasapainottelussa kentän käytön 
ja talouden hoidon välillä joudutaan toisinaan 
sellaisiin kompromisseihin, jotka näkyvät jä-
sentyytyväisyydessä selkeinä kehityskohteina.
Jäsenkyselyn mukaan suurin osa jäsenistöstä 
pitää pelaamisen kustannuksia Aura Golfissa 
sopivina, samoin valtaosa katsoo kentänhoidon 
tason säilyttämisen tai parantamisen olevan 
keskeisin asia koko toiminnassa. Tähän kun vielä 
lisätään voimakas halu tapahtumien ja kilpai-
luiden määrän vähentämiseen, niin kasassa on 
mukavasti vahvoja vastakkaisia voimia. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuluttajahin-
taindeksi Suomessa on noussut 10 viimeisen 
vuoden aikana n. 18 % ja inflaatio käytännössä 
saman verran. Samaan aikaan Aura Golfin jäsen- 
ja kausimaksujen verottomien yksikköhintojen 

nousu on ollut vain puolet yleisestä hintatason 
noususta. Toiminnan kulut ovat siis kasvaneet 
suhteellisesti nopeammin kuin toiminnan tuotot. 
Myös kulujen jakajien eli jäsenmäärän kasvu 
on pysähtynyt ja lähtenyt jopa lievään laskuun. 
Ulkoiset tuotot, kuten liittymismaksut sekä yritys-
yhteistyö ovat omalta osaltaan mahdollistaneet 
jatkuvat panostukset kenttään, koneisiin ja vie-
raan pääoman pienentämiseen ilman merkittäviä 
jäsenten maksujen korotuksia. Näidenkin osalta 
maailma muuttuu. Taloudellinen matalapaine 
näkyy yritysmaailmassa ja golfin harrastamisen 
uudet mahdollisuudet haastavat ihan tosissaan 
perinteisiä osake- ja yhdistyskenttiä.

Nämä haasteet näkyvät meilläkin ja niihin pitää 
kyetä vastaamaan vielä, kun siihen on hyvät 
mahdollisuudet. Keinot tulee kuitenkin valita 
tarkoin, mutta vain ennakkoluulottomasti kokei-
lemalla voimme löytää oikeat työkalut toiminnan 
kehittämiseen ja tulevaisuuden menestyksen 
varmistamiseen. Paikallaan pysyminen on help-
poa ja siihen pystyvät kaikki.

Tavoitteemme on joka tapauksessa hyvin sel-
vä. Haluamme edelleen olla alueemme selkeä 
ykköskenttä sekä myös hoitotasoltaan ja viih-
tyvyydeltään Suomen ehdottomassa ykkös-
ketjussa. Tavoite edellyttää resurssien lisäksi 
henkilökunnan ja luottamustehtävissä toimivien 
täydellistä sitoutumista tehtäviinsä sekä jäsenis-
tön puhaltamista yhteen hiileen. Näillä eväillä 
voimme luottavaisin mielin kohdata muuttuvan 
maailman haasteet.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun 
viimeisellä viikolla Suomalaisella Pohjalla, näh-
dään siellä!
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Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 17 
jäsenille ja/tai vieraille avointa kilpailua sekä 
lisäksi cup kilpailut ja erilaiset kk-kilpailut. 
Arvokilpailuja pelattiin kolme, naisten lyön-
tipelin henkilökohtainen EM-kilpailu, Nordic 
Leaguen osakilpailu Gant Open sekä Finnish 
Senior Open. Näissä kilpailuissa tehtiin kaik-
kiaan 3171 pelisuoritusta, joista Aura Golfin 
omat jäsenet tekivät 2302 (73 %) ja vierailijat 
869 (27 %). Näiden lisäksi kutsukilpailuissa 
tehtiin 1267 pelisuoritusta, joista 23 % oli 
omien jäsenten tekemiä. 

Klubimestarit
Miehet  Stenka Karlsson
Naiset   Milla Hallanoro 
Juniorit  Otto Grönroos
Miehet 55  Matti Leinonen
Miehet 65  Teuvo Andelmin 
Miehet 70  Aarno Eskola
Miehet 75  Reima Nummelin 
Seniorinaiset   Hannele Grandell

Vuoden pelaaja  Juuso Välilä
Vuoden nousija  Matias Hyvärinen

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivuiltamme.

Jäsenistömme HCP-luokittain

 
VALMENNUS- JA JUNIORITOIMIKUNTA
Stam Jukka, puheenjohtaja
Aho Sakari
Lehtinen Antti
Rissanen Riku
Salmi Mika
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu. Järjestettiin kaksi golfkoulua 
puitteiltaan samanlaisina kuin ennenkin. 
Osallistujia oli yhteensä lähes sata. Kouluun 
otettiin sekä Aura Golfin jäseniä että ulkopuo-
lisia aloittelevia lapsia ja nuoria. Vastuullisina 
kouluttajina toimivat assistant pro Ville Sirkiä 
ja head pro Sakari Aho sekä apukouluttajina 
eri valmennusryhmissä olevia pelaajia.    

Leirit 
Espanjan leiri: Talent-ryhmälle järjestettiin 
viikon leiri Lauro Golfiin. Mukana oli 9 pelajaa, 
kaksi vanhempaa + Pro sekä assistant pro. 
Pelattiin kuusi kierrosta ja harjoiteltiin yhtei-
sen ohjelman mukaan. Emilia Lappalainen ja 
vanhemmista Riku Rissanen tekivät saman 

HCP 2013 2012 2011 2010 2009

+4,4 – 4,4 70 66 55 57 62

4,5 – 11,4 244 241 257 260 248

11,5 – 18,4 310 326 325 317 315

18,5 – 26,4 346 337 335 329 323

26,5 – 36,0 268 261 271 270 277

Virallinen 
tasoitus 1238 1231 1243 1233 1225

37,0 – 54,0 260 285 287 292 284

Tasoitus-
pelaajia 1498 1516 1530 1525 1509

Singel-
pelaajia

(<9,5) 229, joista miehiä 
209 ja naisia 20  

TOIMINTAKERTOMUS 2013
VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 27.2.2013 Suomalaisella 
Pohjalla. Kokoukseen osallistui 93 yhdistyksen 
jäsentä. 

Hallituksen erovuoroisia jäseniä oli kolme, 
joista Mika Reima (kiinteistö- ja rakennusasiat) 
valittiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi 
kolmevuotiskaudeksi. Kapteeniksi valittiin 
uutena Kari Kanervo. Kilpailutoimikunnasta 
vastaavaksi hallituksen jäseneksi olivat ehdolla 
Pekka Peltonen ja Peter Rosenberg. Äänes-
tyksen jälkeen valituksi tuli Peter Rosenberg.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Soinio 
ja KHT Jussi Viitanen sekä varatilintarkastajiksi 
KHT Kimmo Antonen ja KHT Terho Saarinen.

HALLITUS
Laakso Toni puheenjohtaja
Pirilä Urpo talousasiat, varapuh. 
 johtaja
Aalto-Setälä Marja klubimestari
Kanervo Kari kapteeni 
Granberg Reima kentänhoito
Kailaste Eija naistoimikunta, naisten  
 kapteeni, hallituksen  
 sihteeri
Närvä Anu senioritoimikunta
Rosenberg Peter  kilpailut
Reima Mika kiinteistö ja rakennus
Sjöholm Micaela markkinointi ja tiedotus
Stam Jukka valmennus- ja   
 junioritoiminta
  
Hallitus kokoontui kauden aikana kymmenen 
(10) kertaa.

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät:
Pere Sami toiminnanjohtaja   
 työsuhde alk. v. 2008
Enberg Soile kirjanpitäjä/toimistosihteeri  
 työsuhde alk. v. 1997  
 eläkkeelle v. 2013
Enberg Hilla toimistosihteeri  
 työsuhde alk. v. 2013

Kausityöntekijät:  
Kerttula Anni 
 caddiemaster 3. kausi
Sarkki Susanna (AG:n jäsen) 
 caddiemaster 3. kausi 
Nuotio Jaakko
 caddiemaster 2. kausi
Haavisto Tommi (AG:n jäsen)
 caddiemaster 1. kausi
Männistö Milla
 caddiemaster 1. kausi

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA. Kauden 
päätavoitteita oli toimikuntien tekemien toi-
mintasuunnitelmien sisällön lisäksi edelleen 
tarkka taloudenpito.

Naisten EM-kilpailut olivat yksi kauden toi-
minnallisista päätavoitteista. Kilpailun järjes-
telyt onnistuivat hyvin, samoin taloudellisella 
puolella tulos oli positiivinen.

TALOUS. Aura Golfin taloudellinen tilanne 
vuoden 2013 aikana eteni kokonaisuutena 
suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti. 

Varsinaisen toiminnan tulos jäi budjetoi-
dusta tuloksesta 15,4 tuhatta euroa. Naisten 
EM-kisat budjetoitiin alun perin varovaisuus-
periaatetta noudattaen 0-tuloksella. Järjes-
telyt onnistuivat kuitenkin mallikkaasti sekä 
kilpailujärjestelyjen että talouden kannalta, 
josta suuri kiitos suurelle vapaaehtoisjoukolle. 
EM-kilpailujen nettotuotot ylittivät budjetin 36 
tuhannella eurolla eli tuottivat seurallemme 
sen suuruisen tuloksen. Vertailun vuoksi voi-
daan todeta, että muiden suurkisojen netto-
tuotto oli Gant Openin osalta 10 tuhatta euroa 
ja Finnish Senior Openista 12 tuhatta euroa.

