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KAHDEN PUTIN PAR

Janne Tarmio kirjoitti Golfpiste.com:n Näkökulma-
kolumnissa otsikolla: ”Mitä jos tiiauspaikka valit-
taisiinkin reiluuden ehdoilla?”. Asian ytimessä oli 
ajatus siitä, nautittaisiinko golfista harrastuksena 
enemmän, jos kahden putin par olisi säännöllisesti 
pelaajan käden ulottuvilla ikään tai lyöntipituuteen 
katsomatta.

Kirjoituksessa käytiin varsin seikkaperäisesti läpi 
mailanpään nopeutta ja sen vaikutusta lyöntipi-
tuuksiin sekä näiden muuttujien suhdetta siihen, 
kuinka pitkä kenttä kenellekin parhaiten sopii. 
Sinällään hauskaa luvuilla leikkimistä, mutta 
jutun juoni olikin siinä, miten saada pelaajat 
kokemaan eniten onnistumisen tunteita, samalla 
jopa kohentamaan pelin sujuvuutta.

Jokaisen pelaajan tulisi pystyä valitsemaan itsel-
leen sopiva tiiauspaikka, oli se merkitty minkä 
värisillä merkeillä tahansa. Tarmion kirjoituksen 
mukaan etummaisetkin tiit ovat monesti liian 
kaukana, jotta lajin pariin tulevat uudet pelaajat 
kokevat onnistumisia eivätkä lopeta harrastus-
taan ennen kuin se ehtii oikeasti edes alkamaan. 
Samasta asiasta on kysymys, kun jotkut hieman 
varttuneemmat herrasmiehet suostuvat pelaa-
maan ainoastaan miesten tiiltä, vaikka sieltä käsin 
kahden putin par ei useimmilla väylillä ole enää 
mahdollinen. Kilpailut ovat tietysti oma lukunsa, 
mutta nyt olikin kysymys harrastuksesta ja sen 
synnyttämistä onnistumisen tunteista. Artikkeli 
on ehdottomasti lukemisen arvoinen, suosittelen 
kaikille.   

Aihe tuo väistämättä mieleeni myös oman kent-
tämme ja siellä viime vuosina tehdyt korjaukset 
sekä uudistukset. Useissa yhteyksissä olen saa-
nut kuulla palautetta siitä, että turhan monet 
tehdyistä uudistuksista helpottavat pelaamista 
Ruissalossa. Bunkkereita on poistettu ja muuten-
kin viheriöt ovat helpottuneet, ainakin jos näihin 
palautteisiin on uskomista. Reikäkohtaiset tilastot 
viimeisten vuosien ajalta kertovat kuitenkin hie-
man toisenlaista tarinaa. Ne ovat itse asiassa niin 
mielenkiintoista luettavaa, että niistä on kevään 
aikana tiedossa oma artikkelinsa. Vuodet eivät 
tietenkään ole vertailussakaan toistensa veljiä, 

mutta hieman kärjistäen voisi todeta, että ainakin 
vuodesta 2008 eteenpäin Ruissalossa on kaikissa 
tasoitusryhmissä pelattu vaikeammalla kentällä...

Lisäksi kenttä on kuuleman mukaan nykystan-
dardeilla mitattuna kovasti lyhyt. Kentän mittaa 
arvioitaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Ryder 
Cup -pelaaja Stephen Gallacher piti Ruissalon 
kenttäennätystä hallussaan lähes 20 vuotta ja 
sinä aikana sen kimppuun ehdittiin hyökätä aika 
monta kertaa ennen kuin lopulta Gustav Adell 
siirsi ennätyksen nimiinsä vuonna 2012. Näiden 
kahden ennätyksen välillä ehti varsinkin väline-
puolella tapahtua aika paljon asioita. 

Elokuussa kenttä ja sen ennätys ovat kovemmalla 
koetuksella kuin ehkä koskaan aikaisemmin, 
kun European Challange Tourin parhaimmisto 
kilpailee Ruissalossa. Golf on kuitenkin pohjim-
miltaan taitolaji eikä pituuslyöntikilpailu ja uskon, 
että täälläkin voitto ratkaistaan viheriöillä ja 
niiden ympäristössä. Näyttävistä draiveista saa 
toki suurimmat aplodit, mutta rahat ansaitaan 
puttaamalla. 

Kevättä kohden ollaan joka tapauksessa matkalla, 
vaikka tällä hetkellä talvi onkin taas lyöntivuoros-
sa. Lounais-Suomen vakaat talvikelit ovat tänäkin 
vuonna näyttäneet kaikki kasvonsa ja golfkentille 
tällaiset sään vaihtelut eivät todellakaan tule 
tarpeeseen. Me olemme kuitenkin pyrkineet 
tekemään kaikkemme, että myös hankalammista 
talvista selvitään ehjin nahoin.

Seuraava yhteinen tapahtuma on yhdistyksen 
vuosikokous helmikuun viimeisellä viikolla. Siellä 
voit vaikuttaa ja samalla ilmoittautua mukaan 
porukkaan tekemään Suomen tulevan golfkesän 
ykköstapahtumaa, Gant Openia.

Parhain terveisin
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VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 26.2.2014 Suomalaisella 
Pohjalla. Kokoukseen osallistui 88 yhdistyksen 
jäsentä. 

Hallituksen erovuoroisia jäseniä oli kolme. 
Urpo Pirilä (talousasiat) valittiin yksimielisesti 
uudelleen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. 
Markkinointitoimikunnasta vastaavaksi halli-
tuksen jäseneksi olivat ehdolla Janne Koskinen 
ja Jan-Mikael Paulin. Äänestyksen jälkeen vali-
tuksi tuli Janne Koskinen. Aikaisemmin mark-
kinointitoimikunnasta vastannut hallituksen 
jäsen Micaela Sjöholm valittiin yksimielisesti 
uudeksi naisten kapteeniksi.

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

HALLITUS 
Laakso Toni puheenjohtaja
Pirilä Urpo talousasiat,
 varapuheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja klubimestari
Kanervo Kari kapteeni 
Granberg Reima kentänhoito
Sjöholm Micaela naistoimikunta, 
 naisten kapteeni
Närvä Anu senioritoimikunta
Rosenberg Peter  kilpailut
Reima Mika kiinteistö ja rakennus
Koskinen Janne  markkinointi ja   
 tiedotus
Stam Jukka valmennus- ja   
 junioritoiminta

Hallitus kokoontui kauden aikana yhdeksän 
(9) kertaa.

HALLINTO
Henkilöstö
Vakituiset työntekijät
Pere Sami toiminnanjohtaja  
 työsuhde alkoi 2008
Enberg Hilla toimistosihteeri  
 työsuhde päättyi 2014
Sonck Mari kirjanpitäjä/
 toimistosihteeri  
 työsuhde alkoi 2014
Kausityöntekijät  
Sarkki Susanna  caddiemaster 4. kausi
Haavisto Tommi caddiemaster 2. kausi
Milla Männistö caddiemaster 2. kausi
Roima Aleksi caddiemaster 1. kausi
Sjöholm Jessica asiakaspalvelu 1. kausi
Viljanen Joni caddiemaster 1. kausi

Toimintakauden tavoitteita. Vuoden 
2013 lopussa tehdyn jäsenkyselyn tuloksia 
pyrittiin käyttämään toiminnan suunnittelussa 
ja kehittämisessä. Huomioita kiinnitettiin eri-
tyisesti kenttään ja harjoitusalueisiin liittyviin 
asioihin sekä peliaikojen varaamiseen sekä 
saatavuuteen.

Toimikuntien suunnitelmien toteutta-
minen sekä tarkka taloudenpito olivat myös 

toimintakauden keskeisiä tavoitteita.   

Talous. Aura Golfin taloudellinen tilanne 
vuoden 2014 aikana eteni kokonaisuutena 
suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toi-
minnan tulos oli noin 32 tuhatta euroa bud-
jetoitua heikompi ja varainhankinnan lähes 
budjetoidun mukainen. 

Varsinaisen toiminnan suurin budjet-
tipoikkeama syntyi kiinteistökuluista (- 23 
tuhatta euroa), joka liittyi budjetin ulkopuolelta 
toteutettuun klubitalon pesuun ja maala-
ukseen. Myös markkinointi- greenfee- sekä 
kausimaksutuotoissa jäätiin tavoitteesta. 
Varsinaisen toiminnan kulubudjetit alitettiin 
kentänhoidossa (+29 tuhatta euroa) sekä hal-
linnon henkilöstökuluissa (+14 tuhatta euroa). 

Varainhankintaan sisältyvät jäsenmak-
sutuotot jäivät budjetista 9 tuhatta euroa 
ja liittymismaksutuotot ylittivät budjetin 10 
tuhannella eurolla. Yksityiskohtaiset toteu-
maluvut budjettipoikkeamineen löytyvät jäl-
jempänä olevasta tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2014 investoinnit olivat noin 
183 tuhatta euroa, josta kenttäinvestoinnit 
(range sekä harjoitusalue) olivat noin 146 
tuhatta euroa ja kone- sekä kalustoinvestoinnit 
olivat noin 34 tuhatta euroa.

Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikaisia 
lainoja 27 tuhatta euroa. Kenttään liittyviä 
investointeja varten nostettiin 200 tuhannen 
euron pitkäaikainen laina ja samalla yhdistyk-
sen lainat järjesteltiin uudelleen. Aura Golf 
ry:n korolliset velat 31.12.2014 olivat noin 654 
tuhatta euroa, joka on noin 105 tuhatta euroa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

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. Toimi-
kunnat kokoontuivat kauden aikana noin 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
Laxåback Jorma
Lithonius Markus
Välilä Juuso

Vakituiset työntekijät
Höglund Matti kenttämestari  
 työsuhde alkoi 1991
Leinonen Mika kentänhoitaja  
 työsuhde alkoi 1992
Lehto Manne huoltomies  
 työsuhde alkoi 2006

Kausityöntekijät
Airio Markus kentänhoitaja 2. kausi
Del Castillo Christian kentänhoitaja 1. kausi
Hoikkala Jussi kentänhoitaja 1. kausi
Kesälä Harri kentänhoitaja 1. kausi
Kettunen Marko kentänhoitaja 2. kausi
Mantere Sami kentänhoitaja 1. kausi
Siekkinen Olli kentänhoitaja 1. kausi
Stendahl Alex kentänhoitaja 1. kausi
Halonen Jonne pallonkerääjä 2. kausi
Hyvärinen Andeas pallonkerääjä 2. kausi
Pohjola Tatu pallonkerääjä 1. kausi
Salmi Petteri pallonkerääjä 1. kausi 
  
Kentänhoitokausi 2014 oli sekä kentänhoi-
dollisesti että pelillisesti ennätyspitkä. Lauha 
ja lähes lumeton talvi mahdollisti hoitotoi-
menpiteiden tekemisen käytännössä läpi 
talven, esimerkiksi homeruiskutuksia tehtiin 
viheriöillä ja väylillä vielä tammikuun puolen-
välin jälkeen. Loppukauden peruskorjauksien 
laajuudesta johtuen töitä viimeisteltiin vielä 
viikolla 51, joten käytännössä kentänhoitotöitä 
tehtiin läpi koko kalenterivuoden.

