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Nuorissa on
        tulevaisuus

Uuden golfkauden saras-
tus näkyy jo heikkona 
hehkuna taivaanran-

nassa ja esiripun takana uuden 
kauden valmistelut ovat hyvässä 
käynnissä. Monet suomalaisista 
golfareista käyvät talvella virkis-
täytymässä kaukomailla ja hake-
massa fiilistä tulevaan kauteen, 
vähintään yhtä monet haaveile-
vat tästä. Kevään viimeistelylei-
rejä varten selaillaan golfmatka-
oppaita ja polte päästä viheriöille 
käy pikku hiljaa kuumemmaksi.

Perinteikkäässä seurassam-
me valmistaudutaan myös tule-
vaisuuteen ja yksi haasteistamme 
on edelleen lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuuksien paranta-
minen. Olemme tehneet vuosien 
ja vuosikymmenten varrella laa-
dukasta juniorityötä sekä kilpa- 
että harrastepuolella. Kilpailulli-
nen menestys on ollut jopa kan-
sainvälisesti ottaen loistavaa, ko-
timaassa Aura Golf on ajoittain 
dominoinut kilpagolfia etenkin 
amatööripuolella. Kilpailullinen 
kärkemme on edelleen erittäin 
terävä, mutta taso ei ole yhtä le-
veä kuin vielä muutama vuosi 
sitten.  Menestyksen kilpagolfissa 
on osaltaan mahdollistanut laa-
dukas valmennus, mutta myös 
poikkeuksellinen määrä lahjak-
kuutta on osunut samoihin ikä-
luokkiin. 

Harrastepuolella olemme 
saaneet nauttia hyvästä mainees-
ta pitkään, eikä varmasti vähi-
ten perinteisen TS-golfkoulun 
ansiosta. Myös valmennusryh-
mät ovat olleet suosittuja ja nii-
hin liittyvä tavoitteellisuus on ol-
lut omiaan luomaan positiivista 
yhteishenkeä sekä halua sitoutua 
hyvään harrastukseen.

Kilpailun kiristyessä kent-
tien ja seurojen välillä haluam-
me tietysti säilyttää asemamme 
Suomen ykkösseurana, sekä kil-
pailullisilla että muilla tekijöil-
lä mitattuna. Olemme kylpeneet 
menestyksessä ja kunniassa, mut-
ta emme ole ehkä pystyneet ke-
hittämään nuorisotoimintaam-
me kilpailijoiden kanssa samas-
sa tahdissa.  Tämä asia on nyt 
Aura Golfissa tunnistettu ja sik-
si seurassamme aloitettiin viime 
syksynä uuden nuorisostrategian 
valmistelu ja tätä työtä jatketaan 
myös tänä vuonna. Strategiatyön 
tavoitteena on palauttaa seuram-
me kilpailullinen menestys jäl-
leen huipputasolle sekä varmis-
taa lasten ja nuorten mielekkäät 
harrastemahdollisuudet parhaas-
sa seurassa.  Työkaluina strate-
gian jalkauttamisessa ovat ryh-
mien uudelleenorganisointi, val-
mentajien ja ohjaajien koulutus 
sekä TS-golfkoulun toiminnan 
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laadun varmistaminen. Laaduk-
kaan nuorisotyön sivutuotteena 
syntyy seuraan sitoutuneita in-
nokkaita golfareita, jotka varmis-
tavat seuramme olemassaolon ja 
kunnian myös tulevaisuudessa. 

Golfin kehitys ja kenttien 
määrän lisääntyminen Turun alu-
eella on mahdollistanut muuta-
man viimeisen vuoden aikana 
sen, että olemme voineet ottaa jä-
seneksi käytännössä kaikki meille 
haluavat juniorit. Myös aikuisten 
osalta vuosien mittaiset jäsenjo-
not on purettu ja Aura Golfin jä-
seneksi liittyminen on huomatta-
vasti vaivattomampaa.

Uskon vahvasti, että jäse-
nistömme on valmis vastaanot-
tamaan muutoksen, sillä oikeas-
taan kysymys on vain toiminnan 
terävöittämisestä sekä tulevai-
suuden toimintamahdollisuuk-
sien varmistamisesta. Laadukas 
nuorisotyö näkyy myös hieman 
suuremmassa kuvassa, sillä yh-
teiskuntavastuun kantaminen on 
luonnollinen osa Aura Golfin ur-
heiluseuratoimintaa.  Nuoriso-
toimintaan panostaminen ei ota 
muilta laajoilta jäsenryhmiltäm-
me mitään pois, vaan parhaim-
millaan eri ryhmien laadukas toi-
minta tukee erinomaisella taval-
la toisiaan.

Sami
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Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään 
keskiviikkona 17. helmikuuta 2010 klo 18.00 Ravintola Suomalaisella Pohjalla, 

Aurakatu 24 A, Turku (sisään kirjautumiset klo 17.00 lähtien)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

*)

E S I T Y S L I S TA

6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen valitsee varsinainen kokous puheenjohta-
jan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä, jotka vastaavat 
seuraavien asioiden hoidosta ja toiminnoista ja joilta edellytetään kyseessä olevien 
asioiden erityistä tuntemusta;

hallituksen jäsen (kapteeni) 
hallituksen jäsen (talousasiat) 
hallituksen jäsen (klubinhoitoasiat) 
hallituksen jäsen (kentänhoitoasiat) 
hallituksen jäsen (kilpailu- ja tasoitusasiat) 
hallituksen jäsen (markkinointi- ja PR-asiat) 
hallituksen jäsen (valmennus- ja junioritoiminta-asiat) 
hallituksen jäsen (naistoimikunta-asiat) 
hallituksen jäsen (senioritoiminta- ja kuntogolfasiat)

Hallituksen jäsenet valitaan kukin kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että 
vuosittain aina kolme (3), kolme (3) ja kolme (3) jäsentä on erovuorossa tässä 
järjestyksessä. Valinnassa on huomioitava, että puheenjohtaja, talousasioista vastaava 
hallituksen jäsen ja kentänhoitoasioista vastaava hallituksen jäsen valitaan eri kolmi-
vuotiskausiksi. 
Hallitus vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäisen työnjaon 
ja valitsee tarvittavat toimikunnat, joissa puheenjohtajana on hallituksen jäsen tai
hallituksen nimeämä yhdistyksen jäsen.  
Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous 
valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.  
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin.  
Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
1. Kapteeni
2. Kilpailu- ja tasoitusasiat
(3. Kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat)

**)

Aura Golf ry, hallitus
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Toimintakertomus 2009
VUOSIKOKOUS 

Vuosikokous pidettiin 25.2.2009 
Suomalaisella Pohjalla. Kokoukseen 
osallistui 137 yhdistyksen jäsentä. 
Ennen varsinaista kokousta palkit-
tiin ansioituneita jäseniämme.

Hallituksen erovuoroisia jäse-
niä oli neljä, joista senioritoiminnan 
vetäjästä äänestettiin. Ehdolla olivat 
Veikko Joenperä ja Asko Rantanen. 
Äänestyksen jälkeen valituksi tuli 
Asko Rantanen. Klubimestari Ilkka 
Tulonen oli ilmoittanut luopuvansa 
tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin 
Marja Aalto-Setälä. Hannu Paatelo 
(valmennus- ja junioriasiat) oli myös 
ilmoittanut luopuvansa ja hänen ti-
lalleen valittiin Jukka Stam. Reima 
Granberg valittiin edelleen jatkamaan 
kenttätoimikunnan vetäjänä. 

Tilintarkastajiksi valittiin 
Osmo Soinio (KHT) ja Terho Saa-
rinen (KHT) sekä varatilintarkasta-
jiksi Ritva Hopia (HTM) ja Kimmo 
Antonen (KHT).

HALLITUS
 
Laakso Toni   
puheenjohtaja
Pirilä Urpo  
talousasiat, varapuh.johtaja 
Granberg Reima 
kentänhoito
Sjöholm Kari  
markkinointi ja tiedotus
Stam Jukka  
valmennus- ja junioritoiminta
Salminen Markku 
kiinteistö ja rakennus
Rantanen Asko 
senioritoimikunta
Paulin Jan-Mikael  
kilpailut
Suhonen Eeva 
naistoimikunta, naisten kapteeni, 
hallituksen sihteeri
Eskola Aarno  
kapteeni
Aalto-Setälä Marja 
klubimestari  
Hallitus kokoontui kauden aikana 
seitsemän (7) kertaa.

HALLINTO

Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Pere Sami  
toiminnanjohtaja 
työsuhde alkoi v. 2008
Enberg Soile
kirjanpitäjä/toimistosihteeri 
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät:  
Helin Rosa  
caddiemaster 6. kausi

Koskilahti Ahti (AG:n jäsen) 
caddiemaster 2. kausi
Mustalahti Annika 
caddiemaster 1. kausi
Nygård Henrik  
caddiemaster 1. kausi
Rastas Aleksi 
caddiemaster 1. kausi

Toimintakauden tavoitteita
Toimintavuoden 2009 keskeisiä ta-
voitteita tarkan taloudenpidon li-
säksi olivat panostukset nuoriso- ja 
valmennustoiminnan kehittämiseen 
sekä jäsenviestinnän parantaminen. 
Tavoitteena oli myös saada lisää lap-
sia ja nuoria lajin pariin, tässä voi-
daan katsoa onnistuneemme erin-
omaisesti. Valmennustoiminnan ke-
hittäminen on ollut jatkuvaa ja tä-
män tueksi aloitettiin syksyllä Aura 
Golf ry:n nuorisostrategian valmiste-
lu. Strategiatyön tavoitteena on nuo-
risotoiminnan päämäärien tarkenta-
minen sekä toiminnan jatkuvuuden 
ja laadun varmistaminen. 