Green fee -tuloissa ei toimintavuonna 
saavutettu budjetoitua tavoitetta, vaan siitä 
jäätiin noin 13 tuhatta euroa. Kentän hoidon 
osalta henkilöstökulujen budjettipoikkeamaan 
(-13,1 tuhatta euroa) vaikutti palkkakulujen 
lisääntyminen henkilöstövaihdoksen yhte-
ydessä. Valmennus- ja koulutustoimintaan 
panostettiin suunniteltua enemmän (netto-
budjettipoikkeama -14,1 tuhatta euroa).   

Varainhankinnan tulos jäi budjetista 21,0 
tuhatta euroa, josta suurin ero tulee budje-
toitua alemmista liittymismaksuista (-16,0 
tuhatta euroa). Jäsenmäärän pienentyminen 
näkyi jäsenmaksu- ja kausimaksutuottojen 
budjettipoikkeamana (yhteensä -8,9 tuhatta 
euroa). Rahoituskulut jäivät budjetoiduista 
kuluista ja saadut avustukset ylittivät myös 
budjetin.

Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan 
budjetoitua heikommasta tuloksesta joh-
tuen tilikauden poistoja tehtiin budjetoitua 
vähemmän.

Yksityiskohtaiset toteutumaluvut budjet-
tipoikkeamineen löytyvät jäljempänä olevasta 
tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2013 investoinnit olivat yh-
teensä noin 39 tuhatta euroa, josta kone- ja 
kalustoinvestoinnit noin 30 tuhatta euroa.

Aura Golf ry:n korolliset velat 31.12.2013 
olivat noin 550 tuhatta euroa, joka on suunnil-
leen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous 
on edelleen vakaalla pohjalla. Jäsenmäärän 
väheneminen ja liittymismaksujen aleneminen 
tulee ottaa huomioon tulevien vuosien taloutta 
suunniteltaessa. 

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
 työsuhde päättyi 2013
Leinonen Mika
 kentänhoitaja, työsuhde alk. v. 1992
Lehto Manne
 huoltomies, työsuhde alk. v. 2006

Kausityöntekijät:
Airio Markus  
 kentänhoitaja, 1. kausi
Helin Esa-Pekka 
 kentänhoitaja, 3. kausi
Jalava Niki
 kentänhoitaja, 1. kausi
Kettunen Marko
 kentänhoitaja, 2. kausi
Millner Max (AG:n jäsen)
 kentänhoitaja, 5. kausi
Ojala Eppu 
 kentänhoitaja, 2. kausi
Renvall Juho (AG:n jäsen)
 kentänhoitaja, 1. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen)
 kentänhoitaja, 8. kausi
Halonen Jonne (AG:n jäsen) 
 pallonkerääjä, 1. kausi
Hyvärinen Andreas (AG:n jäsen)
 pallonkerääjä, 1. kausi
Ilves Aleksander (AG:n jäsen)
 pallonkerääjä, 1. kausi  
Roima Aleksi (AG:n jäsen)
 pallonkerääjä, 4. kausi

Kentänhoitokauden 2013 merkittävin tapah-
tuma oli heinäkuussa järjestetty naisten EM-
golfkilpailu, mutta kentänhoidollisesti hanka-
limmat hetket koettiin keväällä talvivaurioiden 
paljastuttua. Luminen talvi, mutta siihen 
mahtuneet kaksi vesisateista jaksoa aiheuttivat 
viheriöille jääkerroksen, joka aiheutti vakavia 
ongelmia lähes kaikille viheriöille. 

Kentänhoitokausi 2013 käynnistyi maa-
liskuulla väylien, rangen, harjoituskentän ja 
karheikkojen kulutuspaikkojen hiekoituksella. 
Töitä jatkettiin viheriöiden, foregreenien ja 
lyöntipaikkojen lumien poistolla. Jään ja rou-
dan sulattua viheriöiltä, ne pystyleikattiin ja 
kylvettiin rönsyrölli/kylänurmikkaseoksella, 

jonka jälkeen alueet hiekoitettiin ja harso-
tettiin. Talvivaurioiden ja viileän kevään seu-
rauksena kenttä saatiin avattua vasta 9.5. 
ja silloinkin osa viheriöistä vajaakuntoisina. 
Normaaliin kesäkuntoon viheriöiden osalta 
päästiin vasta kesäkuun puolessa välissä.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat vi-
heriöiden osalta 2.8 – 3.0 mm, lyöntipaikat 
ja foregreenit 7 mm ja väylät 10 mm. Kauden 
aikana viheriöt lannoitettiin 19 kertaa, joista 
kaksi rakeisella ja loput nestemäisellä lannoit-
teella. Lyöntipaikat ja foregreenit lannoitettiin 
neljä ja väylät kolme kertaa. Sieni- ja home-
tauteja torjuttiin torjunta-aineilla kaksi kertaa 
väyliltä ja lyöntipaikoilta, sekä kuudesti vihe-
riöiltä. Fusariuminhibiittoria käytettiin kolmesti 
greeneillä. Apilaa, voikukkia ja piharatamoa 
torjuttiin kahdesti raffeista pistekohtaisesti. 
Pelikauden aikana viheriöt ilmastoitiin 8 mm:n 
tapeilla neljä kertaa, pintailmastettiin kuusi 
kertaa ja pystyleikattiin viisi kertaa. Lyöntipai-
kat ja foregreenit tappi-ilmastettiin kolmesti. 
Viheriöt jyrättiin pääsääntöisesti torstaisin, 
EM-kisoissa, Gant Openissa, Finnish Senior 
Openissa sekä seuran mestaruuskilpailuissa 
jyräykset tehtiin päivittäin. Kyseisissä kilpai-
luissa pallon vierintänopeus eli stimpmeter 
lukema oli 3,0 - 3,3 metriä ja normaaleina 
pelipäivinä 2,6 - 3,0 metriä. Pelikauden jälkeen 
viheriöt, foregreenit, lyöntipaikat, väylät ja 
karheikkojen kulutuskohdat holkki-ilmastettiin, 
lisäksi viheriöt 1, 4, 9, 12 ja 15 syväilmastoitiin. 
Kasteluvettä käytettiin noin 34.000 kuutiota. 
Kenttä suljettiin 20.10.2013.

Peruskorjauksia ja muutoksia: Tammikuus-
sa ruopattiin 7. väylän sivuvesieste ja samalla 
jatkettiin paalutusta viheriön vierustalla siten, 
että saatiin jatkettua karheikkoa kaislikon 
suuntaan n. viisi metriä. Huhtikuussa salaoji-
tettiin 10. väylän rinteen alaosa, jolloin saatiin 
ohjattua viheriöltä ja viheriön takana olevasta 
metsiköstä tuleva vesi salaojaverkostoon. Lo-
kakuussa uudelleen muotoiltiin viheriöt 3, 13 
ja 14. Kaikissa viheriöissä perusajatuksena oli 
nostaa etureunoja ja tehdä maltillisia muotoja, 
jolloin saadaan enemmän lipunpaikkoja kilpai-
lukäyttöön. Lyöntipaikoista miesten backteet 2, 
11 ja naisten 6 korjattiin siirtonurmettamalla.

Konekantaa uudistettiin hankkimalla 
Toro Greensmaster 3250D -viheriöleikkuri 
sekä sadetusputkiston korjauksiin tarkoitettu 
hitsauslaite.

Kaudella 2013 kenttähenkilöstö muodostui 
kenttämestarista, apulaiskenttämestarista, 
huoltomiehestä, yhdestä vakituisesta ja kah-
deksasta määräaikaisesta kentänhoitajasta. 
Syyskuun alussa apulaiskenttämestari Sami 
Lahti siirtyi Kankaisten Golfin kenttämestariksi.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter, puheenjohtaja
Hallanoro Milla
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Manninen Mika
Nordberg Jonas
Palm Kurt
Perilä Milla

päivän aikana hole in onet! Risto Kivimäki 
voitti leirikisan.

Espanjan kevätleiri: Leiri suunnattiin kai-
kille valmennusryhmäläisille. Kohteena oli 
Catalunya Golf. Pelattiin neljä kierrosta ja 
harjoiteltiin yhteisen ohjelman mukaisesti. 
Mukana oli yhteensä 15 henkeä. Pro ja assis-
tant pro vastasivat ohjelmasta. Otto Grönroos 
voitti leirikisan.

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 kol-
me kertaa viikossa valmentajien johdolla. 
Lisäksi ryhmä osallistui aktiivisesti Alue- ja 
Tsemppitour-kilpailuihin sekä kansallisen 
FJT:n kilpailuihin.

Siniset-ryhmä harjoitteli kesäkauden aika-
na 1-2 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.

Pikkutalent-ryhmä harjoitteli harrasteryh-
män lisäksi kerran viikossa. Lisäksi ryhmä osal-
listui aktiivisesti alueelliselle Tsemppitourille.