Varsinainen kentänhoitokausi 2014 käyn-
nistyi maaliskuun alussa väylien, rangen, har-
joituskentän ja karheikkojen kulutuspaikkojen 
hiekoituksella. Töitä jatkettiin kaatoluvan saa-
neiden puiden poistolla 14 ja 15 viheriöiden 
vierestä sekä Kuuvan puolen poppeleiden 
poistolla. Roudan sulattua viheriöiltä ne pysty-
leikattiin ja kylvettiin rönsyrölli/ kylänurmikka 
seoksella, jonka jälkeen alueet hiekoitettiin, 
kalkittiin sekä harsotettiin. Sadetuslaitteet 
avattiin 7.4. Suotuisien sääolosuhteiden 
harsot poistettiin viikolla 16 ja näin kenttä 
pystyttiin avaamaan kaikki väylät mukaan 
lukien pääsiäisenä 18.4 vuodenaikaan nähden 
hyväkuntoisina.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat vi-
heriöiden osalta 2,8 – 3,0 mm., lyöntipaikat 
7 mm, foregreenit 8 mm ja väylät 10 mm. 
Kauden aikana viheriöt lannoitettiin 17 kertaa 
nestemäisellä lannoiteella. Lyöntipaikat ja 
foregreenit lannoitettiin neljä ja väylät kolme 
kertaa. Sieni- ja hometauteja torjuttiin torjun-
ta-aineilla kolme kertaa väyliltä ja lyöntipaikoil-
ta kahdesti sekä yhdeksän kertaa viheriöiltä. 
Fusariuminhibiittoria käytettiin viheriöillä 
kolmesti. Apilaa, voikukkia ja piharatamoa 
torjuttiin kahdesti raffeista pistekohtaisesti. 

Toimintakertomus 2014
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Pelikauden aikana viheriöt ilmastoitiin 
kahdeksan mm:n tapeilla kolme kertaa, pin-
tailmastettiin kahdeksan kertaa ja pystyleikat-
tiin neljä kertaa. Lyöntipaikat ja foregreenit 
tappi-ilmastettiin kahdesti. Viheriöt jyrättiin 
viikoittain torstaisin. Lisäksi Gant Openissa, 
Finnish Senior Openissa ja seuran mesta-
ruuskilpailuissa viheriöt jyrättiin päivittäin. 
Kyseisissä kilpailuissa pallon vierintänopeus 
eli stimpmeter lukema oli 3,0-3,3 metriä ja 
normaali pelipäivinä 2,6-3,0 metriä. Pelikau-
den jälkeen viheriöt, foregreenit, lyöntipaikat, 
väylät ja karheikkojen kulutuskohdat holkki-
ilmastettiin, lisäksi viheriöiden ympäristöt ja 
kulutuskohdat  tappi-ilmastoitiin. Kasteluvettä 
käytettiin noin 26.000 kuutiota. Kenttä suljet-
tiin 27.10.2014 eli pelikausi oli neljä viikkoa 
pidempi kuin edellinen kausi.

Peruskorjauksia ja muutoksia; Toukokuun 
alussa asennettiin 12 Molok -uppojäteastiaa 
sekä salaojitettiin 17. väyläbunkkeri. Loka-
kuussa viheriöt 4 ja 15 korjattiin uusimalla 
kasvualusta, sadetus, pintojen muotoilu ja 
bunkkereiden paikkoja vaihtamalla. Samaan 
aikaan suoritettiin rangen peruskorjaus. Alue 
salaojitettiin, asennettiin kastelulaitteisto, 
lisättiin kasvualustaa 10 senttiä ja siirtonur-
metettiin, lisäksi kohdeviheriöt uudelleen 
muotoiltiin ja asennettiin tekonurmipinta. 
Chippi- eli lähipeliharjoitusalueelle tehtiin 
vastaava remontti, mutta sen siirtonurme-
tustyöt jäivät keväälle.

Kauden aikana konekantaa päivitettiin 
hankkimalla uusi esiviheriöleikkuri. 

Kaudella 2014 kenttähenkilöstö muodostui 
kenttämestarista, huoltomiehestä, yhdestä 
vakituisesta ja yhdeksästä kentänhoitajasta 
sekä pihatyöntekijä/siistijästä jonka palvelut 
ostettiin urakoitsijalta. 

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

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 17 
jäsenille ja/tai vieraille avointa kilpailua sekä 
lisäksi cup kilpailut ja erilaiset kk-kilpailut. 
Arvokilpailuja pelattiin kaksi, Nordic Leaguen 
osakilpailu Gant Open sekä Finnish Senior 
Open. Näissä kilpailuissa tehtiin kaikkiaan 
3228 pelisuoritusta, joista Aura Golfin omat 
jäsenet tekivät 2672 (83 %) ja vierailijat 556 
(17 %). Näiden lisäksi kutsukilpailuissa tehtiin 
1415 pelisuoritusta, joista 23 % oli omien 
jäsenten tekemiä. 

Klubimestarit
Miehet Mika Brunou
Naiset  Milla Hallanoro 
Juniorit Kari Nermes
Miehet 55 Jarmo Koivunen
Miehet 65 Markku Rehmonen
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Seniorinaiset  Päivi Honka
Nelinpeli  Stenka Karlsson ja 
 Sami Sarkki
Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija Tatu Pohjola

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivuiltamme.

Jäsenistömme HCP-luokittain

HCP            2014  2013  2012  2011  2010 

  +4,4–4,4       75      70      66     55      57 
  4,5–11,4     223    244    241   257    260 
11,5–18,4     317    310    326   325    317 
18,5–26,4     344    346    337   335    329 
26,5–36,0     258    268    261   271    270
 
Virallinen 
tasoitus     1217 1238  1231  1243 1233 

37,0–54,0    270    264    285    287    292 

Tasoitus-
pelaajia     1487  1502  1516 1530  1525 

Singel-pelaajia (<9,5) 225, joista miehiä 204 
ja naisia 21.    
 
VALMENNUS- JA JUNIORITOIMIKUNTA
Stam Jukka puheenjohtaja
Aho Sakari
Lehtinen Antti
Rissanen Riku
Salmi Mika
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu. Järjestettiin kaksi golfkoulua 
kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. 
Molempiin kouluihin otettiin 45 osallistujaa. 
Kouluun otettiin sekä Aura Golfin jäseniä että 
ulkopuolisia aloittelevia golffareita. Vastuullise-
na kouluttajana toimi Ville Sirkiä ja apukoulut-
tajina eri valmennusryhmissä olevia pelaajia.    

Leirit 
ESPANJAN LEIRI. Leiri suunnattiin kaikille 
kilparyhmäläisille. Leiri järjestettiin tammi-
kuun ensimmäisellä viikolla ja kohteena oli La 
Manga golf resort. Leirillä pelattiin 6 kierrosta 
3:lla eri kentällä sekä harjoiteltiin Pron ohjel-
man mukaan. Ohjelmaan kuului perinteisesti 
leirikisa, jonka voitti tällä kertaa tuloksella +1, 
Otto Grönroos.
ESPANJAN  KEVÄTLEIRI. Tällä kertaa kevät-
leiri toteutettiin kilpailuleirinä. Espanjassa 
toimiva JFGA akatemia järjesti 2-päiväisen 
juniorikisan San Roquen kentillä, johon 

osallistui maajoukkuetason pelaajia yli 10:stä 
eri maasta. Mukana oli mm. alle 16 vuotiaiden 
ykkösamatööri Euroopassa, Marco Penge 
tas +3. Saimme arvokasta kansainvälistä ki-
sakokemusta ja osa pelaajistamme pärjäsi 
kärjen mukana upeasti. Aleksi Roima pelasi 
kameroiden alla johtoryhmässä viimeisenä 
päivänä ja sijoittui vanhempien sarjassa sijalle 
3. Otto Grönroos sijoittui kovimmassa 16 v. 
sarjassa sijalle 4.
Kisoissa mukana oli Oton ja Aleksin lisäksi 
Petteri Salmi, Iida Rissanen ja Elina Saksa. 
Tytöt pelasivat poikien sarjassa.

Talviharjoittelu. Ryhmien harjoitushalli-
na toimi Luolavuoren halli, josta oli varattu 
käyttöömme harjoitusvuoroja eri tasoryhmil-
lemme. Seuran prot osallistuivat harjoittelun 
suunnitteluun ja valmennukseen.

Lisäksi Edustuaikuispelaajat ja Talent 
ryhmäläiset harjoittelivat kausikorteilla Leaf-
Areenan hallilla.

Yksilöllistä valmennusta oli pelaajille va-
rattu 12 h / pelaaja.

Fyysisen valmennuksen asiantuntijana 
käytettiin Leafin palveluita. Prot vetivät viikot-
taiset fysiikkatreenit Kupittaan urheiluhallilla.

Kesäharjoittelu. Edustusaikuisilla oli 
käytettävissään ns. Valmennuspaketti ja he 
harjoittelivat henkilökohtaisten harjoitussuun-
nitelmiensa mukaisesti. Valmennuspakettiin 
kuuluu olennaisena osana pron sitouttaminen 
henkilökohtaiseksi valmentajaksi. 

Talent-ryhmä harjoitteli kesäaikana 
ryhmänä kerran viikossa proiden johdol-
la. Pääpaino harjoittelussa oli yksilöllisessä 
valmennuksessa.  

Valmentajat olivat mukana kilpailumat-
koilla yhteensä viidessä kilpailussa.

Siniset-ryhmä harjoitteli kesäkauden ai-
kana 1-2 kertaa viikossa assistant-proiden 
johdolla.

Harrasteryhmä harjoitteli kerran viikossa 
Ville Sirkiän johdolla. Ryhmällä oli mahdol-
lisuus osallistua keskiviikkoisin ohjattuun 
5 reiän pelaamiseen. Valmennustehtävissä 
toimi aktiivisesti myös useita vapaaehtoisia 
apuvalmentajia.

Pikkutalent-ryhmä harjoitteli harrasteryh-
män lisäksi. Lisäksi ryhmä osallistui aktiivisesti 
alueelliselle Tsemppitourille.

Junioritoiminta
TUET. Toimikunta haluaa kiittää yhteistyö-
kumppaneitaan rahallisesta tuesta, jonka 
avulla nuorten golffareiden 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 
Miesten joukkue-SM kisoista Aura Golf 
   >>>
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saavutti hienosti sijan 6. Joukkueessa pelasivat 
Sami Sarkki, Kalle Leinonen, Aleksi Roima ja 
Otto Grönroos.

Junioreiden Joukkue SM kisoista Aura Golf 
saavutti upeasti HOPEAMITALIT! Joukkueessa 
pelasivat Aleksi Roima, Otto Grönroos, Petteri 
Salmi, Alex Aaltonen, Risto Kivimäki, Kari Ner-
mes, Emilia Lappalainen, Iida Rissanen ja Elina 
Saksa. Joukkueen kapteenina toimi Sakari Aho.

Miesten lyöntipelin SM kilpailuihin osal-
listui viisi pelaajaa. Aleksi Roima sijoittui par-
haana sijalle 18.

Junioreiden Lyöntipelin SM kilpailuihin 
osallistui 5 pelaajaa. Elina Saksa voitti SM 
kultaa tytöt 14v. Iida Rissanen oli 16 v. tytöissa 
6. suomalainen.

Miesten reikäpelien SM kilpailuissa oli 
mukana 3 pelaajaa. Kalle Leinonen, Sami 
Sarkki ja Mika Brunou voittivat yhden pelin. 