Jäsenviestinnän parantamisen 
tärkeimpiä toimenpiteitä olivat yh-
distyksen kotisivujen uusiminen, kat-
tavan sähköpostirekisterin keräämi-
nen sekä sähköisen viestinnän lisää-
minen.

Kentänhoidon osalta osaa-
van ja motivoituneen henkilökun-
nan sekä ajanmukaisen ja riittävän 
konekannan ylläpitämisessä voimme 
myös katsoa onnistuneemme hyvin. 
Kenttätoimikunta on lisäksi sitoutu-
nut pitkän tähtäimen suunnitelman 
mukaisesti tarkastelemaan soveltuvin 
osin kenttämme uudistamista vastaa-
maan nykypäivän vaatimuksia. 

Talous ja hallinto
Aura Golfin toiminta ja taloudellinen 
tilanne kauden aikana eteni kokonai-
suutena suunnitelmien mukaisesti. 
Tilikauden tulos oli 1 272 euroa kun 
budjetoitu tulos oli nolla euroa. Var-
sinaisen toiminnan tulos oli noin 24 
tuhatta euroa budjetoitua parempi 
ja varainhankinnan tulos vastaavas-
ti noin 26 tuhatta euroa budjetoitua 
heikompi. Varainhankinnan budjet-
tiero johtuu pääasiassa liittymismak-
sujen budjetoitua alemmasta toteu-
masta; ero noin -27 tuhatta euroa. 
Yksityiskohtaiset toteumaluvut bud-
jettipoikkeamineen löytyvät jäljem-
pänä olevasta tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2009 investoinnit 
olivat 58,9 tuhatta euroa, josta kent-
tään kohdistuvia investointeja oli 
noin 23 tuhatta euroa, rakennuksiin 
ja rakennelmiin noin 11 tuhatta eu-
roa ja loppu koostuu muista pienem-
mistä erillisistä investoinneista. 

Tilikauden aikana lyhennet-

tiin suunnitelman mukaisesti ko-
rollisia velkoja; pitkäaikaisia lainoja 
54,9 tuhatta euroa ja shekkitilin li-
miittiä 43,4 tuhatta. Tilikauden lo-
pussa korollisten lainojen määrä oli 
788,9 tuhatta euroa, kun vastaava 
luku edellisellä tilikaudella oli 887,1 
tuhatta euroa. 

Tilikauden päättyessä Aura 
Golfin talous on edelleen vakaalla 
pohjalla.

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan halli-
tuksen jäsenet toimivat eri toimikun-
tien puheenjohtajina. Toimikunnat 
toimivat kauden aikana tehokkaas-
ti ja hallituksessa käsitellyt asiat oli 
hyvin valmisteltu eri toimikunnis-
sa. Toimikunnat kokoontuivat kau-
den aikana noin 25 kertaa. Toimin-
nanjohtaja osallistui kokouksiin toi-
menkuvansa mukaisesti. Kokouksien 
lisäksi toimikuntien jäsenet osallis-
tuivat käytännön toimintaan kiitet-
tävästi. 

Kunniatoimikunta
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka
Vaiste Heikki

Kenttätoimikunta
Granberg Reima, puheenjohtaja
Höglund Matti
Lahti Sami
Laxåback Jorma
Lithonius Markus
Toivanen Raimo

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

Kausityöntekijät:
Härmälä Ilkka (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 3. kausi
Laaksonen Ville (AG:n jäsen) 
kentänhoitaja 1. kausi
Laurila Antti (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 2. kausi
Laurila Aleksi (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 1. kausi

Rinne Markus
kentänhoitaja 1. kausi
Räsänen Virpi
kentänhoitaja 2. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen)
kentänhoitaja 3. kausi
Vilkama Voitto
kentänhoitaja 2. kausi
Peippo Janne  
pallonkerääjä 1. kausi    
Millner Max (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 1. kausi 
Pirilä Tuomas (AG:n jäsen)
pallonkerääjä 2. kausi

Kentänhoitokausi 2009 käynnistyi 
helmikuussa väylien, harjoitusken-
tän, rangen ja osaksi myös karheik-
kojen hiekoituksella AG:n omalla 
uudella hiekoitusvaunulla. Maalis-
kuussa maan ollessa roudassa ajettiin 
korjatuille bunkkereille uusi hiekka, 
keskimäärin 10 cm:n kerros. Töitä 
jatkettiin lumien poistolla greeneil-
tä, foregreeneiltä ja lyöntipaikoilta. 
Helmikuussa greeneille muodostu-
nut ohuehko sokerijääkerros avattiin 
hiekoituksen ja kali/magnesium-kä-
sittelyn avulla, jonka jälkeen harso-
tus aloitettiin huhtikuun alkupuolel-
la. Huhtikuun puolessavälissä greenit 
jyrättiin, pystyleikattiin ja kylvettiin 
kylänurmikka/rönsyrölliseoksella. Sa-
detuslaitteet otettiin käyttöön 22.4. 
ja harsot poistettiin viikolla 18, jonka 
jälkeen greenit hiekoitettiin. Kenttä 
avattiin 1.5. hyvässä kevätkunnossa.

Kesäkauden leikkuukorkeu-
det olivat: väylät 10 mm, lp:t ja fo-
regreenit 7 mm ja greenit 2,8 mm. 
Viikolla 28, jolloin pelattiin Gant 
Open, greenien leikkuukorkeus pu-
dotettiin tilapäisesti 2,3 mm:iin, jol-
loin jyräyksellä pallon vierintänopeu-
deksi saatiin n. 11,5 jalkaa eli 3,4 
metriä. Kauden keskimääräinen vie-
rintänopeus oli 9-9,5 jalkaa eli hive-
nen alle kolme metriä. Kauden ai-
kana greenit lannoitettiin 18 kertaa 
nestelannoitteella ja kertaalleen rakei-
sella lannoitteella. Greenien nestelan-
noituksiin lisättiin hivenravinteita, 
joiden avulla ruohosta tulee terveem-
pää ja laadukkaampaa. Lyöntipaikat 
ja foregreenit lannoitettiin 4 kertaa 
ja väylät 3 kertaa rakeisella lannoit-
teella. Sieni- ja hometauteja torjut-
tiin greeneiltä 4 kertaa kemiallisilla 
torjunta-aineilla ja 4 kertaa rautasul-
faatti tai fusariuminhibiittorin avul-
la. Lp:t ja väylät ruiskutettiin kertaal-
leen lumihometta vastaan torjunta-
aineella. Raffeista torjuttiin apila- ja 
voikukkakasvustoja pistekohtaisesti 
kahdesti. Pelikauden aikana greenit 
ilmastoitiin 9 kertaa, joista 8 oli pin-
tailmastointia ja kertaalleen suoritet-
tiin vesi-ilmastus. Lp:t ja foregreenit 
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viiltoilmastettiin kahdesti. Kauden 
päättyessä greenit, foregreenit, lp:t, 
väylät ja suuri osa karheikosta holk-
ki-ilmastoitiin. Viheriöiden ympäris-
töt ilmastoitiin vertidrain-syväilmas-
timella, lisäksi greenit 1, 4, 5, 7, 11, 
12 ja 17 syväilmastettiin fill/drill-
laitteella. Kasteluvettä käytettiin rei-
lu 20.000 kuutiota. Kenttä suljettiin 
27.10.2009.

Peruskorjauksia ja muutoksia
Edellisenä syksynä aloitetut hiek-
kaesteiden salaojitus- ja korjaus-
työt vietiin loppuun. Lyöntipaikko-
jen laajennuksien pohjatyöt tehtiin 
naisten lp:lla 6, 14 ja 17 sekä mies-
ten lp:lla 10 ja 17. Pintatyöt ja siir-
tonurmetus tehdään keväällä. Sora-
käytäviä lisättiin väylille 1, 9, 14 ja 
18. Nurmipintojen salaojitus ja kor-
jaustöitä tehtiin 6. väylän vasenpuo-
li ja 7. greenin vasenpuoli. Pintavesi-
kaivoja asennettiin väylille 3, 7 ja 16. 
Puita istutettiin 11. väylän vasem-
malle puolelle. 8. greenin vasen etu-
kulma nostettiin ja uudelleen muo-
toiltiin.

Kone- ja laiteinvestoinnit
Dakota-väylähiekoitin, ClubCar-la-
va-auto, Traktorin lumiaura sekä kol-
me kpl hapetin/suihkulähteitä.

Kaudella 2009 kenttähenkilöstö 
muodostui kenttämestarista, apu-
laiskenttämestarista, huoltomiehes-
tä, vakituisesta kentänhoitajasta ja 
seitsemästä kausityöntekijästä. Piha-
työntekijän/siistijän palvelut ostettiin 
ulkopuoliselta yrittäjältä.

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

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuu-
lui 36 eri kilpailua, joiden lisäksi pe-
lattiin cup-kilpailut. Näissä kilpai-
luissa tehtiin kaikkiaan 3 307 peli-
suoritusta, joista Aura Golfin omat 
jäsenet tekivät 2 592 (78 %) ja vie-
railijat 715 (22 %) suoritusta. Vii-
me vuonna tehtiin yhteensä 3 837 
pelisuoritusta. Kutsukilpailuissa teh-
tiin 1 522 pelisuoritusta, joista 517 
(34 %) oli omien jäsenten tekemiä. 
Avoimia kilpailuja oli 15 kpl. Vii-
mekauden merkittävimmät kilpai-
lut olivat SAS Masters Tourin Felix 
Finnish Ladies Open ja Gant Open,  
FSO TS Classic sekä useat klubikil-
pailut. Kilpailuihin osallistujista yli 
35 % on ollut naisia.