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. Joukkue oli junioripitoinen ja 
tulevaisuuden pelurit saivat hyvää kilpailu-
kokemusta. Joukkue karsiutui täpärästi 12 
parhaan joukosta.

Miesten lyöntipelin SM-kilpailuihin osallis-
tui kolme pelaajaa. Ei mainittavaa menestystä. 

Miesten reikäpelin SM-kilpailuissa oli mu-
kana kaksi pelaajaa. Kalle Leinonen pääsi 3. 
kierrokselle 16 parhaan joukkoon. Ville Sirkiä 
voitti ensimmäisen kierroksen pelin.

Junioreiden reikäpeli SM-kilpailuissa oli 
mukana neljä pelaajaa. Peleistä jäi rutkasti 
kilpailukokemusta.

Juniorien lyöntipelin SM-kilpailuissa oli 
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mukana yhteensä 7 pelaajaa. 14 v. sarjassa 
Iida Rissanen oli kansainvälisessä kisassa 5. 
suomalainen ja Otto Grönroos 16 v. pojissa 
10. suomalainen. Susanna Sarkki oli 21 v. 
sarjassa 10.

Naisten EM-kisoihin osallistui Milla Hal-
lanoro sekä Petra Salko.

Finnish Tour -kilpailut. Finnish Tourilla pelasi 
yhteensä viisi pelaajaa. Kalle Samooja voitti St. 
Laurence osakilpailun ja sijoittui rankingissa 
9. tilalle. Kalle Leinosen ranking oli 49. ja sillä 
hän ansaitsi vahvan pelioikeuden kiertueelle.

Ranking-pisteitä keräsivät Samoojan ja 
Leinosen lisäksi Joonas Granberg, Ville Sirkiä 
ja Sakari Aho.

FT karsintoihin kaudelle 2014 osallistui 
kuusi pelaajaa. Kaksi pelaajaa onnistui pelaa-
maan itselleen pelioikeuden kiertueelle: Sami 
Sarkki 10. ja Mika Brunou 35. 

FT haastajakisat. Haastajakiertueelle osal-
listui vain muutama pelaaja. 
   
Finnair Junior Tour -kisat, alle 21v tytöt ja 
pojat. Kiertueelle osallistui epäsäännöllisesti 
3-5 pelaajaa. Otto Grönroos sijoittui FJT finaa-
lissa 3. tilalle. Kiertueen karsintaan osallistui 
viisi pelaajaa. Pelioikeuksia ei saavutettu.

Aluetour, alle 21v. Osallistuttiin 8-12 henkisin 
joukkuein. Aleksi Roima oli parhaana rankingin 
2. ja ansaitsi sillä pelioikeuden FJT:lle.

Tsemppitour. Kilpailuihin osallistui aktiivisesti 
7-10 pelaajaa. Iida Rissanen voitti tyttöjen 
15 v. sarjan

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 seitse-
män kertaa.

Senioreilla oli yli kaksikymmentä golfki-
satapahtumaa kauden aikana.

Naisten EM-kisajärjestelyihin osallistu-
minen liikenteenohjauksen osalta oli hieno 
näyttö seniorigolfareidemme talkoohengestä. 
Aura Golf isännöi myös Suomen Golfseniorei-
den FSO- kilpailua ja kesäpäivää heinäkuussa. 

Varsinais-Suomen senioriliigassa olimme 
kahdeksantena kymmenestä seurasta. Kä-
vimme myös ystävyysottelut Tammer Golfin, 
Harjattula G&C klubin ja Salo Golfin kanssa.

Suosittujen kuukausikilpailujen yhteis-
tuloksien perusteella palkittiin voittajana 
Harri Vehmanen. Klubimestaruudet voittivat 
seniorinaisissa Hannele Grandell, M-55 Matti 
Leinonen, M-65 Teuvo Andelmin, M-70 Aarno 
Eskola, M-75 Reima Nummelin. Senioiri cupin 
voitti Pekka Peltonen. 

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Reima Mika, puheenjohtaja
Gustafsson Sauli

Iloksemme voimme ilmoittaa että suuria kor-
jauksia ei tänäkään vuonna ole tehty.

Miesten saunan kiuas vaihdettiin alkukau-
desta ja loppukaudesta paranneltiin kiukaan 
kaiteen tukevuutta, väsyneet jalat kun vaativat 
kaiteiltakin enemmän. Ohjelmassa oli myös 
kymppi tiin wc:n remontti. Stailausapua saa-
tiinkin klubimestarilta ja nyt lähekkäin sijait-
sevat rakennukset ovat saaneet yhtenäisen, 
hanhenvärisen ulkoasun.

Varsinaiset wc-tilat saivat uuden maalipin-
nan ja särmikkään värin. Naisten wc-istuimeen 
tuntui kauden aikana kohdistuvan yllättäviä co-
riolisvoimia, mutta sitkeällä taistelulla saatiin 
istuimen yllättävätkin pyörähdykset hallintaan.

EM-kisoja varten tuunattiin harjoitus-
puttigriinin viereen tulostaulut, jotka ovat 
kilpailuissa käytettävissä jatkossakin.

Veikko Laurilan suunnitteleman ja myös 
rakentaman (v. 1952) saunarakennuksen 
korjaustyöt aloitettiin.

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari, kapteeni

Ennen kauden alkua pidettiin perinteinen 
sääntö- ja etiketti-ilta, johon osallistui parisen-
kymmentä asiasta kiinnostunutta. Pelikauden 
alkupuolella pidettiin klubilla uusien jäsenien 
tutustumisilta.

Lounais-Suomen alueen kenttien kapteenit 
kokoontuivat kesällä yhteen keskustellakseen 
ajankohtaisista asioista sekä yhteisten käy-
täntöjen ja toimintamallien kehittämisestä.

Klubiottelut pelattiin Roslagenia sekä Hel-
singin Golfklubia vastaan vieraissa ja Tammer 
Golfia vastaan kotikentällä Ruissalossa.

NAISTOIMIKUNTA
Kailaste Eija, puheenjohtaja
Kanervo Hanna 
Manninen Minna 
Reima Airi
Tuominen Raini

Naistoimikunta kokoontui kolme kertaa kau-
della 2013.

Eija Kailaste osallistui Golfliiton järjestä-
mään Ladykapteenien kokoukseen tammi-
kuussa Helsingissä.

AG:n naiset avasivat kauden 6.5. avausti-
laisuudella Ruissalossa. Tilaisuudessa käytiin 
läpi tulevan kauden ohjelmaa. Illan vieraana 
oli Antti Lehtinen Golfpuodista esitellen kau-
den golfvaateuutuksia. Tilaisuuteen osallistui 
42 naista.

Maanantai-iltaisin pelattavat naisten kier-
rokset aloitettiin 20.5. Naisten kierroksia 
pelattiin yhteensä yhdeksänä maanantaina. 
Kauden aikana pelattiin neljä naisten kuukausi-
kilpailua. Pelimaksuina kerätyt varat käytettiin 
kauden erikoispalkintojen hankintaan.

Valtakunnallista Naisten Sunnuntaita vie-
tettiin lähipelin merkeissä. Pron ohjauksella 
järjestetyn lähipelitapahtuman teemana oli 
putti. Tapahtumaan osallistui 18 naista.

Perinteiseen tapaan osallistuimme lä-
hiseurojen kanssa pelattavaan Lady-liigaan. 
Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pelattiin 
Hämeenlinnassa 8-henkisin joukkuein. Voiton 
veivät järjestävän seuran ladyt. 

Kauden kenttävierailu tehtiin Hanko Gol-
fiin. Toinen suunnitelluista vierailuista jäi 
toteutumatta vähäisen osallistujamäärän takia.

Naisille suunnattuihin tapahtumiin osal-
listui 78 AG:n naisjäsentä ja osallistumisia 
kirjattiin yhteensä 327.

Kauden päätöskilpailu pelattiin 7.9., johon 
osallistui 27 ladya. Tilaisuudessa jaettiin kau-
den erikoiskilpailujen palkinnot sekä arvottiin 
palkintoja kauden tapahtumiin osallistuneiden 
kesken.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Sjöholm Micaela, puheenjohtaja
Hallanoro Milla
Kakko Maarit

Toimikunnan keskeisiä tehtäviä olivat EM-
kilpailuihin liittyvät viestintäasiat sekä kisa-
julkaisun toteuttaminen. 

Sähköisen uutiskirjeen rinnalle otettiin 
käyttöön viikkokalenteri ja EM-kisoille raken-
nettiin omat verkkosivut, jotka toimivat sekä 
informatiivisen- että markkinointiviestinnän 
välineenä. 

Markkinointituotoissa ei tavoiteltu kasvua, 
vaan tavoitteena oli säilyttää aikaisempi taso. 
Kutsukilpailut ovat edelleen taloudellisesti 
merkittäviä sekä myös tärkeä markkinointi-
elementti seuralle. Myös laadukkaan ravin-
tolatoiminnan kannalta kutsukilpailut ovat 
tärkeässä roolissa.

Aura Golfin järjestämä PGA-kilpailu Gant 
Open onnistui sekä toiminnallisesti että talo-
udellisesti 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, toimitussihteereinä Soile ja Hilla Enberg 
sekä valokuvaajana Tertti Pietilä.