Junioreiden reikäpelin SM-kilpailuissa 
oli mukana viisi pelaajaa. Ei mainittavaa 
menestystä.

FINNISH TOUR -KISAT. Finnish Tourilla pe-
lasi aktiivisesti kolme pelaajaa. Mainittavaa 
menestystä ei tullut. Karsinnoissa loistivat 
Sami Sarkki 2. sijalla sekä Kalle Leinonen 5. 
sijalla. Molemmat ansaitsivat hyvän kategorian 
kaudelle 2015.

FT HAASTAJAKISAT. Haastajakiertueelle osal-
listui vain muutama pelaaja. 
   
F I N N A I R  J U N I O R  T O U R  - K I S A T , 
ALLE 21 v. TYTÖT JA POJAT. Kiertueelle osal-
listui aktiivisesti kuusi pelaajaa. 

Tytöissä Elina Saksa sijoittui rankingissa 
hienosti sijalle 4. Hän voitti Tahkon osakil-
pailun. Iida Rissanen oli finaalissa sijalla 5.

Pojissa Otto Grönroos oli rankingin 24. 
ja Aleksi Roima 27. Molemmilla sijoituksia 
10 joukkoon. Otto oli finaalin 3. Molemmat 
saavuttivat pelioikeuden kaudelle 2015.

Kiertueen karsintaan osallistui neljä pelaa-
jaa. Pelioikeuden kaudelle 2015 pelasivat, Pet-
teri Salmi, Iida Rissanen ja Emilia Lappalainen.

ALUETOUR, ALLE 21 v. Osallistuttiin 8-12 
henkisin joukkuein. Aleksi Roima voitti poi-
kien rankingin ja Elina Saksa tyttöjen. Emilia 
Lappalainen oli 3.

TSEMPPITOUR. Tsemppitour on tärkeä osa 
nuorten pelaajien tutustuttamisessa kilpa-
golfiin. Suuri kiitos kuuluu kuljetuksiin osal-
listuneille vanhemmille sekä tietenkin itse 
pelaajille, jotka loivat joka kilpailussa hienon 
yhteishengen. Kisapaikoilta on kuulunut hyvää 
palautetta Tsemppitourin hengestä ja yhtei-
seen hiileen puhaltamisesta.
Kisoihin osallistui keskimäärin kuusi pelaajaa.

MAAJOUKKUE-EDUSTUKSET. Elina Saksa 
valittiin alle 18v. maajoukkuetoimintaan. Hän 

edusti Suomea syksyn nelimaaottelussa, jonka 
Suomi hienosti voitti.
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 viisi 
kertaa.

Kävimme ystävyysotteluita Salo Golfin ja 
Harjattula Golfin kanssa.

Osallistuimme Varsinais-Suomen seniori-
liigaan ja pääsimme sen myötä pelaamaan ja 
tutustumaan yhdeksän eri seuran jäseniin ja 
kenttiin. Aura Golf isännöi Audi Finnish Senior 
Open –kilpailua elokuun alussa. 

Suosittuihin seniorien kuukausikilpailuihin 
osallistui kuukausittain noin 70 henkilöä.

Vuoden 2014 kesällä aloitettiin seniorei-
den viikkokilpailut. Hyvän vastaanottonsa 
vuoksi kilpailua jatketaan ensi vuonna. Noin 
kymmenkunta aktiivista AG:n senioria osallistui 
valtakunnallisiin ja alueellisiin Suomen Golf-
senioreiden järjestämiin kilpailuihin.

Suosittujen kuukausikilpailujen yhteistu-
losten perusteella voittajana palkittiin Antti 
Kasvinen. 

Klubimestaruudet voittivat seniorinaisissa 
Hannele Päivi Honka, M-55 Jarmo Koivunen, 
M-65 Markku Rehmonen, M-75 Veikko Kirjo-
nen. Senioricupin voitti Pekka Peltonen. 

KIINTEISTÖ- JA 
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Reima Mika puheenjohtaja
Gustafsson Sauli

Klubitalolle suoritettiin homepesu ja myöhem-
min klubitalo sekä caddiemasterin toimisto 
maalattiin. Asuinrakennuksen pihapiirin sauna 
peruskorjattiin, työ tehtiin oppilastyönä vähäi-
sin kustannuksin. Muuten kiinteistönhoidossa 
suoritettiin normaalit hoito- ja korjaustyöt. 
Kiinteistöjen siivouspalvelut ostettiin edelleen 
ulkopuoliselta yrittäjältä. 

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari kapteeni

Kausi avattiin perinteitä kunnioittaen kaptee-
nin avauslyönnillä huhtikuussa.

Perinteinen sääntö- ja etiketti-ilta pidettiin 
huhtikuussa klubitalolla, jossa oli paikalla 
pohtimassa kiperiä sääntökysymyksiä 25 
innokasta golfaria.

Uusille jäsenille järjestettiin toukokuussa 

tutustumistilaisuus, jossa oli paikalla kymmen-
kunta uutta jäsentä.

Kesäkuussa Alastaro Golf isännöi 
Lounais-Suomen kapteenien kokousta ja 
mestaruuskilpailua.

Roslagen Golf Ruotsista saapui heinäkuus-
sa Ruissaloon klubiotteluun. Ensimmäisen 
päivän eron ansiosta voitto jäi kotijoukkueelle.

Elokuussa Helsingin Golfklubi Talista kävi 
Ruissalossa häviämässä kotijoukkueelle. 

Syyskuussa kävimme Tammer Golfissa 
pelaamassa pienellä, mutta tiiviillä joukkueella 
manselaisia vastaan (tappio). 

Klubiotteluissa ruotsalaisia ja helsinkiläisiä 
vastaan oli täydet joukkueet, mutta Tampe-
reelle saatiin vain 13 pelaajaa. 

NAISTOIMIKUNTA
Sjöholm Micaela puheenjohtaja
Koivikko Heli
Nuotila Aila
Peltonen Heli
Pöytälaakso Katri
Sarkki Susanna

Naistoimikunta kokoontui viisi kertaa kau-
della 2014.

Naiset avasivat kauden 3.4.2014 M & 
M Kuntotalossa. Tilaisuudessa keskusteltiin 
tulevan kauden ohjelmasta ja valittiin toimi-
kunnan jäsenet. Iltaa lopetettiin tutustumalla 
FUSTRAAN. Tilaisuuteen osallistui 34 naista.

Naisten kierrokset sovittiin pelattavaksi 
parittomina viikkoina 19.5. alkaen. Naisten 
kierroksia pelattiin yhteensä seitsemäntenä 
maanantaina ja osallistujia oli 16.

Kauden aikana pelattiin viisi naisten 
kuukausikilpailua. Touko-, kesä- ja syyskuun 
kilpailut pelattiin omina kilpailuna. Heinä- ja 
elokuun kilpailut pelattiin Mamsellin ja Klu-
bimestaruuskilpailujen yhteydessä. Varsinkin 
klubimestaruuskisaan yhdistetty pistebogey 
kilpailu oli onnistunut kokeilu, sillä tämä 
houkutteli mukaan 26 naista eri luokassa. 

Naisten Pic-Nic lauantai vietettiin 14.6. 
lähipelin merkeissä. Pro Sakari Ahon ohja-
uksessa 11 naista perehtyi pitchin ja chipin 
salaisuksiin Huiskulan harjoitusalueella. Har-
joittelun jälkeen eväät nautittiin sosiaaliraken-
nuksen kokoustilassa joissa meitä opastettiin 
terveellisen ruokavalioon ja mitattiin terveys-
tilamme Synergy.

Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast pelat-
tiin Aura Golfissa 8-henkisin joukkuein kesä-
kuussa. Voiton veivät  järjestävän seuran ladyt.

Kauden kenttävierailu tehtiin Bro Hof 
Slottiin Tukholman ulkopuolella Ruotsissa. 
Matkaan osallistui 15 naista. Osa naisista 
pelasi Stadium kentän ja toiset Castle kentän.

Kauden aikana kampailtiin useasta eri-
koiskilpailusta. Vuoden Lady-pelaja titelissä 
kerättiin rankinpisteitä 10 eri osakilpailussa. 
Näihin osallistui 70 naista. Perinteisten Birdie, 
Suurin pudottaja ja ahkerimman nimityksien

Toimintakertomus 2014
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lisäksi kauden uutuuksina oli Eclectic sekä 
vuoden positiivari. Erikoiskilpailujen voittajat 
palkittiin naisten päätösillassa 25.10 Enkeli-
ravintolassa kauden aikana kerätyin varoin. 
Päätösiltana tutustuimme golf-joogaan Aura-
joogassa. Iltaan osallistui 14 naista.

Naisille suunnattuihin tapahtumiin osal-
listui 75 AG:n naisjäsentä.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Koskinen Janne puheenjohtaja

Toimikunnan keskeisiä tavoitteita olivat jä-
senviestinnän kehittäminen sekä sosiaalisen 
median hyödyntäminen.

Sähköisen uutiskirjeen käyttöä jatkettiin 
ja Facebook-viestintää lisättiin. Kauden ai-
kana tehtiin kaksi kohdennettua Facebook-
kampanjaa, jotka tavoittivat yhteensä 42 000 
golfista kiinnostunutta Facebook-käyttäjää 
ympäri Suomea. Facebook toimi keskeisenä 
kanavana syksyn kenttäkorjausten sekä kesän 
tärkeimpien tapahtumien viestinnässä.

Markkinointituotot pysyivät edellisen vuo-
den tasolla, mutta asetettua kasvutavoitetta 
ei saavutettu. Kutsukilpailut ovat edelleen 
taloudellisesti merkittäviä sekä myös tärkeä 
markkinointielementti seuralle. Myös laaduk-
kaan ravintolatoiminnan kannalta kutsukilpai-
lut 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, 
Mari Sonck sekä valokuvaajina Tertti Pietilä 
ja Sami Pere.

Aura Golfin kotisivujen www.auragolf.fi 
kävijämäärät pysyivät korkeina,  kokonaisvie-
railujen määrä oli n.204 000 (-2 %) ja sivula-
tauksia tehtiin yli 420 000 (-6 %) kappaletta. 
Luetuimpia uutisia olivat edelleen erilaiset kil-
pailuihin ja tapahtumiin liittyvät uutiset. Myös 
kenttään liittyviä uutisia luettiin ahkerasti.

Green fee -tuotot kasvoivat lähes 10 % 

edelliseen vuoteen verrattuna, samoin rangen 
tuotto oli edellistä vuotta suurempi.

KLUBIMESTARIN TOIMIKUNTA
Aalto-Setälä Marja puheenjohtaja
Jaakola Jaana
Lahti Aki
Pere Heidi

Kauden ensimmäinen tapahtuma oli talkoot 
12.4. Talkooväkeä oli runsaasti paikalla. Myös 
tänä vuonna mukana oli SPR:n Kontti, eli omis-
tajilleen tarpeettomaksi jääneitä golfvarusteita 
pakattiin SPR:n autoon. Talkoiden päätteeksi 
maistui grillimakkara ja virvokkeet.

Perinteinen Vappuhumpuuki 1.5. jou-
duttiin perumaan sääolosuhteiden takia, 
sillä vapunpäivän aamuna Ruissalo oli saanut 
lumipeitteen. Vappulounas järjestettiin nor-
maalisti klubiravintolassa.