Klubimestarit 
Miehet  Ahti Koskilahti
Naiset   Milla Hallanoro 
Mid  Marko Kuningas
Naiset 50  Päivi Honka
Miehet 55 Matti Leinonen
Miehet 65 Harri Vehmanen
Miehet 70 Veikko Kirjonen
Pojat  Mikael Helminen

Vuoden pelaaja   Juuso Välilä
Vuoden nousija  Susanna Sarkki

Muut kilpailutulokset löytyvät net-
tisivuiltamme.

Valmennus- ja junioritoimikunta
Stam Jukka, puheenjohtaja
Aho Sakari
Hallanoro Milla
Koskilahti Ahti
Lehtinen Antti
Nordqvist Aarni  
Rissanen Riku
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin kaksi golfkoulua puit-
teiltaan samanlaisina kuin ennenkin. 
Osallistujia oli yhteensä lähes sata. 
Kouluun otettiin sekä Aura Golfin 
jäseniä että ulkopuolisia aloittelevia 
golfareita. Vastuullisena kouluttaja-
na toimi Ville Sirkiä, apunaan toinen 
assistant pro Antti Lehtinen sekä eri 
valmennusryhmissä olevia pelaajia. 
Apuopettajille järjestettiin pelimat-
ka Ruotsiin.   

Leirit 
Espanjan leiri:
Leiri järjestettiin kevättalvella, jos-
sa pelaajia oli mukana yhteensä 11. 
Matkanjohtajina ja valmentajina 
leirillä toimivat Sakari Aho ja Ant-
ti Lehtinen. Leiri toteutettiin yksi-
tyiskohtaisen suunnitelman mukai-
sesti.
Ruotsin leiri:
Keväällä 9 junioripelaajaa harjoitte-
li Sakari Ahon johdolla Ruotsissa. 
Ahti Koskilahti toimi avustajana ja 
ryhmän kuljettajana.
Suomen Golfliiton leirit:
Suomen Golfliiton valmennuslei-
reille ja maajoukkuevalmennukseen 
osallistui Kalle Samooja.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhallina oli Luolavuo-
ren halli, josta oli varattu käyttööm-
me harjoitusvuoroja eri tasoryhmil-
lemme. Seuran prot osallistuivat har-
joittelun suunnitteluun ja valmen-
nukseen. 

Jäsenistömme HCP-luokittain

HCP   2009 2008 2007 2006
+4,4 – 4,4      62     59     59     58
  4,5 – 11,4    248   258   251   247
11,5 – 18,4    315   300   282   284
18,5 – 26,4    323   317   306   294
26,5 – 36,0    277   264   255   262
Virallinen tasoitus  1225 1198 1153 1145
37,0 – 54,0    284   256   250   226
Tasoituspelaajia  1509 1454 1403 1371

Singel-pelaajia 222, joista miehiä 208 ja naisia 14    

Kuva: Mika Leinonen



V I H E R I Ö  1/20106

Kesäharjoittelu 
Valio-, edustus- ja haastajapelaajil-
la oli käytettävissään ns. Valmennus-
paketti ja he harjoittelivat henkilö-
kohtaisten harjoitussuunnitelmien-
sa mukaisesti. Valmennuspakettiin 
kuuluu olennaisena osana pron si-
touttaminen henkilökohtaiseksi val-
mentajaksi. 

Talent-ryhmä harjoitteli kesä-
aikana 3 kertaa viikossa pron johdol-
la, lisäksi ryhmä osallistui aktiivisesti 
aluetourin kilpailuihin

Kehitysryhmä harjoitteli pron 
sekä assistant pron johdolla kesäkau-
della kerran viikossa.

Graniittiryhmä harjoitteli ke-
hitysryhmän tavoin pron ja assistant 
pron johdolla säännöllisesti. 

Junioritoiminta
Tuet 
Toimikunta haluaa kiittää yhteis-
työkumppaneitaan rahallisesta tues-
ta, jonka avulla nuorten golfareiden 
kausi saatiin hoidettua kunnialla. Il-
man heitä ei seuramme juniorityötä 
olisi mahdollista toteuttaa näin laa-
jalla rintamalla.

Arvokilpailut
Osallistuttiin miesten ja juniorien 
joukkue SM-kisoihin. Tänä vuonna 
ei mitalitilimme karttunut. Miesten 
joukkue sijoittui hienosti sijalle 4 ja 
juniorien sijoitus oli seitsemäs. 

Aikuisten lyöntipelin SM-kil-
pailuissa Kalle Samooja toi edelli-
sen vuoden mestaruutensa jatkoksi 
pronssimitalin. Sama sijoitus Kallella 
oli myös Finnish Amateur Rankingis-
sa. Finnish Amateur Championship 
-kilpailussa Kalle uusi viime vuoden 
voittonsa. Kansainvälisiltä areenoilta 
Kalle toi historiallisen voiton viemäl-
lä Ranskan avoimen amatöörimesta-
ruuden nimiinsä.

Finnish Tour -kisat 
FT-kilpailuissa mainittavaa menes-
tystä emme seurallemme tänä vuon-
na saaneet. Kaikki seuramme kärki-
pelaajat osallistuivat kauden aikana 
useaan kilpailuun, joista mainittavin 
sijoitus oli Joonas Granbergin 2. sija 
kesäkuulta. 

FT-karsintoihin kaudelle 2010 
osallistui 5 pelaajaa, joista 2 selvit-
ti cutin.

FGT-haastajakisat 
Haastajakiertueelle osallistui vain 
muutama pelaaja. 

Finnish Amateur ranking 
ja Finnish Tour ranking 
Aura Golfin pelaajien sijoitukset 
ranking-tilastoissa kaudella 2009: 
Miehet:
Finnish Amateur ranking:  
  3. Kalle Samooja   
30. Markus Rytkölä   
39. Ahti Koskilahti   
Pisteitä sai yhteensä 79 pelaajaa. 

Finnish Tour:
30. Joonas Granberg
50. Markus Rytkölä
57. Ahti Koskilahti
68. Sakari Aho
79. Kalle Samooja
91. Ville Sirkiä
   
Pisteitä sai yhteensä 103 pelaajaa.

Naiset:
Naisten puolella ei ranking-pisteitä 
saavutettu tänä vuonna.

Finnair Junior Tour -kisat, 
alle 21v tytöt ja pojat 
Kilpailuihin osallistui pelaajia vaihte-
levasti. Lyöntipelikilpailuun ei osallis-
tujia seurastamme ollut. Tähän ryh-
mään tarvitsemme selkeästi osallistu-
misinnokkuutta enemmän.

Aluetour, alle 21v 
Osallistuttiin 8-11 henkisin jouk-
kuein. Menestys oli kaudella koh-
tuullista, osakilpailuvoitot seural-
lemme toivat Tomi Tamminen ja 
Mikael Helminen. 

Tsemppitour
Tsemppitour oli seuramme juniori-
työn kannalta parasta antia, mitä ju-
niorityö voi tarjota innokkaille gol-
fareille. Suuri kiitos kuuluu kulje-
tuksiin osallistuneille vanhemmille 
sekä tietenkin itse pelaajille, jotka loi-
vat joka kilpailussa hienon yhteishen-
gen. Kisapaikoilta on kuulunut hyvää 
palautetta tsemppitourin hengestä ja 
yhteiseen hiileen puhaltamisesta. 

Koulutus
Suomen Golfliiton päävalmentaja 
Staffan Johansson kävi vierailemas-
sa seurassamme ja kertoi junioreille 
golfharjoittelusta.

Junioripelaajamme saivat myös 
henkistä koulutusta Matti Jaakko-
lan toimesta ennen joukkue SM- kil-
pailuja.

Muuta
Seuramme pitkäaikainen assistant 
pro Aarni Nordqvist on jättänyt au-
kon toimikuntaamme, jonka paik-
kaamiseksi teemme töitä.

Talviharjoittelumahdollisuudet 
rangella ovat kehittyneet. Uusien lasi-
tusten myötä kautta pystyi jatkamaan 
pitkälle syksyyn.

  
Senioritoimikunta
Rantanen Asko, puheenjohtaja
Joenperä Veikko
Kulo Matti
Laine Aatos
Liitola Markku
Lindström Kaj
Palm Kurt
Peltonen Pekka
Pekuri Eero
Perilä Milla
Rännäli Pertti
Sanaksenaho Rikhard

Sivuranta Ilmo
Vierinen Maija, sihteeri
Wahlberg Antero

Toimikunta kokoontui vuoden aika-
na viisi kertaa. Kauden päätöstapah-
tuma pidettiin 30.10. ja siihen osal-
listui lähes 50 senioria. 

Kulunut kausi sujui suurelta osin 
edellisvuoden mukaisesti. Valtakun-
nallisissa seniorikilpailuissa menestyi 
parhaiten Päivi Honka, joka voitti 
naisten sarjojen rankingpistekilpailut, 
SM-lyöntipelissä hän sai hopeaa, TS-
Classicissa sijoitus oli toinen sekä hä-
net valittiin myös maajoukkue-edus-
tajaksi. Miesten kilpailuissa parhaana 
suorituksena oli Reima Granbergin 
toinen sija TS-Classicissa. Seniorien 
Välitourilla 70-vuotisten sarjan ran-
kingin voitti Veikko Kirjonen.

Seuran mestaruuskilpailuissa 
seniorien sarjavoittajat olivat M55 
Matti Leinonen, M65 Harri Vehma-
nen, M70 Veikko Kirjonen ja naisis-
sa Päivi Honka.

Klubiotteluissa tuli voitot Salo 
Golfista ja Harjattula Golfista Ruis-
salossa, tappiot vierasotteluissa Tam-
mer-Golfille ja Salo Golfille. Varsi-
nais-Suomen Senioriliigassa oli jouk-
kueemme 6. sijalla kymmenen jou-
kossa. 