Aura Golfin kotisivujen www.auragolf.fi 
kävijämäärän kasvu jatkui, kokonaisvierailujen 
määrä oli n. 208 000 (+15 %) ja sivulatauksia 
tehtiin yli 450 000 (+13 %) kappaletta. Luetuim-
pia uutisia olivat edelleen erilaiset kilpailuihin 
ja tapahtumiin liittyvät uutiset. Myös kenttään 
liittyviä uutisia luettiin ahkerasti.

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

Green fee -tuotot laskivat lähes 8 % edel-
liseen vuoteen verrattuna, samoin rangen 
tuotto oli edellistä vuotta pienempi.

KLUBIMESTARIN TOIMIKUNTA
Aalto-Setälä Marja, puheenjohtaja
Enberg Hilla
Enberg Soile
Pere Heidi

Kauden ensimmäinen tapahtuma oli talkoot 
huhtikuussa. Talkooväkeä oli mukavasti pai-
kalla, joten klubin ympäristö saatiin siistittyä 
varsin mallikkaasti ja SPR:n Konttiin kertyi 
runsaasti omistajilleen tarpeettomaksi jääneitä 
golfvarusteita. Talkoiden päätteeksi maistui 
grillimakkara ja virvokkeet.

Kevät oli myöhässä, joten kenttä avat-
tiin poikkeuksellisesti vasta 9.5. Näin ollen 
Vappuhumpuukia ei pelattu lainkaan, vaan 
keskityttiin nauttimaan klubiravintolan mait-
tava lounas. Kilpailun palkinnot arvottiin 
ruokailijoiden kesken. 

Midnight Scramble kisattiin 20.6. Kilpailu 
pelattiin tuttuun tapaan rennolla ja iloisella 
mielellä.

Aura Golf oli ollut täyspitkänä kenttänä 
30 vuotta. Tämän kunniaksi järjestimme yh-
dessä kilpailu-, nais- ja senioritoimikunnan 
kanssa Suuren klubikilpailun 17. elokuuta. 
Kilpailumuoto oli best ball pistebogeyna nel-
jän hengen joukkuein. Osallistujia kisassa oli 
runsaasti – 137 henkeä. Tunnelma oli mahtava 
sekä kentällä että myöhemmin illanvietossa. 
Vauhdikkaan illan musisoinnista vastasi Joku 
Paikallinen Bändi.

Kausi huipentui itsenäisyyspäivän aa-
ton juhlailtaan 5.12. Ravintola Suomalaisel-
la Pohjalla. Illassa kerrattiin viime kauden 

huippusuoritukset ja pistettiin jalalla koreasti. 
Viihteellisestä osuudesta vastasi maan mainio 
Martti Vannas.

Kuluneella kaudella Facebook-päivitysten 
päävastuu kuului AG:n toimiston henkilökun-
nalle. Jäseniä ryhmässä on tällä hetkellä 470.

KENTÄN KÄYTTÖ 
ajalla 1.5.2013 – 30.9.2013

Kierroksia oli yhteensä 24 656 (ed.vuosi 
24 050), jotka jakaantuivat seuraavasti:
• omat jäsenet 19 072 (18 684)
• vieraat 5 584 (5 366)

Kenttä avattiin 9.5.2013 (ed.vuosi 27.4.2012) ja 
suljettiin viimeisten väylien osalta 21.10.2013 
(ed.vuosi 24.10.2012). Pelikausi oli lähes kaksi 
viikkoa lyhyempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli hieman yli 
26 000, joka on lähes 1000 kierrosta enemmän 
kuin vuonna 2012. 

Toimintakertomuksessa julkaistavat kier-
rosmäärät ovat vertailukelpoisia eri vuosien 
välillä, mutta eivät kuitenkaan vertailukelpoisia 
eri kenttien välillä. Aura Golfin kentän tilas-
tointiin huomioidaan ainoastaan tehdyt vara-
ukset sekä kaikki kilpailuihin osallistumiset. 
Caddiemasterin aukioloaikojen ulkopuolella, 

lähinnä aikaisin aamulla pelattuja kierroksia 
ei nykyisessä tilastoinnissa huomioida.

Internetvaraus-% oli 76,7 (ed.vuosi 73,3 %).  

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET
Rangepallot uusittiin ja nurmilyöntialue otet-
tiin käyttöön naisten EM-kilpailuiden aikana 
heinäkuussa. Tämän jälkeen nurmialue oli 
rajoitetusti käytössä. 

JÄSENTIEDOT  
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
1 498 (viime vuonna 1516), joista miehiä oli 
914, naisia 418, poikia 122 ja tyttöjä 44. 

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

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

AURA GOLF RY lahjoitti viime vuoden 
joulukuussa yhteistyökumppaneiden jou-
lulahjavarat sekä itsenäisyyspäivän juhlan 
arpajaisten tuoton TYKS:n lasten- ja nuorten 
klinikan päiväsairaalan toimintaan. Lisäksi 
nuoria potilaita ilahdutettiin viemällä tuliai-
sina Nintendo pelikonsoli sekä kaksi peliä. 
Klinikan puolesta lahjoituksen vastaanot-
tivat toimialuejohtaja Jussi Mertsola sekä 
ylihoitaja Wiveka Kauppila.

Helsingin Uusi Lastensairaala 2017 -pro-
jekti on saanut runsaasti valtakunnallista 
huomiota, mutta myös muissa yliopis-
tosairaaloissa toimivien lastenklinikoiden 
yksiköt kamppailevat resurssipulan kanssa. 
Paikallinen yhteistyö oli tässä tilanteessa 
helppo ja luonnollinen valinta. Pienelläkin 
panostuksella pystytään tekemään suuria 
asioita.

HYVÄÄN TARKOITUKSEEN

Vas. Marja Aalto-Setälä, Jussi Mertsola, Wiveka Kauppila ja Sami Pere.
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1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat 1 771 344 1 771 344

Koneet ja kalusto 91 193 91 126

Muut ainell. hyödykkeet 223 955 215 047

Osakkeet ja osuudet 181 2 086 673 181 2 077 698

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Myyntisaamiset 1 490 990

Siirtosaamiset 25 185 4 545

Rahat ja pankkisaamiset 5 580 32 255 4 955 10 490

TASE VASTAAVAA yhteensä 2 118 928 2 088 188

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

EDELL. TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 474 447 1 468 992

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 883 1 477 330 5 454 1 474 446

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 414 957 457 103

LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 134 870 94 870

 Saadut ennakot 19 011 3 211

Ostovelat 37 386 16 898

Siirtovelat 26 260 31 379

Muut lyhytaik. velat 9 114 641 598 10 281 613 742

TASE VASTATTAVAA yhteensä 2 118 928 2 088 188

Tot. 1.1.-31.12.2013 Budj. 2013 Budj. 2014

VARSINAINEN TOIMINTA

   TUOTOT
      Myynti 1 484 2 000 1 500

      Kilpailut 38 804 35 000 38 000

      EM 2013 74 086 30 000
      Valmennus ja koulutus 53 849 43 400 63 000

      Mainos ja sponsori 273 743 285 000 285 000

      Greenfee 116 814 130 000 135 000

      Range 26 861 30 000 30 000

      Golfautovuokrat 3 782 4 000 4 000

      Kausimaksut 232 004 236 000 248 000

      Tilavuokrat 24 024 25 000 24 000

      Sekalaiset 845 451 200 820 600 828 500

   HENKILÖSTÖKULUT
      Kentänhoito -268 264 -255 000 -245 000

      Hallinto -142 647 -150 000 -150 000

   VUOKRAT
      Maavuokrat -15 985 -16 000 -16 000

      Kentänhoitokoneet -41 924 -40 000 -31 000

      Muut  -3 466 -3 200 -3 000

   MUUT KULUT
      Myyntituotteet -2 820 -2 000 -1 500

      Kilpailut -12 717 -14 000 -12 000

      EM 2013 -38 507 -30 000
      Valmennus ja koulutus -108 710 -84 200 -108 000

      Mainos ja sponsori -63 823 -70 000 -67 000

      Greenfee -2 241 -2 000 -1 000

      Range -7 953 -8 000 -4 000

      Kentänhoito -220 373 -222 000 -225 000

      Kiinteistö -119 423 -115 000 -117 500

      Muut toiminnan kulut -57 445 -52 000 -52 000

      Sekalaiset kulut -500 -200

   TOIMIKUNNAT

      Naistoimikunta -2 168 -3 400 -3 150

      Senioritoimikunta -4 895 -5 800 -6 300

      Klubimestari -8 263 -8 000 -8 000
      Kapteeni -4 709 -1 126 333 -5 000 -1 086 100 -4 000 -1 054 650

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS -280 882 -265 500 -226 150

VARAINHANKINTA
   TUOTOT

      Jäsenmaksut 317 048 322 000 335 000

      Liittymismaksut 33 966 50 000 40 000

      Mainos ja ilmoitus 7 408 10 000 8 000

      Vuokratuotot 1 800 360 222 1 800 383 800 1 800 384 800

   KULUT

      Jäsenmaksukulut -43 346 -42 000 -42 000

      Tiedotus -15 100 -58 446 -19 000 -61 000 -16 000 -58 000

VARAINHANKINNAN TULOS 301 776 322 800 326 800

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
      Korkotuotot 7 100 100

      Korkokulut -15 350 -18 000 -14 000

      Muut rah.kulut -1 907 -17 250 -1 500 -19 400 -1 500 -15 400

SATUNNAISET TUOTOT 1 400

YLEISAVUSTUKSET 28 237 25 000 25 000

TILIKAUDEN TULOS ennen poistoja 33 281 62 900 110 250

POISTOT -30 398 -62 000 -110 000

TILIKAUDEN TULOS 2 883 900 250

Tuloslaskelma Tase

Tilintarkastuskertomus
Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. 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 tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau-
sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu 
myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 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 2014
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TOIMINTASUUNNITELMA 2014
TAVOITTEET
Jäsenkyselyn tuloksia tullaan käyttämään toi-
minnan suunnittelussa ja kehittämisessä kau-
della 2014. Erityishuomiota kiinnitetään kilpai-
luihin ja tapahtumiin, sekä kentän osalta esille 
tulleiden kehityskohteiden parantamiseen. 