Klubi-ilta järjestettiin kokeilumielessä 22.5. 
Tapahtumaan oli kutsuttuna AG:n jäsenet per-
heineen ja ystävineen. Ohjelmassa oli tutustu-
mista golfiin, puttikisa, jossa voiton vei naisten 
joukkue, sekä ruokailu klubiravintolassa.

Midnight Scramble kisattiin 19.6. Tuttuun 
tapaan iloisia ilmeitä, aurinkoa ja mahtava 
tunnelma.

Kilpailutoimikunnan järjestämä Hartwall 
Sunday Game pelattiin 4.7. Klubitoimikunta 
järjesti kisan yhteyteen arpajaiset.

Titleist Rio Golf Open 2014 oli 26.7. Klu-
bitoimikunta ideoi yhdessä ravintolan väen 
kanssa aiheeseen sopivaa tarjoilua myyntiin.

Suuri klubikilpailu pelattiin 16.8. Kilpailu 
oli täynnä, osanottajia 140. Kilpailu ja illan-
vietto toteutettiin yhteistyössä kilpailutoimi-
kunnan kanssa. Tapahtumassa oli mahtava 
porukka ja erinomainen tunnelma!

Klubitoimikunta tarjosi AG:n jäsenille 
28.9. Ruissalossa tehokkaan ulkotreenin: 
MFC painopalloharjoittelun sekä opastuksen 
kotiharjoitteluun Janne Mustosen johdolla. 
Treenin teemana oli pidempi lyönti seuraavaan 
kauteen ja vaihtelua talviharjoitteluun.

Kausi huipentui itsenäisyyspäivän juhla-
iltaan 5.12. Radisson Blu Marina Palacessa. 
Illassa kerrattiin viime kauden huippusuori-
tukset ja pistettiin jalalla koreasti.

Kuluneella kaudella Facebook-päi-
vitysten päävastuu kuului AG:n toimiston 

henkilökunnalle. Jäseniä ryhmässä on tällä 
hetkellä 618.

KENTÄN KÄYTTÖ ajalla 1.5.–30.9.2014 

Kierroksia oli yhteensä 24 986 (ed.vuosi 
24 656), jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet 19 467 (19 072)
- vieraat 5 519 (5 584)

Kenttä avattiin 18.4.2014 (ed.vuosi 9.5.2013) ja 
suljettiin viimeisten väylien osalta 28.10.2014 
(ed.vuosi 21.10.2013), pelikausi oli neljä viik-
koa pidempi kuin vuotta aikaisemmin. Kauden 
kokonaiskierrosmäärä oli hieman alle 28 000, 
joka on lähes 2000 kierrosta enemmän kuin 
vuonna 2013.

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 77,5 (ed.vuosi 76,7 %).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Range peruskorjattiin syksyllä, käyttöönotto 
tapahtuu keväällä 2015. Rangekatoksen takana 
sijaitseva harjoitusalue uusittiin myös syksyllä 
ja sen viimeistely sekä käyttöönotto tapahtuu 
toukokuussa 2015.  

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
1 487 (viime vuonna 1498), joista miehiä oli 
883, naisia 407, poikia 149 ja tyttöjä 48. 

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.
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Tot. 1.1.-31.12.2014 Budj. 2014 Budj. 2015

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

AG-tuotteet 575 1 500 1 000

Kilpailut 39 423 38 000 38 000

Valmennus ja koulutus 58 046 63 000 43 000
Mainos ja sponsori 273 866 285 000 250 000

Greenfee 127 802 135 000 125 000

Range 28 372 30 000 32 000

Golfautovuokrat 4 038 4 000 4 000

 Kausimaksut 235 787 248 000 236 000

 Tilavuokrat 23 919 24 000 24 000

Muut tuotot 24 791 852 828 500 753 000
HENKILÖSTÖKULUT

Kentänhoito -245 014 -245 000 -254 000
Hallinto -136 384 -150 000 -157 000

VUOKRAT

Maavuokrat -16 241 -16 000 -16 000
Kentänhoitokoneet -33 303 -31 000 -40 000

Muut  -2 974 -3 000 -2 500

MUUT TOIMINNAN KULUT

AG-tuotteet -2 395 -1 500 -1 500
Kilpailut -15 188 -12 000 -14 000

EM 2013 -1 124

Valmennus ja koulutus -103 166 -108 000 -87 000
Mainos ja sponsori -70 132 -67 000 -22 500

Greenfee -4 269 -1 000 -2 000

Range -4 911 -4 000 -4 000

Kentänhoito -196 308 -225 000 -184 000

Kiinteistö -140 916 -117 500 -122 000

Toiminnan muut kulut -59 050 -52 000 -48 000

Sekalaiset -200 -500

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -1 559 -3 150 -3 200
Senioritoimikunta -5 055 -6 300 -5 900

Klubimestari -6 752 -8 000 -8 000

Kapteeni -5 125 -1 049 866 -4 000 -1 054 650 -4 800 -976 900
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS -258 014 -226 150 -223 900
VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 326 133 335 000 324 000

Liittymismaksut 49 500 40 000 40 000

Mainos ja ilmoitus 4 288 8 000 5 000

Vuokratuotot 1 800 381 721 1 800 384 800 1 800 370 800

KULUT

Jäsenmaksukulut -42 090 -42 000 -42 000

Tiedotus -15 994 -58 084 -16 000 -58 000 -15 000 -57 000

VARAINHANKINNAN TULOS 323 637 326 800 313 800

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 1 200 100 100

Korkokulut -12 445 -14 000 -15 000

Muut rah.kulut -1 899 -13 144 -1 500 -15 400 -1 500 -16 400

YLEISAVUSTUKSET 26 968 25 000 25 000

TILIKAUDEN TULOS ennen poistoja 79 447 110 250 98 500

POISTOT -65 696 -110 000 -98 500

TILIKAUDEN TULOS 13 751 250 0

Tot. 1.1.-31.12.2014
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-5 055
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-42 090
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323 637

1 200
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-1 899 -13 144
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-65 696

13 751

Tuloslaskelma
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Tase

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 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 tilin-
päätöksen 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 suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 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 hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja 
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa 
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toi-
mivan 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 31. tammikuuta 2015
 

Osmo Soinio    Jussi Viitanen
KHT    KHT

1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat 1 738 873 1 771 344

Koneet ja kalusto 94 588 91 193

Muut ainell. hyödykkeet 370 048 223 955

Osakkeet ja osuudet 181 2 203 690 181 2 086 673

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Myyntisaamiset 1 310 1 490

Siirtosaamiset 47 923 25 185

Rahat ja pankkisaamiset 5 388 54 621 5 580 32 255

TASE VASTAAVAA yhteensä 2 258 311 2 118 928

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

EDELL. TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 477 330 1 474 447

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13 751 1 491 081 2 883 1 477 330

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 617 705 414 957

LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 36 400 134 870

Saadut ennakot 11 341 19 011

Ostovelat 65 820 37 386

Siirtovelat 27 091 26 260

Muut lyhytaik. velat 8 873 767 230 9 114 641 598

TASE VASTATTAVAA yhteensä 2 258 311 2 118 928

1.1.-31.12.2014

1 738 873

94 588

370 048

181 2 203 690

1 310

47 923

5 388 54 621

2 258 311

1 477 330

13 751 1 491 081

617 705

36 400

11 341

65 820

27 091

8 873 767 230

2 258 311
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Toimintasuunnitelma 2015
TAVOITTEET
European Challenge Tour -kilpailu Gant Open 
elokuun puolivälissä on toiminnallisesti seuran 
tärkein tapahtuma kaudella 2015 ja samalla 
myös kauden merkittävin golftapahtuma 
Suomessa. Aura Golfin tavoitteena on tarjota 
ensiluokkaiset puitteet tapahtumalle ja muo-
dostaa kilpailusta yhteisöllinen tapahtuma, 
jonka toteuttamiseen kaikilla jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua.

Kauden aikana tullaan kiinnittämään erityistä 
huomiota kentän kuntoon ja viimeistelyyn sekä 
piha-alueiden ja yleisten tilojen siisteyteen ja 
viihtyvyyteen.    

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. 

KENTTÄ 
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena on yllä-
pitää sekä kunnoltaan että hoitotasoltaan Suo-
men parasta kenttää, joka myös on kansain-
välisesti kilpailukykyinen. Tavoite edellyttää, 
että viheriöiden nurmi on viherpeittävyyden 
osalta sata prosenttinen, 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 ja riittävää kentänhoitobudjet-
tia. Kenttähenkilöstö tulee muodostumaan 
kolmesta vakituisesta työntekijästä eli kenttä-
mestarista, huoltomiehestä ja kentänhoitajas-
ta. Näiden lisäksi kentänhoidon sesonkiaikana 
palkataan 9 kausityöntekijää. Tavoitteena 
on ollut että puolet kausityöntekijöistä olisi 
vanhoja kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu kymmenestä leik-
kuukoneesta, kahdesta traktorista ja riittävästä 
määrästä hoitokoneita. Kentän vaatimustaso 
edellyttää, että koneet ovat jatkuvasti toimin-
takuntoisia ja esim. leikkuuterien kohdalta 
huolellisesti teroitettuja ja oikein säädettyjä. 
Kauden 2015 hankintalistalla ovat rangepallo-
jen keräyslaite sekä karheikkoleikkuri.

Varsinaisen pelikauden aikana erityistä 
huomiota kiinnitetään harjoitusalueen ja 
rangen hoitoon. Rangea kastellaan ja lannoi-
tetaan, joten yhtenä aamuna viikossa alue 
tulee sulkea, kerätä kaikki pallot ja leikata 

rangen nurmi semiraffikorkeuteen. Ruoho-
rangen käyttöä pyritään lisäämään sekä sen 
kunnossapitoon kiinnittämään aikaisempaa 
enemmän huomiota.

Elokuussa 2015 järjestettävä Challange 
Tourin osakilpailu tulee vaikuttamaan ken-
tänhoitoon siten, että  foregreenien leikkuu-
kuvioita kavennetaan viheriöiden ympäriltä ja 
väyliltä alastuloalueilta. Karheikkojen leikkuu-
korkeuksia nostetaan riittävästi. Greeneistä 
pyritään tekemään mahdollisimman kovat ja 
nopeat jyräämällä sekä vähentämällä sadetus 
minimiin, kilpailun aikana greenit leikataan 
myös illalla pelipäivän jälkeen. Muilta osin 
leikkuut ja muut hoitotoimenpiteet tehdään 
kuten Gant Open Nordic Leaguessa.

Kentän koko kauden kestävä huippukunto 
vaatii säännöllisiä kentänhoitotoimenpiteitä, 
joista tärkeimmät ovat jyräykset, ilmastuk-
set, hiekoitukset, lannoitukset, sadetus ja 
torjunta-aineruiskutukset. 

Tavoitteena on, että kyseiset 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 ja pelaamiseen. Jotta kenttä olisi 
jatkuvasti, myös rajuimpien sateiden jälkeen 
pelikunnossa, tulisi joka syksy korjata vanhoja 
viheriöitä, lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden 
salaojitusta.   

Kenttähenkilökunta tulee tarvittaessa 
osallistumaan alan koulutustilaisuuksiin, esim. 
ruiskuttajan tutkintoon ja messuihin. Ym-
päristöasioissa yhteistyötä jatketaan Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 
sekä Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puu-
tarhan kanssa. 