Omien kuukausikilpailujen 
osanottajamäärä kasvoi entisestään, 
viidessä kilpailussa oli lähes 350 kil-
pailusuoritusta ja 107 eri kilpailijaa. 
Matti Leinonen oli kokonaiskilpailun 
paras ja naisten voittaja Kirsti Prusi.

Pelikauden aikana pidettiin li-
säksi muutaman kerran lyöntiharjoit-
telutilaisuuksia seniori-jäsenillemme, 
kouluttajina toimivat Sakari Aho ja 
Pertti Rännäli. 

Talvikauden aikana tarjottiin 
senioreille viisi kertaa viikossa erilais-
ta toimintaa, keilausta, lyöntiharjoit-
telua, kävelylenkkejä sekä kuntosali- 
ja venyttelytreenejä. 

Seniorit tekivät kauden loppu-
puolella myös hyvin onnistuneen tu-
tustumis- ja pelimatkan Viron Saa-
renmaalle Saare Golfin kentälle.

Kiinteistö- ja rakennustoimikunta
Salminen Markku, puheenjohtaja
Lundén Janne
Stengård Charles

Laurilan mökki viimeisteltiin käyttö-
kuntoon keväällä ennen kauden al-
kua. Seinät tapetoitiin, sähkötyöt va-
laistuksineen viimeisteltiin ja lämpö-
pumppu asennettiin. 

Caddiemasterin toimistoon/
Pro Shop:iin asennettiin lämpö-
pumppu.

Miesten saunaan asennettiin 
uusi kupu ohjaamaan löylyä alem-
mas.

Rangen katokseen rakennettiin 
noin 1 m korkea paneloitu takaseinä. 
Aukot lasitettiin koko rangen matkal-
ta, jonka lisäksi keskimmäinen ka-

tos sivuiltaan. Näin saatiin suojai-
nen tila kylmemmän ajan harjoitte-
lua ajatellen.

Edellä mainittujen lisäksi kulu-
neen vuoden aikana on kiinteistöis-
sä suoritettu tavanomaiset huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteet.  

Kapteenin toimikunta
Aarno Eskola, kapteeni
Peltonen Heli
Pirilä Tuomas
Saario Janne

Kapteenin toimikunta kokoontui 
helmikuussa pohtimaan kilpailuis-
ta poisjäämisiä, jälkien korjaamisia, 
epäurheilijamaista käytöstä ja yleistä 
häiritsemistä pelikierroksen aikana. 

Uudet jäsenet tutustuivat Ruis-
saloon ja toisiinsa kauden alettua.

Kovasti kiireisiä ovat golfarit 
nykyään, sillä kukaan ei ehtinyt Kap-
teenin kierrokselle eivätkä lähiseudun 
Kapteenit/LadyKapteenit löytäneet 
sopivaa aikaa tulla Ruissaloon kes-
kustelemaan yhteisistä aiheista.

TRE-Kampen pelattiin Ruis-
salossa ja voitto jäi kotiin. Tuleval-
la kaudella on erinomainen tilaisuus 
rikkoa traditiot ja tuoda pytty Rosla-
genista mukanamme.

Tamperelaiset luovuttivat 
KANNUn kesäkuussa meille, sillä 
voittomme oli selvä – kokonainen 
piste meidän eduksemme.

HGK oli ottanut apuun valko-
poskihanhet ja hämmentyneet AG-
laiset joutuivat miettimään tappiota 
kotimatkalla.

Naistoimikunta
Suhonen Eeva, puheenjohtaja
Ekholm Anne
Keskinen Johanna
Lehto Liisa
Nummenpää Eija
Reima Airi
Tuominen Raini

Naisten aloitusiltaa vietettiin 5.5. Ra-
vintola Birdiessa. Illan aikana käy-
tiin läpi kesän ohjelma ja Päivi Hon-
ka kertoi kilpailuihin valmistautu-
misesta sekä harjoittelemisesta. Tu-
tustuttiin myös Golfpuodin uusiin 
golftuotteisiin.

Maanantaikierrokset aloitettiin 
25.5. ja niitä pelattiin kaikkiaan 14. 
Kierroksista perittiin kahden euron 
maksu, joilla maksettiin palkinnot 
sekä Sakari Ahon Niksinurkka-palk-
kiot. Maanantaikierroksilla pelattiin 
eri pelimuotoja ja kilpailtiin lähipe-
lillä. Kierrosten varsinaiset palkinnot 
saatiin eri sponsoreilta, joille suuret 
kiitokset. Päätösiltaa vietettiin klu-
billa 5.9.

Kauden aikana tehtiin pelimat-
ka Alastaron kentälle sekä pelattiin 
Kolmoisklubiottelu Espoossa. Mu-
kana oli 11 pelaajaa. Espoo voitti ja 
AG tuli toiseksi. Ladyliigaan otti osaa 
vain muutamia AG:n pelaajia.
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Mamselli-kilpailu järjestettiin 
naistoimikunnan toimesta ja muka-
na oli 68 kilpailijaa.

Lähiseudun ladykapteenit ko-
koontuivat kerran huhtikuussa. Tä-
män lisäksi toimikunnan edustaja oli 
mukana tammikuussa pidetyssä lady-
kapteenien kokouksessa Helsingissä. 

Naistoimikunnan jäseniä osal-
listui kauden aikana pidettyjen kil-
pailujen tulospalvelutehtäviin.

Markkinointitoimikunta
Sjöholm Kari, puheenjohtaja
Koskinen Janne
Kruskopf Timo

Toimikunnan tärkein tavoite oli jä-
sentiedotuksen kehittäminen ja tä-
män tavoitteen voidaan katsoa toteu-
tuneen. Uudet kotisivut avattiin ke-
väällä ja niihin liittyen otettiin käyt-
töön myös uusi viestintäelementti, 
sähköinen uutiskirje. Toimikunta to-
teutti tätä varten kampanjan jäsenten 
yhteystietojen keräämiseksi caddie-
masterille jätetyn yhteystietolomak-
keen muodossa. Tällä toimenpiteellä 
saatiin sähköpostirekisteriä kasvatet-
tua yli 300 sähköisellä osoitteella.

Taloustavoitteita ei markki-
nointituottojen osalta saavutettu, 
mm. vähentyneiden yritystapahtu-
minen johdosta. Tämä antoi toisaal-
ta mahdollisuuden ottaa vastaan vii-
me kautta enemmän vieraspelaajia.   
Greenfeetuotot kasvoivat viime vuo-
desta ja myös asetetut tavoitteet yli-
tettiin. Greenfeetuottojen hallittu 
kasvu oli yksi toimikunnan tavoit-
teista. Markkinointituottoihin liitty-
vät kulut olivat talousarviota suurem-
mat, johtuen Gant Openin palkin-

tosumman kasvusta sekä kotisivujen 
uusimiseen sekä muihin viestintäele-
mentteihin liittyvistä kuluista. 

Kutsukilpailuissa oli yhteen-
sä  1 522 pelisuoritusta, joista omien 
jäsenien osuus 517 ja vierailijoiden   
1 005. Kutsukilpailujen osallistu-
jamäärä oli hieman pienempi kuin 
edellisellä kaudella.

Viheriö jäsenlehti ilmestyi nel-
jä kertaa ja lehden mainostuotot jäi-
vät budjetoitua pienemmäksi.

Aura Golfin kotisivujen www.
auragolf.fi kävijämäärä vuonna 2009 
oli noin 110 000 ja sivulatauksia teh-
tiin lähes 370 000. Luetuimpia uu-
tisia olivat yleisesti ottaen kaikki kil-
pailuihin liittyvät uutiset. 

Yhteistyökumppaneille Aura 
Golf järjesti keväällä matkan Itali-
aan ja syyskuussa yhdessä Viking Li-
nen kanssa perinteisen golf- ja se-
minaarimatkan Haninge Golfklub-
bin kentälle.

Klubimestarin toimikunta
Aalto-Setälä Marja, puheenjohtaja
Koskilahti Ahti
Kulo Raija
Samooja Jussi

Toimikunta kokoontui kauden aika-
na neljä kertaa.

Klubimestarin toimintakauden 
avasivat pihatalkoot huhtikuussa. Pe-
rinteinen Vappuhumpuuki-tapahtu-
ma järjestettiin vapunpäivänä 1.5. 
Humpuukiin osallistui jälleen lähes 
100 jäsentä.

Midnight Scramble järjestettiin 
juhannuksen aatonaattona. 

Syksyllä tuli kuluneeksi 40 
vuotta ensimmäisestä Ruissalon ken-

tällä pelatusta kilpailusta ja tätä juh-
listettiin järjestämällä 1.8. Ruissalo 
Challenge 40 v kilpailu ja siihen liit-
tyvä illanvietto. Kilpailuun osallistui 
149 pelaajaa ja myös iltajuhla keräsi 
klubitalon täyteen juhlakansaa. Ilta-
juhlan teemana oli 60-luku.

Kauden päättäjäiset järjestettiin 
klubitalolla 31.10. Illan aikana nau-
tittiin loistavasta ruoasta, Pete Poski-
parran taikuudesta sekä hyvästä tans-
simusiikista. Juhlassa palkittiin kau-
den aikana menestyneitä pelaajia sekä 
kiitettiin eläkkeelle siirtyvää ravinto-
loitsijaa Jukka Lavosta. Samalla toi-
votettiin tervetulleeksi Jukan työn 
jatkajaksi Marika Lavonen.

 
KENTÄN KÄYTTÖ 
Ajalla 1.5.- 30.9.2009

Kierroksia oli yhteensä 25 759 (vii-
me vuonna 25 428), jotka jakaantui-
vat seuraavasti:
- omat jäsenet   20 075 (19 212)   
- vierailijat            5 684 (6 036) 

Kenttä avattiin 1.5.2009 ja suljettiin 
viimeisten väylien osalta 27.10.2009. 
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli 
noin 26 800.  