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 pe-
limahdollisuudet saadaan turvattua parhaissa 
mahdollisissa olosuhteissa. Myös tulevaisuu-
den haasteet jäsenmäärän muutoksen suhteen 
pyritään ottamaan huomioon.    
 

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. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää am-
mattitaitoista kenttähenkilöstöä, asianmukais-
ta konekantaa sekä riittävää kentänhoitobud-
jettia. Kenttähenkilöstö tulee muodostumaan 
kolmesta vakituisesta työntekijästä eli kenttä-
mestarista, huoltopäälliköstä ja kentänhoita-
jasta. Näiden lisäksi kentänhoidon sesonkiai-
kana palkataan 9 kausityöntekijää. Tavoitteena 
pidetään, että puolet kausityöntekijöistä olisi 
vanhoja kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu kymmenestä leik-
kuukoneesta, kahdesta traktorista ja riittävästä 
määrästä hoitokoneita. Kentän vaatimus-
taso edellyttää, että koneet ovat jatkuvas-
ti toimintakuntoisia ja esim. leikkuuterien 
kohdalta huolellisesti teroitettuina ja oikein 
säädettyinä. Kaudelle 2014 ei ole suunniteltu 
konehankintoja, mutta varaudutaan kuitenkin 
tarvittaessa toimimaan tilanteen mukaan. 
Seuraavat hankinnat ovat monitoimiajoneuvo 
sekä karheikkoleikkuri.

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 syksy korjata vanhoja 
viheriöitä, lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden 
salaojitusta. 

Erityishuomiota tullaan kiinnittämään 
hiekkaesteiden kuntoon ja niiden hoitamiseen 
sekä yleisen viimeistelytason parantamiseen.  

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 2014:
Tammikuu

Suoritetaan konehuoltoja, lumitöitä, kentän 
sivustojen raivausta ja puuston sekä istu-
tusten hoitoa.

Helmikuu
Rakennusten ja kalusteiden kunnossapito, 
konehuolto. Kaatoluvan saaneiden puiden 
poisto.

Maaliskuu
Väylien ja karheikkojen hiekoitus. Viheriöi-
den, foregreenien ja lyöntipaikkojen lumen-
poisto. Edellisten alueiden kalkitus ja hie-
koitus, lisäksi viheriöiden Humate-käsittely 
(parantaa maaperän pieneliötoimintaa). 
Viheriöaitojen poisto ja harsotus. 

Huhtikuu
Olosuhteiden salliessa viheriöiden jyräys, 
pystyleikkuu ja kylvötyöt. Lyöntipaikkojen 
elastiqruiskutus, joka korvaa harsotuksen. 
Bunkkereiden kanttaus ja hiekan lisäys. 
Väylien pystyleikkuu ja verkotus. Kalusteet 
kentälle. Käytävien soran lisääminen ja lana-
us. Rangen käyttöönotto. Sadetuslaitteiden 
korjaus ja käyttöönotto. Harsojen poisto. 
Greenien, foregreenien ja lp:n rakeinen 
lannoitus. Risujen kerääminen.

Toukokuu
Kentän aukaiseminen vapuksi. Viheriöt lei-
kataan päivittäin, tiistai on hoitopäivä eli 
ilmastointi ja nestelannoitus, torstaisin mah-
dollinen jyräys, greenien viherpeittävyyden 
oltava kunnossa. Väylien ja lp:n lannoitus 
kahdesti. Karheikkojen rikkakasvitorjunta. 
Erityistä huomiota kiinnitetään hiekkaes-
teiden kunnossapitoon.

Kesäkuu
Kesäkuun alkupuolella kenttä pitää olla 
normaalissa kesäkunnossa. Viheriöitä il-
mastetaan, pystyleikataan ja lannoitetaan 
viikoittain ja hiekoitetaan kertaalleen. Fo-
regreenit ja lp:t ilmastoidaan kertaalleen.

Heinäkuu
Gant Openin aikaan kenttää leikataan päi-
vittäin myös foregreenien, lp:n ja väylien 
osalta, greenit jyrätään päivittäin. Karheikot 
kasvatetaan riittävän pitkiksi. Hoitorutiinit 
kuten kesäkuussa.

Elokuu
Kentän hoitorutiinit kuten edellä.

Syyskuu
Kentän hoitorutiinit jatkuvat kuten edellä, 
mutta leikkuuvälit pitenevät. PK eli syyslan-
noituksia. Hometorjunnat alkavat.

Lokakuu
Kentän perusparannukset alkavat erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Talvityöt aloite-
taan, koko pelialue ilmastoidaan. Väylät, 
foregreenit ja lyöntipaikat pystyleikataan. 
Kastelujärjestelmä tyhjennetään. Kalusteet 
kerätään pois.

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

Leikkuusuunnitelma kaudelle 2014 
Viheriöt: Päivittäin, torstaisin jyräys
Foregreenit: Ma, ke, pe
Lyöntipaikat: Ma, ke, pe
Väylät: Ma, ke, pe, la
Esikarheikot: Kahdesti/vko
Karheikot: Kerran viikossa

KILPAILU JA 
TASOITUSTOIMIKUNTA
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on toimia 
Aura Golfin jäsenten haluamalla tavalla. Viime 
kevään ja syksyn jäsenkyselyt antoivat arvo-
kasta palautetta ja tuloksia tullaan hyödyntä-
mään tulevaa kilpailukautta suunniteltaessa. 
Tavoitteena on järjestää jäsenistölle entistä 
mielenkiintoisempia ja houkuttelevampia 
kilpailuja. Suunnitelmana on tuoda mukaan 
vaihtoehtoisia pelimuotoja, kuten esimerkiksi 
erilaisia joukkuekilpailuja sekä viikkokilpailuille 
oma finaali syksyllä. 

Toimikunnan selkeänä tavoitteena on 
alentaa kilpailuihin osallistumisen kynnystä. 
Toimikunta tulee laatimaan kattavan ja selkeän 
infopaketin kilpailuihin osallistumisesta sekä 
niissä pelaamisesta. Paketti tullaan esittele-
mään kaikille avoimessa kisaillassa, jonne 
kaikki jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetul-
leeksi. Myös uusien raikkaiden pelimuotojen 
toivotaan houkuttelevan kilpailuihin uusia 
kilpailijoita. Toimikunta pyrkii kehittämään 
toimintaansa entistä paremmaksi, joten kaik-
ki palaute on tervetullutta ennen kautta ja 
kauden aikana.

Ensi kaudella pelataan Nordic League -kil-
pailu Gant Open viikolla 28. Kilpailukalenteri 
2014 julkaistaan Viheriö-lehden numeros-
sa 2/2014 sekä kevään aikana Aura Golfin 
kotisivuilla.

Tasoitukset pidetään ajan tasalla sääntöjen 
ja Suomen Golfliiton ohjeiden puitteissa.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMIKUNTA 
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 
aluetour-pelaajia. 

LEIRIT. Harjoitusryhmiin kuuluville pelaajille 
järjestetään tammikuussa viikon leiri Espan-
jaan La Mangan kentille. 
Sakari Aho vastaa leiriohjelmasta ja toimii 
matkanjohtajana.  

Kevätleiri järjestetään huhtikuun alkupuo-
lella. Leiri on tarkoitettu aikuiskilpapelaajille, 
sekä Talent- ja Aluetour-ryhmäläisille.

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

TALVIHARJOITTELU. Luolavuoren talviharjoit-
teluhalli on varattu eri tasoryhmien pelaajien 
käyttöön maanantaisin 3 h ja torstaisin 2,5 h.
Aikuispelaajat ja Talent-ryhmä harjoittelevat 
tämän lisäksi Leaf Areenalla kausikorteilla.

Talviharjoittelun ohjauksesta vastaavat 
seuramme pro Sakari Aho, 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.   

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

Aluetour-ryhmä harjoittelee Sakari Ahon 
ja assistant proiden valmennuksessa 1-2 
kertaa viikossa.

Sininen ryhmä harjoittelee Ville Sirkiän ja 
Antti Lehtisen valmennuksessa kerran viikossa. 

Harrasteryhmä harjoittelee Ville Sirkiän 
johdolla ohjatusti 1-2 kertaa viikossa.
Pikkutalent-ryhmä harjoittelee harrasteryh-
män ohjelman lisäksi kerran viikossa.