Tiivistelmä Aura Golf ry:n kentän-
hoitosuunnitelmasta kaudella 2015:
TAMMIKUU
Suoritetaan konehuoltoja, lumitöitä, kentän 
sivustojen raivausta ja puuston sekä istutus-
ten hoitoa.
HELMIKUU
Rakennusten ja kalusteiden kunnossapito, 
konehuolto. Kaatuneiden/ konkeloiden puiden 
poisto sekä väylien kalkitus 6tn./ha.
MAALISKUU
Väylien ja karheikkojen hiekoitus. Viheriöiden, 
foregreenien ja lyöntipaikkojen lumenpoisto. 
Edellisten alueiden kalkitus ja hiekoitus, li-
säksi viheriöiden Humate käsittely (parantaa 
maaperän pieneliö toimintaa). Viheriöaitojen 
poisto ja harsotus. 
HUHTIKUU
Olosuhteiden salliessa viheriöiden jyräys, 
pystyleikkuu, kylvötyöt monivuotisella ky-
länurmikalla, lajikkeena Poa annua two putt. 
Foregreenien ja lyöntipaikkojen pystyleikkuu, 

kylvö ja kalkitus. Bunkkereiden kanttaus ja 
hiekan lisäys. Väylien pystyleikkuu ja ver-
kotus. Kalusteet kentälle. Käytävien soran 
lisääminen ja lanaus. Rangen käyttöönotto. 
Sadetuslaitteiden korjaus ja käyttöönotto. 
Harsojen poisto. Greenien, foregreenien ja 
lp:n rakeinen lannoitus. Risujen kerääminen.
TOUKOKUU
Kentän aukaiseminen vapuksi.  Rangen ja 
harjoitus/ chippialueen siirtonurmetuksen 
viimeistely. Viheriöt leikataan päivittäin, tiistai 
on hoitopäivä eli ilmastointi ja nestelannoitus 
torstai mahdollinen jyräys, greenien viherpeit-
tävyyden oltava kunnossa. Väylä ja lp. lannoi-
tus kahdesti. Karheikkojen rikkakasvitorjunta. 
Erityistä huomiota kiinnitetään hiekkaesteiden 
kunnossapitoon. Väylien leikkuukuvioiden 
tarkistus.
KESÄKUU
Kesäkuun alkupuolella kenttä pitää olla nor-
maalissa kesäkunnossa. Viheriöitä ilmastetaan, 
pystyleikataan ja lannoitetaan viikottain ja 
hiekoitetaan kertaalleen. Foregreenit ja lp:et 
ilmastoidaan kertaalleen.
HEINÄKUU
Finnish Senior openin aikaan kenttää leikataan 
päivittäin myös foregreenien, lp:n ja väylien 
osalta, greenit jyrätään päivittäin. Karheikot 
kasvatetaan riittävän pitkiksi. Hoitorutiinit 
kuten kesäkuussa.
ELOKUU
European Challange Tourin osakilpailu Gant 
Open. Kilpailua varten raffit kasvatetaan riit-
tävän pitkiksi. Greenien stimp-lukema pitää 
saada lähemmäs 11 jalkaa, eli leikkuukorkeus 
voi olla alle 2,5mm., lisäksi greenien kastelu 
vähennetään minimiin jotta pinta olisi mah-
dollisimman kova. Greenit leikataan myös 
illalla pelikierroksen jälkeen. Foregreenien, 
lyöntipaikkojen, väylien ja hiekkaesteiden 
hoito kuten aikaisemmissa Nordic Leaguen 
kilpailuissa eli kerran päivässä.
SYYSKUU
Kentän hoitorutiinit jatkuvat kuten edellä, 
mutta leikkuuvälit pitenevät. Suoritetaan PK eli 
syyslannoituksia ja hometorjunnat aloitetaan.
LOKAKUU
Alustavan suunnitelman mukaan tänä vuonna 
ei tehdä merkittäviä kentän korjaustöitä.. 
Talvityöt aloitetaan, koko pelialue ilmastoi-
daan. Väylät, foregreenit ja lyöntipaikat pys-
tyleikataan.  Kastelujärjestelmä tyhjennetään. 
Kalusteet kerätään pois.
LOPPUVUOSI
Sääolosuhteiden mukaisesti tehdään tarvit-
tavia talvitöitä. Erityinen huomio kiinnitetään 
kasvitautien torjuntaan.

LEIKKUUSUUNNITELMA KAUDELLE 2015
Viheriöt: Päivittäin, torstai jyräys
Foregreenit: Ma, ke, pe
Lyöntipaikat: Ma, ke, pe
Väylät: Ma, ke, pe ,la
Esikarheikko: Kahdesti viikossa
Karheikko: Kerran viikossa
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KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA
Edellinen kilpailukausi oli mukavan kirjava 
kilpailumuotojen valossa. Toimikunnan ta-
voitteena on jatkaa tällä tiellä ja kehitellä 
kilpailuista entistä mielenkiintoisempia ja 
houkuttelevampia myös niille jäsenille, jotka 
eivät ole vielä tutustuneet Aura Golfin kattavan 
kilpailutoimintaan. Suunnitelmana on tuoda 
mukaan erilaisia joukkue pelimuotoja, jotka 
kehittivät loistavasti tiimihenkeä. Myös viikko-
kilpailuihin on suunnitteilla kokeilunhaluisia 
muutoksia. 

Toimikunnan tavoitteena on entisestään 
madaltaa kilpailuihin osallistuminen kynnystä, 
näissä joukkuekilpailut tulevat olemana isos-
sa roolissa. Toimikunta siis kannustaakin jo 
kilpailevia jäseniä ottamaan myös ystävänsä 
mukaan hauskoihin leikkimielisiin kilpailuihin. 
Toimikunta tulee päivittämään infopaket-
tia kilpailuihin osallistumisesta sekä niissä 
pelaamisesta. Paketti tullaan esittelemään 
kaikille avoimessa kisaillassa, jonne kaikki 
jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. 
Toimikunta on aina avoinna uusille ajatuksille, 
joten palaute on tervetullutta. Näin toimintaa 
saadaan kehitettyä jatkuvasti. Toimikunnalla 
on myös tavoitteena värvätä riveihinsä uusia 
jäseniä, joten liity ihmeessä mukaan remmiin. 
Lisätietoa Aura Golfin toimistosta tai toimikun-
nan puheenjohtajalta.

Ensi kauden ehdottomana kohokohtana 
on Aura Golfin historian ensimmäinen Challen-
ge Tourin kilpailu. Toimikunta tulee olemaan 
aktiivisesti mukana kilpailun järjestämisessä ja 
läpiviennissä. Jäsenten kilpailukalenteri 2015 
julkaistaan Viheriö- lehden numerossa 2/2015 
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 molemmille viikoille otetaan 
40 osallistujaa. Koulun ohjelma noudattaa 
aikaisempaa mallia. Alaikäraja on 9 vuotta.  

Vastuullisena kouluttajana toimii assistant 
pro Ville Sirkiä. Muut kouluttajat ovat seuran 
edustus-, haastajaryhmän- ja aluetour-pelaajia. 

Leirit.Harjoitusryhmiin kuuluville pelaajille 
järjestetään tammikuussa yhden viikon leiri 
Espanjaan La Mangan kentille. Sakari Aho vas-
taa leiriohjelmasta ja toimii matkanjohtajana.  

Kevätleiri järjestetään kilpailuleirinä. Osal-
listutaan viime vuoden tapaan kansainväli-
seen juniori-kilpailuun Espanjassa Gibraltarin 
tuntumassa. Kilpailun järjestää Jason Floyd 
Golf Academy. Kilpailun osallistuvat Talent 
ryhmäläiset.

Valmennuspaketti. Kilpapelaajien val-
mennuspakettiin kuuluu lajiharjoittelun li-
säksi kunto-ohjelma ja henkistä valmennusta.
Viime kaudella mentaalivalmennusta saa-
tiin Anneli ja Seppo Romanalta. tätä hyväk-
si koettua toimintaa pyritään jatkamaan.

Talviharjoittelu. Luolavuoren talviharjoit-
teluhalli on varattu eri tasoryhmien pelaajien 
käyttöön maanantaisin 3 h, torstaisin 2,5h.
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 kilparyhmäläiset 
harjoittelevat henkilökohtaisen harjoitusohjel-
mansa mukaisesti sekä käyvät säännöllisesti 
pron yksilöharjoituksissa.  

Talent-ryhmä harjoittelee Sakari Ahon ja 
Ville Sirkiän valmennuksessa ryhmätreeneissä 
1-2 kertaa viikossa.

Tämän lisäksi pelaajilla on viikoittain pari/
yksilötunteja valmentajien kanssa. Valmen-
tajat sitoutuvat myös osallistumaan nuorten 
kilpailumatkoille.

Aluetour-ryhmä harjoittelee assistant 
proiden valmennuksessa 1-2 kertaa viikossa.
Harrasteryhmä harjoittelee Ville Sirkiän joh-
dolla ohjatusti 1-2 kertaa viikossa.

Pikkutalent-ryhmä harjoittelee Sakari 
Ahon ja Ville Sirkiän valmennuksessa 2 kertaa 
viikossa.

Yhteistyökumppanit. Vanhat kumppanuu-
det pyritään säilyttämään sekä hankkimaan 
mahdollisuuksien mukaan uusia tukijoita. 
Talent-ryhmän menestyksen vuoksi panokset 
kasvavat ja tukijoita tarvitaan.

Pyritään hankkimaan tukea ainakin Liiton 
järjestämän 24h pelikampanjan avulla.

Arvokilpailut. Pyritään osallistumaan 
miesten ja juniorien joukkue SM-kisoihin.  

Junioreiden kisaan lähtee valmentajaksi 
Ville Sirkiä. 

PYRITÄÄN OSALLISTUMAAN SM-KISOIHIN 
SEURAAVASTI
Reikäpeli SM miehet:
2 osallistujaa, tavoite yksi pelaaja 8 parhaan 
joukkoon
Lyöntipeli SM miehet :
4 osallistujaa, tavoite kaikki selvittävät cutin 
ja yksi pelaaja 15 parhaan joukkoon
Lyöntipeli SM naiset: 
1 osallistuja tavoite yksi selvittää cutin
Reikäpeli SM juniorit:  
6 osallistujaa, tavoite yksi mitali
Lyöntipeli SM juniorit:  
7 osallistujaa, tavoite kaksi mitalia ja kaksi 
pelaajaa 10 joukkoon.