Internetvaraus-% oli 66 (vuon-
na 2008 noin 60), tätä kehitystä voi-
daan pitää erinomaisena.

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET

Rangekatos remontoitiin paneloimal-
la katoksen takaseinä ja asentamal-
la muovipleksien tilalle karkaistusta 
lasista tehdyt ikkunat. Rangekatok-
sen katto pestiin ja sille tehtiin ho-

meenestokäsittely. 
Rangepalloja ja lyöntimattoja 

uusittiin tarpeen mukaan. Rangeko-
neen toimintavarmuus ei ollut riittä-
vä ja häiriöitä esiintyi usein.

Edellisen talven tapaan rangel-
le asennettiin korjatut suojapressut 
sekä lämpöpuhaltimet. Talviharjoit-
telu rangella on maksutonta ja tar-
koitettu ainoastaan Aura Golfin jä-
senille.

JÄSENTIEDOT
  
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 1 509 (viime vuonna 1451), 
joista miehiä oli 1 037 (997) ja nai-
sia 472 (454). 

JÄSENLEHTI
Sami Pere, päätoimittaja
Enberg Soile
Pietilä Tertti

Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. AG:n 
jäsenille tuli myös Suomen Golfleh-
ti. 

PRO SHOP 

Uusitussa Pro Shopissa toimintaa 
hoiti Golfpuoti Oy, lisäksi Gant sekä 
Alberto -tuotemerkeillä oli shopissa 
omat osastot. Caddiemasterit hoiti-
vat myyntityön. 

RAVINTOLA

Ruissalon Golf-ravintola Oy Juk-
ka Lavosen johdolla jatkoi toimin-
taa kaudella.

Kuva: Tertti Pietilä
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Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Myynti
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Green fee
Range
Golfautovuokrat
Kausimaksut
Tilavuokrat
Sekalaiset

Henkilöstökulut
Kentänhoito
Hallinto

Vuokrat
Maavuokrat
Kentänhoitokoneet
Muut

Muut kulut
Myyntituotteet
Kilpailut
Valmennus ja koulutus
Mainos ja sponsori
Green fee
Range
Kentänhoito
Kiinteistö
Hallinto

Toimikunnat
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Klubimestari
Kapteeni

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Mainos ja ilmoitus
Vuokratuotot

Kulut
Jäsenmaksukulut
Tiedotus

VARAINHANKINNAN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
  Korkotuotot
  Korkokulut
  Muut rahoituskulut

SATUNNAISET TUOTOT
YLEISAVUSTUKSET

TILIKAUDEN TULOS ennen poistoja

POISTOT

TILIKAUDEN TULOS

Budj. 2009 Budj. 20101.1.-31.12.2009

809 350

- 1 005 350
-196 000

2 845
33 690
51 390

334 770
112 640
30 085
1 990

214 520
26 470

950

-233 820
-127 580

-14 830
-17 510
-3 755

-3 165
-14 640
-83 560

-143 180
-3 260
-7 835

-176 165
-101 780
-60 135

-805
-6 380
-2 840
-4 110

306 070
122 890
11 170
2 120

-35 740
-26 105

20
-23 965
-1 083

442 250

-61 845 
380 405

-25 028
4 305

18 970

182 652

-181 380

1 272

-30 500

22 000

178 000

-178 000

0

-25 900

20 000

96 500

-96 500

0

850 000

-1 068 400
-218 400

1 500
38 000
51 500

364 000
110 000
36 000
2 000

220 000
26 000
1 000

-248 000
-140 000

-15 000
-21 000
-3 000

-500
-16 500
-94 300

-122 000
-3 500

-14 000
-196 300
-124 000
-52 000

-3 000
-6 000
-5 000
-4 300

310 000
50 000
10 000
1 800

-35 000
-16 000

100
-25 000
-1 000

371 800

-51 000
320 800

818 800

-1 039 100
-220 300

2 000
42 000
52 300

350 000
100 000
30 000
2 000

215 000
24 500
1 000

-243 000
-140 000

-14 400
-21 300
-3 600

-2 500
-18 000
-83 300

-127 000
-3 500
-9 000

-179 300
-124 000
-51 000

-3 000
-6 200
-5 000
-5 000

295 000
150 000
15 000

800

-34 000
-20 000

500
-30 000
-1 000

460 800

-54 000
406 800
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Tilintarkastuskertomus

31.12.2008

Tase
31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta
  Saadut ennakot

Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 466 065
1 272

688 793

100 090
6 000

74 020
28 460
8 010

5 170

1 889 375 
132 325
295 545

180

6 165
39 000
4 950

2 322 595

50 115

2 372 710

1 467 337

905 373

2 372 710

1 473 200
-7 140

744 100

143 020
13 820
56 760
56 400
3 290

6 510

1 958 050
151 560
328 780

180

10 950
24 520
2 900

2 445 080

38 370

2 483 450

1 466 060

1 017 390

2 483 450

Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Tilinpäätös sisältää taseen, tu-
loslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että 
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaises-
ti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toi-
mintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaat-
teiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuk-
sessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toi-
mihenkilöt ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkas-
tustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esit-
tämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä joh-
don tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat ristiriidattomia.

Turussa 30. tammikuuta 2010 

Osmo Soinio
KHT

Terho Saarinen
KHT
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Toimintasuunnitelma 2010
TAVOITTEET

Kauden päätavoitteet perustuvat 
toimikuntien tekemiin toiminta-
suunnitelmiin, jotka antavat hy-
vän suunnan seuran kehittämiselle. 
Tärkeimpänä tavoitteena pidetään 
edelleen juniori- ja valmennustoi-
minnan kehittämistä. Nuoriso-
työn keskeinen tavoite on saada li-
sää nuoria lajin pariin sekä kehittää 
valmennuksessa tasoryhmäajatte-
lua, jotta harjoittelu on mielekäs-
tä ja tavoitteellista. Viime vuon-
na aloitettu Aura Golf ry:n nuo-
risostrategian luominen jatkuu ja 
tavoitteena on saada strategiatyön 
tulokset jalkautettua kaikkeen toi-
mintaan nuoriso- ja valmennus-
työssä.  Pelitaitojen kehittämisen li-
säksi tullaan jatkossa entistä enem-
män kiinnittämään huomiota myös 
nuorten käytös- ja asennekasvatuk-
seen. Tähän asiaan on varmasti syy-
tä myös aikuisjäsenistömme kiin-
nittää aikaisempaa enemmän huo-
miota. 

Yleinen taloudellinen tilanne 
aiheuttaa sen, että seuran talouden-
pitoa tulee edelleen hoitaa huolel-
lisesti, jotta pystymme turvaamaan 
jäsenistön edut myös jatkossa. Kil-
pailujen määrään ja laatuun tullaan 
kiinnittämään huomiota ja pyri-
tään tarjoamaan jäsenille oikeasti 
kiinnostavia tapahtumia. Kentän-
hoitoon tullaan edelleen panosta-
maan ja varmistamaan ajanmukai-
set työvälineet osaavalle ja motivoi-
tuneelle henkilökunnalle.

KENTTÄ  

Aura Golfin kentänhoidon tavoit-
teena on ylläpitää kunnoltaan kent-
tää, joka kuuluu Suomen parhai-
den kenttien joukkoon sekä on 
kansainvälisesti kilpailukykyinen. 
Tavoite edellyttää, että viheriöiden 
nurmi on viherpeittävyyden osalta 
sataprosenttinen, tasainen ja riit-
tävän nopea. Foregreenit, lyönti-
paikat ja väylät ovat hyväkuntoisia 
ja riittävän alhaalle leikattuja. Kar-
heikkojen tulee olla rikkaruohot-
tomia ja hiekkaesteiden sekä nii-
den reunojen tulee olla hyvin hoi-
dettuja ja kantattuja. 

Tavoitteeseen päästäkseen ja 
siinä pysyäkseen on vaatimukse-
na ammattitaitoinen kenttähen-
kilöstö, asianmukainen konekan-
ta ja riittävä kentänhoitobudjetti. 
Kenttähenkilöstö tulee muodos-
tumaan neljästä vakituisesta työn-
tekijästä eli kenttämestarista, apu-

laiskenttämestarista, huoltomiehes-
tä ja kentänhoitajasta. Näiden li-
säksi kentänhoidon sesonkiaikana 
palkataan seitsemän kausityönteki-
jää. Tavoitteena on ollut että puo-
let kausityöntekijöistä olisi vanho-
ja kentänhoitajia. 

Konekanta muodostuu kym-
menestä leikkuukoneesta, kahdes-
ta traktorista ja riittävästä määräs-
tä hoitokoneita. Kentän vaatimus-
taso edellyttää, että koneet ovat jat-
kuvasti toimintakuntoisia ja esim. 
leikkuuterien kohdalta teroitettui-
na ja oikein säädettyinä. Konekan-
taa tulisi vuosittain uusia yhdel-
lä tai kahdella koneella, jotta luo-
tettavuus säilyisi ja kauden aikana 
vältyttäisiin isommilta remonteilta. 
Kaudelle 2010 tulisi uusia semiraf-
fileikkuukone.

Kentän koko kauden kestä-
vä huippukunto vaatii säännölli-
siä kentänhoitotoimenpiteitä, jois-
ta tärkeimpiä ovat jyräykset, ilmas-
tukset, hiekoitukset, lannoitukset, 
sadetus ja torjunta-aineruiskutuk-
set. Kentänhoitokaudella 2010 eri-
tyistä huomiota kiinnitetään piha-
ratamon ja muiden rikkakasvien 
torjuntaan karheikoista. Tavoittee-
na on, että kyseiset toimenpiteet 
suoritettaisiin pelikauden ulkopuo-
lella tai ajankohtana, joka vähiten 
häiritsee pelaamista. Ulkopuolisten 
tekijöiden vaikutus onnistuneeseen 
hoitokauteen on suuri. Ulkopuo-
lisia tekijöitä ovat ennen kaikkea 
lämpötila ja sademäärä. Lämpöti-
la vaikuttaa suoranaisesti nurmen 
kasvuun ja sateet kentänhoitoon 
ja pelaamiseen. Jotta kenttä oli-
si jatkuvasti, myös rajuimpien sa-
teiden jälkeen pelikunnossa, tuli-
si joka syksy korjata vanhoja gree-
nejä, lyöntipaikkoja ja hiekkaestei-
den salaojitusta. 