ARVOKILPAILUT. Pyritään osallistumaan mies-
ten, naisten ja juniorien joukkue SM-kisoihin. 
Aikuisten kisoissa on mukana joukkueenjohta-
ja ja juniorien mukana kisoissa lisäksi huoltaja. 

Pyritään osallistumaan kaikkiin SM kisoihin 
seuraavasti:
Reikäpeli SM miehet  
 3 osallistujaa 
 tavoite 1 pelaaja 8 joukkoon
Reikäpeli SM naiset 
 1 osallistuja 
 tavoite 16 parhaan joukkoon

Lyöntipeli SM miehet  
 4 osallistujaa 
 tavoite kaikki selvittävät cutin ja   
 1 pelaaja 15 joukkoon
Lyöntipeli SM naiset 
 2 osallistujaa  
 tavoite 2 selvittää cutin ja 1 pelaaja   
 20 joukkoon
Reikäpeli SM juniorit  
 5 osallistujaa 
 tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM juniorit  
 6 osallistujaa 
 tavoite 1 mitali ja 2 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 3-5 pelaajan ryhmä vakituisesti 
kiertueelle. 

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 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. 
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 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. 

Aikuiskilpapelaajat ja Talent-ryhmä saavat 
koulutusta seuraavissa asioissa:
• Miten AG:n systeemi toimii 
• Harjoitussuunnitelma
• Svingitekniikka 
• Fyysinen kunto ja ravinto 
• Henkinen kunto 
• Kilpailuohjelma ja Game Plan

Aluetour-, sininen- ja harrasteryhmä osal-
listuvat yhteisiin koulutuksiin seuraavasti:
• Miten AG:n systeemi toimii 
• Sääntökoulutus 

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 kaudella 
2014 on jäsenviestinnän kehittäminen sekä 
sosiaalisen median hyödyntäminen. Myös 
ulkoiseen viestintään tullaan kiinnittämään 
enemmän huomiota. 

Keskeiset asiat ovat Aura Golfin kotisivujen 
www.auragolf.fi päivittäminen sekä sähköisen 
jäsenviestinnän kehittäminen. Viikkokalenterin 
käyttöä jatketaan, jossa tiedotetaan aktiivisesti 
seuran asioista, joista tärkeimpiä ovat kilpailut 
ja tapahtumat, kentän poikkeavat aukioloajat 
sekä kaikki muut ajankohtaiset asiat. Sähköi-
sen uutiskirjeen käyttöä tullaan tehostamaan.
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Ulkoisen viestinnän tavoitteena on myös 
green fee -tuottojen hallittu kasvu. 

Tavoitteena on myös edelleen kehittää 
uusia markkinointielementtejä perinteisten 
väyläkumppanuuksien rinnalle. 

SENIORITOIMINTA
Toimikunnan tavoitteena kaudella 2014 on 
aktivoida senioreita osallistumaan yhteisiin 
kilpailuihin ja tekemiseen.

Tapahtumia:
• Seurojen väliset ystävyysklubiottelut: 

Harjattula G&C Club alkukesästä ja Salo 
Golf elo-syyskuussa.

• Osallistuminen Varsinais-Suomen 10 
seuran väliseen liigasarjaan. Kymmenen 
ottelua, joista osa on kotiotteluita ja 
osa vierasotteluita. Senioritoimikunnan 
jäsenet toimivat ottelukapteeneina ja 
keräävät joukkueen kuhunkin kisaan.

• Senioreiden kuukausikisat joka kuukau-
den toisena tiistaina. 

• Seuramme mestaruuskilpailuihin 
osallistuminen

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

• Mahdolliset muut aktiviteetit: Seniori-
tapahtuma omille ja kutsutuille vieras-
seuralaisille kesän alussa, viikkokilpailu 
senioreille koko pelikauden.

Senioritapahtumista tiedotetaan seuran koti-
sivuilla, sosiaalirakennuksen ilmoitustaululla 
ja Viheriö-lehdissä.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Tuleva kausi tulee noudattamaan aikaisempaa 
linjaa eikä uudisrakennuksiin panosteta. Ajalli-
sesti alkaa päärakennuksen ja caddiemasterin 
toimiston maalaus olla ajankohtainen. Samoin 
kaiteessa on muutama lahonnut lankku, jotka 
kaipaavat uusimista. 

Laurilan saunan korjaus tulee pääse-
mään vauhtiin ja todennäköisesti valmistuukin 
vuoden 2014 aikana. Muutoin ylläpidetään 
viihtyisää ympäristöä ja toivomme että talvi 
kohtelee meitä silkkihanskikkain.

KAPTEENI
Perinteinen sääntö- ja etiketti-ilta pidetään 
yhdessä kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kans-
sa keväällä.

Uusille jäsenille järjestetään tutustumis-
tilaisuus heti kentän avauduttua.

Klubiottelut Roslagenia ja Helsingin Golf-
seuraa vastaan pelataan Ruissalossa ja Tam-
mer Golfia vastaan Tampereella.

Kapteenin päiville pyritään osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan.

Muu toiminta tulee jatkumaan samankal-
taisena kuin ennenkin.
  

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan tavoitteena on aktivoida 
AG:n naispelaajia ja järjestää heille erilaisia 
tapahtumia kauden aikana.

Kausi aloitetaan toukokuun alussa kau-
den avaustilaisuudella, jossa informoidaan 
tulevan kauden ohjelmasta. Kauden aikana 
tullaan järjestämään yhteisiä pelitapahtu-
mia, kilpailuja sekä vähintään yksi naisten 
pelimatka. Golftaitojen kehittämistä tuetaan 
pron ohjaamana. 

Osallistumme ladyliigaan lähiseurojen 
kanssa ja pelaamme kolmoisklubiottelun 
AG-EGS-Tawast perinteiseen tyyliin. Kolmois-
klubiottelua emännöi kaudella 2014 Aura Golf.  

Kauden päätöstilaisuus järjestetään 
elo-syyskuussa.

Naistoimikunta tulee toimimaan yhteis-
työssä klubi- ja kilpailutoimikunnan kanssa 
järjestäen tapahtumia koko jäsenistölle.

KLUBIMESTARI
Panostamme omalta osaltamme entistä enem-
män Aura Golfin jäsenistön viihtyvyyteen.

Klubitoimikunta järjestää kaudella 2014 
seuraavat tapahtumat jäsenistölle:
Huhtikuu

Talkoot huhtikuun lopulla. Talkoissa siistitään 
klubin ympäristö. Tarjoilua. Kutsu julkaistaan 
www-sivuilla.

Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan torstaina 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 19.6. 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 järjestetään 
perjantaina 5.12. Tarkempaa tietoa lähem-
pänä ajankohtaa.

 

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja 
golfravintolan toiminnasta vastaa Ruissalon 
Golf-ravintola Oy, Marika Lavonen.

VIHERPALVELUT

YLLÄPITOPALVELUT

RAKENTAMISPALVELUT

KORJAAMOPALVELUT

- KAUPUNKIRAKENTAJA -

-  WWW.KUNTEC.FI  -

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 9.3.2014 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 tehtävistä antaa kenttämestari   
Matti Höglund, puh. 0500 720 430.
Hakemukset sähköpostilla 9.3.2014 mennessä   
matti.hoglund@auragolf.fi

KESÄTÖITÄ 
TARJOLLA

TYÖPAIKAT

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. Markkinointi

 2. Naisten kapteeni

 3. Talousasiat

 TERVETULOA!
 Aura Golf ry
 Hallitus

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen 
kokous pidetään keskiviikkona 26. helmi-
kuuta 2014 klo 18.00 Ravintola Suomalaisella 
Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku 

Ps. Kokouskutsu on julkaistu 11.2.2014 Turun Sanomissa 
ja Åbo Underrättelserissä.

VUOSIKOKOUS-
KUTSU
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AURA GOLF RY JÄRJESTI muutaman vuoden 
tauon jälkeen jäsenilleen laajan jäsenkyselyn, 
joka toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa 
2013. Kyselyn tuottajana toimi Feelback Oy, joka 
on toteuttanut kyselyitä monille suomalaisille 
golfyhteisöille. Jäsenkyselyn linkki lähetettiin 
sähköpostilla kaikille Aura Golfin jäsenille, joiden 
sähköpostiosoite löytyy NexGolf-järjestelmästä 
ja muilla oli mahdollisuus vastata seuran koti-
sivuilta löytyneen linkin kautta.

Kyselyn tavoitteena oli tunnistaa sekä kehitys-
kohteita että vahvuuksia seuran toiminnassa, 
palveluissa ja yleisessä viihtyvyydessä. Kysely 
luonnollisesti tuki jo käytössä olevaa tietoa, 
mutta antoi seuralle myös hyviä ideoita ja aja-
tuksia toiminnan kehittämiseen. Kysely jakautui 
tavallaan kahteen osaan, valmiiksi määriteltyihin 
monivalintakysymyksiin (1=heikko <> 5=erin-
omainen) sekä avoimiin kysymyksiin, joissa 
pääsi samoihin asioihin vastaamaan omin sanoin 
hieman laajemmin.

Vastaajamäärä ylitti kaikki odotukset, kokonais-
määrä oli 452, josta naisia oli 28 % ja miehiä 
72 %. 