FINNISH TOUR. Kaksi pelaajaa osallistuu 
aktiivisesti. Tavoite lopullisessa pistetaulu-
kossa molemmat 30:n joukkoon. Yksittäisiä 
sijoituksia 15 joukkoon. 
FINNISH TOUR -KARSINNAT 
Karsintaan osallistuvat ne aikuispelaajat, joilla 
ei muulla perusteella ole sellaista FT katego-
riaa, jolla todennäköisesti pääsee useimpiin 
kisoihin. Juniori-ikäiset pelaajat voivat osal-
listua karsintoihin omalla kustannuksellaan. 
He voivat hakea valmennustukea karsintojen 
aiheuttamiin kuluihin. 
FINNISH AMATEUR OPEN
FAO:iin osallistuu 2-4 -henkinen joukkue. 
Tavoite, kaikki selvittää cutin ja yksi sijoittuu 
20 joukkoon.
FINNISH TOUR -HAASTAJAKIERTUE
FT-haastajakiertueelle osallistutaan 
satunnaisesti.  
FINNAIR JUNIOR TOUR -KISAT, ALLE 21 v. 
Tourille osallistuu säännöllisesti 7 pelaajaa. 
Tavoitteena säännölliset TOP10-sijoitukset
ALUETOUR, ALLE 21 V. 
Pyritään osallistumaan noin 8-henkisin jouk-
kuein. Tavoite joka kilpailusta 1-2 pelaajaa 
läpäisee karsinnan seuraavalle FJT:lle. Uudet 
kilpapelaajat saavat kokemuksia kilpagolfista 
seuran ulkopuolella.
TSEMPPITOUR, ALLE 14 v. TYTÖT JA POJAT 
Tsemppitour tulee tulevanakin kautena ole-
maan uusien kilpagolffareiden sisäänajo-
paikka. Jokaiseen alueemme kilpailuun kan-
nustetaan osallistujia siten, että jokaisessa 
kilpailussa olisi ainakin 7 seuramme jäsentä 
mukana. Juniori- ja valmennustoimikunta 
organisoi kuljetukset kilpailuihin vanhempien 
avustuksella.

Pikku Talent-ryhmä osallistuu näihin 
aktiivisesti.

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. 
Järjestetään kolme kilpailua ja kaksi lähipeli-
rata harjoitusta.

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 

>>>
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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-RYH-
MÄ SAAVAT KOULUTUSTA SEURAAVISSA 
ASIOISSA
Miten AG:n systeemi toimii 
Harjoitussuunnitelma
Svingitekniikka 
Fyysinen kunto ja ravinto 
Henkinen kunto 
Kilpailuohjelma ja Game Plan

ALUETOUR- JA HARRASTERYHMÄ OSALLISTU-
VAT YHTEISIIN KOULUTUKSIIN SEURAAVASTI
Miten AG:n systeemi toimii 
Sääntökoulutus 

TIEDOTUS 
Netissä näkyvää tiedotusta lisätään. Harjoitus-
aikataulut eri tasoryhmille tullaan laittamaan 
seuran internet- sivuille.

SM-, FT-, FJT- ja Aluetour-kilpailuihin osal-
listuneiden AG:n pelaajien tulokset ja menes-
tys julkaistaan seuran eri viestimissä. 

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan tärkeimpiä asioita kaudella 
2015 ovat jäsenviestinnän kehittäminen sekä 
sosiaalisen median hyödyntäminen. European 
Challenge Tour –kilpailua tullaan hyödyntä-
mään Aura Golfin ulkoisessa viestinnässä. 

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.

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

Tavoitteena on myös edelleen kehittää 
uusia markkinointielementtejä perinteisten 
väyläkumppanuuksien rinnalle. 

SENIORITOIMINTA
Senioritoimikunnan tavoitteena kaudella 2015 
on aktivoida senioreita osallistumaan yhteisiin 
kilpailuihin ja tekemiseen.

TAPAHTUMIA
Seurojen väliset ystävyysottelut: Harjattula 
G&C Clubiin mennään alkukesästä ja Salo 
Golfiin mennään toukokuussa. Salo Golf tulee 
puolestaan Aura Golfin vieraaksi syyskuussa.

Osallistuminen Varsinais-Suomen 9 seuran 
väliseen liigasarjaan 

Senioreiden viikko- ja kuukausikisat 

pyörivät toukokuusta syyskuuhun .
Seniorijäseniä kannustetaan osallistumaan 

Suomen Golfseniorit Ry:n järjestämiin eri 
tasoisiin ja eri ikäisten sarjoihin.

Senioritapahtumista tiedotetaan seuran koti-
sivuilla, sosiaalirakennuksen ilmoitustaululla 
ja Viheriö-lehdessä 

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Tuleva kausi tulee noudattamaan aikaisempaa 
linjaa eikä uudisrakennuksiin panosteta. Sosi-
aalirakennuksen parvekkeet sekä rakennuksen 
ulkopuolen valkoiset osat maalataan keväällä 
ja naisten sauna peruskorjataan. Muita korja-
uksia sekä kunnossapitotöitä tehdään tarpeen 
mukaan kauden aikana.

KAPTEENI
Perinteinen sääntö- ja etiketti-ilta pidetään 
yhdessä kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kans-
sa keväällä ja uusille jäsenille järjestetään 
tutustumistilaisuus heti kentän avauduttua.

Klubiottelu Tammer-Golfia vastaan pela-
taan Ruissalossa ja vierasotteluissa vastaan 
asettuvat Roslagen (Tvåkampen) sekä Helsingin 
Golfklubi (HGK/Tali).

Kapteenin päiville pyritään osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan.

Muu toiminta tulee jatkumaan samankal-
taisena kuin ennenkin.

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

Kausi aloitetaan huhtikuussa kauden 
avaustilaisuudella, jossa informoidaan tule-
van kauden ohjelmasta ja järjestämme golfia 
tukevan ohjelman.

Maanantai-iltaisin pelattavia naisten 
kierroksia tullaan pelaamaan touko-elokuun 
aikana joka toinen maanantai ja parillise-
na viikkoina. Kauden aikana pelataan viisi 
kuukausikilpailua (touko-syyskuussa) joista 
heinä- ja elokuun kisat pelataan Mamselli 
ja Klubimestaruuskilpailujen yhteydessä. 
Tämän lisäksi järjestetään erilaisia erikois-
kilpailuja (birdie-puu, ahkerin osallistuja, 
suurin pudottaja ja vuoden positiivari). Vuoden 
naispelaaja ratkotaan kk-kilpailujen ja Aura 
Golfin järjestämien kilpailujen aikana kerät-
tyjen pisteiden yhteistuloksella. Golfopetusta 
pron ohjauksella tullaan järjestämään kauden 
alussa kurssi-muodossa. 

Osallistumme ladyliigaan lähiseurojen 
kanssa ja perinteinen kolmoisklubiottelu AG-
EGS-Tawast pelataan tänä vuonna Espoossa. 
Kauden aikana tullaan järjestämään yksi ulko-
maan pelimatka sekä yksi kotimaan pelimatka 
mikäli kiinnostuneita on riittävästi. Kotimaan 
pelimatka on avoin kaikille seuran jäsenille. 
Kansallinen golfviikon päätöspäivänä 7.6. 
järjestämme Naisten Sunnuntain.

Kauden päätöstilaisuus pidetään lokakuus-
sa, jolloin palkitaan kauden erikoiskilpailujen 
voittajat. Naistoimikunta toimii yhteistyössä 
klubi- ja kilpailutoimikunnan kanssa sekä 
kapteenin tukena.

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

Klubitoimikunta järjestää kaudella 2015 
seuraavat tapahtumat jäsenistölle.
HUHTIKUU
Talkoot huhtikuun lopulla. Talkoissa siistitään 
klubin ympäristö. Tarjoilua. Kutsu julkaistaan 
www-sivuilla.
TOUKOKUU
Vappuhumpuuki pelataan perjantaina 1.5. 
Perinteinen vappulounas on katettuna klubilla 
pelin jälkeen. Kutsu Viheriössä, nettisivuilla ja 
ilmoitustauluilla. Ei kilpailumaksua. Vappulou-
nas on maksullinen.
KESÄKUU
Midnight Scramble torstaina 18.6. juhannuk-
sen aaton aattona. Juhannusateria tarjoillaan 
klubilla pelin ja juhannussaunan jälkeen. Ei 
kilpailumaksua. Ateria on maksullinen.
ELO-LOKAKUU
Yksi tai useampi golfkisa klubitoimikunnan 
tyyliin – pilke silmäkulmassa. Elokuun kilpailu 
on suuren suosion saavuttanut ”Suuri Klubi-
kilpailu”. Loppusyksyyn on suunitteilla toinen 
suurtapahtuma, jonka yhteydessä kauden 
päätösjuhla. Seuraa ilmoittelua Ruissalossa 
ja nettisivuilla. 

Kaikki kisatapahtumat järjestetään mahdolli-
suuksien mukaan yhteistyössä kilpailutoimi-
kunnan kanssa. Mikäli innostusta löytyy mm. 
senioreista ja naistoimikunnasta, niin yhteistyö 
kiinnostaa klubitoimikuntaa.

Tutkimuksen alla on klubitoimikunnan kerää-
mä vapaaehtoisten LAATU- & VIIHTYVYYSRYH-
MÄ, jonka tehtävänä on varmistaa ulkoalu-
eiden sekä sisätilojen viihtyisyys ja siisteys. 
Kaikki seuran jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita 
esim. viheralueiden hoidosta ovat tervetulleita 
mukaan ryhmään.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja 
golfravintolan toiminnasta Kankaisten Golf-
ravintola Oy aputoiminimellä 
Golfravintola 
Ruissalo, 
vastuuhen-
kilönään 
Marika 
Lavonen.
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TYKSin lasten ja nuorten teho-osasto on yksi kolmesta varsinaisesta lasten
teho-osastosta Suomessa. Varsinaiset  lasten ja nuorten teho-osastot sijait-
sevat Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Näiden lisäksi lasten tehovalvontaan 
keskittyneitä osastoja on Tampereella ja Kuopiossa   
TYKSin lasten ja nuorten teho-osastolla on kaikkiaan kuusi potilaspaikkaa, 
hoidettavien ikä vaihtelee 0-18 -vuoden välillä (vastasyntyneet hoidetaan 
omalla erillisellä teho-osastollaan keskolassa). Osastolla hoidetaan vajaat 700 
lasta vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika on hieman yli kaksi vuorokautta. 
Tavallisia osastolla hoidettavia lapsia ovat mm. suuren leikkauksen jälki-
seurannassa olevat, hengityskonehoitoa vaativat ja äkillisessä vakavassa 
infektiossa olevat. Myös syystä tai toisesta tehovalvontaa tarvitsevat lapset 
hoidetaan täällä. Näin lapsen kunto vaihtelee hyväkuntoisesta, mutta seu-
rantaa vaativasta, aina vaikeasti sairaaseen.
Kun lapsi sairastaa ja on kykenemätön lähtemään liikkeelle, on tärkeää mah-
dollistaa erilaisten viihdykkeiden kuten mm. pelikonsolien käyttö. Vaikka 
pelikonsolit yleisesti mielletään puhtaana ajanvietteenä, on niillä tärkeä mer-
kitys niin mielialan kohentajana kuin neurologisena kuntoutusvälineenäkin. 
Mielialan kohentamisen merkitys sairaalaolosuhteissa heijastuu suoraan 
lapsen yhteistyökykyyn ja mm. vähentää kipulääkkeiden tarvetta. Lisäksi 
lapselle voi jäädä myönteisiä mielikuvia vaikeankin sairauden aikaisesta 
hoidosta, joka alentaa kynnystä tulla sairaalaan ajatellen mahdollisia tulevia 
hoitojaksoja varten. Neurologisena kuntoutusvälineenä pelikonsolia voidaan 
käyttää mm. lapsilla, joille kehittynyt jokin aivoverenkierron häiriö ja siitä 
seurannut vaikeus käden käytössä tai silmä-käsi-yhteistyössä. Pelien kautta 
on myös mahdollista kuntouttaa ns. kognitiivisia taitoja kuten muistamista 
ja oppimista.
PlayStation 4-pelikonsolilla on tärkeä merkitys osastolla hoidettavien lasten 
viihtyvyyden lisääjänä, mutta myös kuntoutuksessa. Koko osaston ja lasten 
puolesta voin todeta, että olemme hyvin iloisia vastaanottaessamme tämän 
lahjoituksen.