Kenttähenkilökunta osallis-
tuu tarvittaessa alan koulutustilai-
suuksiin ja messuihin. Ympäristö-
asioissa yhteistyötä jatketaan Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoitus-
viraston sekä Turun Yliopiston Kas-
vitieteellisen puutarhan kanssa. 

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA

Kilpailutoimikunnan tarkoituksena 
on järjestää jäseniä ja vieraspelaa-
jia kiinnostavia sekä lajia edistäviä 
kilpailuja. Toimikunnan tavoittee-
na on edelleen kehittää toimintaan-
sa, jotta kilpailut olisivat mahdolli-
simman monipuolisia ja innostaisi-
vat osallistumaan. 

Alustava kilpailukalenteri 
noudattaa pitkälti vanhaa perinnet-
tä. Felix Finnish Ladies Open pe-
lataan kesäkuun toisella viikolla ja 
Gant Open heinäkuun toisella vii-
kolla. Molemmat kilpailut kuulu-
vat ruotsalaisen Nordea Tourin oh-
jelmaan. TS Classic pelataan perin-
teisellä paikallaan heinäkuun vii-
meisellä viikolla.

Muutoksia
Kilpailukalenteriin on tulossa pie-
niä muutoksia, näistä tiedotetaan li-
sää kevään aikana seuran kotisivuil-
la sekä Viheriö-lehdessä 2/2010.

Klubimestaruuskilpailut pela-
taan viikon 33 lopulla. Sarjaan vaa-
ditaan vähintään 6 osanottajaa. 

Kilpailukalenteri on nähtä-
vissä kevään Viheriö-lehdessä sekä 
nettisivuillamme.

Tasoitukset 
Pidetään ajan tasalla sääntöjen 
puitteissa. 

Huom! Pelaajalla on viralli-
nen tasoitus, mikäli hän on pelan-
nut vähintään neljä tasoituskier-
rosta. Virallinen tasoitus vaaditaan 
avoimissa kilpailuissa.
 
VALMENNUS- 
JA JUNIORITOIMINTA

TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja puit-
teiltaan aikaisemman mallin mu-
kaisesti. Osanottajat valitaan haluk-
kaista ilmoittautumisjärjestykses-
sä siten, että vasta-alkajia ja lapsia, 
jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä 
otetaan mukaan noin puolet ja seu-
ran jäseniä, jo golfia osaavia ote-
taan mukaan niin monta, että yh-
teismääräksi tulee 55 osanottajaa. 
Koulun ohjelmaan sekä ryhmän-
vetäjien koulutukseen tullaan kiin-
nittämään aikaisempaa enemmän 
huomiota. Vastuullisena koulutta-
jana toimii Ville Sirkiä. Koulutta-
jina ovat seuran edustus-, haastaja-
ryhmän- ja aluetourpelaajat. Kou-
luttajina toimiville pelaajille järjes-
tetään palkkioleiri. Alaikäraja on 9 
vuotta. Golfkoulun hinta on 180 
euroa.  

Leirit 
Junioreille järjestetään helmikuussa 
harjoitusleiri Portugalissa:
Leirille valitaan halukkaista 10 ju-
nioria tai mikäli halukkaita ei ole 
tarpeeksi valitaan mukaan nuoria 
aikuisia. Juniorien leirillä on mu-
kana seuran pro Sakari Aho. Leirit 

toteutetaan yksityiskohtaisen suun-
nitelman mukaisesti siten, että pe-
lataan 7-10 kierrosta golfia ja lisäk-
si harjoitellaan vähintään 4 tuntia 
päivässä. Aikuisten leiriä ei järjeste-
tä tänä vuonna keskitetysti. Haluk-
kaat aikuispelaajat voivat hakea lei-
ritukea henkilökohtaisesta valmen-
nustuesta.

Kevätleiri Ruotsiin: 
Järjestetään Sakari Ahon toimesta 
ennen Aura Golfin kentän avautu-
mista. Mukaan leirille lähtee noin 
10 junioria. Leiri toteutetaan yksi-
tyiskohtaisen suunnitelman mukai-
sesti, jonka Sakari laatii. 

Suomen Golfliiton liiton leirit:
Miesten liittovalmennusryhmään 
on valittu Kalle Samooja. Kalle tu-
lee toivottavasti edustamaan elo-
kuussa seuraamme vuoden 2010 
EM kilpailuissa, jotka järjestetään 
Vanajanlinnassa Linna Golfin ken-
tällä. Muut AG:n pelaajat, jotka va-
litaan Suomen Golfliiton liittoval-
mennusleirille, lähetetään sinne. 

Valmennuspaketti
Valio-, edustus- ja haastajapelaa-
jille tarjotaan päivitettyä valmen-
nuspakettia.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli on varattu ta-
soryhmien pelaajien käyttöön tiis-
taina ja torstaina 1 h/päivä. Harras-
teryhmä harjoittelee ohjatusti sun-
nuntaisin. Talviharjoittelun ohja-
uksesta vastaa seuramme pro Sakari 
Aho. Apuna hänellä on 1-2 apuval-
mentajaa säännöllisesti. 

Kesäharjoittelu 
Aikuisten valioryhmä, edustus- ja 
haastajapelaajat harjoittelevat hen-
kilökohtaisen harjoitusohjelmansa 
mukaisesti. 

Juniorien valio-, edustus- ja 
haastajapelaajat harjoittelevat ohja-
tusti kesällä 20 kertaa henkilökoh-
taisen ohjelman mukaisesti.

Harrasteryhmän pelaajille 
järjestetään pron suunnittelema-
na 20 harjoituskertaa kesän aika-
na. Harrasteryhmät harjoittelevat 
ohjatusti.

Talent-ryhmän harjoittelua 
pyritään lisäämään. Nyt sovittuja 
harjoittelukertoja on noin 35. 

Yhteistyökumppanit 
Kumppanuuksia pyritään syventä-
mään ja samalla kehittämään. Junio-
rimäärän kasvaessa yhteistyökump-
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paneiden määrä ja panostus tulee 
olemaan tärkeä asia tulevalla kau-
della. Kumppaneita hankitaan kau-
den edetessä harkinnan mukaan.

Arvokilpailut 
Pyritään osallistumaan miesten, 
naisten ja juniorien joukkue SM-
kisoihin.  Aikuisten kisoissa on 
mukana joukkueenjohtaja ja juni-
orien mukana kisoissa yksi huolta-
ja. Junioreille järjestetään nuotitus-
leiri hyvissä ajoin ennen kisaa.

Pyritään osallistumaan kaikkiin 
SM kisoihin seuraavasti:
Reikäpeli SM miehet:  
6 osallistujaa, tavoite yksi mitali
Reikäpeli SM naiset:  
ei osallistujia  
Lyöntipeli SM miehet:  
6 osallistujaa, tavoite yksi mitali
Lyöntipeli SM naiset:  
ei osallistujia  
Reikäpeli SM juniorit:  
4 osallistujaa, tavoite juniorien 
SM-kisoista yhteensä yksi 
mitali ja yksi pelaaja 10 parhaan 
joukkoon
Lyöntipeli SM juniorit:  
4 osallistujaa  

Finnish Tour  
Valitaan max. 8-henkinen FT-jouk-
kue. Tavoite lopullisessa pistetaulu-
kossa kaikki pisteille, yksi pelaaja 
viiden parhaan joukkoon ja lisäk-
si kaksi pelaajaa 20 parhaan jouk-
koon. 

Finnish Tour -karsinnat 
Karsintaan osallistuvat ne aikuis-
pelaajat, joilla ei muulla perusteella 
ole sellaista FT kategoriaa, jolla to-
dennäköisesti pääsee useimpiin ki-
soihin. Juniori-ikäiset pelaajat voi-
vat osallistua karsintoihin omalla 
kustannuksellaan, he voivat hakea 
valmennustukea karsintojen aihe-
uttamiin kuluihin. 

Finnish Amateur Open
FAO:iin osallistuu 6-henkinen 
joukkue. Tavoite saada yksi pelaaja 
kolmen parhaan joukkoon ja lisäksi 
kolme pelaajaa selvittää cutin.

Finnish Tour -haastajakiertue
FT-haastajakiertueelle osallistuvat 
ne edustus- ja haastajapelaajat, jot-
ka eivät ole FT joukkueessa. Py-
ritään osallistumaan 4-henkisin 
joukkuein. Tavoite joka kilpailus-
sa että kaksi selvittää cutin ja koko-
naistuloksissa yksi sijoittuu 10 par-
haan joukkoon. FT kategoria kau-
delle 2011 pyritään saamaan aina-
kin yhdelle uudelle pelaajalle.

Finnair Junior Tour -kisat, 
alle 21 v 
Pyritään osallistumaan 4-henkisin 
joukkuein. Tavoite on saada joka 
kilpailussa yksi pelaaja 15 parhaan 
joukkoon ja kokonaistuloksissa 
kolme sijoittuu 25 parhaan jouk-
koon, joka mahdollistaa FJT-kate-
gorian kaudelle 2011. 