Näiden pääotsikoiden keskiarvot muodostuivat 
eri osa-alueiden arvioinneista ja niihin on ensin 
syytä kiinnittää hieman huomiota. Kentän osalta 
kokonaiskeskiarvo oli ”vain” 4,01, kun taas vihe-
riöiden kunto (4,54) ja kentän yleiskunto (4,41) 

4,3 tai yli Erinomainen taso

3,6 – 4,2 Hyvä taso

3,0 – 3,5 Tyydyttävä taso

Alle 3,0 Kehittämistarpeita

saivat erinomaiset arviot. Caddiemaster toimin-
nan keskiarvoa puolestaan nostaa ajanvarauksen 
toimivuus internetissä (4,55), tosin myös palve-
lualttius (4,32) ja ammattitaito (4,22) arvostettiin 
korkealle. Selkeä ykkönen oli kuitenkin Klubitalo 
ja ympäristö, jossa käytännössä kaikki osa-alueet 
saivat erinomaiset arviot. Eniten kehitettävää 
löytyy kilpailutoiminnasta sekä oheispalveluiden 
osalta kioskin ja golfshopin palveluista, tämä 
näkyi myös avointen vastausten palautteissa.

Kyselyn numeerinen yhteenveto sekä vastaajien 
taustatiedot löytyvät kokonaisuudessaan seuran 
kotisivuilta, sekä ”Ajankohtaista”-palstalta että 
myös pysyvästi ”Materiaalipankista”.

Avoimia vastauksia tuli aivan huikea määrä ja 
niiden lajittelu ei ollut ihan yksikertainen tehtävä. 
Kaikki palautteet ja kehitysehdotukset on kuiten-
kin luettu ja niihin pureudutaan seuraavassa. 
Yksittäisiin asioihin ei tässä tulla ottamaan sen 
enempää kantaa, vaan on yritetty etsiä usein 
toistuvia vastauksia, sekä kehittämisen tarpeessa 
että kunnossa olevia kohteita. 

JÄSENKYSELY 2013

1. KLUBITALO JA YMPÄRISTÖ

2. CADDIEMASTER TOIMINTA

3. RAVINTOLA

4. KENTÄN KUNTO

5. OPETUSTOIMINTA

6. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

7. HARJOITUSALUEET

8. PELAAMINEN

9. GOLFSHOP

10. KIOSKI

11. KILPAILUTOIMINTA

4,44

4,28

4,03

4,01

3,98

3,98

3,66

3,61

3,59

3,52

3,35

• vastaajia 452 
• naisia oli 28 %
• miehiä 72 %

Teksti Sami Pere

TOP 3
1. Kentän kunto
2. Varausjärjestelmä ja 
 asiakaspalvelu 
3. Ravintola

NOT 3 
1. Kilpailuiden ja tapahtumien määrä   
 sekä peliaikojen saatavuus
2. Bunkkerit    
3. Harjoitusalueet

Hauskat TOP 3
• Driving rangen lyöntisuuntaan muutosta
• Kentän sijaintia ei saa muuttaa
• Huiskala siirrettävä lähemmäksi 

klubitaloa

AVOIMET VASTAUKSET
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Ensimmäisenä kysyttiin yhtä asiaa, jonka ei 
haluta Aura Golfissa muuttuvan. Koko kyselyn 
selkein viesti oli kentän kunnon merkitys sekä 
onnistuminen kentänhoitotoimenpiteissä. Tämä 
voidaan tulkita valtakirjaksi sille, että resurs-
seja kentänhoidolle ollaan valmiita antamaan 
varsinkin sillä edellytyksellä, että saavutettu 
taso pystytään pitämään tai jopa entisestään 
parantamaan. Myös ravintolatoiminta, raken-
nukset sekä toimiva varausjärjestelmä olivat 
korostetusti esillä tämän kohdan vastauksissa.

Sama asia oli kyseessä toisin päin käännetty-
nä, kun kysyttiin asiaa jonka tulisi muuttua. 
Lähes yhtä selvästi kuin edellä mainittu kentän 
kunto, tässä kohdassa nousi esille kilpailuiden 
ja tapahtumien määrän vähentäminen eli pe-
liaikojen saatavuuden kasvattaminen. Sama 
asia tuli esille myös kehittämisehdotuksissa ja 
kilpailutoiminnan avoimissa vastauksissa. Tämän 
palautteen pystyy kyselyn tulosten perusteella 
tulkitsemaan koskevan paitsi yritystapahtumia 
myös kaikkea muuta toimintaa (klubikilpailut, 
kk-kilpailut, klubiottelut jne.), joka vähentää 
kentän vapaata käyttöä. Muutosta haluttiin myös 
varausaikoihin, tiedotukseen, klubihenkeen sekä 
jäsenten vieraiden hinnoitteluun.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kolmea tärkeintä 
kehitysehdotusta vuodelle 2014. Kilpailuiden 

lisäksi esille nousivat myös bunkkerien sekä 
lyöntipaikkojen kunto ja hoitotaso. Näistä 
varsinkin bunkkereihin tullaan kiinnittämään 
erityistä huomiota ja se on kirjattuna myös 
kentänhoidon toimintasuunnitelmaan. Myös 
kioskin toimintaan sekä harjoitusalueiden ke-
hittämiseen toivottiin jatkossa lisää huomiota. 
Esille tuli myös varausjärjestelmän ”väärinkäyttö” 
ja viime hetken peruutukset, joihin tullaan ensi 
kaudella aktiivisesti puuttumaan ja tarvittaessa 
sanktioimaan väärinkäytöksiä. Toisaalta myös 
varaussäännöt tulee saattaa sellaisiksi, että tarve 
väärinkäytöksille vähenee.

Caddiemaster toiminnasta kysyttäessä suurin 
osa palautteista oli positiivista ja kannustavaa, 
kehityskohteina nähtiin yhteislähtöpäivien va-
raaminen sekä uusien työntekijöiden koulutus. 
Asiakaspalvelun huippupalaute oli varsin mie-
luisaa luettavaa ja poikkesi täysin Golf Digestin 
kenttäarvioiden tuloksista, jossa Aura Golfin 
asiakaspalvelu oli kategoriassa ynnä muut. 

Pelaamisen osalta suurimmaksi ongelmakohdak-
si nähtiin ohittamisen sietämätön vaikeus, mutta 
myös marshall-toimintaa kaivataan ajoittain 
valvomaan pelinopeuksia. 

Kentän kunnon osalta aikaisemmin esillä ol-
leet kentän viheriöt ja yleiskunto sekä väylien 

kunto saivat kiitosta. Bunkkerit ja lyöntipaikat 
mainittiinkin jo edellä, mutta myös vesiesteiden 
rehevöityminen koettiin esteettiseksi ongelmaksi.

Harjoitusalueissa keskeinen viesti koski ruoho-
rangea ja sen käytön lisäämistä. Ruohoalusta oli 
viime kaudella ensimmäistä kertaa käytössä ja 
käyttö oli tosiaankin hyvin rajoitettua. Ensi kau-
della tilanne saattaa olla jo toinen. Tilan puute 
leimaa harjoitusalueita yleisesti ja Huiskalan 
sijainnista oltiin harmissaan. Sille asialle on hyvin 
vähän tehtävissä, myöskään parkkimahdollisuuk-
sien järjestäminen alueelle on käytännössä pois 
laskuista. Suunnittelupöydällä on tosin rangen 
takana olevan harjoitusalueen perusparannus. 
Resursseista riippuen töihin ryhdytään joko 
syksyllä 2014 ja sitä seuraavana vuonna.

Kilpailutoiminnan suhteen pahimmat epäkoh-
dat on jo käyty läpi. Kilpailuiden kehittämiseen 
tähtäävinä toimenpiteinä nähtiin pelimuotojen 
monipuolistaminen sekä joukkue- ja parikilpai-
luiden lisääminen. 

Kioskin toimintaa arvosteltiin hieman ristiriitaisin 
näkemyksin. Kehityskohteina nähtiin valikoiman 
ja saatavuuden parantaminen, myyntipisteen 
miehityksen lisääminen, joustavammat aukiolo-
ajat sekä hinnoittelun uudistaminen. Toisaalta 
myös positiivista palautetta tuli paljon.

Hinnoittelun kohdalla avoimien vastausten pa-
laute oli niin monimuotoista, että siitä oli hyvin 
vaikeaa saada mitään kunnon kiinnekohtaa. 
Tässä kohdassa monivalintakysymysten vastauk-
set antavat paremman kokonaiskuvan. Yli 75 %
vastaajista oli sitä mieltä, että kausi- ja jäsen-
maksut sekä aikuisten että juniorien osalta ovat 
sopivia. Aikuisten liittymismaksua ja green fee 
-hinnoittelua piti suunnilleen yhtä suuri määrä 
vastaajista liian kalliina tai sopivana. 

Toivottavasti jäsenkysely koettiin jäsenistön 
keskuudessa tarpeellisena ja vastaamisen osalta 
vaivattomana. Nyt saatujen kokemusten perus-
teella avoimista kysymyksistä olisi voinut jättää 
jonkun pois, sillä eri osa-alueissa vastattiin sa-
moihin kysymyksiin. Myös kilpailuiden kohdalla 
monivalintakysymyksen vastausvaihtoehdot olisi 
pitänyt olla toisenlaiset.