Janne Kataja
erikoislääkäri
TYKSin lasten ja nuorten teho-osasto

Aura Golf ry lahjoitti edellisen vuoden tapaan 

yhteistyökumppaneiden joulumuistamisiin 

kohdistetut varat TYKSin lasten ja nuorten kli-

nikan toimintaan. Tämän lisäksi klinikan teho-

osastolle vietiin PlayStation 4 -pelikonsoli sekä 

FIFA15-peli, jotka hankittiin itsenäisyyspäivän 

aaton juhlien hyväntekeväisyysarpajaisten 

tuotoilla. Lahjoitukset vastaanotti toimialue-

johtaja Jussi Mertsola (kuvassa vas.), lasten- ja 

nuorten teho-osaston vastaava lääkäri Janne 

Kataja (keskellä) sekä osastonhoitaja Riitta-

Maija Hokkanen (toinen oik.).

iloa ja hyvää mieltä

"Mielialan 

kohentamisen 

merkitys 

sairaalaolosuhteissa 

heijastuu suoraan 

lapsen yhteistyökykyyn 

ja mm. vähentää 

kipulääkkeiden tarvetta."
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Aura Golfin tämän hetken ykköstykki Kalle Samooja 
osallistui tammikuussa Asian Tourin karsintoihin 

ja ansaitsi erinomaisilla otteillaan pelipaikan 
kiertueelle kaudelle 2015. Karsinnat alkoivat 

esikarsintavaiheella tammikuun alkupuolella Hua Hinissa 
Thaimaassa, jonka Kalle selvitti helposti ja sijoittui oman 

ryhmänsä toiseksi tuloksella -14.
Karsintafinaali pelattiin samassa paikassa Springfield ja Lake 

View -kentillä. Kallen nousujohteinen pelaaminen 
ratkaisuvaiheessa -11 (71+70+68+65) takasi 

finaalin toisen sijan ja vahvan kategorian 
kiertueelle, jolla voi päästä pelaamaan 

myös rahakkaita yhteiskisoja ET:n kanssa.
Kalle osallistui ensimmäisen kerran Asian Tourin 

karsintoihin vuonna 2011 heti ammattilaisuransa 
alussa ja pelasi sen jälkeen kiertueella kolme vuotta. 

Menestys kuitenkin vältteli pelaajaa, 
vaikka Kalle säilyttikin 

pelioikeutensa aina 
vuoteen 2013 asti. 

Kausi 2014 meni 
pääasiassa pelaten 

Nordic Leaguen kisoja 
sekä muutamia 

Challenge Tourin 
kilpailuja. 

Syksyn ET-karsinnat 
päättyivät 2-vaiheeseen, 

joten pelipaikkaa 
lähdettiin jälleen 

hakemaan Kaukoidästä. 
Tällä kertaa tarkoitus 

on lähteä myös 
menestymään 
Asian Tourilla, 

Viheriö-lehden 
toimitus 

toivottaa 
Kallelle 
parasta 

mahdollista 
menestystä 

kaudella 
2015! 

Kalle Samooja 
Asian Tourille

Kuva KAI KILAPPA



Aura Golf ry:n sääntömääräinen 
varsinainen kokous pidetään tiistaina 
24. helmikuuta 2015 klo 18.00 
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, 
Aurakatu 24 A, Turku 

E S I T Y S L I S T A
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:
 Kentänhoito
 Klubimestari
       Senioritoiminta

 T E R V E T U L O A
 Aura Golf ry hallitus

PS. KOKOUSKUTSU ON JULKAISTU 6.2.2015 
TURUN SANOMISSA JA ÅBO UNDERRÄTTELSERISSÄ.

VUOSIKOKOUSKUTSUAura Golfin kentällä pelataan 
elokuun puolessa välissä 

13.-16.8.2015 
European Challenge Tour 

-kilpailu Gant Open. 
Kisaorganisaatio toimii suurelta osin 
vapaaehtoisvoimin ja myös Sinä voit 

omalla panoksellasi olla mukana 
toteuttamassa kauden merkittävintä 

golftapahtumaa Suomessa.

HAEMME 
JOUKKOOMME 
INNOSTUNEITA

TEKIJÖITÄ

Tarjoamme kansainvälisen 
golftapahtuman ainutlaatuisen 

tunnelman, parhaassa 
seurassa. Palkkaa tai palkkioita 

emme valitettavasti voi 
vapaaehtoistyöstä maksaa, mutta 

huolehdimme siitä, että sinulla 
on siistiä päällepantavaa etkä 

joudu kärsimään sen enempää 
nälkää kuin janoakaan.

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMISET:
Aura Golf ry toimisto
puh. 02 258 9221 tai 
office@auragolf.fi

TULOSPALVELUUN
LOGISTIIKKAAN 

NEUVONTA- JA VALVONTATEHTÄVIIN
VIESTINTÄÄN

kuljetukset, liikenteenohjaus, pysäköinti
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JÄSENISTÖLLEEN KYSELYN. TÄLLÄ KERTAA JÄSENKYSELY 

TOTEUTETTIIN PELAAJA ENSIN -PILOTTIHANKKEENA 

YHDESSÄ SUOMEN GOLFLIITON SEKÄ KUUDEN MUUN 

SUOMALAISEN GOLFSEURAN KANSSA. 

AURA GOLFIN LISÄKSI MUKANA OLIVAT ESPOON GOLF-

SEURA, KURK GOLF, IMATRAN GOLF, RINGSIDE GOLF ESPOO, 

KARTANO GOLF JOROINEN SEKÄ VAASAN GOLF. 

PALVELUN TUOTTAJANA TOIMI TANSKALAINEN RAW MILK, 

JOKA ON TOTEUTTANUT SAMAN KYSELYN YLI SADALLE 

TANSKALAISELLE GOLFSEURALLE. 

KYSELY TOTEUTETTIIN LOKAKUUSSA 2014,  AURA GOLF RY:N 

JÄSENTEN VASTAUKSIA SAATIIN YHTEENSÄ 391, JOKA OLI 

36 % KUTSUN SAANEISTA 1075 JÄSENESTÄ. 

Kuva RAUNO JOHANSSON

TAUSTAA
Vuoden 2014 Pelaaja Ensin -kysely ei ole 
suoraan verrannollinen vuoden 2013 ky-
selyyn, koska  kysymysten asettelu ja muo-
toilu sekä vastausvaihtoehdot olivat tässä 
jäsenkyselyssä erilaiset kuin vuotta aikai-
semmin toteutetussa ja siksi suora vertailu 
aikaisempiin tuloksiin ei ole mahdollista. 
Keskeiset palvelutekijät ovat kuitenkin vuo-
desta toiseen samoja ja siksi vertailtavuus 
on löydettävissä. 

MIKSI JÄSENKYSELY
Golfkentän johdon työkaluna Pelaaja Ensin 
sisältää huomattavan määrän sellaisia omi-
naisuuksia, joita ei muissa järjestelmissä 
ole tarjolla. Kysely pystytään kohdenta-
maan myös kentällä käyviin vieraspelaa-
jiin, joka antaa hyvän perspektiivin siihen 
miten muut näkevät Aura Golfin kentän 
ja palvelut.

PELAAJA ENSIN
JÄSENKYSELY 2014
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Palveluntuottajan yhteenveto saatujen 
tulosten perusteella: ”Aura Golf ry on jäsen-
tensä mielestä hyvin hoidettu golfyhteisö. 
Seuran saama lähettiläspistemäärä 54 
% ylitti selkeästi pilottiseurojen keskiar-
von. Kaikilla palvelualueilla Aura Golf on 
keskimäärin vahva. Pelaajien tyytyväisyys 
näkyy myös asiakasuskollisuudessa; vain 
pari prosenttia vastaajia ilmoitti jättävänsä 
golfyhteisön seuraavan kahden vuoden 
aikana. Jo valmiiksi korkean kokonaistyy-
tyväisyyden sekä asiakasuskollisuuden 
lisäämiseksi yhteisön johdon kannattaa 
tulosten perusteella kiinnittää huomio-
ta peliaikojen saatavuuteen, kilpailujen 
määrään sekä korkeilla tasoituksilla pelaa-
vien aktivoimiseen. Myös harjoitusalueita 
sekä sosiaalista ympäristöä parantamalla 
on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti 
asiakasuskollisuuteen.”

Aura Golf ry kiittää kaikkia kyselyyn 
vastanneita jäseniä sekä vieraspelaajia. 

TUNNUSLUKUNA 
LÄHETTILÄSPISTEMÄÄRÄ

Kyselyn keskeisimpänä tunnuslukuna 
toimii lähettiläspistemäärä, joka 

perustuu ”Kuinka todennäköistä on, 
että suosittelisit Aura Golfia ystäville, 

perheelle, tai työkavereille?” 
-kysymykseen annettuun vastaukseen.

Vastauksiin perustuen pelaajat 
jaetaan kolmeen lähettilästyyppiin: 

1. myönteiset (pisteet: 9-10)
2. passiiviset (pisteet: 7-8) 
3. kielteiset (pisteet: 0-6). 

Lähettiläspistemäärä  lasketaan 
vähentämällä 

kielteiset lähettiläspisteet myönteisistä.

Aura Golfin lähettiläspistemäärä oli 54 %, 
kun kaikkien kyselyssä mukana 

olleiden seurojen keskiarvo oli 33 %. 
Ylin arvo oli 70 % ja alin -1%.

AURA GOLFIN JÄSENTEN ARVIOT JAKAUTUIVAT

64 %
MYÖNTEISET
LÄHETTILÄÄT

26 %
PASSIIVISET
LÄHETTILÄÄT

10  %
KIELTEISET

LÄHETTILÄÄT

ARVIOT PALVELUTEKIJÖISTÄ
Kyselyssä arvioitiin kentän eri osa-alueiden 
palvelutekijöitä asteikolla 1-10, jossa yksi oli 
huonoin ja 10 paras. Tuloksena näissä on 
kyselyyn vastanneiden pelaajien vastausten 
keskiarvo, josta on otettu desimaali pois 
eli 85 = 8,5. Käytössä on myös Benchmark 
(BM), joka on kaikkien 7 pilottiseuran kes-
kiarvotulos, jota voi käyttää vertailulukuna.

Palvelutekijöitä tarkasteltiin kahdeksan 
eri osa-alueen kohdalla. Näitä osa-alueita 
olivat:

Kenttä (82,3)
Sosiaalinen ympäristö (77,6)
Ravintola (83,7)
Klubitalo (90,6)
Harjoitusalueet (74,6)
ProShop (82,0)
Johto ja tiedotus (85,2) 
Hinnat ja tuotteet (83,0). 

Suluissa oleva luku on osa-alueen kaikkien 
palvelutekijöiden keskiarvo.

"Jo valmiiksi korkean 
kokonaistyytyväisyyden 

sekä asiakasuskolli-
suuden lisäämiseksi 

yhteisön johdon 
kannattaa tulosten 

perusteella kiinnittää 
huomiota peliaikojen 

saatavuuteen, 
kilpailujen määrään 

sekä korkeilla 
tasoituksilla pelaavien 

aktivoimiseen. "

LAAJA YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA SEKÄ ARVIOT KAIKISTA 
PALVELUTEKIJÖISTÄ LÖYTYVÄT SEURAN KOTISIVUJEN MATERIAALIPANKISTA.