Aluetour, alle 21 v 
Pyritään osallistumaan vähintään 
8-henkisin joukkuein. Tavoite joka 
kilpailussa yksi pelaaja kolmen par-
haan joukkoon ja kokonaistuloksis-
sa kolme pelaajaa sijoittuu 10 par-
haan joukkoon. 

Tsemppitour, 
alle 14v tytöt ja pojat 
Viimekesänä loistavaa palautet-
ta saanut Tsemppitour tulee tule-
vanakin kautena olemaan uusien 
kilpagolfareiden näytönpaikka. Jo-
kaiseen alueemme kilpailuun kan-
nustetaan osallistujia siten, että jo-
kaisessa kilpailussa olisi ainakin 8 
seuramme jäsentä mukana. Junio-
ri- ja valmennustoimikunta orga-
nisoi kuljetukset kilpailuihin van-
hempien avustuksella.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tu-
ella kehitetään Aura Golfin nuor-
ten harrastetoimintaa tarjoamalla 
pron ja assistant pron avulla kil-
pailu- sekä tekniikkarataelämyksiä 
reilun hengen sekä nuorten pelaa-
jien golfvalmiuksia kasvattavan toi-
minnan avulla. Seuralle on hankit-
tu viime kesänä ns. puuhabägi, jon-
ka avulla leikkimielisiä kilpailuja 
on hyvä järjestää.

Ohjaajakoulutus
Assistant prot kouluttautuvat tar-
peen mukaan. Uusia juniorigol-
fin kouluttajia pyritään löytämään 
vanhemmista ja seuramme varttu-
neimmista jäsenistä. Mikäli kiin-
nostusta löytyy riittävästi, tullaan 
järjestämään golfohjaajan perus-
koulutus seuramme tiloissa tule-
van kauden aikana.  

Pelaajien koulutus 
Koulutus on AG:n nuorille pelaa-
jille tarjoama kasvatuksellinen ja 
yleisiä elämäntaitoja sisältävä osa, 
joka annetaan kaikille veloituk-
setta. Koulutuksen tavoitteena on 
AG:n juniorimenestyksen jatkami-
nen ja vastaavan menestyksen saa-
vuttaminen aikuisten tasolla. Pelaa-
jat oppivat asettamaan tavoitteita, 
harjoittelemaan ja pelaamaan suun-
nitelmallisesti sekä kestämään häi-
riötekijät niin harjoituksissa kuin 
kilpailuissakin. 

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

Talentryhmä, harrasteryhmä ja 
aluetour-ryhmä osallistuvat 
yhteisiin koulutuksiin seuraavasti:
- Miten AG:n systeemi toimii 
  (1 päivä)
- Harjoitteleminen ja pelaaminen 
  (1 päivä)
- Sääntökoulutus (1/2 päivää)

Ne pelaajat, jotka toimivat suun-
nitelmallisesti toimikunnan asetta-
mien pelisääntöjen mukaisesti, ovat 
oikeutettuja valmennustukeen. Val-
mennustuen määrä on riippuvai-
nen kunkin pelaajan sijoittumises-
ta tasoryhmiin ja oman panostuk-
sensa suuruudesta. 

Tiedotus 
Netissä näkyvää tiedotusta lisätään. 
Harjoitusaikataulut eri tasoryhmil-
le tullaan laittamaan seuran inter-
net- sivuille.

FT, FJT ja aluetour-kilpailui-
hin osallistuneiden AG:n pelaajien 
tulokset ja menestys julkaistaan Vi-
heriö-lehdessä. 

MARKKINOINTI 
JA TIEDOTUS 

Toimikunta jatkaa sähköisen jäsen-
viestinnän kehittämistä. Aura Gol-
fin kotisivujen www.auragolf.fi pa-
rantaminen jatkuu, samoin sähköi-
sen uutiskirjeen sisältöön tullaan 
panostamaan. Uutiskirje tukee 
viestinnässä Viheriö-jäsenlehteä, 
joka ilmestyy jatkossa kolme ker-
taa vuodessa. Perinteinen tiedotus-
lehti ilmestyy helmikuussa ja täs-
sä numerossa käsitellään toiminta-
kertomukset ja -suunnitelmat sekä 
edellisen kauden tilinpäätöstiedot. 
Toinen lehti ilmestyy ennen kau-
den alkua huhtikuussa ja kolmas 
kauden päätyttyä marraskuussa. 
Lehden sisältöä ja ulkonäköä ke-
hitetään.  

Toimikunnan tavoitteena on 
markkinointituottojen kasvattami-
nen ja nykyisten yhteistyökumppa-
neiden sitouttaminen sekä näiden 
kumppanuuksien kehittäminen. 
Markkinointituottojen kasvattami-
nen tapahtuu pääasiassa yritysta-
pahtumien määrän hallitulla lisää-
misellä sekä uusien toimintamal-
lien kehittämisellä. Tapahtumien 
kohdalla pyritään entisestään nos-

tamaan niiden tasoa ja kiinnosta-
vuutta.  

Yhteistyökumppaneille jär-
jestetään perinteiset kevät- ja syys-
matkat. Tapahtumiin pyritään li-
säämään korkeatasoisia business-
seminaareja ja toimintaa tapahtu-
mien osalta pyritään kehittämään 
varsinkin ammattilaiskilpailujen 
osalta, tavoitteena laajempi näky-
vyys mediassa.

PGA-kilpailut järjestetään 
yhteistyössä ruotsalaisen ammat-
tiorganisaation kanssa ja molem-
pien kisojen asema uuden Nordea 
Tourin ykköskisoina on edelleen 
ykköstavoitteemme.  Toimikunta 
tulee hyödyntämään näiden kisojen 
saamaa julkisuutta myös Aura Gol-
fin omassa ulkoisessa viestinnässä, 
johon tullaan myös kiinnittämään 
aikaisempaa enemmän huomiota. 
Ulkoisen viestinnän tavoitteena on 
pyrkiä jatkamaan green fee -tulo-
jen hallittua kasvua. Range-tulo-
ja pyritään kasvattamaan uusimal-
la laitteistoa sekä lisäämällä jousta-
via hinnoittelumalleja.

SENIORITOIMINTA 

Klubiottelut: 
Koti: AG-TG
 AG-SaG vapun tienoilla

Vieras: SaG-AG Salossa syksyllä
 HGCC-AG 

Liigaottelut: 
Otteluiden aikataulu ja määrä selvi-
ää myöhemmin, koska liigaan tulee 
mahdollisesti yksi joukkue lisää.

Kuukausikilpailut: 
Viisi kilpailua, jotka pelataan joka 
kuukauden 2. tiistai kilpailukalen-
terin mukaan.

Felix, TS Classic ja Gant: 
avustamme järjestelyissä

Seniorien 
klubimestaruuskilpailut: 
Ehdotetaan seuraavat sarjat; M 55, 
60, 70, N 50 ja 60.

Vain M 55 pelataan 3-päiväi-
senä muut sarjat 2-päiväisenä. Ku-
kin sarja toteutuu, jos mukana on 
vähintään 6 pelaajaa.

Talvikauden toiminta 
Maanantaisin: 
klo 12.00-13.00 kuntosali ja jump-
pa Kupittaan urheiluhallissa. Pertti 
Rännäli toimii ohjaajana.  
Tiistaisin:
klo 13.00-14.00 keilausta Kupit-
taan keilahallissa, vasta-alkajat saa-
vat ohjausta.
Keskiviikkoisin: 
klo 12.00-13.00 lyöntiharjoittelua 
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Luolavuoren kuplahallissa, ohjaaji-
na toimivat Pertti Rännäli ja kevät-
kaudella myös Sakari Aho.
Torstaisin: 
klo 12.00-13.00 kävelyretki Ruis-
salossa, kokoontuminen klubilla.
Perjantaisin: 
klo 13.00-14.00 keilavuoro Kupit-
taalla. Pelataan keilakisat myös Sa-
loa vastaan.

Tarkoitus on myös tehdä vuoden 
aikana pelimatkoja eri kohteisiin 
Suomessa ja/tai Ruotsissa, Viros-
sa, Latviassa, jopa Puolassa tai Un-
karissakin Turun lentotarjonnan 
puitteissa.

Seniorit suorittavat osuutensa 
tarvittavista talkootöistä myös alka-
valla kaudella.

KIINTEISTÖJEN HOITO 
JA RAKENTAMINEN
 
Kiinteistöjen hoito jatkuu entiseen 
tapaan. F.C.Palvelut hoitaa siivo-
uksen ja huoltomies Manne Lehto 
valvoo tekniikan toimivuuden.

Ensi kaudeksi on tarkoitus 
uusia puolimatkan kioski. Enintään 
10 neliön rakennuksen lisäksi tulisi 
aikaansaada riittävästi sekä katettua 
että kattamatonta terassia miellyttä-
vän kahvitauon takaamiseksi. Oleel-
lista on, että rakennus katoksineen 
noudattelee Ruissalon huvilamil-
jöölle sopivaa tyyliä ja muotoa. 

Muita korjauskohteita on 
asuinrakennus, jossa tulisi aloit-
taa vaiheittain tekniikan (mm. il-
manvaihto), keittiöiden ja kostei-
den tilojen uusiminen. Hanketta 
olisi helpointa viedä eteenpäin sitä 
mukaa, kun asunnot jäävät tyhjil-
leen. 

Jätteiden lajittelu on aikaan-
saatava tämän päivän vaatimusten 
tasolle ennen ensi kauden alkua.

Miesten saunan paneloin-
ti uusitaan. Tässä yhteydessä kat-
sotaan saataisiinko samalla saunan 
kattoa laskettua alas 20-30 cm. Ny-
kyisellään suuri osa löylystä nousee 
katonrajaan, joka on saunojan kan-
nalta liian korkealla. Myös saunan 
ikkunoiden kunto ja uusimistarve 
tulee kartoittaa.