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

MAKSUJEN MUUTOS 2004 -2013

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

KM aik. 313 € 310 € 310 € 300 € 280 € 280 € 280 € 280 € 305 € 280 €

KM opisk. 152 € 150 € 150 € 150 € 140 € 140 € 140 € 140 € 165 € 140 €

KM jun. 101 € 100 € 100 € 100 € 95 € 95 € 95 € 95 € 105 € 95 €

           

JM aik. 283 € 280 € 280 € 270 € 270 € 250 € 250 € 250 € 275 € 250 €

JM opisk. 137 € 135 € 135 € 135 € 135 € 125 € 125 € 125 € 150 € 125 €

JM jun. 93 € 92 € 92 € 92 € 92 € 85 € 85 € 85 € 95 € 85 €

           

Liit. aik. 3 300 € 3 240 € 3 240 € 3 240 € 3 240 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 2 000 €

Liit. jun. 330 € 324 € 324 € 324 € 324 € 300 € 300 € 300 € 300 € 350 €

JÄSENKYSELY 2013

Kyselyyn vastanneiden oli mahdollista myös 
osallistua arvontaan ja onnetar suosi seu-
raavia: Max Kiviniemi, Matti Lumme, Harry 
Malmberg, Leena Stam ja Pirkko Vauhkonen. 
Onnea!
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31.12.2013-7.1.2014

Talvileiri Alicantessa
31.12. UUDENVUODENAATTONA, lähti innokas 
joukko golfareita kohti Espanjan lämpöä ja golf-
kenttiä. Matkaseurueeseemme kuuluivat ihana 
promme Sakari Aho, Susanna Sarkki, Iida Rissa-
nen, Otto Grönroos, Aleksi Roima, Kari Nermes, 
Sami Sarkki, Risto Kivimäki, Mikael Mastokangas, 
Alex Aaltonen, Nikolas Norppa, Roope Rannisto, 
Kalle Aakula sekä huoltajat Riku Rissanen ja Matti 
Mastokangas. Tällä kertaa kohteenamme oli La 
Manga Club, Alicantessa.

Uusi vuosi oli aivan mahtavaa aloittaa golfkierroksella 
ja monen tunnin treenillä La Manga Clubilla. Ensim-
mäisenä päivänä pelasimme varsinaisen Tour-kentän, 
South Coursen, jolla on pelattu myös European Tourin 
kisoja. Kenttä oli kaikista kolmesta kentästä pisin; 
6499m backteeltä (par 73). Southilta jäivät parhaiten 
mieleen monet tiukat dog leg-väylät sekä muutamat 
valtavat vesi-esteet, jotka vaativat erittäin tarkkoja 
mailavalintoja, etenkin, kun monena päivänä tuuli 
kovaa. Sanottiin, että Southin valtavien greenien 
breikit kääntyivät aina yhtä tiettyä vuorta kohti. Tämä 
vinkki todettiin välillä ihan hyödylliseksikin, kunhan 
ensin löydettiin se oikea vuori. Kenttä oli kokonaisuu-
dessaan upea. Otto pelasi kyseisen kentän viimeisen 
päivän leirikisassa, ’La Manga Championshipissä’, 
par-tulokseen (Sakke pisti lyönnin paremmaksi 
ainoalla kokonaisella kierroksellaan). Muina viitenä 
pelipäivänä pelasimme vuorotellen kaikkia kolmea 

kenttää; Southia, Westiä ja Northia. Kentät olivat 
jokainen omalla tavallaan hieman toisistaan eroavia, 
etenkin haastavien greeniensä suhteen.

Seuraavana päivänä pelasimme West Coursen; par 
72, pituus 5770 m backteeltä. Kenttä sijaitsi lyhyen 
ajomatkan päässä klubilta ja muilta kentiltä. Kenttä 
oli ensimmäisellä pelikerralla haastava, koska useissa 
tilanteissa olisi pitänyt tietää etukäteen mihin lyödä. 
Myös suuret nousut ja laskut toivat peliin haastetta, 
väylät menivät usein vuorotellen ylä- ja alamäkeen. 
Väylä 18 oli kuin grande finale koko kierrokselle. Se 
oli lyhyt par 4, joka avattiin backteeltä korkealta (josta 
näki koko La Mangan alueen) ja jolla hyvän avauksen 
jälkeen jäi matkaa enää vajaat 75 m. Kierroksen jäl-
keen treenasimme siihen saakka, kunnes tuli pimeää. 
Treenin jälkeen oli mahdollisuus käydä salilla, jos 
siihen vielä riitti voimia rankan treenipäivän jälkeen. 
Päivän päätteeksi söimme yhdessä herkullista illal-
lista, jonka jälkeen palasimme hotellihuoneisiimme 
lataamaan akkuja seuraavaa päivää varten.

Kolmas päivä toistui lähes saman kaavan mukaan 
kuin aikaisemmatkin päivät. Koko valoisa aika käy-
tettiin hyödyksi. Neljäntenä päivänä kiersimme 
aamulla North Coursen. North oli puistokenttä ja 
henkilökohtainen suosikkini, jonka par oli 71, pituus 
backteeltä 5753 m. Kenttänä North oli selkeä. Nort-
hilla muidenkin aamujen tapaan tuuli kovin, mutta 

iltapäivää kohden ilma lämpeni ja loppukierros 
saatiin taas pelata shortseissa. Kierroksen jälkeen 
suuntasimme kohti lähellä sijaitsevaa kaupunkia, 
Cartagenaa. Vietimme illan turistien tapaan Car-
tagenan ostoskadulla hankkien tuliaisia, jonka 
jälkeen söimme italialaisessa ravintolassa illal-
lista. Päivä oli mukavan erilainen ja rentouttava.

Seuraavat päivät vietettiin pelaten Southia ja 
Westiä vuorotellen ja treenaillen iltamyöhään 
Masan ’kärkisippejä’. Täytyy vielä nostaa esille 
hotellimme, La Manga Club Hotel Principe Feli-
pe. Fasiliteetit olivat upeat ja ruoat herkullisia, 
etenkin aamiaiset, joilla riitti ruokaa nuorelle 
urheilijalle (myös Samille). Kävimme iltaisin 
syömässä monessa erilaisessa ravintolassa, 
mm. tapaksilla ja aasialaisessa. Myös kuljetukset 
toimivat mutkattomasti. 

Leiri oli mahtava ja erittäin antoisa, mukava 
piristys keskelle hallikautta. Iso kiitos kaikille 
matkalla mukana olleille, jotka tekivät siitä niin 
hauskan, nautinnollisen ja jälleen kerran ainut-
laatuisen. Eniten haluan kuitenkin kiittää Sakkea, 
joka järjesti koko leirimme upeasti!

Kiitos,

Iida

Teksti Iida Rissanen, 
kuvat Sami Sarkki

Eturivissä Alex, Kari, 
Mikael, Otto, Roope, Risto, 
Susanna ja Nikolas. Takana 
Sami, Riku, Matti, Iida, 
Sakari, Aleksi ja Kalle.

Leirikisan mestarin Otto 
Grönroosin avaus West-
kentän 18. väylällä.
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Golfvuosi 2013 paketoitiin itsenäisyyspäivän aaton juhlassa 
Ravintola Suomalaisella Pohjalla. Kauden parhaat pelaajat 
palkittiin, salin täytti Martti Vannaksen rie-
mukas taikuus ja tunnelma oli iloisen välitön. 
Hyväntekeväisyysarvat tekivät kauppansa 
ja lukuisten onnekkaiden voittajien kasvot 
loistivat tyytyväisyyttä. 

Tilaisuuden kaikki kuvat löytyvät netti-
sivuilta: Aura Golf - Jäsenet - Kuvagalleria. 
Sivulta löytyy myös paljon muitakin kuvia, 
joiden seurassa voi fiilistellä menneitä ja 
odotella tulevaa golfkautta ja kesää.

Päättäjäisjuhlamuistoja

Kuvat Mikko Puttonen

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Nuorisotyötä 
tukemassa

www.bramhults.fi

Löydät minut 
kaupan kylmä-
hyllystä.

Hyvät 
hinnat. 
Parhaana 
palkittu.*

0200 3000
nordea.fi
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Tule asiakkaaksemme. Mitä enemmän keskität 
meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja 
saat. Avainasiakkaana nautit parhaista eduis-
tamme ja saat henkilökohtaisen pankkineuvo-
jan. Hän neuvoo sinua ja perhettäsi tärkeissä 
talouden kysymyksissä. Katso lisää nordea.fi/
tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma–su 24 h/vrk ja varaa aika tapaamiseen

Teemme sen mahdolliseksi
* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  
ja Suomessa vuonna 2013.



M/S VIKING GRACE - TÄYDELLINEN IRTIOTTO

VARAA OMA ELÄMYKSESI OSOITTEESTA VIKINGLINE.FI

LÄHDE UPEALLE VIKING GRACELLE NAUTTIMAAN  YLELLISESTÄ VUOROKAUDESTA 

MERELLÄ.  TUTUSTU SAMALLA MAAILMAN SUURIMPAAN KELLUVAAN TAX-FREE

-MYYMÄLÄÄN, IHASTUTTAVAAN SPA-OSASTOON JA NAUTI LASILLINEN 

KUOHUJUOMAA SEAMORE-SAMPPANJABAARISSA.