”Aura Golf ry on jäsentensä mielestä hyvin hoidettu golfyhteisö.”
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Matkaan lähdettiin Helsinki-Vantaalta, josta 
oli suora lento Alicanteen. Lentokentältä 
oli reilu tunnin bussimatka La Mangaan, 
jonne matkaseurueemme saapui yön pi-
meinä tunteina. Ensimmäinen aamu alkoi 
kattavalla aamupalalla, jonka jälkeen suun-
tasimme harjoitusalueelle. Käytössämme 
oli uudistettu range, kaksi chippigriiniä ja 
kaksi puttigriiniä. Aamupäivän harjoitusten 
jälkeen kiersimme South kentän (Par 73), 
joka on kaikista kolmesta kentästä pisin; 
6500m backteeltä. Kenttä oli haastava ja 
ajoittain voimakas tuuli vaikeutti mailan 
valintaa. Suuret ja nopeat viheriöt vaativat 
tarkkuutta ja varsinkin puttien kallistuksia 
oli vaikea lukea. Monipuoliset väylät vaativat 

avauslyönteihin pituutta ja tarkkuutta, tai 
muuten löysi itsensä kentän lukuisista bunk-
kereista tai vesiesteistä. Kierroksen jälkeen 
jatkettiin harjoitusta pimeän tuloon asti. 
Lihashuollon jälkeen suuntasimme hotellin 
ravintolaan, jossa nautimme maukkaan 
päivällisen päivän päätteeksi.         

Seuraavana aamuna oli vuorossa North 
kenttä (Par 71), ja pituutta backteeltä 
5750m. Kenttä oli puistomainen ja hyvin 
selkeä. Southin tapaan griinit olivat nopeat 
ja hankalat lukea. Yksi kentän hienoimmista 
väylistä oli par 5, jonka griiniä edelsi rotko, 
joka herkästi poimi kahdella päälle yritykset. 
Aamulla kierroksen alkaessa lämpötila 

oli 10 astetta, mutta kierroksen aikana 
ilma lämpeni ja mahdollisti shortseilla 
pelaamisen. Kierroksen jälkeen oli lounas 
golfklubilla, jonka jälkeen oli lähipeli testi. 
Harjoittelua jatkettiin iltahämärään asti, 
jonka jälkeen oli vuorossa päivällinen Ita-
lialaisessa ravintolassa. 

Kolmantena päivänä oli mahdollisuus pelata 
West kenttä (Par 72), pituus 5770m back-
teeltä. Kenttä oli hyvin erilainen verrattuna 
kahteen aikaisempaan. Väylät olivat kapeita 
ja lukuisat dog-legit eivät antaneet juurikaan 
mahdollisuutta käyttää driveria. Kentällä 
oli suuria korkeuseroja ja väylät menivät 
vuorotellen ylä- ja alamäkeen. Kierroksen

ESPANJAN LEIRI

Kuvat LEIRILÄISET

matkakertomus
Uudenvuodenpäivänä neljätoista innokasta golfaria lähtivät kohti Espanjan 
aurinkoisia viheriöitä. Viikon treenileirin kohteena oli La Manga Club Alicantessa. 
Omakustanteiselle harjoitusleirille osallistuivat kilpagolfarit Iida Rissanen, Elina 
Saksa, Emilia Lappalainen, Susanna Sarkki, Otto Grönroos, Petteri Salmi, Risto 
Kivimäki, Mikael Mastokangas, Kari Nermes, Alex Aaltonen ja Sami Sarkki. 
Huoltajiksi lähtivät Riku Rissanen sekä Matti Mastokangas. Matkalle lähti myös 
Aura Golfin huikea Head Pro Sakari Aho.
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kruunasi viimeinen väylä, jonka lyöntipai-
kasta avautui La Manga koko komeudes-
saan, sekä mahdollisuus tarjota driveria. 
Kierroksen jälkeen treenit jatkuivat jälleen 
pimeän tuloon asti. Päivän päätteeksi suun-
tasimme tapas-ravintolaan, jonka jälkeen 
palasimme takaisin hotelliin valmistautu-
maan seuraavan päivän koitoksiin.

Seuraavat päivät seurasivat samaa kaavaa 
kuin aikaisemmat. Aamupäivällä oli har-
joittelua ja lähipelitestejä, jonka jälkeen 

lähdettiin kierrokselle. Kiersimme kunkin 
kentän kertaalleen ja kierroksen jälkeen 
jatkettiin harjoittelua niin kauan kuin valoa 
riitti. Leirin päätöskisassa pelattiin kaksi 
kierrosta, joista ensimmäinen South ken-
tällä, jonka Otto pelasi hurjaan tulokseen 
yksi alle. Viimeinen kierros pelattiin West 
kentällä, jossa Otto säilytti johtonsa ja 
kruunattiin kisan voittajaksi. 

Leiri oli todella onnistunut ja erittäin an-
toisa. Saimme nauttia kolmesta hienosta 

kentästä Espanjan auringon alla. Iso kiitos 
kaikille matkalla mukana olleille. Teitte siitä 
hauskan ja erittäin nautinnollisen. Suurin 
kiitos menee kuitenkin meidän huikealle 
Head Pro Sakkelle, joka jälleen järjesti 
meille upean leirin.

GRACIAS
Sami Sarkki



Huippuunsa varusteltu.

Audi Land of quattro Edition -erikoismallisto.

Kolmenkymmenenviiden vuoden kehitystyön tulos, legendaarinen quattro-neliveto on luonnollinen valinta 
Suomen vaativiin olosuhteisiin. Uusi Land of quattro Edition -mallisto juhlistaa quattron 35-vuotista menestystä 
tarjoamalla kaikkien aikojen varustelutason. Tutustu mallistoon osoitteessa audi.fi/landofquattro.

Suomen myydyin
neliveto 2014,
2013, 2012, 2011 ja 2010

Q5 Offroad -erikoismallissa vakiona mm.

Audi Q5 Offroad 2.0 TDI quattro S tronic 140 kW (190 hv) Land of quattro Edition alkaen:

autoveroton hinta 44.420 €, arvioitu autovero 14.357,33 €*, kokonaishinta 59.377,33 €.

Vapaa autoetu 1.055 €/kk, käyttöetu 875 €/kk. Keskikulutus 5,7 l/100 km. *CO2-päästöt 149 g/km.

Kokonaishinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan autossa lisävarusteena erikoisväri.

• Tehdasasenteinen seisontalämmitys ja tuuletus
• Audi exclusive offroad design -paketti
• Design-paketti Sport, nahka-Alcantara-verhoilulla 
• Xenon Plus -ajovalot ja LED -huomiovalot
• Akustinen pysäköintijärjestelmä takana
• Paikallaanpitoavustin (Audi hold assist)
• Takaluukun sähköinen avaus- ja sulkutoiminto
• 19” alumiinivanteet
• Monitoimiohjauspyörä

Audi Q5 Offroad Land of quattro Edition

-erikoismalli alk. 59.378 €.

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 02-3388 875
Automyynti: ma–pe 9–18, la 10–15
www.auditurku.fi

Audi Center Turku
Tommi Tuominen 02-3388 860

Kari Seppälä 02-3388 861

Juhani Halme 02-3388 822

Matti Leppikoski 02-3388 824

Juha Aho 02-3388 829
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”Millainen olisi paras laina isomman 
kodin ostoon?”

Lyhennystavat, joustot, korkosuojaus ja lisäturva… Isomman 
kodin osto tuo mieleen monia kysymyksiä rahasta ja tulevaisuu-
desta. Lue asunnonvaihtoon sopivista lainoista: 
nordea.fi/asunnonvaihto 

Tai tule keskustelemaan sinun lainastasi uuteen kotiisi. Varaa 
aika 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi

www.bramhults.fi

Löydät minut 
kaupan kylmä-
hyllystä.Tee Louna Vuosi -sopimus. Saat sekä hintaturvan 

kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella että 
100-prosenttisesti puhdasta  vesivoimalla tuotettua 
sähköä.

Vaihda Louna Vuosi -sopimukseen  
osoitteessa www.energiaonline.fi milloin vain.

Kun haluat tasaisen hinnan, valitse 

Louna Vuosi
Se on nyt vesisähköä.



KATSO KAIKKI KAUDEN KUVAT 
www.auragolf.fi > JÄSENET > KUVAGALLERIAPäättäjäisjuhlatunnelmia
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Puh. (02) 258 9201caddiemaster@auragolf.fi

KENTTÄTOIMIKUNTA
Toimikunnan nykyinen puheenjohtaja Reima Granberg on 
ilmoittanut olevansa käytettävissä vielä yhdelle jatkokaudelle, 
jos jäsenistö näin haluaa ja luottamusta tehtävän hoitamiseen 
edelleen löytyy.

KLUBITOIMIKUNTA
Marja Aalto-Setälä on pitkän harkinnan jälkeen ja 
haikein mielin päättänyt, ettei asetu ehdolle kolmannelle 
hallituskaudelle, vaan keskittyy Marudesigniin. 
Aura Golf ry:n jäsen Aki Lahti on ilmoittanut olevansa 
käytettävissä uudeksi klubimestariksi. 

SENIORITOIMIKUNTA
Toimikunnan nykyinen puheenjohtaja Anu Närvä ei ole 
käytettävissä valittaessa senioritoiminnasta vastaavaa 
hallituksen jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 
Tähän mennessä Aura Golf ry:n jäsenet Maija Mäkelä sekä 
Kenneth Löfgren ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä 
valittaessa uutta senioritoiminnasta vastaavaa hallituksen 
jäsentä.

Lisätiedot ja päivitykset hallituspaikkoihin liittyvistä 
asioista löydät seuran kotisivuilta www.auragolf.fi  

SEURAA 
AURA GOLFIA 

FACEBOOKISSA

HALLITUKSESSA 
EROVUOROSSA OVAT



Turun ryhmä- ja kokousosastomme henkilökunta  
palvelee sinua ma–pe 8.30–17.00.

Puh. 02-3331332 tai ryhma.turku@vikingline.com

Kevään huipputarjous 
kokousristeilyille

Kokouspaketit sisältävät risteilyn valitussa hyttiluokassa,  
Meriaamiaisen, Viking Buffet-päivällisen, kokoustilan  
6 tunniksi sekä kokouskahvin, hedelmiä ja patongin.

Hinta-laatusuhteeltaan ylivertainen merikokous tarjoaa tiimillesi tai työyhteisöllesi huvin  
ja hyödyn kätevästi samassa paketissa. Laivalta löydät niin kokous-, ravintola-, majoitus- kuin 
viihdepalvelutkin kaikki saman katon alta. Mahdollisuus edullisiin tuliaisostoksiin sekä upea 

merinäköala sisältyvät hintaan. 

Laivakokousta voitte jatkaa myös Ahvenanmaalla tai Tukholmassa.

Vuorokauden merikokoustarjous Turusta

Tuotetunnus FRMES. Voimassa su–ke-lähdöillä 30.4.2015 asti.

alk. 59 €/hlöalk. 50 €/hlö Kun Inside-hytissä 2 hlöäKun B-hytissä 2 hlöä

Iltalähtö, Viking GraceAamulähtö, Amorella
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