Muuten suoritetaan kaikki ta-
vanomaiset huolto- ja korjaustoi-
menpiteet kiinteistöjen kunnossa-
pitämiseksi.

KAPTEENIN ASIAT 

Talvikauden aikana viritellään verk-
koon muutama sääntökysymys ja 
uusille jäsenille järjestetään tutustu-
mistilaisuus heti kauden alussa.

Toukokuussa pidetään jäse-
nistölle etiketti- ja sääntöilta, jossa 
otetaan esiin omaan kenttään liitty-
viä kysymyksiä. Tämän lisäksi kap-
teeni vetää tarvittaessa ns. Kaptee-
nin kierroksen.

HGK tulee klubiotteluun 
Ruissaloon ja AG matkailee Tam-
pereelle. Trekampen pelataan Ros-
lagenissa.

NAISTOIMIKUNTA 

Kauden avaus pidetään 4.5.2010 
Ruissalon golfravintolassa. Naisten 
kierrokset pelataan 17.5-16.8.2010 
erilaisin pelimuodoin, lähipeliki-
sa mahdollisesti Naisten Sunnun-
taina.

Naisten Kutsu-kisa, pelimuo-
tona scramble, pelataan sekajouk-
kuein. 

Lady-liiga, 3-klubiottelu ja 
Mamselli pelataan entiseen tapaan. 
Toteutetaan myös naisten pelimat-
ka ja jatketaan perinteisiä kilpailu-
ja; tuttu juttu, ahkerin osallistuja, 
birdie sekä eclectic ja niksinurkka.

Päättäjäiset järjestetään elo-
kuun aikana.

KLUBIMESTARI

Huhtikuu
Perinteiset talkoot lauantaina 24.4. 
alkaen klo 10 klubin ympäristön 
siistimiseksi. Talkooväen muoni-
tus hoidetaan seuran toimesta, tar-
jolla kahvia, makkaraa, virvokkei-
ta yms. 

Toukokuu
Vappuhumpuuki, greensome, pe-
lataan lauantaina 1.5. Perinteinen 
vappulounas on katettuna klubil-
la pelin jälkeen. 

Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 24.6. 
Juhannusateria tarjoillaan klubilla 
pelin ja juhannussaunan jälkeen. 

Lokakuu
Kauden päättäjäiset ja Everybo-
dy yhdistetään. Aamupäivällä pe-
lataan kauden virallinen päätöskil-
pailu Everybody ja kauden päättä-
jäisiä juhlitaan illalla klubilla. Jä-
senet voivat luonnollisesti osallistua 
halutessaan pelkästään kilpailuun 
tai illanviettoon, mutta toimikun-
nan tavoitteena on saada mahdol-
lisimman paljon jäseniä viettämään 
koko päivä yhdessä. Illanviettoon 
kuuluu perinteiset kuviot eli mau-
kasta ruokaa ja virkistävää juomaa, 
palkitsemisia, huippuluokan viih-
dettä sekä mukavaa yhdessäoloa. 
Tarkka ajankohta täsmennetään 
myöhemmin.

PRO SHOP JA RAVINTOLA

Pro Shopin toimintaa jatkaa Golf-
puoti Oy ja golfravintolan toimin-
nasta vastaa Ruissalon Golfravinto-
la Oy, Marika Lavonen.

KESÄTÖITÄ  TARJOLLA

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 5.3.2010 mennessä: sami.pere@auragolf.fi

Kentänhoitajille ja pallonkerääjilleCaddiemastereille
Tehtävät:

- kentänhoitotehtäviä töiden ja tarpeen mukaan

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

Edellytämme:
Kentänhoitajilta

- hyvää fyysistä kuntoa
- mielellään ajokorttia ja kokemusta vastaavista töistä 
- 18 vuoden ikää

Pallonkerääjiltä
- 15 vuoden ikää

Hakemukset sähköpostilla 5.3.2010 mennessä, 
- kentänhoitajat: matti.hoglund@auragolf.fi
- pallonkerääjät: sami.lahti@auragolf.fi
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Älä chippaa draiverilla.

Ole huoletta. Me autamme.

Lue lisää if.fi  tai soita 010 19 15 00

if yritysvakuutukset

Hyvään lyöntiin tulee valita oikea maila. Ifi ltä saat käyt-
töösi parhaat asiantuntijat sekä laajan kokemuksemme 
eri toimialojen riskeistä. Siksi osaamme valita juuri 
oikeat vakuutusratkaisut sinulle ja yrityksellesi.

Varaa aika Yrityksen Oikea Turva -kartoitukseen nume-
rosta 010 19 15 00 tai osoitteesta if.fi 
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VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.
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Päätimme kolmen Aura Gol-
fin seniorin, Lars Stormin, Asko 
Rantasen ja allekirjoittaneen 
kanssa käydä katsomassa millai-
sia virikkeitä ja harjoittelumah-
dollisuuksia tämä LEAF Aree-
naksi nimetyn monitoimikes-
kuksen golfmaailma tarjoaa gol-
fin harrastajille.

LEAF Areena ja sen golf-
maailma sijaitsevat Kärsämäessä 
entisen Hellaksen lakritsitehtaan 
rakennuksissa. Golfaajille on tar-
jolla lähipeli- ja puttialue, sisä-
harjoitteluhalli ja golfsimulaat-
tori. Otimme tuntumaa niihin 
jokaiseen toimitusjohtaja Pasi 
Kuutin opastuksella. Kuntosa-
liin Asko oli tutustunut jo aikai-
semmin.

Golfsimulaattori. Leaf 
Areenan golfsimulaattori antaa 
mahdollisuuden vierailla golf-
kentillä ympäri maailmaa ilman 
rasittavia lentomatkoja. Käy-
tössä oleva Sports-Coach GPS-
golfsimulaattori ei tarjoa ainoas-
taan nautinnollisia pelikokemuk-
sia, sillä se antaa pelaajalle myös 
monipuolista ja hyödyllistä pa-
lautetta jokaisesta lyönnistä. Si-
mulaattorissa on yli 40 kenttää, 
joukossa myös mm. Linna Gol-
fin kenttä. Me vierailimme en-
sin lyöntiharjoittelualueella ja kä-
vimme sen jälkeen amerikkalai-
sella kentällä pelaten yhden par 

Äskettäin saimme lukea sanomalehdestä Åbo Akademin säätiön 
kulttuuriteosta: entisen radiotehtaan tilat muuttuivat kampuskirjastoksi. 

Toisaalla lakritsitehdas muuntautui liikunnanharrastajien Mekaksi, 
kulttuuriteko sekin.

4 väylän (Asko 6, Lasse 8, Sep-
po 8). Simulaattorin hyvä puoli 
on se, että se tekee "tylsän" lyön-
tiharjoittelun mielenkiintoisem-
maksi.  Kentillä ei myöskään ole 
ruuhkia eikä työkoneita peliä hi-
dastamassa. Tunti virtuaaliken-
tällä maksaa 24 euroa ennen klo 
16.00 pelaajamäärästä riippu-
matta. Suosittelemme.

Lähipelialue. Tämä rata 
on muunnettavissa 9 reikäisek-
si puttiradaksi tai 6-reikäiseksi 
Par 2 -radaksi. Rata antaa hyvät 
mahdollisuudet testata puttiensa 
tarkkuutta ja lyhyiden chippien 
viheriöllä pysymistä lähes aidois-
sa lähipelin olosuhteissa. Viheri-
öillä on nousuja, laskuja ja kallis-
tuksia, joten se tarjoaa haastavat 
olosuhteet puttilinjojen valitse-
miselle. Todemman tuntuistakin 
lähipelialueella harjoitteleminen 
on kuin simulaattorissa golfaami-
nen, kaiken kaikkiaan ihan mu-
kavaa ja kehittävää.

Sisäharjoitteluhalli. Lyön-
tejä ilman virtuaalista golfkenttää 
Leaf Areenalla pääsee harjoitte-
lemaan ilmavassa hallissa, jossa 
lyöntipaikkoja on 14. Hallissa on 
myös golfopettajille oma tila, jos-
sa sivullisten katseilta suojattuna 
voi saada henkilökohtaista ohja-
usta. Palloja ei korin tyhjennyt-
tyä tarvitse itse käydä keräämäs-
sä "rangelta" vaan ne palautuvat 

automaattisesti lyöjän ulottuvil-
le. Lyöntiharjoittelu hallissa yh-
distettynä lähipelialueella ja golf-
simulaattorin parissa vietettyyn 
aikaan tarjoaa varsin mielenkiin-
toisen ja hyödyllisenkin golfko-
kemuksen. Ja kun tämän kaiken 
toteuttaa hyvässä seurassa, niin 
jälkipeli Areenan kahvilassa on 
varmasti antoisaa.

Kuntosali. Kuntosalista 
löytyy perinteisten laitteiden li-
säksi muutamia erityisesti golfa-
reille tarkoitettuja ja golfin liike-
ratoja kehittäviä. Tärkeänä asia-
na pidimme sitä, että salin laittei-
den käyttöön liittyy asiantunteva 
opastus.  

Aura Golfin jäsenille on tar-
jottu mahdollisuutta kuntosalin 
käyttöön arkisin 8 euron kerta-
hinnalla ennen klo 16.00.  Kol-
men kuukauden käyttöoikeuden 
saamme 59 eurolla/kk. 

Kuntosali on erinomaisen 
viihtyisä, kuten Leaf Areena ko-
konaisuudessakin. Kannattaa tul-
la kokeilemaan.

Summa summarum: olimme 
kaikki kolme tyytyväisiä näke-
määmme ja kokemaamme. Lisä-
tietoja Leaf Areenan golftarjon-
nasta ja muustakin löytyy osoit-
teesta www.leafareena.fi

Teksti & kuva: Seppo Sarimo

Seniorit lakritsitehtaalla




